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Magukra maradtak?

A gyógyturizmus 40 millió eurót veszített másfél hónap alatt

Vasárnaptól áttérünk
a téli időszámításra, az órát
hajnali 4 óráról
3 órára állítjuk.

Semmelweis Ignác
és Bolyai János
kora
A Romániai Gyógyturisztikai Munkáltatók Szövetsége
(OPTBR) közleményt adott ki, amelyben kijelenti, hogy másfél hónap alatt a gyógyturizmus 40 millió eurót veszített a
hatóságok tehetetlensége miatt. Egyúttal levélben fordultak
a kormányhoz és több minisztériumhoz, hogy felhívják a figyelmet a helyzet súlyosságára. Azonnali megoldást követelnek, mert – mint mondják – minden perc késés hatalmas
károkat okoz az ágazatnak.

Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor

Az ügy kapcsán kerestük meg Fülöp Nagy Jánost, a Szovátai Fürdővállalat vezérigazgatóját, aki a következőket nyilatkozta a Népújságnak:
– Arról van szó, hogy június 15-től, amióta bizonyos lazításokat vezettek be, és az éttermeket is lehetett működtetni, a kormánytól semmilyen engedményt nem kaptak a gyógyüdülőhelyek. A gyógyturisztikai
munkáltatók szövetségének képviselői a múlt pénteken találkoztak, és
megegyeztek, hogy kampányt indítanak. Levélben fordultak a miniszterelnökhöz, a pénzügyminiszterhez, a munkaügyi miniszterhez,
az egészségügyi, illetve a gazdasági miniszterhez, és azt kérik,
(Folytatás a 4. oldalon)

A Budán született és a Fiumei úti sírkertben nyugvó Semmelweis Ignác,
valamint a Kolozsváron született és a
marosvásárhelyi református temetőben örök nyugodalmat nyerő Bolyai
János ugyanabban a korban élt, egy
országban született és halt meg viszonylag fiatalon. Előbbi Magyarország fővárosában, utóbbi a hozzá
tartozó Erdély szívében látta meg a
napvilágot.

____________15.

A bizonytalanság
bizonyossága

Kaáli Nagy Botond

Október 23. Hatvannégy évvel ezelőtt ezen a napon, Debrecenben, majd Budapesten kezdődött az a békés tüntetés, amely pár
napon belül lángba borította Magyarországot, és a világtörténelem
egyik kicsiny, ám kimagasló fejezetévé vált. Világlátás- és tabudöntögető eseménnyé, amelyet követően már a legidealistább nyugati
szélsőbaloldali gondolkodó sem tekinthetett másként a Szovjetunióra, mint abszurd és életellenes diktatúrára, amelynek érdekszféráján belül e heves harcokkal járó forradalom indította el a változás
több évtizednyi folyamatát. 1956 volt az a pont a történelemben,
amikor szabadságvágyáról jól ismert nemzetünk úgy döntött: elég
volt. És szembement mindennel, mindenkivel, a naiv lelkesedés
pedig egy ideig eredményre vezetett. Pedig nem akartak ők világrendváltást, csak emberségesebb környezetet, a vörösterror felszámolását, mindazt a kicsit visszakapni, amit Nagy Imre bevezetett.
És amikor Konyev marsall csapatai, páncélosai támadni kezdték
Budapestet, és nyilvánvalóvá vált, hogy ez innen tovább már egy
lehetetlen küldetés, csak azért sem adták fel, és legendává váltak.
Tetteiket a világ szinte megannyi sarkán ismerik, miattuk szűnt meg
a sztálinista terror a vasfüggöny innenső felén, és a tőlük, illetve az
emléküktől való félelem és e félelemnek az évtizedekre kiható összetett társadalmi, lelki és politikai következményei hívták életre
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 52 perckor,
lenyugszik
18 óra 21 perckor.
Az év 297. napja,
hátravan 69 nap.

Ma GYÖNGYI,

holnap SALAMON napja.

SALAMON: héber eredetű,
jelentése: békés, szelíd.

IDŐJÁRÁS

Tavaszra halasztják a faültetést

Szervezik a 2021-es csűrszínházi évadot

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. október 22.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 13 0C
min. 2 0C

1 EUR

4,8730

100 HUF

1,3354

1 USD

1 g ARANY

4,1185

253,9661

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

29, 43, 42, 34, 8 + 13

NOROC PLUS: 3 6 7 9 7 8

36, 33, 30, 4, 17, 25

NOROC: 1 1 3 8 3 4 8

2, 3, 1, 15, 6, 16

SUPER NOROC: 5 7 3 0 4 7

ELŐFIZETÉS
A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Sertéspestis az állatkertben

Mivel a marosvásárhelyi állatkertben megjelent a sertéspestis, ezekben a napokban a körzeti hivatalos állatorvos
meglátogatja a marosszentgyörgyi sertésgazdákat.
Amennyiben egy gazdaságban felmerül a fertőzés veszélye, azonnal értesíteni kell az állatorvost vagy a megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóságot a
0265-314-975-ös, 0731-026-269-es telefonszámokon.

Enyhén csökkent a munkanélküliség

A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség nyilvántartásában szeptemberben 5910 munkanélküli – közülük
2924 nő – szerepelt, a munkanélküliségi ráta 2,51%-os
volt. Egy hónappal korábban 2,56%-os volt a munkanélküliek aránya a megyében. A foglalkozás nélküliek közül a
legtöbben – 36,8%-uk – elemi oktatásban részesültek,
18,56%-uk általános iskolai, 15,14%-uk szakiskolai,
20,65%-uk líceumi, 6,8%-uk felsőfokú, 2,03%-uk posztliceális végzettségű. Az év első kilenc hónapjában 3184
személy – közülük 1690 nő – jutott álláshoz a megyei munkaerő-elosztó ügynökség közvetítésével. A munkába helyezettek közül 1389-en 45 év fölöttiek, 530-an 35 és 45,
415-en 25 és 35 év közöttiek, 850-en pedig 25 év alattiak.
1669 személy városi, 1515 vidéki környezetből származik.
A legtöbb alkalmazotti státusba kerülő – 1102 – líceumi végzettségű, 571-en általános iskolai, 795-en szakiskolai végzettséggel rendelkeznek, 395 személy egyetemet végzett.

Elmarad az EMNT megemlékezése

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete által tartott hagyományos 1956-os emlékrendezvény
az idén kialakult járványhelyzet miatt elmarad. Az EMNT
megyei szervezete szeretettel emlékezik az akkori marosvásárhelyi fiatalokra: Gráma Jánosra, Kelemen Kálmánra,
Rendes Lajosra, Tatár Péterfy Irénre, néhai Varga Lászlóra
és számos társukra, akik részt vettek a forradalomban, és
ezért többévi börtönt, megaláztatást szenvedtek el – áll az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezetének szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében.

Nemzetközi fotópályázat

A Sapientia EMTE Kolozsvári Karának diákszervezete, a
Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat (HÖK) hetedik alkalommal szervezi meg a Sapixel nemzetközi fotópályázatot,
melyre november 1-ig lehet benevezni. A szervezők két témában – utcafotó (streetphoto) és veszély – várják az alkotásokat. A versenyre bárki küldhet pályamunkát a világ
bármely pontjáról. A szervezők összesen 1130 dollár értékben osztanak ki első, második, illetve harmadik díjat a két
kategóriában. A pályamunkákat kizárólag elektronikus formában lehet elküldeni a sapixel@khok.ro e-mail-címre, a
pályázó nevével, életkorával és lakcímével. A pályázók a
kívánt kategória címével lássák el munkáikat. Egy pályázó
témakörönként egyetlen képpel nevezhet be, további információk és a részletes követelmények a Sapixel International Photo Contest Facebook-eseményen olvashatók.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Nem mond le a mikházi Csűrszínházi Egyesület a
budapesti Nemzeti Színház által kezdeményezett
Trianon 100 rendezvénysorozat keretében meghirdetett faültetésről. Az eredetileg 2020. március 27-ére kitűzött eseményt a járvány miatt
őszre halasztották, de mivel tovább tart a pandémia, ezúttal is elnapolják, abban a reményben,
hogy tavasszal végre megtarthatják a több magánszemély és szervezet által felkarolt akciót.
Hozzáfogtak a 2021-es csűrszínházi rendezvények szervezéséhez is.

Amint korábban írtunk róla, a Csűrszínházi Egyesület a
nyárádremetei önkormányzattal együtt csatlakozott a budapesti Nemzeti Színház kezdeményezéséhez, a trianoni
szerződés aláírásának 100. évfordulójára fákat ültettek
volna a színház mögötti területre. A szimbolikus eseményt

Fotó: Vajda György (archív)

nem csak az összetartozás jegyében szervezik, környezetvédelmi üzenete is van, mivel arra számítanak, hogy a felnőttekkel gyerekek is részt vesznek a faültetésen,
amelynek időpontját a járvány alakulásának függvényében
tűzik ki.
Szélyes Ferenc, a Csűrszínházi Egyesület elnöke elmondta, egészségügyi és gazdasági megfontolásból mondták le az idei rendezvényeket, és abban a reményben fogtak
a 2021-es eseménynaptár összeállításához, hogy a járványügyi helyzet tavaszig lehetővé teszi a kulturális rendezvények biztonságos megtartását. Remélik, hogy a hosszú
kényszerszünet után a közönség hű marad a színházhoz, a
Csűrszínházban hagyományossá vált rendezvényekhez, és
visszatér Mikházára. Szükség lesz rájuk, a támogatásukra,
hogy folytatható legyen a két évtizede elkezdett rendezvénysorozat. (v.gy.)

A hatósági elkülönítésben lévőknek

Az önkormányzat alapélelmiszert juttat

Szer Piroska
Cosmin Blaga, az önkormányzat szóvivője szerint jelenleg 200 személy van hatósági házi karanténban, közülük eddig csupán két esetben igényelték az önkormányzat
szociális osztálya által kézbesített élelmiszercsomagot.
Az önkormányzat naponta megkapja a közegészségügyi
igazgatóságtól az elkülönítésbe kerültek névsorát, a szociális igazgatóság munkatársai pedig telefonon kapcsolatba
lépnek az érintettekkel. Amennyiben szükségük van az

alapélelmiszerekből összeállított különböző értékű csomagokra, a hivatal munkatársai kézbesítik azokat, a csomagok
értékét pedig a kézbesítéskor lehet törleszteni. A koronavírus-járvány miatt elrendelt szükségállapot idején több
igénylés érkezett az önkormányzathoz, az utóbbi időben
azonban nem volt számottevő megkeresés.
Május végéig 2.881 kisnyugdíjas részesült alapélelmiszerekből álló csomagokban. Magányos időseknek, betegeknek vagy fogyatékkal élőknek tanácsadással,
lelkigondozással és ügyintézésekben segítettek a járványügyi korlátozások idején. 5.500 adag meleg ételt és 12.000
adag hideg élelmiszert osztottak a hajléktalanoknak, a készenléti állapot ideje alatt pedig folytatták a meleg étel biztosítását. 3.000 adag kétfogásos ebédet osztottak a házi
karanténba került, hozzátartozó nélküli személyeknek,
akik a közegészségügyi igazgatóság nyilvántartásában szerepeltek– tájékoztatott az önkormányzat szóvivője.

Október 23., péntek:
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Medgyesi
Gaz Metan – FC Botoşani (1. liga, 8. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Magyarország – Szlovákia (női
labdarúgó-Eb-selejtező)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: CSU Craiova
– Academica Clinceni (1. liga, 8. forduló)
Október 24., szombat:
* 11.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Concordia
Chiajna – Konstancai Farul (2. liga, 9. forduló)
* 14.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Aradi UTA
– Chindia Tîrgovişte (1. liga, 8. forduló)
* 15.45 óra, M4 Sport+: MTK Budapest – Kisvárda
Master Good (NB I, 8. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Paksi FC – Budapest Honvéd FC
(NB I, 8. forduló)
* 19.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Gyurgyevói
Astra – Jászvásári CSM Politehnica (1. liga, 8. forduló)
* 20.30 óra, M4 Sport: Ferencvárosi TC – Újpest FC
(NB I, 8. forduló)
* 21.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Sepsiszent-

györgyi Sepsi OSK – Bukaresti Dinamo (1. liga, 8. forduló)
Október 25., vasárnap:
* 15.00 óra, M4 Sport+: Zalaegerszegi TE FC – Budafoki MTE (NB I, 8. forduló)
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Petrolul Ploieşti – Universitatea Craiova (2. liga, 9. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Mezőkövesd Zsóry FC – MOL
Fehérvár FC (NB I, 8. forduló)
* 18.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Konstancai
Viitorul – FC Argeş Piteşti (1. liga, 8. forduló)
* 20.10 óra, M4 Sport+: Nyíregyháza Spartacus FC –
Debreceni VSC (NB II, 13. forduló)
* 20.15 óra, M4 Sport: Diósgyőri VTK – Puskás Akadémia FC (NB I, 8. forduló)
* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: FC Voluntari
– Kolozsvári CFR (1. liga, 8. forduló)
Október 26., hétfő:
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: CS Mioveni
– Kolozsvári U (2. liga, 9. forduló)
* 21.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Bukaresti
FCSB – Nagyszebeni Hermannstadt (1. liga, 8. forduló)

A koronavírus-fertőzöttek számának hirtelen
megugrásával egyidejűleg a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal is újra megkezdte az élelmiszercsomagok kézbesítését azoknak, akik lakhelyükön hatósági házi karanténba kerültek, és
nincs olyan hozzátartozójuk, aki elláthatná őket
a szükséges alapélelmiszerekkel.

Román és magyar bajnoki mérkőzések
a televízióban
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Iohannis: a világjárvány ellenére
a voksolást meg kell tartani

Klaus Iohannis államfő szerint a koronavírus-járvány ellenére a december 6-ára kitűzött parlamenti
választásokat meg kell tartani, mert a parlament jelenlegi, a Szociáldemokrata Párt (PSD) által uralt
többsége „kártékony”, és már rég nem tükrözi a választók akaratát.

Az elnök szerdai sajtóértekezletén azt állította: a PSD csak
ürügyként hivatkozik a járványhelyzetre, valójában azért próbálja kieszközölni a választások elhalasztását, hogy időt nyerjen egy jobb eredmény reményében.
Rámutatott: a választásokat az alkotmány szerint legfeljebb
március közepéig lehetne halogatni, a jelenlegi parlament
mandátuma azonban december 20-án lejár, azt követően pedig
már nem fogadhat el sarkalatos törvényeket.
Iohannis szerint tisztességtelen dolog azzal áltatni az embereket, hogy a világjárvány véget érhet márciusig. A demokratikus intézményeket nem szabad lebénítani, „katasztrofális” lenne, ha ilyen nehéz helyzetben a törvényhozás
csak korlátozott hatáskörrel működne – vélekedett az államfő.
Az elnök újabb éles támadást intézett a PSD ellen amiatt,
hogy a parlament kedden Florin Iordachet választotta meg a

törvényhozási tanács élére. Szerinte a jelenlegi parlamenti
többség kártékonyságát jelzi az, hogy a – büntetőjog korrupcióellenes szigorát enyhítő, a 2017-es tömegtüntetések miatt
visszavont – 13-as sürgősségi kormányrendelet atyjára bízták
a törvénytervezeteket előzetesen véleményező konzultatív testület vezetését.
„A PSD mindig megtalálta a módját, hogy szolgáit jól fizető
állami állásokkal jutalmazza” – jegyezte meg Iohannis.
Újságírói kérdésre válaszolva furcsának és értelmetlennek
nevezte, hogy volt pártja, a kisebbségben kormányzó jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) – amellyel valószínűleg együtt kell
működnie a PNL-nek, ha a választások után kormánytöbbséget akar alkotni – most egymást vádolja „árulással” Iordache
megválasztása miatt.
Iohannis nem akart válaszolni arra, hogy hajlandó lenne-e
más miniszterelnököt jelölni, ha az USR – a Iordache-botrány
miatt – ezt szabná meg koalíciós együttműködése feltételéül,
de megerősítette, hogy számára továbbra is a PNL-t vezető
Ludovic Orban miniszterelnök jelenti az „első opciót” a választások után megalakuló kormány miniszterelnöki tisztségére. (MTI)

A PSD félreállítja a Dragnea-korszak
meghatározó politikusait

A parlament legnagyobb frakciójával rendelkező, tavaly óta ellenzékbe vonult Szociáldemokrata Párt
(PSD) félreállítja a korrupcióért bebörtönzött Liviu
Dragnea volt pártelnök idején meghatározó szerepet játszott politikusait, többek között Viorica Dăncilă volt miniszterelnököt sem jelöli befutó helyen a
december 6-i parlamenti választásokon – írta csütörtökön a Hotnews.ro hírportál.

Csütörtökön jár le a jelöltállítás határideje. A hírforrás szerint a párt utolsó miniszterelnökén és államfőjelöltjén kívül
Florin Iordache volt igazságügyi miniszter, Şerban Nicolae
volt szenátusi frakcióvezető, Camen Dan volt belügyminiszter,
Ecaterina Andronescu, illetve Liviu Pop volt oktatási miniszter
és a PSD több más közismert politikusa is búcsút mondhat a
parlamenti mandátumnak. A Hotnews szerint egyrészt leszámolásról, másrészt arculatváltásról van szó: az új pártvezetés
azoktól próbál megszabadulni, akik miatt jobboldali ellenfelei
a korrupt politikusok védelmezőjeként bélyegezték meg a
PSD-t.
Marcel Ciolacu pártelnök szerint a PSD képviselői és jelöltlistáin egyetlen bűnvádi eljárás alatt álló politikus sem szerepel. A szociáldemokrata pártelnök szerint azok kerültek fel

a jelöltlistákra, akik egyrészt élvezik saját területi szervezetük
támogatását, másrészt megfelelnek a PSD feddhetetlenségi és
hozzáértési feltételeinek.
A szakmaiságot előtérbe helyező arculatváltás jeleként a
PSD több megyében is a koronavírus-járvány kapcsán is reflektorfénybe került, nagy tekintélynek örvendő orvosokat tett
a jelöltlisták élére: Bukarestben a Romániát az egészségügyi
világszervezetben képviselő Alexandru Rafila professzor vezeti
a PSD képviselőházi jelöltlistáját, a szenátusi listán pedig –
Gabriela Firea leköszönő bukaresti főpolgármester után – a második helyen Adrian Streinu-Cercel, a fővárosi járványkórház
igazgatója szerepel. Maros megyében Leonard Azamfirei, az
orvosi és gyógyszerészeti egyetem rektora vezeti a PSD szenátusi jelöltlistáját. A PSD 2016-ban az érvényes voksok több
mint 45 százalékával nyerte meg a parlamenti választásokat. A
tavalyi európai parlamenti választásokon a szociáldemokraták
támogatottsága 22 százalékra esett vissza, és az idén szeptemberben megrendezett önkormányzati választásokon a megyei
jelöltlistákra leadott voksok 23 százalékát szerezte meg, mintegy hét százalékkal kevesebbet, mint a parlamenti választások
megnyerésére is legesélyesebbnek tartott Nemzeti Liberális
Párt. (MTI)

A kórházak irodai személyzete is
veszélyességi pótlékot követel

Az egészségügyi intézmények irodai, illetve kisegítő
személyzetének szakszervezeti képviselői tüntettek
csütörtökön az egészségügyi minisztérium épülete
előtt: az orvosokéhoz és az ápolókéhoz hasonló béremelést és veszélyességi pótlékot követelnek a koronavírus-járvány
miatt
megemelkedett
fertőzésveszélyre hivatkozva.

Az orvosok és asszisztensek fizetését már két éve a közalkalmazotti bértörvényben 2022-re előirányzott szintre emelték, a fertőzöttekkel közvetlen kapcsolatba kerülő
egészségügyi dolgozóknak pedig a rendkívüli állapot, illetve
veszélyhelyzet idején havi 2500 lejes veszélyességi pótlék is
jár.
Az ismét erőre kapott járvány miatti fokozott megterhelés,
a kórházak átszervezése és az alkalmazottak áthelyezése egyre
több elégedetlenséget szül az egészségügyi rendszerben. A hírtelevíziók által megszólaltatott járványügyi szakemberek
ugyanakkor a hatóságok határozottabb fellépését, az óvintézkedések betartatását is sürgetik, és azt hangoztatják, hogy a

szigorúbb korlátozásokkal nem kell megvárni a lakosság
három ezrelékének megfertőzését, mert bebizonyosodott,
hogy a Covid-kórházak már tele vannak, mire egy-egy adott
településen elérik ezt a küszöbértéket.
A fővárosban, illetve Fehér és Kolozs megyében haladta
meg a lakosság három ezrelékét a frissen – az utóbbi két hétben – diagnosztizált fertőzöttek aránya, és Hargita megyében
is megközelítette csütörtökön ezt az értéket, 2,97 ezrelékes volt.
Azokon a településeken, ahol a „vörös forgatókönyv” lép hatályba, az utcán is kötelezővé teszik a maszkviselést, és bezárják az iskolákat, a mozikat, a színházakat és a vendéglőket.
Romániában csütörtökön minden korábbinál több, 98 koronavírusos beteg haláláról számolt be a stratégiai kommunikációs törzs, ami csaknem 60 százalékkal több az utóbbi két hét
átlagánál. A 4900-et meghaladó napi fertőzésszám is új rekord:
40 százalékkal magasabb az előző két hét átlagánál. Tovább
nőtt (10 354-re) a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma,
és immár 778 súlyos állapotban lévő fertőzöttet ápolnak az intenzív osztályokon. (MTI)

Veszélyben a britek karácsonyi pulykaebédje?

A brit baromfitenyésztők üzleti szervezete szerint
sürgősen mentesíteni kell a koronavírus-járvány
miatt életbe léptetett nagy-britanniai karanténkötelezettség alól a közép- és kelet-európai EU-országokból,
köztük
Magyarországról
érkező
idénymunkásokat, mert nélkülük veszélybe kerülhet
a britek hagyományos karácsonyi pulykaebédje.

A Brit Baromfitanács szerda este közzétett felhívásában azt
javasolja, hogy a brit kormány legalább ezer magyar, lengyel,
román, bolgár, szlovák, cseh és szlovén idénymunkást mentesítsen az idei karácsonyi szezonra a külföldről beutazók számára két hétig kötelező elkülönítés alól.
A testület szerint a brit pulykatenyésztők erőteljesen rá vannak utalva az olyan szakképzett és hatósági engedéllyel bíró
uniós munkavállalókra, akiknek gyakorlatuk van a pulykafarmokon végzett munkában, a vágásban és a húsfeldolgozásban,
mivel nincs elég megfelelő képesítésű hazai munkavállaló
ezen a szakterületen. Az ilyen szakképesítéseket igénylő munkahelyeket nem lehet a hazai munkaerőpiacról – még a munkanélküliek közül sem – betölteni hosszas képzési és toborzási
időszak nélkül – áll a baromfitenyésztők szakmai szervezeté-

nek felhívásában. A baromfitanács szerint a közép- és keleteurópai idénymunkások viszont nem lesznek hajlandók NagyBritanniába utazni, ha érkezésük után 14 napig elkülönítésben
kell lenniük.
A szakmai testület szerint Nagy-Britanniának sürgősen
szüksége van a karácsonyi élelmiszerkínálatot biztosító „hősökre”, mert nélkülük összeomolhat az ellátás.
A brit kormány jelenleg 56, a koronavírus-fertőzés behurcolásának szempontjából alacsony kockázatúnak ítélt országból és területről engedélyezi a beutazást karanténkötelezettség
nélkül, de ezeknek az országoknak a listáján a közép- és keleteurópai térségből már csak a három balti köztársaság szerepel.
A karanténmenetesített országok között eredetileg Magyarország is helyet kapott, de szeptember 12-én lekerült erről a listáról, és azóta a Magyarországról Nagy-Britanniába utazóknak
is 14 napot elkülönítésben kell tölteniük.
A brit kormány időközben Csehországot, Szlovéniát és Lengyelországot is kivette azoknak az országoknak a csoportjából,
amelyekből elkülönítési kötelem nélkül be lehet utazni NagyBritanniába, Bulgária, Románia és Szlovákia pedig soha nem
is került fel erre a listára. (MTI)

Ország – világ
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Közel ötezer új fertőzött

A legutóbbi tájékoztatás óta 4902 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában 34.466 teszt
eredményének feldolgozása nyomán. Olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív
teszteredményük – közölte csütörtökön a Stratégiai
Kommunikációs Csoport (GCS). A járvány eleje óta
összesen 196.004 személynél igazolták a koronavírus-fertőzést, és 141.089 személyt nyilvánítottak
gyógyultnak. Ez idáig 2.961.562 koronavírusteszt
eredményét dolgozták fel, ezek közül 34.466-ot az
elmúlt 24 órában végeztek el, 21.260-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 13.206-ot
pedig kérésre. (Agerpres)

Vérplazmaadási kampány
Kolozsváron

Önkéntes munkát vállalnak a Covid–19 elleni küzdelemben a Kolozs megyei közegészségügyi
igazgatóság (DSP) keretében a kolozsvári Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem diákjai, akik
ezzel párhuzamosan vérplazmaadási kampányt is
szerveznek a fertőzött páciensek kezelése érdekében. Naponta megközelítőleg 120 diák dolgozik, többek között segítséget nyújtanak a járványtani
vizsgálatokban és a karanténkötelezettséget elrendelő eljárás folyamatában. Az Adj plazmát, légy hős!
elnevezésű kampány a kolozsvári regionális vértranszfúziós központ támogatásával zajlik. A kampány keretében november 2-a és 6-a között 7.30-tól
13.30 óráig véradásra várnak a központban minden
Covid–19-ből kigyógyult személyt, akinek egészségi
állapota ezt lehetővé teszi, és segíteni akar a súlyos
állapotban levő pácienseken. (Agerpres)

A bizonytalanság
bizonyossága

(Folytatás az 1. oldalról)
a gulyáskommunizmust, játszottak szerepet a peresztrojkában, majd a Szovjetunió szétesésében. A dicsőséges
bukás újra felrajzolta a magyarságot a világ népeinek
térképére, a majdani, végső győzelem pedig bizonyította
a forradalom igazát.
1956-ban bezárva éltek az emberek. 2020-ban bezárva élnek az emberek. Igaz, ez a bezártság más ugyan
– de mennyire más? Akkor félelemben élt mindenki, egy
embertelen rendszer szedte válogatás nélkül az áldozatait. Ma mindenki szabad, boldog, PC, multikulti, zöld
és toleráns, mert ezt sulykolja belénk a rendszer – amely
jóval kifinomultabb egy brutalista, szögletes, idejétmúlt
diktatúránál. Mert ma mindenki teljesen egyformán különleges. Pont ugyanúgy egyedi. Ha pedig nem ugyanúgy egyedi, akkor – betöltött funkciójától,
véleményformálói lehetőségeitől függően – beindul a gépezet. De minek legyilkolni, börtönbe zárni a szépen termelő, szemellenzős, csak az anyagi javakra fókuszáló,
agymosható fogyasztói társadalom egy részét, ha a karaktergyilkosság eredményesebb a gyilkosságnál? Hiszen megfosztja az áldozatot a mártírrá válás
lehetőségétől.
1956 idején teljesen egyértelmű volt, hogy ki hazudik.
Ma, amikor a vírushelyzet miatt „önkéntesen” vonultunk
szobafogságba, fogalmunk sincsen, hogy ki hazudik.
Pedig itt az internet, okostévé, -telefon és számítógép,
ablakzsiráfok vagyunk a világra, és mégsem tudjuk, hogy
kinek van igaza. Mert azt egy ép elméjű ember sem hiszi,
hogy föld alatti laborokban gonosz bilderberges gyíkemberek hozták létre a covidot tökéletes szaporulatkorlátozóként, de azt sem, hogy valami csóró betolt ebédre egy
denevért Vuhanban, és mi emiatt nem mehetünk dolgozni. Az igazság valahol középen van, de mi az igazság? Honnan jött, miből mutálódott, milyen tüneteket
hagy maga után hosszú távon, és legfőképpen: hány
beteg is van pontosan nálunk, országszerte, világszerte?
Tényleg annyira veszélyes, hogy megéri leállítani miatta
a társadalom fonnyadt gebék által húzott, rozzant szekerét? Tényleg álarcban kell parádéznunk a szabad levegőn? Tényleg halálos? Önmagában is?
Annyi, egymásnak ellentmondó információ kering körülöttünk, hogy nem tudjuk, kinek higgyünk. Hogy ki hazudik, és ki mond igazat. Hogy a karantén vagy a
nyájimmunitás-e a megoldás. Hogy hívők legyünk vagy
tagadjunk. De egy biztos: immár nem vagyunk biztosak
a holnapban, az egészségünkben, a megélhetésünkben,
a szeretteink biztonságában. Nem bízunk a rendszerben,
amelynek sokat fizetünk azért, hogy megvédjen bennünket. Amelyben a bürokrácia maximális, a logisztika minimális. Bizonytalanul tekintünk a holnapba, és nem
vagyunk biztosak benne, hogy nem mi leszünk-e a következők. És ha ilyen szemszögből nézzük a legnagyobb
képet, a legszélesebb átfogót, talán megfogalmazhatjuk
a költői kérdést: 1956 óta tényleg olyan sok minden változott?
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Magukra maradtak?

(Folytatás az 1. oldalról)
hogy ha már a szakmát nem lehet
új lazításokkal támogatni, mert
magas a fertőzési ráta, az éttermeket továbbra is csak felearányban lehet működtetni, bizonyos
gyógyászati procedúrákat nem
lehet végezni a fertőzésveszély
miatt, akkor abban támogassanak,
hogy bizonyos adónemeket csökkentsenek le vagy szüntessenek
meg.
Példának okáért hassanak az önkormányzatokra, hogy legalább
épületadó, területadó szempontjából segítsenek minket. A munkaerőt pedig – hiszen a jól képzett
munkaerő eddig is hiánycikknek
számított a turizmusban – támogassák azzal, hogy jövő év márciusig,
júniusig, amikor talán visszaáll az
élet a normális kerékvágásba, lehetőséget biztosítanak kényszerszabadságra 41,5 százalékkal vagy
pedig vezessék be a félnormás
munkaidőt, amely során a fürdővállalatok megadják a fél fizetést,
a másik felére pedig kapjanak
75%-os támogatást a kormánytól.
Ezek a szövetség elvárásai. Azt
kértük, hogy az egészségügyi minisztert és Arafatot hívják meg egy
gyógyüdülőhelyre, ott találkozzanak velünk, hallgassák meg a panaszainkat, lássák, hogy egy olyan
gyógyüdülőhely, mint Szováta,
Kovászna vagy Félixfürdő, nem
azonos a bukaresti nagyvendéglőkkel. Itt valójában nem vendéglők
vannak, hanem éttermek. A kezelés
nem olyan, mint a bukaresti poliklinikai kezelés: itt sós víz van és
iszappakolás, és ezt ne vegyék el az
emberektől, mert ez az a gyógykezelés, ami az emberek immunrendszerét erősíti, és az immunrendszernek kell valójában a koronavírussal megvívnia a harcot. Adjunk nagyobb esélyt minden

Fülöp Nagy János

Fotó: Nagy Tibor

embernek, hogy ha van rá lehetősége, menjen gyógyüdülőhelyre.
– Elküldték a beadványukat a
minisztériumokhoz és a kormányhoz. Mi a hivatalosságok kötelezettsége? Hány napon belül kell
választ adniuk?
– Mi elvárjuk, hogy két-három
napon belül válaszoljanak, mert a
múlt héten a miniszterelnök
tanácsadói és a pénzügyminisztérium képviselői tárgyalóasztalhoz
ültek a vendéglátóipari ágazat
(HORECA) képviselőivel. Csakhogy mi nem HORECA vagyunk,
hanem a hotel és restaurant mellett
ott van a tratament, vagyis a
gyógykezelés is. A gyógyüdülőhelyek valójában magukra maradtak
a gyógyászati procedúrákért folytatott harcukban.
– A kormány egyre azt szajkózza,
hogy azért nem lazítanak az előírásokon, mert a gyógyüdülőkbe általában a 60-65 év fölötti vendégek
mennek, akik a legjobban ki vannak téve a fertőzésveszélynek…

– Ez nem így van, mert jönnek
hozzánk fiatalok is, öregek is. Mi
amolyan „félkórházi” egység vagyunk, a tisztaságra, a fegyelemre
és a fertőzések elleni védekezésre
mindig fel voltunk készülve. Nem
várjuk a Covidot, hogy kezet mossunk.
– Specifikus intézkedéseket várnak tehát.
– Igen. Azt, hogy támogassák a
befektetéseket, támogassák a forgótőkét, hogy ne kelljen bezárni a
céget.
– Milyen hatással van ez a helyzet Szovátára?
– Szovátán a három szállodánkból csupán egy, a Brădet működik.
A Szováta és az újonnan felújított
Ursina szálló egyelőre le van állítva, mert az emberek a napi hírek
hallatán annyira félnek a vírusfertőzéstől, hogy aki még itt van és
egészséges, az is igyekszik minél
előbb hazamenni, nehogy baja
essék. Nem maradnak, hogy befejezzék a gyógyprocedúrákat. A
Brădet szálló jelenleg kb. 50 százalékban foglalt, de napról napra
fogynak a vendégek, mert látják,
hogy mindenfelé fertőzési gócok
alakulnak ki, Bukarestbe mindjárt
nem lehet bemenni, félnek a fertőzéstől.
– Mi történik, ha az illetékesek
nem válaszolnak időben, vagy
egyáltalán nem válaszolnak, hiszen Romániában bármi megtörténhet.
– Ha nem válaszolnak, akkor
más lépéseket fog a gyógyturisztikai szövetség elnöksége kidolgozni. Nem akarunk sztrájkolni
vagy utcára vonulni amiatt, hogy
üresek a szállodáink, mert járvány
van. Valamit majd kitalálunk.

Fejlesztik
a brassói repülőteret

A brassói repülőtérnek minden esélye megvan arra, hogy a turisták
kapuja legyen Erdély szépségei felé – jelentette ki szerdán David Saranga, Izrael bukaresti nagykövete, miután látogatást tett az épülő reptéren. Adrian Veştea, Brassó megye tanácsának elnöke arról biztosította
a diplomatát, hogy a reptér a turisták minden igényét kielégíti majd.
(Agerpres)

Hivatalosan is benyújtotta
parlamenti jelöltlistáját
a Maros megyei RMDSZ

Csütörtökön délelőtt iktatta
az RMDSZ Maros megyei szervezete a jelölési dossziékat a
december 6-i parlamenti választásokra a Maros megyei
körzeti választási irodában. A
szövetség Maros megyei jelöltlistáját több mint 22 ezren
támogatták
aláírásukkal,
mondta el Kovács Levente, az
RMDSZ ügyvezető elnöke a
dossziék leadása után.

„Hálásak vagyunk minden Maros
megyei szavazónak, akik az önkormányzati választásokon az RMDSZt és jelöltjeit támogatták. A Maros
megyei magyarok szeptember 27-én
történelmi győzelmet arattak” –
hangsúlyozta Kovács Levente.
Hozzátette, „ennek ellenére nem
bízhatjuk el magunkat, hiszen december 6-án ismét fel kell mutatnunk közösségünk erejét, ugyanis
egy jó önkormányzati eredmény erős
parlamenti támogatottság nélkül nem
sokat ér. Ahhoz, hogy helyi és megyei terveinket és céljainkat sikerre
vigyük, erős parlamenti képviseletünk kell legyen a parlamentben” –
fogalmazott a Maros megyei
RMDSZ ügyvezető elnöke.
A jelölési dossziék benyújtásánál
jelen voltak a listavezető helyeken
szereplő képviselő- és szenátorjelöltek is.
A parlamenti választások tétje
kapcsán a képviselői lista vezetője,
Kolcsár Károly arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarságnak Bukarestben is erős érdekképviselete
kell legyen, hogy szükség esetén
megvédhesse a közösséget. „Itt,
Maros megyében különösen tudjuk,
milyen az, amikor valaki a magyarok ellen munkálkodik. A mostani
választáson is meg kell védenünk
közösségünket azoktól, akik keresztbe akarnak tenni nekünk”.
Csép Éva-Andrea képviselő szerint a mindenkit érintő világjárvány
miatt nehéz időket élünk, de ez az

Fotó: Maros megyei RMDSZ

élethelyzet is erősítheti közösségünket. „Most mindennél fontosabb,
hogy megvédjük családunkat, közösségünket, településeinket. Ez
csak akkor lehetséges, ha erős hangunk van az ország döntéshozatalában” – emelte ki a második
parlamenti mandátumára készülő
politikus.
Császár Károly szenátor úgy véli,
a december 6-i választáson megmutathatjuk, hogy bár nem értünk mindenben egyet mi, magyarok, ha kell,
a nehéz időkben össze tudunk fogni.
A szenátor szerint a 2020-as magyar
összefogásnak minden romániai
magyar érdekképviselet részese lett.
Hangsúlyozta, nem húzhatunk szét,
ilyen időkben az egymás közötti
harc megengedhetetlen.
A parlamenti választások kapcsán létrejött magyar politikai összefogást méltatta Novák Csaba Zoltán
szenátor is. „Úgy gondolom, az erdélyi magyar összefogás, amit a
mostani parlamenti választások alkalmával felmutatunk, példaértékű
lehet az egész Kárpát-medence számára. Csak összefogva dolgozhatunk eredményesen közösségünk
védelmében”.
Az RMDSZ Maros megyei szervezetének a Szövetségi Állandó Tanács által is jóváhagyott parlamenti
jelöltlistáin a következő személyek
szerepelnek.
Képviselőházi lista: 1. Kolcsár
Anquetil-Károly; 2. Csép Éva-Andrea; 3. Kulcsár-Terza József; 4. Vass
Levente; 5. Birtalan István; 6. Hamar
Alpár-Beniamin; 7. Tudor Veronka;
8. Tamási Zsolt; 9. Fodor Sándor-József; 10. Csibi Attila-Zoltán
Szenátusi lista: 1. Császár Károly-Zsolt; 2. Novák Csaba-Zoltán;
3. Novák Levente; 4. Szász Izolda;
5. Tóth Sándor; 6. Barabási Csaba
Attila
Az RMDSZ Maros megyei
szervezetének sajtóirodája

2020. október 23., péntek ____________________________________________ SZÍNES VILÁG __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

5

XVI. évf. 39. (734.) szám, 2020. október 23., péntek

Portugáliai kirándulás salamancai kitérővel

Lakóházak a Douro jobb partján

Fodor Lajos

(Folytatás múlt pénteki lapszámunkból)
Május 6–7. (Porto)
Porto Portugália névadója és egyben második legnagyobb városa mintegy 250.000 lakossal. Az ittlakókat nem hivatalosan
pacalevőknek is nevezik, mivel egy XV. sz.i ceutai katonai expedíció alkalmából minden
húst a király katonáinak küldtek, maguknak
csak a pacalt tartották meg. Legalábbis ezt
tartja a monda. A város a Douro jobb oldalán
van, közel a folyó tölcsértorkolatához. Legismertebb terméke a portói bor, melyet tulajdonképpen nem itt, hanem a hegyekben, az
ország keleti részén készítenek. A legyőzhetetlen városként is emlegetik a portugálok, és
a világörökség része.
Hogy egy nagy folyó partján és dombon
van, nagyban hozzájárul jellegéhez, s mint
ilyen, mutatós. Az óvárosban itt is megtalálhatók a keskeny, kanyargós utcák, hogy
ember legyen a talpán, aki autóval idemerészkedik. Mi gyalog mentünk, így többet lehet
látni, és kisebb az esély arra, hogy eltévedjünk. Két napot szántunk a városra, s mint
utólag kiderült, jól döntöttünk.
A Douro jobb partján indulunk kelet felé,
jobb oldalon a hömpölygő folyó, egy-egy jellegzetes csónak tele kirándulóval. Bal oldalon pedig takaros lakóházak, illetve
vendéglők sora. Elég sokan vagyunk, de
senki nem siet, nézelődnek, kávézgatnak.

A Lello könyvesüzlet

Kürtőskalács

Az egyik utcán találomra balra fordulunk
az óváros keskeny, kanyargós utcáján. Csak
nézelődünk, minden különösebb cél nélkül.
Tudom, nem a legcélszerűbb városnézés, de
sokszor az ösztön is jó kalauz. Miközben sétálunk, és nézzük a kirakatokat, nem akarok
hinni a szememnek: egy cukrászda kirakatában kürtőskalácsot látok. Kár, hogy éppen
zárva van. Életem során megfordultam egypár helyen, de kevés olyanon, ahol ne hallottam volna magyar szót, vagy ne láttam volna
valamit, ami velünk, magyarokkal kapcsolatos. Bizony jól szétszóródtunk.
Ahogy haladtunk felfelé a Rua das Carmelitason, egy kis parkhoz érkeztünk, a bal oldalon pedig elég hosszú sort álltak az
emberek, ami szokatlan volt. Hamarosan kiderült, hogy a világ egyik legszebb, ugyan-

A belseje

akkor Portugálegrégibb
lia
könyvesboltja, a
Lello előtt vagyunk. Persze
hogy beállok a
sorba, hiszen
ilyen alkalom
ritkán van, hogy
a
legszebb
könyvesboltok
egyikében nézelődjünk. Igaz, a
könyvesboltokat inkább a
bennük található könyvek
után szoktam
besorolni, de A karmelita és a Carmo templom
rajta volt a listámon. Szerencsére hamar észrevettem, hogy az előttem álló egy jegyet tart
a kezében. Felvilágosított, hogy igen, az jegy,
és egy másik sorban kell megvenni 5 euróért
az Armazens do Castelo emléküzletben. Nehezen értettem, mi ebben a logika, de be kellett állnom egy másik, hasonló hosszúságú
sorba, szerencsére a közelben volt.
A könyvesbolt 1869-ben létesült, s 1882ben kapta a Lello nevet, a tulajdonos testvérek után. Hivatalos neve Lello&Irmao vagy
Chardron könyvesbolt, és 2015-től belépti
díjat kell fizetni, hogy meglátogathassuk. J.
K. Rowling, a Harry Potter írónője állítólag
gyakran látogatta, és inspirálódott is belőle.
Hogy mi igaz ebből, nem tudom, de az biztos,
hogy a könyvesbolt ki tudja használni e részletet, mert tele van Harry Potter könyvekkel,
a könyvben szereplő alakokkal, tárgyakkal.
Nagyon úgy néz ki, a bevétel jó része e könyvekből, illetve ezek reklámozásából jön. Külseje neogótikus és Art Nouveau keveréke. A
kétemeletes épület belsejében könyvespocok
húzódnak a falak mellett, a tető, illetve az
eleje és hátulja vitrálisokkal van bevonva.
Egyéniségét a belső lépcső és a faburkolat
adja.
Hogy szép, különleges, azt nem vitatom.
De hogy inkább reklám, mint könyvesüzlet,
az valószínű. A polcok tele vannak különféle
könyvekkel, de egy látogatót sem láttam,
hogy más könyvet vett volna, mint Harry Pottert. És nem túlzok, de azokból vagonszámra
volt utánpótlás.
Az óváros központi részében vagyunk, sok
a templom körülöttünk. Elsőnek a karmelita,
illetve Carmo templomot nézzük meg. Ránézésre egy templomnak tűnik, de ahogy köze-

És a sor, hogy bejussunk

lebb megyünk, tisztán lehet látni, hogy tulajdonképpen kettő, csak érdekes módon össze
vannak építve. A Carmo templom 1750 és
1768 között épült. Jellemzője a külső falán
levő hatalmas, kék csempekép. A karmelita
templomot 1628-ban fejezték be, a karmelita
nővéreknek épült. A közelben van a Klerikusok Tornya, a 75 m-es magasságával napjainkban is Portugália egyik legmagasabb
építménye. Nevét azért kapta, mert állítólag
a papok adták a pénzt a felépítésére. A tetejéről kitűnő a kilátás Porto óvárosára, s a torony
is látszik a város sok helyéről.
(Folytatjuk)

A Klerikusok Tornya
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A természet kalendáriuma (CDXXXIII.)
Kiss Székely Zoltán

Kedves Olvasóm! Október reménykedőn
búsongó hangulatát megidézendő, ez alkalommal, az eddigiekhez mérve is, sok verset
s szerzőt hívtam ide, A természet kalendáriuma hasábjaira. Ha időd engedi, tarts velem
versek ösvényeibe szőtt október 23-i sétámon.
Ülök a ház mellett,
süt a nap.
Süttetem a nappal
magamat.
Meleg október van,
szép idő.
Takar a fény, mint egy
keszkenő.
Takar a fény, mint egy
régi szűr.
Szívem öregesen
melegűl – –

Illyés Gyula Októbere talán előcsalogatja
a hét végére a vastag esőfelhők mögött bujkáló napot, s valóban megérkezik a vénasszonyok nyara, s megmártózunk magunk is az
októberi fényben. Idáig várt, s most lobban
égő színekbe az erdő.
Piros levéltől vérző venyigék.
A sárga csöndben lázas vallomások.
Szavak. Kiáltó, lángoló igék.

Októberi táj – Kosztolányi Dezső Negyven pillanatképének 15. darabja. Október 23.
az ’56-os forradalom kitörésének napja.
Mintha csak e napra gondolt volna előre a
költő, még fokozza is a látomást a 19. pillanatképpel (Késő ősz a ludasi pusztán):
A pitvaron a tengeri
nevet a nap piros tüzére,
de sárga árnyát elveri
a paprikák piros füzére.
Száll-száll a lelkem kergetőzve
a mustszagú, világos őszbe,
mint szélbe csörgő papiros,
fölötte a halál és élet,
a sárga és piros.

Idekívánkozik Petőfi Sándor verse is, még
1845 szeptemberéből:
Piroslik már a fákon a levél,
Süvölt köztök, süvölt az őszi szél,
Homályos a nap, a mező deres;
Pásztor, betyár meleg tanyát keres.
Meleg tanyát a pásztor csak talál,
Vár ott reá kulacs bor, tele tál.
Ha kifogy a kulacs bor s tele tál,
Lágy párnán felesége vele hál.

Betyár embernek jó tanyája nincs,
Minden felől csörög rá rabbilincs.
Száraz bokorban huzza meg magát,
Átkozza a hűs őszi éjszakát.

Október, október, október!
Nyakunkra rozsdás, sűrű-nyirkú ég ült,
ege szörnyű lélekbeli borúknak:
mindég ilyen cudar őszben a végük
nyáron kezdett vak magyar háborúknak.

Október, október!
Vén koldus vagy, ruhád: fekete rongyok,
hazakullogó bús hadifogoly vagy,
kit még nem ismer nemzetted, porontyod,
s rettegsz csókjától őrült asszonyodnak.

Október!
Esőd kísértetek keserű könnye,
könnye ártatlanoknak, vértanúknak,
nagy zokogásban hull-hull a mezőkre,
melyek sarában milljók teste rothad.

Gyászok hava, Reményik elvivője!
s mégis-mégis fellélegzés a sóhaj,
ha párádban a tavasz hirdetője,
új élet heroldja, a cinke szólal!

Lám, apró remény, még akkor is,
amikor apja s ő maga hű barátjáról ír.
Reményik Sándor 1941. október 24- Sárga, bíbor és vörös mintázza az Istenszéke gyűrött hegyoldalát
én költözött dérütötte leveleket hullató
– hogy aztán mélázó borozgatásba oldja
örök őszébe, s ’44-ben már vészjósló szelek őszi bánatát, s folytatja –
fújnak az akkor éppen kolozsvári egyetemi
tanár Jékely feje fölött.
Leültem a tornácomon, előttem egy poFaludy György, aki az ’50-es évek elején hárka bor
a recski kényszermunkatábort is megjárta,
és ezt a verset álmodom. Köröttem szürkemintha arra tett volna fogadalmat, hogy fel- ség s nyomor,
tárja a Li Ho-versekben az Október kegyetde függőlámpám a falon kigyúlt, mint egy
lenségét is:
virágcsokor.
Az éji égen a Tejút mentén didergő csillagok.
Végül így búcsúztattatja kitalált kínai kölNyeregből száll a szél, gyorsan összeszed
tőjét az Őszi dalban:
minden illatot,
felül és nagylassan tovább baktat patkótaSivít a tücskök hangja, mint mikor selymet
lan lován.
Üvegpálcás eső pereg szüntelen. Barna le- sodornak.
(…)
velek
tyúktolla közt kiáll a vadgesztenyefa válla
A molyt, a szút, a férgeket hogy kergetem el
vizesen s szurokfeketén. Sárgul a fű sza- innen,
kálla.
melyek húsomba lyukakat rágnak meg
A pókok hálóik mögött pillét és legyet esznek könyveimbe?
egész nap, míg felszáll a köd s kiderül végre
Az idő tajtékos lovon vágtázik. Hol vár rám
este.
az út
Éjfél után felébredsz és sétálni mégy az
szélén száz kimonós leány s a kimonótlan
útra,
abszolút?
hol egyenest szemedbe lóg a Göncöl görbe
(…) Nincsen testvéri lélek,
rúdja.
ki keservemben osztozik. E versből is, mit
kezem
ír,
Li Ho második Októberi versében tovább
ezer
év múlva hamu lesz, véremből vadzöld
fokozza ezt a kilátástalanságot –
klorofil.
Az ég olyan most, mint a víz. A sárgarigó néma.
Jön az ősz. Illyés Gyula is erről ír. De miA pókok éhes ajkai közt elfogyott a cérna.
A bujdosó azt képzeli, hogy háza áll előtte lyen más ez a méla, békés ősz, mint az előba fák mögött. Sóhajtozik s rádől az esti ködre. biek.
A temetőben szellemek ülnek le minden sírra.
Az özvegyasszony, ha öreg, szemét veresre
sírja,
ha fiatal, fog egy kamaszt s megnézi: hányszor bírja (…)

Az eresz alól démonok lesnek rám: papírVajh hány ezernyi, tízezernyi ember jutott
betyárok sorsára az ’56-os forradalom után vékony
farkas-fülük folyton mozog. Szájuk szederis… Búskomor, eső áztatta őszből írja Jékely
jes vérfolt.
Zoltán is sorait 1944 októberéről:

A sárga csöndben lázas vallomások

Jön az ősz, jönnek az őszi nagy alvások!
sűrű borzongások, hosszú ásítások,
melyektől a szív is megleng, mint a levél –
Hályogos az ablak, finom párájára
szerelmese nevét irkálja a lányka
s ásít hozzá, hogy majd’ beleomlik szegény.

Ásít jó anyja is; künn az istállóba’
a gazda is lova farára borulva.
Hátra néz a hű ló s ásít ő is egyet –
Ó, ez az unalom! – a beborult égre
harsogó ásítás a barmok bőgése,
ahogyan egymásnak visszafelelgetnek.

S bárha békében élünk, mi magunk valljuk
– akár Dsida Jenő Zúg az őszi szél című versében, hogy:
Könnyelmű, bolondos fajta vagyunk.
De októberben nagyon félünk.
Sápadt az arcunk, fátylas a szemünk
s begyújtjuk a lobogó nagy tüzet.

Gyümölcsök helyett kis szobánkban
a polcokra meséket rakunk,
duruzsoló, piros, érett meséket:
fehér időkre kellenek.

Gondjainkkal megtömjük a kályhát,
– hiszen annyi van, annyi van! –
rövidke négy hónapig, öt hónapig
bizton eltartanak.

Vacogva megcsókoljuk egymást.
Aztán egy egész lompos fenyő-erdőt
húzunk magunkra takarónak:
Téli álomra térünk.

Lám, előreszalasztott a szomorúság dalnoka a télbe. Csorba Győző rángat vissza
ebbe az idei Őszutóba:
A zöld helyett s a földbarna helyett
hányféle sárga, bíbor és vörös
mintázza a kert gyűrött talaját,
s majdnem kopasz minden fa és bokor.
De az ág-bog rácsok-rajzolatok
tapadva a házfalra, kerítésre,
az ég alján a horizont-szegélyre
a hullt lombnál százszorta díszesebben
ékítik a környezet pusztaságát.

Mégis e két- s háromdimenziós
szépség-konstrukcióból jéghideg
szél vág ki, szürke hófelhők osonnak,
mégis ősz vége van, mégis a tél jön,
a szem öröme mégse tud leszállni
a hús mélyébe.
Vagy talán nem is
valódi öröm ez? Mögötte rémárnyékok bűnbandái sompolyognak.

Dél volt s már este van. Dől a köd vastagon.
Csöpögnek az ágak. A nyálkás utakon
mint ingó kísértet, csusszanva tünedez
a vén levélhordó – eloszlik a tájról,
bekapta, benyelte a tejhabú távol,
Az október újra és újra vesztett csaták emmely lomhán nyújtózva, szuszogva közeleg. lékét sodorná elénk. De reményt is hordoz 23.
napja. Egy álom beteljesedését. Egy szobor
Álmos a költő is, rímei botolnak,
avatásának reményét. Erdély aranykora fea sor végén egymás karjába omolnak –
jedelmének szobrát – akinek szabad királyi
hullna velük ő is, hallgatja tűnődve
városi rangját köszönheti Vásárhely. A Bethtávoli muzsika ki-kifutó zaját,
len Gáborét. A város új polgármestere, Soós
ahogy nyitják, csukják a kocsma ajtaját
Zoltán,
tudom, mindent megtesz ezért (is),
s egy lélekzet jókedv kicsap az esőbe.
hiszen
„Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de
Kiért sarat, fagyot nem kell immár tűrni,
mindig meg kell tenni, amit lehet.”
ó, drága szerelmem, gyerünk lefeküdni,
Ennek reményében maradok kiváló tisztenem a mi világunk, mi odaki most van!
lettel.
Egymással, egymásban hív nyarat keresni,
Kelt 2020-ban, Bethlen Gábor fejedemost jó szerelemmel igazán szeretni,
lemmé
választása után éppen 407 évvel
félig itt a földön s félig már álomban.
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Ábrám Zoltán

Semmelweis Ignác és Bolyai János kora

A Budán született és a Fiumei úti sírkertben nyugvó Semmelweis Ignác, valamint a
Kolozsváron született és a marosvásárhelyi
református temetőben örök nyugodalmat
nyerő Bolyai János ugyanabban a korban élt,
egy országban született és halt meg viszonylag fiatalon. Előbbi Magyarország fővárosában, utóbbi a hozzá tartozó Erdély szívében
látta meg a napvilágot. Meg nem értett, nehéz
természetű, tragikus sorsú géniuszok voltak,
akik munkásságukkal megerősítették Magyarország helyét az európai kultúrában, az
egyetemes tudomány világában. Tudományos eredményeik jelentőségét csak haláluk
után ismerték el, hogy ma a legnagyobb orvosok, matematikusok között tartsák számon
őket. Mindketten „a semmiből egy új, más világot teremtettek”, életművük „honunknak
fényt, dicsőséget szerzett”1. Végtére szerencsés tudósok voltak, akik úttörő felfedezést
tettek, ami mára szakmai elismerésnek örvend, köznapi gyakorlattá vált. Az utólagos
megbecsülést jelzi, hogy számos intézményt
neveztek el róluk, szobrokat állítottak a tiszteletükre.
A halálának százötvenedik évfordulója alkalmából kiadott emlékkönyv részletesen bemutatja a Semmelweis tiszteletére állított
legjelentősebb köztéri szobrokat és domborműveket, amelyek jegyzéke húsz alkotást tartalmaz2. A három évvel későbbi születési
bicentenárium újabb emlékjelek, emlékművek, szobrok leleplezésére adott alkalmat. Az
emlékbizottság hatékony ténykedése átterjedt
a következő évre is, és örvendetesnek bizonyult, hogy 2019. április 6-án3 avatták fel
Semmelweis mellszobrát Marosvásárhelyen,
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem területén4. Az egyetem koronkai campusában a főépület előtti zöldövezetben szinte
egymás szomszédságában áll a korábban felavatott Bolyai János-mellszobor5 és Semmelweis Ignác szobra6 (1. ábra, 2. ábra).
Egyébként véletlenszerűen alakult ez így.
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem koronkai épülete előtti sétányon távlatilag szoborpark kialakítását tervezte ugyan az
egyetem vezetősége7, de az a körülmények
hozadéka8, hogy a már felállított két mellszobor éppen a tanulmányunk tárgyát képező két
géniuszt ábrázolja9. Életpályájuk, sorsuk párhuzamba állításával a kortársak által el nem
ismert két tudóst, korát és az azt követő korszakokat igyekszünk közelebb hozni.
Életükben el nem ismert géniuszok
Semmelweis Ignác temetésén – a kor kívánalmai ellenére – nem mondtak búcsúbeszédet, sőt sem kollégái, sem családtagjai nem
jelentek meg, és aszeptikus (fertőzést megelőző) eljárásának a jelentőségét csak utólag
fogadta el az orvosszakma10. Öt és fél évvel
korábban Bolyai Jánost is csupán néhányan
kísérték el utolsó útjára, hogy később munkásságát elismerjék, és ma a legnagyobb matematikusok között tartsák számon11.
Utóvégre mindketten szerencsés tudósok voltak, úttörő felfedezést tettek a saját tudományterületükön.
Marosvásárhelyt a Bolyaiak városaként
emlegetik, a „két Bolyai városában” élt és
halt meg apa és fia, Bolyai Farkas és János.
A (magyar) matematika két jelentős alakja,

Forrás: Marosvásárhely, Sapientia EMTE

Forrás: Marosvásárhely, Sapientia EMTE

tanár és tanítvány, polihisztor és hadmérnök.
És bár a marosvásárhelyi ősi alma mater, az
elméleti líceum az apa nevét viseli immár
több mint fél évszázada12, a fiú túlnőtte apja
képességeit, és „az erdélyi tudományosság
legkiemelkedőbb képviselőjévé” vált.
Szentágothai János szavaival: „A magyar nép
géniusza a tudomány területén legmagasabb
fokon Bolyai Jánosban öltött testet”13.
Miközben Bolyai János igen fiatalon megtette korszakalkotó felfedezését, Semmelweis
Ignác még a budai Egyetemi Katolikus Gimnáziumba járt. Bolyai megkeseredetten fokozatosan
visszavonult,
Semmelweis
életpályája, orvosi munkássága kiteljesedett.
Bár megszokott értelemben nem volt kutató,
mégis korszakalkotó felfedezést tett: a kötelező módon boncolást végző szülészorvosok
és a vajúdó nőkön tancélos vizsgálatokat
végző orvostanhallgatók az okai az igen
magas gyermekágyi halálozásnak, ezért javallt a klóros vízzel történő kézmosás14. Szülésztársai hosszú ideig ellenálltak, módszerét
nem alkalmazták, és nem óhajtották elismerni: akaratlanul is gyilkosok15. Ekkor Bolyai János már az emberiség boldogulását
elősegítő, enciklopédia jellegű munka összeállításán dolgozott, amelynek végleges címe
Üdvtan lett volna. Hogy „…tanulja meg,
értse meg mindenki a műveltség, de az igazi
mű[veltség] becsét”16. Munkássága a különleges világboldogító és rendteremtő erőt hordozó matematikai szemléletmódjából eredt,
mégis kár, nagy kár, bizonyára a kortársi és a
társadalmi el nem ismertség nagymértékben
hozzájárult, hogy letért a matematikai felfedezés útjáról.
Semmelweis Ignác és Bolyai János egy
olyan korban éltek, amely témákat és új kihívásokat nyújtott a tudományos felfedezéseknek, ugyanakkor az új iránti értetlenséget
táplálta, és ezáltal megnehezítette elismertségüket, életükben a mellőzöttséget és a szembeszegülést
nyújtotta
számukra.
Tudományágukban már nagyon fiatalon jelentős felfedezést tettek: Semmelweis 29 éves
volt, amikor 1847-ben felfedte a gyermekágyi láz okát és a kézmosás fontosságát, míg
Bolyai János 31 évesen közölte apjával a
szállóigévé vált megállapítást: „a semmiből
egy uj (új) más világot teremtettem”. Kedvező körülmények, kevesebb féltékenység és
irigység, több elismertség esetén bizonyára
elsőbbséget élvezhettek volna mind az aszepszis, mind a paralellák világában. Zsenialitásukból fakadóan talán további szakmai
eredményeket, sikereket érhettek volna el.
Ráadásul saját egészségi állapotukat sem
kockáztatták volna, ami további életéveket
jelentett volna számukra.17, 18
Semmelweis Ignác és Bolyai János számos
kihívást felsorakoztató életpályája olyan magyar tudóssorsra jellemző témákban érdemel
mindenkori elemzést, mint: küzdelem az
érték elismertetéséért, segítők és keresztbe
tevők, ellentmondásos személyiségjegyek és
magánélet, a szülőhaza viszonyulása, külföld
szerepe, halálon inneni és túli megbecsülés.
Egyik könyvében Semmelweis által ránk hagyott gondolatait, bizakodását idézve: „Ha
azonban, amit isten ne adjon, nem adatnék
meg nekem, hogy saját szemeimmel lássam
azt a boldog időt: akkor abbéli meggyőződésem, hogy ennek az időnek elébb vagy utóbb,

de feltartóztathatatlanul el kell következnie,
halálom óráját is fel fogja deríteni.”19 Bizakodása megvalósulására nézve erkölcsi elégtételként szolgál, hogy tekintettel halálának
századik évfordulójára, az UNESCO az
1965-ös évet Semmelweis-évnek nyilvánította, és ekkor lett szülőháza a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum székhelye.
Semmelweis szavai mellé állítható Dózsa
Dániel nekrológja20, amelyet a visszavonultan, a tudományos világtól távol élő és alkotó
Bolyai János halálára írt: „Nemcsak kis Erdélyünk, hanem az összes tudós világ, mely
előtt egy rövid számtani művével honunknak
fényt, dicsőséget szerzett, sokat vesztett kora
halála által, mert nagybecsü kéziratait nem
adhatá, elhatározott célja szerint, sajtó alá, s
kérdés vajon sikerülend-e avatott kezeknek
ugy rendbeszedni s világ elibe bocsátani,
hogy magas értékök szerint méltó elismerést
vivjanak ki.”
Büszke utókor
Semmelweis felfedezésével és a kezelés
előtti fertőtlenítés alkalmazásával messze
megelőzte a korát, a magyar orvostudomány
egyik legnagyobb alakja lett. A köztársaság
elnöke, Áder János így vélekedett róla:
„Büszkék lehetünk arra, hogy magyarnak
született, és hogy az országunkban sikerre
vitte elképzeléseit. Bár a diadal sokszor késni
szokott, az orvos végsikere nem maradt el.”21
Előzőleg a későbbi miniszterelnök, Antall József orvostörténész-igazgató kutatási témája
volt Semmelweis életének a követése, kiemelten betegsége és halála körülményeinek a
feltárása22.
Mind Semmelweisre, mind Bolyai Jánosra
jellemző, hogy csak haláluk után érkeztek el
a „boldog békeidők” a magyar tudományosság számára. Magyarországon a hírességek
magas „népsűrűsége” ekkor annak is köszönhető volt, hogy hangsúlyt helyeztek a közoktatás fejlesztésére, népiskolák és neves
gimnáziumok működtetésére. A születésük
századik évfordulója körüli időszak, a 20.
század eleje a magyar közoktatás és tudományos élet kibontakozásának a kora. Alkotó értékeiket ekkor már elismerte a szakma és a
szülőföld is az egyetemes értékben és közös
nemzetben való gondolkodás jegyében. Szóval, igazából mindketten nagyon fiatalon tették meg ma már nemzetközileg a
legmagasabb szinten elismert felfedezéseiket,
félhomályban élték le rövidre szabott életüket, hogy aztán születésük századik évfordulójára már ünnepelt tudósai legyenek a
nemzetnek. Mindkettőjük munkásságát a felfedezés tényének és a felfedező személyes
sorsának a kettőssége kísérte végig23.
Mind Semmelweis Ignác, mind Bolyai
János neve és életműve felkerült az
UNESCO világemlékezet-listájára, amely a
kiemelkedő szellemi örökség világszerte történő megismertetésére törekszik24. A világörökség-listára való felkerülés esetén abszolút
elvárás a hitelesség, az identitás és az eredet
bizonyítása, valamint az egyetemes jelentőség. Az 1997-ben indult világemlékezet-listára 2009-ben került fel Bolyai János „a
semmiből egy új, más világot” teremtő műve,
az Appendix (teljes nevén Appendix, scientiam spatii absolute veram exhibens, Marosvásárhelyini, 1832, amely az apa, Bolyai
Farkas Tentamen című könyve függelékeként
jelent meg). Négy évvel később, 2013-ban
felvették a listára Semmelweis Ignác felfedezését, amely anyag a Semmelweis Múzeum,
Levéltár és Könyvtár gyűjteményében található meg (Documents on the discovery of the
causes of childbed fever and elaborating
aseptic prevention against it).
Akár a múlt, akár a jelen ígéretes tudósairól beszélünk, nevük megőrzése, életpályájuk
megismerése, munkásságuk jelentőségének a
tudatosítása igazi társadalmi értékek közvetítése által méltó megbecsülésüket szolgálja.
Legalább most, a jelenben, amennyiben ez
sokszor nem sikerült a múltban. Méltán vagyunk büszkék kiváló teljesítményt nyújtó tudósainkra, közöttük is a tudományos
elismerést, megbecsülést elnyerő okos emberekre, zsenikre25. Olyanokra, mint Semmelweis Ignác és Bolyai János. No meg arra,
hogy Magyarország nagyon előkelő helyet
foglal el a magyar és magyar származású
Nobel-díjasok tekintetében. De rajtuk kívül
olyan géniuszokat is adott a világnak, akiket
nem honorált ugyan a Nobel-bizottság, de tu-
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dományos képességeiket, felfedezéseiket,
szakértésüket legalább annyira elismerték.
Amennyiben az elismerések számát az ország lakosságához viszonyítjuk, a tudományos nagyhatalomnak számító Egyesült
Államokat is megelőzzük26. Csakhogy máris
adódik a megállapítás: miközben Amerika
sokféle nemzet tehetséges fiainak igyekezett
az otthoninál lényegesen kecsegtetőbb kibontakozási lehetőséget és életkörülményeket teremteni, addig egyetlen Nobel-díjas magyar
tudóst sem temettek el az anyaföldbe27. Semmelweis és Bolyai őseik földjében nyugszanak, több évtizeddel korábban hunytak el,
mint amikor Nobel-díjat kezdtek osztani. De
vajon megkapták volna a legnagyobb tudományos elismerést, ha az már korábban odaítélésre került volna, vagy amennyiben fél
évszázaddal később éltek volna? És az esetleges Nobel-díj érdekében kitartottak volna a
szülőföldön? A válasz bizonyára az, hogy természetük alapján egyikük sem Nobel-díjra
termett, ám mindketten kiérdemelték az édes
anyaföld utólagos háláját.
(Folytatjuk)

1 https://kronika.ro/szempont/ketszaz-eve-szuletett-semmelweis-ignac-az-anyak-tragikussorsu-megmentoje [2019.04.26.]
2 ROMICS 2015. 230–233.
3 Akár jelképesnek is mondható, hogy az egészség
világnapja (április 7.) előtti napon került sor az
eseményre.
4 Sajnos a politikai helyzet nem tette lehetővé,
hogy a szobrot az orvosegyetem területén avassák fel.
5 Az előzőleg az egyetem aulájában elhelyezett
Bolyai János-mellszobor avatására 2016. május
7-én 12 órától került sor. Az alkotás a család
női felmenői emléke őrzésére készült, félkörben felállított öt kopjafa által körbe van véve.
A kopjafák sepsiszentgyörgyi faragómesterek
munkái, a szobor alkotója Berek Lajos mérnökezredes, a kezdeményező Bandi Árpád marosvásárhelyi matematikatanár.
6 A szobor talapzatának bal oldalán az alábbi felirat áll: Őrizze Semmelweis Ignác szobra Erdélyben a magyar kutatóorvos, az anyák
megmentője emlékét! Jelképezze az elkötelezettség és a tudomány győzelmét a tagadás és
hitetlenség felett! Állíttatta a Magyar Állam támogatásával a Semmelweis Egyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Rosivall László kezdeményezésére. Készítette
Polgár Botond. Budapest, 2018.
7 Bolyai János szobra után a Kossuth Lajosé készült el, érdemtelenül még nem a szabad ég
alatt van, mivel saját területen való felállításához is engedély kell.
8 Közös bennük, hogy mindhármuk (beleértve
Kossuth Lajost) életművét annyira értékelte az
utókor, hogy egyetemet neveztek el róluk. Az
egyetemünk feladata pedig az, hogy az általuk
képviselt értékrendet továbbadja a hallgatóknak – prof. dr. Dávid László, a Sapientia EMTE
rektora gondolatai.
9 https://www.e-nepujsag.ro/articles/semmelweisa-sapientia-szoborparkjaban [2019.04.26.]
10 FODOR 1882. 775–786.
11 BENKŐ 1972
12 Bolyai Farkas halálának 100. évfordulója alkalmából Marosvásárhelyen háromnapos megemlékezés-sorozatot tartottak 1956. november
16–18. között. Az ünnepi gyűlésen jelentették
be, hogy a kormány döntése értelmében az ősi
iskola felveszi leghíresebb professzorának
nevét.
13 http:// cultura.hu/kultura/bolyai-a-meg-nem-ertett-langesz [2019.04.26.]
14 GAZDA 2001
15 A tudomány „Semmelweis-reflexként” határozza meg a tények automatikus elutasítását
vizsgálat vagy kísérlet nélkül.
16 Világmegváltó elképzelése szerint Bolyai János
a boldogság útjára vezérlő enciklopédiát igyekezett adni az emberiségnek.
17 BENEDEK 1978. 149–186.
18 SILLÓ-SEIDL 1977
19 BENEDEK 1980.
20 A Kolozsvári Közlöny 1860. február 5-i számából.
21 https://kronika.ro/szempont/ketszaz-eve-szuletett-semmelweis-ignac-az-anyak-tragikussorsu-megmentoje [2019.04.26.]
22 ANTALL 1978. 9–13.
23 VARGA 2018. 11–22.
24 RÉTHELYI 2015. 13–17.
25 ÁBRÁM 2018. 207–209.
26 Budapest pedig a 6. helyen állt a Nobel-díjasok
gyakorisági sorrendjében.
27 Egyedül Szent-Györgyi Albert élt Magyarországon, amikor átvehette a Nobel-díjat, de a későbbiekben ő is külföldre távozott.
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A pályázati rejtvény megfejtése:
Schultz; Vanczák; Barlai; Sobó; Fabó; Springer;
Tarnay; Batthyány; Mihály
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című pályázat nyertesei:
Mélik Mária, Marosvásárhely, Caragiale u.
Sabău Margit, Marosvásárhely, Tolsztoj u.
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VÍZSZINTES: 1. A fiziológiai díj dán nyertese (Shack August Steenberg). 5. Az
Antilla-tenger más neve. 10. Verdi operája. 11. Lopakodó. 12. Norvég író, az irodalmi
díjat kapta (Knut). 17. Alatta fészkel a fecske. 19. Német személynévmás. 20. Csillagkép. 21. Nagy testű papagáj. 22. Angol levegő. 23. Timur … (Tamerlán). 24. Forrasztófém. 25. A házba. 26. Dunakeszi része. 27. Nem (angol). 28. Éghajlat. 30. … baba
(S. Kaneto filmje). 31. Tova. 32. Iszlám vallási irányzat. 33. Lassan (zenei utasítás). 35.
Erősen tapad. 37. Gondoló, vélő (nép.). 39. A manír lényege! 40. Nehézfém. 42. Női név
(aug. 18.). 44. Páratlan test! 45. Sekélyen kapál. 48. Római 550. 49. Búzadara. 52. Görög
tengeristen, Poszeidón fia. 53. Svájci francia tudós, a fizikai díj jutalmazottja (Charles
Édouard).
FÜGGŐLEGES: 1. Hím állat. 2. Zokog. 3. Az Odera német neve. 4. Magyar futballista, edző. 5. Erdélyi nyelvész (Ferenc). 6. Adu (ék. h.). 7. Fába vés. 8. Népes ázsiai állam.
9. Francia politikus, békedíjas (Léon Victor). 12. Mely helyen? 13. A himlő foltja. 14.
Ahogy. 15. Több mint elég. 16. Megelégel. 18. Életem apadó … (Ady). 21. … Ekberg
(színésznő). 22. Balaton-parti helység. 24. Becézett Olivér. 26. Ellen (görög). 27. Német
fizikus és vegyész, a kémiai díjat nyerte el (Walther). 28. Az udvarra hajító. 29. Afrikai
állam. 30. Régies hangulatú. 32. Erdélyi színész (Lehel). 33. Korallzátony. 34. Meghitt,
bensőséges. 36. Sztálin szülővárosa. 38. Becézett Ildikó. 41. Az enyém (francia). 43. Török
tiszt (rég.). 46. Az argon vegyjele. 47. A 10 alapú logaritmus jele. 50. A ruténium vegyjele.
51. Beszeg!
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket november 5-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Georg Friedrich Händel
egyik operájának a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.


KILYÉN
LEVENTE

Megfejtések
az október 16-i számból:

Ikrek: Biztató

Skandi: … sem tökéletesen
rossz, egy biztos csak, hogy a
ma hősei a holnap árulói

VÍZSZINTES: 1. Dédelget, babusgat – Fáraók nyughelye. 7. Keresztül – Sálvégek!
8. Égéstermék – Indiai eredetű filozófiai tan. 9. Kölesszemek! – Helyettes. 11. Ritka,
románul – Kissé zamatos! 12. Adódik – Gabonaőrlemény. 14. Állóvíz – Zambiai és ománi
autójel. 15. Nyugati gót király volt – A három… (A. Dumas). 18. Bolondít – Éles tárggyal
döf. 19. Szénaboglya – Telik az idő. 22. Megelégel – Üres som! 23. Erdei kúszónövény –
Fesztelen, kötetlen. 25. Lócsemege – Folyadékkristályos kijelző. 27. Illetékesség – TTD.
28. Verdi egyik operája – Származik. 30. Az oxigén és a jód vegyjele – Angol tagadószó.
31. Katafalk – Harcmodor.
FÜGGŐLEGES: 1. Katolikus egyházfő – Vagyonbukás. 2. Innivaló, tréfásan –
Kellemes szag. 3. Sóhaj – Vajas szelet! 4. Szemét – Spanyolországi arab. 5. Műkedvelő
– Szabályoz, átalakít. 6. Szöglet – Daganat. 10. Lel – Csurgó. 13. Horgászzsineg –
Gyümölcsöt napon szárít. 16. Színével kitűnik – Üzletes, gazda, argóban. 17. Bizsu –
Csodálat. 20. Hazai sóstó – Római pénz volt. 21. Ázsiai állam – Bifláz. 24. Rossz kívánság
– Övezet. 26. Páratlan dadák! – Belga, spanyol és vatikáni gépkocsijel. 29. Technikai atmoszféra – Igen, oroszul.
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Nőtt az akut légúti fertőzések száma

Az elmúlt héten országos szinten 47.636 akut légzőszervi fertőzést (influenza, felső légúti fertőzések és
tüdőgyulladás) regisztráltak, 13,1%-kal többet, mint az
előző héten.
„Október 12-e és 18-a között országos szinten az
akut légzőszervi fertőzések (influenza, felső légúti fertőzések és tüdőgyulladás) száma 47.636 volt, 42,7%kal alacsonyabb, mint az előző szezon ugyanezen

hetében (83.076), és 13,1%-kal magasabb, mint az
előző héten (42.121)” – tájékoztat csütörtöki közleményében az Országos Közegészségügyi Intézet
(INSP).
Október 18-áig országszerte 187.253 veszélyeztetett
személy kapta meg az influenza elleni védőoltást az
egészségügyi minisztérium oltási kampánya keretében.
(Agerpres)

Mintegy 14 órán át tartó mentőakciót követően a hegyimentők átadták a mentősöknek azt a két turistát,
akik szerda este 200 métert zuhantak a Bucsecs-hegységben, a Molnár-fogak és a Szarvas-völgy térségében.
A Prahova megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a sérült turistákat helikopterrel Buş-

teni-be szállították, ahonnan mentővel a ploieşti-i kórházba viszik őket. A turisták – akik egy vezető által irányított háromtagú csoport tagjai voltak – szerda este
szenvedtek balesetet a Bucsecs-hegységben. Több mint
20 hegyimentő indult el a keresésükre, a mentőakció
mintegy 14 órán át tartott. (Agerpres)

Megtalálták a sérült turistákat

István, a király – székelyföldi nagyprodukció

Változás a szereplőválogatás menetében

A járvány miatt az István, a király székelyföldi
nagyprodukció alkotóstábja módosítja a rockopera szereplőválogatásának menetét, a jelentkezők és az alkotók egészsége érdekében.
A meghallgatás online, videó beküldésével
zajlik majd. Az október 20-i határidőre összesen 74-en jelentkeztek.

A Kovászna megyei készenléti bizottság október 20án érvénybe lépett határozata szerint tilos tevékenységek folytatása mozikban, előadótermekben,
koncerttermekben. Ez a szabályozás érinti az István, a
király székelyföldi nagyprodukció szereplőválogatását
is. A 74 pályázónak videóban kell beküldenie produkcióját, amelynek a következő feltételeknek kell megfelelnie:
– a videót a jelentkező bemutatkozásával kell kezdeni, amelyben elmondja azt is, melyik szerepre jelentkezett, és miért;
– egész alakos videót kell rögzíteni, jó fényviszonyok és semleges háttér előtt;
– a videóban a szervezők által elküldött halk zenei
alapra, mikrofon és erősítés nélkül kell elénekelni a kiválasztott dalt vagy dalokat (ha több szerepre jelentke-

zett, minden videót egyenként kell rögzíteni);
– az online meghallgatásra készített hang- és videófelvételt az istvanakiraly.szekelyfold@gmail.com email-címre WeTransferen kell beküldeni, *mp4-es
formátumban (kérjük, hogy a fájlt a következőképpen
nevezzék el: jelentkezőneve_szerepamelyrejelentkezik_IAK2021)
– azok a jelentkezők, akik olyan szerepre jelentkeztek, amelyben hangszeren is kell játszani, szintén a
szervezők által elküldött halk zenei alapra játsszák fel
a hangszeres részt, és énekeljék is fel a kiválasztott dalt
vagy dalokat.
Beküldési határidő: 2020. október 29., csütörtök,
éjfél (ez érvényes azokra is, akik eredetileg is az online
meghallgatásra jelentkeztek).
Megjegyzés: a beküldésről minden jelentkező viszszajelzést kap. Csak azoktól tudunk elfogadni videót,
akik előzőleg, a megadott határidőre letették jelentkezésüket. Az előadás szervezője és támogatója: Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Kónya Ádám
Művelődési Ház.
További információ:
istvanakiraly.szekelyfold@gmail.com

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

Marosvásárhelyen
BAJKÓ BÁLINTOT
születésnapja alkalmával
köszöntik szerettei.
Erő és egészség kísérjen
utadon, öröm és
boldogság legyen mindig
veled, és nagyon boldog
légy minden
születésnapodon!
Isten éltessen, Tata! (9341)

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkereteket, paraszttárgyakat, antik bútorokat stb. Tel. 0731-309-733.
(9187-I)

ELADÓK:
porszívó,
festmények,
keretek, rádió, tévé, varrógép, ajtók,
többféle bútordarab, lemezek, órák,
csergeterítő, üvegkorsók, többféle nagy
és kicsi edény, 15 db báránybőr, sok
baba, kerékpár, szőnyegek, fából kiságy,
sok tűzifa, szép sarokkanapé, régiségek,
ezenkívül sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel. Tel. 0265/242-342.
(9126)

ELADÓ héjatlan tökmag, kukoricafejtő
gép (600 kg/h kap.). Tel. 0747-480-255.
(9074)
ELADÓ krizantém termelői áron, a
házhoz szállítás megoldható Marosvásárhely területén. Tel. 0753-438929. (9252-I)

ELADÓK:
kukoricafejtő
gép
villanymotorral, Gritzner varrógép, új
rongyszőnyeg, új gyapjúpaplan, férfiszékelyruha, menyasszonyi ruha, női
bőrcsizma, 2 darab kis fotel, 4 darab
szék, használt cserép, többféle szőttes,
kézimunkák
és
függönyök.
Tel.
0365/435-230. (9241)

ELADÓ régi asztalosgyalupad, bontott
csempekályha,
egyés
kétszemélyes kanapé, esztergált állófogas,
nagy,
kihúzható
asztal,
Saier
csiszoló
dobmotorral. Érdeklődni a 0741-143404-es telefonszámon. (9290-I)

ELADÓ bornak való jó minőségű
piros szőlő (cabernet) Koronkában.
Lehetőleg leszedéssel. Érdeklődni
a 0741-143-404-es telefonszámon.
(9290-I)

SÜRGŐSEN eladó új villanybojler,
főzőkályha és bútordarabok. Tel.
0774-455-601. (9295-I)

ELADÓK PVC-hordók, Dacia-gumi,
autogájzer-alkatrészek, 25, 10, 5 literes
üvegkorsók. Tel. 0365/448-371. (9280)

ELADÓK 25, 60, 15 literes boroshordók.
Tel. 0753-638-487. (9298)
ELADÓ Goldstar színes tévé, új tablet garanciában. Tel. 0365/433-428.
(9311-I)

ELADÓK:
ruhásszekrény,
vitrines
szekrény, egyszemélyes kanapé, két
fotel, kicsiasztal, francia matracok
(200x130, 200x180), régi bútorok,
fakanapé, ablakkeretek üveggel, üveg
nélkül, tányéros konyhamérleg, 150
éves ládák, esztergált széklábak, kisebb
tárgyak, rugós ágybetétek. Tel. 0770526-610, 0365/438-294. (9313)
ELADÓ 1 ha terület Jedden (Livezeni) olcsón. Tel. 0745-616-246.
(9345-I)

ÁLLATSZERETŐNEK ajándékozok egy
különlegesen szép és jól nevelt kiscicát
mindennel, amire szüksége van. Tel.
0744-573-699. (9346)

LAKÁS

EGYETEMISTA LÁNY lakótársat
keresünk kétszobás tömbházlakásba az orvosi egyetem közelében.
Tel. 0742-523-072. (9223-I)

Az ECOLECT MUREŞ
Kistérségi Fejlesztési Egyesület

versenyvizsgát hirdet egy megüresedett
állás betöltésére:

• ökológiai tanácsadó a felügyeleti osztályra

A jelentkezéshez szükséges iratokat november 6-án 16 óráig
lehet benyújtani az ADI Ecolect Mureş Marosvásárhely, Városháza
utca 2. szám alatti székhelyén, I. emelet, 2-es iroda (bejárat a volt
Parc szállóban).
Bővebb tájékoztatást a Városháza utca 2. szám alatti székhelyen
nyújtanak: I. emelet, 2-es iroda, telefon: 0365/455-256,
www.adiecolectms.ro.

A LOCATIV RT.

– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –
nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja Marosvásárhelyen az alábbi, nem lakás rendeltetésű helyiségeket:
1. 1848. út, aluljáró, 123,76 négyzetméter, közétkeztetésre, szerencsejátékokra, sportfogadásra
2. Győzelem téri aluljáró, 9-es helyiség, 158,07 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra
3. Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra
4. Győzelem téri aluljáró, 14-es helyiség, 37,50 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra
5. Rózsák tere 1. szám, 2-es helyiség, 103,62 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának
6. Forradalom u. 3., 87,95 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának
7. Bolyai utca 1., V. alagsori helyiség, 41,12 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának, raktárnak
8. Horea u. 1., 52,14 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának
A versenytárgyalásra 2020. november 3-án 10 órától kerül sor a dokumentáció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára 100
lej) október 23-ától, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és az iratokat benyújtani november 2-án
12 óráig lehet.
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik a határidőig benyújtják a részvételi dossziéjukat és
licitálnak. Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25-ös mellék) telefonszámon
vagy a www.locativmures.ro honlapon.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
A folyamatosan bővülő KOVÁCS PÉKSÉG új munkatársakat alkalmaz a következő munkakörök betöltésére: PÉK és PÉKSÜTEMÉNYKÉSZÍTŐ, RAKTÁROS, RAKODÓMUNKÁS, SZELETELŐ,
SOFŐR. Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 0744-403-114. (65041-I)

FÉMCSARNOKOT GYÁRTÓ ÉS SZERELŐ CÉG MUNKÁSOKAT alkalmaz. Tel. 0744-511-215. (22329-I)
ELADÁSI ÜGYNÖKÖT alkalmazunk. Tel. 0728-169-805. (9316-I)

SOFŐRÖKET alkalmazunk B kategóriával, 8 órás munkaprogrammal. Tel. 0746-108-701. (p.-I)
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (sz.-I)
ELADÓ
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szobás

tömbházlakás

földszinten, a Tudorban, a Cutezanţei
utcában. Tel. 0749-021-947. (9275)

ELADÓ egyszintes, 2 szobás házat
keresek az oroszpiac környékén

külön udvarral. Tel. 0741-077-012,

0741-143-404. (9290-I)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, IV. emeleti,

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezem október
23-án szeretett testvéremre,
DOMO VIKTÓRIÁRA (Pötyi) szül.
Balogh halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében! Testvére, Karcsi. (9325-I)

áprilisban felújított tömbházlakás külsőbelső

szigeteléssel,

tetőszigeteléssel,

bútorostól. Ára: 62.000 euró, alkudható.
Tel. 0749-173-013. (9342)

KIADÓ garzont (lakást) keresek

hosszú távra. Tel. 0756-607-969.

(9289-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (22144-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(8318-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat.

214-586. (8974)

VÁLLALUNK őszi nagytakarítást, udvar-

és pincetakarítást. Elszállítjuk a szemetet.
Tel. 0743-512-168. (9207)

ALKALMI vagy rendszeres síremlék-

gondozást vállalok. Tel. 0745-318-

396. (9252-I)
20%

KEDVEZMÉNNYEL

bármilyen

munkát vállalok, ajtó- és ablakfestést,
bádogosmunkát,
kerítéskészítést.

Tel.

(9236)

VÁLLALOK

ácsmunkát,

0756-796-531.

csatornatakarítást

és

-javítást, régi tető felújítását, tetőkészítést
(Lindab lemez), festést, bádogosmunkát.
Tel. 0742-421-164. (9235)

VÁLLALUNK
munkát,

tetőjavítást,

bármilyen

cserépforgatást,

kisebb

meszelést,

építkezési

javítást,

vakolást,

bádogosmunkát, fából készítünk tetőt.
Saját

anyaggal

is

dolgozunk.

Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (9144)

TERMOPÁN ajtók és ablakok javítása.
Tel. 0771-383-725. (9234)

MINDENHEZ értő mester kicserél régi

cserepeket, vállal sürgős javítást. Tel.
0747-816-052. (9208)

VÁLLALUNK tetőfedést, festést, ja-

vítást. Tel. 0757-186-299. (9267-I)

ELŐKÖNYVELÉST vállalunk. Tel.
0756-607-969. (9349-I)

„Ha az erő elfogy, a Vég – kegyelem.”

Bánatos szívvel tudatjuk, hogy

dr. med. VERESS VÉSZI MÁRIA
volt marosvásárhelyi
körzeti orvos

életének 82. évében Németor-

szágban elhunyt.

Gyászolják: férje, dr. med. Veress

Pál, lánya, dr. med. dent. Veress

Mária Kinga, fia, dr. med. Veres

Pál-Tibor, menye, Veress Petra,
veje, Liegmann Thorsten, uno-

kái: Marius, Mira, Felix és Lena,
rokonai, ismerősei.

Szomorú szívvel emlékezünk
MEDGYESI GYÖRGYRE október
24-én, amikor elment közülünk.
Azóta eltelt 7 év. Szép emléked
szeretettel őrizzük. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Felesége, lánya, veje, unokája és
szerettei. (9131)

Hamvai a távolban – lelke itthon
talál megnyugvást. (9332-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a fintaházi születésű

SZEGEDI LAJOS

életének 71. évében örökre meg-

pihent. Temetése október 23-án,

pénteken 15 órakor lesz a finta-

Fájó szívvel emlékezünk október
23-án GÁLL JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerető felesége, lánya, veje és
unokája. Nyugodj békében! A
gyászoló család. Akik szerették
és tisztelték, azok gondoljanak rá
kegyelettel. (9226)

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

ELHALÁLOZÁS

házi református temetőben. Bú-

csúznak

gyermeke,

tőle:

neje,

unokái,

három

veje

menye. Nyugodjon békében!

és

A gyászoló család. (9339-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, drága édesapa és

nagytata, rokon és jó barát,
id. GYARMATI ISTVÁN

a marosvásárhelyi bőr- és

Fájó szívvel emlékezünk ifj. FÜZI
MIHÁLYRA halálának első évfordulóján. 2019. október 23-án
hunyt el. Életed elszállt, mint a
virágillat, de szép emléked ragyog, mint a fényes csillag. Jóságos szíved pihen a föld alatt,
minden könnycseppünk nyugtassa álmodat.
Örök álom zárta le a szemed,
megpihenni tért két dolgos
kezed. Nélküled semmi sem
olyan, mint régen, fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szemében. Az élet elmúlik, de az
emlékek élnek, amíg élünk, szívünkben
őrizzük
emléked.
Emlékét őrzi bánatos felesége,
Ildikó, fiai: Csaba és Szilárd,
menye,
Saci
és
unokája,
Dorottya. (9352-I)

kesztyűgyár volt dolgozója

életének 78. évében rövid szen-

vedés után október 21-én reggel

elhunyt. Temetése október 23-án,
pénteken 11 órakor lesz a nagy

kórház mögötti temetőben, refor-

mátus szertartás szerint. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (9340-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy a szeretett férj,

édesapa, após, nagyapa, déd-

nagyapa, rokon és jó szomszéd,
a harasztkeréki születésű

id. FERENCZI BÁLINT

életének 84. évében, október 21én, türelemmel viselt betegsége

után csendesen megpihent. Bú-

csúztatása október 24-én, szomSzomorú és üres a ház nélküled,
és nagyon hiányzol nekem. Már
hat hónapja elmentél mellőlem,
drága férjem, TOGAN IOAN.
Isten nyugtassa a lelkedet békében, és az égből vigyázzál reám.
Emlékét őrzi bánatos felesége,
Baba, testvére, Lia és sógora,
Nelu. (9336)

baton

13

órakor

lesz

a

harasztkeréki temető cintermé-

ben, ezt követően a harasztke-

réki

református

sírkertben

helyezzük örök nyugalomra. Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Gyászoló szerettei. (9343-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Fájó szívvel, lelkünkben soha el
nem múló szeretettel gondolunk
ezen a napon drága édesapánkra,
HÉJJAS GYÖRGY cipészmesterre, amikor öt éve, hogy tartalmas földi élete véget ért.
Gondoljunk rá kegyelettel! Szerető lányai, vejei. (9339-I)

a drága gyermek, férj, édesapa,

testvér, rokon, jó barát,

KAKUCS ERNŐ

életének

57.

évében

meg-

pihent. Temetéséről a későbbiekben gondoskodunk.

Emléke szívünkben örökké élni
fog. Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (-I)
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Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
sírodra szálljon áldás és nyugalom.
Álmaid a földben legyenek csendesek,
Isten őrködjön pihenésed felett.
Szomorú szívvel emlékezünk a székelykáli id. VARGA JÓZSEFRE halálának
15. évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, gyermekei és
azok családja. (9326-I)

Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívemben az örök emlékezet.
A te szíved pihen, az enyém vérzik.
Nehéz az öregség, nehezebb a bánat,
amióta, gyermekem, téged nem látlak.
Fájó szívvel emlékezem október 25-én
egyetlen fiamra, MURAR ZOLIKÁRA halálának hetedik évfordulóján.
Nyugodjál békében!
Emlékét őrzi bánatos édesanyja, özv. Murar Tilda, leánya,
Ariana, férje, Bogdan és unokái: Rareş és Ianis. (9308-I)
Elmentél tőlünk egy őszi napon, azóta tiéd a csend, a végtelen
nyugalom. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál
minket, amiért küzdöttél. Örök álom zárta le a szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Nélküled semmi sem olyan,
mint régen, fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szemében.
Idézzük szavaid, tetteid, emléked, szeretünk mindnyájan, nem
feledünk téged. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg
élünk, szívünkben őrizzük emléked.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy a szerető szívű férj, édesapa,
nagytata, sógor, unokatestvér és jó barát, a szászrégeni születésű
MAGYAROSI LEVENTE
életének 57. évében folyó hó 20-án tragikus körülmények között elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2020. október 23-án 13
órakor helyezzük örök nyugalomra a szászrégeni belvárosi
református temető ravatalozójától. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (sz.-I)
Fájdalomtól megtört szívvel és

végtelen szomorúsággal tudatjuk, hogy a hőn szeretett

férj, édesapa, após, nagytata,

nagybácsi, rokon, jó szomszéd és ismerős, a mikházi
születésű

id. LOKODI FERENC

a mikházi kórházotthon

nyugalmazott főkönyvelője

életének 87. és boldog házassá-

gának 61. évében rövid betegség

után hirtelen elhunyt.

Drága halottunkat október 24-én,
szombaton 11 órakor helyezzük

örök nyugalomra a mikházi sír-

kertben.

Fájó szívvel búcsúzik Tőle szerető felesége, Ilu, gyermekei:

Jancsi, Ferkó, Sári és Gyuri, me-

nyei: Piroska és Melinda, veje,

Gábor,

unokái:

Lehel,

Kati,

Melinda, Sarolta, Gyurika, Bence,

Balázska és Anna, akiket rajongásig imádott.

Nyugodj békében, drága Táti-

kánk! (9353-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, drága édesapa,
nagytata, após, testvér, apatárs,
rokon, jó barát és szomszéd, a
ditrói születésű
LOKUSZTA FERENC
a Székely Népi Együttes volt
alapító tagja, a Marosvásárhelyi
Filharmónia és a Kolozsvári
Magyar Opera volt énekese
84 évesen hirtelen elhunyt.
Drága halottunk temetése 2020.
október 24-én 11 órakor lesz a
marosvásárhelyi római katolikus
temető felső kápolnájából.
A gyászoló család. (9347-I)
Megrendülve, mély tisztelettel és
hálával búcsúzunk a szeretett
LOKUSZTA FERENCTŐL,
aki búcsú nélkül itthagyott. Nyugalma legyen csendes, emléke
áldott!
Júlia és Tibor. (9348-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk volt
munkatársunk, CSIZMADIA
MIHÁLY haláláról. Őszinte
részvétünk a gyászoló családnak.
A
marosvásárhelyi
RMDSZ egykori 13-as körzetének választmánya. (sz.-I)
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VíZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARCMASZKOT,
MINT A SZUPERHŐSöK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KöZBEN IS

KöVETJüK A TANÁROK

UTASíTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZÜK A JÖVŐNKET

A Carit-San Medical rendelőintézet

ingyenes

laboratóriumi vizsgálatra

és pszichiátriai szakrendelésre várja az érdeklődőket
családorvosi, illetve szakorvosi küldőpapír alapján.

Laboratórium: 0730-619-408, 0265-250-874,
Aurel Filimon utca 15. szám

Járóbeteg-rendelő: 0265/269-172,
Mihai Viteazul utca 42. szám.

www.caritsanmed.ro

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

