
Romániában, elsősorban vidéken, igen akut probléma a csa-
ládorvoshiány – annak ellenére, hogy az önkormányzat je-
lentős összegeket fektetett a rendelők épületének a
felújításába, illetve helyenként tágas, korszerű szolgálati la-
kást is felkínálnak, mégsem sikerül orvost találni. Az utóbbi
időben is többször volt rá példa, hogy székelyföldi köz-
ségek polgármesterei a közösségi hálón próbáltak családor-
vost toborozni. Jelenleg Nyárádkarácson község van ebben
a helyzetben, sürgősen családorvost keresnek, miután a pá-

ciensek egy részét kiszolgáló szakember október elsejétől
nyugdíjba ment, de hónapok óta nem találnak senkit, aki át-
venné a helyét. 

Országszerte nagy probléma a családorvoshiány, és az előrejelzések
szerint ez csak fokozódni fog. Erre dr. Vass Levente Maros megyei par-
lamenti képviselő, a képviselőház egészségügyi szakbizottságának 
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Választási furcsaságok

Múlt vasárnap lezajlottak a helyhatósági választások,
az ország nagy részében rendben ment minden, megvan-
nak az új polgármesterek, tanácselnökök, helyi és megyei
tanácsosok. Ám Romániában semmi sem mehet simán,
botrányokról, csalásról, agresszióról is beszámoltak a
hírek.

Legnagyobb visszhangja természetesen a bukaresti 1.
kerületi szavazatlopás körüli botránynak volt, de az sem
semmi, hogy a frissen megválaszott főpolgármester a té-
vében hahotázva röhögte ki „a hülyéket, akik rá szavaz-
tak”.

Egy Argeş megyei faluban a polgármester 24 éves
lánya nyerte meg a  választást. A polgármester lánya, aki
nemrég még babázott és rajzfilmeket nézett, prioritásá-
nak az apja irodabútorzatának kicserélését tartja és azt,
hogy egyetlen mandátum alatt fellendítse a helyi turiz-
must. Szerinte egy, maximum két mandátumra kellene
megválasztani a polgármestereket.

Olt megyében a szavazatszámláláskor kiderült, hogy
az USR-PLUS jelöltje egyetlen szavazatot sem kapott:
sem a saját szavazata, sem a családjáé nem volt benne
az urnában. Talány, mi történt a voksokkal.

Mózes Edith

(Folytatás a 3. oldalon)

Palotából 
szabadtérre 
Szerda délután kezdetét vette a 28.
Alter-Native Nemzetközi Rövidfilm-
fesztivál. Írtunk már róla: idén nem no-
vemberben és nem a megszokott
helyén, a Kultúrpalotában – a vírus-
helyzet mindent szétlőtt, megváltozta-
tott, elrontott. A palota csillogása, a
kül- és belföldi vendégek forgataga
helyett idén szabadtérre, a főtéri nyári
színpadra költözött a fesztivál, ám ez
– kivételesen – mégsem visszalépés.
____________4.
Házak alá került
római vár 
Köztudott, hogy az ókori rómaiak vidé-
künkről bányászták a sót, amit az álta-
luk épített utakon szállítottak a
birodalom más vidékeire. Az ókori
Dacia elfoglalása után a birodalmi
határ kinyúlt a Kárpátokig, így nem-
csak a sószállítmányok, hanem a
határ biztonságáért védelmi vonalat
(limes) építettek ki. Ennek része volt
megyénk területén a mikházi, a sóvá-
radi és a marosvécsi castrum is, a
hozzá tartozó civil településekkel. 
____________17.
„Környezetvédelmi
Nobel-díjat” 
alapítottak
A cambridge-i herceg és az angol ter-
mészettudós a BBC Radio 4 egyik
műsorában beszéltek az Earthshot
Prize elnevezésű díjról, amelyet
évente öt kategóriában osztanak ki a
következő egy évtizedben.
____________18.

Egyre több nyugdíjba vonuló szakembernek nincs aki átvegye a helyét

Családorvost keresnek 
Nyárádkarácsonba



Marosludasi telepesnap
A magyar szórvány napja égisze alatt megszervezett 115
éves a marosludasi hozzátelepítés című rendezvénysoro-
zat első része október 4-én zajlott. A rendezvény második
részére október 11-én délelőtt 11 órától kerül sor Andrássy-
telepen, a Boldog Gizella-templomkertben. A hálaadó
szentmise után drd. Kőrösi Viktor Dávid és drd. Tóth Mária
Orsolya tart előadást a betelepedett bukovinai székelyek-
ről, majd a VI. bukovinai székely találkozó keretében a Haj-
dina néptáncegyüttes és a csernakeresztúri
hagyományőrzők műsora következik. A szervezők – a Bu-
kovinai Székely Csűr-MS Egyesület és a Hajdina Kulturális
Egyesület – bíznak benne, hogy a rendezvény ezúttal is
követhető lesz interneten.

Online konferencia
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudomá-
nyos Társaság (EMT) október 10-én, szombaton délelőtt
10 órai kezdettel tartja a XXI. energetika-elektrotechnika –
ENELKO – és a XXX. számítástechnika és oktatás – 
SzámOkt – online multikonferenciát a Google-Meet plat-
form használatával. Az ülésszak előadásai ingyenesen kö-
vethetők, részletes program a konferencia honlapján:
https://emt.ro/esemeny/szamokt-enelko/oldal-0.

Mezőgazdasági támogatásokra 
lehet pályázni

A mezőgazdasági minisztérium a Mezőgazdasági Interven-
ciós és Kifizetési Ügynökségen (APIA) keresztül az orszá-
gos vidékfejlesztési program (PNDR 2014–2020)
keretében a vírusjárvány miatt kiegészítő támogatást nyújt
állattenyésztőknek és növénytermesztőknek. Egyszeri tá-
mogatás igényelhető a gazdák által benyújtott kérvények
alapján a farm nagysága (az állatállomány létszáma, a
megművelt földterület felülete) szerint. Egyik feltétel, hogy
a gazdáknak szerepelniük kell az APIA nyilvántartásában
(bejegyzési kóddal), igényelniük kellett a támogatást a
2020-as mezőgazdasági évre, és meg kell felelniük a pá-
lyázati kiírás feltételeinek. A támogatás keretösszege 150
millió euró. A kérvényeket október 23-ig lehet benyújtani az
APIA megyei kirendeltségeihez. A pályázati útmutatót a
http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid- 19/masura-
21 elérhetőségről lehet letölteni, bővebben az APIA Maros
megyei kirendeltségének www.apiamures.ro honlapján.

Pénzügyi fitnesz
A Telefonos Szeretetszolgálat (Solidaris Egyesület) és az
Oktatáshoz Való Jog Alapítvány pénzügyi fitneszre hívja
azokat, akik pénzügyeik intézésében szeretnének tanácsot
kérni. Erre Marosvásárhelyen október 14-én, szerdán 17-
20 óra között kerül sor. A részvételt október 12-ig lehet je-
lezni a 0720-565-656-os telefonszámon. A helyek száma
korlátozott.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma DÉNES, 
holnap GEDEON napja.
GEDEON: valószínűleg héber
eredetű, jelentése: harcos, rom-
boló.

9., péntek
A Nap kel 

7 óra 32 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 46 perckor. 
Az év 283. napja, 
hátravan 83 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. október 8.

1 EUR 4,8741
1 USD 4,1468

100 HUF 1,3625
1 g ARANY 252,1861

IDŐJÁRÁS
Többnyire borús idő
Hőmérséklet:

max. 17 0C
min. 12 0C

Megyei hírek

Október 8., péntek:
* 19.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 2: Temesvári

ASU Politehnica – Dunărea Călăraşi (2. liga, 7. forduló)
Október 9., szombat:
* 16.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Concordia

Chiajna – CS Mioveni (2. liga, 7. forduló)

* 20.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Universi-
tatea Craiova – Bukaresti Rapid (2. liga, 7. forduló)

Október 10., vasárnap:
* 19.00 óra, Pro TV: Norvégia – Románia (Európai

Nemzetek Ligája, 3. forduló)
* 21.45 óra, M4 Sport: Szerbia – Magyarország (Eu-

rópai Nemzetek Ligája, 3. forduló)

Futballközvetítések a hétvégén

Új műsorral jelentkezik az Erdély TV, pénteken-
ként a világhíradó után Kurta Kinga műsorveze-
tésével három meghívott beszél a világról – női
szemmel, de nem csak nőknek.

Péntekenként este 8 órától csendül fel az Erdély TV új
műsorának a főcímzenéje, ezt követően olyan tabumentes
beszélgetésekre számíthatnak a nézők, amelyek közelebb
visznek a nő igazi arcához és mindahhoz, amit a nők gon-
dolnak a világról. „Beszélgetéseink során lehet, hogy alá-
támasztjuk, vagy éppen megcáfoljuk a nőkről kialakított
kliséket – egyik sem a célunk, hanem a női élet valóságát
keressük. A kihangosított gondolatokkal nem mindenkinek
kell egyetértenie, lehet, lesz olyan, amellyel mi sem értünk
egyet, az életnek épp ezt az összetettségét akarjuk megra-
gadni” – mondta Szepessy Előd, a televízió főszerkesztője.
Az Erdély TV új műsorának meghívottai mind nők, de a

férfiak világát is becsempészik időről időre a műsorba, hi-
szen csak velük együtt tudják megmutatni – ahogy a műsor
mottója is jelzi –, hogy milyen is „smink nélkül a világ”.
„Nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan kell viszo-
nyulni egy kérdéshez úgy, hogy az társadalomkompatibilis
legyen, hanem azt akarjuk megmutatni, hogy mi az, amit
a nők megtapasztalnak, gondolnak, éreznek. Nem a púder
kell nekünk, hanem az igazi arca egy-egy témának” – fo-
galmazott Kurta Kinga műsorvezető.

Őt egyébként az Erdély TV nézői már jól ismerhetik az
Erdélyi történetek, valamint az Üzenet szeretettel műsor-
ból. Ezúttal is közvetlen, laza, de témáiban igencsak ko-
moly beszélgetésekre számíthatunk a televízió kicsit sem
tipikusan női magazinműsorában. Nőszemközt minden
pénteken este 8 órától az Erdélyi Magyar Televízióban és
a tévé Facebook-oldalán, Kurta Kingával.

Smink nélkül a világ – új női magazinműsort indít
az Erdély TV

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
3, 35, 12, 44, 38 + 13 NOROC PLUS: 6 9 3 0 1 1

33, 19, 39, 21, 36, 14 SUPER NOROC: 1 5 6 2 9 2

4, 39, 27, 23, 1, 15 NOROC: 0 1 8 9 0 2 6
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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

Családorvost keresnek Nyárádkarácsonba
titkára többször felhívta a figyelmet,
egy tavalyi sajtótájékoztatón igen ag-
gasztó adatokkal támasztotta alá a
helyzet súlyosságát. Mint mondta, ta-
valy az országban mintegy 11.600 csa-
ládorvos dolgozott, 30 százalékuk
azonban az elkövetkező tív évben eléri
a nyugdíjkorhatárt. Annak ellenére,
hogy az orvosi egyetemeken túlképzés
van, a családorvosi szakterületet keve-
sen választják, tehát ilyen arányú
nyugdíjba vonulás mellett súlyos
problémák merülnek fel az elkövet-
kező tíz évben. A képviselő által ta-
valy közzétett statisztika szerint 2900
romániai községből hozzávetőlegesen
500-ban nem volt családorvos, és fon-
tos, hogy nem falvakról, hanem köz-
ségekről van szó. Ha a falvak számát
nézzük, az arány sokkal rosszabb.
Maros megyére vonatkozóan el-
mondta, a 2017–2018-as adatok sze-
rint 32 családorvos „hiányzott” a
rendszerből, 26 vidéken és hat váro-
son. A képviselő szólt azokról a tör-

vénymódosításokról, amelyeknek a
célja az volt, hogy valamelyest enyhít-
sék a hiányt, többek között kitolták az
orvosok esetében a nyugdíjkorhatárt
65-ről 67 évre. 
Hónapok óta 
nem találnak családorvost

Nyárádkarácson községben október
1-jétől ment nyugdíjba az egyik csa-
ládorvos, és a helybéliek a napokban
a közösségi oldalon is közzétettek egy
felhívást, miszerint sürgősen szakem-
bert keresnek, aki átveszi a pácienseit. 

Ferenczi György, Nyárádkarácson
rövidesen leköszönő polgármestere la-
punk érdeklődésére elmondta, a köz-
ségben két családorvos látta el a
lakosságot, az október elsejétől nyug-
díjba vonuló helyébe hiába próbálnak
hónapok óta keresni valakit, nem jár-
tak sikerrel. A páciensek egy részét át-
veszi a másik családorvos, ám
mindenkit nem tud, hiszen nagy a köz-
ség, mindenképp szükség van két csa-
ládorvosra. A pácienseknek át kell

iratkozniuk, hogy hozzáférjenek az
egészségügyi ellátáshoz, a községve-
zető azonban attól tart, ha más község-
beli orvosokhoz iratkoznak, nehéz
lesz visszahozni őket, amennyiben si-
kerül családorvost találni Nyárádkará-
csonba. 

A polgármester elmondta, jó ideje
keresik a nyugdíjba vonult orvos utód-
ját, ehhez a biztosítópénztár, valamint
a közegészségügyi igazgatóság segít-
ségét is kérték. Olyan személyre lenne
szükség, aki beszél magyarul, hiszen
főként a vidéken élő idősek számára
nagyon fontos, hogy anyanyelvükön
mondhassák el panaszaikat. A község-
vezetés reménykedik, hogy a közelgő
rezidensvizsga esetleg megoldást
kínál a gondjukra, de értesüléseik sze-
rint kevesen választanák a családor-
vosi pályát. A község tulajdonában
lévő, központi elhelyezkedésű orvosi
rendelőben előnyös feltételeket bizto-
sítanak annak, aki elvállalja a nyárád-
karácsoni praxist. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Épített örökségünk 
Maros megyében – díjátadó
A Marosvásárhelyi Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sület a Székelyföld Napok keretében fotópályázatot hirde-
tett Épített örökségünk Maros megyében címmel. A
fotópályázat díjátadó ünnepségére október 14-én, szer-
dán 18.30-tól kerül sor a Kultúrpalota előcsarnokában. A
rendezvényen fellép Fekete Hunor nagyajtai citeraművész
A régi kincs és a modern felszabadult világ ötvözete című
kiselőadásával.

XXIX. közgazdász-vándorgyűlés 
Október 10-én, szombaton délelőtt 9 órától 29. alkalom-
mal tartják meg a Romániai Közgazdász Társaság ván-
dorgyűlését. A Válság – ellenség vagy lehetőség? című
rendezvény az interneten zajlik. A szervezet Facebook-ol-
dalán élő közvetítésben követhető több ismert vállalkozó
és szakember előadása. A vándorgyűlés célja lehetőséget
nyújtani a szakmai fejlődésre, a kapcsolatépítésre, új ta-
pasztalatok szerzésére. A meghívott előadók olyan hely-
zetekre szeretnének rávilágítani, amelyek a járvány
következtében mind a közoktatást, mind a gazdaságot lát-

ványosan befolyásolták, és új megoldásokra késztették az
érintetteket. A rendezvény a
https://www.facebook.com/rmkt.ro linken érhető el.

Kézműves- és borvásár 
a Shopping Cityben 
A hét végén a marosvásárhelyi Shopping Cityben kézmű-
ves termékek és borok vásárára várják a látogatókat.
Csütörtöktől vasárnapig naponta 10 és 22 óra között helyi
kézművesek egyedi alkotásaiból válogathatnak, bor- és
sajtféléket kóstolhatnak meg, illetve a csempefestmények
műhelyébe is benézhetnek az érdeklődők. A vásár kínála-
tában csokoládék, ékszerek, természetes alapanyagokból
készült kozmetikumok, bőrövek és -táskák, dísztárgyak
szerepelnek.

Előadás a sáromberki 
református templomban
A Teleki-gyökerektől a ma gyümölcséig címmel tartanak
előadást október 11-én, vasárnap 11 órától a sárom-
berki református templomban. Ezt követi a KözösÉgben
című keresztyén zenei fesztivál. A rendezvény fő támo-
gatója a Communitas Alapítvány és a református egy-
házközség. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a
szervezők.

RENDEZVÉNYEK



Lemondta a román ortodox egyház legnagyobb tö-
megrendezvényének számító, csütörtöktől esedé-
kes egyhetes Szent Paraschiva (Szent Piroska)
zarándoklatát a koronavírus-járvány miatt a jászvá-
sári érsekség, miután az országos járványügyi ope-
ratív törzs (CNSU) elrendelte, hogy az egyházi
ünnepségeken nem vehetnek részt más települé-
sekről érkező hívek.

Más években hívek tízezrei tolongtak napokon keresztül
a jászvásári székesegyház körül, hogy megérinthessék és
megcsókolhassák az országrész védelmezőjeként tisztelt
szent ereklyéit. Az idei zarándoklatot csak azt követően
mondta le az érsekség, hogy a hatósági tiltás dacára már hét
elejétől kezdve hívők százai torlódtak össze a templom
előtt, hogy imádkozhassanak Szent Paraschiva ereklyéi
előtt.

Az érsekség szóvivője bejelentette: az ereklyéket nem vi-
szik már ki a templomból, és az eredetileg október 8-15. idő-

szakra tervezett zarándoklat helyett csak az október 14-i, Szent
Paraschiva-napi liturgiát tartják meg.

Az ortodox egyház a világjárvány kezdete óta több ízben
közleményben hívta fel hívei figyelmét a fertőzésveszélyre,
és az óvintézkedések betartására szólította fel őket, de az or-
szág számos templomában a hívek továbbra is egymás után
csókolgatják a szentképeket, és ugyanazt a közös kiskanalat
befalva veszik magukhoz a papok által szétosztott oltáriszent-
séget.

Idén a járvány miatt a római katolikus egyház is zarándoklat
nélkül tartotta meg a csíksomlyói pünkösdszombati búcsút,
amelyen az utóbbi évtizedekben hívek százezrei vettek részt.

Romániában az utóbbi hetekben ismét gyorsuló ütemben
terjed a fertőzés, ezért a CNSU betiltotta a zarándoklatokat,
valamint a vendéglők, mozik és színházak bezárását javasolta
a helyi hatóságoknak azokon a településeken, ahol a fertőzöt-
tek száma két hét alatt meghaladja a lakosság 1,5 ezrelékét.
(MTI)

Ennél is érdekesebb, hogy egy jászvásári 
szavazókörzetben egyetlen szavazópolgár sem jelent
meg, holott a választási névjegyzéken 1693 név szerepelt.
Ráadásul még az iroda tagjai sem szavaztak. Az 1693
„szavazópolgár” ugyanazon a lakcímen szerepelt.

Prahovában az embereket hamis Ro-alert üzenetekkel
riogatták, miszerint a szavazóirodákben megfertőződtek
a szavazók. Brassóban egy csendőrre kutyát uszított egy
férfi, az  ijedtében a levegőbe lőtt; voltak, akik kétszer
szavaztak, ezért bűnvádi eljárás indult ellenük, egy pol-
gármestert lefilmeztek, miközben a szavazóknak azt mu-
tatta, hová kell ütni a pecsétet;  másokat azért büntettek
meg, mert megtagadták a maszk viselését, vagy pénzt
ajánlottak fel a szavazóknak. Egy Brassó melletti tele-
pülésen azért nem tudtak szavazni az emberek, mert a
személyijüket a kocsmáros visszatartotta  az adósságuk
fejében.

Persze nem csak Romániában történnek furcsaságok.
A BBC nemrég hozta le a hírt, hogy egy oroszországi fa-
luban egy takarítónő nyerte meg a polgármester-válasz-
tást. Ugyanis az éppen fungáló faluvezetőnek nem volt
kihívója, pedig  a törvény értelmében legalább két jelölt-
nek kell indulnia a helyhatósági választásokon. A pol-
gármester ezért megkérte a takarítónőt, legyen a
„politikai ellenfele”. Arra egy pillanatig sem gondolt,
hogy elveszítheti a választást. Ám a falu másként döntött,
és 62%-os bizalmat szavazott a polgármesteri hivatal ta-
karítónőjének, aki hamarosan leteszi a hivatali esküt.

Újabb negatív rekord
Az elmúlt 24 órában 3130 fertőzést igazoltak, ez a
járvány kezdete óta a legnagyobb napi esetszám. A
nyilvántartott fertőzöttek száma 145.700-ra emelke-
dett – közölte csütörtökön a Stratégiai Kommuniká-
ciós Csoport (GCS). Összesen 44 új halálesetet
jelentettek, az áldozatok száma így 5247-re nőtt.
Eddig összesen 113.112-en gyógyultak meg, így az
aktív fertőzöttek száma 27 341-re emelkedett. Jelen-
leg 8491-en vannak kórházban, az intenzív osztályon
kezelt betegek száma 607. Az elmúlt 24 órában 
30.191 koronavírustesztet végeztek. Eddig 2.598.262
koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániá-
ban. Ezek közül 30.191-et az elmúlt 24 órában vé-
geztek el, 18.626-ot az esetmeghatározás és az
orvosi protokoll alapján, 11.565-öt pedig kérésre. Je-
lenleg 13.325 igazoltan koronavírus-fertőzött személy
van otthoni, 7989 pedig intézményi elkülönítésben.
Ugyanakkor 25.603 személy van házi, kilenc pedig
intézményes karanténban. (Agerpres)

Amerikai gyógyszert szereznek
be az EU-tagországok

Az Európai Bizottság és az EU-tagországok közös
közbeszerzési megállapodást írtak alá az amerikai
Gilead Sciences gyógyszeripari vállalattal a korona-
vírus elleni újfajta, remdesivir hatóanyagú, Veklury
nevű gyógyszer beszerzéséről 500 ezer rászoruló
számára – közölte a brüsszeli testület csütörtökön.
A megállapodást 36 ország írta alá, köztük vala-
mennyi uniós tagország, továbbá Norvégia, Izland,
az Egyesült Királyság, valamint hat tagjelölt és po-
tenciális tagjelölt ország, Albánia, Észak-Macedónia,
Montenegró, Szerbia, Koszovó és Bosznia-Herce-
govina. Az Európai Gyógyszerügynökség honlapján
található értékelés szerint a gyógyszervizsgálat ki-
mutatta, hogy a remdesivirrel kezelt, oxigénbevitelre
szoruló betegek körülbelül 11 nap elteltével meggyó-
gyultak. (MTI)

Egész Romániát kockázatos 
térségnek minősítette Németország

Románia egész területét felvette Németország a ko-
ronavírus-járvány miatt kockázatot jelentő térségek
listájára – jelentette csütörtökön a román külügymi-
nisztérium. Eddig csak bizonyos megyék szerepel-
tek a jegyzéken. A német hatóságok által
kockázatosnak minősített térségek teljes listája meg-
található a www.rki.de honlapon. A külügyi tárca
ugyanakkor megjegyzi, hogy a kockázatos besoro-
lású országokból Németországba érkezők 14 napos
karanténkötelezettségéről országos szintű döntés
született, ennek alkalmazása azonban a helyi ható-
ságok feladata, azért a minisztérium azt javasolja a
következő időszakban Németországba készülőknek,
hogy utazás előtt tájékozódjanak az érintett tarto-
mány által bejelentett legfrissebb intézkedésekről.
Az egyes tartományokban érvényes utazási feltéte-
lekről, korlátozásokról és egyéb intézkedésekről a
www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavi-
rus/corona-bund,eslaender-1745198 oldalon lehet
tájékozódni. (Agerpres)

Ország – világ

Lemondta legnagyobb zarándoklatát 
a román ortodox egyház

Választási furcsaságok
(Folytatás az 1. oldalról)
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A parlamenti választásokon való lehetséges együtt-
működésről tárgyalt csütörtökön Kolozsváron az
RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) kül-
döttsége.

A megbeszélés után a felek az MTI-nek elmondták, jó han-
gulatú, építő szellemű megbeszélést folytattak, és jövő héten
újabb tárgyalási forduló következik.
Kelemen Hunor: nem az RMDSZ-en fog múlni, 
lesz-e magyar összefogás

Az RMDSZ a 2016-os parlamenti választáson is megterem-
tette a magyar összefogást, ez most sem rajta fog múlni – je-
lentette ki Kelemen Hunor szerdán Bukarestben, miután a
szövetség iktatta a jelöltállításhoz szükséges támogató aláírá-
sokat a központi választási bizottságnál (BEC).

Az RMDSZ elnöke azt mondta: fontos, hogy legyen párbe-
széd, magyar összefogás, ezért kész meghallgatni a Magyar
Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ja-
vaslatait, a jelöltállítással kapcsolatos végső döntést pedig az
önkormányzati választásokon elért eredmények figyelembe-
vételével legkésőbb október 20-ig kell meghozniuk.

Kelemen Hunor arra reagált, hogy pénteken az Erdélyi Ma-
gyar Szövetségbe (EMSZ) tömörült két kisebb párt, az MPP
és az EMNP elnöke együttműködést ajánlott az RMDSZ-nek
a közelgő parlamenti választásokra. Négy évvel korábban az
MPP két politikusa jutott képviselői mandátumhoz az
RMDSZ jelöltlistáján a két politikai alakulat közti megálla-
podás alapján.

Az RMDSZ több mint 150 ezer aláírást iktatott a BEC-nél,
így Románia minden megyéjében és a külföldi választókerü-
letben is indíthat jelölteket a december 6-i parlamenti válasz-
táson. Kelemen Hunor köszönetet mondott a támogatóknak,
akik lehetővé tették, hogy rekordidő alatt, néhány nap alatt
összegyűljenek a szükséges aláírások. A magyar emberek sze-
rinte ezzel egyértelművé tették: fontosnak tartják, hogy legyen
– a közösség védelmét, intézményei megerősítését és az or-
szág modernizációját szolgáló – magyar képviselet a parla-
mentben.

Idén a választói névjegyzékben szereplő csaknem 19 millió
állampolgár legalább fél százaléka, vagyis 95 ezer választó tá-
mogató aláírása szükséges ahhoz, hogy egy párt vagy kisebb-
ségi szervezet országos jelöltlistát állíthasson.

Az RMDSZ szerda este a külföldi választókerületben in-
duló jelöltjeinek névjegyzékét is iktatta a BEC-nél. A külföldi
jelöltlistákat azért kell korábban leadni, hogy a külföldön élő
román állampolgároknak időt biztosítsanak a levélben történő
szavazásra. A hazai képviselő- és szenátorjelöltek névsorát ok-
tóber 22-ig kell benyújtani a megyei választási bizottságok-
hoz.

Románia 2016-ban tért vissza a szavazatarányos, megyei
pártlistás választási rendszerhez, amelyben azok a – szórvány-
ban vagy külföldön összegyűlt – töredékszavazatok sem vesz-
nek el, amelyek nem gyümölcsöznek helyben mandátumot.
(MTI)

A parlamenti választásokon való lehetséges 
együttműködésről tárgyalt az RMDSZ és az EMSZ

Oroszország teljesíteni fogja minden vállalt kötele-
zettségét a Kollektív Biztonsági Szerződés Szerve-
zetén (ODKB) keretein belül, Örményországnak
efelől nincs kétsége – jelentette ki Vlagyimir Putyin
orosz elnök a Rosszija 1 televíziónak nyilatkozva.

Putyin az orosz hírügynökségek által szerdán ismertetett, a
televízióban vasárnapra műsorra tűzött interjúban ugyanakkor
rámutatott, hogy a (Hegyi-Karabahért folytatott) harcok nem
Örményország területén zajlanak. Közölte, hogy folyamatos
kapcsolatban áll Nikol Pasinján örmény miniszterelnökkel, és
azt mondta, hogy az örmény vezetésben nem merültek fel ké-
telyek az orosz szövetségesi elkötelezettséggel kapcsolatban.

Kifejezte reményét, hogy a konfliktus hamarosan véget ér,
még ha nem is oldódik meg véglegesen, és ismételten mielőbbi
tűzszünetre szólította fel a szembenálló feleket. Kitért rá, hogy
Oroszország területén mintegy kétmillió azeri és kétmilliónál
több örmény él.

Oroszország és Örményország szövetséges az ODKB-n
belül, amelynek tagja még Fehéroroszország, Kazahsztán, Kir-
gizisztán és Tádzsikisztán is.

A válsághoz vezető kirgiz választásokról szólva rámutatott,
hogy azok legitimitását az Európai Biztonsági és Együttmű-
ködési Szervezet (EBESZ) is elismerte. Kifejezte reményét,
hogy sikerül békés eszközökkel rendezni a kialakult helyzetet,
és helyreállnak a rendes demokratikus politikai folyamatok.
Közölte, hogy Moszkva kapcsolatban áll a konfliktus összes
résztvevőjével.

Leszögezte, hogy a helyzet normalizálódása után folytató-
dik majd az orosz–kirgiz közös projektek megvalósítása. Em-
lékeztetett rá, hogy Kirgizisztán az Eurázsiai Gazdasági Unió
tagja, és jelentős orosz kölcsönöket vett fel.

Putyin kérdésre válaszolva elmondta, hogy Washingtontól
semmilyen választ sem kapott a kiberbiztonsági együttműkö-
dés felújítására tett javaslatára, holott amerikai részről to-
vábbra is kifogások hangzanak el orosz „hiperaktivitásra” és
belügyekbe való beavatkozásra vonatkozóan. Az orosz vezető
szerint ezek a vádak minden alapot nélkülöznek.

Véleménye szerint az amerikai választások hangnemét az
amerikai választópolgároknak kell megítélniük, a vita közben
elhangzott sértések pedig a politikai kultúra meglétéről vagy
annak hiányáról tanúskodnak. Azzal kapcsolatban, hogy az el-

nökjelöltek vitájában a demokrata párti Joe Biden „Putyin öle-
bének” nevezte a hivatalban lévő államfőt, Donald Trumpot,
úgy vélekedett, hogy ez Oroszország „hihetetlen befolyásáról
és erejéről” árulkodik, és Moszkva malmára hajtja a vizet.

Nagyrabecsüléséről biztosította Trumpot, amiért többször
is szót emelt az orosz–amerikai kapcsolatok fejlesztése mel-
lett. Mint mondta, ezen a téren történtek is pozitív lépések, így
a korlátozások és világjárvány ellenére is megnőtt a kereske-
delmi forgalom, és együttműködés alakult ki az energetikai vi-
lágpiac stabilizálásában is. Az amerikai elnök szándékai
azonban nem érvényesültek teljességgel, jelentős mértékben
azért, mert az Egyesült Államokban kétpárti konszenzus ala-
kult ki Oroszország minden irányú feltartóztatásának ügyében,
ami korlátozta kormányzatának mozgásterét.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Trump elnöksége alatt re-
kordszámú korlátozást vezettek be, 46 alkalommal vezettek
be új szankciókat vagy szigorítottak korábbiakat. Kifogásolta,
hogy éppen a mostani washingtoni kormányzat mondta fel a
szárazföldi állomásoztatású közepes és rövid hatótávolságú
nukleáris eszközök felszámolásáról szóló orosz–amerikai INF-
szerződést, és kezdte meg a kilépés folyamatát a Nyitott égbolt
egyezményből.

Bidennel kapcsolatban nehezményezte az élesen oroszelle-
nes retorikát, ám a jelölt megközelítését részletezve mintegy
pozitívumként emelte ki, hogy az amerikai demokrata párt ha-
gyományosan közelebb áll a liberális értékrendhez, amely Eu-
rópában a szociáldemokrata elvekhez áll közel.

Ezzel kapcsolatban Putyin felidézte, hogy 18 évig volt tagja
a szociáldemokráciából kinőtt kommunista pártnak, amelynek
baloldali értékeivel ma is rokonszenvezik. Mint mondta, ilyen
értelemben van egyfajta ideológiai alapja a kapcsolatok ren-
dezésének a demokrata jelölttel. Utalt rá, hogy a Szovjetunió
mindig is támogatta az demokraták szavazóbázisához tartozó
afroamerikaiaknak a jogaik érvényesüléséért folytatott küz-
delmét.

A pozitívumok között említette meg, hogy Biden kész meg-
hosszabbítani a hadászati támadófegyverek csökkentéséről
megkötött Start-3 (vagy Új Start) szerződés hatályát, vagy új
megállapodást kötni. Ismételten leszögezte, hogy Moszkva
kész együttműködni bárkivel, akit az amerikaiak elnökükké
választanak. (MTI)

Moszkva kész teljesíteni Jereván iránti szövetségesi
kötelezettségét
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Szerda délután kezdetét vette
a 28. Alter-Native Nemzetközi
Rövidfilmfesztivál. Írtunk már
róla: idén nem novemberben
és nem a megszokott helyén,
a Kultúrpalotában – a vírus-
helyzet mindent szétlőtt,
megváltoztatott, elrontott. A
palota csillogása, a kül- és
belföldi vendégek forgataga
helyett idén szabadtérre, a fő-
téri nyári színpadra költözött
a fesztivál, ám ez – kivétele-
sen – mégsem visszalépés.
Mert legalább megszervezték
és megtartják! Nem hagyták
ki ezt az évet a szervezők, he-
lyette megpróbálták a közös
filmélmény és fesztiválozás
varázsát – ha minimalista
szinten is – fenntartani, és ez
dicséretes. 

Sipos Levente fesztiváligazgatót
az első fesztiválnap után arról kér-
deztük, hogy milyen volt az idei,
különlegesnek számító, meghívot-
tak, vendégek nélküli kezdés, a vál-
toztatások hogyan érintették a
szervezők csapatát, illetve milyen
filmszemlére számít ebben az átkos
esztendőben?

– A mi szempontunkból jól indult
a fesztivál, jó idő volt szerdán, kel-
lemesen meleg. Körülbelül fél ház-
nyi nézőnk volt az első napon, ami
a jelenlegi körülmények között szá-
munkra abszolút elfogadható. Min-
den rendben zajlott, nem ütköztünk
semmiféle problémába. Kellemet-
len ugyan, de egy kicsit a mi mun-
kánkat is egyszerűsíti, és sokkal
kevesebb gondunk van azáltal,
hogy a vendégek körül nem kell
forgolódni, és ezt nem rossz érte-
lemben mondom, de sok energiát
elvont tőlünk a külföldi vendégek
és helyi meghívottak rendezése. Az
idén a körülmények miatt senkinek
sem adtunk meghívót, és emiatt
kérjük mindenki – a támogatók,
médiapartnerek – megértését. Ígér-
jük, jövőre, ha visszatér minden a
rendes kerékvágásba, mi is ugyan-
úgy viszonyulunk majd mindenki-
hez, ahogyan eddig. A szerdai nap
tehát rendben lezajlott, és reménye-
ink szerint minden így is folytató-
dik, csütörtök délelőtt volt egy
kicsit rosszabb idő, de az előrejel-
zések azt mutatják, hogy a további-
akban nem lesz eső, és a
hőmérséklet is elfogadható marad.
Az időnként felbukkanó kisebb-na-
gyobb problémák mellett – mint
amilyen a jegyárusítást is érintette

azáltal, hogy a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház részéről az, aki
ebben segített nekünk, megbetege-
dett, és emiatt más megoldást, köz-

tes utat kellett találnunk – megyünk
tovább, és reméljük, sikeresen befe-
jezzük az idei fesztivált – válaszolta
kérdéseinkre Sipos Levente csütör-
tökön délben.

Ebben az évben hétórás verseny-
program, számos román és magyar
játékfilm várja a mozgókép kedve-
lőit, de koncertek, kiállítás és felol-

vasószínházi előadás is szerepel a
szemle programjában, amely megta-
lálható az alternativeiff.ro webolda-
lon és a fesztivál Facebook-oldalán.
Idén a fesztivál minden napjára ér-
vényes bérlet nem vásárolható, csak
napijegy, ennek ára 15 lej.

A szemlére természetesen még
visszatérünk. 

Minden iskolás diák ingyenesen utaz-
hat a településen belül, ahol az iskolája
van, és a települések között is – erről
döntött tegnap a szenátus plénuma az
RMDSZ javaslatára – jelentette be a
tervezet egyik kezdeményezője, Cseke
Attila, valamint Novák Csaba Zoltán, a
felsőház tanügyi bizottságának alel-
nöke. Ugyanakkor pénztámogatásban
részesülhetnek az 5 és 15 év közötti,
minisztériumi nyilvántartásban levő
(CIS) klubokhoz leigazolt sportoló diá-
kok.

Az utazási költségeket az iskolánál számol-
hatják el utólag a diákok, mutatott rá Novák
Csaba Zoltán, aki hozzátette: elszámolható a
településen belüli közszállítás, de a települések
közötti buszozás vagy vonatozás is, egész
évben. Az elfogadott javaslat szerint az állam
köteles a központi költségvetésből biztosítani
a diákok ingyenes utazását. A tervezetről döntő
házként szavazott a szenátus, az elfogadott jog-
szabály államelnöki kihirdetésre vár. 

A szenátus plénuma jóváhagyta a sportolók
pénzügyi támogatására vonatkozó sürgősségi
kormányrendeletet. Az RMDSZ javaslatára a
kedvezményezettek körét kiterjesztették azokra
a diákokra is, akik már a kormányrendelet
megjelenése előtt leigazolt sportolók voltak –
hívta fel a figyelmet Tánczos Barna szenátor,
a felsőház költségvetési bizottságának tagja.

Az intézkedés a gyermekkori versenysport
támogatását célozza. Ennek értelmében papír-
alapú értékjegyeket kapnának a diákok, amit
sportfelszerelésre, sportruházatra lehetne elköl-
teni. „A kormány javaslata eredetileg csak azo-
kat a diákokat célozta, akik az intézkedést
követően, november végéig igazolnak le vala-
mely sportklubba. Az RMDSZ javaslatára azok
a diákok is részesülhetnek a támogatásban,
akik már jelenleg is sportolnak” – mutatott rá
Novák Csaba Zoltán, a felsőház tanügyi bizott-
ságának alelnöke.

Egy jegy értéke 300 lej lesz. Az ehhez szük-
séges erőforrásokat, a tervezet értelmében, az
ifjúsági és sportminisztérium különíti el. A ter-
vezetről a képviselőháznak is döntenie kell, ezt
és az államelnöki kihirdetést követően léphet ér-
vénybe – olvasható az RMDSZ közleményében

– Érdeklődésünkre Benedek Zsolt, a Maros-
vásárhelyi Református Kollégium igazgatója
elmondta, az iskola számára fontos, hogy tanu-

lói ingyen utazhassanak lakhelyük és az iskola
között is, ugyanis 60 százalékuk ingázik. A
helyi közszállítási vállalattal már megoldották
az ingyenes utazást a megyeközpontban, és
nagy segítséget jelent, ha a települések közötti
utazás költségei is elszámolhatók lesznek a
központi költségvetésből. Annál is inkább,
mert korábban történt olyan eset, hogy a diák-
nak abba kellett hagynia a középiskolát, mert
a szülei nem tudták fedezni az utazási költsé-
geket, amiről a kollégium csak utólag szerzett
tudomást. Ezért pozitív döntésnek tartják, hogy
a szenátus megszavazta a vonatkozó törvényt,
és remélik, minél hamarabb életbe lép.

– Jól jön a kedvezmény, hogy 300 lej érték-
ben sportfelszerelést lehet vásárolni, mert vol-
tak és vannak olyan diákjaink, akik nem
engedhetik meg maguknak, hogy az áhított fel-
szerelést megvegyék – válaszolta megkeresé-
sünkre Csíki Zsolt, a marosvásárhelyi Szász
Adalbert Sportlíceum igazgatója. – Ugyanakkor
feltevődik a kérdés, hogy mire használhatják,
ha betiltották a sportrendezvényeket, a bajnok-
ságokat. Egyébként nem is indulhatnánk, mert
például kéthetente egy futballcsapat húsz tagjá-
nál elvégeztetni a koronavírustesztet olyan költ-
séget jelent, amit jelenleg nem tudunk fedezni.
Azonkívül, hogy az iskola lehetőségeihez ké-
pest nagy összegről van szó, ez a tétel nem sze-
repel az intézmény idei költségvetésében.
Véleményem szerint a sportolókat kellene
hagyják, hogy sportoljanak, hiszen ha a szabad
levegőn mozgásban vannak, és véletlenül el is
kapják a fertőzést, könnyebben átvészelik azt. 

Felhívtuk Novák Csaba Zoltán szenátort is,
aki pontosította, az RMDSZ-berkekből indult
kezdeményezésnek az a célja, hogy az utazási
költségek visszatérítésével elősegítse az ingá-
zást. Annyiban különbözik a korábbi ilyen vo-
natkozású rendelkezésektől, hogy
egyértelműen az állami költségvetés hatáskö-
rébe helyezi ezeknek az összegeknek a megté-
rítését azon települések önkormányzatán
keresztül, ahol a diák lakhelye van. 

– Jelenleg ugyan nehéz időket élünk, de nem
lesz mindig így, és ameddig a tesztek problé-
mája megoldódik, addig is örülök annak, hogy
sikerült elérni, hogy a már szerződéses vi-
szonyban levő sportolók is részesüljenek a ked-
vezményben. Egyből nem lehet minden
problémára megoldást találni, de az is jelentős
előrelépés, hogy a rendeletet elfogadtuk, és re-
ményeink szerint az alsóház is megszavazza,
hogy törvényerőre emelkedjen – válaszolta
Novák Csaba Zoltán szenátor.

Kaáli Nagy Botond 

Elkezdődött a 28. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál
Palotából szabadtérre 

Ingyenes ingázás
Sporttámogatás 

a leigazolt sportoló diákoknak 

Bodolai Gyöngyi 

Bukarestben mutatták be A székely-
ség képes története című román
nyelvű könyvet, amelyet a Hargita
megyei önkormányzat gondozásá-
ban a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont adott ki.

A román nyelvű könyvbemutatón részt
vett Hermann Gusztáv Mihály székelyud-
varhelyi történész, a kötet tudományos ko-
ordinátora, Lucian Nastasa-Kovács
kolozsvári történész, aki előszót írt a kö-
tethez, Borboly Csaba, a Hargita megyei
önkormányzat elnöke, valamint Lucian
Mândruţă újságíró.

Borboly Csaba emlékeztetett arra, hogy
A székelység története című magyar
nyelvű tankönyv 2012-ben jelent meg,
amely a román közegben is számos vitát
váltott ki, ezért gondolták, hogy román
nyelven is meg kell jelentetni. Hangsú-
lyozta, a könyvnek nem az a célja, hogy
bárkit is meggyőzzön a magyar történe-
lemírás igazáról, hanem lehetőséget akar-
tak adni a románoknak is, hogy
anyanyelvükön ismerjék meg a magyar
történészek álláspontját a székelység tör-
ténetéről. Hozzátette, hogy Székelyföldet
nagyon sok román turista keresi fel, őket
is célközönségnek tekintik, ugyanis min-
den eszközzel népszerűsíteni akarják a ré-
giót. Közölte, hogy angol nyelvű kiadással
is készülnek.

Hermann Gusztáv Mihály, a kötet tudo-
mányos koordinátora nehézségnek ne-
vezte, hogy az eredetileg tankönyvnek
készült magyar nyelvű kiadványnak több
mint tíz szerzője van, az ő stílusuk össze-
hangolása kihívás volt, a románra való
fordítás után pedig figyelembe kellett
venni a román olvasóközönség érzékeny-
ségeit. A nyelvezetet kissé átalakította,
hogy ne csak diákoknak szóljon, hanem
felnőttek és a történelemmel foglalkozók
is kézbe vehessék. Úgy vélte, hogy ez a
könyv egy lépés abba az irányba, hogy a
románok és a magyarok megismerjék egy-
más történelmét, tudomást szerezzenek
azokról a párhuzamos narratívákról, ame-
lyek jellemzik a román és a magyar törté-
nelemírást. Úgy vélte, hogy még nagyon

messze vagyunk attól, hogy a német–fran-
cia modell alapján létrejöjjön egyfajta tör-
ténelmi megbékélés román–magyar
viszonylatban.

Felidézte, hogy nemrég jelent meg a
Curtea Veche román kiadó gondozásában
A székelyek rövid története című könyve,
amelyet eleve román nyelven írt. Úgy
vélte, hogy a most bemutatott könyv ki-
egészíti azt, hiszen a Curtea Vechenél
megjelent kötet olvasmányosabb, ebben a
mostaniban viszont több történelmi adat
és háttérinformáció található.

Lucian Nastasă-Kovács történész kifej-
tette: a könyv erényének azt tartja, hogy
az embert helyezi a középpontjába, és nem
csak száraz adatokat, tényeket közöl. Üd-
vözlendőnek tartotta, hogy a könyvben
vannak történetek, legendák, szó esik a
székelyek sajátos foglalkozásairól, ruhá-
zatáról, munkaeszközeiről, ami a széles
közönség számára is élvezetessé és befo-
gadhatóvá teszi a kötetet, de a történelem-
tanároknak is sok újdonságot mond.

A kolozsvári történész is egytértett a
székelyudvarhelyi kollégájával, hogy
eddig kevés lépés történt a német–francia
megbékélési modell követése érdekében a
román–magyar viszonylatban. Ebben aka-
dálynak látja azt, hogy a román és a ma-
gyar történelemírás általában a két nép
néhány konfliktusos történelmi eseménye-
ire összpontosít, ugyanakkor elhallgatja
azt, hogy a két nép évszázadokon át jó
egyetértésben és együttműködésben élt
egymás mellett.

Lucian Mândruţă újságíró azt emelte
ki, hogy nem zászlókra és szlogenekre van
szükség a román–magyar kapcsolatokban,
hanem nagyon alapos tájékozódásra és
nyugalomra. Úgy vélte, hogy a románok-
nak és a magyaroknak sokkal gyakrabban
ki kellene lépniük a saját köreikből, és töb-
bet kellene beszélniük egymással ahhoz,
hogy a két etnikum közötti kapcsolatok ja-
vuljanak. Szerinte ez a kötet alkalmas arra
is, hogy a román nacionalisták megtudják:
a székelyek nem Magyarországról költöz-
tek Romániába, hanem ott élnek évszáza-
dok óta. (MTI)

Bukarestben mutatták be 
A székelység képes története című

román nyelvű könyvet



Szerencsére szállodánk ultraközponti, az
Avenida da Liberdadén van, és a látnivalók
jó része közel van. Az Avedida da Liberdade
jó széles, drága üzletekkel, középen hatalmas
fák árnyékában kellemes a séta, a sok szabad-
téri étterem hívogató. Szerencsére jobban
tudtam járkálni, mint gondoltam volna, napi
4-5 órai járás minden gond nélkül ment. A fő-
város és – mint utólag kiderült – minden

város, ahol jártunk, macskaköves, és dombra
épült. A főutcák a szokott méretűek, de a mel-
lékutcákat mintha úgy tervezték volna, hogy
az idegenek minél nehezebben igazodjanak
el, kétségbeejtően szűkek és meredekek le-
gyenek, minél több tűkanyarral. Gyalog sem
egyszerű, de autóval sokszor reménytelen
eset volt. Két GPS-em volt, de  nemegyszer
bolyongtam, míg a megfelelő helyre értem,
no de ne vágjak a dolgok elejébe.

Ami egy kicsit meglepett, hogy aránylag
sok a fekete ember. Meg is említettem az

egyik idegenveze-
tőnek, de a válasz
nagyon egyszerű
volt. Mivel sok afri-
kai gyarmatuk volt,
miután ezek felsza-
badultak, aki akart,
áttelepedhetett Por-
tugáliába. Nagyon
úgy néz ki, mind in-
tegrálódtak a portu-

gál társadalomba. A Praca do Comercio felé
útba esik a Rossio tér. Ennek három oldalát
egyforma stílusú házak, a negyediket a nem-
zeti színház neoklasszikus épülete alkotja.
Az egész tér hullám alakú fehér-fekete macs-
kakővel van kirakva. Nagyon valószínű,
hogy a Rio de Janeiró-i Ipanema Beach jár-
dáját is ez ihlette. A földszinti üzletek nagy
része vendéglő,  hétvégeken pedig  kirako-
dóvásár, ahol ételtől emléktárgyig mindent
lehet találni.

Innen már csak egy keskeny utca választ
el a Praca do Comerciótól, amely tulajdon-
képpen egy hatalmas tér, három oldalán im-
pozáns épületek, a negyediken pedig a Tejo
folyó. Sok a turista, a térre csak gyalogosan
lehet bemenni, és a tér látványos. Tátottuk a
szánkat egy ideig, utána leültünk az egyik
cukrászdában egy fagyira, mert Lisszabon
elég melegen fogadott. Ha jól emlékszem, 34
0C volt. Az étlap színes, látványos volt, kí-
náltatta magát. Megrendeltük, ami a legjob-
ban nézett ki. Finom volt,  azonban az
adagok akkorák, hogy nem tudtuk mind
megenni. Pedig szeretem a fagyit. Monda-
nom sem kell, hogy az árak arányosak voltak
a fagyi nagyságával, no meg a hely népsze-
rűségével. Miután kipihentük a fagyievés fá-
radalmait, irány a Sao Jorge vár. És mivel
vár, persze hogy domb tetejére épült. És
mivel csak domb, nem is lehet olyan magas.
Ez így is lenne, de a kis domb olyan mere-
dek, hogy a vásárhelyi Tisztviselőtelepre ve-
zető út hozzá képest semmi.

Nagy nehezen felcammogunk. A vár előtt
hatalmas sor a belépőjegyek megvásárlásáért.
A vár jó nagy, szinte az egész fákkal, bokrok-
kal  beültetve, kellemes még a forró napon is.
Járkálunk egy kicsit, nagyon szép a rálátás a
városra. Megiszunk egy-egy sört, és lassan
indulunk visszafelé, mert  a nap egy kicsit
hosszúra sikeredett. A szálloda előtt még
megeszünk egy szendvicset, és irány az ágy.
A szállodában  ki van téve a kávé, tea, bor,
portói és süti a vendégeknek, ez benne van az
árban. Ennek ellenére nem volt semmi tolon-
gás a sütikért, illetve a borokért. Lefekvés

előtt még megírom az utazási irodánknak,
hogy máskor azért a sofőr jobban vigyázzon,
hova viszi a vendéget.
Május 3. (Lisszabon)

Reggeli a szállodában, utána indulás a
Belem-torony felé. A reggeli határozottan jó,
csak egy baj van vele: nagyon eteti magát.
Lesz ennek még böjtje. Finom kenyérfélék,
melyeket régen nem láttam, füstölt lazac, por-
tugál sonka, felvágottak, sajtok, sütik, külön-
böző dzsemek. És persze a megszokott
narancslé, helyben préselve. Tea, no meg
kávé.

A Belem negyed, ahol a Belem-torony van,
Lisszabon nyugati peremvárosa, sík területen
épült, s egyike az elegáns negyedeknek. Azt
ajánlották, hogy villamossal menjünk oda,
mert az romantikus. Hát nekem bizony elég
volt a romantikából, amikor Temesváron a 6-
os villamossal közlekedtem. A pótkocsi elöl-
hátul nyitott volt, és mindig ott szerettem
utazni, hogy fújjon a szél. Mikor pedig a vá-
góhíd felől bekanyarodott a Guban cipőgyár-
hoz,  leugrottam róla a kanyarban. Bezzeg
most örvendek, ha le tudok szállni. Tehát a
romantikát mellőzzük, és taxit hívunk, sze-
rencsére itt is működik az Uber, és potom
olcsó. A szállodától a toronyig kb. 30 perc a
reggeli forgalomban, és 3 euró volt csupán.

A Belem-torony tulajdonképpen stratégiai
építmény, 1515-ben építették a Tejo folyó
jobb partján, innen indultak egykoron a por-
tugál hajósok világfelfedező útjaikra. Manap-
ság turisztikai érdekesség, és úgy néz ki,
sokan látogatják. 

A Belem-toronytól nem messze van egy
modern emlékmű, a Pedrao dos Descobri-
mentos, melyet 1960-ban avattak fel Tenge-
rész Henrik halálának 500. évfordulójára. Az
emlékművel szemben, az út túlsó oldalán, a
Mosterio dos Jeronimos impozáns épülete.
Talán a portugál felfedezések korának egyik
legjelentősebb építészeti megörökítése, az In-
diába vezető tengeri út felfedezésének emlé-
kére. Hatalmas épület, hosszú sort kell állni,
hogy bemehessünk. Lassan lejár az időnk,
idegenvezetővel nézzük meg Lisszabon egy
részét. 

(Folytatjuk)
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A Belem-torony

Fodor Lajos

A Szt. Jeromos-kolostorA Felfedezők emlékműve

Portugáliai kirándulás salamancai kitérővel (2009)



Az október a nyolcadik hónap volt a régi római naptárban
(„octo” – nyolc). A latin szó ismét a görögből eredt, ahol az
„octo” az „ogkosz” tőre megy vissza: ez pedig „halott
kampó”-t jelent – a jobb kéz középső ujja csakugyan ilyen
kampóhoz hasonlatos – írja Supka Géza Kalandozás a ka-
lendáriumban és más érdekességek című könyvében.

Csókolj meg jobbról,
csókolj meg balról,
még utoljára, vén őszi nap;
mint egyszer rég, haldokló nagyanyámnak,
feléd tartom sápadt orcáimat.

Jékely Zoltán Őszi nap csókja című versét 1941-ben írta
volt.

Csak fényed csókol,
csak sejtem a csókod;
hová enyészett tüzes meleged?
De így is ajándék, mennybeli jóság:
szerelemből finomult szeretet.

139 éve, 1881. október 10-én született Kittenberger Kál-
mán zoológus, Afrika-kutató vadász. Több mint 60 000 pél-
dányból álló, fajokban is gazdag anyagot gyűjtött a Magyar
Nemzeti Múzeumnak. A gyűjtemény mintegy 300 új állatfajt
tartalmaz, közel 40-et róla neveztek el.

Sarkunkban újra szeptember hava,
csuhé-szatyrodból a nyár, mint a legutolsó darázs, kirepül.
A meggyfa már vörös levelet ejt, ne nézz oda!
Én se nézem narancsos meztelenséged, noha nézném –
sötéthúsú szilvát harapok inkább ketté.
A szemed is szilva, az öled is szilva, ízed is az!

Csoóri Sándor: Szeptemberi gyónás

Gyékényen árulnálak, ha nem volnék irigy.
Dehát irigy vagyok és verseket írok vezeklésül,
birsalma-sárga szavakat ontva, erdő-fényt, erdő-tüzet,
hogy tükrödben fésülködő őszi madár is lássa magát.

„Némelly álló Tsillagok, a’ mellyek Tsudálatos vagy vál-
tozó Tsillagoknak neveztetnek, bizonyos idő szakaszokba, bi-
zonyos változást szenvednek az ő fényekben; úgy hogy most
kissebb, majd nagyobb fénnyel tündökölnek; néha egy ideig
egészen-is eltűnnek. .... Illyen van három a’ Hattyúban; egy
a’ Tzethal nyakán, a’ melly 11 Hónapok alatt, harmadik nagy-
ságú Tsillagból egészen elenyészik egy ideig” – írja az 1804-

ben Komáromban megjelent A föld mathematikai leírása a
világ alkotmányával együtt című művében a Szatmáron
1764. október 9-én született Katona Mihály református lel-
kész, nemzetközi elismertségű földrajztudós, a kort foglal-
koztató csillagászati kérdések legjelentősebb magyar
szakértője.

A nyárutó késő tombolása s azt követő lehűlés után most
már valóban a vénasszonyok nyarában járunk. Őszelő. Áprily
Lajos így köszönti:

Üdvözlégy, hűs esőkkel ölelő,
idegzsongító, kedves őszelő.

Vized minden hasadt gyepet kitölt,
habzsol s beszí az égett, szomjú föld.

A lángokat, miket a nyár hagyott,
záporaiddal eloltogatod.

Csókodtól meggyógyul a nyári seb –
a halálé sem lehet hűvösebb.

Október első dekádjának végén, 9-én emlékezünk a vér-
tanú Szent Dénes püspökre. A halott vértanú a fejét a hóna
alá kapta, és a maga lábán ment a sírba kivégzése helyéről

(Mons Martyrum, „Mártírok hegye”, a mai
Montmartre). Ez a groteszk motívum ugyan-
abból az ősi kelta kalendáriumi mítoszból
kerülhetett Dénes legendájába, melyből a
Sir Gawain és a Zöld lovag című lovagi ro-
mánc formálódott. Ez utóbbi titokzatos hőse
az erdőlakó örökzöld óriás, akinek hiába
vágják le a fejét, azt hóna alá kapva odébb
áll, s a következő esztendőben sértetlenül tér
vissza – írja Jankovics Marcell Jelkép-ka-
lendáriumában. – A Zöld lovag az évente
megújuló vegetációt jelképezi. Növényi
szimbóluma, az örökzöld magyal Mars isten
északi megfelelőinek volt a szent növénye.
A „magyallovag” (nálunk zöldember, bod-
zakirály) lefejezése különböző fordulati ün-
nepek (május 1., karácsony) játékos
szokásaként egészen a legutóbbi időkig
fönnmaradt Európában.

Bár nincs köze Dionüszoszhoz, sokáig
rokonságot feltételeztek közöttük. Dionü-
szosz/Bacchus elüt olümposzi társaitól: ő
maga nem is tagja az olümposzi karnak, hi-
szen halandó; halandó anyától született,
meghaló és feltámadó fiúisten volt. Erede-
tileg a szőlő és a bor, majd általában a ve-
getáció és az életadó nedvesség
megtestesítője. Ünnepét, mely szintén októ-
ber első dekádjára esik, eleinte barbár rítu-
sok övezték, később az orphikusok elvont
legfelsőbb lényt formáltak belőle.

Kálnoky László Október szonettje vezet
tovább az őszbe csavarodó szőlőhegyeken:

Lehajtja rőtarany fejét az erdő.
A levegő friss újbor-íze csíp.
A párás dombhajlat felől kesergő
melódiát fütyül az őszi síp.

Szőlőt hoznak kosárban, prést csavarnak.
Sárgul a hegy – itt-ott kopár darab –
és mélyvörös foltjával a fagyalnak,
elcammog a szálló felhők alatt.

Bár lennék őszi felhő, melynek alját
a szélkutyák nyers-hús-színűre nyalják,
vagy szilvafőző üst fölött a gőz!

Legyek hozzád hasonló, barna, bölcs rög,
s ti megbékélten fonnyadó gyümölcsök.
Te légy koporsóm, diadalmas ősz!

Október 10-én, 1809-ben született a „legmagyarabb ma-
gyar orvos”, Flór Ferenc. Sebészi működése mellett az 1849-
es szabadságharc katonaorvosi szolgálatának megszervezője,
az orvosi szaknyelv magyarításának kezdeményezője volt. A
Nagyvárad mellőli Váradolasziból származott, a pesti egyete-
men 1833-ban avatták orvosdoktorrá: elsőként írta és védte
meg magyarul Kisdedápolás című disszertációját. Berlinben
és Bécsben ismerkedett a legújabb sebészeti eljárásokkal.
1847-ben az elsők között alkalmazta a kloroformos altatást.
Külföldi tanulmányútjáról hazatérve sebészi állást nem
kapott, egy ideig az egyetem állatorvosi intézetében tanított.
Először itt ismerte fel, hogy az orvosi nyelv latin szakkife-
jezéseinek magyarítására milyen nagy szükség lenne. Bugát
Pállal, az 1831-ben elindított Orvosi Tár alapítójával
együttműködve – később már társszerkesztőként – közösen
teremtették meg a magyar orvosi nevezéktan alapjait. Nagy
tekintélyét annak is köszönhette, hogy az 1838. évi jeges
árvíz idején ő is csónakos csapatot szervezett, és életét koc-
káztatva mentette a bajbajutottakat. Tapasztalatai ösztönözték
arra, hogy javaslatot tegyen a mentésügy megszervezésére,
sőt könyvet is írt a vízbe fúlt emberek felélesztéséről és a
vízből való mentés technikájáról. 1848 tavaszán az elsők
között jelentkezett a nemzetőrségbe, majd katonaorvosi szol-
gálatba, amelynek 1849 januárjától a vezetője lett:
megteremtette a honvédorvosi szolgálatot, megszervezte a
front- és hátországi betegellátást, felszámolta a műszer- és
gyógyszerhiányt, létrehozta a tábori kórházak rendszerét. In-
dítványára nevezték ki 1849 áprilisában Kossuth Zsuzsan-
nát, Kossuth Lajos húgát országos főápolónőnek. Ezzel a
katonai betegellátó szolgálatba önkéntes női segítőket is
bevontak; ez újnak számított, mivel a honvédségnél addig
csak férfi betegápolókat alkalmaztak. Megszervezte a
központi katonai gyógyszertárat, a mozgó tábori patikák
rendszerét. Újdonságnak számított az újoncok orvosi
ellenőrzése, a rokkantak utókezelése. 1849 júniusában várat-
lanul leváltották, mivel az új hadügyminiszter, Görgey Artúr
saját bizalmasát kívánta a honvédség főorvosaként alkal-
mazni. 1849 augusztusában már az Újépület foglya, ahol
másfél évi börtönre és állásvesztésre ítélték. Az 1867-es ki-
egyezés után visszahelyezték fővárosi tiszti főorvosi és
kórházigazgatói székébe. Közel 60 évesen is tele volt
becsvággyal. 1871. július 7-én a Rókus Kórház előtt a lóvasút
halálra gázolta…

Te szép, te szomorú, te tiszta láng!
Most már: avarba hamvadó parázs,
Én nem gyújtottalak,
Én nem oltottalak,
Az őszi erdőn úgy gyúltál, magadtól.
Arra jártamban
Megcsapott messziről a meleged,
Tovább mentem,

Reményik Sándor Őszi erdőn hamvadó parázs című
verse mintha csak Flórnak állítana emléket:

Nem éleszthettelek.
Most hát elalszol.
Aludj.
Békesség neked.
Takarjon be a diadalmas Ősz,
A csend,
S a nesztelenül hulló levelek.

Maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2020-ban, Dénes napjánLehajtja rőtarany fejét

Sárgul a hegy
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Laci, Hodos László egyik fiatalkori bará-
tom volt. Sokszor, néha naponta kávéztunk a
vásárhelyi Piros Rózsa, a Muskátli és a Bu-
karesti cukrászdában. Olykor Kocziány
László tanárom és Bözödi György társaságá-
ban. Sokszor Szőcs Kálmán is mellénk sze-
gődött, inkább estefelé, amikor arra kért,
hogy kísérjük el a Bulevárdra, ahova talál-
kára ment az „őzlábú” Erikájához. Tíz éven
át, első, 1971-es házkutatásomig tartottam
Lacival a kapcsolatot. Akkor találkoztam vele
utoljára abban a lakásában, melyet az akkori
hatalomtól kapott Marosvásárhely főterén,
ami nekem valamiért nem tetszett.

Hármunk közül Lacit tartottam a legtehet-
ségesebb költőnek, akit azért is szerettem,
mert, akárcsak én, kiábrándult abból a világ-
ból. Igaz, hogy én akkor még azt hittem, hogy
majd a kommunizmus eljövetele, „ha leom-
lanak a hárommilliárd színű akadály-he-
gyek”, engem is megsegít a fiatalkori
nyomorúságtól. Ő is lázadó, nonkonformista
volt, akárcsak magam, akit a szekuritáté „fel-
forgató tevékenységet folytató személyként”
tartott számon. (Lásd: dr. Szurkos István:
Amit nehéz elmondani. Budapest-Stockholm,
2018. Kihallgatás a Komán-ügy kapcsán. 72-
74. o., 294, 391. o.; Szurkos András: Meg-
gyámbászott büszke székely. Virtuóz Kiadó
és Nyomdaipari Kft., 2020. 239-243. o. és
lásd Veress Máriának, Szurkos István könyve
szerkesztőjének hozzászólását a világhálón
Komán János Amihez hozzá kell szólnom c.
írásához.) Míg én óvatos voltam, legalábbis
azt hittem, Laci sokszor nyíltan beszélt a sze-
génységről, a nélkülözésről, egyes társadalmi
rétegek nyomorúságáról. 1964. április 11-én
– az Ifjúmunkás kezdeményezésére – minket
is meghívtak, mi is elmentünk mint fiatal köl-
tők Kolozsvárra, a Gaál Gábor irodalmi
körre, ahol az újság főszerkesztője és Bodor
Pál voltak a szóvivők. Szerintem a hatalom
puhatolózott, tudni akarta, hogy miként gon-

dolkodnak a fiatal tollforgatók. Laci is felszó-
lalt, és sorolni kezdte, hogy mi mennyibe
kerül az üzletekben, és milyen nehéz egyesek
élete, hát akkor miként lehet amolyan verse-
ket írni. Lacit egyből leintették, leültették, és
akkor én is felemeltem a kezem. Emlékeze-
tem szerint a következő gondolat volt mon-
danivalóm lényege: „Milyen jó lenne
elmondani, hogy mindenki jól él. A szocia-
lizmusban is vannak alacsony alapú társa-
dalmi tömegek…” Az egyik jelen lévő
egyetemista, aki később egyetemi tanár lett,
közbeszólt, megjegyezve, hogy a marxizmus
fogalomtára nem használja a szocializmus
korszakában az alacsony anyagi alapú társa-
dalmi tömegek kifejezést. Egem is leintettek.
Azonnal fölálltam, pityeregtem, és elhagy-
tam a termet. Laci nyomban utánam jött,
majd Keresztes Dénes, a pipagyűjtő pszicho-
lógus is, aki – egy kávéházi, késő estébe
nyúló beszélgetés után – a szálláshelyére hí-
vott bennünket. Ez a hippilelkületű, igaz-
mondó Hodos László, aki nem ismerte a
félelmet, a meghunyászkodást, aki bolondé-
riázott azzal a világgal, merész és értékes
költeményt írt, mely az általam elmondotta-
kat is igazolja. Ilyen telibe találó verset csa-
kis az akkori világból kiábrándult költő
írhatott. Alig van párja az 1990 előtti erdélyi
magyar költészetben. Íme:

Állítsátok meg a Földet!

Amíg közéjük nem vágok,
tétlenek az igazságok.

Míg a világot nem tartom,
addig öklöm nincs, csak markom.

A mindenség végzi dolgát,
Isten nem akar csak szolgát.

Helytartói azon hitben
kínoznak, hogy nincsen Isten.

Elnézi, okosan tűri,
életemet földbe gyűri.

Állítsátok meg a Földet,
le akarok szállni róla.

Eltűnök a bűn szagával,
mintha nem is lettem volna.

Ötven év elteltével, közös ismerősünk,
egyik hajdani fiatalkori barátom közvetítésé-
vel megtudtam, hogy 1966-ban írta ezt a köl-
teményt. A jelentős művészi alkotások
nemcsak az alkotóról, hanem arról a korszak-
ról és a szerző hozzá való viszonyulásáról is
világos képet festenek. Legnagyobb költőink
alkotásai is erre tanítanak. Ezt az alkotást, in-
dokolt pesszimizmusa ellenére, ilyennek tar-
tom. De ez nem egy olyan önkárosító
pesszimizmus. Lényegében az „Állítsátok
meg a Földet,/le akarok szállni róla” versso-
rok értelmezésem szerint ezt jelentették: „ele-
gem volt Ceauşescu Romániájából, el akarok
menni innen”. És elment, átköltözött az anya-
országba. „A rendkívül tehetséges költő, aki-
ből kamionsofőr lett, eltűnt a nagyvilágban”
– állítja a Népújság egyik cikkírója. (2013.
július 3.) Nem tűnt el, mert több költeménye
is ezt ismételgeti, annak ellenére, hogy már
évtizedek óta nem írt verseket. Az idézett köl-
temény megvalósításának módja is figyelmet
érdemel. Mindenekelőtt a sorok tömör, a le-
írtnál többet mondó megfogalmazásaira fi-
gyelhetünk föl. Ugyanis az igazságok addig
tétlenek, tehetetlenek, amíg nem „vágnak” a
hazugságok közé. A hatalom szolgáinak nem
lehet ökle, csak kéregető tenyere, marka. A
hatalom birtokosai, istenei csak a szolgákat
szeretik. „Helytartói azon hitben/kínoznak,
hogy nincsen Isten.” A letűnt politikai rend-
szer pártaktivistáinak erőszakos ateista tevé-
kenységét juttatják eszembe ezek a sorok. Az
égi és a földi uralkodó kiszolgáltatottjának
érzi magát a szerző, és ezért akar eltűnni a
megállított Földről, aminek bűnös szagát még
így is magával kell vinnie. Igen, elkísérte, és
vele maradt az anyaországban. 

Még ennél az alkotásánál is beszédesebb
az Ovidius és kora című költeménye, amelyet
egyetemistaként Szőcs Géza szeretett volna
közöltetni a hetvenes évek közepén az Echi-
nox című diáklapban. „Megpróbáltam be-
csempészni a lapba Hodos Ovidius-versét. Ez
jelentette akkori szerkesztői pályafutásom
végét” – írja a Törlesztés c. Hodos-vershez
mellékelt írásában. (A Dunánál, 2003. január,
2. évf. 1. sz., 68. o.) A versben említett Au-
gustus császárra, aki a költőt Tomisba szám-
űzette, és a feleségére, Líviára utaló sorok
félreérthetetlenül Ceauşescut és feleségét jut-
tatják eszünkbe, akikről szobrokat faragnak.

„S a nép, a megfélemlített, igába tört:
– éljen a császár, tapsol és üvölt.”
Végül egy ellentéttől feszített – optimiz-

must és kétkedést is sugalló – gondolatalak-
zattal zárja költeményét.

„Nem maradhatok a vágyaimnál:
egyszer tudom, hogy kidől Augustus, mint

vén ló,
de jön Tiberius, Caligula és Nero.”
Érdemes lenne üzenetein kívül esztéti-

kai értékeiről is beszélni ezeknek a költe-
ményeknek, mert szerintem ez a két alkotás
is elegendő ahhoz, hogy Hodos Laci neve
nemcsak az erdélyi és anyaországi költők
élvonalában szerepeljen. Amikor ezt a gon-
dolatot hangoztatom, a bolgár N. J. Vapca-
rov jut eszembe, aki a feleségéhez írt
nyolcsoros Búcsú c. költeményével került
a világköltészet szerzői közé. Amikor
Szőcs Géza Hodos hatvanadik születésnap-
ján közölte ezt a versét, így fejezte be a
hozzá mellékelt írását: „(…) több mint har-
minc év megírása után végre megjelent,
költőnk hátha kedvet kap arra, hogy ismét
írjon. Ennyit most a császár születésnap-
ján.” 

Isten éltessen jó egészségben, egykori ba-
rátom! Bár a Fürszt-telep, a családi házatok,
egykori találkozóhelyünk már annyira átala-
kult, hogy ott sem találkozhatunk többé, re-
mélem, hogy valahol egyszer még
összejöhetünk, és választ adhatunk néhány
közös kérdésre.
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Komán János

Egy költőnk két költeménye

A New York-i Waldorf Astoria hotel
aranykorából származó több tíze-
zer tárgyat, köztük hírességek,
művészek és politikusok hajdani
lakosztályainak bútorait árverezik
el a következő hetekben Boston
közelében.

Az aukciót bonyolító Kaminski 
Auctions egy Bostontól délre lévő üres
bevásárlóközpontot bérelt ki a pazar csil-
lárok, hangversenyzongorák, 19. századi
francia bútorok, gyertyatartók, valamint
a szálloda legendás lakosztályaiból, étter-
meiből és bárjaiból származó dekorációk
kiállítására – írja a The New York Post.

A Fine Furnishings of the Historic Wal-
dorf Astoria New York elnevezésű licit té-
teleit szombat óta tudják megnézni az
érdeklődők, és az online aukció is ekkor
kezdődött meg. A hagyományos árverés
október 17-től november 15-ig tart.

„Ilyen eseményre egyszer kerül sor egy
életben” – mondta Frank Kaminski, az
aukciósház vezetője, hozzátéve, hogy hó-
napokon át katalogizálták a tárgyakat,
amelyeket 88 teherautó szállított át a ho-
telből az üzletházba.

Cole Porter amerikai musicalszerző
1934-től haláláig, 1964-ig lakott pazar
lakosztályában, ahol leghíresebb dalainak
egy részét írta. A csaknem 560 négyzet-
méteres apartman egyik legkülönlege-
sebb helyisége a könyvtárszoba, amelyet

Billy Baldwin tervezett. A rézcsövekből
készült könyvespolcok egyike a becslé-
sek szerint 1200-1500 dollárért cserélhet
gazdát az aukción.

Miután VIII. Eduárd lemondott a brit
trónról, hogy feleségül vegye az amerikai
Wallis Simpsont, a pár 1941 és 1961 kö-
zött rendszeres vendége volt a hotelnek.
Hajdani lakosztályukból (fotó) egyebek
között két olyan ülőgarnitúrára lehet lici-
tálni, amelyeket a szálloda újrakárpito-
zott, hogy Simpson kedvenc kék
árnyalatában tündököljenek. A bútorok
kikiáltási ára 1000 dollár. A házaspár ked-
venc kutyáit ábrázoló párnák árát 100 és
200 dollár közé becsülik.

Winston Churchill egykori brit minisz-
terelnök a hotel 39. emeletén szállt meg,
amikor az 1930-as években, majd a má-
sodik világháború után az Egyesült Álla-
mokba látogatott. Az aukción egyebek
között a lakosztály ajtajára (300-500 dol-
lár), a dolgozószoba kézzel készített sző-
nyegére (2500-3500 dollár) és
kristálycsillárjára (2500-3500 dollár) li-
citálhatnak az érdeklődők.

Az aukció teljes bevételét a Waldorf
Astoriával szemben lévő Szent Bertalan
Templom és Közösségi Ház külső részé-
nek és kertjeinek renoválására fordítják.
Maga a szálloda is nagy volumenű, egy-
milliárd dolláros felújításra készül.
(MTI)

A New York-i Waldorf Astoria aranykorának több tízezer tárgyát árverezik el

Forrás: www.universalpersonality.com
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket október 22-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 Jókai Mór egyik művének a
címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Hagyományos magyar néptánc – Garnitúra. 7. Gally – Ázni kezd!
8. Nem dolgozó méh – Erjesztett takarmány. 9. Titkon figyel – Püré. 11. Ébred –
Könyvben sok van. 12. Elemi parány – Pozitív töltésű elektróda. 14. Azonban – Vatikáni
és osztrák autójel. 15. Zóna – Férfinév. 18. Betűvetés – Tamási személyneve. 19.
Kőművesszerszám – Vízparti cserjés, bozót. 22. Olasz névelő – Határidőrag. 23. Hegedű
tartozéka – Kézi nagyító. 25. Gyom – Maga után húz. 27. Borókapálinka – Harap. 28. Sa-
vanyú ellentéte – Akta. 30. A vanádium és az oxigén vegyjele – Óceán része! 31. Tárgyak
helyzetét mikrohullámokkal meghatározó szerkezet – Barnulni szeretne. 

FÜGGŐLEGES: 1. Tengeri ragadozó – Virágféleség. 2. … Eszter (Németh László) –
Szárított fű. 3. Vérfaktor – Kettős betű. 4. Rés, népiesen – Kissé delel! 5. Folyó szint-
emelkedése – Virgonc, mozgékony. 6. Vasúti szerelvényt rendez – Takarít. 10. Áhítozó,
esengő – Többkarú tengeri állat. 13. Őröl – Rugalmatlan, rideg. 16. Keservesen sír – Kel-
tezés. 17. Szabó Magda egyik regénye – Zöld ásvány. 20. Ógörög piactér – Bolti alka-
lmazott. 21. Véradó – Gömbölyű. 24. Szint – Ló, tréfásan. 26. Központi égitest – Zambiai,
spanyol és kambodzsai autójel. 29. Állóvíz – Végtelen sál!

Koncz Erzsébet

A TALÁLÓS KÉRDÉS
című pályázat nyertesei:

Kiss Tünde, Marosvásárhely, Kárpátok sétány
Hompót Csilla, Marosvásárhely, Szabadság u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
VAN EGY HASZNOS ÖREGEM, SZAKÁLLÁNÁL 

VEZETEM. KECSKE
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtés 
a október 2-i számból:

Ikrek: Erdő széle

Skandi: …a házasságok való-
ban törvényesek, amelyekben
igazi szerelem parancsol.

A

Z

Y

B

Y

Á

H

Szerkeszti: Kiss Éva 916.

A

N
VÍZSZINTES: 1. Építész, műegyetemi tanár, 150 éve halt meg (Ferenc). 7. Poli-

tikus, újságíró, 150 éve született (János). 9. Fennsík. 10. Árok. 11. Kohómérnök, tanár,
szakíró, 150 éve született (Béla). 16. Melódia. 18. Kipling farkasvezére. 20. Papírra vet.
21. Kipling kígyója. 22. Rendező (Jacques). 23. Régi váltópénz (5 krajcár). 25. Dugi-…,
horvát sziget. 27. Három (olasz). 28. Az Obba ömlik. 29. Riadó. 31. Kézi időmérő. 33.
Az iglu belseje! 34. Dohányzik (nép.). 35. Jemeni és olasz gépkocsijel. 37. Kohómérnök,
tanár, szakíró, 100 éve hunyt el (Jenő). 38. Zenetörténeíró, 100 éve halt meg (Berta-
lan). 40. Sóhaj. 41. Az arany … (Sztoev regénye). 43. Orosz helyeslés. 44. Szerbiai folyó,
a Dunába ömlik. 46. Bellini operája. 48. Búzaőrlemény. 49. Izraeli légitársaság. 51.
Futballszervező, az FTC első elnöke, 100 éve hunyt el (Ferenc). 52. Zeneszerző, tanár,
zongorista, 150 éve született (Alajos).

FÜGGŐLEGES: 1. A kén, a foszfor és a jód vegyjele. 2. Római 150. 3. Sereg. 4.
Valamire hivatkozás. 5. Bolek társa. 6. Fenyegetéssel követel. 7. Határátlépési illeték. 8.
Oda-vissza női név. 11. Orvos, császári és királyi kamarás, 150 éve született (László,
gróf, majd herceg). 12. Szándékozik. 13. Kerti zöldség. 14. Csak részben illik! 15. Pára!
17. Kínai hosszmérték. 19. Föld alatti vasút. 21. Sétatér vagy utca. 23. Működés
ellenőrzése. 24. Páratlan triga! 26. A hét vezér egyike. 28. Hivatali munkahelyre
vonatkozó. 29. … Regia (Székesfehérvár). 30. Kilencedik …, bizánci császár, 700 éve
halt meg. 32. Az arzén vegyjele. 33. Malom része. 36. Vaj lehet ilyen. 38.  …a bor, Móricz
Zs. regénye. 39. Fölött (angol). 42. Dadaista művész (Hans, Jean). 44. … West (színésznő).
45. Aslan páratlan! 47. Mister (röv.). 48. Decigramm. 50. Asa! 
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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Karinthy Frigyes 
aforizmája alakul ki 

a rejtvényben.
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Köztudott, hogy az ókori ró-
maiak vidékünkről bányász-
ták a sót, amit az általuk
épített utakon szállítottak a
birodalom más vidékeire. Az
ókori Dacia elfoglalása után a
birodalmi határ kinyúlt a Kár-
pátokig, így nemcsak a só-
szállítmányok, hanem a határ
biztonságáért védelmi vona-
lat (limes) építettek ki. Ennek
része volt megyénk területén
a mikházi, a sóváradi és a ma-
rosvécsi castrum is, a hozzá
tartozó civil településekkel. 

A Maros Megyei Múzeum mun-
katársai több éve tárják fel a mik-

házi katonai telephelyet. A munká-
latokat megkönnyíti, hogy az ásatá-
sokat szabad területen végezhetik.
A sóváradi castrum fölé lakóházak
épültek. Legutóbb a községköz-
ponti utcák aszfaltozása előtt, az
idén április 21. és július 30. között
végeztek leletmentő munkálatokat a
régészek dr. Nicoleta Man, dr. Da-
niel Cioată és Diana Angus irányí-
tásával. Az eredményeket nemrég
összesítették és nyilvánosságra hoz-
ták. 

Az egykori castrum a falun átve-
zető pataktól keletre volt, egy ma-
gasabb területen. Föléje az
évezredek során házak épültek, két
utcát is kialakítottak, így lehetet-
lenné vált a teljes, szisztematikus

feltárás – tájékoztatott
dr. Nicoleta Man, majd
kifejtette: 

– A felszínre került
törmelék alapján már a
XIX. században tudo-
mást szereztek a vár lé-
tezéséről. Először
1958-ban Székely Zol-
tán régész végzett ásatá-
sokat. Ez alkalommal
megállapították az egy-
kori vár alakját, megta-
lálták a sarkokon levő
bástyák alapját, beazo-
nosították a kapukat és
megállapították, hogy
majdnem 1 méter széles
falai voltak, helyenként
az alapozásnál elérte a
2,5 métert. Kevés írásos
emléket találtak. A pe-
csételt téglák alapján ki-
derült, hogy itt is a

Cohors prima Alpinorum alakulat
katonái szolgáltak, mint Mikházán.
(Sz. m.: a castrumokat az ott szol-
gáló katonák építették, saját védje-
gyükkel látták el az általuk készített
téglákat.) 

A jelenlegi ásatásokon egy 2,40
méteres falat tártak fel, mert a kü-
lönböző munkálatok (házépítés,
akna, telefonvezeték árka stb.) telje-
sen tönkretették a római hagyatékot.
Ezzel szemben találtak egy vaskori
lakásmaradványt, amit egy elszene-
sedett gerenda, tapasztott falmarad-
ványok, kerámiatöredékek, kéz-
műves csat és gombok igazoltak. Si-
került megtalálni a római kori barak-
kok falait is, ezeken keresztül halad a
jelenlegi csatornahálózat, illetve a te-
lefon- és internetvezeték. A barakkok-
nak 60 cm-es falai voltak, gerendával
körülvett elválasztó deszkafalakkal.
Kívülről agyaggal tapasztották be, a
padlón malter, kerámia- és mészkő
habarcsot találtak. A nyomok azt iga-
zolják, hogy több ehhez hasonló ba-
rakk volt a castrumban, be-
azonosították a köztük kialakított kő-
burkolatú belső járdákat, utakat. 

A leletmentési munkálatokon a
régészek tanulmányozták az építé-
szeti technikát, kiegészítették az is-
mereteiket az 1958-as kutatások
után. Kis felületen dolgoztak, de ez-
által pontosabb képet kaptak a cast-
rum elhelyezkedéséről, azonosítani
lehet a legfontosabb épületeket, és
most már tudják, pontosan hol volt
a főkapu. 

Tekintettel arra, hogy a castrum
fölé épült házakkal, a jelenlegi inf-
rastruktúra-hálózattal (árkok, veze-
tékek, lefolyók, ülepítők stb.) szinte
teljesen tönkretették a vár föld
alatti struktúráit, nehéz további ku-
tatásokat folytatni. Szegényes lelet-
anyag is előkerült, a helyszíni
kutatásoknak és a modern techno-
lógiának köszönhetően pontosan
meg tudják határozni a castrum he-
lyét, nagyságát, és ebből következ-
tetve meg tudják becsülni, kik és
hányan szolgálhattak itt, miként
működhetett a római kori védelmi
rendszer a többi castrummal és őr-
toronnyal együtt, amelyek egy ré-
szét az utóbbi években sikerült
beazonosítani. 

Leletmentés Sóváradon
Házak alá került római vár 

Vajda György 

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



Elemzők szerint valódi érvek-
kel folytatott higgadt vitát a
két amerikai alelnökjelölt, a
republikánus Mike Pence és a
demokrata Kamala Harris
szerda este Utah állam fővá-
rosában, Salt Lake Cityben.

Az egyetlen alelnökjelölti vitát a
Utah Egyetemen rendezték meg,
kisszámú és megfelelő távolságtar-
tással leültetett vendég jelenlétében.
A másfél órás beszélgetést Susan
Page, a USA Today című lap újság-
írója vezette.

A politikusok a koronavírus-jár-
vány kezeléséről, a gazdaság hely-
zetéről és kilátásairól, adó- és
külpolitikáról, környezetvédelemről
és fajgyűlöletről vitáztak.

Az elején Mike Pence leszögezte,
hogy Joe Biden demokrata elnökje-
lölt terve a járványkezelésre Donald
Trump elnök kormánya intézkedé-
seinek másolása, szemmel láthatóan
„plágium”. Pence ezzel Harris azon
megállapítására válaszolt, hogy az
amerikai történelem legnagyobb
kudarca, ahogy Trump elnök kezeli
a járványt. Harris kijelentette: szá-
mára attól még nem lesz megfelelő
egy Covid–19 elleni oltóanyag,
hogy Donald Trump annak tartja
majd. Pence erre odavetette Harris-
nek, hogy „ne rengesse meg az
amerikaiak bizalmát a vakcinában”.

A vita második témája az volt,
hogy melyik alelnökjelölt áll inkább
készen a vezetésre. Susan Page mű-
sorvezető ezzel kapcsolatban arra
emlékeztetett, hogy esetleges elnöki
beiktatásakor a 78 éves Joe Biden
az amerikai történelem legidősebb
elnöke lenne.

A gazdaságról és a környezetvé-
delemről szólva Pence a Trump-
kormány eredményeit sorolta,
köztük a munkahelyteremtést és az
adócsökkentést, amelyeknek követ-
keztében az átlagos jövedelműek
bevétele is nőtt. Harris tagadta,

hogy a Biden-kormány adót akarna
emelni, mire Pence közölte: az adó-
emelés terve szerepel a demokrata
elnökjelölt programjában, megte-
kinthető a honlapján. Harris a jár-
vány miatti 30 millió munkanélkülit
hánytorgatta fel, míg Pence leszö-
gezte: a kormány 11,6 millió elve-
szített munkahelyet már
visszaépített.

Pence felhívta a figyelmet arra,
hogy a demokrata jelöltpáros prog-
ramjában „új zöld tervet” hirdet,
amely jelentős adóemelésekkel jár
mind a magánszemélyek, mind a
vállalkozások számára. Ennek alá-
támasztására idézte Joe Biden kije-
lentéseit. „Számunkra viszont
mindig az amerikai munkahelyek és
az amerikai dolgozók lesznek az
első helyen” – jelentette ki Pence.
Harris tévesnek nevezte a „zöld
tervre” vonatkozó állítást.

A két politikus – a műsorvezető
további kérdései ellenére – hamar
lezárta a vitát a klímaváltozásról és
a kormányzati kezeléséről. Harris a
Trump-kormány munkahelyterem-
tést szorgalmazó politikájára tért
vissza, és úgy vélekedett, hogy a
Kínával fennálló kereskedelmi vitát
Washington elveszítette, ami az
amerikaiak százezreinek munkahe-
lyébe került. Pence azzal válaszolt,
hogy Joe Biden „a kommunista
Kína vezérszurkolója, és nem sokat
tett az amerikai munkahelyek meg-
őrzéséért.

Trump elnök meggyengítette
Washington viszonyát szövetsége-
seivel – jelentette ki Harris. Úgy vé-
lekedett, hogy Donald Trump
„Vlagyimir Putyin (orosz elnök)
szavát többre tartja, mint barátain-
két és a hírszerző közösségekét”.
Szerinte Trump elnök nem volt haj-
landó szembesíteni Putyint azokkal
– az amerikai hírszerzés által
egyébként meg nem erősített – hí-
rekkel, amelyek szerint Oroszor-

szág fejpénzt fizetett volna afgán tá-
liboknak amerikai katonák megölé-
séért. Majd azt fejtegette, hogy az
Iránnal kötött atomalku egyoldalú
felmondása után Amerika ma ke-
vésbé biztonságos.

Pence minderre mosolyogva rea-
gált, majd felhozta: a Trump-kor-
mánynak sikerült elérnie, hogy a
NATO-tagok több pénzt áldozzanak
a közös védelemre, mint az Obama-
kormány idején. Kiemelte, hogy az
Egyesült Államok betartotta a sza-
vát, és az izraeli amerikai nagykö-
vetséget áthelyezte Tel-Avivból
Jeruzsálembe, és gyakorlatilag sike-
resen felszámolta az Iszlám Állam
nevű terrorszervezetet.

A két politikus vitázott Amy
Coney Barrett alkotmánybíró-jelölt-
ről, az egészségbiztosításról, a faj-
gyűlöletről és a bűnügyi igazság-
szolgáltatásról is.

A zárókérdés a választás utáni
esetleges békés hatalomátadásról
szólt. A műsorvezető ugyanis felve-
tette, Donald Trump mindeddig el-
hárította az egyenes választ arra,
hogy hajlandó lenne-e elismerni, ha
vereséget szenved.

Pence erre Harrishez fordulva ki-
jelentette: „az ön pártja az elmúlt
három és fél évben mindent elköve-
tett azért, hogy átírja a múltbeli vá-
lasztások eredményét”. Az alelnök
azt mondta: a most nyilvánosságra
került dokumentumok alátámaszt-
ják, hogy a 2016-os választási kam-
pányban lehallgatták Donald
Trumpot, és amikor már elnök volt,
alkotmányos elmozdítási eljárást
(impeachment) indítottak ellene
egyetlen telefonbeszélgetésre hivat-
kozva. Mike Pence emlékeztetett
arra is, hogy Hillary Clinton, a de-
mokraták volt elnökjelöltje nemrégi-
ben arra szólította fel Joe Bident: a
választás éjszakáján „semmilyen kö-
rülmények között” ne fogadja el az
esetleges választási vereséget. (MTI)
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Valódi érvekkel folytattak higgadt vitát 
az amerikai alelnökjelöltek

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából gyógyult ki a
segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét sikeres az üzlete. Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

Vilmos brit herceg és Sir David Attenborough
új díjat alapítottak, amelyet reményeik sze-
rint idővel a környezetvédelem Nobel-díja-
ként fognak emlegetni. 

A cambridge-i herceg és az angol természettudós a
BBC Radio 4 egyik műsorában beszéltek az Earthshot
Prize elnevezésű díjról, amelyet évente öt kategóriában
osztanak ki a következő egy évtizedben.

A győztesek egymillió font pénzjutalomban része-
sülnek, ami azt jelenti, hogy a következő tíz évben ki-
osztott 50 millió fonttal az Earthshot Prize lesz a valaha
volt legnagyobb pénzjutalommal járó környezetvé-
delmi elismerés – írja a BBC hírportálja. 

A szervezők az éghajlatot, az óceánokat, a légszeny-
nyezést, a hulladékkezelést és a biológiai sokféleséget
érintő problémákra várnak olyan megoldási
javaslatokat, amelyek segíthetik a bolygó regeneráló-
dását 2030-ig.

Vilmos hercegék olyan „új megoldásokat” keresnek,
amelyek világszerte képesek javítani az emberek élet-
színvonalát, különösen azokban a közösségekben,
amelyekre a legnagyobb fenyegetést jelenti a klíma-
változás.

A díj nyitva áll mindenki előtt: magánemberek, kö-
zösségek, tudósok, aktivisták, közgazdászok, kormá-
nyok, bankok, vállalkozások, városok és egész

országok is jelentkezhetnek. Az Earthshot név egyéb-
ként a Moonshot kifejezésre utal: az Egyesült Államok
azon törekvésére az 1960-as években, hogy eljuttassák
az első embert a Holdra.

Vilmos herceg és Sir David Attenborough szerint
most hasonlóan fókuszált erőfeszítésre van szükség –
ezúttal globálisan – a környezetvédelmi problémák ke-
zelésére.

„Nagyon bízunk benne, hogy 2030-ra jelentős elő-
relépések fognak születni a bolygó néhány problémá-
jának megoldásában” – jegyezte meg a herceg a
rádióműsorban.

A díjra november 1-jétől lehet jelentkezni, a díjátadó
ceremóniát minden évben másik városban fogják tar-
tani, első alkalommal 2021 őszén Londonban.

Az egymillió font pénzjutalmat kizárólag a nyertes
ötlet kidolgozására és népszerűsítésére lehet fordítani.

Utóbbiban az Earthshot Prize Council tagjai is segí-
teni fogják a győzteseket. Vilmos herceg és Sir David
mellett a szórakoztatóipar sztárjai, sportolók, üzletem-
berek, jótékonysági és környezetvédelmi szervezetek
képviselői lesznek a tanács tagjai, akik a díj nagykö-
veteiként fogják népszerűsíteni a győztes ötleteket.

Az elismerés mögött álló magánszemélyek, vállal-
kozások és szervezetek is részt vesznek majd a díjnyer-
tes ötletek támogatásában. (MTI)

Vilmos herceg és Sir David Attenborough
„környezetvédelmi Nobel-díjat” alapított

A B&B INSOLVENCy SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda,
Márton Áron utca 18., Hargita megye –, a csődbe ment iOAnA
CArTOn iMpEx KfT. cégfelszámolója, nyilvános árverést szer-
vez az adós cég ipari ingatlanjainak egyben történő eladására:
termelőműhely, irodák, két lakás, fészerek és betonozott platform
4567 négyzetméteres belterületen, Szászrégen ipari zónájában, a
Ierbuşului–Herbus utca 38–38A szám alatt, Maros megyében. A
javak együttes kikiáltási ára: 687.297,45 lej.  

Ugyanakkor eladódnak az alábbi ingóságok is: 
– légsűrítő, kikiáltási ár 3.920 lej
– ALM 100 szárító, kikiáltási ár 1.260 lej
– dobozkötő gép, kikiáltási ár 189 lej
– dobozkötő gép, kikiáltási ár 924 lej
– Volkswagen Golf IV, kikiáltási ár 2.100 lej
– Ming Wei SAG/3 dobozkészítő gép, kikiáltási ár 833 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor október 16-

án 13 órakor, és megismétlődik a javak eladásáig minden pénte-
ken, ugyanabban az órában. 

Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át jelentő részvételi ga-
ranciát 24 órával az áverés kezdete előtt. 

Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551 és a 0748-836-713-as tele-
fonszámon.  

Eladási közlemény 
A B&B INSOLVENCy SOLUTIONS IPURL – székhelye:

Csíkszereda, Márton Áron utca 18., Hargita megye –, a csődbe
jutott BOrdOSiU KfT. cégfelszámolója, nyilvános árverést hir-
det a cég alábbi ingóságának értékesítésére: 

– WOLAGRI R500 COMBy hengeres bálázó-fóliázó gép, gyár-
tási szám: OL98055MAPBS, gyártási év: 2007. WOLAGRI R500
présből és WOLAGRI FW500/Z fóliázóból áll. Kikiáltási ár:
19.620 lej + héa. 

Az ásrverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély,
amely/aki igazolja, hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként
befizette a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, és megvásárolja
a feladatfüzetet. Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2020.
október 16-án 12 órától, és a gép értékesítéséig minden pénteken
ugyanabban az időpontban megismétlik. 

Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551-es és a 0748-836-713-as
telefonszámon. 

Az utazóközönség 
figyelmébe!

A Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat ezúton hívja fel a fi-
gyelmet, hogy 2020. október 5-étől a 10B, 26-os, 27-es és 44-es autó-
buszok végállomása újra a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetemnél lesz. 

Ugyanakkor a 10B vonal végállomása a bárdosi úti útkereszteződés
lesz. 

A Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat vezetősége



ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, paraszttárgyakat, antik bútoro-
kat stb. Tel. 0731-309-733. (-I)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (9057-I)

ELADÓ héjatlan tökmag, kukoricafejtő
gép (600 kg/h kap.). Tel. 0747-480-255.
(9074)

ELADÓ szőlő magánúton való lesze-
déssel. Tel. 0741-143-404. (9099-I)

ELADÓ régi asztalosgyalupad, bon-
tott csempekályha, egy- és kétszemé-
lyes kanapé, álló esztergált fogas,
nagy kihúzható asztal, Saier csiszoló
dobmotorral. Érdeklődni a 0741-143-
404-es telefonszámon. (9099-I)

ELADÓ nagyon jó minőségű cserép
bontásból (20x40 cm) és dupla ablakok.
Tel. 0746-102-125. (9102)

ELADÓ bornak való, jó minőségű piros
szőlő (cabernet) a Dacia környékén. Tel.
0745-359-654, 0265-224-391. (9087)

ELADÓ bor, pálinka, 100-200 literes
cserefa boroshordók. Tel. 0265/222-267.
(9088)

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)

FIGYELEM! Egészségi okok miatt
eladó egy Skoda S 100 kisautó, 44
éves, 202.130 km-ben. Tel. 0743-211-
281. (9132-I)

UDVARON termett szőlő, fehér, ropo-
gós és kék izabella eladó. Tel. 0770-
468-531. (9139-I)

ELADÓ 380 V-os kalapácsmalom,
borona, önjáró fűnyíró. Tel. 0745-404-
666. (9148)

AJÁNDÉKOZOK kiscicákat. Tel. 0770-
546-075. (9159)

LAKÁS

KIADÓ a Kövesdombon szépen be-
rendezett, 2 szobás, nagy előszobás
tömbházlakás igényesnek. Tel.
0365/446-207. (9049-I)

ELADÓ ház Magyarországon, Bihar-
keresztesen. Tel. 0265/222-267.
(9091-I)

ELADÓ egyszintes, 2 szobás házat
keresek az oroszpiac környékén.
Külön udvarral! Tel. 0741-077-012,
0741-143-404. (9099-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Măgurei utcában, vagy csere is érdekel
egy garzonnal. Tel. 0745-996-819. (9030)

ELADÓ 3 szoba-összkomfortos, első
emeleti, felújítás nélküli lakás a Kö-
vesdombon, a Godeanu utcában.
Ára: 49.000 euró, alkudható. Viszont-
eladó nélkül. Tel. 0748-633-684.
(9136-I)

VÁSÁROLOK egyszobás lakást köz-
tes emeleten készpénzfizetéssel. Ki-
zárva az Ady negyed és
Meggyesfalva. Tel. 0754-034-906.
(9154-I)

SÜRGŐSEN eladó 3 szobás, II. osz-
tályú, rendbe tett tömbházlakás a Kö-
vesdombon, a Kövesdomb utcában.
Irányár: 55.000 euró, alkudható. Tel.
0755-309-832. (9163-I)

MAGÁNSZEMÉLY, sürgősen vásá-
rolok garzont vagy 2-3 szobás tömb-
házlakást. Azonnali fizetési lehetőség.
Tel. 0755-309-832. (9163-I)

ELVESZETT

FIGYELEM! Elveszítettem 3 kulcsot egy
piros zsinórra felfűzve. Ha megtalálta,
telefonáljon: 0773-211-281. (9137-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. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8974)

BETEGÁPOLÁST vállalok, előnyben
a nagyállomás környéke. Tel. 0742-
291-609. (9100-I)

ELŐKÖNYVELÉST vállalok. Tel.
0756-607-969. (9093-I)

IDŐS HÖLGY mellé gondozónőt ke-
resünk napi 8-9 órára. Kövesdombiak
előnyben. Érdeklődni a 0742-048-
004-es telefonszámon. (9081-I)

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyogháló készítése. Tel. 0771-383-
725. (8988)

ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel.
0770-621-920. (8789-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, cserépforgatást, külső
és belső munkálatokat, javítást, kerí-
tés- és kapukészítést, bontást is. Tel.
0747-634-747. (8789-I)

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát. Tel. 0741-352-972. (8125-I)

VÁLLALOK festést, csempézést,
gipszkartonszerelést, parkettázást stb.
Tel. 0771-393-848, 0749-564-921. (8991)

TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (9073-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, építkezési

munkát, bármilyen kis javítást,

cserépforgatást, meszelést, vakolást,

bádogosmunkát. Fából készítünk tetőt.

Saját anyaggal is dolgozunk.

Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.

0727-548-721. (9144)

IDŐS HÁZASPÁR/SZÜLEIM mellé

keresek segítőt/gondozót Maroske-

resztúrra, hétköznapra, nappalra.

Szüleim önállóak, mozgásképesek,

de segítségre szorulnak. Feladatkör:

bevásárlás, főzés, takarítás. Bérezés

megegyezés szerint. Tel. 0752-150-

614. (9156-I)

ANGOLÓRÁKAT tartok gyerekek-

nek. Tel. 0747-661-689. (9160-I)

KERESEK megbízható, nem do-

hányzó, kötelezettségek nélküli, jó

háziasszonyt egy nem ágyhoz kötött

idős nő mellé. Tel. 0773-789-963,

0365/439-221, 14-18 óra között.

(9164-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk TURÓS
JENŐRE halálának harmadik év-
fordulóján.
Nem múlik el nap nélküle, szí-
vünkben örökre ott marad az ő
helye. Szerettei. (9127-I)

Kinek mondod azt, hogy szeret-

lek, ha már Ő, kinek mondhatnád,

nincs veled? Ki ölel majd át,

mikor bánat ér? Ki óv attól, amitől

a bátor is fél? Menj tovább, de

emlékezz, mert érted élt Ő, s ha

majd halványul emléke, csak a

szépet keresd előre.

Drága férjem, MEZEI JÓZSEF
beteg szíve tíz éve örökre megpi-
hent. Áldott, szép emlékét szent
hűséggel ápolom, amíg csak élek
én. 
Nyugodj békében, Te drága lélek! 
Feleséged, Éva.
Hittel vallom, a lélek nem hal
meg. A lélek él, és találkozunk!
(9153)

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-

ben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok,

évek…”

Szívünkben soha el nem múló fáj-
dalommal emlékezünk a szeretett
édesanyára, nagymamára, ro-
konra és ismerősre,  DARÓCZI
ILONÁRA halálának első évfordu-
lóján.
Akik ismerték és szerették, gon-
doljanak rá kegyelettel. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
dédapa, testvér, nagybácsi,
rokon, szomszéd, 

SZŐCS JÓZSEF 
vegyész, 

a Sanepid volt dolgozója 
életének 97., házasságának 70.
évében visszaadta lelkét Terem-
tőjének. 
Temetése Marosvásárhelyt októ-
ber 10-én 14 órakor lesz a refor-
mátus temetőben, református
szertartás szerint. 

A gyászoló család. (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett anya, anyós, nagy-
mama, rokon, szomszéd, barát,
ismerős, 

SEBESTYÉN ERZSÉBET 
született Asztalos 

megfáradt teste életének 83. évé-
ben örökre megpihent. Temetése
október 10-én, szombaton 12
órakor lesz a református temető-
ben. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (9161-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
HAVADTÖI ANNA 

a szeretett édesanya, nagy-
mama, rokon és ismerős 2020.
október 8-án hosszú szenvedés
után csendesen megpihent. Örök
nyugalomra a református sírkert-
ben helyezzük október 12-én,
hétfőn 13 órakor. 
Gyászoló hozzátartozói. (9165-I)

Soha meg nem szűnő fájdalom-
mal tudatjuk, hogy a szerető
édesapa, férj, testvér, 

özvegy SZŐVÉRFI ENDRE 
életének 85. évében fájdalommal
viselt szenvedés után eltávozott
közülünk. Temetése október 10-
én, szombaton 13 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben. 
Emlékét őrzi a két fia: Levente és
András, valamint testvérei.
(9166-I)

Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk, hogy a szerető férj,
drága édesapa, nagyapa, após,
apatárs, testvér, sógor, rokon és
jó barát, a deményházi születésű 

BERECZKI ÁRPÁD-PÉTER 
szíve életének 65. évében meg-
szűnt dobogni. 2020. október 10-
én 15 órakor, a római katolikus
egyház szertartása szerint, a
Jeddi úti temetőben lesz örök
nyugalomra helyezve. 
Emléke szívünkben örökké élni
fog.

A gyászoló család. (9170-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Sapientia EMTE Marosvá-
sárhelyi Karának közössége
mély megrendüléssel vett tu-
domást kedves kollégánk,
Vekov Géza Károly 
ÉDESAPJÁNAK elhunytáról.
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! (sz.-I)
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REDŐNyÖK, SZALAGFÜGGÖNyÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. 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, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
A folyamatosan bővülő KOVÁCS PÉKSÉG új munkatársakat alkal-
maz a következő munkakörök betöltésére: PÉK és PÉKSÜTEMÉNY-
KÉSZÍTŐ, RAKTÁROS, RAKODÓMUNKÁS, SZELETELŐ,
SOFŐR. Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 0744-403-114. 
(65041-I)
FÉMCSARNOKOT GyÁRTÓ ÉS SZERELŐ CÉG MUNKÁ-
SOKAT alkalmaz. Tel. 0744-511-215. (9096-I)
FIATAL MUNKATÁRSAT keresünk KOZMETIKAI TERMÉKEK
dobozolására fél normával. Fizetés teljesítmény szerint. Önéletrajzo-
kat várunk az office@produsehotel.ro e-mail-címre. (9128-I)
MAGÁNCÉG KARÁCSONYFALVI MUNKAPONTJÁRA ASZ-
TALOSMESTERT alkalmaz. Érdeklődni a  0723-244-200-as telefon-
számon. (sz.-I)
DR. KISS RÉKA PSZICHIÁTER FOGADJA BETEGEIT Maros-
vásárhelyen, a Grădinarilor utca 16. sz. alatt. Időpontegyeztetés a
0365/430-759 és a 0752-610-493-as telefonszámon. (p.-I)

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)

A MAROSVÁSÁRHELYI ERDŐKERüLET  
kemény és puha TűZIFÁT értékesít 

autóút mellett, útszélen, 
146,9 lej + héa/ 1 űrköbméter áron a következő helységekben:

– Koronka – tel. 0742-002-437
– Somosd – tel. 0732-810-078

– Jedd – tel. 0754-044-746
A felrakodást és az elszállítást nem biztosítjuk.

Érdeklődni lehet hétfőtől péntekig 8-16 óra között. (22312)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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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 Marosvásárhelyi 
Nyugdíjasok Önsegélyző 

Pénztára 
előnyös kölcsönt nyújt 
12, illetve 24 hónapra.

Az érdekeltek a Marosvásárhely, Bolyai utca 36.
szám alatti székhelyünkön jelentkezhetnek hétfőtől
péntekig 7 és 14 óra között.

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-

tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  


