
Fő a bizalom! 
Nemrég közvélemény-kutatást végzett az Információs Hadviselést 

és Stratégiai Kommunikációt Elemző Laboratórium, valamint a 
Román Akadémia keretében működő politikatudományi intézet. A 
felmérés során 1001 személyt kérdeztek meg arról, hogy jó irányba 
haladnak-e a dolgok az országban? 

Nem kell csodálkozni, hogy a válaszadók 87,1 százaléka úgy érzi, 
nem haladunk jó irányba. Nem csupán a világjárvány és az életmi-
nőség ijesztő romlása miatt volt várható és érthető a válasz. Nagy-
ban „besegített” a szomszédban zajló háború, az energiaárak, az 
elszabadult infláció, az egyszerű emberek számára egyre kilátásta-
lanabb jövő. 

Az eddig a legnagyobb bizalomnak örvendő egyházban a  
válaszadók 65,6 százaléka bízik meg, szemben a 2021-es 70,16 szá-
zalékkal, a hadseregben pedig 66,4%, a 2021-es 86,63 százalékkal 
szemben. 

Azonban az utóbbi évben a román állampolgárok NATO-ba és 
EU-ba vetett bizalma is megrendült. A NATO bizalmi indexe a 2021-
es 67,36 százalékról idén 53,64 százalékra, az Európai Unióé 59,18 
százalékról 39,76 százalékra csökkent. Ennek ellenére az ország la-
kosságának nagy része EU-párti. A válaszadók 74 százaléka szerint 
jobb az EU-ban, mint azon kívül, a megkérdezettek mindössze 10 
százaléka gondolja úgy, hogy az EU-nak meg kellene szűnnie. 

A Kárpátok sétányra tervezett új Maros-híd, valamint a vá-
rosi közlekedésben tapasztalt káosz volt az egyik fő témája 
a beszélgetésnek, amit kedden este szervezett a Marosvá-
sárhelyi Rádió az intézmény székhelyén. A két és fél év kény-
szerszünet után újraindított Beszéljük meg! című 
beszélgetéssorozat meghívottjai Soós Zoltán polgármester, 
Frunda Csenge önkormányzati frakcióvezető és Kovács Mihály 
Levente, a városi RMDSZ elnöke voltak, akikkel azt próbálták 
körbejárni, hogy mi változott Marosvásárhelyen az elmúlt két 
évben, amióta új vezetősége van a városnak. A két és fél órás 
beszélgetésen felmerült többi témára későbbi lapszámaink-
ban térünk majd vissza. 

Mint ismeretes, az utóbbi hetekben a Nemzeti Liberális Párt képviselői 
a közösségi oldalakon lobbiztak a Kárpátok sétányra tervezett új Maros-
híd mellett, majd aláírásgyűjtésbe kezdtek, ugyanis a városi tanács ok-
tóber végén nem bólintott rá a projektre. A szóban forgó terv nem új 
keletű, még a korábbi polgármester, Dorin Florea idejéből való, ám már 
amikor néhány éve szóba került, a civilek és a Kárpátok sétányon lakók 
is tiltakoztak ellene, főként azért, mert a nagy híd pillérei egy tízemeletes 
tömbház közvetlen közelében helyezkednének el. Ugyanakkor a környé-
ken lévő kis utcákat nem arra tervezték, hogy elbírjanak egy ilyen volu-
menű gépkocsiforgalmat.  

Az erdélyi orvos- 
és gyógyszerész-
képzés viszontag-
ságos története 
150 évvel ezelőtt, november 10-én tar-
tották a Kolozsvári Magyar Királyi Tu-
dományegyetem (1881-től Ferenc 
József Tudományegyetem) tanévnyitó 
ünnepségét – mondta Gaal György, az 
ismert helytörténész, irodalomtörté-
nész. 

____________6. 
Ember 
és állat harmóniája 
Az udvaron élő, kijáró állatokra ve-
szélyt jelenthetnek a kihelyezett rág-
csálóirtó mérgek, amelyek két-három 
nap után vérzékenységet okoznak. Ha 
a gazdi azt tapasztalja, hogy a háziál-
lata mérget fogyasztott, azonnal állat-
orvoshoz kell fordulni,. 

____________7. 
Tűzoltók 
gyakorlatoztak 
Nyárádszeredában 
Összevont gyakorlattal készültek a téli 
idényre a nyárádmenti önkéntes tűzol-
tók, a felkészülésbe most először be-
vonták a hivatásos kollégákat is. A 
szakmai oktatásról magyarországi 
szakemberek gondoskodtak. 

____________10. 
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Menyhárt Borbála 

(Folytatás a 3. oldalon)

Buszsáv, kerékpársáv és több tömegközlekedési járat kellene 

„Szükség van a hídra,  
de nem ebben a formában” 

          Fotó: Nagy Tibor 

Mózes Edith 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

(Folytatás a 4. oldalon)

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  
nyugdíjas  

ügyfele számára: 

50%-os  
kedvezménnyel kaphatók a közellátó lencsék  
2022. november 10. és december 31. között.  

A régi árakkal dolgozunk, nem drágítottunk! 
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 
Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



Csütörtöktől „könyvben utazunk” – visszaszámlál a 28. 
Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár, amely a kétéves 
járványidőszak után ismét „beveszi” a Nemzeti Színházat, 
de a Gemma kávézóban és a Teleki Tékában is lesznek író-
olvasó találkozók. „Hiszünk a könyv varázslatos szerepé-
ben, a könyvet mint értéket akarjuk népszerűsíteni, ezt 
fenntartani és átadni a következő generációnak. A technika 
fejlődése, a hangos- és elektronikus könyvek megjelenése 
és térhódítása nem megkerülhető, azonban a nyomtatott szó 
marad, csak továbbra is a reflektorfényben kell tartani. Ezt 
tesszük mi Marosvásárhelyen, az olvasókért, a szerzőkért, 
a kiadókért” – vallják a 28. Marosvásárhelyi Nemzetközi 
Könyvvásár szervezői. 

Éppen ezért idén hangsúlyosan az irodalomra koncentrál 
a könyves szemle – könyvbemutatók, szerzőkkel folytatott 
beszélgetések egész sora vár a látogatókra. Nagy presztízsű 
kortárs magyar szerzők – Bereményi Géza, Tolnai Ottó, 
Garaczi László, Darvasi László, Fekete Vince, Nyári Krisz-
tián, Tóth Krisztina – érkeznek a vásárra, akikkel szemé-
lyesen találkozhatnak a nyomtatott szó szerelmesei. De 
Marosvásárhelyen lesznek a legismertebb erdélyi és ma-
gyarországi szerkesztők is. Óránként következnek a könyv-
bemutatók és író-olvasó találkozók. 

A könyvvásár kiemelt programjai közé tartozik a Kor-
szellem, értékrend, emberiesség a mai magyar irodalomban 
címet viselő, november 10-i, 18:30-kor kezdődő beszélge-
tés Bereményi Géza, Korpa 
Tamás, Markó Béla, Péntek Or-
solya, Tolnai Ottó, Vida Gábor 
részvételével és Mészáros Sán-
dor moderálásával. Ennek kere-
tében adjuk át, a vásár 
történetében először, az Év 
Szerzője díjat. 

A november 11-i fő irodalmi 
program az irodalmi kánon 
köré épül, Darvasi László, Fe-
kete Vince, Garaczi László, 
Márton Evelin, Márton László 
és Szántó T. Gábor, Szegő 
János irányításával azt a kérdést 
járják körül, hogy Van-e jelen-
tősége a kánonba tartozásnak 
az irodalmi értékek megítélése-
kor. Ezt követően Nyáry Krisz-
tián Így szerettek ők könyvének 
harmadik kötetét mutatják be. 
Ez lesz a kötet legelső, úgy-
mond ősbemutatója, amelyet 
egy, a kötet inspirálta dramati-
zálás tesz még különlegesebbé. 
Szombaton, november 12-én is 
az irodalomé lesz a főszerep, 
két komoly beszélgetéssel is 

várják az érdeklődőket: Könyvben utazunk témában Kiss 
Noémi, Nyáry Krisztián, Oravecz Imre és Péntek Orsolya 
ülnek egy asztalhoz Mészáros Sándor vezetésével. Ezt kö-
vetően pedig a női irodalomé lesz a főszerep. A témában 
Torma Mária moderálásában Berg Judit, Kiss Noémi, Már-
ton Evelin, Papp-Zakor Ilka, Péntek Orsolya, Szőcs Petra 
és Tóth Krisztina A „női” jelző jelentősége a mai magyar 
irodalomban című beszélgetésen vesznek részt.  

A beszélgetéseken való részvétel ingyenes, a biletmas-
ter.ro oldalon azonban regisztrálni kell. 

Emellett a csütörtökön kezdődő négynapos könyvünne-
pen gazdag kínálattal készülnek a gyerekeknek is – hu-
szonöt gyermek- és ifjúsági programmal várják a fiatalokat. 
Az előző évekhez hasonlóan bemutatják az erdélyi könyv-
kiadók idei újdonságait, illetve író-olvasó találkozókkal te-
szik élménydúsabbá, feledhetetlenné az irodalommal való 
találkozást. Idén a könyvvásár gyerekprogramjainak a ven-
dége lesz Markó Béla, Imre Eszter, Szabó Róbert Csaba, 
Balázs Imre József, Darvasi László, Szőcs Margit, Száva 
Csanád és számos neves erdélyi könyvillusztrátor. De ta-
lálkozhatnak az olvasók Zágoni Balázzsal, Kiss Noémivel, 
Laboda Kornéllal és Berg Judittal is. Nem marad el a szom-
bat délelőtti gyerekkoncert sem. Idén az Evilági zenekar 
várja a Nagyterembe a legkisebbeket. De lesz zene vasár-
nap is, Vers és zene címmel Tóth Krisztina költő és Szántó 
Marcell gitárművész várja az érdeklődőket. 

Ma RÉKA,  
holnap MÁRTON napja.  
MÁRTON: a latin Martinus név 
rövidült, magyar alakja, a jelen-
tése Marshoz tartozó és az isten-
ség városvédelmező funkció- 
jából következően harcos/hada-
kozó. 

Új podcastsorozat 
Új videópodcast-sorozattal színesedik az erdélyi magyar 
podcastpaletta a Marosvásárhelyért Egyesület gyártásá-
ban. A most induló Komfortzóna kéthetente jelentkezik 
újabb epizódokkal, amelyekben különböző életutak bemu-
tatására fókuszálnak. A változatos beszélgetések célja töb-
bek közt személyes élethelyzetek bemutatása, illetve a 
meghívottak megszólaltatása tabuk nélkül, akár kilépve a 
komfortzónájukból. A podcastnek a Marosvásárhelyért 
Egyesület által működtetett Marosvásárhelyiek.ro hírportál 
biztosít felületet, amely a napi hírek mellett igyekszik bő-
víteni tartalmi kínálatát. A projekt megálmodója, a podcast 
házigazdája Jakab Orsolya. 

Ideiglenesen bezár 
a Magyar Művészeti Galéria 

A Kultúrpalota harmadik emeletén a Magyar Művészeti 
Galéria számára fenntartott kiállítótér november 9-től 
2023. március 31-ig felújítás miatt ideiglenesen zárva lesz. 
A Kultúrpalota felújítása az Európai Unió által finanszíro-
zott regionális operatív program (ROP 2014-2020) kereté-
ben valósul meg a Maros Megyei Tanács koordinálásával. 
A projekt összértéke 10,9 millió lej, amelyből 6 millió lej 
vissza nem térítendő támogatás, a projekt befejezésének 
határideje 2023. 12. 31.  

Gyermekfoglalkozások  
az Erdélyi Hagyományok Házában 

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány novemberben 
is tart gyermekfoglalkozásokat nagycsoportos óvodások-
nak és kisiskolás osztályoknak az alapítvány marosvásár-
helyi, Sáros (Târgului) utcai székhelyén. A 
tevékenységekre alkotni, mesét hallgatni, játszani vágyó 
csoportok, osztályközösségek jelentkezését várják. 17-én, 
csütörtökön és 18-án, pénteken a kukoricafejtést, csutka-
baba-készítést lehet kipróbálni, és újra lesz élőszavas me-
semondás, beszélgetés a tevékenységek irányítóival. A 
foglalkozások délelőttönként 9 órától 10.30-ig, illetve 11 
órától 12.30-ig zajlanak. A foglalkozásokra november 15-
éig várják a jelentkezéseket az adorjani.reka@ehh.ro 
e-mail-címen. Az e-mailben fel kell tüntetni a tanintézet 
nevét, az osztályt, a gyermekek létszámát, valamint az 
óvónő, tanító elérhetőségét. 

Faültetés Nyomáton  
A Pando egyesület november 13-án 9 órától faültetést 
szervez Nyomáton. A tervek szerint 1500 facsemetét ültet-
nek el. A helyszín az út végéig megközelíthető autóval is, 
onnan néhány perces séta következik. A csemetéket az 
egyesület biztosítja, a résztvevőket arra kérik, hogy mun-
kaeszközöket (kesztyűt, ásót és vedret) vigyenek, és az 
időjárásnak, valamint a munkának megfelelő öltözékben 
jelenjenek meg. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. november 9.

1 EUR 4,9052
1 USD 4,8852

100 HUF 1,2127
1 g ARANY 268,1937

IDŐJÁRÁS 
Felhős égbolt, köd 
 Hőmérséklet 

max. 10 0C 
min.   4 0C

Megyei hírek 

10., csütörtök 
A Nap kel  

7 óra 16 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 56 perckor.  
Az év 314. napja,  
hátravan 51 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Illusztráció (archív)

A magyar tudomány ünnepe  
Tudomány: út a világ megismeréséhez címmel tartják azt 
a szakmai előadás-sorozatot, amelyet a Kolozsvári Akadé-
miai Bizottság a magyar tudomány ünnepe alkalmából hir-
detett meg Marosvásárhelyen november 11-ére, 11 órától. 
A megnyitó-előadást Kollár László Péter akadémikus, a 
Magyar Tudományos Akadémia főtitkára tartja. Helyszín: a 
Művészeti Egyetem Stúdió Színházának előcsarnoka. A 
rendezvényre a színháztudományi szakbizottság tagjait és 
az érdeklődő nagyközönséget is várják. 

Palotabál Marosvásárhelyen 
Ötödik alkalommal változik bálteremmé november 11-én, 
pénteken este a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyterme, 
amely a hajdani budapesti és bécsi bálok hangulatát meg-
idéző rangos esemény lesz. A Mercur Creativ Egyesület a 
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal és a Maros Me-
gyei Tanáccsal együttműködésben, a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia és a Dance Art sporttáncklub 
részvételével nyújt nem mindennapi élményt. A korábbi 
évekhez hasonlóan a rendezvénynek jótékonysági jellege 
is van. A zenei élményt a Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia biztosítja Pablo Boggiano argentin karmester ve-
zényletével. A Dance Art versenytánciskola verseny- és 
profi táncosai lépnek fel. A vendégeket este fél 7-től fogad-
ják, az előadás 7 órától kezdődik. 

Bethlen István-emléktábla-avatás 
November 12-én, szombaton 11 órától a Castellum Alapít-
vány szervezésében a gernyeszegi Teleki-kastélyban fel-

avatják gróf Bethlen István emléktábláját. Az emléktábla 
leleplezése után Romsics Ignác történész Gernyeszegtől 
Moszkváig címmel gróf Bethlen István életpályájáról tart 
előadást. A részvétel ingyenes, előzetes regisztrációhoz 
kötött. Regisztrálni november 10-ig lehet a következő felü-
leten: https://bit.ly/3Dh3C9H. 

Mozaik – Vajda György kiállítása 
December 8-án 18 órakor a Bernády Házban nyílik meg 
Vajda György, lapunk munkatársának egyéni kiállítása. A 
sajtó-, természet-, szocio- és művészfotókból álló kiállítás 
régebbi és újabb munkákat vonultat fel. A kiállítást Nagy 
Miklós Kund művészeti író nyitja meg.  

Defender-koncert 
A marosvásárhelyi Defender zenekar jövő év márciusában 
adja ki nyolcadik lemezét, amelynek érdekessége, hogy a 
hetvenes-nyolcvanas évek hangzásvilágát idézi fel. A le-
mezt a megjelenésekor a Kultúrpalotában mutatják be, de 
ezt megelőzően őszi turnéja során a megyeszékhelyen is 
fellép a zenekar, amelynek hat év szünet után A te időd 
címmel új videoklipje jelent meg. A marosvásárhelyi kon-
certre november 23-án, szerdán 19 órakor kerül sor a 
Jazz Clubban.  

Lélekfitnesz 
November 10-én, ma a Yorick Stúdió előbemutatót tart a 
marosvásárhelyi, Bolyai téri Stúdium Hubban. A Lélekfit-
nesz Lackfi János kortárs író, költő műveiből összeállított, 
dalban és prózában megszólaló színházi előadás – zenés 
est. Az alkotócsapat: Sebestyén Aba színész, rendező, 
Cári Tibor zongorista, zeneszerző, az előadás szövegét 
szerkesztette Barabás Olga.  

RENDEZVÉNYEK
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28. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár 

Csütörtöktől „könyvben utazunk”  



A közvélemény-kutatás kérdéseire adott válaszok sze-
rint a lakosság jelentős része a hazai, illetve a brüsszeli 
döntéshozókat tartja felelősnek az energiaárak elszaba-
dulásáért: a megkérdezettek 47,7 százaléka Románia ve-
zetőit, 28% az EU vezetőit, 23,9% az ukrajnai háborút 
teszi felelőssé.  

Nem tolakodnak az emberek akkor sem, ha meg kel-
lene védeni az országot egy esetleges támadás esetén. A 
válaszadók mindössze 36 százaléka venne részt az ország 
védelmében, 33 százalék bizonytalan, 29% családostul 
elhagyná az országot. Nesze neked, hazafiság!  

A válaszadók jelentős része Oroszországot tartja fele-
lősnek az ukrajnai háborúért, 16% szerint az USA, 8% 
szerint az EU miatt nem valósul meg a béke Ukrajnában. 

A felmérés rámutat mind a hazai vezetésbe, mind a 
nyugati hatalmakba vetett bizalom csökkenésére.  

Jó hírünk is van. A megkérdezettek 12,1 százaléka sze-
rint minden rendben van az országban. Természetesen 
nyílt titok, hogy egyeseknek, főleg az államhatalom bir-
tokosainak, nagyon jól megy a dolguk, az egyszerű vá-
lasztópolgár – akinek a szavazatára a következő 
választások során is szükségük lesz – nem igazán számít.  

Ígéretek természetesen vannak. Amelyekből nem sok 
valósul meg. A választások a politikusok szemében távo-
linak tűn(het)nek. Addig meg sok minden változhat. Itt-
hon és a világban is. Fő a bizalom! 

Büntetőjogi kivizsgálás indult 
egy 16 éves tanuló ellen 

Büntetőjogi kivizsgálás indult egy 16 éves temesvári 
tanuló ellen, aki airsoft fegyverrel lőtt rá 15 éves is-
kolatársára. A Temes megyei rendőrség tájékozta-
tása szerint az incidens október 14-én történt egy 
temesvári iskolában, a nagyszünetben. A 16 éves fiú 
magával vitte az iskolába az airsoft fegyvert, és ami-
kor konfliktusba került a 15 éves iskolatársával, rálőtt 
egy golyót. A fiatalabb fiú nem sérült meg. A rendőr-
ség hivatalból indított eljárást testi sértés miatt, és 
1000 lejes bírságot rótt ki az elkövetőre, akitől az air-
soft fegyvert is elkobozták egy doboz tölténnyel és 
egy palack hajtógázzal együtt. (Agerpres) 

50 százalékkal nőtt 
a külkereskedelmi hiány  

25,063 milliárd euróra nőtt a külkereskedelmi mérleg 
hiánya az idei első három negyedévben a tavalyi év 
azonos időszakához mérten – közölte szerdán az 
Országos Statisztikai Intézet. A deficit 8,313 milliárd 
euróval haladta meg a tavalyi azonos időszakban 
jegyzett értéket. Románia a külkereskedelmének 
mintegy 72 százalékát az Európai Unió tagállamai-
val bonyolítja le. Az első kilenc hónapban a kivitel 
csaknem 41 százalékát és a behozatal 32 százalé-
kát autók és szállítási eszközök tették ki, mindkét ol-
dalon ezek képezték a legnagyobb arányt. (MTI)  

A kórházi fertőzések miatt 
feljelentették az egészségügyi 
minisztert 

Feljelentette szerdán a Mentsétek Meg Romániát 
Szövetség (USR) képviselője, Emanuel Ungureanu 
az egészségügyi minisztert a korrupcióellenes 
ügyészségen (DNA). Erről a Facebook-oldalán szá-
molt be az ellenzéki politikus. Közlése szerint Ale-
xandru Rafila mellett feljelentette az egészségügyi 
tárca több más tisztviselőjét is, akik „a hivatalos fi-
gyelmeztetések ellenére megtagadják a parlament 
által elfogadott törvények betartását”. Ungureanu 
úgy véli, ha a minisztérium illetékesei kidolgozták 
volna a kórházi fertőzések visszaszorításáról szóló 
2021/3-as törvény alkalmazási szabályait, „többtu-
catnyi halálesetet lehetett volna megelőzni”.  
(Agerpres) 

Amerikai hitelből bővítik 
az atomerőművet 

Románia az amerikai US Exim Bank hárommilliárd 
dolláros hiteléből készül megépíteni a cernavodai 
atomerőmű harmadik és negyedik blokkját – közölte 
az Agerpres hírügynökség. A hitelnyújtás szándék-
nyilatkozatait az egyiptomi Sarm-es-Sejkben zajló 
klímakonferencián nyújtotta át Reta Jo Lewis, az US 
Exim Bank elnöke Virgil Popescu román energiaügyi 
miniszternek. Az eseményen Klaus Iohannis román 
államfő, valamint az Egyesült Államok elnökének klí-
maügyi megbízottja, John Kerry is részt vett. Az 
egyik szándéknyilatkozat egy ötvenmillió dolláros hi-
telről szól, amelyből az előkészítési munkálatok má-
sodik szakaszát finanszíroznák, a második egy 
hárommilliárd dolláros hitelről, amelyet az erőműbő-
vítés harmadik szakaszára, a tényleges építkezésre 
fordítanának. (MTI) 

Ország – világ 

Fő a bizalom! 
(Folytatás az 1. oldalról)

Az Országház főrendiházi ülésterme                Fotó: MTI/Kovács Attila 

1921 a magyar állam újjászületésének alapjait 
teremtette meg 

A magyar állam újjászületésének és a nemzeti talp-
raállásnak az alapjait teremtette meg 1921 az Or-
szággyűlés elnöke szerint. 

Kövér László az Országgyűlés Hivatala által rendezett, 
1921 – A nagy újrakezdés című konferenciához címzett kö-
szöntőjét Bellavics István, a hivatal közgyűjteményi és köz-
művelődési igazgatója tolmácsolta. 

A házelnök levelében jelezte, hogy négy éve határozták el 
a történelmi konferenciasorozat elindítását, amelynek célja a 
magyar történelem sorsfordító és tragikus éveinek áttekintése.  

Kövér László megfogalmazása szerint Magyarország 1918 
ősze és 1920 nyara között egy felszámolási kísérlet tárgya volt. 
„A középkorban elveszett önálló magyar államiságunk vissza-
szerzéséért tragikusan súlyos árat kellett fizetnünk: elveszítet-
tük történelmi országunk területének kétharmadát, nemzetünk 
egyharmadát idegen hatalmak fennhatósága alá, nemzeti rabi-
gába és kisebbségi jogfosztottságba kényszerítették” – írta a 
politikus. 

A házelnök megemlékezett Bethlen István miniszterelnök-
ségének első esztendejéről, amely „a tűz eloltásának, az üsz-
kös, még parázsló romok eltakarításának, a fájdalmasan nehéz 
döntések meghozatalának, a politikai kibontakozás, a belpoli-
tikai stabilitás alapjai lerakásának, az új európai kényszer-
rendbe való beilleszkedés és alkalmazkodás, de egyben a 
nemzeti újjászületés kezdetének az éve volt”. 

Hozzátette, ilyen körülmények között kellett az országot ki-
vezetni a teljes nemzetközi elszigeteltségből, közben pedig a 
további területeket – Sopront és nyolc környékbeli települést 
– megtartani. 

A házelnök levelében emlékeztetett, az ország konszolidá-
cióját roppant nehéz időszakban kellett megkezdeni; az össze-
omló gazdaság, a Tanácsköztársaság, majd a román megszállás 
és a félmilliós menekülthullám jelentette a mindennapi tragé-
diákat. 

Rámutatott, Bethlen István a belpolitikai stabilitás megte-
remtése érdekében kötött megállapodást a szociáldemokraták-
kal, amit a társadalmi szolidaritás fokozatos erősödése, a 
megfelelő kultúrpolitika révén lelki és szellemi erőgyűjtés, 
1927-től pedig a nemzetközi elszigeteltségből való kitörés kö-
vetett. 

A házelnök megjegyezte, 1920-ban a győztes nyugati hatal-
mak csak Magyarországot „dobták a történelem hentespult-
jára”, ám 1938-ban Csehszlovákia, azt követően a balti 
államok, majd Lengyelország következett; 1947-ben pedig 
Németország feldarabolásával a szovjet érdekszférába lökték 
a térséget. 

„Akinek van történelmi hallása, az napjaink európai hang-
zavarában is felismeri az újkeletű hentesbárdok csattogásának 
hangját” – írta levelében Kövér László. (MTI) 

Amerikai választások  
Több hírcsatorna is a republikánusok előnyét jelzi  

Több amerikai hírcsatorna is a republikánus párti je-
löltek előnyét jelzi az amerikai félidős képviselőházi 
választásokon, viszont a szenátusi helyekért folyó 
versenyben a demokratáknak sikerült elhódítaniuk 
egy mandátumot a jobboldaltól a közép-európai idő 
szerint szerda déli adatok szerint. 

A 100-tagú felsőházban 35 szenátori szék sorsa dől el a fél-
idős voksoláson. Eddig 50-50 volt a republikánusok és a de-
mokraták aránya, és a felsőházban elnöklő Kamala Harris 
alelnök szavazata döntött. A CNN és a Fox News amerikai hír-
televízió is a jelen állás szerint 48-48 szenátori helyet tart biz-

tosítottnak a két pártnak a felsőházban, ahol az egyszerű több-
séghez 51 mandátum kell. A demokraták az eddigi eredmé-
nyek szerint elhódítottak egy kulcsfontosságú szenátori helyet 
a republikánusoktól. Ez Pennsylvaniában történt, ahol a de-
mokrata párti John Fetterman legyőzte a republikánus Meh-
met Ozt. 

A CNN szerint a 435 képviselőházi helyből eddig 198-at 
nyertek meg jobboldali jelöltek, míg a demokrata párti indulók 
178 képviselője jutott be eddig az alsóházba. A 435 fős ház 
minden képviselőjét most választják meg, a többséghez 218 
mandátumra van szükség. (MTI)  
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Florida nem fog behódolni a „woke-tömegnek” 
A szabadság győzelmeként és a woke ideológia ve-
reségeként értékelte győzelmét az amerikai válasz-
tásokon Ron DeSantis, Florida nagy fölénnyel 
újraválasztott republikánus kormányzója.  

A konzervatív politikus kedd éjszakai győzelmi beszédében 
támogatói előtt kijelentette, hogy átírta Florida politikai térké-
pét, amivel arra utalt, hogy az állam hagyományosan demok-
rata többségű megyéiben – mint Miami-Dade és Palm Beach 
– is fölényesen győzni tudott.  

Ahogy fogalmazott, szembenézett a feladatokkal, nem hát-
rált meg, a meggyőződései vezérelték, és vette a bátorságot 
ahhoz, hogy vezesse az államot. Négyévi kormányzása után 
az emberek ítéletet mondtak, és a szabadság itt marad – jelen-
tette ki Ron DeSantis. Hozzátette, hogy harcolni fognak a 
„woke” ellen a törvényhozásban, az iskolákban, a vállalatok-
ban, és soha nem hódolnak be a „woke-csőcseléknek”.  

Florida államban a szavazatok 59 százalékával győzött De-
Santis demokrata párti kihívójával, Charlie Cristtel szemben, 

aki 39 százalékot ért el. Négy évvel ezelőtt Ron DeSantis alig 
1 százalékpontos fölénnyel lett első alkalommal kormányzó. 
(MTI) 

Woke ideológia 
Az angol woke (kiejtve: vók) szó szerinti magyar jelentése 

felébredt, ami átvitt értelemben arra utal, hogy valaki jól tá-
jékozott, naprakész a világ történéseiről. 

2017 óta egy újabb jelentéssel is használják, mely szerint 
aki woke, az érzékeny az olyan társadalmi kérdésekre, mint 
például a rasszizmus vagy a szabadságjogok korlátozása. 
A woke kultúra vagy woke ideológia tehát egy figyelemfel-
hívás a társadalmi igazságtalanságra, elsősorban a faji 
megkülönböztetésre. A kifejezést gyakran pejoratív értelem-
ben használják a mozgalom támogatóinak kigúnyolására 
azok, akik ellenzik az egyenlőség eszméjét vagy eltúlzottnak 
érzik az ilyen irányú törekvéseket. 

A szó az angol stay woke (= maradj ébren) kifejezésből 
ered, utalva arra, hogy ébren lenni annyi, mint tudatában 
lenni annak, milyen megalapozatlan és jogtalan hátrányok 
érintik a társadalom kisebbségben lévő rétegeit. (lexiq.hu) 



A kedd esti beszélgetés házigaz-
dájának, Szász Attilla főszerkesztő-
nek a felvetésére Soós Zoltán 
hangsúlyozta, tisztában vannak 
azzal, hogy milyen fontos a városi 
közlekedés szempontjából még leg-
alább egy híd megépítése, viszont a 
terv a jelenlegi formájában nem 
nyújt valós megoldást, a liberálisok 
csupán politikai tőkét próbálnak ko-
vácsolni ebből.  

– Többször elmondtuk, hogy tá-
mogatjuk a híd ötletét, viszont valós 
műszaki és gazdasági tartalom mel-
lett, és nem úgy, hogy leporolunk 
egy megbukott hídtervet, aminek 
hét éve elavultak a gazdasági muta-
tói, ami azt jelenti, hogy az akkor 
30 millió lejes híd most 90 millióba 
kerülne. Ugyanakkor teljes lakos-
sági ellenállás volt a Kárpátok sétá-
nyon élők részéről, hiszen a terv 
szerint az ottani kis utcákon haladna 
át a hídról a forgalom, átszelve a 
vasutat és a keskeny Gyöngyvirág 
utcát, majd gyakorlatilag az Unic-
nál lévő körforgalomba lenne beve-
zetve. Ráadásul ez a projekt a 
turbinaárokig megy, onnan nincs 
semmi, a másik oldalon még ráve-
zető út sincs, tehát egyértelmű, 
hogy a javaslat ebben a formában 
nem hozna valós megoldást – hang-
súlyozta a városvezető. Mint 
mondta, a Mobexnél egy nagysza-
bású ingatlanfejlesztés körvonalazó-
dik, nemsokára el is kezdődik, 
lebontják a gyárat, és a terület egy 
részét a város rendelkezésére bocsát-
ják, aminek köszönhetően lehetőség 
adódik az út szélesítésére, ugyanis a 
Tutaj utca meghosszabbításaként 
kellene a hidat átvinni, és összekötni 
a Szabadi út környékével. 

A vitatott híd kapcsán egy új 
tervre van szükség, hiszen kell fel- 
és levezető út, lakossági jóváha-
gyás, nem lehet egy lakónegyeden 
átvinni a hidat anélkül, hogy ne 
okozna különféle gondokat. Ha a 
jelenlegi úthálózatra rávezetünk egy 
hidat, nem javítani, hanem rontani 
fogunk a helyzeten – mutatott rá a 
polgármester. 

Hozzátette, a városháza olyan 
projekteket részesít előnyben, ame-
lyekre finanszírozás hívható le. A 
jelenlegi finanszírozási keretben az 
autópályával összekötő utakat tá-
mogat az unió, semmilyen más híd-
projektre nincs finanszírozás, 
kormánypénz, uniós alap. Marosvá-
sárhelyen jelenleg két hídnak az 
előkészítése van folyamatban, az 
egyik az előtanulmány fázisában 
van, ez az úgynevezett náznáni híd, 
amely a kombinát mellett az autó-
pálya zónáját kötné össze a 132-es 
megyei úttal, amely Bergenye felé 
halad, és Panit, Csittszentiván cso-
mópontnál, Náznánfalvánál az 

egész Mezőséget bekötné ebbe a 
zónába, így tehermentesítenék a 
környéket. Emellett egy második 
híd is tervben van Szentkirály és 
Vásárhely határának a környékén, 
amit szintén uniós pályázattal finan-
szíroznának. 

A városvezető szerint hosszadal-
mas és bürokratikus a folyamat, ami 
ezeket a beruházásokat megelőzi, 
de reménykednek abban, hogy 2023 
végén, 2024 elején mindkét híd 
munkálatai elkezdődhetnek. 
Régi projekt „újramelegítve” 

Frunda Csenge szerint az 
RMDSZ álláspontja az, hogy Vá-
sárhelyen nem egy, hanem több 
hídra van szükség, viszont a sokat 
vitatott terv az előző városvezetés 
projektje „újramelegítve”, amit nem 
tudnak támogatni, hiszen a hatásta-
nulmány, amin alapszik, 2015-ben 
készült, nem veszi figyelembe a 
mai realitást. 

Kovács Mihály Levente hozzá-
tette, maga a tanulmány, amelynek 
alapján azt kérték a tanácstól, hogy 
hagyja jóvá a határozattervezetet, 
csak a Maros egyik oldalán a  
szentannai részt, az Egyesülés ne-
gyedet vizsgálja, azt, hogy a Kárpá-
tok sétányra, az ott élőkre milyen 
hatással lenne a hídépítés, nem tár-
gyalja. Ugyanakkor a tanulmány 
szerint ez az időintervallum, 
amennyivel lerövidülne általa a for-
galomban töltött idő, 9,3 perc he-
lyett mindössze 8 perc lenne. 
Ugyanakkor a hídépítés érdekében 
kisajátításokat is feltételez a 2015-
ös terv, és mindaddig, amíg ezeknek 
a területeknek a jogi viszonya nincs 

rendezve, nem lehet rábólintani a 
projektre. – A kezdeményezők sze-
rint a 2015-ös elképzeléshez viszo-
nyítva új műszaki megoldások 
lennének, hogy kevésbé legyen za-
varó a híd az ottlakókra nézve, de 
ezeket konkrétan leírva és bemu-
tatva senki sem látta, hallotta. Egy 
ilyen horderejű beruházást csak 
akkor tudunk támogatni, ha szak-
emberek véleménye alapján szület-
nek meg a megoldási javaslatok – 
jelentette ki a városi RMDSZ el-
nöke. 
Buszsáv és több iskolai járat 

Pápai László Zsolt, a Szabad 
Emberek Pártjának tanácsosa sze-
rint a közlekedési problémák forrá-
sát nem is a híd, hanem az 
Aranykakasnál lévő körforgalom és 
a környéken tapasztalt dugó 
okozza. Mint mondta, például két 
héttel ezelőtt, vakációban üres volt 
a híd reggel fél 8-kor, ugyanakkor a 
délutáni órákban is előfordul, hogy 
be van dugulva a Cuza Vodă és a 
Kossuth utca, de a hídon nincsen 
fennakadás. A tanácsos úgy véli, 
szükség van újabb hídra, de elsősor-
ban arra kellene megoldást találni, 
hogy a gyerekek reggelente busszal 
menjenek iskolába, nem pedig au-
tóval. Erre megoldás lehet a bus-
zsáv létesítése, hiszen a jelenlegi 
Maros-híd négysávos, illetve le-
hetne bővíteni az iskolai járatok 
számát, ugyanakkor hatékonyabb 
megoldást kellene keresni az 
Aranykakasnál lévő körforgalom-
nál. Pápai László hozzátette, taná-
csosként több ízben tapasztalta, 
hogy Marosvásárhelyen a közleke-

dési rendőrség olyan megoldásokat 
utasít el, amelyek más városokban 
kiválóan működnek, és gördülé-
kennyé teszik a forgalmat. 

Erre reagálva Soós Zoltán meg-
jegyezte, a számítások alapján a 
szóban forgó útkereszteződés órán-
ként kétezer autót tud átengedni, és 
az infrastruktúra bővítése nélkül 
nem lehet hatékonyabbá tenni az 
Aranykakas közeli körforgalmat, 
hiszen ahogy onnan kihajtanak az 
autók, bedugulnak a környékén 
lévő utcák. Hozzátette, az iskolabu-
szok terén jelentős az előrelépés, 
naponta 500-600 diák veszi igénybe 
ezeket, gondot okoz ellenben, hogy 
sok szülő más településekről érke-
zik, a jelenlegi adatok szerint 25-30 
ezer „vásárhelyi” lakik a városon 
kívül, és a peremtelepülésekre nin-
csen tömegközlekedés. 

Frunda Csenge megjegyezte, a 
városi tanácsban folyamatosan tár-
gyalnak a közlekedésben tapasztalt 
problémákról, ellenben mindaddig, 

amíg a kerülőút el nem készül,  
nemigen van lehetőség a probléma 
hatékony megoldására, hiszen adott 
egy útinfrastruktúra, és rengeteg az 
autó, csak a Vásárhelyen bejegyzett 
járművek száma eléri a 70 ezret. 

Mint elhangzott, elviekben fel-
merült a városközpont környékén 
lévő főbb utcák egyirányúsítása, 
például a Cuza Vodă és a Kossuth 
utcáé, ami esetleg az Aranykakas 
környékén kialakult dugók felszá-
molását is elősegítheti. 
Az autósoknak akarunk 
kedvezni, vagy élhetőbb 
várost szeretnénk? 

A találkozón jelen volt Gál  
Sándor, a Marosszéki Közösségi 
Alapítvány elnöke is, aki nehezmé-
nyezte, hogy a beszélgetés során arra 
fektették a hangsúlyt, miként közle-
kedjünk könnyebben autóval, holott 
a városvezetésnek arra kellene meg-
oldást találnia, hogy a lakók miként 
jussanak el zökkenőmentesen A 
pontból B pontba, nem pedig csak 
arra, hogy a gépkocsi-közlekedést 
könnyebbé tegyék. Az Aranykakas 
közeli körforgalom kapcsán Gál 
Sándor kifejtette, sávonként 900 
autót számoltak óránként, ami azt je-
lenti, hogy 1000-1200 ember halad 
ott át egy óra alatt, tehát ha reggel in-
dítanának tíz buszt, illetve kialakíta-
nának egy buszsávot, az már 
enyhítene a helyzeten. Mint mondta, 
az év elején készítettek egy felmé-
rést, amiből kiderült, hogy a vásár-
helyi közlekedésben 4 százalék 
körül van a kerékpárosok aránya, és 
amennyiben biztonságos körülmé-
nyek között lehetne kerékpározni a 
város utcáin, bizonyára sokan pat-
tannának biciklire, hogy reggelente 
eljussanak munkába. 

– Szükség van hídra, viszont ha 
csak az autóforgalomra koncentrá-
lunk, az mindössze rövid távon 
fogja megoldani a problémát, hi-
szen egyre fejlődik a város. El kell 
döntsük, hogy az autósoknak aka-
runk kedvezni, vagy egy élhető vá-
rost szeretnénk – mondotta a 
Marosszéki Közösségi Alapítvány 
elnöke. 

„Meglepődtünk a Törvényszék 
döntésén, amely nincs összhangban 
az e tárgyban hozott korábbi ítéle-
teivel. A kisebbségi jogokért folyta-
tott küzdelem az EU-ban a mai 
döntéstől függetlenül folytatódik. 
Az Európai Nemzetiségek Födera-
tív Uniója (FUEN) és a Minority 
SafePack kezdeményezőbizottsága, 
illetve jogászaink elemezni fogják a 
Törvényszék érvelését, és eldönt-

jük, hogy milyen lépéseket tegyünk, 
egyelőre valószínűnek tűnik, hogy 
fellebbezni fogunk. Addig is a 
FUEN folytatja munkáját az ősho-
nos nemzeti kisebbségek és nyelvi 
csoportok nyelvi és kulturális sok-
színűségének védelme és támoga-
tása érdekében, és próbálja 
megtalálni a kisebbségek számára 
előnyös javaslatok megvalósításá-
nak módját. Már most is képvisel-

jük a kisebbségek érdekeit például 
a geoblockingról és a műsorszórás-
ról szóló uniós egyeztetéseken a 
szakma képviselőivel, az MSPI ja-
vaslatainak megvalósítása pedig 
már folyamatban van Németország-
ban, ahol beemelték a koalíciós 
megállapodásba és a kormányprog-
ramba. Továbbra is lobbizni fogunk 
azért, hogy javaslatainkat más tag-
államokban is ültessék gyakorlatba” 
– nyilatkozta Vincze Loránt FUEN-
elnök, az RMDSZ európai parla-
menti képviselője az ítélethirdetést 
követően. 

Miután a Bizottság 2021. január 
14-én úgy döntött, hogy nem kez-
deményez jogalkotást az MSPI ja-
vaslatai alapján, a polgári 
kezdeményezőbizottság 2021. már-
cius 24-én az Európai Unió Tör-
vényszékéhez fordult az Európai 
Bizottságnak a kezdeményezésről 

szóló határozata megsemmisítése 
iránti kérelemmel. A beadvány sze-
rint az Európai Bizottság megsér-

tette az indokolási kötelezettségét, 
és nyilvánvaló értékelési hibákat 
követett el. (FUEN-közlemény)  

Fotó: Nagy Tibor

Az EU Törvényszéke is elkaszálta a kisebbségvédelmi kezdeményezést 
Az Európai Unió Törvényszéke november 9-én, szerdán dön-
tött a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezés 
által az Európai Bizottság ellen indított fellebbezés ügyében. 
A luxembourgi testület nem semmisítette meg az Európai Bi-
zottságnak azt a 2021. januári döntését, amellyel nem java-
solt jogalkotást a több mint egymillió aláírást összegyűjtő 
Minority SafePack javaslatairól. A Törvényszék szerint „az Eu-
rópai Unió által a regionális vagy kisebbségi nyelvek fontos-
ságának hangsúlyozása és a kulturális és nyelvi sokszínűség 
előmozdítása érdekében már megtett intézkedések elegen-
dőek e kezdeményezés célkitűzéseinek eléréséhez”. 

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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(Folytatás az 1. oldalról)
„Szükség van a hídra, de nem ebben a formában” 

Háttér: 
Az Európai Unióban mintegy 50 millió, őshonos nemzeti kisebbség-

hez tartozó vagy kisebbségi nyelvet beszélő személy él. A 2013-ban in-
dult Minority SafePack európai polgári kezdeményezés a kisebbségi 
nyelvek, kultúrák védelmét és támogatását, a kisebbségi jogok biztosí-
tását kéri az Európai Uniótól. Az elmúlt 30 év legfontosabb kisebbségi 
jogokat szolgáló kezdeményezésének tartják. 

Miután a Bizottság kezdetben elutasította a nyilvántartásba vételt, 
az MSPI-t végül az EU Törvényszékének 2017-es döntése nyomán vet-
ték nyilvántartásba. A FUEN által koordinált európai szintű kampány-
ban 1.123.422 hitelesített támogató nyilatkozatot gyűjtöttek össze, és 
a Minority SafePack kezdeményezés lett az eddigi ötödik sikeres euró-
pai polgári kezdeményezés. A kezdeményezés a Bundestag, az Ország-
gyűlés, a holland parlament alsóháza, számos regionális parlament, 
illetve az Európai Parlament támogatását is megszerezte – utóbbi 2020 
decemberében hatalmas többséggel szavazta meg támogatását. Ennek 
ellenére az Európai Bizottság úgy döntött, hogy nem kezdeményez jogi 
aktusokat a javaslatok alapján. 



Tanult orvosnak adja ki magát Lúdas Matyi, Fazekas  
Mihály (1766–1828) azonos című elbeszélő költeményének 
hőse, amikor harmadszorra készül túljárni dölyfös földesu-
rának, Döbröginek az eszén. A léha suhancból több szakmát 
kitanult, külföldet megjárt, ügyes polgárrá fejlődött ifjú jól 
játssza az orvost. Nem csoda, mert Matyi előbb beállt tanulni 
egy hadi orvoshoz:  
„beszegőde Inasnak, 
Olly feltétel alatt, hogy az esmeretes nyavalyáknak 
Tzifra nevére; haszonvehető fűvekre, porokra; 
Érvágó, köppöly, kristély, lántzéta, borotva, 
‘S más borbély szerszám hasznára; sebekre való szer, 
Fördők ‘s párgolatok készítésére, kenőtsre 
Oktatná őtet. – Feje jó vólt a’ mi Matyinknak 
‘S egy két hét tsak alig múlt, hogy vagy Római nyelven 
Vagy Görögűl, sok rossz nyavalyákat elő tuda böltsen 
Mondani, mellyek azon században műbe valának; 
És az azokra való szer kotyvasztáshoz is értett. – 
Elkéré ekkor Doctor Scorbuntzius Úrtól 
Ótska parókáját, spádéját, vén paripáját, 
Bőr-bugyogóját, és a’ tábori régi kabátját, 
Hadd tsapjon velek egy Fársángot Földes Uránál.”  

Felveszi tehát Matyi a vén hacukákat, és Döbrögi elébe 
jutva doktori módon kezdi magát viselni… Fazekas élőbe-
szédhez közelítő, laza hexaméterei így beszélik ezt tovább: 
„Megtapogatja erét Matyi, és veszedelmes hevűlést 
Érez megromlott vérében; hogyha azonnal 
Fördő nem készűl, és köppöly, még ma bizonnyal 
A’ szívére megy, és – Ekkor vállat von az álnok. 
Kéri az Úr minden Szentekre, hogy a’ mit az Isten 
Értésére adott, rendeljen. – Doctori módon 
Harmadik újjával megbökvén homloka búbját: 
Fördővíz szaporán, úgymond, és fűvek! ezeknek 
Elszámlálja külön neveket; száz erdei réti 
Dudvák vóltak ezek; nyúl-, farkas-, béka-tseresznyék; 
Medve-, szamár-, disznó-, eb-, egér-, kutya-, matska-tövissek; 
Hát meg az angyal- szent- ‘s ördög-gyökerek (mivel akkor 
A’ füvek neve tsak barom, ördög, ‘s szent vala; Füvész- 
Könyv még nem lévén).” 

Ami a füvészkönyvet illeti, az első magyar füvészkönyv 
éppen Fazekas Mihály (Diószegi Sámuellel közös, Földi 
János hagyatékát felhasználó, Carl von Linné rendszerén ala-
puló) munkája volt; 1807-ben adta ki Debrecenben. 1813-
ban pedig e kötet továbbfejlesztéseként jelent meg, 
ugyancsak Debrecenben, az első magyar orvosi füvészkönyv; 
ennek is egyik fő szerzője a Debrecen közéletében rendkívül 
széleskörűen tevékenykedő Fazekas Mihály volt. S bár Fa-
zekas már 1804 körül elkészül a Lúdas Matyi első változatá-
val, műve először csak 1817-ben jelent meg Bécsben, egy, a 
császárvárosban matematikát tanuló magyar diák jóvoltából, 
a szerző tudta nélkül. A következő, szintén bécsi megjelenés-
hez már Fazekas Mihály is hozzájárult. Lúdas Matyi történe-
tét Fazekas egy ókori asszír népmeséből merítette. Elbeszélő 
költeménye olyan népszerű lett, hogy már 1831-es budai 
megjelenése előtt színdarabot írt belőle a baranyai szárma-
zású Balogh István, és vándorszínészeivel évtizedekig ját-
szotta nagy sikerrel a magyar hon minden vidékén. E 
közkedveltségnek oka lehetett az orvosi szerep érdekes, anek-
dotikus előfordulása is.  

Talán éppen „közönséges” témája miatt, a Lúdas Matyi fel-
háborította Berzsenyi Dánielt. Pedig Berzsenyit is érdekelte 
a korszellem. 1814-ben így szólt Napóleonhoz címzett ódá-
jában: „Nem te valál győző, hanem a kor lelke: szabadság”… 
Fazekas, aki Moldvától Belgiumig és Franciaországtól Né-
metországig katonaként járta be a világot, a tizennyolcadik 
század végének minden feszültségét belesűrítette Lúdas Ma-
tyijának szenvtelen eleganciával és fanyar egyhangúsággal 
mondott meséjébe. Érdemes megfigyelni, hogy Matyi agyba-
főbe verését a szerző milyen szűkszavúan intézi el az első 
„levonásban” (minden fel-, illetve levonásban megesik egy 
lábról lekapás), aztán tovább is úgy regéli, hogy a nép fia, az 
inkább mesebeli, mint valóságos bosszúálló, szinte indulat 
nélkül, kötelességszerűen veri el háromszor egymás után 
egykori földesurát. Döbrögi megveretéseit, fájdalmát és kín-
jait azonban az elbeszélő költemény fokozódó részletezéssel 
tárja elénk. Mit akart ezzel Fazekas Mihály mondani? Min-
denesetre, mire Lúdas Matyi izgalmas regéje ógörög verslá-
bakon előbandukolt, a Martinovics-féle összeesküvők már 
rég porladtak, elpusztult Hajnóczy József, Kármán József, 
Szentjóbi Szabó László, Verseghy Ferenc, és meghalt Cso-
konai Vitéz Mihály. 

Változtak az idők, vagy mégsem? Eötvös József (1813–
1871) 1845-ben megjelent regényében, A falu jegyzőjében jól 
dokumentáltan és sok sebből véreznek a közállapotok. Tak-
sony vármegyében, ahol a regény cselekménye játszódik, van 
jóság és gonoszság, van éhezés és fényűzés, vannak jelleme-
sen szolgáló emberek, de vannak megalkuvók, csalók és erő-

szakosak. A pandúrok ön-
kényesen felgyújthatják a 
fizetésképtelen parasztok 
viskóit, a börtönben sor-
sukra hagyott emberek tö-
megét tífusz pusztítja. 
Hősökre és áldozatokra is 
szükség van ebben az izgal-
masan kanyargó tiszaréti 
történetben, különben a 
szerző nem juttathatná el 
regénye cselekményét a sö-
tétet és borút valamelyest 
feloldó befejezésig. Eötvös 
regénye nagy hatással volt 
a késő reformkorra; e hatás 
jele volt az is, hogy a re-
gényből szinte azonnal 
színpadi darab is készült 

Viola címen. Igaz, csak a forradalom és szabadságharc után, 
1851-ben írta meg és állította színpadra Szigeti József a Vio-
lát, de attól kezdve évtizedekig játszották sikerrel. Az üldö-
zött becsületes betyár drámájában, akárcsak forrásában, A 
falu jegyzőjében, szinte kulcspozícióban találkozunk egy ki-
rurgussal. A vármegyei fősebész meglehetőst vehemensen tá-
madja a homeopátiát:  

„Mit tesznek a homeopathák. Adnak-e gyomortisztítót, me-
legítőt, erősítő jalappát s chinát, orvosságot, hogy a beteg 
izzadjon, s az izzadás ellen antispasmaticumokat, antirheu-
maticumot, aromaticumot, cardus benedictust, rhebarbarát, 
tartarust, sal mirabile glauberi-t?” 

 Valójában Serer fősebész csak epizódszereplő A falu jegy-
zőjében, de az mégis nagyon lényeges, hogy mikor nincs 
jelen: akkor, amikor legnagyobb kötelessége volna segíteni, 
beavatkozni! Nincs ott a porvári börtönben, amikor ott tífusz 
pusztít. Nem véletlen, hogy Eötvös éppen a börtönben ját-
szódó fejezet (a harminchatodik) elején jegyzi meg nyájas 
iróniával, hogy „minden orvos próbaköve a ragály”. A kép, 
amelyet a börtönről kapunk a regényben, valószerűségével 
borzongat. Az említett fejezetben éppen a halált hozó tífusz 
láza győzi meg az üveges zsidót, hogy végre igazat kell szól-
nia, hogy rajta ne maradjon a hamis tanúskodás bűne. Beteg-
ségében a börtön mélyén csak Vándory, a lelkész (a jegyző 
testvére) látogatja meg, akinek bevallja, hogy az alispánné és 
az ügyvéd kényszerítették hazugságra. Így tisztázódik a 
„Macskaházy kontra Tengelyi” ügy. A szegény üveges zsidó 
felfedi Macskaházy gyilkosának kilétét is, s bár orvos már 
meg nem gyógyítja, nyugodt lelkiismerettel hal meg…  

Az első magyar orvos főhőssel „rendelkező” regényt a 
haza mindenesének nevezett Fáy András (1786–1864) írta 
Vörösmarty halálának évében, 1855-ben, Jávor orvos és szol-
gája, Bakator Ambrus címen. Ez a mű jókedvet, emberséget 
és derűt sugároz, miközben csipkelődő szatirikus kis életké-
pek sorával ejti ámulatba az olvasót. Kakasdon (avagy a táji 
kiejtés szerint Kákásdon) és környékén Jávor doktor egyfoly-
tában utazik, mert mindenhol akad betege és ügyes-bajos in-
téznivalója. Állandó kísérője Bakator Ambrus. Ez a páros 
valahogy úgy utazik, mint ahogy a mesék, mondák elevenítik 
meg Krisztus és Szent Péter utazásait. Jártában-keltében az 
orvos bajt, szenvedést és indulatokat enyhít. Egy ízben két, 
egymással „leszámolni” készülő, kissé kapatos társaságot 
képes visszarettenteni az összeverekedéstől. Kiürült boros-
hordókat szállító emberek szekereznek lejtőn lefelé, miköz-
ben egy másik embercsoport felfelé tart ugyanott a hegyen. 
Kitérni egyetlen atyafi sem akar. Jávor doktor Ambrussal arra 
jár. És az orvos szép komótosan előveszi sebészi műszereit, 
melyeknek puszta látványa elegendő a felhevült urak lehűté-
séhez, így tehát a csihi-puhi elmarad. Olyan ez a furfangos 
békítő jelenet, mint a Csongor és Tündében Csongor csele az 
árva ördögfiókák lecsendesítésére; igaz, Csongor elragadja 
az ördögfiak örökségét... Terebélyes orvosi táskájában egy 
ízben Jávor doktor egy eleven „kitett gyermeket” talál. Ami-
kor csak éppen beugrott egy házba, táskáját a kocsi bakján 
hagyta, aztán amint visszaült, a „lókormányos” (kocsis) az 
út hepehupáival vesződve nagyokat kanyarodott, a jármű 
pedig felrázta álmából a táskába csent, gyanútlanul alvó kis-
babát… Jávor doktor a talált kincset hazaviszi feleségének 
és anyósának, minden rosszhiszeműséget lefegyverez, és a 
regény végére kideríti, hogy a befogadott csöppség egy jól 
ismert, nemesi származású színésznő törvényes gyermeke.  

Padovában tanult orvos volt Abafáji Gyulai Pál, aki  
címadó főhőse lett Kemény Zsigmond (1814–1875) első re-
gényének, a Gyulai Pálnak. Igaz, a regényben a főhőssel nem 
mint orvossal, hanem mint a Báthoryak hű államférfiújával 
találkozunk. A cselekmény Magyarország és a „kisded Er-
dély” egyik legzivatarosabb korszakában, a 16. század végén 
játszódik. Kemény Zsigmond minden regényében a mérték-
telen, „túlzásba vitt erény” következményeit vizsgálja; így 
Gyulai Pál tragikus sorsát a kitartó hűség okozza. Gyulai Pál 

a Habsburgok és törökök között lavírozni kénytelen, az egy-
mással is kiszámíthatatlanul viaskodó két Báthory unokafi-
vér, Zsigmond és Boldizsár áldozata lesz. Kemény Gyulai 
Pálban a majdani Bethlen Gábor-i óvatos (hinta-)politika elő-
futárát ábrázolja.  

Számtalan emlékezetes orvoshőst alkotott meg a műveivel 
minden lelket gyógyítani képes Jókai Mór (1825–1904). 
Sokan emlékszünk „Kőszívű”-jének rendkívül izgalmas első 
fejezetére, amelyben egy haldokló végrendeletével fordul 
szembe a hátramaradó özvegy. A Hatvan perc! című fejezet 
díszlakomával kezdődik, amelyen az ünnepelt „szokott be-
tegsége” miatt nincs jelen. Nyilvános titok, hogy az ünnepelt 
„nagyságos és tekintetes, nemzetes és vitézlő Baradlay Ka-
zimir úr, örökös és valóságos aranykulcsos és sarkantyús úr” 
„szív-verőér-kövesülésben szenved”, és hogy e „szívbántal-
makkal évtizedekig lehet élni rendes életmód mellett”. Ám a 
díszlakomán az orvos „szigorú arccal” félrevonja Baradlay-
nét, és megsúgja neki, hogy férje haldoklik, hogy „csak hat-
van perce van még élni”, hogy orvosára a betegnek már nincs 
szüksége, de egyedül kíván beszélni feleségével. És elkez-
dődik a szörnyű végrendelkezés, amit egy „a semmivélét sö-
tétségéből előtűnő homályos alak” szakít félbe. Özvegy 
Baradlayné pedig térdre rogyva, „két összekulcsolt kezét a 
teleírt papírlapra fektetve”, Isten előtt megfogadja, hogy 
mindannak a rossznak, amit haldokló férje parancsolt, ő az 
ellenkezőjét fogja tenni. Erre pedig a halott majdnem feltá-
mad, lezárt ajkai kinyílnak, lecsukott szemei elmerednek, 
mellén összefogott két keze közül a jobb feje felé emelkedik: 
„Talán az elköltöző lélek összetalálkozott az égben az utána-
küldött fogadással, s még egyszer visszafordulva az ég kapu-
jából, a csillagok útjából, megtért porhüvelyéhez, hogy egy 
halál utáni kiáltással kijelentse tiltakozó vasakaratát.”  

A kőszívű ember fiaiban, az 1848–49-es szabadságharc 
eposzi méretű, 1869-ben megjelent regényében sok sebesü-
lés, ájulás, halál, így több háziorvos, hadiorvos és törzsorvos 
is szerepel. Még több a lassan ölő bűn, de számtalan drámai, 
a „Nyergelj s fordulj!” jelenethez hasonló pálfordulás, gyó-
gyító gondoskodás és néma áldozatvállalás történik. Olvas-
hatjuk, hogy a seregestül behívott muszka katonákat a 
kőszívű ember kőszívű barátja, Rideghváry Bence tessékeli 
befele a magyar hadszínterek fele – természetesen nem Ba-
radlay Ödön, akire várt volna e 
feladat, ha apja végrendelkezése 
szerint él. Rideghváry a nyolc- 
vanezer orosz katonát behívók 
élén véletlenül elfogja az esemé-
nyekkel sodródó Tallérossy Ze-
bulon felvidéki nemest, aki 
éppen kimenekülni próbál a zak-
latott hazából és öt lánya és fele-
sége miatt viselt „papucslétéből”. 
Zebulonnak tolmácskodnia kell a 
tótok lakta földön. És míg az 
orosz katonák bármely gyógy-
szertárból vitriolt kapnak, hogy 
hígítottan azt igyák kolera ellen, 
Tallérossy Zebulonnak csak nagy 
nehezen sikerül szereznie a pati-
kából egy kis tartarus emeticust. E szerre azért van szüksége, 
hogy hányni tudjon, hogy megszabaduljon a járványtól oly 
erősen rettegő Rideghváry fogságából. És úgy is lesz, egy kis 
hányás láttán a cár barátja, a mindenféle érdemkeresztekkel 
ellátott császárhű nagyúr kolerát sejt, azonnal kereket old 
megbízatása elől, és Zebulon megszabadul.  

E regény lapjain elénk tárul, ahogyan a Baradlay-kastély 
szabadságharcos kórházzá alakul: Baradlayné két orvost tart, 
és a könyvtárat gyógyszertárrá alakíttatja. „Maga és nőcse-
lédei egész nap tépést, sebkötőket készítenek.” Eközben, Pal-
vicz Ottó és Alphonsine gyermekét keresve, Richárd eljut egy 
„ellenkórházba”, a „meghalató intézetek” egyikébe Monoron. 
Itt lassú meghalásra ítélve sínylődnek a szüleiktől elhagyott 
gyermekek, mert a gondozók egyáltalán nem törődnek a 
rájuk bízott kicsikkel, csak a pénzt várják, és keveslik, amit 
értük kapnak. Richárd elborzad a látottakon, de még időben 
megtalálja Károlykát egy sötét fáskamrában. Szemfájása 
miatt a hercegi kisgyermek még ivóvizet sem kap… Richárd 
kiragadja a kisfiút a biztos halál torkából, Pesten magángyer-
mekkórházba viszi, ahol jó pénzért meggyógyítják…  

Orvosi szempontból szintén emlékezetes fejezete a regény-
nek A fejgörcsök napján című fejezet, amelyben a „bresciai 
hiéna”, Haynau jelenik meg. A pesti Károlyi-palota (ma Pe-
tőfi Irodalmi Múzeum) egyik első emeleti szobájában, a vi-
lágosi fegyverletétel után, „a teljhatalmú kormányzó” a 
halálos ítéleteket gyártja. E munkától azonban nem érzi 
magát valami kitűnően, rettenetes fejgörcsei támadnak. „Hisz 
az ő fejének sem irgalmaz az a láthatatlan démon, aki kín-
padra feszíti a hatalmast; homloka körül csavarja a spanyol 
diadémot, s kalapácsokkal üti halántékait; ki forró pokolégbe 
mártja bele fejét, és szemei előtt tűzzel festi ki a világot.” 
Ilyenkor talán a lelkiismeret veszi „üldözőbe” a rettenthetet-
len Haynaut. A hasogató fejfájásra még kínzóbb esemény kö-
vetkezik, Plankenhorst bárónő látogatása. Alphonsine bosszút 
liheg a tömlöcben raboskodó két Baradlay fiúra, és ráadásul 
arra is figyelmezteti Haynaut, hogy másnap felmentik szol-
gálatából, mivel a külföld most már tán megsokallta a „pél-
dás” vérengzést. Hajnalig azonban még rengeteg halálos 
ítéletet aláírhat, vigasztalja az ördögi asszony az ördögtől sem 
félő vérbírót… Jókai egészen közelről láttatja velünk a nem-
zet nagy hóhérját, aki mégiscsak ember is: „A fejgörcsös 
ember csakugyan talált valamit, amit összetépjen. […] Egész 
éjjel nyugtalanul járt fel s alá szobájában, s nehéz hörgése, 
feljajdulása keresztülhallatszott a kettős ajtón.” Megbízatása 
utolsó éjjelén, Jókai képzelete szerint, a fejgörcsöktől kínzott 
Haynau minden további halálraítéltnek megkegyelmez.  

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Betegség, gyógyulás és gyógyítás  
a magyar irodalomban (4.) 

Dr. Kiss Zsuzsánna 
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Fazekas Mihály.  Carl von Binzer festménye

Jókai Mór. Barabás Miklós alkotása



150 évvel ezelőtt, november 10-én 
tartották a Kolozsvári Magyar Királyi 
Tudományegyetem (1881-től Ferenc 
József Tudományegyetem) tanév-
nyitó ünnepségét – mondta Gaal 
György, az ismert helytörténész, iro-
dalomtörténész, a kolozsvári Protes-
táns Teológiai Intézet tanára az 
Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi Szakosztá- 
lyának Marosvásárhelyen tartott ün-
nepi ülésén, amelyről ezúttal részle-
tesebben is olvashatnak.  

Első előadóként beszámolt arról, hogy az 
eseményt, amelyen Berde Áron rektort beik-
tatták, az egész város megünnepelte. Reggel 
hálaadó istentisztelettel kezdték a napot a kü-
lönböző felekezetek templomaiban. Ezt kö-
vetően a mai Báthory líceum egykori 
dísztermében tartották az ünnepélyes rektor-
beiktatást, majd a Redut (Vigadó) nagytermé-
ben a 200 fős bankettet, a Farkas utcai régi 
színházban pedig az ünnepi előadást. A város 
pénzérméket nyomatott az esemény emlé-
kére, este a házak ablakait gyertyával világí-
tották ki.  

Az idei kerek évforduló tiszteletére az Er-
délyi Múzeum Egyesület Kolozsváron au-
gusztusban tartott megemlékezést, annak 
keretében mutatták be az előadónak  
Az erdélyi tudományosság fellegvára című 
kötetét, amely A Kolozsvári Ferenc József 
Tudományegyetem alapításának 150. évfor-
dulójára alcímmel jelent meg gazdag kép-
anyaggal. A könyvet a szerző a 
marosvásárhelyi rendezvényen is dedikálta.  

Örömmel szólt arról, hogy a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem saját ünnepeként emléke-
zett meg az évfordulóról, sőt az 1581-es  
Báthory-féle egyetemalapítást is felvállalta, 
amikor a lengyel trónon ülő Báthory István 
megalapította a kolozsvári jezsuita akadé-
miát.  
Előzmények 

Előadásában Gaal György az egyetem, és 
elsősorban az orvosi kar épületeit vette 
számba, amelyekben 1872 őszén megkezdő-
dött az oktatás. Az egyetem négy karral in-
dult: Jog- és Államtudományi Kar, Orvosi 
Kar, Bölcsészet-, Nyelv- és Történelemtudo-
mányi Kar, Matematika és Természettudomá-
nyi Kar. Csíráját a felekezeti tanintézetek 
mellett a Kolozsváron működő két főiskola, 
az Orvos-sebészi Tanintézet és a Királyi Jog-
akadémia alkotta országos hírű oktatókkal. 
Az is fontos szempont volt, hogy az 1859-ben 
megalakult Erdélyi Múzeum Egyesület gaz-
dag könyvtárral és gyűjteményekkel rendel-
kezett, amelyeket az egyetem rendelkezésére 
bocsátott. Továbbá Erdély és az anyaország 
egyesülését követően a főkormányszék (kirá-
lyi helyhatóság) épülete, az úgynevezett ó- és 
újkollégium felszabadult, amelyben az okta-
tást elkezdhették.  

Az Orvos-sebészi Tanintézetben korábban 
sebészmestereket és bábákat képeztek, akik 
kisebb városok lakóit látták el, ahova nem ju-
tott Pesten vagy külföldön tanult orvos. A 
gyakorlati tevékenységet a főiskola hallgatói 
az Országos Karolina Kórházban végezték, 

amely 1820-ban nyílt meg, és vette fel Karo-
lina Auguszta császárné nevét, aki férjével, I. 
Ferenc császárral együtt 1817-es kolozsvári 
látogatásuk nyomán jelentős összeget adomá-
nyozott egy országos közkórház kiépítésére. 
Az óvári volt apácazárdában, amely később 
a szomszédos két Mikes-palotával, majd az 
úgynevezett „rozzant Mikes-házzal” bővült, 
160 ágy állt a betegek rendelkezésére, a kö-
rülmények azonban lehangolóak voltak.  

Az előadó megemlítette, hogy a kórház a 
belügyminisztériumhoz, az egyetem és 
elődje, az Orvos-sebészi Tanintézet pedig a 
vallás- és közoktatási minisztériumhoz tarto-
zott. Ahhoz, hogy a megalakuló egyetem ok-
tatáshoz szükséges klinikái felépülhessenek, 
el kellett érni, hogy az Országos Karolina 
Kórházat a vallás- és közoktatási miniszté-
rium vegye át. 

Az Egyetem és a Farkas utca sarkán van 
ma a Babeş–Bolyai Tudományegyetem köz-
ponti épülete. Ezen a helyen az alapításkor a 
jezsuiták által építtetett ó- és újkollégium állt, 
szemben a piaristák idejében készült épülettel 
(ma a Báthory líceum működik benne), 
amelynek emeletét az egyetem megnyitása-
kor a jogakadémia foglalta el, a földszinti ter-
mekben az orvosi kar anatómia tanszéke 
működött, az élet- és kórvegytan pedig az 
udvar végében lévő helyiségekben. Az ó- és 
újkollégiumban preklinikai tanszékek, az 
egyetem rektori és két helyiségben az orvosi 
kar dékáni hivatala kapott helyet, az újkollé-
gium földszintjén az egyetemi könyvtár mű-
ködött.  

Az egyetem első önálló, saját célra emelt 
épülete az új vegytani intézet volt a Mikó-
kertben. A kert az Erdélyi Múzeum Egyesület 
tulajdonát képezte gróf Mikó Imre adományá-
ból, ami a saját villáját és kertjét foglalta ma-
gában. Az új épületet Fabinyi Rudolf 
vegyészprofesszor programja szerint építet-
ték. A másik önálló orvoskari épület az Ana-
tómia- és az Élettanépület volt. Mindenikben 
három-három intézet kapott helyet, az első-
ben a bonc-, kórbonctan és törvényszéki or-
vostan, a másodikban az élet-, kór- és 
gyógyszertan. Az épületeket Hauszmann  
Alajos műegyetemi tanár tervezte a munkáira 
jellemző sárga klinkertégla borítással, neore-
neszánsz stílusban.  

A Farkas utcai új, központi épület az egye-

temi építkezés legnagyobb vállalkozása volt. 
Tervét Meixner Károly készítette, majd Alpár 
Ignác műépítész véglegesítette, aki az aulát 
és a díszes lépcsőházat tervezte. Az épületet 
1902. október 13-án avatták fel a vallás- és 
közoktatási miniszter jelenlétében. Orvoskari 
helyiség kezdetben a dékáni hivatal, az ülés-
terem és az orvosi könyvtár volt.  
Impozáns központi épület, 
7.000 ágyas klinikai telep 

A kórházak kiépítése hosszas „hivatali lab-
dázás” után kezdődött el a belügyminiszté-
rium, valamint a vallás- és közoktatási 
minisztérium között, míg ez utóbbi az 1896. 
január elsejétől megszületett egyezség alap-
ján átvette az irányítást a meglévő épületek 
felett, és a vezető professzorok elvárásainak 
megfelelően megterveztette a klinikákat. A 
két új épület szomszédságában először a 103 
ágyas sebészeti, a belgyógyászati, a szülé-
szeti és nőgyógyászati, valamint a bőrgyó-
gyászati és szemészeti klinikák épültek fel. 
Elkészült az igazgatóság épülete az igazgató 
hétszobás szolgálati lakásával, felépültek a 
gazdasági épületek, a gondnokság, egy halot-
taskápolna, később a gyógyszerészeti intézet 
és a fertőzőosztály. A századfordulóra min-
den alapdiszciplínának külön kórháza volt, a 
dombtetőre felépült a tüdőgyógyászat és az 
apácalak ötven ferences nővér számára, akik 
a klinikákon teljesítettek szolgálatot. A Tre-
fort utca végére a több épületből álló idegk-
linika készült el, az új kórházi tömbnek 
összesen 7.000 ágya volt 

1913-ban új épületet vásároltak a fül-orr-
gégészet és a fogászat számára, 1914-ben a 
Trefor utca sarkán megnyílt az egyetemi 
gyógyszertár, 1917-ben a mai onkológiai kli-
nika helyén állt a gyermekgyógyászati kli-
nika. 1914-ben a Pasteur Intézet is elkészült. 
Az első világháború kitörését követően a kli-
nikákat lefoglalták, és 600 ágyas katonai kór-
házzá alakították a klinikai telepet.  

Az orvoskar számára készült közel 30 épü-
letet pedig 1919-ben átvette az új román ha-
talom az új román egyetem számára. A 
domboldalon magasabban fekvő második 
épületsorhoz vezető díszlépcső fordulójánál 
elhelyezett emléktáblát, amelyen az építtetők, 
a tervezők (Korb Flóris és Giergl Kálmán 
építőművészek), a kivitelezők és az építési bi-
zottság tagjainak neve is szerepelt, 1919 táján 
az új birtokosok leverték – zárta mondaniva-
lóját az előadó.  
Karközi gyógyszerészképzés 

A kolozsvári Ferenc József Tudomány-
egyetemen folyó gyógyszerészképzés törté-
netéről dr. Péter H. Mária gyógyszerész- 
történész, szakíró számolt be, aki bevezető-
jében méltatta a kolozsvári intézmény szere-
pét, amely Erdély népének a művelődését, a 
tudományos haladást szolgálta.  

Az 1872-ben megalakult kolozsvári egye-
temen, amely a pesti után az ország második 
egyeteme volt, kezdetben karközi oktatásban 
indult el a gyógyszerészképzés.  

1872–1891 között a hallgatók, akik az 
egész monarchia területéről érkeztek, a négy 
gimnáziumi osztály elvégzése és hatéves 
gyógyszertári gyakorlat után iratkozhattak be 
a gyógyszerészképzésre. Az első tanévet a 
Matematika-Természettudományi Karon vé-

gezték, és három tantárgyból (fizika, kémia, 
természettudomány) kellett vizsgázniuk. Aki-
nek nem sikerült, az nem folytathatta tovább 
tanulmányait az Orvosi Karon, amelynek el-
végzésekor gyakorlati és elméleti szigorlatot 
tettek, és akinek sikerült, gyógyszerészmes-
terré eskették fel. Gyógyszertárat csak az ve-
zethetett, aki gyógyszerészmesteri vagy 
gyógyszerésztudori oklevéllel rendelkezett. A 
képzés tehát nyolc évet tartott, ami 1913-tól 
kezdve csökkent, de kötelezővé tették a hat 
gimnáziumi osztály elvégzését és a latin 
nyelv ismeretét, később az érettségit, 1892-
től lehetővé vált a gyógyszerészdoktori foko-
zat elérése, 1895-től pedig nők is 
beiratkozhattak gyógyszerészhallgatónak.  
Híres tanárok, diákok  

Az előadó ismertette a különböző diszcip-
línákat és azok tanárait, köztük dr. Fleischer 
Antal gyógyszerészdoktort, aki felszerelte a 
kémiai intézetet, elvégezte a málnási ásvány-
víz vegyi vizsgálatát, dolgozatot írt a torjai 
büdösbarlangról és a közelében előforduló 
szénsavas forrásokról. Szólt utódja, dr. Fabi-
nyi Rudolf tevékenységéről, aki kilenc tan-
éven át volt a Matematika és Természet- 
tudományi Kar dékánja, majd az egyetem rek-
tora és rektorhelyettese. Saját költségén jelen-
tette meg és szerkesztette a Vegytani Lapok 
című folyóiratot, 94 tudományos dolgozatot 
szerzője és 36 doktorátus vezetője volt.  

Ismertette továbbá a gyógyszerészképzés-
ben részt vevő orvoskari tanszékeket és azok 
tanárait, köztük dr. Hints György és dr. Issekutz 
Hugó munkásságát, valamint azokat a jeles er-
délyi hallgatókat, akik egyetemi tanárként gaz-
dag életpályát futottak be, mint például 
Nyiredy Jenő, Széki Tibor, Ferencz Áron.  

Lapunk hasábjain már ismertettük dr. Péter 
Mária írását a női egyenjogúságért való küz-
delemről és az 1895. évi 79.039-es számú mi-
niszteri rendeletről, amely lehetővé tette, 
hogy a nőket rendes hallgatóként felvegyék 
a felsőfokú bölcsészeti, orvosi és gyógysze-
részeti tanintézetekbe, ha rendelkeztek a sza-
bályszerű középiskolai tanulmányok nyomán 
tett érettségi vizsgával. A legelső, gyógysze-
részi pályára lépett hölgy a felvidéki Thinagl 
Szerafin volt, aki 1903-ban tette le a zárószi-
gorlatot, nyerte el a gyógyszerészi oklevelet, és 
lett az isaszegi Antal gyógyszertár tulajdonosa. 
Az első erdélyi születésű gyógyszerésznő a 
nyárádszeredai Hints Vilma volt, aki 1905-ben 
kapott gyógyszerészi oklevelet, és élete végéig 
elhunyt édesapja gyógyszertárában dolgozott, 
amelynek 1915-től a vezetője lett.  

A kolozsvári Ferenc József Tudomány-
egyetemen 1872 és 1919 között 1092 okleve-
les gyógyszerész végzett, akik közül 35 nő 
volt, a gyógyszerészdoktori címet pedig 66-
an szerezték meg.  

Péter Mária az eredmények között emlí-
tette, hogy 1883-ban Hints György magánta-
nár volt az első kinevezett 
gyógyszerész-képzettségű előadó, aki gyógy-
szerészeti műtant és vénykészítéstant okta-
tott. 1904-ben Kolozsváron kezdte meg 
működését az első egyetemi gyógyszertár (re-
ceptúrai dolgozda néven), amelyet a gyakor-
lati oktatás céljára hoztak létre. 1907-ben 
gyógyszerészeti múzeumot rendeztek be Ori-
ent Gyula gyűjtéséből.  

A FEJTE-n az oktatás 1919-ben megszűnt, 
a tanárokat, akik nem tették le az esküt, kar-
hatalommal eltávolították az egyetemről, az 
oktatás 1920–21-ben ideiglenesen Budapes-
ten, majd 1921-től 1940-ig Szegeden folyta-
tódott tovább. A második bécsi döntés után, 
1940-ben került vissza Kolozsvárra az egye-
tem. 1945-ben a 406-os és 407-es királyi ren-
delet megszüntette a FEJTE-t, és 
megalakította a Kolozsvári Magyar Tudo-
mányegyetemet, amelynek Orvosi Karát Ma-
rosvásárhelyre költöztették. Az 1948. évi 
tanügyi reform nyomán alakult meg a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet 
a Gyógyszerészeti Karral. Az egyetem 1962-
től vált kétnyelvűvé.  
Újraalapítás Marosvásárhelyen 

Spielmann Mihály történész az orvosi 
egyetem marosvásárhelyi újraalapításáról 
számolt be. Mint a bevezetőben elmondta, az 
egyetemalapítás gondolata a 25.000 lakosú 
városban már 1912–13-ban, Bernády György 
idejében felvetődött.  

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

Kolozsvártól Vásárhelyig 
Az erdélyi orvos- és gyógyszerészképzés viszontagságos története 
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Az idei őszi-téli kiegészítődivathoz, 
amelynek részei az ékszerek, fejreva-
lók, táskák, cipők, a frizura és a smink, 
vegyük számba a manikűrdivatot is, 
mivel ez is ide tartozik. 

Idén fessük körmeinket merész, színes és 
világító árnyalatokkal, melyek egy részének a 
természetes, azaz nude manikűr az alapja, 
vagy éppenséggel a francia manikűr. 

Az első irányzat az egyszerűséget kedvelő 
hölgyeknek kedvez az úgynevezett NUDE 
manikűr formájában. Ennek is számtalan ár-
nyalata, változata van, a legegyszerűbb egy-
színűtől a klasszikus fehér vagy rózsaszínű 
szélű, vagy akár a színes szélű, vagyis francia 
manikűrig. 

A GAZDAG FÖLDSZÍNEK – mint a gaz-
dag barna, erős zöld, földszürke – jól illenek 
az őszi természet színeihez, sok divattervező 
választotta őket. Ezek a színek viselhetők ma-
gukban, vagy különböző minták alapjául szol-
gálhatnak. 

Azt mondhatjuk, hogy az immár klasszikus-
nak számító piros manikűr most is divat, vi-
szont ezúttal egy különleges, nagyon elegáns 
árnyalatban, vagyis a RUBIN kő színében, 
mely gondolatban az 1940-1950-es évekbe 
röpít vissza. 

Az extravagáns divatot kedvelő hölgyeknek 
az EZÜSTSZÍNŰ vagy metallizált hatású ma-
nikűr ajánlott, mely energikusságot és merész-
séget tükröz. Az egyszerűtől a komplikált, 
díszített változatokig minden divatos. 

Annak ellenére, hogy a hideg periódusban 
a természet színei a szürkéhez vannak köze-
lebb, a visszafogott színek mellett szükségünk 
van arra is, hogy vidámságot, színeket vi-
gyünk életünkbe, ezúttal egy gazdag, VÁLTO-
ZATOS SZÍNPALETTA formájában. 

A szín- és formakombinációk variációi vég-
telenek. A LEGÉLÉNKEBB manikűrirányzatok 
merész, élénk színeket ajánlanak, magukra vagy 
kombinálva, mint például kéket pirossal és fe-
ketével keverten, az 1960-as évek stílusában. 

Egy másik irányzatot a DÍSZÍTETT kör-
mök képeznek, melyek lehetnek díszítőelemei 
egy egyszerű, ékszermentes megjelenésnek, 
vagy éppen ennek az ellenkezője, vagyis még 
jobban kihangsúlyozzák a díszítést. 

Ezek a díszítőelemek lehetnek a körömre 
festés után felvitt csillámpor, kristályok, gyön-
gyök, vagy bármilyen más sima vagy kiemel-
kedő alakzat. 

A négyszögű és mandula formájú körmök 
után az OVÁLIS körmök a legdivatosabbak, 
melyek a manikűrművészek kedvencei is, 
mivel a legkönnyebben festhetők. 

Ez is készíthető bármilyen egyszínű vagy 
díszített változatban. 

Ha a praktikusságot a széppel akarjuk kom-
binálni, válasszunk RÖVID, NÉGYSZÖGŰ 
körmöket, bármilyen színben és díszítéssel. 

Az egyik legkedveltebb körömforma a KIS 
MANDULA alakú, amely ismét divatos, és 
normalitást hoz a manikűrdivatba. 

A LEGEXTRÉMEBBET a több centiméter 
hosszúságot is elérő, hegyes, úgynevezett 
styletto körmök képezik. 

Milyen veszélyeknek vannak ki-
téve ilyenkor, késő ősszel a sza-
badban tartott állatok? Melyek a 
felelősségteljes gazda legfonto-
sabb teendői a tél beköszönte 
előtt? – kérdeztük a Noé Bárkája 
kisállatklinika vezetőjét, dr. Pálosi 
Csabát. 

– Az udvaron élő, kijáró állatokra ve-
szélyt jelenthetnek a kihelyezett rágcsá-
lóirtó mérgek, amelyek két-három nap 
után vérzékenységet okoznak. Ha a 
gazdi azt tapasztalja, hogy a háziállata 
mérget fogyasztott, azonnal állatorvos-
hoz kell fordulni, ugyanis időben hány-
tatással meg lehet menteni az életét. Ha 
az állat véralvadásgátlót tartalmazó 
egérmérget fogyasztott, és nem sikerül 
időben hánytatni, akkor a K1 vitamin – 
több napig adagolva – segíthet. Súlyos 
esetben vérátömlesztésre is sor kerülhet. 
Ugyancsak ebben az időszakban kerül 
elő a fagyálló folyadék, ezért ezzel vi-
gyázni kell, mivel édes íze miatt belei-
hatnak a házi kedvencek. Az 

etilénglikol-mérgezés főleg a kíváncsi 
macskáknál fordul elő. A lakásban tartott 
házi kedvencek számára a szobanövé-
nyek között is vannak mérgezőek. A téli 
ünnepek közeledtével nemsokára meg-
jelenik a mikulásvirág. Ezenkívül még 
apró elemeket is lenyelhetnek, melyek a 
nehézfémtartalmuk – higany, kadmium 
– miatt mérgezőek. 

A szabadban tartott állatokra az őszi 
időszakban fokozottan érdemes odafi-
gyelni, ugyanis az energiaigényük két-
szeresére nő, ezért több táplálékot 
igényelnek. Fontos, hogy mindig legyen 
víz előttük, figyelni kell arra, hogy ne 
fagyjon meg, ugyanakkor szénhidrátban 
gazdag élelmet kapjanak, a fekhelyüket 
pedig lassan téliesíteni kell. Az idült ízü-
leti problémákkal küszködő idős állatok 
számára a porcpótló készítmények és la-
zacolaj hosszú távú használata javallott, 
ugyanúgy a gerincproblémáktól szen-
vedő idős (és nem csak) állatok esetében 
is. Fontos a meleg kuckó előkészítése té-
lire (ha lehetséges, előszobás kutyaház, 
esetleg valamilyen fűtés idős állat ese-
tén). 
Ősszel hasznos lehet egy vitaminkúra 

megfelelő ásványi anyagokkal kiegé-
szítve, természetesen figyelembe véve 
az állat életkorát. Fontos, hogy az állatok 
legyenek beoltva és féregtelenítve. Az 
enyhébb ősz és tél következtében több a 
parazita, melyek nem pusztulnak el, és 
aktívabbak, a bolhák úgyszintén. A kul-
lancsok által okozott, kutyákra veszélyes 
betegség a babéziózis, ami végzetes ki-
menetelű lehet, ezért fontos a külső élős-
ködők elleni védekezés is. Külön meg 
kell említeni a nálunk is most már egyre 
gyakrabban előforduló szívférgesség 
megelőzésének a fontosságát. 

– Időnként megugrik az utcákon 
csatangoló állatok száma. Ez is év-
szakhoz köthető, vagy csak véletlen-
szerű jelenség? 

– Sokunk számára ismerős, hogy ta-
vasszal meg ősszel csúcsosodik a pár-
zási időszak, ezért mind a kutyák, mind 
a macskák, amennyiben nincsenek ivar-
talanítva, megszöknek, és a lakhelyüktől 
távolra csatangolhatnak. Ebben az idő-
szakban gyakoribbak a hormonok által 
feltüzelt konfliktusok és az autós balese-
tek is, az orvosi rendelőkben ezért meg-
ugrik a traumatológiás esetek száma.  

Veress László nyugalmazott segesvári fő-
gyógyszerész, az erdélyi gyógyszerészet-
kutatás jeles képviselőjének fantáziája és 
munkabírása határtalan. A szó szoros értel-
mében használom ezt a jelzőt, hiszen pon-
tosan egy évvel ezelőtt vettünk részt 
Népgyógyászat és hivatalos orvoslás ha-
tárán – Segesvár gyógyszerészet-történeti 
emlékei című színes, szép illusztrációkkal 
teli könyvének bemutatóján, amelynek rö-
vidített változta az idén októberben Materia 
medica címen német, román és magyar 
nyelven jelent meg a nagyszebeni Honterus 
Verlag (kiadó) gondozásában.  

A szerző a háromnyelvű kötettel felele-
veníti a századok során szászok lakta város 
európai rangú gyógyszerészetének történe-
tét, végigkísérve a kialakulását, fejlődését 
és elsorvadását. Ennek tárgyi emlékét őrzi 
néhány régi gyógyszertári felirat és még 
megmaradt patikahelyiség mellett a seges-
vári Óratoronyban berendezett patikamú-
zeum fa, kő, cserép, kerámia, fém és üveg 
gyógyszertári állványedényei. Titkaiknak, 
az egykor bennük lévő hatóanyagoknak a 
megfejtését lapunk hasábjain tette közzé, 
majd a helyi múzeum által kiadott Materia 
medica című kétnyelvű kötetében jelentette 
meg a szerző. 

Legutóbbi könyvében, az úttörők emlé-
kének adózva, három nyelven olvasható ku-
tatásainak eredménye, amely feltárja a világ 
legkülönbözőbb pontjaival kapcsolatot tartó 
európai rangú szász gyógyszerészek tevé-
kenységét. A ma embere számára ismeret-
len, talán meghökkentő hatóanyagokat 
tartalmazó segesvári állványedényeket és 
azok tartalmát a segesvári mellett a nagy-
szebeni és a kolozsvári múzeumokból is 
számba vette és leírta.  

A kötet lehetőséget nyújt a történelmi is-
meretek mellett a hajdani szász patikákban 
használt és három nyelven bemutatott ható-
anyagok megismerésére, tovább népszerű-
síti a szerzőnek a segesvári Rosenthal 
Házban berendezett patikai magángyűjte-
ményét. Ugyanakkor kifejezi a nyugalma-
zott, de örök nyughatatlan gyógyszerész 
szakmája iránti szeretetét és alázatát, a más 
nyelvű erdélyi lakosok iránti tiszteletét.  

A könyvet dr. Horlescu Paul fordította 
román, Anne Rogoz és Gabriela Daubach 
német nyelvre. Kiadását a segesvári és az 
Országos Német Demokrata Fórum köz-
benjárására Románia Kormánya Főtitkársá-
gának Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala 
támogatta. (bodolai) 

Fotó: Save&Smile Állatmentő Szolgálat

Casoni Szálasi Ibolya  
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Szer Pálosy Piroska 

Materia medica 
Gyógyszertári hatóanyagok három nyelven  

A világon először kaptak mestersé-
gesen előállított vért egy brit klinikai 
kísérlet résztvevői, az eljárás köny-
nyebbé teheti a rendszeresen 
transzfúzióra szorulók és a ritka vér-
csoporttal rendelkezők életét – írja 
a bbc.com. 

A kísérletben azt vizsgálják, hogy a kis – 
néhány evőkanálnyi mennyiségű – mester-
séges vér milyen hatásokat vált ki az emberi 
szervezetben. Egyelőre két ember vesz részt 
a kísérletben, de a kutatók legalább tíz em-
bert szeretnének bevonni a vizsgálatokba. A 
tesztalanyok legalább négy hónapnyi kü-
lönbséggel egy adag normál vért és egy 
adag mesterséges vért kapnak. 

A vérátömlesztések akkor sikeresek, ha a 
donor vér vagy annak komponensei kompa-
tibilisek a recipiens (a beteg) vérével. 

A vérkészletek mennyisége gyakran azon 
is múlik, mennyien hajlandóak vért adni.  A 
kísérlet alapját a mesterségesen, őssejtek se-
gítségével előállított vörösvérsejtek adják. 
Ezek felelősek egyebek mellett az oxigén és 
a szén-dioxid szállításáért a szervezetben. 

A vörösvérsejtek átlagosan 120 nap után 
bomlanak le a szervezetben. Hagyományos 
úton általában fiatal és idősebb vörösvérsej-
tek keverékét használják véradásnál. Az új 
eljárással frissen előállított, ténylegesen 120 
napig működő vörösvérsejteket adnának a 
pácienseknek, így a kutatók szerint ritkáb-
ban és kisebb mennyiségben kellene transz-
fúziót kapniuk. 

A kutatásban a Bristoli, a Cambridge-i és 
a Londoni Egyetem, valamint a brit Nem-
zeti Egészségügyi Hatóság (NHS) vesz 
részt. 

Mesterséges vér 

Manikűrdivat 

Ember és állat harmóniája 
Szabadban élő állatok gondozása 



A városépítő polgármester nem gondolt az 
orvosképzésre, sokkal inkább egy közgazda-
sági egyetemet képzelt el, amely szerinte rop-
pant hasznos lett volna a városban és 
környékén élő székely iparosoknak és keres-
kedőknek, azok gyermekeinek.  

A város 1914-ig már rendelkezett néhány 
egészségügyi intézménnyel, például a Szent-
györgy utcai állami közkórházzal és a két ka-
tonai kórházzal. Már működött a városban a 
Vöröskereszt, felállítottak egy betegsegély-
zőt, és volt egy aggmenház is, amely semmi-
lyen szempontból nem elégítette ki az oda 
beutaltakat. A század elején négy gyógyszer-
tár működött a városban, és tulajdonosaik na-
gyon vigyáztak arra, nehogy megnyíljon egy 
következő. A betegsegélyző is rendelkezett 
egy rendelővel és egy gyógyszertárral, a leg-
több orvos magánpraxist folytatott. A magyar 
és magyarul beszélő orvosok 1920 után ki-
szorultak az állami ellátásból, csak 1940-ben 
térhettek vissza, ahova hat százalék zsidó 
nemzetiségűt vehettek fel.  
A marosvásárhelyi „Cambridge” 

A két világháború között tovább élt az 
újabb és korszerűbb kórház megépítésének 
gondolata, de forrás híján a bonyolult és kor-
rupt pályázati rendszer megakadályozta, 
hogy az új kórházat a két évtizedes első 
román uralom alatt felépítsék. Csak 1945 
után fejezték be. A 80 százalékban magyar 
ajkú lakosság és a kisebbségi egyházak ösz-
szefogásával épült fel a két háború között az 
egyetlen modern kórház, amelynek Czakó Jó-
zsef volt az igazgató főorvosa – hangsúlyozta 
az előadó. A hadapródiskola épületét 1944. 
augusztus végén, szeptember elején a front 
közeledtével kiürítették, így a nemzetvédelmi 
minisztérium tulajdonában álló épület 1945 
tavaszáig üresen állt. Ekkor egy háromtagú 
kolozsvári magyar egyetemi küldöttség meg-
szemlélte. – Valóságos Cambridge! – kiáltott 
fel Ludányi professzor, amikor beszámolt 

Csőgör Lajos professzornak a vásárhelyi ál-
lapotokról. Luka László, a magyar egyetemi 
delegáció egyik tagja 1945 júliusában azt ja-
vasolta Csőgör Lajosnak, hogy a kolozsvári 
orvosi kart költöztessék Marosvásárhelyre, 
legyen a székelyeknek is főiskolájuk. Ezt 
Csőgör professzor gyanakodva hallgatta. Em-
lékirataiban felidézte Márton Áron püspök 
szkeptikus véleményét az önálló erdélyi ma-
gyar egyetem hosszú távú létét illetően. Kér-
désére, hogy miért ne lenne elég garancia a 
magyar nyelvű oktatás csúcsintézményének, 
az egyetemnek a megalapítása, és miért gon-
dol a püspök aggodalommal az egyházi isko-
lák jövőjére, Márton Áron nekiszegezte a 
kérdést: „Csőgör úr, maga tényleg azt hiszi, 
hogy az önálló magyar egyetem sokáig meg-
marad? Magukat megszédítette az a négy év, 
amit Észak-Erdélyben éltek át. Még nem lát-
ják tisztán, hogy mit várhatunk a jövőtől. Azt 
csak mi tudjuk, akik Dél-Erdélyben éltünk”. 

Kezdetben a Groza-kormányban sem volt 
meg az egyértelmű akarat két külön egyetem 
létesítésére. A nemzetiségi ügyekkel megbí-
zott miniszter, Vlădescu-Răcoasa szerint Ko-
lozsváron nem helyénvaló a kettős 
párhuzamos egyetem. „Praktikusan képtelen-
ség lenne öt románnak öt magyar diák miatt 
párhuzamosan román és magyar előadásokat 
tartani. A diákoknak azonban mindig minden 

karon joguk van a saját anyanyelvükön vizs-
gázni. Ez azonban kétségtelen, a törvény ki-
mondja, hogy az állam kötelessége a tanítást 
biztosítani az illető nemzetiségek nyelvén 
minden vonalon és minden fokon, az óvodá-
tól az egyetemig” – állította.  

Az orvosi kar sorsát illető hosszas és ered-
ménytelen tárgyalások, egyeztetések után 
1947. július 6-án a sajtó jelentette, hogy Ma-
rosvásárhelyen lesz a magyar tannyelvű 
egyetem orvosi fakultása – határozták el a 
Groza Péter miniszterelnök vezetésével tar-
tott értekezleten, ahol azt is eldöntötték, hogy 
a szükséges épületekről Marosvásárhely vá-
rosa köteles gondoskodni. 

Ha nem is Cambridge volt, de voltak elő-
nyei Vásárhelynek, ugyanis az egyetem egy 
magyar többségű városban kezdhette meg te-
vékenységét, ahol anyagi és erkölcsi támoga-
tásra is lehetett számítani. Összefüggő 
magyar lakosságú területek vették körbe a vá-
rost és a vidéket, ahonnan várható volt az 
egyetemi ifjúság megjelenése és a folyamatos 
utánpótlás. A város rendelkezett kórházakkal, 
gyógyítási intézményekkel, a hadapródiskola 
épülete elég nagy volt, oktatási célokra alkal-
massá tehető a Kós Károly által javasolt át-
alakításokkal. Az oktatók számát ki lehetett 
egészíteni a helyi orvosokkal és gyógyszeré-
szekkel, és kezdetben a magyar állampolgár-
ságú oktatókat is magukkal hozhatták.  

Bár a baloldali értelmiség felháborodott a 
döntésen, Balogh Edgár például feladásnak 
minősítette Kolozsvár elhagyását, a város la-
kossága az egyetem mellett állt. Társadalma 
átalakult, „vitamininjekciót” kapott. 1945-46-
tól, az első egyetemi évtől a professzorok, or-
vosdoktorok lépnek a színre tudósként, 
kutatókként, ők lettek a város sztárjai, igé-
nyeik meghaladták a kisváros addigi kulturá-
lis, szellemi, civilizációs szintjét. Lépést 
kellett tartani, új intézményeket kellett alapí-
tani. Klinikákká alakították a kórházakat, be-
vonták az egyetemi oktatásba a kiváló helyi 
fiatal orvosokat. Érdemes volt a városban 
színházat, filharmóniát alapítani. Aszfaltozni 
kellett, a közvilágítást bővíteni, csatornázni, 
jó ivóvizet szolgáltatni. A híres marosvásár-
helyi vendéglátás második virágkorát élte az 
élelmiszer-korlátozások napjáig. Egyedül az 
újságírás, a napi sajtó nem nőtt fel az igények-
hez. A berendezkedő, mindent cenzúrázó, el-
halkító, titkolódzó szocialista rendszer 
megindította a fejekben az átképzést, az át-
hangolást, a törlést. Az ideológia maga alá 
gyűrte a józan észt, ami érintette ugyan az 
egyetemet, de viszonylagos eszmei független-
ségét mégis meg tudta őrizni – hangzott el 
többek között Spielmann Mihály előadásában.  
Személyes élmények 

Az előadásokat beszélgetés követte.  
Dr. Ferencz László belgyógyász professzor, a 
négykötetes tünettan szerzője, aki 1952-ben 
kezdte az egyetemet, vásárhelyi élményeiről, 
kiváló tanárairól, az egyetemen folyó kutatás 
eredményeiről, a kezdeti lakhatási nehézsé-
gekről, a szórakozásról, az 1956-os történések 
következményeiről és a retorziómentes utolsó 
egyetemi évről számolt be. A hivatás szépsé-
gét és szeretetét, a betegek tiszteletének fon-
tosságát hangsúlyozó orvos-költő, dr. Nagy 
Attila, aki gyermekként élte át az említett kor-
szakot, az ő diákkorában is tartó színvonalas 
oktatásról, kiváló tanárairól, a diákkori szóra-
kozási lehetőségekről számolt be. 

(Folytatás a 6. oldalról)
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Az erdélyi orvos- és gyógyszerészképzés viszontagságos története 

November 3-i-i rejtvényünk megfejtése: A szerelem nem okoskodik, ha okoskodik, akkor már nem szerelem. 

Giovanni Battista Vico  
olasz filozófus intelmét  

idézzük a rejtvény  
fősoraiban.
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Ismét helyzetek garmadáját 
hagyta ki a Sepsi OSK, ezúttal a Di-
namo 1948 elleni kupameccsen, ám 
legalább nyert az alsóbb osztályú 
ellenféllel szemben, noha a végét 
szinte elkönnyelm sködte. Kevés 
hiányzott ahhoz, hogy egy olyan 
meccsen, amelyen végig er s fö-
lényben játszott, kicsússzon a kezé-
b l a gy zelem. Igaz, a kispadon 
hat olyan játékos foglalt helyet, aki 
bajnoki meccsen vélhet en a kez-
d csapatban lett volna. 

Lendületesen kezdett a 2. ligás 
Dinamo 1948 a sepsiszentgyör-
gyiek ellen a Románia-kupa cso-
portkörének második fordulójában, 
ám az els  tíz perc után lassan át-
vette a középpálya irányítását a 
Sepsi OSK. Az els  lehet séget 
Achahbar meglep  kapáslövésénél 
jegyeztük, majd a 16. percben egy 
véd k által kivágott labdát Fran-
cisco Junior kapásból 25 méterr l 
laposan a bal sarokba l tt (0-1). A 
gól alaposan megfogta a bukaresti-
eket, és szép lassan jöttek a további 
helyzetek Dujmovi  kapuja el tt. A 
22. percben a véd k között kitör  
Vargát Giafer hátulról fellökte, de a 
játékvezet  sípja néma maradt. A 
31. percben ismét Varga veszélyez-
tetett, megpattanó távoli lövését fö- 
létolta a bukaresti kapus. A 41. 
percben szép kombináció végén 
Ispas kapu elé bel tt labdáját Varga 
és Tudorie bevet dve sem érte el. A 
43. percben Ciobotariu fejese a ke-
resztlécet súrolta, közben Patriche 
mellbe is rúgta az OSK véd jét, de 
(videóbíró híján) nem született íté-
let. A 45. percben B rbu  tört be a 
jobboldalon, az ötös sarkán lerán-
tották, ám ismét nem ítélt semmit a 
bíró. Andrei Moroi  amúgy igen 

sajátos szabálykönyv szerint vezette 
a meccset, szabálytalanságok gar-
madáját hagyta büntetlenül, nem 
csak a tizenhatoson belül. 

A második félid ben folytatódott 
a kihagyott lehet ségek sora. Az 51. 
percben P unt az ötösön belül blok-
kolta Dujmovi , a bíró pedig – ki-
rúgást ítélt. Az 57. percben viszont 
P un megszerezte csapata második 
gólját, egy bal oldali szabadrúgásból 
érkez  beívelésb l fejelt a hálóba 
(0-2). Ezután az OSK alacsonyabb 
sebességre kapcsolt, de B rbu  el tt 
így is ott volt a harmadik gól lehe-
t sége, ám késlekedett a lövéssel a 
11-es pont táján, és Patriche blok-
kolta. A túlzott magabiztosság aztán 
kis híján megbosszulta magát. A Di-
namo 1948 a 76. percben veszé-
lyeztetett el ször Buh escu távoli 
lövésével, amelyet Began szögletre 
ütött. A 82. percben azonban az 
OSK kapusa és Ciobotariu össze-
hoztak egy gólt az ellenfélnek: egy 
beadást Began egyenesen a közép-
hátvéd lábára öklözött, ahonnan a 
labda a hálóba pattant (1-2). Az 
egész meccsen addig inkább sem-
misked  bukaresti alakulat vérsze-
met kapott, és hirtelen veszélyessé 
vált, a kedélyek azonban a 88. perc-
ben ismét lecsillapodtak, amikor a 
felszabadítani próbáló Patriche a 
hálóba pöckölte tef nescu Golof-
cának szánt beadását (1-3). És mi-
lyen jó, hogy így történt, mert 
miután Šafranko és Golofca kiha-
gyott még két ordító helyzetet, a 
90+3. percben Ro u megpattanó lö-
vése Began kapujának hosszú sar-
kában kötött ki (2-3). 

Gy zelmével a Sepsi OSK már 
szinte biztos lehet a negyeddönt be 
jutásban, bár december elején még 
van a csoportban egy meccse, hazai 
pályán, az FC Voluntari ellen.  

Meggy z  fölény, könnyelm sködés a végén 

* Angol Premier Liga, 15. forduló: Aston Villa – Manchester United 3-1, 
Chelsea – Arsenal 0-1, Everton – Leicester 0-2, Southampton – Newcastle 
United 1-4, Leeds United – Bournemouth 4-3, Manchester City – Fulham  
2-1, Nottingham Forest – Brentford 2-2, Tottenham – Liverpool 1-2, West 
Ham United – Crystal Palace 1-2, Wolverhampton – Brighton & Hove Albion 
2-3. Az élcsoport: 1. Arsenal 34 pont, 2. Manchester City 32, 3. Newcastle 
United 27. 

* Spanyol La Liga, 13. forduló: Atlético Madrid – Espanyol 1-1, Betis – 
Sevilla 1-1, Celta Vigo – Osasuna 1-2, FC Barcelona – Almería 2-0, Getafe 
– Cádiz 0-0, Girona – Athletic Bilbao 2-1, Villarreal – Mallorca 0-2, Rayo 
Vallecano – Real Madrid 3-2, Real Sociedad – Valencia 1-1, Valladolid – 
Elche 2-1; 14. forduló: Athletic Bilbao – Valladolid 3-0, Osasuna – FC Bar-
celona 1-2, Elche – Girona 1-2. Az élcsoport: 1. FC Barcelona 37 pont,  
2. Real Madrid 32, 3. Athletic Bilbao 24. 

* Olasz Serie A, 13. forduló: AC Milan – Spezia 2-1, AS Roma – Lazio  
0-1, Atalanta – Napoli 1-2, Bologna – Torino 2-1, Empoli – Sassuolo 1-0, 
Juventus – Inter 2-0, Sampdoria – Fiorentina 0-2, Monza – Hellas Verona  
2-0, Udinese – Lecce 1-1, Salernitana – Cremonese 2-2; 14. forduló: Spezia 
– Udinese 1-1, Napoli – Empoli 2-0, Cremonese – AC Milan 0-0. Az élcso-
port: 1. Napoli 38 pont, 2. AC Milan 30, 3. Lazio 27. 

* Német Bundesliga, 13. forduló: Borussia Dortmund – Bochum 3-0, 
Bayer Leverkusen – Union Berlin 5-0, Freiburg – 1. FC Köln 2-0, Mainz – 
Wolfsburg 0-3, Hoffenheim – Lipcsei RB 1-3, Mönchengladbach – VfB 
Stuttgart 3-1, Augsburg – Eintracht Frankfurt 1-2, Hertha BSC – Bayern 
München 2-3, Brémai Werder – Schalke 04 2-1; 14. forduló: Bayern Mün-
chen – Brémai Werder 6-1, Wolfsburg – Borussia Dortmund 2-0, Bochum – 
Mönchengladbach 2-1, VfB Stuttgart – Hertha BSC 2-1. Az élcsoport:  
1. Bayern München 31 pont/14 mérk zés, 2. Freiburg 27/13, 3. Union Berlin 
26/13. 

* Francia Ligue 1, 14. forduló: Ajaccio – Strasbourg 4-2, Clermont – 
Montpellier SC 1-1, Troyes – Auxerre 1-1, Lorient – Paris St. Germain 1-2, 
Toulouse – AS Monaco 0-2, Nice – Brest 1-0, Olympique Marseille – Lyon 
1-0, Lille – Stade Rennes 1-1, Angers – Lens 1-2, Reims – Nantes 1-0. Az 
élcsoport: 1. Paris St. Germain 38 pont, 2. Lens 33, 3. Stade Rennes 28. 

Európai focikörkép 
A magyar n i kézilabda-válogatott 32-22-re ki-

kapott a címvéd  Norvégiától az Európa-bajnokság 
csoportkörének utolsó fordulójában, kedden Ljubl-
janában, így nem visz magával pontot a középdön-
t be. 

A magyarok pénteken 33-28-ra nyertek Svájc 
ellen, majd vasárnap 21-18-ra kikaptak Horvátor-
szágtól, ennek ellenére biztosították továbbjutásu-
kat, pontot azonban Svájc kiesése miatt nem 
visznek magukkal. A középdönt ben Dánia, Svéd-
ország és Szlovénia lesz az ellenfelük. 

A románok sem remekelnek a kontinentális tor-

nán. Els  két csoportmeccsüket egyaránt elvesztet-
ték – el bb a világbajnok Hollandiától kaptak ki 
29-28-ra, majd az olimpiai bajnok Franciaország-
gal szemben maradtak alul 35-21-re –, a tegnap, 
lapzárta után rendezett utolsó találkozón mégis el -
nyösebb helyzetb l kezdhettek, hiszen jobb volt a 
gólkülönbségük a rivális északmacedónokénál, így 
egy döntetlennel is továbbléphettek a középdön-
t be – ahová azonban a magyarokhoz hasonlóan 
nem vihettek pontot. A volt jugoszláv tagköztársa-
ság sikere ugyanakkor az  továbbjutásukat jelen-
tette.

Pont nélkül mentek tovább a magyarok 

Kulcsfontosságú mérk zésen alulmaradt Resicabányán az 
ACS Marosvásárhely n i labdarúgó-csapata az 1. liga 8. fordu-
lójában. Egy gy zelemmel ugyanis megnyílt volna a fels házba 
jutás esélye, a n i bajnokságban ugyanis az els  kör (11 for-
duló) után kettéosztják a mez nyt. Azzal azonban, hogy 4-1-re 
alulmaradt, gyakorlatilag már nincs esélye, hogy az els  hat 
közé kerüljön. A sokat hibázó marosvásárhelyiek már az els  
félid ben háromgólos hátrányba kerültek, a szépít  gól pedig, 
Bíró Anna révén, csak a 80. percben jött. 

A n i bajnokság legnagyobb híre azonban, hogy a bajnoki 
cím a zöldasztalnál d lhet el, miután a szövetség fegyelmi bi-
zottsága elvette Kolozsvár 2-0-s gy zelmét a Temesvári Poli-
tehnica ellen, és 3-0 arányban az utóbbinak adta. A kolozsvá- 
riak amat rökhöz ill  hibát követtek el, a két kötelez  U19-es 
játékos közül az egyiket id sebbel cserélték le. Így a Politehnica 
hárompontos el nybe került az U-val szemben. A két rivális  
a fels házban várhatóan még kétszer megmérk zik egymás- 
sal. 

Távolodik a fels ház 
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Eredményjelz  
N i labdarúgó 1. liga, 8. forduló: Ga-
laci Universitatea – CSM Alexandria 
0-3, Resicabányai Banat Girls – ACS 
Marosvásárhely 4-1, Nagybányai FF 
– Aradi Piros Security 2-0, Bukaresti 
Carmen – Székelyudvarhelyi Vasas 
Femina 8-0, Temesvári Politehnica – 
Bukaresti Fair Play 8-0, Kolozsvári 
FC Universitatea – FK Csíkszereda  
3-0. 
Az el z  fordulóból a  Székely- 
udvarhelyi Vasas Femina – Nagybá-
nyai FF találkozót (a pályán: 3-1)  
3-0 arányban hitelesítették. A 6.  
fordulóból a Kolozsvári FCU – 
Temesvári Politehnica mérk zést (a 
pályán: 2-0) 0-3 arányban hitelesítet-
ték. 

Jegyz könyv 
Labdarúgó-Románia-kupa, csoportkör, 2. forduló: Bukaresti Dinamo 1948 – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK  
2-3 (0-1) 
Bukarest, Arcul de Triumf-stadion. Vezette: Andrei Moroi  (Ploie ti) – Daniel Vlase (Galac), Doru Zamfir 
(Slatina). Tartalék: Valentin Naidin (Turnu M gurele). Ellen r: Marian Salomir (Kolozsvár), Drago  Ionescu 
(Bukarest). 
Gólszerz k: Ciobotariu (82. – öngól), I. Ro u (90+3.). illetve Fr. Junior (16.), P un (57.), Patriche (88. – 
öngól). 
Sárga lap: Patriche (18.), Larrucea (38.), illetve Aganovi  (65.), Šafranko (77.), P un (86.). 
Dinamo 1948: Dujmovi  – Giafer, Bena, Patriche, Ghezali (46. Florescu), Iglesias (66. I. Ro u), Larrucea, 
N. Ro u (58. Burcea), Amz r, Bani, Pop (66. Buh escu). 
Sepsi OSK: Began – Aganovi , Ciobotariu, Tamás, Ispas, P un, Fr. Junior (83. Rodriguez), B rbu  (85. 

tef nescu), Achahbar (77. Matei), Varga (77. Golofca), Tudorie (77. Šafranko).

Eredményjelz  
Labdarúgó-Románia-kupa-csoportkör, 2. forduló: 
* A csoport: Unirea 04 Slobozia – Petrolul 52 Ploie ti 0-0, Bukaresti Dinamo 1948 – Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK 2-3, Universitatea 1948 Craiova – FC Voluntari; 
* B csoport: CS Mioveni – Botosáni FC 1-0.

Ma a televízióban 
Labdarúgó-Románia-kupa, csoportkör, 2. forduló:  
* 14.00 óra: CSM Alexandria – Kolozsvári FCU 
* 16.00 óra: CSU Craiova – FC Voluntari 
* 18.15 óra: Újszentesi CSC – Kolozsvári CFR 1907 
* 21.00 óra: Galaci Suporter Club O elul – Bukaresti FCSB 

Bálint Zsombor

Fotó: a Dinamo közösségi oldala 



Összevont gyakorlattal ké-
szültek a téli idényre a nyá-
rádmenti önkéntes tűzoltók, a 
felkészülésbe most először 
bevonták a hivatásos kollégá-
kat is. A szakmai oktatásról 
magyarországi szakemberek 
gondoskodtak. 

Múlt hétvégén került sor a nyá-
rádszeredai önkéntes tűzoltók szer-
vezésében az évenkénti összevont 
képzésre és gyakorlatra, amelyen 
mindig más témát dolgoznak fel. 
Ezúttal a téli idényre való felkészü-
lést választották. A képzésen a he-
lyiek mellett a nyárádgálfalvi és 
csíkfalvi önkéntesek is részt vettek, 
hiszen ha bevetéseken erősítésre 
van szükség, a két szomszédos köz-
ség csapataira számíthatnak legha-
marabb. A szeredaiak addig 
elvégzik a felderítést, azaz a hely-
zetértékelést, kialakítják az első tűz-
oltóvonalat, a segítségnek már csak 
be kell kapcsolódnia. Az ilyen kép-
zési alkalmak lehetőséget adnak az 
együttműködés kialakítására, gya-
korlására, valamint a rajparancsno-
kok közötti kommunikációs mód 
elsajátítására, hiszen a gyors, tömör, 
érthető információátadástól nagy-
ban függ a közös munka hatékony-
sága – mondta el lapunknak Kacsó 
István nyárádszeredai parancsnok, 
szervező. 
Majdnem éles bevetések 

A képzés fő témája a téli ké-
ménytüzekre való felkészülés volt, 
illetve a megelőzés (kéményseprés) 
fontossága, továbbá a gázüzeme-
lésű kazánok és a szellőztetés. 
Azzal is foglalkoztak, hogy mit kell 
tennie a tűzoltónak a gázpalackok 

kigyulladása esetén. Mivel a két éve 
létrejött gálfalvi alakulat még nem 
használt légzőkészüléket, ezt is gór-
cső alá vették. Az elméleti tudásáta-
dás után szombaton ezeket a 
helyzeteket gyakorolták be az ön-
kormányzat épületében, a tetőtér-
ben kémény- és tetőtüzet, az 
alagsorban pincetüzet színleltek, 
majd azokat a gyakorlatokat vették 

át, amelyeket ilyenkor végezni kell: 
a sűrű füstben áldozatok és palac-
kok keresése és kimenekítése, lég-
zőkészülék és mentőkötél 
használata, illetve oltás.  

Vasárnap a nyárádszeredai hiva-
tásos tűzoltókat is bevonták, és így 
több alakulat vonult ki a város leg-
veszélyesebb pontjára, egy mű-
anyag-feldolgozó kisüzemhez. Itt 
elvégezték a felderítést, azonosítot-
ták a veszélyforrásokat, a vízcsapo-
kat és tartályokat mint utánpótlási 
lehetőségeket, majd épülettüzet szi-
mulálva gyakorolták, hogy miként 
tudják a bekapcsolódó alakulatok-
kal megállítani a tűz terjedését. Az 
égő gázpalackok oltásának módo-
zataival is foglalkoztak, ugyanis 
gyakran találkoznak ilyen helyze-
tekkel – számolt be a parancsnok. 

A gyakorlat szakmai részét két 
magyarországi hivatásos tűzoltó 
irányította, ők végezték az oktatást 
is, mindketten visszajáró előadók 
Maros és Hargita megyében: a 
Békes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság részéről Csicsely János 
őrnagy és Egyed Lajos alezredes.  
Együtt dolgozni másokkal 

Először gyakorlatoztak közösen 
a nyárádszeredai önkéntes és hiva-
tásos tűzoltók; megegyeztek abban, 
hogy ezt a jövőben gyakrabban 
megteszik, hiszen az éles bevetése-

ken általában együtt kell részt ven-
niük, ezért meg kell tanulniuk 
együttműködni, és ilyenkor az eset-
kocsik esetleges eszközhiányossá-
gaira is fény derül. A két szeredai 
alakulat a múlt héten közösen vé-
gezte el a városban az éves ellenőr-
zést, amikor közintézményeket és 
magánvállalkozókat kerestek fel, 
hogy felderítsék a tűzvédelmi hiá-

nyosságokat. Ezek célja nem bírsá-
gok kirovása, hanem a hibák 
feltárása és kiküszöbölése – tették 
hozzá. 

A hétvégi gyakorlaton lehetősé-
get adtak az ifjúsági tűzoltóknak is, 
hogy egy ötfős csapattal részt ve-

gyenek, kipróbálják a gyakorlato-
kat, megtapasztalják a bevetések 
valós helyzeteit, illetve felértékel-
hessék képességeiket, tudásukat.  

A nyárádszeredai önkéntes ala-
kulat az elmúlt hat évben számos 
hasonló gyakorlaton vett részt, ezek 
egy részét maga szervezte, és meg-
hívott más alakulatokat is, máskor 
eleget tettek mások meghívásának 

(Csíkfalva, Szováta, Székely- 
keresztúr).  

Kacsó István parancsnok reméli, 
hogy lesz folytatása a szakmai kép-
zéseknek és gyakorlatoknak. A hét-
végi rendezvény anyagi kiadásait a 
szeredai alakulat fedezte, a vendé-
gek elszállásolását ezúttal is a helyi 
református gyülekezet vállalta. 

Dan Tanasă, az AUR parlamenti képvise-
lője levélben fordult Soós Zoltán polgármes-
terhez Hunyadi János mellszobrát illetően. A 
képviselő úr kérelmére az alábbi választ 
adjuk: 

2022. július 30-án Marosvásárhely közép-
kori várának területén lepleztük le Hunyadi 
János erdélyi vajda mellszobrát. Az emlék-

művet Bocskay Vince szobrászművész készí-
tette, és a Professzorok Batthyány Köre ado-
mányozta Marosvásárhely városának. Amint 
korábban erre már rámutattunk, a mellszobor 
engedélyeztetéséhez szükséges dokumentá-
ciót, amely annak formájára és felirataira is 
vonatkozik, a Művelődésügyi Minisztérium 
hagyta jóvá, mégpedig a Köztéri Műemlékek 

Országos Bizottsága, valamint a Nagyszebeni 
Területi Műemlékvédelmi Bizottság által. 

Az emlékművet ismertető beadvány a kö-
vetkező leírást tartalmazza azokra a jellem-
zőkre vonatkozóan, amelyekkel a szobornak 
rendelkeznie kell: „A kőtalapzat elülső olda-
lára Hunyadi János nevét kell bevésni, latin 
nyelven, Iohannes de Hunyad formában, va-
lamint a nándorfehérvári történelmi győzelem 
évszámát: 1456-ot. A talapzat hátoldalán jele-
nik meg a budapesti adományozó egyesület 
neve: PROFESSZOROK BATTYHÁNY 
KÖRE – amelynek román nyelvű fordítása 
CERCUL PROFESORILOR BATTYHÁNY –, 
valamint 2022, az avatás éve. A talapzaton ol-
vasható feliratokat ugyanabba a kőbe kell 
vésni, amelyből maga a talapzat készült.” 

Az emlékműhöz Hunyadi Jánosra és ko-
rára vonatkozó információkat, illetve törté-
nelmi adatokat tartalmazó kiegészítő táblát 
rendeltünk, amely a szobor mellé került. Je-
lenleg is ott van, de ha képviselő úr nem érne 
rá megtekinteni, mellékeljük a fényképét. A 
tábla románul, magyarul és angolul olvasható 
szövege: 

„Hunyadi János (1407–1456. augusztus 
11., Zimony) a tizenötödik századi történe-
lem meghatározó alakja, 1446-tól hat éven át 
a Magyar Királyság kormányzója volt. 

Neves katonai stratégaként és hadseregpa-

rancsnokként jól megérdemelt és örök hírne-
vet szerzett a törökök ellen vívott háborúk-
ban, Nándorfehérvár (Belgrád) 1456. július 
22-i ostromával, II. Mohamed hadseregének 
legyőzésével. 

Győzelmének tiszteletére minden nap déli 
12 órakor a világ összes katolikus templomá-
nak harangja megkondul, emlékeztetve a ke-
resztény világot az Oszmán Birodalom feletti 
diadalára. 

A nándorfehérvári győzelem megszilárdí-
totta Hunyadi János hatalmát, és elősegítette 
fiának, a kolozsvári születésű Corvinus Má-
tyásnak a trónra lépését is. 

Hunyadi ismételt győzelmei a közép- és 
kelet-európai keresztény országok egységé-
hez vezettek, az Oszmán Birodalom ellen ví-
vott csatákban a magyarok, a románok, a 
szerbek, a horvátok és a németek egy zászló 
alatt harcoltak. Uralkodása alatt honosodott 
meg a reneszánsz Közép-Európában. 

Hunyadi János nagy pártfogója volt a ke-
reszténységnek, a marosvásárhelyi Vártemp-
lom tornya az ő anyagi hozzájárulásával 
épült.” 

Álláspontunkat, képviselő úr kérésének 
megfelelően, hivatalosan is eljuttatjuk. 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 

bel- és külföldi kapcsolatok osztálya 

Gligor Róbert László 
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Válasz Dan Tanasă képviselőnek  

Megelőzés és oltás – készülnek a télre 
Tűzoltók gyakorlatoztak Nyárádszeredában 

Elméleti oktatás és számos helyzetgyakorlás szerepel ilyenkor a programban 

 A légzőkészülékek használata és a gázpalackok kezelése fontos tudnivaló 

Fotó: Mariş Cristian Daniel

 A téli tűzesetek kezelése is célja a gyakorlatoknak  



Az ANAF romániai  
egyetemeken mutatja be 

szolgáltatásait 
Az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) november 8-án kezdte 

meg az Adófizetőknek nyújtott szolgáltatások című előadás-sorozatát, 
amely a romániai rangos egyetemekkel együttműködve valósul meg.  

Az első rendezvénynek a galaci Dunărea de Jos Egyetem ad otthont, 
és egy magyarázó, ugyanakkor interaktív előadásból áll, amely olyan 
témákat érint, mint az ANAF szerepe és jelentősége a társadalomban, 
Románia fejlődése a beszedett adók alapján, az ANAF által kínált elekt-
ronikus szolgáltatások, amelyeken keresztül az adófizetők teljesíthetik 
adókötelezettségeiket. November 10-én az ANAF bemutatójára is sor 
kerül a gyulafehérvári 1918. December 1. Egyetemen.   

Az országban több mint 50 adószakértő nyújt majd tájékoztatást a 
hallgatóknak, hogy támogassa a munkaerőpiacra való optimális beil-
leszkedésüket és a vállalkozói tevékenységüket, valamint segítse őket 
állampolgári magatartásukat illetően adóügyekben. 

Az ANAF egyik közvetlen célkitűzése egy olyan kultúra előmozdí-
tása, amelyben az önkéntes adófizetést helyes magatartásnak tekintik, 
ahol az adófizetés egyszerre jogi kötelezettség és társadalmi felelősség-
vállalás.  

Az ANAF minden erőfeszítését a jogkövetés növelésére összponto-
sítja, és a tanulmányok azt mutatják, hogy e cél eléréséhez hosszú távon 
korai és folyamatos fiskális oktatásra van szükség.  

Meggyőződésünk tehát, hogy az ANAF és a felsőoktatási intézmé-
nyek közös szerepvállalása az adóügyi megfelelés, és ezáltal a romániai 
adóügyi magatartás korrektségének növekedéséhez fog vezetni.  

A kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen 
javítást, festést, szigetelést, csatorna-
javítást, teraszkészítést. Hívjanak bi-
zalommal! Tel. 0759-467-356. 
(17641-I) 

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmun-
kát, bádogosmunkát, szigetelést, me-
szelést, bármilyen kisebb javítást. Tel. 
0756-596-889, Bence. (17783-I) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab lemezből, szige-
telést kartonból vagy polisztirénből, 
meszelést és kisebb javítást. Tel. 
0758-639-258, Csaba. (17771-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17743) 

NYUGDÍJAS hölgyet alkalmazunk kis 
üzletbe, 4 órás munkára. Tel. 0740-
680-329. (17793-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (17807-I) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért  

a hirdetésfeladó vállalja  
a felelősséget!

A THEREZIA KFT. B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező GÉP-
KOCSIVEZETŐT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a  
therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni a 0265/322-441, 0749-
228-434-es telefonszámokon lehet. (66865) 
Az OLIGRAF NYOMDA műhelyébe MUNKAERŐT alkalmaz. A 
betanítás biztosított. Tel. 0725-917-421. (66865-I) 
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdek-
lődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I) 
GYÓGYPEDIKŰR és KINEZIOTERÁPIÁS KEZELÉSEK. Tel. 
0756-680-226. www.sanuspedis.com (17775) 
ELADÓNŐT alkalmazok a Mureş Mall aluljárójában levő ÜZ-
LETBE. Érdeklődni a 0741-365-957-es telefonszámon. (17815-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Marosvásárhelyi  
Transilvania Repülőtér  

versenyvizsgával felvesz  
• három villanyszerelőt – COR-kód 741307.  

A versenyvizsga időpontja: november 28., 10 óra. 
A feliratkozás határideje: november 21., 15.30 óra. 

Bővebb tájékoztatás  
a www.aeroportultransilvania.ro/category/cariera/ honlapon 

vagy a 0265-328-888-as telefonszámon. 
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Migránshajó miatt vitázik Róma és Párizs 
A római kormány migrációs politikája első 
eredményének tartja, hogy az Ocean Viking 
civil hajó 234 emberrel a fedélzetén távozott 
a szicíliai vizekről, és elindult a francia Mar-
seilles kikötője felé, miközben azonban a 
többi civil hajóról leszállhatott mindenki 
szerda reggelig.  

Alessandro Porro, a norvég felségjelzésű Ocean Vi-
kinget fenntartó SOS Mediterranée francia civil szer-
vezet olaszországi igazgatója megerősítette a Radio 
105 olasz csatornának, hogy a hajó elhagyta a szicíliai 
Cataniát. A hajó, amely közel húsz napja van a tenge-
ren, nem kapott kikötési engedélyt Olaszországban.  
Hozzátette, hogy az Ocean Viking szerda délelőtt már 
a sziget túloldalán, Trapanihoz közel hajózott. A ter-
vek szerint Korzika irányában folytatja az útját, és a 
célállomás a francia Marseilles lehet.  

Benoit Payan, Marseilles polgármestere közölte, 
hogy városa számára a hajó befogadása megtisztelte-
tés lenne, de a döntés a párizsi kormányra vár.  

A római miniszterelnöki hivatal kedd este közle-
ményben fejezte ki megelégedését, amiért Franciaor-
szág „úgy döntött, megnyitja kikötőit az Ocean 
Viking előtt, és átvállal a migrációs vészhelyzet ter-
héből, amely mostanáig Olaszország vállát nyomta”. 
A párizsi belügyminisztérium forrása az ANSA olasz 
hírügynökségnek megerősítette, hogy a két belügymi-
niszter, Matteo Piantedosi és Gerald Darmanin egyez-
tetett egymással, azt azonban nem, hogy 
megállapodás született a civil hajó befogadásáról. 

Később a francia kormány részéről bírálat érte 
Rómát „elfogadhatatlan magatartása” miatt, ami arra 
utal, hogy Párizs szerint az olasz hatóságok megsér-
tették a tengeri mentésre vonatkozó nemzetközi jog-
szabályokat.  

„Semmilyen jogsértés nem történt, ha Franciaor-
szág minden négy-öt évben befogad egy hajót, semmi 
rendkívüli nem történik” – hangoztatta Edmondo Ci-
rielli külügyi államtitkár, az Olasz Testvérek (FdI) 
jobboldali kormánypárt politikusa a Corriere della 
Sera napilapban. Kifejtette: „ha a migránsok tudnák, 
hogy Olaszország nem Európa nyitott kapuja, nem in-
dulnának el”. Megjegyezte, hogy Franciaország és 
Spanyolország „a határokon kíméletlenül elutasítja” 
a migránsok belépését.  

A Szicíliához érkezett NGO-hajók közül egyedül 
az Ocean Viking nem köthetett ki. A másik három 
hajó közül a német felségjelzésű Rise Above 89 em-
berrel a fedélzetén Reggio Calabriában köthetett ki, 
mivel a kutatási és mentési tengeri övezetben (Sar) 
nyújtott segítséget.  

A nemzetközi vizeken az olasz hatóságok tájékoz-
tatása nélkül tevékenykedő Humanity 1 német és a 
Geo Barents norvég felségjelzésű hajó a szicíliai Ca-
taniában köthetett ki, de az elsőről 35, a másodikról 
211 embert nem engedtek leszállni. Végül egészségi 
állapotuk romlása miatt partra szállhattak. Jelenleg a 
város sportcsarnokában azonosítják őket, majd szét-
osztják az olaszországi táborok között.  

A Humanity 1-et működtető SOS Humanity beje-
lentette, hogy a hajó kész elindulni.  

Ezzel egy időben több mint száz olyan migráns ér-
kezett az éjszaka Lampedusára, akiknek a parti őrség 
segített a tengeren. Egy nő kihűlési tünetekkel életét 
veszítette. A sziget háromszázötven fős regisztrációs 
központjában nyolcszázötvenen vannak.  

Év eleje óta több mint 88 ezren érkeztek az olasz-
országi partokra a tavalyi év ugyanazon időszakában 
mért több mint 56 ezerhez képest. (MTI) 

Tojással próbálták megdobálni 
a brit uralkodót és feleségét 

III. Károly király és hitvese, Kamilla az 
észak-angliai Yorkba látogatott abból az al-
kalomból, hogy elkészült az uralkodó néhai 
édesanyja, II. Erzsébet királynő szobra. 

Ez az első szobor, amely halála után készült a két 
hónapja elhunyt királynőről. 

II. Erzsébet királynőt életének 97., uralkodásának 
71. évében, szeptember 8-án érte a halál nyári rezi-
denciáján, a skóciai Balmoral kastélyában. 

Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly volt 
trónörökös a brit uralkodó. 

A szobrot a yorki székesegyházban helyezték el, és 
a király a műalkotás avatására utazott feleségével a 
városba, amely az anglikán egyház második legfon-
tosabb székhelye Canterbury után. 

A szerdai ceremónia előtt az uralkodó Kamilla kí-
séretében gyalogosan végigjárta a környező utcákat, 
hogy személyesen üdvözölje az összegyűlt többezres 
tömeget, amikor a tömegből egy férfi több tojást ha-
jított rájuk. 

A helyszíni felvételek szerint a tojások egyiküket 

sem találták el, és a király különösebb ijedelem nél-
kül, láthatólag tréfálkozva nyugtázta az incidenst, 
amely az ősi városkapu, a Micklegate Bar közelében 
történt. 

Több évszázados hagyomány, hogy a Yorkba láto-
gató uralkodók ezen a kapun át lépnek be a városba. 

A rendőrök a tojásokkal dobálózó férfit néhány má-
sodperc alatt legyűrték, őrizetbe vették és elvitték a 
helyszínről. Kilétéről és indítékairól egyelőre nem 
hangzott el hivatalos tájékoztatás. 

Hasonló esetek rendkívül ritkák a brit uralkodócsa-
lád történetében, bár volt példa ennél sokkal veszé-
lyesebb incidensekre is. 

Több mint négy évtizede, 1981 júniusában egy fi-
atal férfi II. Erzsébet királynő hivatalos születésnap-
jának nyilvános ceremóniáján a tömegből hat lövést 
adott le az ünnepség helyszínére lóháton érkező ural-
kodóra, de a fegyverben vaktöltények voltak. 

A Marcus Sarjeant nevű lövöldözőt annak idején 
ötévi börtönre ítélték, de három év letöltése után sza-
badon engedték. (MTI) 

Általános sztrájk bénítja Belgiumot 
Általános, országos sztrájk bénítja Belgiu-
mot, a brüsszeli nemzetközi repülőtérről in-
duló járatok több mint felét törölték, a 
magyarországi járatokat is kiszolgáló charle-
roi-i légikikötő egy napra bezárt, akadozik a 
tömegközlekedés a kiszolgálás hiánya miatt, 
valamint azért, mert a sztrájkolók elállják a 
bejáratokat, számos bolt nem nyitott ki szer-
dán az országban. 

Az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió in-
ternetes oldalán közzétett információk szerint a rend-
kívül aggasztónak tartott szociális helyzetre 
hivatkozva hívták tiltakozásra tagjaikat a nagyobb 
belga szakszervezetek. Az érdekképviseletek a bérek 
vásárlóerejének csökkenésére hívják fel a figyelmet, 
az energiaárak maximalizálását szorgalmazzák, a szo-
ciális juttatások növelését, a többletnyereség meg-
adóztatását és a fizetések emelését követelik. 

A beszámoló szerint Brüsszelben csak egy metró-
vonal és legfeljebb tizenöt buszjárat közlekedik. A so-
főrök egyharmada jelentkezett reggel munkára. A 
brüsszeli közlekedési vállalat (STIB) azt javasolta, 
hogy aki teheti, kerülje szerdán a brüsszeli tömegköz-
lekedést. A vonatok legtöbbje nem közlekedik, jelen-
tések szerint a szerelvények indulása különösen a 

reggeli órákban akadozott.  Az általános sztrájk nem-
csak az ország tömegközlekedését zavarja meg jelen-
tősen, hanem a repülőterek kiszolgálását is. A 
brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér a járatok 
több mint 55 százalékát, mintegy 200 járatot törölt. 
Az induló és az érkező járatok legkevesebb 60 száza-
léka esetében késés várható. A magyarországi fapados 
légitársaságok járatait is kiszolgáló charleroi-i légiki-
kötő a sztrájk napjára bezárt. Több légitársaság 
Kölnbe és Maastrichtba vagy Eindhovenbe szállítja 
az utasokat – írták. 

A közlekedési sztrájkhoz a kereskedők szakszerve-
zetei is csatlakoztak, ezért számos áruházlánc zárva 
tartott szerdán. A sztrájkhoz nem csatlakozó üzletek 
forgalmát a beszállító cégek munkájának kimaradása, 
valamint az csökkentette, hogy a megmozdulás részt-
vevői több esetben elállták a bejáratokat. Országosan 
szünetelt a hulladékgyűjtés, az újságok terjesztése is 
korlátozott volt, az iskolák csak a tanulók fogadását 
biztosították, az oktatás a legtöbb intézményben szer-
dán elmaradt. 

A tömegközlekedés jelentős zavara miatt rendkívül 
megnövekedett az autóforgalom, országosan dugók 
nehezítették a közúti közlekedést – tették hozzá. 
(MTI) 



Megjelent a huszadik Székely Kalendárium 
Székelyföld kincsestára 

Szokás szerint közel fél-
száz erdélyi étel receptjét és 
több tucat góbéságot tartal-
maz a 2023-as Székely Ka-
lendárium, de ezzel még 
koránt sincs kimerítve a 
336 oldalas, teljesen színes 
kötet kínálata! 

Szó esik benne a Szé-
kelyföldön honos gyógynö-
vényekről, régi orvoslási 
praktikákról, összetéveszt-
hető gombákról; végigkö-
vethetjük II. József császár, 
Jókai Mór és némely világ-
vándor székelyföldi bo-
lyongásait. Megtudhatjuk, 
mely városban hol műkö-
dött egykoron bordélyház, 
mi köze van Bercsényi 
grófnak a székelyekhez és 
Bukaresthez, mikor kerül-
tek Moldvába az első ma-
gyarok. 

A Kocsis Károly szer-
kesztette kötetből kiderül 
továbbá a jó szilvaíz készí-
tésének, a ditrói madár- 
eresztés, az utánozhatatlan ribizlibor és a csernátoni dühüdoktor titka, 
borvizes fürdőkhöz, bölényfarmra, sóbányába, kolostorkertbe látogat-
hatunk el helyszíni riportokat olvasva. Ugyanakkor vesszőfonó, ku-
lákfióka, faszoborfaragó, frontra szakadt szerelmes, házaló 
lószerszám-kereskedő és székelyföldi filmsztárok is témaként szol-
gálnak. Összegezve: a huszadik Székely Kalendárium megannyi lebi-
lincselő írása betekintést nyújt a Székelyföld páratlan kincsestárába. 
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• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 
• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 

• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet  

a FONTOS TELEFONSZÁMOK  
rovatnak.  

Várjuk jelentkezését   
a 0265/268 854-es  

telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 

A Brantner Veres Rt. marosvásárhelyi munkapontra alkalmaz  
szakképzetlen munkásokat (rakodókat)  
és hivatásos gépjárművezetőket 
Elvárások a gépjárművezetői állásra: 
• C, C+E jogosítvány 
• szakmai bizonyítvány 
• tapasztalat 
Biztosítunk: 
• vonzó fizetési csomagot 
• étkezési utalványokat 
• új kukás teherautókat  
Az önéletrajzok leadhatók a cég munkapontján:  
Marosvásárhelyen, az Alsógát utca 8. szám alatt.

A 336 oldalas kötet 29 lejért megvásárolható  
a Médiatér és a Matula Media partnereinél,  
a lapárusoknál és az ismertebb könyvesboltokban


