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Egy a lélek, egy a szív!

Az 1848. márciusi hősökre emlékeztek a Postaréten

– 171 évvel a magyar forradalom és szabadságharc kitörése után tartsuk magunkat azokhoz az értékekhez, maradjunk hűek azokhoz az elvekhez, amelyek naggyá tették a szabadságharcot, és nyolcnemzedéknyi idő után is éltetik
a magyar embereket itthon, Erdélyben, a szülőföldön – mondta egyebek közt
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke tegnap Marosvásárhelyen, a postaréti megemlékezésen.

Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor

Az ünnepségen fellépett Kásler Magdi néptáncos és énekes, Sebestyén Aba színművész
és a Maros Művészegyüttes.
Beszédet mondott Lakatos Péter református lelkész, Vass Levente képviselő, az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezetének elnöke, Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke.
A rendezvényre Sebestyén Péter római katolikus plébános mondott áldást. Műsorvezető
Kányádi Orsolya volt.
(Folytatás a 4. oldalon)

Kaáli Nagy Botond

1848

Kevés olyan pontja van a magyar történelemnek,
amelyben olyannyira egységesen mozdult a nemzet, mint
1848. március 15-én. Történelmünk-történetünk, habitusunk, átöröklődött génjeink, kollektív tudatalattink, örökös, sajnálatos és állandó széthúzásunk okán pedig ezen
kevés pontok szinte mindegyike történelmi jelentőségűvé
vált, majd tragédiával zárult. E fordulópontokat kényszer
szülte, a különbség csupán annyi volt, hogy éppen reagálni kellett-e (mint Mohácsnál), avagy a tűrhetetlen
helyzet megváltoztatása miatt mi akartunk reagálásra
késztetni másokat (mint 1956-ban). A legtöbb esetben tudtuk, hogy a kirobbantandó eseménysorozat szinte az öngyilkossággal
egyenlő,
de
ugyancsak
történelmünk-történetünk, habitusunk, átöröklődött génjeink, kollektív tudatalattink okán mégis megléptük. Hogy
a vak hit, a harcos őseinktől megörökölt bátorság vagy a
reményvesztettek utolsó reménysége késztetett-e e lépések
megtételére bennünket, az külön esettanulmányok után
kiált, de tény: ezen, Európa szívében élő kis nép nem úgy
írta fel magát a történelem táblájára, mint amely megszeppenne holmi jöttment nagyhatalmak erejétől.
Jogosan írtuk be magunkat az ősi földrész utóbbi ezer
esztendejének történelmébe, de milyen áron? Mindegyik
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 36 perckor,
lenyugszik
18 óra 27 perckor.
Az év 74. napja,
hátravan 291 nap.

Ma KRISTÓF,
holnap HENRIETTA napja.
HENRIETTA: a Henrik női
változata több nyelvben. Germán eredetű, jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

Változó idő
várható
Hőmérséklet:
max. 110C
min. 10C

BNR – 2019. március 14.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7640

4,2131

1,5145

175,9036

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

28, 39, 33, 1, 45 + 8
37, 40, 14, 15, 39, 5

37, 39, 2, 32, 25, 23

NOROC PLUS: 6 3 5 5 5 1

SUPER NOROC: 3 3 0 6 0 3
NOROC: 2 4 3 6 2 1 8

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 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Gobelinkiállítás

A Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében
március 17-én 12 órától, az istentisztelet után Vass Rozália
gobelinkiállítását Hunyadi Mária textilművész nyitja meg.

Kell-e ingyenes közszállítás?

A Marosvásárhelyi Rádió közéleti vitasorozatának soron
következő rendezvényén, március 19-én, kedden 18 órától
az ingyenes közszállítás a téma. A mindenki számára nyitott eszmecsere résztvevői egyebek mellett arra keresik a
választ, hogy mennyibe kerülne az ingyenes buszozás, kik
részesüljenek ebben, és jobb lesz-e ettől a közlekedés Marosvásárhelyen.

Rajzverseny a rendőrségnél

Március 25-én, a román rendőrség napja alkalmából a
Maros Megyei Rendőr-felügyelőség üdvözletkészítő és
rajzversenyt szervez kisiskolások számára. A résztvevők
jókívánságaikat tolmácsolhatják, illetve a rendőrség szerepét, gyermekekhez való közeledését, valamint azt jeleníthetik meg, hogy milyen lenne az a világ, amelyben
biztonságban érzik magukat. Minden gyermek legtöbb két,
önállóan elkészített alkotással nevezhet be. A munkákat
március 18-ig kell postán elküldeni vagy személyesen bevinni a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség bűncselekményeket elemző és megelőző szakosztályára, az intézmény
marosvásárhelyi, Borsos Tamás utca 16. szám alatti székhelyére. Az alkotásokat két korcsoportban (előkészítő –
második osztály, illetve harmadik – negyedik osztály) értékelik. A nyerteseket telefonon értesítik. Bővebb tájékoztatás a megyei rendőr-felügyelőség honlapján:
http:// ms.politiaromana.ro.

Telt házas ünnepi koncertje lesz Sebestyén Márta
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekesnek
Marosvásárhelyen

Könyv és Gyertya díjátadó ünnepi gálával folytatódik az
RMDSZ március 15-i rendezvénysorozata a Kultúrpalota
nagytermében pénteken 19 órától. A gálán olyan Maros megyei személyeket tüntetünk ki, akik kiemelkedő módon segítették a magyar közösséget. A kitüntetést az 1990. február
10-i, a kisebbségi jogok védelméért meghirdetett könyvesgyertyás néma tüntetés emléke előtti tisztelgésnek szánjuk.
A gálát Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
magyar népdalénekes, előadóművész és barátai, Andrejszki
Judit, Soós András, Hegedűs Luca, Czaier Péter és ifj. Szerényi Béla közreműködésével Magyarország fényes világa… című ünnepi koncertje zárja.
A koncerten az előzőleg kiváltott helyjegyekkel lehet
csak részt venni. Azokat, akiknek nem sikerült előzőleg
jegyet váltaniuk, a szervezők nem tudják beengedni a
rendezvényre. Megértésüket köszönjük!

A rendezvényen ünnepi beszédet mond Péter Ferenc, a
Maros megyei RMDSZ és a Maros Megyei Tanács elnöke,
Vincze Lóránt FUEN-elnök, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje, valamint Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja.
A Könyv és Gyertya díjjal elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki azok iránt, akik az 1990. február
10-én megfogalmazott eszmék és értékelvek szellemében végezték munkájukat. Idén 14 személy részesül díjban: Albert (Szilágyi) Erzsébet, Baróthi Ádám, Benő
Barna-Zsolt, Fekete Gyula, Kali Gabriella, Máthé Attila,
Mester Zoltán, Orbán Rozália, Palatka Mózes, Sălăgean
Éva, dr. Tamási Zsolt József és Tolokán Zoltán. Post
mortem díjban részesül dr. Kakassy Sándor és Varró
Gyula.
A Maros megyei RMDSZ sajtóirodája

A közép-erdélyi néptáncvilág egyedi színeiből,
hangulataiból született meg a Maros Művészegyüttes legújabb előadása, az Újraélt figurák,
amelynek bemutatóját az együttes nőnapi ajándéknak szánta. A nagy érdeklődésre való tekintettel a március 8-i premier után 12-én, kedden
este megismételték a produkciót, másodszor is
telt házas lett.

előadás lendületét a mindegyre felcsillanó humor is biztosította – mind a fejőemberek, mind a füttyjelre
„mozgó” hokedlik burleszkre emlékeztető jelenete elérte
a kívánt hatást –, így a teljes intenzitással síró-nevető
népi lélek teljes színskálája megmutatkozhatott a nagyérdemű előtt. Egyedi színfoltként szövődött a produkcióba a Jézus születését felidéző középkori látomásének,
amely a böjti időszak feszültségét és a húsvéti ígéret örömét is magába rejti.
Magyarországi tavaszi turné
A keddi előadással kis időre elköszöntek marosvásárhelyi közönségüktől a táncosok, szombaton ugyanis hagyományos tavaszi turnéra indul az együttes. Március
17-én, vasárnap Zalalövőn, 18-án, hétfőn Kapuváron,
19-én, kedden Körmenden, 20-án, szerdán Zalaegerszegen két-két előadással, a Szép Palkó című mesejátékkal és a Kicsi Svejk háborúja című táncszínházi
előadással lépnek közönség elé, 21-én, csütörtökön
Celldömölkön a Kicsi Svejk háborúját mutatják be. Ezt
az előadást, valamint az új produkciót, az Újraélt figurák címűt 22-én, pénteken Gyálon viszik színre. 23-án,
szombaton a Hagyományok Házában szintén az Újraélt
figurákkal, 24-én, vasárnap pedig a Szép Palkóval a
budapesti közönséget ajándékozza meg a Maros Művészegyüttes.

Újraélt figurák

Táncban őrzött örökség

Nagy Székely Ildikó

A Maros Művészegyüttes törzsközönsége jól ismeri és
kedveli a Varga János-féle koreográfia és rendezés különleges dinamikáját, a néptáncban felvillanó táncszínházi elemek játékát, a fergetegesen életteli és időnket
megállító, lírai momentumok összekapcsolását. Mindebből ezúttal is részünk lehetett, a számos tájegység sajátosságait felvillantó előadásból ugyanis a bravúros
táncjelenetek mellett a produkció vallomásos jellegét
hangsúlyozó, szépséges népdalok sem hiányoztak.
Szemünk előtt éledtek újjá a táncosok lábán a sok helyen már feledésbe merült figurák, többek között – amint
az előadás ismertetőjében is olvasható – Gerendkeresztúr, Dombó, Györgyfalva, Csabaújfalu, Girolt hagyományai, és a magyar néptánckincsek mellett a küküllőmenti
román és cigány „ízekből” is kaphattunk „kóstolót”. Az

Helyi termékek vására

Ma 8 és 19 óra között a marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum udvarán, valamint a Rákóczi lépcső
alatti kis utcában ismét lesz hagyományos termékek vására, ahová minden hónap harmadik péntekén a helyi termelők az évszaknak megfelelő termékekkel várják a
látogatókat. A vásárlóknak rendszeresen lehetőségük nyílik egészséges, helyi termékeket beszerezni, többek között
finomabbnál finomabb kézműves sajtokat, hentestermékeket, szemet gyönyörködtető ékszereket vagy illatos szappanokat, teákat, fűszereket.

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által működtetett Nagyinet program résztvevői számára április 5–
7. között újabb háromnapos külföldi kirándulást
szerveznek. Az úti cél ezúttal is Gyula. A programban a
gyulai Almássy-kastély Látogatóközpont, a toronykilátó, a
vár megtekintése, a kastélyfürdő, a Százéves Cukrászda
és a Világóra meglátogatása szerepel. Jelentkezni, érdeklődni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a kövesdombi
könyvtárban, illetve a 0748-741-507-es telefonszámon.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

RENDEZVÉNYEK

Március 15-höz kapcsolódó
programok Marosszentgyörgyön

Ma 17 órára koszorúzási ünnepségre várják a marosszentgyörgyieket az iskola előtti Petőfi-szoborhoz. A koszorúzási ünnepség után 18 órai kezdettel a
marosszentgyörgyi kórusok, ének-, tánccsoportok és a
hagyományőrző együttesek műsorára kerül sor a helyi
kultúrotthonban. Március 19-én, kedden 18 órától a budapesti Szent Mihály Szekere Vándorszínház Honszerelem!
Vess tiszta lángot! című, a forradalom és szabadságharc

Fotó: Barabási Attila

emlékére összeállított színházi produkcióját tekinthetik
meg az érdeklődők a marosszentgyörgyi római katolikus
plébánián. Az előadást március 20-án, szerdán 11 órától
a marosszentgyörgyi kultúrotthonban megismétlik, így
azok is megtekinthetik, akik a 19-i előadáson nem tudtak
részt venni.

Marosfelfaluban is ünnepelnek

Marosfelfalu RMDSZ-szervezete március 17-én, vasárnap 17 órakor a helyi kultúrotthonban tart emlékünnepséget az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére.
Fellép Kilyén Ilka színművésznő és a Bíborka néptáncegyüttes.
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Szijjártó Péter és Kelemen Hunor sajtótájékoztatója

A párbeszéd az egyetlen út

Kelemen Hunor és Szijjártó Péter

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

RMDSZ álláspontja az, hogy a Fideszt nem
kell kizárni. Senkinek semmi oka nincs erre.
Szükségünk van egymásra. Az EPP-nek
szüksége van a Fideszre, az egyik legsikeresebb pártot nem lehet kizárni – mondta Kelemen Hunor a magyar kormányzó pártot ért
vádakról. – Nem lehet ököllel rendet teremteni, a választási kampányban ez a megosztás
az ellenfeleinket, a szocialistákat segíti.
Azt mondtam az EPP elnökének, hogy úgy
viselkedünk, mint aki nem tudja, mi az érdekünk. A mi érdekünk az, hogy az EU-ban a
reformokat, azok irányát a nagy kereszténydemokrata család diktálja. Miközben mi veKarácsonyi Zsigmond
szekszünk, a szocialisták bontják a pezsgőt,
legalábbis már hűtik, hogy megünnepeljék,
Nincs ok a Fidesz kizárására
– A jövő héten az Európai Néppártban hogy a néppárt a választási kampányban szét(EPP) heves vita fog lezajlani a Fideszről, az veri magát. Ma az a jó megoldás, ha nem lesz
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a székely vértanúk postaréti vesztőhelyén tartott
marosvásárhelyi ünnepséget megelőzően Szijjártó Péter, Magyarország
külgazdasági és külügyminisztere, valamint Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke
sajtótájékoztatót tartott a Pro Economica Alapítvány székhelyén, a Köpeczi–Teleki-házban, ahol számba
vették a helyi magyar közösséget foglalkoztató kérdéseket.

szavazás március 20-án. A vitákat a családon
belül majd a májusi választások után kell lerendeznünk. Ahhoz, hogy megnyerjük a választást Európában, mindenkinek kell a
szavazata. Kell az erdélyi magyarok szavazata is. Utána majd vitázunk.
Közös siker
– A magyar–román kétoldalú kapcsolatok
szempontjából Marosvásárhely ideális helyszín – hangsúlyozta Szijjártó Péter –, mert
Marosvásárhely megmutatja azt, hogy a kölcsönös tisztelet alapján lehet olyan eredményeket elérni a kétoldalú együttműködésben,
amelyek elérése korábban reménytelennek
tűnt. Egy, másfél évvel ezelőtt senki egy lyukas garast nem adott volna azért, hogy a bezárásra ítélt magyar katolikus iskola
újraindul. Ma pedig több száz diákkal, tanáraikkal és szüleikkel együtt azt ünnepeltük,
hogy egy pragmatikus, egymást és a kisebbségi jogokat tiszteletben tartó megállapodás
született. Ez a fejlemény biztatást kell adjon
arra, hogy érdemes dolgozni a kétoldalú kapcsolatok javításán, amely kapcsolatok még
számos kihívással küzdenek. De amennyire
inkorrekt lenne eltagadni a számos kihívás
létezését, legalább annyira inkorrekt lenne
eltagadni, hogy vannak előrelépések. Mi ezeket az előrelépéseket tekintjük biztatásnak
arra nézvést, hogy újabb előrelépések történjenek. Azt gondolom, ha Marosvásárhelyen
sikerült az alap- és középfokú oktatásban
megállapodást elérni, akkor miért ne sikerülhetne a felsőfokú oktatásban is? Mi ezért
folytattunk ma megbeszélést Kelemen Hunorral és a MOGYE magyar vezetőivel.
Őszintén remélem, el tudunk jutni oda, hogy
a Romániában hatályos törvényeknek megfelelő állapot érvényesül majd itt, Marosvásárhelyen is, és létrejöhet az egyetemen a
magyar kar. Mint ahogy létrejöhetett az
angol is. Ez lehetne egy ujabb közös sikerünk. Mint ahogy én a magyar kormány és a

A magyarságnak nemzeti identitásához,
hitéhez ragaszkodó közösségként van jövője

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Tamási Zsolt József, a marosvásárhelyi római katolikus líceum igazgatója az intézményben tartott
díjátadó ünnepségen
Fotó: MTI/KKM/Mitko Sztojcsev

A marosvásárhelyi római katolikus líceum diákjai,
tanárai és szülői közössége a bizonyíték arra,
hogy a magyarságnak nemzeti identitásához, hitéhez ragaszkodó közösségként van jövője a Kárpát-medencében – hangsúlyozta Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön,
amikor elsőként átvette a tavaly újraalapított iskola által adományozott Rákóczi-díjat.

Az iskola vezetése az iskola megmentésében és újraindításában vállalt szerepének elismeréséül tüntette ki
Szijjártó Pétert.
Tamási Zsolt iskolaigazgató laudációjában megköszönte
a magyar kormány diplomáciai erőfeszítéseit, amelyek sorsdöntőnek bizonyultak a hosszas pereskedés és jogi huzavona után kormányrendelettel újraindított iskola
szempontjából. Az intézmény diákjai és tanárai előtt mondott beszédében a külügyminiszter leszögezte: a magyar

kormánynak kötelessége volt kiállni az iskolájukhoz, nemzeti identitásukhoz és hitükhöz ragaszkodó marosvásárhelyi
magyar katolikusok, az iskola tanárai mellett.
Úgy értékelte: minden eddiginél komolyabb a nyomás a
magyarságon, hogy adja fel nemzeti, vallási, kulturális
örökségét és identitását.
„Aki itt, a határon túl magyar katolikus iskolába jár, azt
egészen biztosan nem sikerült megtéveszteni azokkal a
hamis ideológiákkal, amelyek a nemzeti és vallási identitástól való elszakadásra próbálnak biztatni minket” – mutatott rá Szijjártó Péter.
A miniszter szerint a magyar–román kapcsolatok előtt ma
is számos kihívás áll, de éppen a marosvásárhelyi iskola bizonyítja, hogy megéri a kölcsönös tisztelet és bizalom helyreállításáért dolgozni, mert a közös sikertörténetek a
reménytelennek tűnő vitákat is közelebb vihetik a megoldáshoz.
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román kormány közös sikerének tartom a katolikus líceum újraindítását.
Remélem, hogy a román–magyar kapcsolatokban meglévő feszültségek, kihívásokkal
teli ügyek vonatkozásában is előre tudunk
menni. A párbeszéd híve vagyok, mert amit
eddig elértünk, azt párbeszéddel értük el. Párbeszéd híján semmit sem fogunk elérni.
Ennek a szellemében fogok hétfőn Brüsszelben beszélni Teodor Meleşcanu külügyminiszter úrral, hogy áttekintsük, hogyan lehet
a MOGYE ügyében előrelépni.
Gazdaságfejlesztés Erdélyben
Azt is közös, magyar–román sikernek tekintem, hogy az erdélyi gazdaságfejlesztési
programmal eddig 520 itteni vállalkozást tudtunk támogatni a Mezőségen, és 490, már beadott kistérségi pályázatot bírálunk el.
Sikernek tekintem, hogy a tavaly év végén ki
tudtunk írni nagy értékű gazdaságfejlesztési
pályázatot is, ahol a feldolgozóüzemek, termelőkapacitások fejlesztését támogathatjuk.
25 milliárd forintot irányoztunk elő erre az
idei esztendőben. Ez jó Romániának is és
Magyarországnak is. Az adófizetés itt történik, ezért a román gazdaságot is erősítik, meg
a magyar nemzeti közösség erősödését is segítik ezek a támogatások. Mi úgy tekintünk
az itteni magyar nemzeti közösségre, mint
egy összekötő kapocsra a két ország között,
és reméljük, hogy ez a szemlélet előbb-utóbb
Bukarestben is felülkerekedik.
A miniszter kiemelte, hogy milyen fontos
szerepe volt a román költségvetés elfogadásakor az RMDSZ-nek abban, hogy az M4-es
magyar és az A3-as román autópálya összeköttetéséhez az eddigieknél több pénzforrást
biztosítson a román költségvetés. Újságírói
kérdésre válaszolva a miniszter kiemelte a
Budapestet Kolozsvárral összekötő gyorsvasút tervét, hogy a magyar költségvetés
már előirányozta a megvalósíthatósági tanulmányra szánt összeget.

1848

(Folytatás az 1. oldalról)
döntést véráldozat, tragédiák sorozata, földönfutók serege,
mindenüket és mindenkijüket elvesztett családok ezreinek drámája követte. Igaz, megmaradtunk, igaz, történelmi-történészi
kérdésekben a „Mi lett volna, ha?” kérdésköre nyilvánvaló
okokból nevetséges, mégis ott motoszkál a kérdés: végső soron
megérte-e, hiszen a legtöbb esetben túl merevek, túl büszkék
és az örökös világpolitikához mérten határozottan túl becsületesek voltunk – így szinte mindig a vesztessé váló ügyek mellé
álltunk. És éppen a fentebb említettek miatt annyira jelentős
mindmáig 1848. március 15-e. Mert az nem vesztett ügy volt.
Az győzelem volt! A gyengélkedő, különböző háborúkban hatalmas pénzösszegeket vesztett Habsburg-ház kezdeti engedékenysége miatt valóra vált álomként indult, amely szinte
össznépi rajongásként ragadta magával a tömegeket. Karizmatikus, fiatal, lánglelkű, értelmiségi vezetőinek víziója, a 12 pont,
az áprilisi törvények összessége okos volt, átgondolt és megvalósítható. A kezdetet követő hónapokban, a Batthyány-kormány
idején úgy tűnt: a forradalom révbe ért. Persze, naivitás volt azt
gondolni, hogy a fiatal, kíméletlenül precíz és nemzetközi presztízsének megteremtése előtt álló császár mindezt annyiban
hagyja majd. Nem is hagyta, az események láncolata, a cári
segítség, a kényszerből fakadó fegyverletétel, a Bach-korszak
rémuralma mindannyiunk számára ismert.
De eltelt 18 év. Felnőtt egy akkor született gyermek, felnőtt
egy akkor véres sebeket kapó társadalom, éretté vált egy forrófejű uralkodó. A kardhoz kapó kezet felváltotta az elme ereje,
tompultak a lelki sebek és behegedtek a fizikaiak. Az emberek
kezdtek jól élni. Odakint már dübörgött az ipari forradalom.
És jött Deák Ferenc és a Felirati Párt, megtörtént a kiegyezés,
az uralkodó az eredeti 12 pontból tízet elfogadott, megalakult
az Andrássy-kormány, magyar királlyá koronázták Ferenc Józsefet, a teljes elszakadást követelő és a kiegyezést árulásnak
tekintő, Kossuth-párti tömegek hangja elcsitult. Megszületett
a modern magyar nemzet. Létrejött a perszonáluniós monarchia. Az, hogy a későbbi évtizedekben sok politikai hibát vétettünk, amelyek oda vezettek, ahol most vagyunk, tény, de ma,
március 15-én nem ez a lényeg. Hanem az, hogy a megszületett
monarchiában, sok véres évszázad után felszabadult, békére
lelt és erőteljes fejlődésen ment keresztül a magyarság. A boldog békeidők évei, dédnagymamáink meséinek álomvilága, a
városi polgárság megerősödésének, gyönyörű épületek megépülésének, kastélykerti villásreggelik és művészeti mecenatúrák sorozatának, régi filmek hangulatát idéző délutánoknak,
úriemberek és úrihölgyek szalonjainak időszaka volt ez a korszak, amely a maga nehézségeivel és problémáival együtt is
jobb életet biztosított, mint bármelyik kor azelőtt.
Ez március 15-nek az öröksége. A hit és a remény abban,
hogy ha valamit értelmesen, bátorsággal, szívós ellenállhatatlansággal csinálunk, akkor annak előbb vagy utóbb, de
meglesz az eredménye. Hogy az áldozat mégsem volt hiábavaló. Hogy a legnagyobb tragédiákból is születhetnek olyan
korszakok, amelyekre szívesen emlékszünk vissza. Csak ész
kell hozzá és tenni akarás.
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Egy a lélek, egy a szív!

(Folytatás az 1. oldalról)
A megmaradás nem könnyű feladat
Lakatos Péter felhívta a figyelmet: a hitét, öntudatát és egyre inkább úgy tűnik, a józan eszét
vesztett Európában a megmaradás
nem könnyű feladat. Megmaradni, megőrizni, továbbfejleszteni
és továbbadni azt, amink van: kultúránkat, önazonosságunkat, öntudatunkat, büszkeségünket, tudásunkat, leleményességünket, bátorságunkat, mindazt, ami azzá tesz
minket, amik vagyunk, ez a mi feladatunk.
Nem a magyarokon,
nem a marosvásárhelyieken múlik...
Vass Levente kiemelte:1848-ban
a magyar nemzet harcolt az önazonosságáért, a forradalmi eszményért, a szabadságért. Feltette a
szónoki kérdést: vajon mi fontos
ma, 2019-ben Marosvásárhelyen?
Az a fontos, hogy legyen iskolánk,
legyen törvényadta jogunk a
MOGYE-n az oktatást folytatni.
Az, hogy legyen a várban Kálvinszobrunk felállítva, hogy legyen
Czakó utcánk, legyen Luther utcánk, és hogy minden utcánknak legyen magyar neve.
„Ezek fontos dolgok, de a parlamentben, az önkormányzatokban
megtapasztalhatjuk, hogy ezeket
nagyon könnyen letörölhetik.
Megadott jogokat elvehetnek tőlünk. Ha nem vagyunk ott, ha nem
vagyunk ott Európában, ha nem
képviseljük a magyarokat a Kárpátmedencében, valószínű, hogy ez
még könnyebben megtörténhet. Ez
2019 márciusának a kihívása. Ez
Marosvásárhelynek ma a nagy kihívása.”
Arra is felhívta a figyelmet, hogy
úgy, ahogyan a forradalom után 19
évvel a magyarok képesek voltak
megegyezni az osztrákokkal, békejobbot nyújtani nekik, „ma nekünk
is feladatunk van. Az, hogy megértessük a Kárpát-medencében, hogy
nem a magyarokon, nem a marosvásárhelyieken múlik az, hogy lesze összefogás a velünk együtt élő
nemzetek és a magyarság között.
(…) Mi itt vagyunk harminc éve, itt
vagyunk ma is, itt vagyunk egy
évezred óta, és mindig békejobbot
tudtunk nyújtani a velünk ellenzékben lévőknek, ha ennek volt értelme, és ha az önazonosságunk, a
nemzeti identitásunk nem volt veszélyeztetve” – zárta beszédét Vass
Levente.

1848 hőseire nem hozhatunk
szégyent
Szijjártó Péter külügyminiszter
hangsúlyozta: az 1848-as forradalmárok meg tudták változtatni a történelem menetét, és erre mi is
képesek vagyunk. A forradalom és
szabadságharc hősei megértették az
idők szavát, és megértették azt is,
hogy mit követel tőlük a magyar
nemzet, és ennek megfelelően cselekedtek.
„1848 hőseire nem hozhatunk
szégyent – jelentette ki. – A magyar
emberek érdekeit szem előtt tartva
nem engedhetünk semmilyen nyomásgyakorlásnak. Ennek a kötelességünknek komoly súlya van, ezért
tudjuk, hogy itt és most újra szükségünk van nemzetünk valamennyi
tagjának segítségére és összefogására. A ‘48-as események azt is világosan az értésünkre adták, hogy a
magyar nemzet akkor képes igazán
nagy dolgokra, ha egységben tud
fellépni. Ezért kell egységesen és
minél határozottabban kiállnunk
szülőföldünkért, a magyar emberekért, éljenek bárhol is a világban,
hiszen mi összetartozunk. Közös az
örökségünk, a jelenünk és a jövőnk
egybefonódik.”
Mint mondta, a múlt felidézése
nagy lehetőség annak megmutatására, hogy a magyar nép ma is a
szabadság népe, Magyarország ma
is a szabadság országa. Az 1848-as
forradalmárok a maguk jövőjét, a
most élők jelenét építették, amikor
Magyarország szabadságáért harcoltak. Ma a helyzet megint úgy áll,
hogy Magyarország szuverenitásáért és a magyar emberek döntési
szabadságáért kell újra megküzdeni.
„Tegyük világossá itt, nemzeti
ünnepünkön, hogy a magyar közösségeket sehol nem lehet erőszakkal
asszimilálni vagy hátrányban részesíteni. A magyarság mindig is egy
volt nyelvében, kultúrájában, és ezt
önkényesen senki sem veheti el tőlünk. Magyarországon mi minden
kisebbség számára biztosítjuk a lehetőséget, hogy szabadon, bármiféle
retorzió
nélkül
megünnepelhessék hőseiket, nemzeti
hovatartozásukat, ebben nem zavarhatja meg őket senki és semmi.
Ugyanakkor a kölcsönös tisztelet
jegyében mi is elvárjuk minden országtól, ahol magyar emberek
élnek, hogy azok megünnepelhessék saját hőseiket és a nemzeti öszszetartozásukat. Ha ugyanis a

többségi nemzet megadja a nemzetiségeknek a tiszteletet, azzal saját
méltóságát is őrzi, ha a nemzetiségek megélhetik és továbbörökíthetik önazonosságukat, azzal erősítik és nem gyengítik azt az országot, ahol élnek” – mondta egyebek
mellett a magyar külügyminiszter.
Emberpróbáló időket élünk
Kelemen Hunor rámutatott: a 48as forradalom utóélete Marosvásárhelyen hosszabb, sajátosabb és
bizonyos értelemben szomorúbb,
mint bárhol másutt, ahol magyarok
élnek. Március 15. emlékezete itt,
Marosvásárhelyen a fekete márciusé is. Azoké, akiket nem csupán
méltóságukban, de fizikai létükben
is bántalmaztak azokban a szomorú,
véres napokban.
„Érdekes időket élünk most már
101. esztendeje, az 1918-as impériumváltás óta, 29 évvel a rendszerváltás után. Éppen a napokban
indult újabb támadás ellenünk, a
magyar közösség ellen. Az ürügy a
székely szimbólumok használata és
az anyanyelvhez való ragaszkodásunk. De ez csak ürügy.
A támadás az emberi méltóság
ellen irányul, a mi méltóságunk
ellen. Ezért kell innen azt mondanunk, határozottan kiáltanunk: állj,
ne tovább!”
Felhívta a figyelmet: „Amikor mi
a magyar közösségünk szabadságáért harcolunk, senkitől semmit elvenni nem akarunk. Mert a

szabadság osztható, és ettől nem elfogy, hanem több lesz belőle. Jut
belőle románoknak is, magyaroknak is bőséggel. Amikor a méltóságot kérjük számon, nem akarjuk
elvenni a másikét! Amikor a nemzeti és közösségi szimbólumainkat
használjuk, azzal a románoktól
semmit el nem veszünk, nem rövidítjük meg őket. Amikor az ellenünk
és a nemzeti szimbólumaink elleni
támadásra, a gyűlöletbeszédre válaszolunk, akkor mindössze megvédjük magunkat. És ezután is meg
fogjuk védeni itt, Marosvásárhelyen
Maiortól, Floreától, Papuctól és Paşcantól, ahogyan a II. Rákóczi Ferenc
római katolikus iskolát is megvédtük – és ha kellett, többször újrakezdtük közösen, együtt, addig,
amíg sikerült újranyitni annak kapuit.”
A jog egyenlőségét kérjük
A továbbiakban hangsúlyozta:
„Ma is – akárcsak 2012-ben a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem kapcsán – azt
kérjük, ami a jogegyenlőség szerint
jár: a magyar fakultás létrehozását.
A törvény betartását. A jog egyenlőségét.
Ez a közösség, ez a maroknyi
magyar ember itt, Marosvásárhelyen, Erdélyben nem akar elvenni
senkitől semmit. Kérdezzük, hogy
van-e egyetlen észszerű érv a magyar fakultás létrehozása ellen, kedves
román
honfitársaink?

Fotó: Nagy Tibor

Különösen miután az angol fakultás
létrehozása megtörtént. Nincs
egyetlen észérv sem az ellen, hogy
megalakuljon a magyar fakultás.
(…) Emberpróbáló, nehéz időkben
mindenkinek szüksége van kapaszkodókra, támpontokra, olyan világítótornyokra, amelyek kivezetik az
útvesztőből, eligazítják az úton,
megmutatják a jó, a járható, a helyes utat. Olyan értékekre, amelyek
képessé tesznek bennünket a jó cselekedetre. Olyan értékekre, amelyek kiállták az idő próbáját,
amelyekre hidat lehet építeni. Ilyen
értékek a 48-49-es magyar forradalom és szabadságharc értékei.
Ma is emberpróbáló időket élünk
itthon és Európában. Értünk, a mi
érdekeinkért rajtunk kívül senki
sem fog szót emelni, senki nem fog
zászlót bontani. Nagyon hamar
megtanultuk, hogy csak magunkra
számíthatunk, mert más közösségeknek természetesen az a fontos,
az az elsődleges, ami az ő jelenüket
és jövőjüket alakítja. Ezért amikor
azt mondjuk, hogy csak magunkra
számíthatunk, akkor ebben nincsen
semmilyen túlzás. Mint ahogy
abban sincsen, amikor azt állítjuk,
hogy szükségünk van szövetségesekre. Bethlen Gábor országában
ezt már százszor és százszor megtapasztalhattuk, ezt a tudást nemzedékek óta hozzuk magunkkal”.
Az ünnepség koszorúzással ért
véget.
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Oláh-Gál Róbert

Antalffy Endre 1915. március 15-én mondott beszéde

Tavaly megkezdett, Antalffy Endre személyiségét a Népújság olvasóinak bemutató sorozatomat, úgy gondolom, akkor zárom
hitelesen, ha ismertetem a nagy orientalista
március 15-én mondott beszédét. Antalffy
Endre elsősorban tanár volt, ezért kapta a fizetését, és tanárként ment nyugdíjba. Az
alább ismertetendő beszéd azért is különösen
érdekes, mert még a régi Marosvásárhely
szellemi légkörében íródott, 1915-ben. Akkor
még nem számoltak azzal, hogy 3 év múlva
egy új impériumnak lesznek a polgárai,
amely impérium soha sem tudta igazából befogadni és magáénak mondani az erdélyi magyarságot. 100 év alatt és után is csak
megtűrt, másodrendű és gyanús polgárai vagyunk ez országnak. Ezt nagyon jól igazolja
Antalffy Endre életsorsa is, aki – bár óriási
szolgálatokat tett az új román hatalomnak
(1918-ban és 1945-ben is!) mind politikai,
mind tudományos téren –, ezért cserében
semmi, de semmi megbecsülésben sem részesült. Sem egyetemi katedrát, sem akadémiai tagságot, sem anyagi, sem szellemi
elismerést nem kapott a román hatalomtól.
Beszéd
A női és fiú kereskedelmi iskola ifjúságának 1915. március 15-i ünnepén, a Kultúrház
nagytermében tartotta dr. Antalffy Endre
tanár.
„Kedves gyermekeink! Szeretném halk szavak rózsáival telehinteni ezt az ünnepet, hiszen iskolai ténykedésről van szó, tanítótok
beszél hozzátok, ki nem tűzhet messzibb célt
szavának, mint hogy eljusson oda, hova minden gondolata szánva van, lelketekig: a lélekhez pedig – mint tudva van –, csöndes és
meghitt szavak útja vezet. De az iskola csöndjébe most szokatlan zaj vegyül: falainkon átizzik a köröskörül tűzbe borult horizont;
érzéseitek és gondolataitok világába millió
csatornán árad be világtörténelem vihara. Ne
csodálkozzatok tehát, hogy ma emelkedettebb
szavakkal kopogtatok lelketek ajtaján; hogy
a tanítás megfontolt szavai mellett ma lelkesíteni és gyújtani is akarok.
Kedves gyermekeink, alig serdült ifjak és
leányok ragyogásával fáklyát gyújtotok március 15. emlékének. De amíg e fáklya világánál szemetek a múlton mereng, lelketek
birtoklásáért harcol és viaskodik a hangosabb jelen. Tétovázva állotok meg a mezsgyén, mely ösvényt veszeszt múltbeli hitetek s
a jelen komoly tanulságai között. A ti lelketeket eddig a béke szelleme nevelte. Évezredek
torlódásait, világesemények lavináit, népek
küzdő sorsát, bukását és diadalát síklapon terítette elétek a tanító tudomány; tengerszéles
mezőn kirakta szemléléstekre az emberiség
elért eredményeinek s megvívandó céljainak
jelzőlámpásait. Ami fenséges érzés és lelkesedés nem fért meg a tudás poharában, s kibuggyant belőle, mint a habzó bor, azt dalba
szőtte, megzenésítette, csillagok ábráiba vetítette a költészet, miképp mi, magyarok, a
tejút ívében szemléljük Csaba királyfi gyönyörű mondai történetét. Földön és égen,
tudás felhő magasaiban, fantázia sugaras világban úgy úszhatott mohó lelketek, mint
ahogy a hattyú úszik a holdfényes tavon. És
most ezt a szép, sima világot felszántotta, feldúlta a háború rémes ereje. Lelketekben kétkedés és megbotránkozás érik könyvekbe
vésett és tanítótoktól hirdetett igazságokkal
és meggyőződésekkel szemben.

Elveszítettétek legszebb eszményeiteket, melyeknek kiejtése visszhangzást keltett és
terveket érleltetett lelketekben.
A kifosztottságnak ebben a zavarában ki álljon őrt mellettetek, ki nyújtsa az első
gyámolítást, ha nem mi, tanítóitok, kik lelketek egyensúlyáért
elsősorban felelősek vagyunk?
Fogadjátok tehát szavaimat
úgy, mint mindazoknak közös
mondanivalóját, kik oktatásotokat és nevelésteket ebben az
iskolában szeretetettel és hivatásuk tiszta tudatával intézik. A
mi lelkünk együttvéve is koldusszegény a Kölcsey lelkéhez
képest, de legyen ez a beszéd új
viszonyok között új parainesis:
hisz minden szó súlyt nyer és
megnemesedik, ha az őszinteség szikráiról pattan, s azon
melegen szívből szívbe ültetődik.
Kedves gyermekeink, olyan
időt élünk, mely, ha a szellemi
világban sok mindent romba
döntött is, de rombolása felett diadalmasan
megcsillogtatott egy fenséges érzést: a hazaszeretetet. Figyeljetek. Ez az érzés megvolt
mindnyájunk szívében eddig is. Kiben, mint
lappangó tűz, olyan, mint a szentélyben égő
oltári mécs. Kiben, mint a tudásvágy szomjas
parazsa, vagy a belsejét feszítő költői láng.
Olyikban szerényebb alakot öltött, s úgy élt,
mint a naponkénti kötelességteljesítés vasszablyája vagy a jó példaadás varázsereje,
melyről csöndben gyújtogattuk a magunk elhatározásainak tüzét, mint a sekrestyés
gyújtja egyik gyertyáról a másikat. De a szívekben lobogó apró lángokból lávafolyam
dagad. A hazaszeretet többet nem a Búvár
Kundok, a Dugovics Tituszok, a Kemény Simonok példáin való álmélkodás, nem a tankönyvbeli hazafias versikék csermelye. A
szabadság egy lélegzetünkkel, izmaink erejével, egy nemzeti igazunk és létjogunk megdönthetetlen bizonyosságával. A tavasz,
kedves gyermekeink – nem az ibolya illata,
sem a pázsit zöld füve, sem a madárdal, sem
az ugrándozó báránykák. A tavasz az az életkedv, mely a rügyek fakadásával egyidejűen
ereinkben is új sugárban szökik; az élet jognak és erejének fokozottabb tudata. A hazaszeretetnek is csak szimbóluma a támolygó
vitéz, a tépett sebek, a puskaportól megfeketedett rózsás ábrázat. Maga a hazaszeretet az
a lelki erő, melyből a polgári és vitézi áldozatok ezer változata, mint a humuszból a
virág, kiterem. A tavasz törvénye a csillagok
járása, a hazaszeretet föltétele a kultúra,
mely egy nemzet életében évszázadok és évezredek tanulásán, tapasztalatain, lelki életén
épül. Csak az az igazi hazaszeretet, melybe
az emberi műveltség, jóság és erkölcs ömleszt
valódi tartalmat. Egyébként lehet félművelt
nemzetek kritikátlan ambíciója, lehet kalmárérdekek kétségbeesett védelme, egy nemzet
temperamentumával, nagy múltjával és naivságával való üzérkedés minden, csak hazaszeretet nem.
Kedves gyermekeink, ti mindent megértetek, az, mi mint nagyszerűség összefügghet
ezzel a szóval, ezzel a fogalommal: haza. Láttatok csatába induló virágos vitézeket, csatából visszatérő vonatokat, melyek vért, sebet,

sóhajt és nyögést öntöttek magukból magyar
falvak és városok állomásain. Adakozói voltatok filléres gyűjtésnek, s láttatok hirtelen
összeömleni milliós összegeket. Megtanultátok, hogy a pénz hogy lesz másodrangú áldozat, s hogy egy nemzet életébe hogy kerülnek
elsősorban a lelki tényezők. Nagy események
keretében foglalódott gyermek életetek, s ha
egyénenként mindannyitokat el is nyelhet a
feledés, de tömegben halhatatlanság az osztályrészetek. Jön kor, mely áhítattal fog fordulni emléketek felé, mint ahogy áhítattal
idézitek ma Ti a márciusi ifjak emlékezetét, a
Petőfi Sándor kortársaiét. Ők a szabadság
hajnalhasadásának dörögtek akkor éljent, ti
az élet és halál döntő ítéletének lesztek talán
már a közeljövőben igazoló tanúi.
Kedves gyermekeink, ha sok nagyszerűt
megértetek is, nem kerülhettek el bizonyos
csalódásokat. Hol keressük, lelketek melyik
zugában azt a csodálatot, mellyel rajta feledkeztetek bizonyos nagy nemzetek műveltségén, irodalmán és művészi remekein?
Ideálunk volt az angol nép gazdasági tudása,
világot átölelő roppant kereskedelmi szervezete. Mohón olvastunk minden sort, mely
francia írók gondolataival a szép francia
nyelven gazdagította lelkünket. Kereskedőiskola vagyunk: úgy gondoltuk és úgy hirdettük
nektek, hogy a magyar kereskedő képzettségétől elválaszthatatlan a modernség és európaiság. Tág kaput nyitott ez az iskola minden
szellemi hatásnak, mit a kereskedelemben kívánatos gyakorlatiasság a maga javára értékesíthetett. Ugyanakkor nem feledkezhetünk
meg a lelkiekről sem, és meggyőződésünk
volt, hogy minden tudásnak és ismeretnek
végső célja az emberi jóság és erkölcs szolgálata. S ha most ezt a hirdetést megcáfolva
látjátok, ha úgy találjátok, hogy éppen azok
a nemzetek tiporták el az erkölcsbe vetett
hitet, kik megépítették ennek a hitnek legszebb templomát, vajon elcsüggesszen ez a
csalódás benneteket? Kétséget keltsen-e lelketek legjobb és szentebb meggyőződése
iránt? Én azt mondom: mielőtt erőt engednétek szívetekben a csüggedés érzésének, vizsgáljátok meg előbb önmagatokat. Ha van
bensőtökben egy zuga az emberi haladás tisz-

teletének, ha csak egy gondolatotok is sugallja, hogy a jót szeretni és mívelni érdemes,
akkor ez a lelki harc és töprengés csak javatokra s az emberiség javára folytatott küzdelem leened. Mi nem törődünk ellenségeink
esetleges igazával, de nem lehetünk süketek
a magunk lelkének sugallataival szemben
sem. Mi érezzük, hogy a magyarságra hivatás
vár. Tudjuk irodalmunk előretöréséből, bizonyság erre a sűrű csodálat, mely művészeink és tudósaink nem egyének világszerte
kijutott. Bizton belekapcsolhatjátok ifjú lelketek reményeit és bizalmát a magyarság jövőjébe. Ennek a jövőnek a magva el van
vetve, s megérését nem fojthatja el, csak késleltetheti ennek a háborúnak esetleges tragikus vagy reményeinkkel ellenkező kimenetele.
Csak őrizzétek meg lelketekben azt a büszke
tudatot, hogy ti kereskedelmi iskola növendékeiül a küzdő és dolgozó magyarságnak
vagytok jövendő katonái. Nézzétek, ez a háború érzésekben eltávolította ugyan, de tudatban közelebb hozta egymáshoz a
földrészeket. Idegen országokban falvak százainak nevét tudjuk, melyeket eddig felfedezni
sem tartott méltónak a figyelem. Most rájuk
akadtunk, hol katonáink dicsőséges útját követve, hol egy-egy foglyul esett szegény hozzátartozónk sóhajos levelétől figyelmeztetve.
Ez a tudatotokban megszűkült földe felület a
ti tulajdonotok, a ti ígéretföldetek, jövendő
magyar kereskedők. Jogotok van hozzá, mert
ennek a földe felületnek nagy részét magyar
kutatók magyar Vámbéryek, Kőrösi Csoma
Sándorok, Stein Aurélok, Teleki Sámuelek fedezték fel az idegen élelmesség számára. Szeretném lelketekbe oltani azt az álmomat, hogy
lesz idő, amikor India pagodáinak lépcsőjén,
Kairó mecseteinek árnyékában, Zanzibár árnyas fái alatt s kínai piacok sátorában mindenütt egy-egy magyar ül, s nemzete pénzével
és áruival kereskedik és csereberél. Lám,
Amerikában egy új magyar nemzet él, s honszerelme s vérének lüktetése az Óceánon túlról is ide átdobog…
Kedves gyermekeink, talán kissé messzi ragadott a szó, de úgy gondolom, hogy ma,
március tizenötödikét ünnepelve, ki kell
(Folytatás a 15. oldalon)
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A természet kalendáriuma (CCCXLIX.)

Kiss Székely Zoltán

Egy tizenötös szám. És március:
Az első tavasz-hónap közepe.
Kimondottam így egyszerűn,
Ne féljetek, ne féljen senkise.

Ne féljetek: nem tüzesednek át
Halk hangolás után a vers-sorok,
Nem temetni és nem lázítani,
Csupán figyelmeztetni akarok.

Oly csendben nő a versem, mint a fű,
Úgy duzzad, mint a rügy duzzad a fán (…)

a somvirágos oldal
sütkérezője volt.

A somvirágos oldal
lejtőjén túl, alul,
kő- és keresztfa-sorral
kis temető lapul.

Beszélgess ott a holttal,
tavasszal érzi még:
– A somvirágos oldal,
az volt gyönyörűség.

Szelíd, egyszerű szóval
kérem: míg élhetünk,
szép somvirágos oldal,
adj jó tavaszt nekünk.

Halk, de határozott szavú ember beszéde
ez. Reményik Sándor Erdélyi márciusának
sorai nem lázítanak, de mert figyelmeztetnek,
Beszélgessünk mi is Áprilyval. Mintha
sokáig tiltva, letagadva voltak.
Legjobb barátja, Áprily Lajos, nála sokkal csak rá felelne az otthon maradt barát:
visszafogottabban szólt március forradalmá(…) Testvér, látod: én nem járok tilosban,
ról. Csupán négyszer írta le a forradalom szót
De te is hidd: nem tilalmas dolog
– összes költeményeiben. S mindnégyszer a
Megsimogatni otthon a fiókban
természet megújulásáról beszél. S csak az
Egy poros, régi, kicsi szalagot (…)
1966. február 22-én írt Az első villámban
érzem, hogy ’48 szellemét idézi:
1931. március 10. – ez a dátum áll Reményik versének végén.
Tavasz heroldja, evoé! Tüzed
1854. március 10. – Postarét.
ott lobbant túl, komor hegyoldalon.
Március 10. – 2012 óta a székely szabadFellobbanásod új forradalom,
ság napja.
„mellyel vén földünk ifjúvá teszed”.
Mára a Székely vértanúk kútján a felirat a
Áprilynál a tavasz forradalma a somvirág- dagadó holddal és a nyolc ágra sütő nappal lezással teljesedik. Hat versének „főszereplője” vétetett. S az obeliszk körül a nap is oktoa som. Vásárhelyiként, a Somostetőt emberré gonná változtatott.
De az a kicsi szalag fiókba nem záródhat!
érésem egyik színterének vallva, csak irigyKedves Olvasóm! A magyarság legnakedem, hogy ő kolozsvári, nagyenyedi, visegrádi sombokrokról beszél. Az 1957-ben írt A gyobb ünnepén folytatom, mit megkezdtem
somvirágos oldalában az egykori visegrádi lá- múlt héten. Ez alkalommal a 2019. év gerinzadó Zách Felicián lányától ér el a Duna ta- ces állatait mutatom be dióhéjban. Mindahányan a határok nélküli Kárpát-medence lakói.
vaszi fohászáig:
A 2019. év hala – már bemutattam –, a vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophtElment a gond a hóval,
halmus).
felhőn is fény nevet.
Az idén nem hüllőt, hanem kétéltűt válaszA somvirágos oldal
tottak az év csúszómászójának: a foltos szaarannyal integet.
lamandrát (Salamandra salamandra). Már
az ókor nagy természettudósai (Arisztotelész,
Ha utas jön hajóval,
Plinius) is ismerni vélték, téves megállapítáa hegyre feltekint:
saik nyomán azonban az állatot hosszú ideig
– Ni, somvirágos oldal…
babonás félelem övezte. Rejtett életmódja és
És issza azt a színt.
figyelmeztető rajzolata miatt sokáig hitték,
hogy bőrének váladéka halálosan mérgező, és
Itt ős szó járta s ó dal,
azt is, hogy minden tüzet elolt. Dehogy oltja,
a Zách-lány is dalolt,

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Oly csendben nő... mint a fű – téltemető

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira
emlékezünk, akikről talán nem tudunk
semmit, de ők tették naggyá Erdély
kultúráját, tudományát vagy vitték el
hírét a nagyvilágba, s tetemes részt vállaltak az egyetemes magyar kultúra és
tudomány gazdagításában. (Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000-1990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

Összeállította: Kuti Márta

Pálffy Endre (Maroshévíz, 1908. márc.
12. – Bp., 1975. nov. 16.): irodalomtörténész,
címzetes egyetemi tanár, az irodalomtudományok doktora (1976). Tanulmányait a kolozsvári egyetemen és a Sorbonne-on végezte.
1931-ben kapott román–francia szakos tanári
oklevelet a kolozsvári egyetemen. 1931-től
Nagyenyeden tanár a Bethlen-kollégiumban.
1937–40-ben N. Iorga professzor meghívá-

sára egyetlen magyar előadója volt a Vălenii
de Munte-i szabadegyetemnek. 1941-1945
között Naszódon a román líceum és kollégium tanára, majd igazgatója. 1945-től Bp.en
a
Vallásés
Közoktatásügyi
Minisztériumban (VKM) előadó, majd főosztályvezető, részt vett az általános iskola, a
dolgozók iskolája létrehozásában, a középiskolák államosításában. 1949–1955 között a
Bp.-i Pedagógiai Főiskola román tanszékének tanára. Több jegyzetet, tankönyvet írt;
irodalomtörténeti tankönyveket szerk. a magyarországi román középfokú oktatás számára. 1955-től a bp.-i ELTE román
tanszékének docense, címzetes egyetemi
tanár (posztumusz, (1976). 5 évig a Foaia
Noastră c. román nyelvű hetilap főszerkesztője. Irodalomtörténeti munkássága a román
irodalommal, a magyar–román művelődési és
az orosz–román irodalmi kapcsolatokra ter-

A somvirág... arannyal integet

és ha szerencsétlenül belepottyan a kútba,
akkor sem fogja mérgével a vízből ivók vesztét okozni. A mendemondák miatt sok szalamandrának kellett értelmetlenül elpusztulnia
alkimisták és méregkeverők mesterkedései
nyomán. A faj napjainkban használatos angol
(Fire salamander) és német (Feuersalamander) elnevezése is „tűzszalamandra” jelentéssel bír. Bár a bőrt és a nyálkahártyát
kellemetlenül ingerli a bőrében termelődő
méreganyag, az állat ártalmatlan. Testhossza
20 cm körüli. Kiemelkedő, nagy szeme, sötét
pupillája, hengeres teste, élénk mintázata – fényes fekete bőrét sötétsárga-narancsvörös foltok tarkítják – teszi összetéveszthetetlenné.
Éjszaka aktív, ám nyirkos, esős időben napközben is találkozhatunk vele. A középhegységek hűvös klímájú erdeinek vizei mentén él.
Élőhelyeinek egyre szennyezettebbé, szárazabbá válása, átalakítása jelentősen csökkenti
a szalamandrák fennmaradásának esélyeit.
Kedveli az erdők talaját borító vastag moha- és
avarréteget is, melyek szintén búvóhelyéül
szolgálnak. Télen mélyebb üregekbe húzódik.
Táplálékát általában lassan mozgó gerinctelenek (giliszták, meztelen csigák, ízeltlábúak) alkotják. A kifejlett példányok a vizet csak a
szaporodási időszakban keresik fel. Szaporodása hazai kétéltűink viszonylatában egészen
különleges. Általában április-május környékén,
a szárazföldön vagy a sekély vízben párzik.
Elevenszülő, lárvái a következő évben májusjúlius környékén meglehetősen fejletten, végtagokkal és kopoltyúkkal jönnek világra. A
lárvák többnyire augusztus-szeptemberre alakulnak át, s hagyják el a vizet, hogy ettől
kezdve a felnőtt szalamandrák életét éljék.
Kedvezőtlen körülmények között előfordul,
hogy a lárvák születésük évében nem tudnak
átalakulni, hanem a vízben telelnek át.
2019 év madara a gólyatöcs (Himantopus
himantopus). Szép régi neve székigólya.
Hosszú lábával és csőrével, fekete-fehér színével valóban miniatűr fehér gólyához hasonlít. Az internetes szavazáson a három
választható madárfajra (gólyatöcs, gulipán és
nagy póling) érkezett 8993 voks közül a gólyatöcs kapta a legtöbbet. A hím homloka,
torka, nyaka és alsóteste fehér, a fejtető, a
tarkó, a nyak hátsó része, a hát, a váll és a
szárnyak feketék. A tojó fején és nyakán több
a fehér, hátuk pedig barnásfekete. Vékony, fekete csőre hosszú. Piros lábai rendkívül hoszszúak (tudományos neve szíjlábút jelent).
Igazi világpolgár, az Antarktisz kivételével az
összes kontinensen él. Főleg vízi rovarokat és
más gerincteleneket, elsősorban alacsonyabb
rendű rákokat szedeget össze a víz színéről és
a parti iszapfelületről. A sekély, csak 20-25

jedt ki, s e tárgykörökből számos tanulmányt
publikált szakfolyóiratokban. A román irodalom története c. könyve magyar viszonylatban az első ilyen természetű összefoglaló
munka. – F. m.: Magyar nyelvtan és olvasókönyv a román tannyelvű gimnáziumok 1.,
valamint a polgári iskolák felső osztályai számára (Kelemen Bélával, Bp., 1941); Istoria
literaturii române pentru clasa a 3-a medie.
Manual provizoriu (Domokos Sámuellel,
Bp., 1953); Istoria literaturii române pentru
clasa a 2-a scolilor medii (Domokos Sámuellel, Bp., 1955); A román irodalom a 20. században (Bp., 1957); A román irodalom
története (Bp., 1957); Román társalgási
könyv (Bp., 1960); A román irodalom története (Függelék: Kozocsa Sándor-Radó
György: A román irodalom Magyarországon,
Bibliográfia; Bp., 1961); George Coşbuc
élete és költészete (Bp., 1973).
Borszéky Soma (Almásmező, 1828. márc.
25. – Nagyszeben – Nagyszeben, 1913. jan.
17.): jogi író. A szabadságharc idején honvéd.

cm mély tavakon és öntésterületeken, halastavakon és belvizes szántókon hosszú lábaival
a vízben gázolva táplálkozik. A kiemelkedő
szárazulatokon pedig költeni tud. Fészkét úgy
alakítja ki, hogy lehetőség szerint víz vegye
körül, a növényzeti borítottság 50% körül alakuljon, annak magassága körülbelül 30 cm legyen. A fiókák fészekhagyók, felszáradás után
szüleik elvezetik őket a fészektől, egy hónapos
korukban már képesek repülni, de szüleikkel
még ezután is összetartanak. Az Eurázsiában
és Észak-Amerikában fészkelők hosszú távú
vonulók. Tavasszal, március-áprilisban érkeznek meg a trópusi Afrikából, a költési időszak
végén korán útra kelnek, többségük augusztusban el is hagyja a Kárpát-medencét. A faj
védelmének alapját a még meglévő természetes szikes tavak megőrzése és az egykori fészkelőhelyek rehabilitációja jelenti.
Az eurázsiai hiúz (Lynx lynx) az év emlőse. A barnamedve és a farkas után a harmadik
legnagyobb ragadozó Európában. A hímek nagyobbak és robusztusabbak, mint a nőstények.
Átlagosan 20-35 kg-osak, marmagasságuk 6065 cm, testhosszuk 80-130 cm között változhat.
A pettyes ragadozó jellegzetessége fekete fülbojtja és rövid, alig 20 cm-es farka. Kerüli az
embert. Nyulakra, rágcsálókra, rókákra, őzekre
is vadászik. A faj éjszakai életmódot folytat, a
nappalokat kidőlt fákon, sziklarepedésekben
pihenve tölti. Európán kívül Oroszországban
és Közép-Ázsiában is őshonos. Magyarországról az első világháború után teljesen eltűnt, de az 1980-as években újra felbukkant,
viszont létszáma csekély, jelenleg alig 10-20
példány élhet Magyarországon. Ennél sokkal
jelentősebb populációi vannak Felvidéken,
Kárpátalján, s főleg Erdélyben.
A Magyar Vadászlap a számos Év Faja
kampányon fellelkesülve megválasztotta az
idei év vadászható vadfaját, a fogolyt (Perdix
perdix). A választás azért esett e fajra, mert a
többi hasonló, mezei élőhelyet preferáló vadunkkal (fácán, mezei nyúl) együtt a fogolyállomány is jelentősen megcsappant az
intenzív mezőgazdaság és a ragadozók egyedszámának növekedése miatt.
Március idusán végezetül még egyszer egy
áprilys forradalom. A vénülő, romlott szemű
költő kérése: Könyörgés a tavaszhoz.
Rügypattantó, szilaj forradalom:
heves tavasz, – lassíts az iramon.
Virágaim, lassabban nyíljatok:
vén szem legel búcsúzva rajtatok.
Hasonló, békés, de méltóságteljes kikeletet
kívánva, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, 171 évvel a Talpra,
magyar… elhangzása után

Később jogot végzett, és 1889-ig minisztériumi tisztviselő volt. A szabadalmi és védjegyjog
egyik
hazai
úttörője.
Több
közlekedéspolitikai tanulmányt írt az erdélyi
vasutak kérdéséről. F. m.: A találmányi szabadalmi törvény elvei (Bp., 1885); Gesetz
über den Markenschutz (Bp., 1888); Székely
vasutak (Székelyudvarhely, 1908).
Ferenczi János (Középajta, 1789. márc.
22. – Dálnok, 1868. ápr. 25.): református pap,
esperes, néprajzi író. Tanult Kézdivásárhelyt,
Nagyenyeden és 1811-től 1815-ig Göttingenben, ahol nyelvészeti, természet- és orvostudományi előadásokat is hallgatott. 1815-től
dálnoki pap, 1857-től kézdi esperes haláláig.
A szabadságharc alatt szerepet vitt Háromszék mozgalmaiban. A korabeli erdélyi lapokban, különösen a brassói Mulattatóban
(1838–1839) több néprajzi és történelmi cikket közölt a háromszéki székelységről.
Könyvgyűjteményével 1859-ben megalapította a sepsiszentgyörgyi ref. Székely Mikó
Kollégium könyvtárát. Kéziratos hagyatékát
is itt őrzik.
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Kolozsi János, a kerelőszentpáli Kapisztrán,
Küküllő vármegye nemzetőrségének szervezője*

(Folytatás március 8-i lapszámunkból)
„(…) a hadügyminisztériumhoz mái napon
ajánlással fölterjesztvén – mi Kolosi János
plébános úrnak, mint kinevezett tábori papnak, a nemzeti őrség alakításáig, vagy őrnagy
kinevezéséig, a megyében megtartását illeti
– ha a nevezett lelkész úr, ki a nemzetőrség
alakításában azon megyében oly erélyes
munkásságot fejtett ki, hazafi munkássága
folytatására megnyerhető leend, a nemzetőrség teljes alakításáig a megyében maradása
megengedtetik.”34 Bánffy továbbítja a levél
tartalmát.
„Tábori lelkész Kolosi János úrnak
Dicsőszentmárton 849 május 24-kén
Országos teljhatalmú biztos Szentiványi
Károly úrnak folyó hónap 14-ik napjáról
2941. szám alatt kelt rendeletét, mely szerint
a megyében maradása a nemzetőrség teljes
alakításáig megengedtetik — azon felkéréssel közlöm ezennel, hogy megkezdett erélyes
működését tovább is folytassa.”35
Bánffy és Kolozsi, miután a nemzetőrség
állománya körvonalazódott, a fölszerelésükkel foglalkoztak, és megállapodtak abban a
megyei képviselő bizottmány gyűlésen, hogy
a nemzeti gárda egyenruhája, „formaruhája”
„(…) az őrség alakításával megbízott Kolosi
János úr által – az esmeretes vászonkitlike”
(…)36 legyen.
Felhívást intéztek Küküllő vármegye szabóihoz, hogy 30 krajcár elkészítési ár ellenében varrjanak nemzetőri egyenruhákat. A
felhívás nem talált kellő visszhangra. Kolozsi
Dombóról írt levelében kéri a főispánt május
22-én, hogy
„(...) parancsolja meg a szolgabíróknak,
hogy a közelebbi péntekre a fegyverigazítók
Dicsőszentmártonba és a kerületükbe lévő
minden szabók Héderfájára ünnep harmadnapjára megjelenjenek (...)”37
Kolozsi főispánhoz intézett újabb kérésének, fölszólításának hangneme már erélyesebb, katonásabb volt. Néha a megszólítás is
parancsolóan hangzott. („Uram!”).
„A kerületében lakó mindazon lakatosoknak, kovácsoknak, kik a lőfegyverek igazítására képesek és alkalmazhatók, utasítsa ön
arra, hogy azok minden e célra szükséges
szerszámokat az ünnep utáni pénteken itten
Dicsőszentmártonban a megye háznál; a kerületében lakó szabók az úri ünnep harmadnapjára Bonyhán múlhatatlan megjelenni
tartsák szoros kötelességüknek.”38
Hogy mennyire sikerült 2500 nemzetőr
egyenruháját megvarratni és a nemzetőröket
felöltöztetni, erről egyelőre nem találtunk korabeli iratokat, és arról sem, hogy milyen
fegyvereket és hányat adtak a kezükbe. Egy
főispáni körrendelet azt sugallja, hogy megpróbáltak a nemzetőrök fölfegyverzéséről is
gondoskodni. Fölszólítja a szolgabírókat,
hogy gyűjtsék össze a fegyvereket, adják be

a dicsőszentmártoni megyei levéltárba ifj.
Muzsnai József úrnak „Egy puskáért 6-20
pfr-ot, egy pisztolyért 9-10 forintig, egy kardért 4-10 forintig van utalványozva az országos kormánybiztos úr által.”39 A gyengén
fölfegyverzett nemzetőrök kezdetben nem feleltek meg kellőképpen a rendfenntartásnak.
A vagyonfosztogatók garázdálkodásai napirenden voltak. Az erdélyi hadi főparancsnokságtól a főispán által kért katonaság még nem
érkezett meg. A szolgabírók is hiányolták a
katonaság jelenlétét. Így a karácsonyfalvi
szolgabíró kiemeli, hogy a kért 16 személy
„rendes katona, nem pedig nemzetőr” 40 legyen, akik a rablókkal, fosztogatókkal szemben eredményesebben tudnak föllépni. Végül
az erdélyi hadi főparancsnokság egy lengyel
zászlóaljat küldött Waldyc hadnagy vezetésével, melynek tevékenységével „tökéletesen
meg vagyok elégedve”41 – írja a főispán
az erdélyi főparancsnokságnak. Egy másik
levelében azt is tudtára adja a főparancsnokságnak, hogy a megyei hadi pénztárból 200,
azaz kétszáz ezüst Rforintokat fizetett ki
Waldyc legényei számára.42 Mind a főispán,
mind a szolgabírák jobban bíznak a katonaság jelenlétében, mint a gyengén fölkészített,
inkább lándzsákkal ellátott, elnézőbb nemzetőrökében. A vármegyei vezetés véleményének ellenére a nemzetőrök jelenlétére,
tevékenységére is szükség volt. Még a megye
határán kívül is igénybe vették. A marosszéki
és a szebeni katonai-polgári vezetéssel állandó kapcsolatot tartó Küküllő vármegye főispánját arra kérik június 30-án, hogy a
vámosgálfalvi nemzetőrök közül küldjön egy
félszázadnyit Medgyesre.43 Kétségtelen,
hogy a nemzetőrökkel elégedetlenkedőknek
igazuk lehetett, hiszen a fegyelmi kihágások
nemcsak soraikban, hanem a fegyelmezettebb sorkatonaság körében is előfordultak.
Két hónapi fönnállása után, az állandó katonai gyakorlatoztatás eredményeként, Küküllő
vármegye nemzetőrségének megbízhatóságáról beszélhetünk. „Különös méltánylást érdemel százados Gyárfás E(lek) e téren kifejtett
szorgalma. Kolosi János az őrség rendezésében és őket egyenként, nemcsak a törvények
értelmében, de lelkük meggyőződésétől vezéreltetett jó lelkes nemzetőröknek teremthetni, a legerélyesebben működik.”44 –
olvassuk a korabeli sajtóban. Kolozsi nemzetőrségének szervezettségéről, fegyelmezettségéről más levéltári iratok is
beszámolnak. Július 24-én, amikor már Küküllő vármegye nemzetőrsége szervezettebbé
vált, és Kolozsi igényes vezetése hatásosabbnak bizonyult – a medgyesi helyőrség parancsnoka, Lázár Albert arra kéri Kolozsit, a
vámosgálfalvi helyőrség parancsnokát, hogy
biztosítsa 370 gyalogos és 120 területükön áthaladó huszár élelmezését, ugyanakkor sürgette, hogy a vármegye nemzeti gárdája
vonuljon azonnal Nyárádtő szomszédságába.
Kolozsi nyomban értesítette Bánffyt, hogy
megszakítja vámosgálfalvi helyőrségi pa-

rancsnokságát, mert eleget kell tennie a felsőbb katonai parancsnak.45 Kolozsi ezen értesítése azért volt fontos, mert a
nemzetőrségre vonatkozó törvény értelmében
a község határain kívül teljesített szolgálatot
fizetnie kellett a törvényhatóságnak. A Küküllő vármegye tisztségének 1849-es áprilisiaugusztusi jegyzőkönyve arról is értesít, hogy
Kolozsi a tanácsüléseken való részvételével
is hozzájárult sikeres tevékenységéhez. Talán
ennek a szerepvállalásnak is köszönheti Kolozsi, de népszerűségének is, az egyik korabeli levéltári iraton olvasható, az ún.
Pénzutalványok jegyzékén, a nemzetőrségnek juttatott pénzadományt: 100, 150, 200 és
300, azaz összesen 750 forintot kapott 1849
júliusában.46
Bánffy jóformán a szabadságharc vége
felé, július 20-án kéri Szemere Bertalan miniszterelnöktől és hadügyminisztertől Kolozsi kinevezését – Küküllő vármegye
állandó képviseleti bizottmányának határozata alapján – a nemzetőrség élére, megemlítve
„(...) hogy addig is ezen általunk kért kinevezéshez egyszersmind illetménye is megadatnék, tekintve napontai szolgálatait, azt a
házi pénztárból, azon reménnyel rendeltük
kiadni, miszerént az hadi pénztárunk részére
be fog számíttatni. Ezen felterjesztésünkre mi
hamarább kedvező válaszát várjuk”47 Föltételezem, de még nem eléggé bizonyított,
hogy Küküllő vármegye nemzetőrsége vagy
nemzetőrségének egy része csatlakozott 1849
júliusának utolsó napjaiban Bem seregéhez,
mert a segesvári csatában, július 31-én Kolozsi megsebesült.48 Megsebesült és fogságba
került. Egyelőre csak föltételezni lehet, hogy
a csata után a helyszínre érkező Heydte császári őrnagy katonái fogták el Kolozsit, az ál-

(Folytatás az 5. oldalról)
cserélnünk egymás között minden vigasztaló
gondolatot. Ma még barátsággal szorítjuk
egymás kezét, de jöhet egy pillanat, mikor
megindul lábunk alatt a föld, s csak távolról, egymás szavát nem értve fogunk majd
inthetni egymásnak. Ki tudja, nem fogjuk-e
akkor megbánni, hogy kizsákmányolatlanul
hagytuk az őszinteségre kínálkozó pillanatot? Olyan korban vagytok, mikor már az
iskola nem képes egészen lefoglalni lelketeket, hanem nevelésetekből részt kíván az
élet is. Nyílni kezdő szemetek beleütközik
bizonyos tapasztalatokba, melyekben az élet
és az iskola ellentmondását észlelitek. Sajnos, a példák mindenütt közel valók, s gyakran nincs módunkban szemetekre fátyolt
takarni. Hirdetjük nektek a magyar nyelv
szépségét, a magyar nyelv jogaiért folytatott küzdelmek történetét, s ugyanakkor az
iskolán kívül nyomtatott betűben szóhoz jutnak olyan emberek, kik a magyar nyelv helyesen írásának híjával vannak, s láttok

embereket, kik a haza boldogulásával minduntalan összecserélik a maguk érdekeit.
Prédikáljuk nektek a munka megváltó erejét, a tehetség tiszteletét, s ugyanakkor szemetek előtt a jók elé vágnak a kapaszkodás
könnyű fegyveresi. Figyelő lelketekben
méltán teszitek fel a kérdést, hogy vajon
nem meddő célért áldozzátok fel tanulásban ifjúságtok szép esztendeit? Vajon nem
céltalan kegyetlenség ifjakat nevelni egy
igazságtalan jövőnek? Fiúk lelkét stúdiumok rabságába törni és serdülő leányokat
írógépeknek eljegyezni? Nyugodjatok meg.
És főképp ne vádoljátok a jövőt, mert mi
éppen a jövőtől várjuk a jelen igazságtalanságainak helyrehozását és jóvátételét. A
csatatéren milliók véreznek és szenvednek
s az ő példájuk meg fog szégyeníteni mindenkit, kik eztán a hazáért nem mindenüket
áldozzák. A hazafiság, az erkölcs szempontjából mostantól fogva csak annak a kötelességteljesítésnek lesz becsülete, mely
értékben és őszinteségben az ő áldozataik-

kal lesz egyenlő. Akik most a hazát védik,
majd hazajövetelük után az igazságot fogják védeni. Csaba új népe, Szent László új
serege lesznek ők, tiltakozni fognak minden
álérték ellen sebeikkel, béna tagjaikkal;
még sírban porladó ajkukkal is tiltószavakat fognak hangoztatni.
Kedves gyermekeink! Be kell fejeznem
beszédemet, s arra, amit végezetül még
mondani akarok, a legszebb szavakat keresem szívemben. Úgy látom, mintha egy
fénylő szivárvány hidalná át azt a 67 esztendőt, melynek távolában ott ragyog a mai
napon felindított kegyeletünknek tárgya:
1848. Ennek a szivárványnak felénk eső
vége magyar iskolánk falain tündöklik s átömlik rajta mindaz a fényes költészet és romantika,
mely
1848-ban
iskolás
gyerekekből lett hősökről regél. Ez a szép
költészet napjainkban is megismétlődik, és
soraitokban állanak azok az ifjak, kiket maholnap az iskola padjaiból katonáknak búcsúztatnunk. Irigykedve nézünk rájuk, mert
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landó nemzetőrség őrnagyát, törzstisztjét, és
vitték el a marosvásárhelyi várbörtönbe.49
A Nagyszebenből Sepsiszentgyörgyre,
Csíkszeredába, Marosvásárhelyre kiküldött
hadbírók ítélkeznek a szabadságharc résztvevői fölött. Az 1849–1850-es években a marosvásárhelyi cs.kir. hadi törvényszéken
három hadbíró50 osztotta a többévi, néha két
évtizednyi börtönre terjedő vagy halálos ítéleteket. Köztük volt egy Loderer nevű főhadnagy51, aki a nagyszebeni hadi törvényszéken
is a legszigorúbban értelmezte a cs. kir. katonai
büntető törvénykönyvet. Kolozsit a marosvásárhelyi hadi törvényszéken 1849. szeptember
18-án 10 évi várfogságra ítélte.52 Még november 22-én is Marosvásárhely legismertebb vezető személyiségei között találjuk az ottani
várbörtönben, amikor Erdély katonai polgári
kormányzója elrendelte a vallatásukat.
„Az itteni várban fogoly Bíró Mihály, Farkas József, Csíki József, Kováts Sámuel, Kolozsi János és Hajnal József ellen, úgy gróf
Lázár József és Lázár Dénes urak ellen kormányzó báró Wolhgemuth ő Exaja által végben vitetni parancsoltatott közesketést (...)”53
Kevesen ültek hét évet börtönben a szabadságharcban vállalt tevékenységükért.
1856-ban kegyelmet kap. Péterváradról,
egyesek szerint Kufsteinból szabadult.54
1857-ben papi működése engedélyezése érdekében kérvényt nyújtott be az uralkodóhoz.
1860-ban helyettes plébános Magyarigenben,
majd 1867-ben Sinfalván szolgált. 1872-ben
plébános Felvincen, és ugyanott halt meg
1873 decemberében.55
Tizenkét évi kerelőszentpáli, búzásbesenyői, marosugrai plébánosi szolgálat után
azon kevés egyházi személyek közé tartozott,
akik a szent szabadságharc idején a nemzetőrség szervezését, vezetését példaadóan teljesítették. Az általa vállalt feladatot, amint a
korabeli iratok is kiemelik, olyan hazafias lelkesedéssel végezte, amit nem hagyhat figyelmen kívül az emlékező szeretet.
* Rövidített dolgozat

Könyvészet

34. Mm NL., Küküllő vármegye. Politikai-közigazgatási iratok,2021/1849/46.l.
35. uo.,2022/1849/79.l.
36. uo,2022/1849/61.l.
37. uo.,2022/1849/75.l.
38. uo.,2022/1849/77.l.
39. uo.,2022/1849/95.l.
40. uo.,2022/1849/67.l.
41. uo.,2022/1849/92.l.
42. uo.,2022/1849/90.l.
43. uo.,2023/1849/79.l.
44. Honvéd. Kolozsvár, 152. 1849. június 23. 602. o.
45 MmNL., Küküllő vármegye. Politikai-közigazgatási iratok, 2023/1849/86.l.
46. uo.2030/1849/104.l.
47. uo.,2022/1849/110.l.
49. Bona, uo.
50.Mm.NL., 919-es iktatói jegyzőkönyv (1850. szept.5./7679.f.sz) egy „Schaedel főhadnagy auditort”, a 920-as iktatói jegyzőkönyv (1851. március 10./1640.f.sz.) egy Sollerer (v. Sollner) nevű
auditort említ, akit március 10-én temettek el.
51. Mm.NL., 919-es iktatói jegyzőkönyvben 1849 novemberétől és a következő év szeptemberéig
mindegyre előfordulnak a Loderer hadbíró tevékenyégéről szóló följegyzések, aki Szebenben is
osztogatta a büntetéseket.
52.Bona, i.m.; Tamási Zsolt-József, i.m., 337. o.
53. Mm NL., 917-es iktatói jegyzőkönyv, 1849.nov.22./5301. f.sz.
54. Tamási, im.; Bona im.; Fónagy Zoltán könyvében (Kufstein, a megtorlások jelképe. Kossuth
Kiadó. Bp., 2016) nem található Kolozsi neve, ám a hozzám írt levelében megjegyzi: „ A lista teljességéért nem vállalnék felelősséget, mert nem biztos, hogy minden fogolykimutatás fennmaradt;
lehetséges, hogy egyes, egészen rövid ideig ott őrzött rabok kiestek a nyilvántartás lyukain.”
55. Bona i.m. és Tamási i.m.

Antalffy Endre 1915. március 15-én mondott beszéde

sorsukban a legszebb ifjúi álom teljesedett s
minden könny, mely utánuk hull, egy különös
szép, isteni virradat harmathullásai. Mi láttuk és látjuk az ő lelkesedésüket, s boldog
örömmel írjuk ennek érdemét nem a mi tanításaink, hanem a múlt hatásnak javára. Perikles mondta, hogy az igazi kegyelet a hősök
példáját tettel ünnepelni. A mi szavuknak is
itt csak annyi helye van, hogy megállapítsa,
hogy a magyar hazafiság, íme, a legszebb
tettek határához is eljutott.”
Ha átvitt értelemben is, de ma is sokat
mondó beszéd a mai fiatalság számra is. Bár
nincs küszöbön háború, az erdélyi magyarság sorsdöntő fordulathoz érkezett, ahol
most a tét az 1000 éves erdélyi magyar elem
és kultúra megőrzése, vagy a kivándorlás,
feladás és a szászok sorsára jutás. És ebben
adhat egy kis eligazító fényt és reményt
Antalffy Endre 114 évvel ezelőtt mondott beszéde!

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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BASZK TERRORSZERV.

című pályázat nyertesei:
KISS TÜNDE, Marosvásárhely,
Kárpátok sétány.
MAKKAI IRMA, Marosvásárhely,
Parângului u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
Nekem olyan kislányom van, hogy a szemén nő
a haja. Kukorica
kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Jezsuita jogász, egyetemi tanár, 200 éve hunyt el (Imre). 7.
Táncmester, 200 éve született (Lajos). 9. Karmester (Alberto). 10. Hallgat a szavára.
11. Református pap, történetíró, 150 éve született (Aladár). 16. Fáról csenő. 18.
Mirákulum. 19. Mária egyik becézése. 20. Nyugat (röv.). 21. Befolyása érvényesülő. 22.
Angolul enni. 23. Ásványi fűszer. 24. Arab férfinév. 25. Előtag: fül. 26. Csillagkép. 28.
Vaspálya. 31. A tiroli híres. 33. Benyes! 35. Növényi hajtás. 37. Perui autójel. 39. Limited
(angol röv.). 40. Lóköröm. 42. … grófja (Rossini operája). 43. Az egyik múzsa. 45.
Marosvásárhelyi téka. 47. Akkor indul! 48. Franciául nevetni. 49. Szintén (angol). 50. Az
órómai viselet egy darabja. 52. Orvos, egyetemi tanár, rektor, 250 éve született
(Ferenc). 53. Az európai porcelángyártás elindítója, 300 éve halt meg (Johann
Friedrich).
FÜGGŐLEGES: 1. Ébred. 2. Errefele! 3. Stadion része. 4. Német fotokémikus (Joseph
Maria). 5. Operaénekes (György). 6. Anyós (nép.). 7. Zavaros kód! 8. Balzsam. 11. Katolikus püspök, egyházpolitikus, 200 éve született (György). 12. Dolgoztat a régész.
13. Erőgép. 14. … Jürgens (énekes, zeneszerző). 15. Középen lead! 17. Van esze. 19. De
(francia). 20. Holland autójel. 22. Származik. 24. … Domini (az Úr éve). 26. Palindrom
férfinév. 27. Fagylaltot fogyaszt. 29. Római kettő. 30. Költő, pap, tanár, 250 éve született
(Gábor). 32. Idős, öreg. 34. Tápláló. 36. Angol admirális (sir Francis). 38. Idegen férfinév.
40. Dél-amerikai agrármunkás. 41. Heveny. 44. Angyalrang. 45. … et moi (Géraldy). 46.
Kézzel jelez. 49. Magad. 51. Határrag.
L.N.J.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva William Golding brit
regényíró egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beírtunk.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket március 28-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

uq

JOULE

q

kilyén
levente

Megfejtések
a március 8-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Csodabazár

Skandi:
Ha elmondod, mennyi jutalmat
kapok, én is elmondom, hogy
kivel csal meg a férjed.

KOBAK KÖNYVESBOLT

VÍZSZINTES: 1. Téveszmés, hiszékeny – Hamis vád. 7. Német személyes névmás –
Régi római aprópénz. 8. Egy ... emlékiratai (A. Golden) – Játékvezető. 9. Kissé izgul! –
Ázsia része! 11. Dorong – Tőzeg egynemű hangzói. 12. Áramforrás lehet – Kötetlen, fesztelen. 14. Téli csapadék – Molibdén vegyjele. 15. Műt – Számadás. 18. Formátlan, alaktalan – Idegen férfinév. 19. Meghűléses betegség – Ágyúlövedék. 22. Dísz, cicoma –
Legvégén! 23. Korai gyümölcs – ... Rocky, amerikai rapper. 25. Panasz szava – Éra. 27.
Futómadár – Vízben van! 28. Angol diákváros – Kerek szám. 30. Ellenérték – Spanyol és
német gépkocsijelzés. 31. Nyereményszelvény – Lemez.
FÜGGŐLEGES: 1. Régi történet – Föníciai főisten. 2. Gyümölcsöt szárít – Renegát.
3. Szibériai folyó – Ezüst vegyjele. 4. Élet – Norvég és iráni autójelzés. 5. Középkori
török – Bevásárlóközpont. 6. Tanul, memorizál – Pödör, csavar. 10. Készlet, garnitúra –
Fátyol, palást. 13. Közigazgatási egység – Hawaii köszönés. 16. ... Latvala, finn gitáros –
Vulkáni kőzet. 17. Bűvölet, varázs – Dalol. 20. Női név – Előidéző. 21. Kis üzlet – Zenedráma. 24. Magasba lendít – Szalonnát főz. 26. Épületmaradvány – Kemping bejárata!
29. Tiltószó – Néma rab!
Koncz Erzsébet
1

7
9

12

Marosvásárhely,

17

18. szám,

22

Győzelem tér

www.bookyard.ro

19
25

28
31

3

2

10
15
20

18

26

4

8

13

L

23
29

11
16

27

5

6

30

7

2

9

14

24

1

12

21

17
19

22

25

28
31

3

10
15
20

8

13

18

26

23
29

4

11
16

27

5

6

14

24
30

21

2019. március 15., péntek ______________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG
MAROSVÁSÁRHELYRE
BAJKÓ MAGDÁNAK

születésnapja alkalmából kívánunk
minden jót, Istentől megáldott, jó
egészséget! Sok szeretettel,

szerető családja. Isten éltessen,
mama! (1755)

ADÁSVÉTEL

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett építési
telkek eladók kedvező áron, 5 és 28
ár között. Tel. 00-36-20-334-8629.
(6-1241-I)

ELADÓ olcsón 1 ha terület Jedden
(Livezeni).
Tel.
0765-192-707.
(3/1659-I)

VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (23/1110)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj. Tel. 0743-595-124, 0749-761147. (3/1274-I)

ELADÓK előnevelt csirkék a cserefalvi Soós-farmnál, kizárólag beoltott
szárnyasok kaphatók. Házhoz szállítást is vállalunk. Tel. 0754-365-811,
0756-543-388. (2/1343)

GYÜMÖLCSFATERMESZTŐ elad: gyümölcsfa-, rózsa-, málna-, ribizli-, szőlő-,
egres-, orgonatöveket, díszcserjéket, tujákat, krizantémot Marosszentgyörgyön
(a Gemini mellett), Koronkán, a Koronka Panzió mellett, Maroskeresztúron, a
kijáratnál, jobb oldalon. Ár: 6-13 lej között. Tel. 0741-763-416. (-I)
SZENTFÖLDI KÖRUTAZÁS
2019. május 6-12. között
Gy. Tibor plébános vezetésével szentföldi körutazás lesz.
Főbb helyszínek: Jeruzsálem, Betlehem, Tiberias, Holt-tenger, Jordán folyó,
Maszada hegye és Yad Vashem.
Bővebb információ a 0744-909-601-es telefonszámon. (sz.-I)
ZARÁNDOKLATOK 2019-ben
Május 20–25. – MEDJUGORJE (145 euró)
Július 2–6. – SZENTFÖLD (600 euró + 900 lej repülő)
Október 8–12. – PORTUGÁLIA: Fatima és környéke, Lisszabon
(480 euró + 1000 lej repülő)
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István.
Érdeklődni lehet a 0742-968-166-os telefonszámon
vagy a hajlakattilajbi@freemail.hu e-mail-címen. (sz.-I)

ELADÓ ötsoros kapagép, kukoricafejtő
gép, cserép bontásból, elektromos
kályha, szép menyasszonyi ruha. Tel.
0365/435-230. (3/1279)

ELADÓ tűzifa: gyertyán és akác. Tel.
0747-933-367. (1688)

ELADÓ tűzifa: gyertyán és akác. Tel.
0747-620-424. (1688)

ELADÓK: falétra, kutyaól, rámás
fűrészek,
üvegtáblák,
PVC-kannák,
vascsövek, egy tekercs kátránypapír,
kenyérpirító, melegítőkályha, aragázkályha, kis fotelek. Tel. 0742-424-045.
(3/1698)

ELADÓK: őshonos alma-, körte- és
őszibarackcsemeték.
Alma:
batul-,
cigány-, ponyik-, fehér vajas, csíkos alma.
Körte: pirosbelű, nádméz (pergamenvagy babbűz), cukorkörte. Szőrös
parasztbarack,
májusi
és
júniusi
cseresznye csemeték. Tel. 0744-263-566.
(14/1711)

Rágcsálóirtás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján a Coral Impex
Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy

március 19–29. között rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, magánterületen, magánházaknál. Rossz idő esetén a
határidő kitolódhat.
A felhasználandó szer hatóanyaga a bromadialome, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett, mérgezés szempontjából
ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül, ellenszere a K-vitamin; ha véletlenül a szervezetbe kerül, feltétlenül forduljon a sürgősségi kórházhoz.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetjük az
érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett
társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál
és gazdasági egységeknél egyaránt.

Közlemény

A Csíkszereda, Márton Áron utca 18, P4, Hargita megye székhelyű B&B Insolvency Solutions IPURL, az eladósodott EMIVAS
ConS KfT. cégfelszámolója, nyilvános árverést hirdet a cég alábbi
ingó és ingatlan javainak értékesítésére:
1. 1-es számú farm (volt raktár és szálláshelyek), műtrágya,
vegyszer, valamint gyümölcs raktározására alkalmas helyiségek,
szálláshelyek, irodák, mezőgépészeti karbantartóműhely, egyéb helyiségek (kapusfülke, istálló, fedett raktér, mosdó, kukoricakas).
Beépített összfelület 2.069,97 négyzetméter, teljes felület 2.366,97
négyzetméter, 30.535 négyzetméter hozzá tartozó területtel Bátos
község külterületén, mintegy 4–5 km-re a község határától, a vajolai kijárat felé. Kikiáltási ár: egy tömbben 294.000 lej.
2. 14-es számú farm – gyümölcsraktárak, istállók, üzemanyagraktárak, karám, raktár, szálláshelyek 2.814,02 négyzetméteres beépített felülettel, 3.279,02 négyzetméteres teljes felület, a hozzá
tartozó 20.446 négyzetméter területtel, kb. 800 méterre a DJ 154
jelzésű, Szászrégent Bátossal összekötő megyei úttól – a teljes állóeszköz-készlettel. Kikiáltási ár: egy tömbben: 1.220.702,00 lej.
A javak teljes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható. Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély,
aki/amely 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 2019.
március 22-én 14 órától, és a javak értékesítéséig minden héten
pénteken ugyanabban az időpontban megismétlik. Bővebb felvilágosítás a 0366-100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon.

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396107. (4/1718-I)

ELADÓ kripta a marosszentgyörgyi új
temetőben. Tel. 00-36-30-235-6137.
(mp.-I)

ELADÓ lucernamag. Tel. 0740-872-743.
(1770)

ELADÓ lucerna és szarvaskerep bála.
Tel. 0729-925-074. (1759)
GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0752-578568. (1762)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707713. (1762)

LAKÁS

VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdőövezetben. Tel. 0036-70-3636817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Interneten megtekinthető: http://alexandervendeghaz.hu (-I)

ELADÓ I. osztályú, 36 m2-es garzon a
Kárpátok sétányon. Tel. 0749-425-152.
(14/1529)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás.
Érdeklődni Marosvásárhelyen, a Lămâiţei
utca 37. szám alatt, 14-es ajtó. (12/1726)

GARZONT és tömbházlakást vásárolok.
Tel. 0737-797-975. (18/1734)
ELADÓ tömbházlakás a Dacia
környékén, 4/4. emeleten, csendes,
gyerekbarát
környezetben,
két
különálló szobával. Érdeklődni a 0753067-204-es telefonszámon. (1750-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás második
emeleten, a Kárpátok sétányon. Tel.
0751-133-100, 0741-730-682. (1745)
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TűZIFA és FELDOLGOZHATÓ FA ÉRTÉKESíTÉSÉVEL foglalkozik
a MAROSVÁSÁRHELYI ERDÉSZETI HIVATAL.
Az erdészet által forgalmazott faanyagokat a következő helységek térségében,
útszélen ajánljuk: Mezőbergenye, Marossárpatak, Erdőszengyel, Székelykál,
Székes, Marosvásárhely, Szentháromság, Szentgerice, Fintaháza.
Tűzifaválaszték: a 16,2 erdei köbméter/család maximális mennyiség – a fafajtától függően – kemény lombos: 146,90 lej/erdei köbméter, illetve lágy lombos:
117,53 lej/erdei köbméter árban kapható. Az árak a héát tartalmazzák. Az erdészet elérhetőségei: 0732-810-075, 0745-100-003, illetve 0744-500-773. (20520)
KIADÓ bútorozott és felszerelt ház:
nyolc szoba, öt fürdőszoba, két
konyha. Tel. 0744-556-452. (1764-I)

ELADÓ háromszobás tömbházlakás és
garázs a Rozmaring utcában. Érdeklődni
a 0742-802-545-ös telefonszámon. (-)
KIADÓ teljes berendezéssel ellátott
kétszobás apartman a November 7.
negyedben nem dohányzó személy
részére. Ára 200 euró. Tel. 0752-836269. (1774-I)

MINDENFÉLE

ELADÓ magánalapítvány. Érdeklődni
a 0265/323-899-es telefonszámon.
(1766)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/1722)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20923)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (4/741)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(21031)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543104. (7/636-I)
KIADÓ öt ár kert a Bodonhegyszőlőben. Tel. 0747-816-253. (6/1576-I)

OLCSÓ
NYARALÁST
kínálunk
Hajdúszoboszlón
házias
ízekkel,
félpanziós ellátással. 3 éjszaka 250 lej, 7
éjszaka 450 lej. Tel. 00-36-52-271-848,
00-36-30-055-7227. Szabó Antalné,
Hajdúszoboszló, Damjanich utca 100.
szám. (4/1642)
LAKÁSTAKARÍTÁST vállalok. Tel.
0747-991-981. (7/1663-I)

SÍRKERETET, kriptát készítünk gránitból,
mozaikból előnyös áron. Tel. 0753-924431. (6/1662)

NAGY HÁRSFA kivágására szakembert,
-csapatot
keresek.
Tel.
0265/226-781,
0748-206-370.
(10/1648-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0744-227-906. (4/1578-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást, csatornakészítést, csatornajavítást, kéményjavítást, hőszigetelést,
festést, manzárdkészítést. Tel. 0759467-356. (4/1660-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost. Tel.
0744-572-889. (21056)
VÁLLALJUK lapos tető szigetelését,
garázsszigetelést, blokktető-szigetelést égetett bitumennel, kátránnyal.
Tel. 0743-618-971. (sz.-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatornatakarítást, festést és bádogosmunkát.
Tel. 0743-799-833. (11/1707-I)

ÁCS-TETŐFEDŐ,
bádogosmunka,
tetőfelújítás, javítás, cserépforgatás, új
tető
Lindab-lemezzel,
bármilyen
munkálatok. Tel. 0740-651-354. (1740)

TETŐFEDŐ bádogosmester vállalja
bádogtető készítését, szerelését és
javítását,
csatorna
készítését
és
szerelését
különféle
anyagokból,
cserépátforgatást. Tel. 0743-903-910,
0756-525-549. (1749)
IDŐS hölgy mellé gondozónőt keresünk. Tel. 0722-171-194. (1753-I)

ALKALMAZUNK állatgondozót munkakönyvvel. Tel. 0729-925-074. (1759)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat
garanciával. Tel. 0722-846-011.
(1760-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (1765)
ÁLTALÁNOS asszisztensnő, munkahelyet keresek (fogászat is lehet). Tel.
0744-851-065. (1767)

BL: Negyeddöntős a Barcelona és a Liverpool is

Negyeddöntőbe jutott a Barcelona és a Liverpool szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miután a nyolcaddöntő visszavágóján előbbi otthon 5-1-re legyőzte a Lyont, utóbbi pedig a Bayern München vendégeként nyert
3-1-re. Részletek hétfői lapszámunkban.

A labdarúgó 1. ligás rájátszás
2. fordulójának televíziós
közvetítési rendje

Március 15., péntek:
* 20.30 óra: Sepsi OSK – CSU Craiova (felsőház)
Március 16., szombat:
* 13.00 óra: Dunărea Călăraşi – Jászvásári CSM Politehnica (alsóház)
* 20.30 óra: Konstancai Viitorul – Kolozsvári CFR (felsőház)
Március 17., vasárnap:
* 17.30 óra: Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti Dinamo
(alsóház)
* 20.30 óra: Gyurgyevói Astra – Bukaresti FCSB (felsőház)
Március 18., hétfő:
* 18.00 óra: Concordia Chiajna – Nagyszebeni Hermannstadt (alsóház)
* 20.30 óra: FC Voluntari – FC Botoşani (alsóház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és a Look Sport/Plus.

Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. A 3. ligás bajnokság V. csoportjának 18. fordulójában ma délután 3-tól: Csíkszeredai FK – Szászrégeni Avântul; szombaton 15
órától: Szászhermányi AFC – Marosvásárhelyi
MSE, Radnóti CS – Székelyudvarhelyi FC.
A 4. ligás elitbajnokság 15. fordulójában, szombaton 11-től: Dános – Ákosfalva, Segesvár – Marosludas, Kutyfalva – Nyárádtői Viitorul,
Marosszentkirály-Náznánfalva – Nagysármás,
Nyárádtői Unirea – Marosvásárhelyi Atletic, Szováta – Nyárádszereda, Marosoroszfalu – Marosvásárhelyi CSM.
A futsal Románia-kupa elődöntőjében, szombaton
16.30 órától: Marosvásárhelyi CSM – Galaci United.
A sorozat négyes döntőjének helyszíne Călăraşi.
KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga középszakasza Kék csoportjának 7. fordulójában, szombaton 15 órától: Bukaresti Rapid –
Marosvásárhelyi CSM.
KÉZILABDA. A férfi A osztály D csoportjának
16. fordulójában, szombaton 12 órától, a Radu
Voina csarnokban: Segesvári HCM – Nagybányai
Minaur.

18 NÉPÚJSÁG __________________________________________________________HIRDETÉS_______________________________________ 2019. március 15., péntek
Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)
ZUHANYKABINOK GYÁRTÁSA egyedi és normál méretben 25
éve. Ingyenes felmérés. Tel. 0744-238-765. (sz.)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS vállalkozásoknak adózás céljából a
2018-as évre. Tel. 0744-504-536. (63209)

PVC-ABLAKOK, vasajtók javítását, zárszerkezetének cseréjét vállalom. Tel. 0744-504-536. (63209)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat és ultrahangos kivizsgálás. Kedvezményes
árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám
(November 7.). (63211-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú betegnyugdíjasokat (gradul 3). Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt. (63326-I)

CUKRÁSZATHOZ ÉRTŐ SZEMÉLYT alkalmazunk. Tel. 0745668-883. (7/1591-I)

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk önkiszolgáló ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (21054-I)

A marosvásárhelyi THREEPHARM KFT. ELEKTRONISTÁT alkalmaz orvosi gépek karbantartására. Önéletrajzukat várjuk április
30-ig a következő e-mail-címre: office.medicale@threepharm.ro
(21060)

NÉMETORSZÁGI MUNKALEHETŐSÉG NÉMETÜL BESZÉLŐKNEK! Csoportvezetői munka 4 csillagos szállodákban. Munkakör: általános szobalányi/szobafiúi munka, adminisztratív feladatok,
csapatkoordinálás, napi munkaszervezési tevékenységek. Elvárás:
magyar, román, német nyelvtudás. Szakmai tapasztalat nem szükséges! Jelentkezz önéletrajzoddal: ro@clearservice.eu További infók:
0735-600-900. (sz.-I)

MŰEMLÉKEK
FELÚJÍTÁSÁRA
SZAKOSODOTT
KFT. MUNKATÁRSAT keres. B kategóriás jogosítvány előnyt jelent. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613.
(sz.-I)

GYÓGYSZERÉSZT és GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENST alkalmazunk Marosvásárhelytől 12 km-re levő GYÓGYSZERTÁRBA.
Tel. 0748-151-949. (21051-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (21061)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST, SEGÉDMUNKÁST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (21061)

A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek az
ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villanyszerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a
titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon.
(63394-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ – Igényeljen ezen a héten kanapétisztítást, és jutalmul FÉLÁRON mossuk ki szőnyegeit. További
információért
hívja
bizalommal
a
0799-998-899-es
telefonszámot. (sz.-I)

JOGOSÍTVÁNNYAL rendelkező TARGONCAVEZETŐKET alkalmazunk magyarországi munkavégzésre. Kiemelt bérezés és egyéb juttatások. A szállás ingyenes. Érdeklődni a 0745-111-103-as
telefonszámon. (20993)

MAGÁNVÁLLALKOZÁS ELADÓT, illetve PÉNZTÁROST alkalmaz teljes vagy részmunkaidőre. Akár egyetemisták vagy nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk. Dinamikus, kommunikatív, pontos, komoly,
megbízható, román nyelvtudással, illetve B kategóriás hajtási jogosítvánnyal rendelkező személyek jelentkezését várjuk. Fényképes
önéletrajzaikat az inghetata.ildiko@yahoo.com e-mail-címre várjuk
április 28-ig. További információért a 0758-291-244-es telefonszámon
érdeklődhet munkanapokon 10–18 óra között. (21069)

MAROS MEGYEI TANÁCS

Álláshirdetés

A Maros Megyei Tanács 2019. április 15-én versenyvizsgát szervez a megyei önkormányzat szakapparátusának Gazdasági Igazgatóságához tartozó Megyei Közszállítási Hatóságnál egy I-es besorolású, fő szakmai fokozatú tanácsadói állás
betöltésére.
Általános részvételi feltételek:
A versenyvizsgára jelentkezőnek meg kell felelnie a köztisztviselők jogállásáról
szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 54-es szakaszában szereplő előírásoknak:
a) rendelkezzen román állampolgársággal és romániai lakhellyel;
b) ismerje a román nyelvet szóban és írásban egyaránt;
c) betöltötte a 18. életévét;
d) teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
e) az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a
családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
f) teljesíti az állásnak megfelelő speciális feltételeket
g) nem volt kiszabva rá végleges ítélet az emberiesség ellen elkövetett,
állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi
az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásával, kivéve azt az esetet,
ha rehabilitációban részesült
h) nem volt felfüggesztve köztisztségből, és nem bontották fel a munkaszerződését fegyelmi okok miatt az elmúlt 7 év során
i) nem folytatott politikai rendőrségi tevékenységet, ahogyan ezt az érvényben lévő törvények meghatározzák.
Specifikus részvételi feltételek:
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőnek teljesítenie kell a következő
specifikus feltételeket:
• rendelkezzen egyetemi végzettséget bizonyító oklevéllel, vagy hosszú távú
felsőfokú tanulmányok elvégzését igazoló hivatalos okmánnyal
• legkevesebb 5 év szakmai tapasztalat az állás betöltéséhez szükséges szakterületen, ahogyan azt a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as
újraközölt törvény 57-es szakaszának 5-ös bekezdésének b pontja rögzíti
• jó kommunikációs, elemző- és szintetizálókészség, kezdeményezőkészség
A versenyvizsga megszervezése:
A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács (Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz.
alatti) székhelyén kerül sor:
• Az írásbeli próba 2019. 04. 15-én 10 órától lesz;
• Az interjúra a gyakorlati próba napjától számított legtöbb 5 munkanapon
belül kerül sor. A vizsga pontos időpontja az írásbeli próba eredményeivel egy időben lesz kifüggesztve.
A jelentkezési iratcsomót az álláshirdetés Hivatalos Közlönyben való megjelenésétől számított 20 munkanapon belül lehet benyújtani.
A jelentkezési iratcsomót a megyei tanács székhelyén lehet benyújtani, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 63. iroda, Kutasi Melindának, a humánerőforrás-osztály tanácsadójának. Kapcsolati adatok: telefon 0265-263-211, 1234-es mellék,
fax: 0372-651-236, e-mail: kutasi.melinda@cjmures.ro.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán-Tibor
MEGYEMENEDZSER

Megkezdődött a tavaszi
várostakarítás!

Marosvásárhely területén megkezdődött a ta-

vaszi várostakarítás. A munkáscsoportok a város minden ré-

szén dolgoznak, napokra és utcákra lebontott előzetes

munkaterv alapján.

– Arra kérjük a lakosokat, hogy a szemetet ne halmozzák

fel az ingatlanok előtt, csak azon a napon, amikor az adott

utcára sor kerül. Biztosítjuk a lakosságot afelől, hogy ez idő

alatt az összes utcát megtakarítjuk. A napokra lebontott utcabeosztás megtalálható a polgármesteri hivatal honlapján:

www.tirgumures.ro, valamint a helyi sajtóban is közzétesszük

– közölte a polgármester tanácsadója, Claudiu Maior.

A bel- és külkapcsolati osztály

Paul Cosma
JEGYZŐ
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MEGEMLÉKEZÉS
Kegyelettel emlékezünk március

15-én a bálintfalvi születésű
MÉSZÁROS GYÖRGYRE halálá-

nak 5. évfordulóján. Emlékeznek
rá: fia, lánya, menye, veje, három

unokája, Emese és Ani. Az Úr
őrizze nyugalmát!

„Amikor az Isten látta,
hogy az út túl hosszú,
a domb túl meredek,

a légzés túl nehéz lett,

átölelt, és mondta: gyere haza.”

(1773–I)

Fájó szívvel emlékezünk március
15-ére, amikor eltávozott szeret-

tei köréből drága édesanyánk,

SCHNEIDER KLÁRA szül. ZÖLD

KLÁRA (Baba), halálának 18. év-

fordulóján. Emlékét őrzik fiai:
Jocó és menye, Kinga, Lacika és

barátnője, Mónika. Emléke legyen
áldott,

(2/1587-I)

nyugalma

csendes!

Amíg élt, szerettük, az emléke

mindig élni fog.

Szeretettel és fájdalommal emlé-

kezünk DOBOS ILONÁRA halálának

2.

évfordulóján.

Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!

Emlékét őrzik szerettei. (17/1621-I)

Gyorsan múlnak az évek, szí-

vünkben fájón él az emléked.

Emlékezünk és emlékeztetjük

mindazokat, akik ismerték és tisz-

telték özv. SOÓS TIBORNÉT,

hogy halálának ma van a 3. évfor-

dulója. Kegyelettel és szeretettel

emlékezünk

(18/1622-I)

Rá.

Szerettei.

Kegyelettel és fájdalommal emlékezünk március 15-én BUSTYA
ISTVÁNRA halálának 14. évfordulóján. Áldott, szép emlékét szeretettel őrizzük. Felesége, fia,
menye és unokája. (3/1682-I)
Könnyes szemmel nézünk az
égre, kérjük a Jóistent, nyugtasson békében! Jóságos szíved
pihen a föld alatt, minden könnycsepp nyugtassa álmodat. Úgy
tűnik, mintha csak a tegnap történt volna, de sajnos már egy év
telt el azóta.
Fájó szívvel emlékezünk id.
HEGYI LÁSZLÓRA március 15én, halálának első évfordulóján.
Emlékét szívében őrzi bánatos felesége, gyermekei, azok családja
és két imádott unokája. (12/1708-I)
Az idő fájdalmat enyhít, hiányt
nem pótol. Aki szeretteinek szívében él, nem hal meg, csak távol
marad.
Fájó
szívvel
emlékezünk
GERŐTZ LÁSZLÓRA halálának 4.
évfordulóján. Emlékét szívében
őrzi bánatos felesége és mindazok, akik szerették. Nyugodjon
békében! (3/1717)
Az idő fájdalmat enyhít, de hiányt
nem pótol. Megállok néma sírod
mellett, szerető szíved pihen e
föld alatt. Aki szeretteinek szívében él, nem hal meg, csak távol
van.
Fájó szívvel emlékezünk március
15-én NAGY GERGELYRE, az
Imatex volt dolgozójára halálának
első évfordulóján. Emlékét őrzi
szerető felesége és anyósa.
Drága lelked nyugodjon csendesen! (5/1719)

Lelkünk mély szomorúságával
emlékezünk és emlékeztetünk

március 15-én a felejthetetlen,

drága gyermekre és testvérre, a

szovátai ifj. MARTON JÓZSEFRE,

akinek szerető szíve már 21 éve

megszűnt dobogni. Hiányát az
idő múlásával egyre jobban érez-

zük. Drága emlékét szívünkben
őrizzük mindörökre. Bánatos sze-

rettei. (1742-I)

Szívünkben örökké tartó szeretet-

tel emlékezünk a berekeresztúri

születésű

VARGA

ÁRPÁDRA

március 15-én, halálának 10. év-

fordulóján. Felesége, Márta, fia,
Barna, menye, Alexandra és két

unokája, Oszkár és Viktória.
(19/1735-I)

Az évek múlnak, de akit szere-

tünk, arra könnyes szemmel em-

lékezünk. Lelked már messze jár,

de a mi szívünk még mindig fáj.

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk SZÉKELY SÁNDOR
nagyernyei lakosra halálának má-

sodik évfordulóján. Áldott, szép
emlékét őrzi felesége, fia, két
lánya, két veje, hat unokája és öt

dédunokája. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (1744-I)

Rohan az idő, múlnak az évek, minden
március egy fájdalmas búcsúzásra em-

lékeztet. Könnyes az út, amely sírodhoz

vezet, Isten őrködjön pihenésed felett.
Szomorú szívvel emlékezünk március
16-án

BÁLINT

ERZSÉBETRE

(13/1727)

őrzi

szerető

fia,

„Minden elmúlik, minden elvész, csak
egy él örökké: az emlékezés.”
Szomorú szívvel emlékeztünk március
14-én drága édesanyánkra, a székelysárdi GYÖRGY MARGITRA halálának
első évfordulóján.
Emlékét őrzi két fia: László és Csaba
családjukkal együtt.
Nyugodjon békében! (1761-I)

Nem az a fájdalom, amitől köny-

Megrendülten és mély fájdalom-

magunkban hordozunk titokban,

édesanya, anyós, nagymama,

nyes lesz a szem, hanem az, amit

Fájó szívvel emlékezünk a koron-

kai születésű BALIZS LAJOSRA

angyalok bőlcsője ringatja már.

lesége, Zsóka, fia, Csabi, uno-

emléke szívünkben otthont talál.

Kegyelettel emlékezünk DÓSA
MARGITRA szül. Suka halálának

halálának első évfordulóján. Fekája, Edi, menye, Éva. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des! (1769-I)

7. évfordulóján. Édesanyja, testbike. (20-I)

március

15-én

emlékezünk

id.

CSEKE

PÉTERRE halálának hetedik év-

fordulóján. Emlékét szívünkben
örökké megőrizzük. Pihenése legyen csendes! Fia, Péter és csa-

ládja. (1752-I)

Soha el nem múló szeretettel em-

lékezünk dr. BLAGA IMOLÁRA

halálának 4. évfordulóján. Sose

feledünk! Bármiből van is a lelkünk, a tied és

Szívünkben örökké élni fogsz,

mert szerettünk és hiányzol na-

gyon!”

Mély megrendüléssel tudatom

mindazokkal, akik ismerték és
szerették,

a mienk egy.

Édesanyja, gyermekei, Gabika és

Barnika, és férje. (1756-I)

hogy

drága

gyer-

CSÍSZÉR EDE

életének 42. évében tragikus hir-

telenséggel elhunyt Nepálban.

2019. március 16-án 14 órakor

veszünk végső búcsút tőle a

nagyernyei temetőben, római ka-

tolikus szertartás szerint. Emléke
örökké él szívünkben.

BÖJTHE ÁGNES

életének 90. évében március 11-

én megpihent.

A temetési szertartás március 15-

én 13 órakor kezdődik a maros-

vásárhelyi református ravata-

lozóban. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

galom,

mekem,

dédmama, rokon, jó szomszéd,

(1748-I)

„Örök álmod őrizze béke és nyuszívvel

mal tudatjuk, hogy a drága jó

Fia, Laci és unokája, Andrea.

ELHALÁLOZÁS

vére, Sanyi és családja, fia, Ti-

Szomorú

Viktor.

Volt valaki, kit nagyon szerettünk, de
már nincs velünk, elveszítettük. Jóságát, szeretetét nem feledjük soha, az
élet lehet bármilyen mostoha. Ha valami
fájt nekünk, velünk szenvedett, ha boldognak látott, velünk örvendett. Sírt, ha
sírni látott, megvigasztalt, ha valami
bántott. Tovább kell menjünk, és élni
életünk, de vele elveszett valami belőlünk. Jutalma legyen örök boldogság a
mennyekben, maradjon meg emléke mindannyiunk szívében.
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk id.
LÁSZLÓ GIZELLÁRA halálának 4. évfordulóján. Drága emlékét őrzik mindazok, akik őt nagyon szerették.
Pihenésed legyen áldott, drága édesanyánk! (15/1729-I)

Csendesen alszik, megpihent

Nem jöhet vissza, hiába várjuk,

szül.

Ungvári halálának 10. évfordulóján.

Emlékét

csendesen.

végleg,
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A gyászoló család. (1757-I)

rető férj, édesapa, nagyapa, test-

vér, rokon és jó barát, a szovátai

és csíkfalvi tejgyárak volt dolgo-

zója,

FAZAKAS LAJOS

életének 74. évében, hosszú
szenvedés után elhunyt. Temeté-

sére 2019. március 16-án 13 órá-

tól

kerül

ravatalozótól.

sor

a

csíkfalvi

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünk, és vigasz-

talást kívánunk a gyászoló

családnak VERESS MAGDA
elhunyta alkalmából. Hajdani
munkatársai:
Árpád,

dr.

Veréph

Gyéresi

József,

Szánthó Klaudia. (1763-I)
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A tanulók, egyetemisták
és 55 év fölötti nyugdíjasok figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás ezúton értesíti az érdekelteket, hogy március
14-én és 15-én CSAK AZ 55 ÉVEN FELÜLI NYUGDÍJASOKNAK kezdik el kibocsátani az új, kártya
(card) típusú bérleteket a Béga utca 2. szám alatt, a Tudor negyedi Fortunánál és a Színház téri jegyirodában.
Március 18-ától jelentkezhetnek a bérletekért a tanulók és egyetemisták is, valamint az 55 év felüli
nyugdíjasok a következő helyszíneken:
Színház téri jegyiroda, Mihai Eminescu művelődési ház, a kombinátnál levő diszpécserszolgálat, a
kövesdombi jegyiroda, Tudor negyedi Fortuna, 1918. December 1. út 92. szám (az Európa panzióval
szemben), a vállalat székhelyén, a Béga utca 2. szám alatt, naponta 8–17 óra között.
Az igazgatótanács

