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Épül a bekecsi keresztút

Két héten belül befejeződhet a munkálat

Négy évre újabb
megbízatást kapott
a repülőtér
vezetősége

Csütörtökön tartotta a Maros Megyei
Tanács soros ülését, amelyet online
közvetítettek. A tanácsosok a teremben szétszóródva foglaltak helyet,
emiatt az elektronikus szavazást nem
lehetett kivitelezni. A napirenden tizenkét határozattervezet szerepelt, ebből
egyet sürgősséggel tárgyaltak. Az
ülést Péter Ferenc tanácselnök vezette.

____________3.
Imáinkat juttatják el
Csíksomlyóra
Mivel az idei pünkösdi búcsún nem fogadhatnak zarándokokat Csíksomlyón, a hívők üzenetekben küldik el
imáikat a Kárpát-medence minden
sarkából: ezeket a Mária-úton haladva
viszik azok, akik ezt az utat hitük megerősítéseként vállalják és élik meg.

____________4.
A désfalvi unitárius
templom orgonájának története
A reformáció idején a falu unitáriussá
lett. Az itteni unitárius egyházközségről a legkorábbi adatot a Kénosi Tőzsér János–Uzoni Fosztó István
szerzőpáros Egyháztörténet című
munkájában találjuk: 1595-ben Szilágycsehi Pál a helyi lelkész neve.

____________5.
Utazás
Normandiában
és Bretagne-ban
Évente két búcsút szerveznek a hegyen álló kápolnánál

Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Új elemmel bővül a Bekecs-tetőn kialakított kegyeleti hely: a kápolna
Az időjárástól függetlenül folyamatosan dolgozik a kivitelező
csapat a Bekecs-tető közelében épülő keresztút kialakításán. és szent kereszt után kálváriát is építenek a hegyre zarándokoló hívek
Lassan az utolsó munkafázisba lépnek, bár a kegyhely fel- számára. A Jézus kínszenvedésének tizennégy mozzanatát idéző stációk
szinte mind elkészültek, állnak már az ezeket jelző keresztek, ugyanúgy
szentelésére még várni kell a jelenlegi helyzetben.
Gligor Róbert László

a golgotai kivégzőhelyre emlékeztető három kereszt is. Kedden délután
(Folytatás a 4. oldalon)

Szerintük nem mindennapi élmény
meglátogatni Európa (vagy más földrész) középkori emlékekben leggazdagabb országait, régióit. Ezek között
kiemelkedő helyet foglal el Franciaország két tartománya: Normandia és
Bretagne (kiejtve Brötány). A két, egymással szomszédos tartomány számtalan lenyűgöző, középkori hangulatú
kisebb-nagyobb település hazája.

____________15.

A virtuális üveghegyen is
túl…

Nagy Székely Ildikó

Ez a gyermeknap más lesz, mint az eddigiek. De lesz – és az aprónép szempontjából minden bizonnyal ez a legfontosabb –, csak egy
kicsit elköltözik, mégpedig a valósból a virtuális „holnemvolt”-ba.
Oda, ahol az üveghegy pár klikkeléssel megmászható, és hasonlóképpen lehet átkelni az óperencián. Ajándékprogramok, koncertek,
mesejátékok, könyvbemutatók, kézművesműhelyek tarka sokasága
várja ebben az időszakban az ünnepelteket, de ha kedvük tartja, akár
egy távoli állatkertben, cirkuszban is eltölthetik június első napját –
miután kényelmesen elhelyezkedtek a képernyők előtt. Megnyugtató
és örvendetes, hogy a lelki, szellemi táplálékok kóstolgatóit ebben a
helyzetben sem hagyták magukra a kultúrát kínálók, és az általános
anyagi mélyrepülésről megfeledkezve igyekeznek elhalmozni őket
különféle színvonalas és ingyenes műsorokkal. Kárpótlás ez a szabadtéri kalandokért, a játszótéri nyüzsgésért, a kirándulásokért,
mindazért, ami egy június elsejét igazán maradandóvá tehet. Persze,
a korlátozott lehetőség között most is akadnak figyelemre méltók, a
somostetői fák alatt például már lehet egy jót sétálni, és a marosvásárhelyi állatkert is kinyitott.
Bizonyos időközönként – és gyerekünnep előtt még inkább – megfogalmazódik bennem a kérdés: mire tanítja legfiatalabbjainkat
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 35 perckor,
lenyugszik
21 óra 5 perckor.
Az év 150. napja,
hátravan 216 nap.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 170C
min. 80C

Ma MAGDOLNA,
holnap JANKA és ZSANETT
napja.
JANKA: egyes nyelvkutatók
szerint a levédiai magyaroktól
ered, majd később a Johanna
magyarítására született újjá a
19. században, a János névnek
egy igen ritka becenevéből.

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. május 28.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8421

4,3983

1,3853

243,7483

Online végzősbúcsúztató

Az idei tanév végén 3623 Maros megyei diák végzi el középiskolai tanulmányait. A tanfelügyelőség ez alkalomból
május 29-én, pénteken délelőtt 10 órától ünnepséget szervez az intézmény udvarán, ahol három nagy nevű iskola
évfolyamelső diákja szólal majd fel. Az ünnepségen jelen
lesz Cristina-Mara Togănel prefektus és Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke. Az eseményt élőben közvetíti a Román Televízió marosvásárhelyi stúdiója, az M9
tévécsatorna, az Ardeal TV, valamint a Maros Megyei Tanfelügyelőség Facebook-oldala is.

Jövő héten iratkozhatnak be
a nyolcadikosok

A nyolcadikos diákok jövő héten, június 2-a és 5-e között
iratkozhatnak be az általános iskolai tanulmányokat záró
országos képességfelmérőre. A megmérettetés június 15én a románvizsgával kezdődik, 17-én matematikából, 18án anyanyelvből adhatnak számot tudásukról a
kisérettségizők. Az ideiglenes vizsgaeredményeket június
22-én függesztik ki, a fellebbezéseket aznap 16–19 óra
között fogadják. A végső eredményeket június 27-én hozzák nyilvánosságra.

Csatlakozás a harangozáshoz

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Szóljanak a harangok! címmel felhívást tett közzé, hogy Trianon 100. évfordulója alkalmából június 4-én 16.30 órakor szólaljon
meg minél több harang és fohász a Kárpát-medencében.
A szövetség honlapján közzétettek egy űrlapot, amelyben
jelezni lehet a csatlakozási szándékot, s aminek kitöltése
visszajelzésként szolgál.

Két világ közt – az Erdély TV műsorán

Aknay János Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész
2015-ös marosvásárhelyi kiállításáról készült összeállítását vetíti, ma pénteken este fél 10-től az Erdély TV. A filmben az Aknay-életmű reprezentatív darabjai a
marosvásárhelyi Szepessy László műgyűjtő Erdély-szerte
is egyedülálló és sokoldalú gyűjteményéből kerülnek bemutatásra, Markó Béla költő méltatásával. Közreműködnek Bogdán Zsolt és Barabási Tivadar színművészek.

A temetkezési segély folyósításáról

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár közölte, hogy a szükségállapot alatt, 2020. március 16. és május 15-e között elhunyt, februárban társadalombiztosítással rendelkező
személyek esetében a hozzátartozók jogosultak a temetkezési segélyre. Ugyanígy jogosultak azon személyek
hozzátartozói is, akik kétéves, illetve hátrányos helyzetű
gyerek esetében hétéves gyereknevelési szabadságon
tartózkodtak, és ez időszak előtt biztosítottak voltak. A
70/2020-as számú sürgősségi kormányrendelet 57. cikkelye értelmében a szükségállapot idején és az ezt követő 6
hónapban, november 15-ig, a temetkezési segélyt hivatalos használatra kibocsátott kivonat alapján folyósítják. Az
iratokat elektronikus úton kell benyújtani – közölte Neagoe
Eugenia, a pénztár ügyvezető igazgatója.

Folytatódik a diakóniai munka

Miközben folyik a marosvásárhelyi Vártemplom felújítása,
a gyülekezetben folytatódik a diakóniai szolgálat. Kerekes
Botond vállalkozó – aki több éve támogatja a híveket –,
májusban is 120 élelmiszercsomagot adományozott az
egyházközségnek, ezek kiosztását a presbiterek vállalták
fel. A polgármesteri hivatal a történelmi egyházaknak 3
ezer szájmaszkot juttatott el, amit szétosztottak a gyülekezeteknek, majd a híveknek, ugyanis sokaknak gondot
jelentett a maszkok beszerzése – tájékoztatott Henter
György, a Vártemplom lelkipásztora.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Baricz Lajos

A pünkösdi láng

Isten szent Lelke eljött ma földre,
hogy lehessünk mi is tüzes lelkűek,
engednünk kell, a szívünket betöltse,
be kell hát fogadnunk ezt a szent tüzet.

Hogyha általjárhat az Isteni láng,
feléget lelkünkben mindenféle bűnt,
bennünk kezdődik a megújult világ.
mert a régi, hamis máris tovatűnt.

Ami gyenge, gyarló, új erőre kap,
minden megkötéstől életünk szabad,
nemcsak a szemünk, de szívünk is nevet,
hisz az élő Isten általunk szeret,
tőlünk s általunk lesz jobb ez a világ,
lángoljon, lobogjon a pünkösdi láng!
2020. május 1.

Száz éve született Harsányi János

Dr. Ábrám Zoltán
Harsányi János éppen száz éve, 1920. május 29-én született Budapesten. Mondhatni, hogy a nemzet számára öngyilkossággal felérő trianoni békeszerződés hetében jött a
világra. Zsidó származású, római katolikus vallású volt. A
négy elemi után a híres Fasori Evangélikus Gimnáziumba
járt, ahol előzőleg több, később elismert tudós megfordult
már. Matematikából kitűnő eredményeket ért el, érettségije
után külföldi tanulmányokat folytatott, ám a második világháború keresztbe húzta számításait. Szerencséjére 1940ben felvették a Budapesti Egyetemre (ma Eötvös Loránd
Tudományegyetem), és 1944-ig, amíg végzett, a munkaszolgálattól megszabadult. Rövid ideig filozófiát hallgatott,
1947-ben doktorált, majd tanársegédként dolgozott. A kommunista rendszer megszilárdulásakor elhatározta: harmincévesen, 1950-ben elhagyja Magyarországot. Ausztriai
menekülttábor, egy évtizedes ausztráliai munkásság, majd
amerikai karrier követte egymást. 1964-ben valóra vált
álma, és a kaliforniai Berkeley Egyetem professzora lett.
Itt hunyt el nyolcvanéves korában, 2000. augusztus 9-én.

Az 1994-es Nobel-díjat megosztva kapta meg (társa John
F. Nash) a játékelmélet továbbfejlesztéséért, az alábbi indoklással: „a nem kooperatív játékok elméletében az
egyensúlyelemzésre vonatkozó úttörő munkásságáért”.
Egyébként a játékelmélet alapjait, a stratégiai problémák
elméletét a magyar származású tudós zseni, Neumann
János fektette le. A játékelmélet interdiszciplináris matematikai ágazat, amely azzal foglalkozik, hogy mi az észszerű viselkedés olyan helyzetekben, ahol minden
résztvevő döntéseinek eredményét befolyásolja a többiek
lehetséges választása.
Harsányi János az Egyesült Államokban találta meg
igazi kutatási területét, és eredményeiért maximális elismerésben részesült. Ő maga vallotta: „Az USA-ban kiváló
közgazdászokat ismertem meg. Ők is megismertek engem.
Ez is kellett a Nobel-díjhoz: ismertség és ismeretség, szakmai kapcsolatok. Ha Magyarországon lettem volna közgazdász, nem biztos, hogy megkaptam volna a Nobel-díjat,
mert abban a személyes kapcsolatoknak is szerepe van. Az
is számít, ki hol dolgozik. Szerencsés ember vagyok.”
Harsányi János magyarsága vitathatatlan, hiszen magyar
anyanyelvű magyar állampolgárként Budapesten született,
itt járt iskolába, itt fejezte be az egyetemet, és repatriálásáig
itt dolgozott. Magyar származását utána is vállalta, Magyarországra rendszeresen ellátogatott. Legyünk büszkék
a száz éve született Nobel-díjas tudósra!

Felborította a világrendet a vírusjárvány, így az idén –
rendkívüli helyzetben – most virtuálisan ballagtok, de megteszünk mindent annak érdekében, hogy ti is átélhessétek
a 12. évfolyam hagyományos rendezvénysorozatának élményeit. Terveink szerint, amennyiben feloldják az országos óvintézkedéseket, július 15. – szeptember 15. között
az osztályokkal egyeztetve találunk időpontot a tanár-diák
meccs, a szerenádozás, az utolsó osztályfőnöki óra és persze a ballagás megszervezésére. Így azt is megígérhetjük,
hogy átadjuk az év végi díjakat az osztályok legjobb tanulóinak, az évfolyamelsőknek, a legjobb sportolóknak és
mindenkinek, aki az elmúlt négy évben tevékenységével
hozzájárult iskolánk hírnevének öregbítéséhez.
A rendkívüli helyzet erősítsen meg benneteket abban,
hogy az iskolában kapott elméleti és gyakorlati tudással

felvértezve jobban megbirkóztok majd az élet kihívásaival,
helytálltok majd az egyetemeken és a munkahelyeteken,
és az idők múlásával mint egy különleges eseményre emlékeztek majd a 2020-as ballagásra.
Büszkék vagyunk rátok, sok sikert kívánunk, találkozunk az említett időszakban a ballagáson, utána pedig öregdiákokként bármikor szívesen látunk az ősi alma mater
falai között.
Kedves szülők! Önöknek is köszönettel tartozunk, amiért kitartottak mellettünk, és az online felületre szorult oktatásban is partnereink voltak. Biztosítjuk önöket, hogy
semmivel sem kaptak kevesebb tudáscsomagot a diákok,
mint az előző, normális esztendőkben.
Mátéfi István igazgató
Hajdú Zoltán igazgatóhelyettes

Sokunk emlékezetében még élénken él az 1994es esztendő vége, amikor két magyar származású
tudós részesült a legmagasabb tudományos elismerésben. Oláh György kémiai, míg Harsányi János
közgazdasági Nobel-díjat kapott.

Kedves ballagó bolyais diákok, szülők!

Kedves olvasóink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy hirdetési irodánk nyitvatartása az ünnep miatt
a következőképpen módosul:
– május 29., péntek: 9–14 óra között NYITVA
– május 30., szombat, 31., vasárnap ZÁRVA
– június 1., hétfő: 9–14 óra között NYITVA.
Következő lapszámunk szombaton, május 30-án, azután pedig június 2-án, kedden jelenik meg.
Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon lehet.

Vonat gázolt el egy nőt

Súlyos, halálos kimenetelű baleset történt csütörtökön
reggel fél kilenc óra körül a marosvásárhelyi Nova Vita klinika közelében. A rohammentő szolgálat tűzoltóit riasztották egy vonat alá került nő mentésére, azonban nem tudtak
segíteni rajta – közölte a katasztrófavédelmi felügyelőség.
A vasúti rendőrség vizsgálatot indított a baleset körülményeinek tisztázására.

Közúti baleset Apoldon

Május 27-én késő este, 23 óra után egy Apold községben
bekövetkezett közúti balesethez riasztották a rohammentő
szolgálatot. A baleset színhelyén a segesvári mentők egy
sáncba borult gépkocsit találtak, amelybe egy 60 év körüli
sérült férfi rekedt. A sebesültet a segesvári sürgősségi osztályra szállították – közölte a Horea Katasztrófavédelmi
Felügyelőség.
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Tegnap ülésezett a Maros Megyei Tanács

Négy évre újabb megbízatást kapott
a repülőtér vezetősége

Ország – világ

3

Kinyithatnak a teraszok

Kinyithatnak a teraszok június 1-jétől – jelentette be
Klaus Iohannis államfő a koronavírus-járvány kezelését célzó intézkedésekről a kormány képviselőivel
folytatott egyeztetést követően. A Cotroceni-palotában adott nyilatkozatában az államfő azt mondta,
jövő hónap elejétől kinyithatnak a teraszok, de csak
bizonyos óvintézkedések betartásával, amelyeket a
későbbiekben közölnek majd. Az elnök továbbra is
óvatosságra és a szabályok betartására inti az embereket. „Ma is csaknem 200 új esetünk van, és
majdnem 200-an vannak az intenzív terápiás osztályon. Tehát még nem mondhatjuk, hogy jelentősen
visszahúzódott volna a járvány, ezért továbbra is érvényes, hogy: figyelem, figyelem, figyelem” – fogalmazott. (Agerpres)

Kevesebb fegyveres
külföldi szolgálatra

Csütörtökön tartotta a Maros Megyei Tanács soros
ülését, amelyet online közvetítettek. A tanácsosok a
teremben szétszóródva foglaltak helyet, emiatt az
elektronikus szavazást nem lehetett kivitelezni. A
napirenden tizenkét határozattervezet szerepelt,
ebből egyet sürgősséggel tárgyaltak. Az ülést Péter
Ferenc tanácselnök vezette.

Határozatok a repülőtér jobb működtetése érdekében
A májusi soros tanácsülésen az önkormányzati testület négy
olyan határozatot fogadott el, amelyek a marosvásárhelyi repülőtér tevékenységéhez kapcsolódnak. Többek között arról
döntöttek, hogy 200 ezer lejjel kiegészítik a repülőtér költségvetését, hogy a repülőtér fedezni tudja a koronavírus-járvány
megelőzését célzó biztonsági intézkedések költségeit. Így 150
ezer lejt különítettek el védőfelszerelés biztosítására a személyzet számára, valamint fertőtlenítőszerek vásárlására. Emellett
további 50 ezer lejt kapott a repülőtér egy 300 négyzetméteres
sátor bérlésére. Ezt a sátrat az utasterminál bejáratánál állították
fel. Az utasok ebben a sátorban kell kitöltsék a nyilatkozatokat
arról, hogy honnan érkeztek, ami házi elkülönítésre vagy intézményi karanténba vonulásra kötelezi őket.
A repülőtérhez kapcsolódó többi határozat két ügyvezető
igazgató mandátumának a megújítására, valamint egy ideiglenes adminisztrátor kinevezésére vonatkozik, illetve a tanácsosok jóváhagyták az eljárás elindítását annak érdekében, hogy
a repülőtér vezetőtanácsában megüresedett két nem ügyvezető
igazgatói állást betöltsék. A megyei tanácsosok mai döntése
alapján újabb négyéves mandátumot kapott a repülőtér vezetőtanácsában Peti András, az igazgatótanács elnöke és Popa
Daniel Marius, az igazgatótanács alelnöke. Megbízatásukat
2024. május 31-ig hosszabbították meg.

– Tekintettel arra, hogy a repülőtér ügyvezető igazgatói teljesítették a megyei tanáccsal kötött szerződésükben megfogalmazott célokat, a mai tanácsülésen újabb négyéves megbízatást
kaptak. Az elmúlt négy évben, amióta átvettem a megyei tanács vezetését, fontos lépéseket tettünk a marosvásárhelyi repülőtér fejlesztéséért. Az elnöki mandátum átvételekor a
repülőtér kifutópályája olyan rossz állapotban volt, hogy veszélyt jelentett az utasokra. Kevesebb mint 2 év alatt sikerült
felújítani a kifutópályát, amely korábban 50 évig nem esett át
hasonló felújításon. Jelenleg készen áll a repülőtér további fejlesztéséhez szükséges összes dokumentum, múlt hónapban
hagytuk jóvá a kifutópálya meghosszabbítását, az utasterminál
és a repülőgép-parkoló bővítésére vonatkozó beruházásokat.
Mindent megteszünk azért, hogy meg is valósítsuk ezeket a
fejlesztéseket. A marosvásárhelyi repülőtérre mindig prioritásként tekintettem, és továbbra is így fogok tekinteni” – hangsúlyozta Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.
Szélesítik a hulladéktárolóhoz vezető utat
A tanácsülésen döntés született a kerelőszentpáli hulladéklerakóhoz vezető bekötőút szélesítéséről is. A beruházás célja
a hulladéklerakó működésének hatékonyabbá tétele. A munkálatok értéke megközelítőleg 356 ezer lej. A Maros megyei
hulladékgazdálkodási szolgáltatás kapcsán két másik döntés is
született. A dicsőszentmártoni és a balavásári övezetben hulladék begyűjtését és szállítását biztosító cégeknek figyelmeztetést küld a megyei tanács, mert nem tartották be a
szerződések előírásait. Az üzemeltetőknek 90 nap áll a rendelkezésére a szolgáltatásokkal kapcsolatos hiányosságok pótlására – tájékoztatott a Maros Megyei Tanács sajtóirodája.
(mezey)

Von der Leyen: az EU-nak 750 milliárd euróra van szüksége
a helyreállításhoz

Új generáció terv

Az Európai Uniónak 750 milliárd euróra van szüksége a koronavírus-járvány okozta példátlan gazdasági és társadalmi károk utáni helyreállításhoz –
közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
elnöke Brüsszelben, az Európai Parlament egynapos, rendkívüli plenáris ülésén szerdán.

Von der Leyen az unió 2021 utáni hétéves pénzügyi keretéről (MFF), valamint az uniós bizottság koronavírus-járvány
utáni gazdasági újjáépítési programjának ismertetésekor elmondta: Új generáció néven indítanák el a helyreállítási tervet,
amely 500 milliárd euró vissza nem fizetendő támogatásból
és 250 milliárd euró kölcsönből állna.
Elmondta, hogy ezzel az összeggel az unió hétéves pénzügyi kerete 2021–2027-ben 1850 milliárd euróra emelkedne,
a 750 milliárd eurót az EU a pénzügyi piacokról szerezné be,
hosszú, 2028 és 2058 közé eső lejáratra. A kölcsönfelvétel a
saját források plafonjának ideiglenes megemelésével valósítható meg. Ez tenné lehetővé, hogy az uniós bizottság a pénzügyi piacokon kölcsönözni tudjon.
Aláhúzta, a gazdaság megmentéséhez példátlan mértékű beruházásokat kell finanszírozni. A program révén a tagállamok
könnyebben férnek majd hozzá ezekhez a pénzügyi lehetőségekhez. A kölcsönöket és vissza nem térítendő hiteleket az európai költségvetésen keresztül folyósítanák. A támogatás és a
hitelfelvétel önkéntes alapon történik.
„Európa meghatározó pillanatát éljük. Olyan ambícióval
kell cselekednünk, amely megfelel a mindannyiunk előtt álló

kihívásoknak” – tette hozzá Von der Leyen. Az uniós bizottság
által közzétett tervezetben javasolt összeg hozzáadódik az
uniós kormányokat tömörítő Európai Tanács által már korábban elfogadott 540 milliárdos csomaghoz, amellyel együtt
1290 milliárd eurós mentőcsomag jöhet létre a gazdaság élénkítésére. A bizottság a legsürgetőbb igények kielégítésére azt
javasolta, hogy a lehető leghamarabb bocsássák rendelkezésre
a saját forrásokat a jelenlegi, 2014–2020-as többéves pénzügyi
kereten belül további 11,5 milliárd eurós támogatás biztosítása
formájában.
Az új generáció programból származó támogatás valamenynyi tagállam számára elérhető lesz, de a krízis által leginkább
érintett területeken összpontosul. A program a magánbefektetések ösztönzésével kívánja újraindítani az uniós gazdaságot.
Pénzügyi támogatást fog nyújtani a beruházásokhoz és az
olyan reformokhoz, mint a zöld és a digitális átállás, valamint
a nemzeti gazdaságok ellenálló képességének javítása.
A tervezet alapján Magyarországnak az alapból 8,1 milliárd
euró vissza nem térítendő támogatás és 6,9 milliárd euró hitel
állna rendelkezésére. Románia esetében a különböző hírforrások
eltérő összegeket említenek. Az Agerpres hírügynökség csütörtökön közölt beszámolója közel húszmilliárd eurót említ, de nem
részletezi, hogy ebből mekkora hányad a vissza nem térítendő
támogatás, és mennyi a hitel. Más hírforrások Siegfried Mureşan
liberális EP-képviselő közösségi médiás bejegyzésére hivatkozva 33 milliárd eurót említenek, de ezek sem térnek ki a támogatás és a hitel hányadának megoszlására. (hírösszefoglaló)

Románia kevesebb katonával, rendőrrel és civillel
vesz részt jövőre a nemzetközi missziókban – közölte szerdán Klaus Iohannis államfő. A jövő évben
a román hadsereg 1940 katonája és civil alkalmazottja vállal szerepet a külföldi békemissziókban,
436-tal kevesebb, mint idén. A román belügyminisztérium ugyanakkor 1940 rendőrrel és csendőrrel fog
részt venni a NATO, Európai Unió, EBESZ és ENSZ
égisze alatt szervezett missziókban: ez 181-gyel
marad el az idei létszámtól. Erről a nemzetbiztonsági
kérdésekkel foglalkozó Legfelsőbb Védelmi Tanács
(CSAT) ülésén született döntés. Az ország új nemzeti védelmi stratégiáját a parlamentnek is meg kell
még erősítenie. (MTI)

Az államháztartás hiánya elérte
a GDP 2,48 százalékát

A román államháztartás hiánya az idei első négy hónapban elérte a 26,82 milliárd lejt, ami a bruttó hazai
termék (GDP) 2,48 százalékának felel meg – közölte
szerdán a pénzügyminisztérium. Tavaly ugyanebben
az időszakban a deficit GDP-arányosan 1,08 százalék volt. Az idei első három hónapban a hiány a GDP
1,67 százaléka volt. A hiány márciusban 10 milliárd
lejjel, áprilisban 8,8 milliárd lejjel nőtt. A kormány az
idén 3,6 százalékos államháztartási hiányt tervezett
4,1 százalékos gazdasági növekedés mellett, de az
április közepén a koronavírus-járvány következtében
elfogadott költségvetési kiigazítás már 6,7 százalékos deficitet és 1,9 százalékos gazdasági csökkenést prognosztizált. Nemzetközi hitelintézetek és
román gazdasági elemzők azonban akár 9-10 százalékos államháztartási hiányt is elképzelhetőnek
tartanak. (MTI)

A virtuális üveghegyen
is túl…

(Folytatás az 1. oldalról)
a lassan három hónapja tartó járványhelyzet? Bölcsebbé, megfontoltabbá teszi-e őket az előttük járóknál
– mindannyiunknál –, megadja-e nekik az erőt az előreláthatatan elfogadására, a félelem megszelídítésére, a –
valahol mindig létező – kiutak megtalálására? Barátságosabb lesz-e a környező világgal az új nemzedék – persze, a gyermekek mindig azok, csak aztán észrevétlenül,
sok más, idegenebb nyelv megtanulása közben válnak
immunissá a természethangokra –, megtanulják-e igazán
értékelni a lépten-nyomon megmutatkozó szépségeket?
Nem áll módomban megválaszolni a kérdést, csak reménykedem, hogy így lesz. Főleg akkor, ha megszokott
életünkbe lassan visszatérve mi magunk is másak leszünk
– kicsit olyanok, mint a váratlanul elvesztett, kedvenc játékszerét – a szabadságát – újra megtaláló, önfeledt,
hálás gyermek.
Az elmúlt hetekben többször találkoztam azzal a felvetéssel, hogy a koronavírus elleni harc legifjabb szemtanúi számos új viselkedésmintát visznek majd tovább:
szűkmarkúbbak lesznek az érintéssel, kimértebb lesz a
kézfogásuk, tartózkodóbb az ölelésük. Én ezt másként
látom, tapasztalom. A kijárási tilalom feloldása napján
negyedik emeleti tömbházablakunkból észrevétlenül nézhettem végig több tinédzsercsapat örömét, azt, ahogy a
régi, jellegzetes módon üdvözlik egymást, mit sem törődve a távolságtartás szabályaival. Ennyi elég volt
ahhoz, hogy elhiggyem, az összetartozás gesztusai nem
maradhatnak örökre védőmaszkok és gumikesztyűk fogságában. A gyermekek és a gyermekkorból lassan távolodó – lélekben még benne élő – fiatalok rendelkeznek a
szeretet bátorságával, azzal a különös, sokszínű képességgel, amit nekünk, „egészen” felnőtteknek sem ártana
néha kölcsönkérni és kipróbálni.
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Épül a bekecsi keresztút

(Folytatás az 1. oldalról)
a nyárádmagyarósi önkormányzat
és a kivitelező képviselője három
katolikus pap és egy megyei tanácsos jelenlétében vette szemügyre
az eddigi munkálatokat, illetve
egyeztetett néhány kérdésben.
A pusztulásból kelnek életre
a szentképek
A Bekecs-tetőre vezető út és a
kápolna közötti szakaszon, a meredek hegyoldalban állították fel a
kálvária állomásait, az azokat öszszekötő vargabetűs út a kápolnáig
vezet. Az alappal együtt három
méter magas, robusztus keresztek
már a helyükön állnak, a munkások
néhány nap alatt megadják a talapzat végső alakját is, majd kezdődhetnek az utómunkálatok, a martok
véglegesítése, az út kövezése és a
környezet rendezése. A keresztekre
a kínszenvedés különböző szakaszait megjelenítő szentképek kerülnek egy demeterfalvi mester
készítette fémszerkezetbe építve, a
kerámiaalkotásokat Csíki Dénes kanonok, nyárádköszvényesi és mikházi plébános adományozta erre a
célra. A kerámiadarabokat egy lebontásra kerülő magyarországi
templomból szerezte meg, és várta,
hogy alkalom adódjon a felhasználásukra.
A helyszínül szolgáló félhektáros
területet csere útján szerezte meg
magánszemélyektől a magyarósi
önkormányzat. A kivitelezés összértéke 90 ezer lej, ebből felmérésekre,
tervezésre 10 ezret fordítottak, a
többit a keresztút kialakítására és
alatta egy gépkocsiparkoló megépí-

tésére. A kivitelezéssel egy nyárádremetei vállalkozót bíztak meg, ő bizonyult erre a legalkalmasabbnak a
versenytárgyalások során – tudtuk
meg a részleteket Kacsó Antal polgármestertől.
A Bekecs mindenkié
A Bekecset szent hegyüknek tekintik a nyárádmentiek, és nem véletlenül. Olyan hely ez, amelyet a
székelyek, magyarok a kereszténység felvétele előtt is előszeretettel
használtak áldozatok bemutatására.
Ennek egyik kézzelfogható bizonyítéka az Oltárkő vagy Mosdókő
néven ismert, a Bekecs-tetőtől nem
messze található sziklatömb, amelynek tetején tálszerű bemélyedés
van, és amelyről azt tartják, hogy áldozóhely volt, itt mutatták be áldozataikat a pogány kor lakói, fehér
lovat ölve. Ennek olyan helynek
kellett lennie, ahol forrás van, mosakodni lehet, és ez a hely tökéletes
ehhez, hiszen innen források, patakok indulnak le a hegyről a völgyekbe.
A kereszténységben az új szentélyeket, kápolnákat, templomokat
mindig a pogánykori szent helyekre
építették, hogy oda vonzzák a
népet, ezért épült a Bekecs-tetőn is
kápolna, ahol egykor a pogány székelyek-magyarok gyülekeztek – fejtette ki lapunknak az egyik
felső-nyárádmenti katolikus lelkész.
Így lett a Bekecs szent hegy, és csúcsa új gyülekezőhely, ahol minden
felekezetű ember megállhat ugyanahhoz az Istenhez imádkozni. Ez a
hely mindenkié, felekezetre való tekintet nélkül, hiszen Isten nem felekezeteket,
hanem
embereket

teremtett, és Jézus Krisztus mindannyiunkért meghalt. A Bekecs is
olyan jeles helye a kereszténységnek, ahol Istent tiszteljük, az ég
Urát imádjuk. Az épülő kálvária
pedig Jézus Krisztus szenvedésének
egyes mozzanatait jeleníti meg az
ide érkező imádkozó, éneklő zarándokok számára. Ezért fontos, hogy
jöjjenek ide a keresztények, dicsérjék Istent, szeressék és őrizzék ezt a
helyet – hangsúlyozta az atya.
Szent Kereszt és Szent Antal
A bekecsi kápolnáról már 1340ben van említés, miszerint a Súgó
oldalában állt. A történelem viharai,
háborúk, tatárjárások megtépázták
e vidéket és népét is, így a kápolna
is lassan magára maradt a csúcson,
egyre kevesebben és ritkábban zarándokoltak fel ide. Az 1729–1731
közötti katolikus látogatási jegyzőkönyvek feljegyzései is említik,
akkor Dombi Lajos selyei atyafi
volt az épület gondnoka. Ittjártakor
Orbán Balázs még szólt a kápolnáról, illetve annak nyomairól, amelyek a mai épülettől valamivel
fennebb álltak. Egyik kézzelfogható
tárgyi emléke a selyei katolikus
templomban őrzött kőkereszt,
amelynek felirata (1600 Az Bekecsi
Kápolna Köve) egyértelműen jelzi
eredetét. A kápolna a 18. században
gyors romlásnak indult, köveit széthordták a bekecsalji falvak lakói,
két harangját is elvitték, ezek később a hegy lábánál levő települések lakóit szólították imára.
A bekecsi kápolna újjáépítése
egyike volt Kacsó Antal polgármester három nagy tervének, amikor tizenhat évvel ezelőtt az RMDSZ
felkérésére, a lakosság bizalmát
bírva a község élére állt. A vidéki

magyar önkormányzatok hat-hat
ezer lejjel járultak hozzá a kezdeti
lépésekhez, az alap megöntéséhez,
majd háromévnyi szünet után
Maros megyei vállalkozók, önkormányzatok, intézmények, választott
és magánszemélyek (köztük románok is) kezdtek el adományozni,
egyre többen és egyre többet adtak
össze (pénzt, építőanyagot, szolgáltatást), hogy egy nagy összefogás
jegyében és mintegy egymillió lejes
beruházás révén felépülhessen a
mai bekecsi kápolna és a mellette
álló kilátó, amelyet tíz évvel ezelőtt
avattak fel – idézte fel az elöljáró. A
kápolnát a Szent Kereszt megtalálásának emlékére, illetve Páduai
Szent Antal tiszteletére szentelték,
mivel az előző kápolnának is ez volt
a védőszentje, ezért évente két búcsúja van, május első szombatján,
valamint június közepén.
Tízéves álom
Már a kápolna felszentelése után
megszületett egy keresztút ötlete, de
akkor nem került mellé pénzügyi
forrás is. Néhány éve a Maros megyei RMDSZ-es magyar önkormányzatok körében felvetődött egy
közös, úgynevezett szolidaritási
alap gondolata, azaz saját évi költségvetésükből egy kisebb összegről
egy közös projekt megvalósítására
mondtak le. Így jutott pénz az
öregotthonokat és rohammentő
szolgálatokat működtető önkormányzatoknak, hiszen azok nem
egy települést, hanem egy régiót látnak el, de így tudtak juttani a bözödújfalusi Összetartozás temploma
építésére, a marosszentgyörgyi
uszoda tervére, a szőkefalvi kastély
megvásárlására is, és végül a bekecsi keresztút megvalósítására. A

kálvária a következő két hét alatt el
is készül, ha az időjárás is kedvez,
de felszentelésére a tervezettől eltérően még várni kell, míg a körülmények lehetővé teszik egy méltó
ünnepség megszervezését. Ezen
egyházi és világi elöljárók, a szövetség vezetői és Maros megyei
polgármesterei is részt vennének,
ugyanis Kacsó Antal nagyon fontosnak tartja, hogy a közpénzekről
és annak rendeltetésszerű felhasználásáról pontos elszámolást mutassanak be, és bizonyítsák, hogy a
kapott pénz jó helyre került.
A leköszönő bekecsalji polgármesternek egyetlen „félelme” van:
hogy az új keresztút is a felelőtlen
viselkedésű fiatalok célpontjává
válhat. Azt kellene megértsék a hegyen sportmotorokkal és kerékpárokkal száguldozók, hogy ez egy
szent hely, és hozzá illően kell
ahhoz viszonyulni.
Használják gyakrabban!
Kacsó Antal nem titkolja azon
óhaját sem, hogy a bekecsi kápolnát
és az új keresztutat sokan használhassák a jövőben misék és istentiszteletek,
egyházi
szertartások
céljából, és ne csupán egy élményt
jelentsen az idelátogató turisták számára. A jelenlegi két búcsúmise
mellett tartottak már benne néhány
esküvőt és keresztelőt, de nem akkora számban, amekkorát elképzeltek a megálmodók. Az épület és
környéke ennél sokkal többre érdemes, és jóval több lehetőséget nyújt,
és nemcsak Maros megyében egyedülálló, hanem az egész Kárpát-medencében
ritka
az
ilyen
magasságban (1000 méter fölött – a
szerző megjegyzése) kialakított kultikus hely.

ezáltal a helyiek is ott lesznek lélekben a kegyhelyen – mondta el
lapunknak.
A Marosvásárhelyről megérkező
üzenetek mellé Sóváradon Tatár
Tibor református lelkész felkötötte
a helyiek igéjét is (Az Úr az én
pásztorom), ezeket kedden vette át
Kozomos Lajos szovátai vallástanár, a szintén szovátai Lázár István
és az erdőszentgyörgyi Csizmadi
Zsolt, Szovátán ft. Köllő Tibor plébánostól vettek át imaszalagot (Lélekben imádjatok az Istent!), majd
Parajdon szálltak meg. Szerdán stafétaváltás volt, innen Moldován
László helyi turisztikai vezető, Sebestyén József, a sóbánya igazgatója és Dósa Levente főerdész
indult tovább kerékpáron a helyi katolikusok és reformátusok üzenete-

ivel (Családjaink egészségéért, békéért!, illetve Hagyjad az Úrra a te
utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti!). A stafétát tovább kísérte
Csizmadi Zsolt, aki több száz méterrel hol előttük, hol utánuk szaladt. Az európai sikereket begyűjtő
maratonfutó lapunknak elmondta:
medvéktől, juhászkutyáktól kísérve,
esőben haladtak a Bucsinon át,
többször kellett az útjukra dőlt fenyőket is maguknak eltávolítaniuk,
ennek ellenére szerdán délután
Gyergyóalfaluba érkeztek, ahol a
stafétát, a székely és a Mária-zászlót a helyi csapatnak adták át. Az erdőszentgyörgyi távfutó számára a
heti négy edzés mellett a két nap
alatt leszaladt 60 kilométer és 1000
méteres szintkülönbség nem jelentett gondot és erőfeszítést: a mindennapi gyógyszerészi munkájához
viszonyítva ez a szaladás inkább
szellemi megújulást jelentett, telje-

sen felfrissült, és hatalmas lelki erőt
nyert. A szaladás számára szabadság, mert Isten ott van a természetben, és úgy érzi, hogy az égiektől
kapott ajándékokat ezúton is a közösség szolgálatába tudja állítani. A
hit nevében szaladva nem érzett fáradtságot, és hiszi, hogy az idei
búcsú maradandó emléket jelent
nemcsak a mai embernek, hanem
majd az utókornak is – nyilatkozta
a Népújságnak hazatérte után az erdőszentgyörgyi maratonfutó.
Nem maradtak el a lovas hírvivők sem, bár ők később indultak. A
harasztkereki Varázspatkó lovardát
vezető André Mónika társaival
szerdán Harasztkerék, Ákosfalva
és Nyárádszereda üzeneteit gyűjtötték be, de a marosvásárhelyi katolikus líceum és a magyar
kormány nemzetpolitikai államtitkársága imáit is zászlajukra kötötték. Csütörtökön kora reggel
Mónika a marosvásárhelyi Ráduly
József és lánya, Eszter társaságában kelt útra. A három lovas Erdőszentgyörgy szalagját (Tarts meg
minket, Urunk, őseink szent hitében) és áldását is átvette, majd
Bözödön át, Etéd érintésével Kecsetig haladt. A 80 kilométer megtétele után André Mónikát
pénteken Tamási Zsolt, a katolikus
líceum igazgatója kísérte tovább
Farkaslakától. A csíkszentkirályi
születésű Mónika kiskora óta zarándokol Csíksomlyóra, és amikor
öt éve a Nyárádmentére telepedett
át, megfogadta, hogy minden
évben ugyanezt fogja tenni. Eddig
sikerült is évente mintegy 15 gyerekkel eljutni a kegyhelyre, és reméli, hogy az idei, különlegesebb
zarándoklat után jövőtől újra gyerekekkel lovagolhat ki a Nyeregbe.
Mivel naponta edz és foglalkozik a
lovakkal, számára ez az út nem jelent fizikai megterhelést, annál inkább szellemi megnyugvást, egész
évre elegendő lelki feltöltődést, és
ennél többre nem is vágyik. Ezért
vállalta ezúttal is a többnapos lovaglást – nyilatkozta.

Imáinkat juttatják el Csíksomlyóra

Mivel az idei pünkösdi búcsún
nem fogadhatnak zarándokokat Csíksomlyón, a hívők üzenetekben küldik el imáikat a
Kárpát-medence minden sarkából: ezeket a Mária-úton
haladva viszik azok, akik ezt
az utat hitük megerősítéseként vállalják és élik meg.

Gligor Róbert László

A világjárvány kapcsán bevezetett egészségügyi szabályok miatt a
kegyhelyen idén nem tudják fogadni a tömegesen érkező zarándokokat, ezért az idei pünkösdi
búcsúra a székelyföldi közösségek
imaszándékait többnyire a Máriaúton zarándokoló kinevezett személyek fogják elvinni, több irányból,
stafétában. Az imaszalagokat Csíksomlyón fogják felolvasni és elhelyezni – áll a Mária Út Egyesület
közösségi oldalán. Az összetartozás
évének tekintett idei esztendő stafétás zarándoklatának mottója „A
Szentlélek száll le rád” evangéliumi
ige, a zarándokok gyalogosan, szaladva, lovon vagy kerékpáron haladva juttatják el szombat délig az
üzeneteket a kegyhelyre. A közegészségügyi szabályozásoknak
eleget téve egy zarándokcsoport
legtöbb három személyből állhat.
A Maros megyei közösségek
imáival indultak a leghamarabb a
hírvivők, időközben a többi székelyföldi régió küldöttei is útnak
eredtek. Marosvásárhelyről szombaton indult az első kerékpáros staféta: ft. Balla Imre segédlelkész
megáldotta az útra kelőket, majd
felkötötte a keresztre Marosvásárhely imaszándékát: család – iskola
– jövő. Ezzel és ft. Oláh Dénes marosi kerületi főesperes áldásával
Szilágyi Eszter, Adorjáni Alpár és
Kovács Albert József kerékpárra
pattant, hogy Marosszentgyörgyön
Baricz Lajos lelkésztől átvegye a
helyi üzenetet: Isten, áldd meg a

magyart! A staféták egy adott szakaszt tesznek meg a Mária-úton, az
üzeneteket hordozó zászlót a stafétaváltás helyén leteszik, anélkül
hogy találkoznának azokkal, akik
azt továbbviszik.
Both János, Kocsis András és
Szilveszter Csaba hírvivők, a Marosvásárhelyi EKE tagjai gyalogosan vágtak neki az útnak. Vasárnap
a jobbágyfalvi plébánián a helyiek
üzenetét (Vándor székely reménységét, Jézus, áldd meg Erdély földjét!) tartalmazó szalagot kötötte fel
zászlajukra Csüdör Imre katolikus
lelkész, aki a közösség lelki-szellemi megújulása reményében bocsátotta tovább az utazókat. Ebben
a helyzetben jónak találja ezt a
fajta zarándoklatot és az ima eljuttatását: ha azokat elviszik mások,

Gyalog, kerékpárral, lovon vagy szaladva viszik Csíksomlyóig a fohászokat

(Fotó: Varázspatkó lovarda)
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Márk Attila

A désfalvi unitárius templom orgonájának története

Désfalva Dicsőszentmártontól 13
km-re fekszik, egyike a Vízmellék
néven ismert küküllői tájegység falvainak. A helységet 1270–1272-ben
említik először az okiratok Hagymás alio nomine Desfalva alakban.
A reformáció idején a falu unitáriussá lett. Az itteni unitárius egyházközségről a legkorábbi adatot a
Kénosi Tőzsér János–Uzoni Fosztó
István szerzőpáros Egyháztörténet
című munkájában találjuk: 1595ben Szilágycsehi Pál a helyi lelkész
neve. A szerzők szerint „a régebbi
papok nevét az idő moha temette
el”. Az első említett énekvezérmesterek 1646-ban Kökösi György és
1686-ban Ádámosi Ferencz.
Bár nincsenek adataink a reformáció előtti désfalvi templomról, az
1693-as püspöki vizitáció megjegyzi: „végeztetett az is, hogy az
jövő Szt. Márton napíg a templom
körül való ruinákat megépítessék az
curatorok sub poena fl 12.”, ami
egy korábban épített templomot feltételez. Ebben az időben az egyházközség kurátora és jótevője Simon
Mihály, aki az 1715-ös templomjavítás költségének nagy részét magára vállalta, az egyházközséget
több alkalommal megajándékozta.
Az ő vezetése alatt, 1721-ben a désfalviak megalkották az egyházközség ún. törvényét, amely kimondta:
„Országos pestis és éhség elpusztítván Désfalva magyar lakosságának
nagy részét, a pap és mester fizetése
erősen megcsökkent. Ezt látván a
birtokos nemes urak önként felajánlt évi segedelemmel sietnek az
egyházi szükségeinek fedezésére”.
Az 1803-as, Lázár István püspök
által vezetett vizsgálószék jegyzőkönyve részletesen leírja a templomot, ebben az orgonát megelőző
éneklőpulpitust: „középen a’ Templom piatzán festett Deszkákból való
négy Szegeletű Éneklő szék.” Egy
1752-ben készült vagyonösszeírás
tételeiben, az éneklőszéken használt
textíliákról is képet kapunk: „egy
kendő, az éneklő székre valo, kék
fejtővel szőt/ Egy éneklő Székre
való gyolcs kendő, fejeressel varrott, körül csipkés/ Egy éneklő
székre való, zöld selyemmel varrott
gyolcs kendő”.
1834-ben a templomot kijavították, „az első bemenetel ez Esztendő
Novembere 16-án egy Predicatioval
és Uri Sz. Vatsora osztásal ünnepélyesen tartatott meg”.
A renoválás után a désfalvi unitáriusok orgona és szószékkorona
készíttetését határozták el. Mindezt
azonban nem tudták volna saját
pénzükből megvalósítani. 1837-ben
a désfalvi Jármi család tagjai tekintélyes összegeket adományoztak e
célra: „M[é]l[tósá]g[o]s Sz. Királyi
Joseffné Jármi Anna és Tolnai Jánosné Szentiványi Susanna asszonyok, mint a Jármi Miklos Ur
maradéki sűrgetik a Néhai által az
Orgona készítésére hagyott Contractualis adosság (melyis: Restei
János ur következőin fekszik) tettle-

ges felvételére és a szükséges lépések megtételét és az interelt
czélra mentől hamarább lejendő
fordítását- Ezen tárgy ajánltatván a
T[isztelt] D[omesticus] Curator
Urnak ugy nyilatkozik, hogy az előlépések már megis vagynak téve”.
Presbiteriális jegyzőkönyvek hiányában szinte semmit nem tudunk
az orgonaépítés lépéseiről, és a
körülményeiről
szerződéskötés
sem. 1840 „Karatson havában 15ikén” a következő bejegyzést találtam az esperesi vizitációs
jegyzőkönyvben: „[…] hasonlolag
ez Évben készíttetett egy jó ízlésü öt
mutatios Orgona, mellyen ezen Irás
olvastatik: Nehai Tek. Jármi Miklos
Ur és Váro Judith asszon kegyes
alapítványokkal egyesített ön adományból Isten dicsőségére szentelte
leányok özvegy Sz. Királyi Józsefné
Jármi Anna.Anno MDCCCXL. Készítette Szabó János 300 három száz
pengő R. forintokért 20= veder borért.”
Az orgonát készítő mesterről
Erich Türk orgona- és csembalóművész, a kolozsvári Gheorghe Dima
Zeneakadémia oktatója ezt írja:
„Magyarigenből származott, és
1840-ben Marosvásárhelyre telepedett le. Az aranyosgerendi református templom orgonájában található
bejegyzés elárulja, hogy az orgonaépítészetet autodidaktaként sajátította el, és mint »természetes
művész« űzte, ezenfelül a Királyi
Tábla írnoka volt […] 1840-1858
között általában hátuljátszós barokk
stílusú pozitívat épített, több szekrény típussal. Eredetileg csaknem
minden hangszere rövid oktávval, a
szekrény aljában elhelyezett két ékfúvóval, stecher mechanikával rendelkezhetett, más szóval egy 18.
vagy akár 17. századi barokk pozitív összes jellemzőjével.” Simén
Domokos szerint pedig „a háromszögű timpanonnal kiképzett, urnákkal
díszített
homlokzat
klasszikus példája Szabó János
munkáinak”.
Jegyzőkönyvileg csak egyetlen
adatunk maradt fenn az orgonaépítéssel kapcsolatban: az orgona elszállításáért Gyulusán
Gligornak 6 magyar forintot fizettek.
A több évtizede szolgáló, de orgonán játszani nem tudó désfalvi
iskolamester, Nagy Ferenc, elhelyezését kérte:
„Helybeli Oskola mester Nagy Ferentz jelenti,
hogy ezen Désfalvi Unitaria sz. Ekklésiában
szinte 35 évekig tartó
szolgálattya után, melyet a T[e]k[intete]s
Patronus Urak és Aszszonyok kegye meg nyerésével kívánt folytatni
– mostani helyzete s körülményei oda mutatnak,
hogy
innen
mozdulnia
kelletik,
azért a Tiszt. Superintendentiátol az Aranyosi környékben nyilás

adatván illő statiot-instál a’ mit ha
megnyerni szerentséje nem lenne.
ugyis az írt Székben lévő kitsin Joszágába kíván telepedni.” 1842-ben
távozott a faluból, a fogadott orgonistát 1841-ben 10 forinttal honorálták a désfalvi unitáriusok.
Érdekes bejegyzést találtam az
1847. nov. 21–24. között az eklézsiát vizitáló püspöki vizsgálószéki
jegyzőkönyvben: „Az Orgona
nyomo Egyénrőlis gondoskodjék a
Szent Eklézsia nem lehetvén az Orgonistának mindkét kötelességét
folytatni.” A kántortanítók nehéz
helyzetéről tanúskodik Séra György
egykori désfalvi kántor püspökségnek írt levele: „[…] nagyon keserves az én dolgom, hogy én fizessem
a Status költsöntis, és a Császári
adotis a semmiből mert 50 ötven 60
hatvan Véka gabonabol baj ruházkodni, adottis fizetni…”
Egyedi eset, hogy az orgonán
(megépítése után) 60 évig egyetlen
javítási, tisztítási bejegyzést sem
találtam. Az orgonákat általában 1015 évenként egyszer megtakarították, megjavították; a désfalvi
orgona kivételt képez. Az első
javításról szóló bejegyzés 1900. június 10-éről való, amikor Bartha
György orgonajavító mester, Désfalván tartózkodva, az orgona javításáról tárgyalt az egyházközség
vezetőségével: „Bartha György orgona építő […] egyezség folytán elvállalja az orgona kijavítását és
hangolását, szóval a fúvó, a sípok
egész összhangba és jó karbahozását 13 f. o.é. (az az Huszonhat korona) teljes ellátás és szállás
adásáért.” A 4 korona előleg átadása után másnap, jún. 11-én nekifogott, és négynapi munka után
befejezte a javítást.
Miután rendbe tették az orgonát,
az egyházközség egy jól bevált eljárás szerint 1909-ben orgonaalapot
hozott létre az esetleges újabb javítások fedezése érdekében: „55. Tíz
egyháztagból alakult dalkör Szinte
Sándor vezetésével karácsonyi ünnepeken gyűjtött orgona alapra 24
koronát”. Nem volt ez újdonság,
hisz egy évtizeddel hamarább,

1899-ben is ezt tették, ily módon 24
forintot gyűjtöttek az orgonajavításra. Az orgonaalapot a désfalvi
szövetkezet pénztárában őrizték,
1915-ben 35 korona 11 fillér volt az
értéke. Az alap évenkénti módosulását követhetjük az egyházközség
jegyzőkönyveiben,
számadási
1930-ig, amikor 130 lejt és 25 banit
tett ki. Az első világháború idején
sem kellett az orgonaalapot felhasználni; a désfalvi orgona homlokzati
ónsípjait nem vitték el az 1918-as
orgonasíp-rekvirálás idején, a rekvirálást végző Angster cég listáján
sem található. Felmérő utunkon
Enyedi Pál budapesti tanár eredetieknek találta a homlokzati ónsípokat.
Sándor Gergely désfalvi lelkész
1917-ben a következő leírást küldte
a Kolozsvárról érkezett kérdőívre:
„Hat regiszter (!), felirat nem olvasható, manual egy. Emlék orgona
özv. Szentkirályi Józsefné Jármi
Anna adománya. Kis méretű orgona, kevés onötvözetet tartalmaz”.
A világháború után említésre
méltó Szinte Gábor énekvezér-tanító kétrendbéli adománya – 1924ben és 1929-ben – az orgonaalap
javára.
Újabb 60 évnek kellett eltelnie,
hogy orgonajavításról olvashassunk
a jegyzőkönyvek lapjain. 1956-ban
az egyházközség lelkésze levélben
vette fel a kapcsolatot Péterffy
Gyula kolozsvári teológiai zenetanárral az orgonajavítás érdekében.
Rá egy hónapra már a kijavított orgonáról számolnak be a keblitanácsi
gyűlésen: „24. Lelkész beszámol
arról, hogy Péterffi Gyula teol. zenetanár 4 napos munkával beteg orgonánkat kijavította s a kijavított
orgonát orgonahangverseny keretében a gyülekezetnek bemutatta. A
bemutatón a keblitanács is, de minden egyháztag is meggyőződött
arról, hogy orgonánk ismét szépen
szól.” A jegyzőkönyv megörökítette
az előadáson elhangzott művek
szerzőinek nevét: Händel-, Schumann-, Beethoven-, Csajkovszkij-,
Bach- és Chopin-művek szerepeltek a műsoron.
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Péterffy Gyula tanár nem igényelt semmit a javítás fejében, de a
lelkész javaslatára a begyűjtött búza
értékesítése után a pénzt elküldték
a kolozsvári zenetanárnak. Még
abban az évben a templomi berendezés mellett az orgonát is lefestették, az összmunka 800 lejbe került.
A felújított templomot 1956. júl.
20-án ünnepi istentiszteleten adták
át.
Tíz év múlva, 1967-ben ismét javításra szorult az orgona. Szász
Dénes bözödi lelkészt bízták meg
a javításával és felhangolásával:
„Szász Dénes lelkész kifejti, hogy
megnézvén az orgonát, úgy találta,
hogy nagyon is rászorul a kitakarításra és a felhangolásra. A fuvó
is ki van lyukadva s azt feltétlenül
ki kell foltozni. A munkáért 500
Leit és a javítás ideje alatt kosztot
kér.”
A jegyzőkönyvek egyebet nem
említenek a javításról.
Az 1988-as, egyházközségi orgonákról szóló leirat kérdőívére válaszolva Bálint Benczédi Ferenc
egykori désfalvi lelkész, jelenlegi
püspök, az orgonát használhatónak
tartotta, és azt is megtudjuk a kérdőívből, hogy kántor hiányában a
lelkész végezte a kántori szolgálatot
is.
A legfrissebb, orgonához kötődő
bejegyzés 2014. január 26-i, amikor
a keblitanácsi gyűlésen ez szóba került: „2. Molnár-Kis Sándor javasolja, hogy a javítást egy olyan
vállalkozónak kellene kiadni, akinek
szakmája, és utána kell érdeklődni,
hogy mennyi lenne a munkálatnak az
ára”. A kérést 2015-ben újra megfogalmazták, de megoldás azóta sem
született.
A désfalvi orgona regiszterei:
Principál 2’, Quint 1 1/3 , Oktáv 1’,
Flauta minor 4’ és Flauta major 8’.
Orgonafelmérő utunkon a hangszert, a templomban levő párás levegő miatt, erős szúfertőzésnek
kitéve találtuk, állandóan sípolt,
több regiszterhúzó be volt ragadva.
Az orgonaszekrényben néhány fémsíp el volt törve, és kevés hiányzott.
Jelenleg nem használják az orgonát.
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A természet kalendáriuma (CDXII.)

Kiss Székely Zoltán

Azúr szemed, látom, már messze néz,
sziromhavas lábad indulni kész.
Völgyünk csodája, tündér lányalak,
év gyönyörűje, hogy marasszalak?

– kérdem én is Áprily Lajossal így május
végén. Marasztanálak, májusom, mindannak
dacára, hogy az idén csak csurrant-cseppent
kegyeidnek apadó árja. S kérdezem tovább a
visegrádi remetével –
Mi tudna késleltetve hatni rád?
Iszalagokkal kötném meg bokád.
A fáknak szólnék: sűrűsödjenek,
útrekesztő bozóttá nőjenek.

Szövetkezném a völgy rigóival,
legyen daluk kötő varázsú dal.

Szarvasokat vennék rá, hogy csapat
állja el agancsokkal útadat.
Tél-nyűtte testemet vetném eléd,
hogy lefogjam lábad lendületét.

Marasztanálak, mert nem tudhatom:
találkozunk még, tündér hónapom?

Írta mindezt két évvel örök almavirágszirom-havasba költözése előtt, 1965-ben, akkor
már három és fél évtizede távol a tavasszal
még mindig virágba boruló Donát úti – a jó
barát Reményik Sándor gondozta – pónyikalmafáitól.
Kolozsvári a korszerű Balaton-kutatás
megteremtője, ifj. Entz Géza is. Május
végén, 30-án, 1875-ben született a kincses
városban. Még Trianon előtt a budapesti műegyetemen a hidrobiológia tanára volt. 192029 között Utrechtben kutatott, visszatérve a
tihanyi Biológiai Intézetben – később mint az
intézet igazgatója – dolgozott. Még megérte,
hogy szülővárosába határátlépés nélkül mehetett haza, 1943-ig, haláláig.
Két szál pünkösdrózsa
Kihajlott az útra,
El akar hervadni,
Nincs ki leszakítsa.

Nem ám az a rózsa,
Ki a kertben nyílik,
Hanem az a rózsa,
Ki egymást szereti.

Éppen most nyílnak, így várják a pünkösdi
csodát. Amikor Mátyással ismét kitelt az
apostolok száma, és eljött pünkösd napja,
Jézus ígérete szerint „megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok
közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken…”
– olvassuk az Apostolok cselekedeteiben –,
hogy aztán szerteinduljanak a világban lelkeket halászni. Pünkösdvasárnapot már az ősegyház is az egyetemes keresztény egyház
születésnapjaként ünnepelte.
Ma még május van, zivataros májusvég.
Nyár-éjféli zápor vonul át a tájon.

Lidérces szenvedéllyel vonult fölöttem át
a nyár-éjféli zápor.
Elégiákkal megrakott vonatok csattognak
úgy,
ahogy a tonnás mennydörgések gördültek
tova.
– veszem a szót Csoóri Sándortól –

Kiálltam a fülledt teraszra bőrig ázni,
s olyan volt ez a félnomád, félvad álom,
mint a szerelem…

Május utolsó napján, 1865-ben született a
madarász Chernel István. A madártan már
középiskolás korában érdekelte. Kolozsváron
megismerkedve Herman Ottóval, az ornitológiának szentelte életét. 1891-ben Norvégiában madártani megfigyeléseket végzett.
1916-ban, Herman Ottó halála után, őt nevezték ki utódjául a Madártani Intézet igazgatójának. Kettejük halhatatlan szellemi alkotása
a madarak és fák napja.
Ólom-idő! Vajon (…)
pünköst is így lesz? Harsány, régi ünnep!

– fakad fel Babits Mihályból egy évvel
Trianon után A lélek ünnepében a sóhaj –
Akkor csupa tüzes nyelv volt a Sátor,
gyújtó, beszédes lángolás a mennyek.

Ma hallgat a harsona, csak a dob szól,
az eső dobja, s mint alélós hinta,

melyen a Szellem szédelegve hopszol,
kél az új tavasz, lendül a bab-inda.

Próbálkozik a nagy harang a ködben,
melyet kásásan kavar a madár.
És minden ébred, csak a nap, a nap nem...
Orfeusz hátranéz, s meredten áll.
(…) S a rigó csúfol, s a kakukk hebeg,
és úgy fakad ki a pünkösti rózsa,
tövis nélkül, mint oktalan sebek,
vagy fájdalom, mely bosszút állni tompa.

Időkbe látó, meztelen tetőjén
tisztást vetett a bujdosó verőfény.

Ott lenn: zsibongott még a völgy a láztól.
Itt fenn: fehér sajttal kínált a pásztor.

És békességes szót ejtett a szája,
és békességgel várt az esztenája.

És idén? Június
elsejével
éppen
pünkösdhétfőre érkezünk.
A június hónap
nevének származtatásánál már maguk
a rómaiak is zavarban voltak – írja
Supka Géza a Kalandozás a kalendáriumban és más
érdekességekben. –
Nevét a régi római
Junius-nemzetség
nevéből eredeztették, amelynek leghíresebb tagja volt
Brutus is, Julius
Caesar egyik gyilkosa. Miután ez a
Marcus Junius Brutus a naptárt reformáló
Caesarnak
természetes fia volt,
lehetségesnek kell
tartanunk, hogy az
új kalendáriumban
róla nevezték el a
hónapot.
június
Amikor azonban
Brutus saját atyját
meggyilkolta, már
nem tartották méltónak, hogy az
egyik hónap az ő
nevét viselje. Ettől
fogva – főként Ovidius befolyása alatt Két szál pünkösdrózsa kihajlott az útra
– Junó istennőről származtatták a hónap
Távol, hol már a hó királya hódít,
nevét. Ovidius kimondottan „mensis Junoaz ég lengette örök lobogóit.
nius”-nak, Junó istennő havának mondja a
hatodik hónapot, melynek új keletű névadóját
Tekintetem szárnyat repesve bontott,
– írja Jankovics Marcell Jelkép-kalendáriátöleltem a hullám-horizontot
umában – az ógörög Inó dajkaistennővel azonosították. Junó a gyermekáldás és házasélet
s tetőit, többet száznál és ezernél –
úrnője volt.
s titokzatos szót mondtam akkor:
A hónap jelképe az árpát sarlózó parasztErdély…
legény, homlokán lenkoszorúval. Június régi
magyar neve rák hava, illetve Szent Iván
Kós Károlynak ajánlotta versét.
hava. Utóbbi nevét a hónap legjelentősebb
Aztán a második világégés után Bajorerszentjéről, Keresztelő Szent Jánosról nyerte. dőn, 1948-ban a bujdosó Wass Albert megPünkösdkor a somlyói nyeregben, hajnal- írja Üzenet haza versét.
ban minden szem a keleti égalját fürkészi.
(Az idén kevesebben lesznek ott. NyilvánÜzenem az otthoni hegyeknek:
való.) Vajon megjelenik-e a Napbaöltözött?
a csillagok járása változó.
Pompás téma, a Körkép megálmodójának
És törvényei vannak a szeleknek,
ecsetére illő lenne. Június elseje idén pünesőnek, hónak, fellegeknek
kösdhétfő. 1914-ben épp e nap halt meg
és nincsen ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
Feszty Árpád. Néhány nappal az első világa kő marad.
égés kirobbanása előtt.
Mint asztalon a sárga tál,
itt van a nyár, itt van a nyár.

Nyár érkezik. Gyurkovics Tiborból csurran így a szó:
Színültig rakva, gazdagon
beérő méreg, egy halom

virág, gomolyog, mint a füst.
az illata, arany, ezüst.

Üvegpohár, hasadt gyümölcs,
Gauguin-csendélet, árva, bölcs.

És ikrasúlyú, sűrű méz,
azt hiszem ennyi az egész.

S külön kupacban egymaga,
a tűz, a víz, a réz, a fa.

Nyár érkezik. A századik. A szétszaggattatás után. Erre emlékezik a Tetőn Áprily
Lajos is, két évre rá:
Ősz nem sodort még annyi árva lombot,
annyi riadt szót: „Minden összeomlott…”

A vérző csonkból virradó tavaszra új erdő sarjad győzedelmesen

Ott lenn: sötét ködöt kavart a katlan.
Itt fenn: a vén hegy állott mozdulatlan.

Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem,
vasárnap reggel a hegyekre mentem.

Üzenem a földnek: csak teremjen,
ha sáska rágja is le a vetést.
Ha vakond túrja is a gyökeret.
A világ fölött őrködik a Rend
s nem vész magja a nemes gabonának,
de híre sem lesz egykor a csalánnak;
az idő lemarja a gyomokat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

Üzenem az erdőnek: ne féljen,
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa
s a vérző csonkból virradó tavaszra
új erdő sarjad győzedelmesen.
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
a gyilkos vasat rég felfalta már
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel
hasznos anyaggá vált a föld alatt…
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

(…)És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, Magdolna napján, pünkösd
előtt
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Utazás Normandiában és Bretagne-ban
(2019. szeptember 13–22.)

Veress László

Az emberiség múltjának mintegy
1000 évét felölelő korszakot, a középkort a történészek legtöbbször a
sötétség és tudatlanság korának minősítik, de akadnak olyanok is, akik
szerint a középkor egy szakadatlan
vérfolyam.
Ezzel ellentétben az utazóknak
szánt kézikönyveket fogalmazók
humánusabb, szebb, kedvesebb jellemzőket gyűjtenek egybe erről az
ellentmondásos korszakról. Szerintük nem mindennapi élmény meglátogatni Európa (vagy más
földrész) középkori emlékekben
leggazdagabb országait, régióit.
Ezek között kiemelkedő helyet foglal el Franciaország két tartománya:
Normandia és Bretagne (kiejtve
Brötány). A két egymással szomszédos tartomány számtalan lenyűgöző,
középkori
hangulatú
kisebb-nagyobb település hazája.
Nekünk ezek közül húsznál is többet sikerült meglátogatnunk tíz nap
leforgása alatt 2019 szeptemberé-

Monet háza és kertje

ben. Itt éreztük igazán, hogy az egyházi rend meghatározta a középkor
világi rendjét, de a „sötét középkor”
vádja nem fogadható el olyan
egyértelműen, ahogy azt ma sokan
gondolják. A két régióban természetesen nemcsak a középkori emberi
lélek és szellem nagy és művészi
produktumait nézhetjük meg,
hanem az emberiség történelme hajnalától a legújabb korig számos
emlék látható, látogatható.
Bölöni Farkas Sándor neves erdélyi utazó közel kétszáz éve megjelent Utazás Észak-Amerikában
című könyve előszavában így ír:
„Az utazás örömei a visszaemlékezetben kedvesebbek, de még kétszereződnek, ha azokat másokkal is
közölhetjük”. Úgy vélem, hogy
ezen az úton szerzett ismereteinket,
élményeinket, tapasztalatainkat érdemes megosztanunk a Népújság
olvasóival is.
Autóbuszos, társas körutunkra
Székesfehérvárról indultunk. Ausztrián, Németországon keresztül Normandia keleti határáig mintegy

Normandia címere
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másfél napi utazás szükséges 2-3
óránkénti húsz-húsz perces kötelező
pihenőkkel. Az első éjszakánkat
Németországban, a Rajna-vidéken
töltöttük. Második nap a Metz–
Reims–Párizs útvonalon érkeztünk
Normandiába.
Normandia, franciául Normandie
Franciaország északnyugati részén
fekvő, az egykori Francia Királyság
egyik történelmi tája. Zászlaján
vörös mezőben két fekvő leopárd
látható. Területe közel 28.000 négyzetkilométer (négy Maros megyényi). Északon az Atlanti-óceán La
Manche-csatornának nevezett része
mossa partjait, nyugaton Bretagnenyal, délen a Loire (Loár) völgyével, keleten Párizs környékével
határos. Domborzatára a hullámos
felszín jellemző, nagyobb részét
síkságok foglalják el. Jó feltételeket
kínálnak a mezőgazdaság, a gyümölcstermesztés és a szarvasmarhaszámára.
Valaha
tenyésztés
Normandiához tartoztak a közelében fekvő csatornaszigetek, Jersey
és Guernesey, amelyek a történelem
folyamán Anglia fennhatósága alatt
maradtak, és a mai napig brit uralom alatt vannak.
Franciaország jelentős folyója, a
Szajna (777 km) Normandiában
torkollik a La Manche-csatornába,
Le Havre városnál. A Szajna kisebb
hajókkal 560 km hosszan hajózható,
Rouenig óceánjáró hajókkal is.
Éghajlata egész évben mérsékelt,
az óceán közelségének és a Golfáramlatnak köszönhetően, kissé bővebb
csapadékkal,
mint
Franciaország más tájain. Sokszor

nyelvjárásoknak, ebben mintegy
kétszáz szó maradt meg az idetelepült vikingek és angolszászok germán eredetű nyelvéből.
Normandia népessége 3,5 millió
körül van, Franciaország egész területén itt a legkisebb a népsűrűség.
Ennek ellenére vagy éppen ezért
Normandia Párizs után Franciaország leglátogatottabb régiója. Itt
számos, a világörökséghez tartozó
helyszínt csodálhatunk meg, a középkor olyan neves személyiségei,
mint Hódító Vilmos, Oroszlánszívű
Richárd, Jeanne D’ Arc és mások
egész Európa jövőjét meghatározó
tevékenységét ismerhetjük meg, bepillantást nyerhetünk a franciák, az
angolok, sőt az egész kontinens középkori történelmébe.
A legújabb kor történései közül
csak a híres normandiai partraszállást (1944) említem itt meg, a későbbiekben részletesebben szó lesz
minden meglátogatott helyszín leírásánál a történelmi eseményekről
is.
Számtalan, tájainkon is ismert
személyiség Normandia szülöttjeként jutott a halhatatlanok közé az
irodalom, a képzőművészet, a zeneművészet terén, akikről a megfelelő
helyen megemlékezünk.
Calvados és Camembert – az első
egy megyének, a második egy falunak a neve Normandiában, de az
idelátogató éhes turistának nem a
földrajz, hanem a helyi gasztronómia jellegzetességei, az almapárlat
(pálinka) és a sajt jut eszébe e két
szóról. A helyben bőségesen termő
almából nemcsak szeszes ital,
hanem sütemények, almatorta, al-

negyedóránként változik az időjárás, ömlik az eső, majd csepereg,
azután gyönyörűen süt a nap.
Ma két közigazgatási régióra van
felosztva: Felső-Normandia (HauteNormandie) a Szajna folyó alsó folyása mentén, Párizstól északra, és
Alsó-Normandia (Basse-Normandie) Párizstól nyugatra terül el.
Felső-Normandiát két megye alkotja, fővárosa Rouen (kiejtve:
Ruan), Alsó-Normandiát három
megyére osztották, fővárosa Caen
(kiejtve: Kán). Névadói a normannok, más szóval vikingek, akik angolszászokkal együtt északról,
viszonylag kis számban, még a
Frank Birodalom idején, a 9-10.
században telepedtek ide, és Rollo
normand herceg (jarl) vezetésével
kapták meg a tartományt. Már
akkor feljegyezték, hogy „ahová a
normannok beteszik a lábukat, mindenkit leterítenek, mint a ragály”,
csoda hát, hogy a tartomány uraivá
váltak?
Az itt letelepedett maroknyi normann a keresztény vallás felvételével párhuzamosan beolvadt a helyi
lakosságba, elfranciásodott, a nyelvüket is magáévá tette. A tartományban kialakult a jellegzetes
hűbéri lánc, a feudalizmus. A mai
normand nyelv egyike a francia

malé és más finomságok is készülnek. Sokak szerint mennyei ital a
calvados és az almalé megfelelő
arányú keveréke. Fantasztikus ízű a
friss normandiai vajjal készült battonszendvics. Természetesen a normann konyha egyik alapját a tenger
gyümölcsei képezik.
Turistacsoportunkat kegyeikbe fogadták az égiek, indulásunktól visszaérkezésünkig kitartott a szép,
napsütéses idő. Az autópályán haladva láthattuk a reimsi katedrálist,
Párizs külvárosát, a rossz emlékű
Versailles-t, majd magunk mögött
hagytuk Franciaország legnépesebb
területét Ile-de-France régióját.
Szikrázó napsütésben, kora délután
érkeztünk Normandiába, és szinte
azonnal egy pici Szajna menti faluba, Givernybe, tíznapos programunk első célpontjához. Ebben a
festői szépségű kis faluban, amelyben jelenleg alig ötszáz lélek lakik,
telepedett le a 19. század végén az
impresszionista festészet megálmodója, megteremtője, Claude Monet
(kiejtve: Klód Moné). A világhírű
festő 43 évig élt és alkotott itt. A művész háza, a körülötte kialakított
kert, nemkülönben Monet élete és
tevékenysége hosszabb ismertetést
érdemel.
(Folytatjuk)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Fülöp Ildikó,
Marosvásárhely, Moldova u.
Szőcs Anna,
Marosvásárhely, Páring u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
BÖRZSÖNYI; ILLYÉS; BRUCK; EDVI; LÓCZY;
PÖSCHL; HARSÁNYI; BUDAY
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. A mondás első része. 9. Fundamentum. 10. Nagy jelentésű előtag.
11. Verses próza. 16. Asztalt evéshez előkészít. 18. … gros (nagyban). 19. … hang
(kiáltás). 20. Balkáni körtánc. 21. Pozitív pólus. 23. G. Bruno szülővárosa. 24. Francia rt.
25. Lám. 27. … mars! (Eredj innen!) 28. Az ittrium és a neon vegyjele. 29. Bankban őrzött
tárgy. 31. Régi súlyegység. 33. Latin és. 34. Erőszakkal elvesz. 35. Laterális részen. 38.
Csavar része. 40. Csillag (angol). 42. Hallgat, mint … (szólás). 43. Ókori díjverseny. 45.
Volt (latin). 47. Vagon tartalma! 48. Az örök város. 50. Listába vevés. 53. … mi a kő
(Petőfi). 54. Futó atlétát biztató szó.
FÜGGŐLEGES: 1. … an der Thaya (osztrák város). 2. Hamis. 3. Katonai tömb. 4.
Mustárgáz. 5. Római 2001. 6. A nátrium és a tantál vegyjele. 7. Csak félig! 8. Barna bőrű
ember. 11. A mondás befejezése. 12. A folyón felfelé. 13. Fekete István gólyája. 14. …
mode (divat szerint). 15. Teremt a végén! 17. Számítógép-memória. 20. Az egyik számjegy. 22. Orosz női név. 24. Sérülés. 26. Szül az állat. 29. Lengyel futballsztár. 30. Erdélyi
költő (igazi neve Wellmann József). 32. Vajdasági város. 34. Lear király egyik lánya. 35.
Imádkozzatok! (latin). 36. Parkerdő. 37. Ilion. 39. Név (angol). 41. Nagy kazah tó. 44.
Soha (német). 46. Szélesre nyit. 49. Latin csont. 51. Kiloliter (röv.). 52. Savcseppek!
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 11-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet
nyerhetnek. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Pietro Mascagni egyik
operájának a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.
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Ismeretlen szerző közismert
megállapítása a gyerekekről:
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(befejező része
a rejtvényben olvasható)
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897.

A gyerekek ritkán idézik
rosszul a felnőtteket…
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RÉMURALOM
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KECSES
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Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

u

Megfejtés
a május 22-i számból:
Ikrek:
Sarolta

Skandi:
Akkor figyelmeztetlek, az egyik
arcod sokkal egészségesebb,
mint a másik.

KOBAK KÖNYVESBOLT

VÍZSZINTES: 1. Atrocitás – Bikaviadal hőse. 7. Azonban – Patás állat. 8.
Halászeszköz – Folyékony vulkáni kőzet. 9. Norvég popegyüttes – Hátul jelöl! 11. A
nikkel és a kálium vegyjele – Panel része! 12. Figyelmes – Gabonaőrlemény. 14. Állóvíz
– Véka egynemű hangzói. 15. Ágybetét – Haláltusa. 18. Angol diákváros – … de France,
kerékpárverseny. 19. Rakás – Tüzet szüntet. 22. Csendben sír! – Kissé fáj! 23. Képkeret
– Egyesület. 25. Alsó végtag – Panasz szava. 27. Székesegyház – Figyel. 28. Magyar rockegyüttes – Szolgáló. 30. A hidrogén és a jód vegyjele – Svéd és osztrák autójel. 31. Szesz
– Katafalk.
FÜGGŐLEGES: 1. Puliszka, tájszólásban – Árut értékesít. 2. Katonai támadás –
Alakját változtató egysejtű állat. 3. Költői sóhaj – Sálvégek! 4. Romlott tojás jelzője –
Észak-európai nép. 5. James Cameron egyik filmje – Zöld ásvány. 6. Gyertyabél –
Fonószék. 10. Füvet eszik az állat – Mezei munkás. 13. Korallzátony – Motor forgórésze.
16. Gyakorlottság – Vándorló. 17. Bizsu – Budapesti színház. 20. Hivatali helyiség – Javasol. 21. Horgászzsineg – Szénaboglya. 24. Egy … emlékiratai (Arthur Golden) – Falánk.
26. Kambodzsai, német és vatikáni autójel – Egyik csillagjegy. 29. Ásványi fűszer –
Azonos betűk.
Koncz Erzsébet
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17

A Kobak könyvesbolt házhoz
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nem sikerült beszerezned.
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MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
HIRDETÉS
A MAROS MEGYEI TANÁCS Műszaki Igazgatósága értesíti az érdekelteket, hogy környezetvédelmi engedély kibocsátására nyújtott be kérvényt „A 151D
Nyárádtő-Ákosfalva-Székelytompa megyei úton lévő
vasbeton híd javítása, 24+282 km, Maros megye,
műszaki terv” projektre.
A javasolt projektre vonatkozó információk tanulmányozhatók a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca
10. szám) hétfőnként 9–15 óra között, keddtől péntekig 9–12 óra között.
Ugyanakkor a dokumentáció a projekt tulajdonosának, a megyei önkormányzatnak a székhelyén (Győzelem tér 1. szám) is elérhető hétköznapokon 8 és
16 óra között.
Az érdekeltek a megjegyzéseiket a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca 10. sz.) nyújthatják be hétfőnként 9–15 óra között, keddtől péntekig 9–12 óra
között.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
főjegyző

(Fizetett hirdetés)

Ovidiu Dancu
alelnök
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Id. KERESZTESI JÓZSEF ATTILÁT köszöntjük 49.
születésnapján. Vágyaid és álmaid teljesülését
kívánjuk. Isten éltessen sokáig erőben,
egészségben és boldogságban!
Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen.
Minden utadon szerencse kísérjen!
Köszönt lányod, Keresztesi Brigitta Enikő, fiad, ifj.
Keresztesi József Attila és szüleid, Keresztesi
Anna, Keresztesi Árpád. (7606)

Az SMDA MUREş INSOLVENCY SPRL, a dicsőszentmártoni
Avram Iancu utca 144. szám alatti székhelyű BicApA RT. cégfelszámolója, nyilvános árverésen értékesíti a csődbe jutott cég alábbi
ingatlanjait:
1. A dicsőszentmártoni Felszabadulás (Dezrobirii) utca 4. szám
alatti garzontömbházhoz tartozó 398 négyzetméter terület. Kikiáltási ár: 3.283,50 euró.
2. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatt 6276
négyzetméter beltelek (az étkezde körül). Kikiáltási ár: 51.777
euró.
3. A dicsőszentmártoni Felszabadulás utca 3. szám alatti élelmiszerraktár és a hozzá tartozó 349 négyzetméter terület. Kikiáltási
ár: 8.387,50 euró.
4. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti vendégház négy hálószobával, nappalival, protokollteremmel, konyhával, fürdőszobával, mellékhelyiséggel, előtérrel, a hozzá tartozó
292 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár: 9.887 euró.
5. A dicsőszentmártoni Június 1. utca 17. szám alatti 4835 négyzetméter beltelek (volt tervezőműhely). Kikiáltási ár: 23.046,83
euró.
6. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti légvédelmi óvóhely a hozzá tartozó 561 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár 18.928,25 euró.
Az árverés 2020. június 5-én 13 órakor lesz a cégfelszámoló Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén, és
péntekenként, ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik,
az ingatlanok értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként
kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat az árverést megelőző napon 14 óráig.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a
0745-146-096-os telefonszámon.

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-I)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64733-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz szakképzett PÉKET. Fizetés 3000 lej.
Tel. 0756-128-310, 0756-128-313. (64745-I)

MŰEMLÉKHOMLOKZATOK FELÚJÍTÁSÁRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKATÁRSAT keres. Kedvező bérezés. Bővebb
információk a következő telefonszámon: 0790-360-725. (sz.-I)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz TITKÁRNŐT, GÉPKEZELŐKET
(operatori utilaj rotoformare) és HEGESZTŐT. Vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkárságán
lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (64763-I)
FESTŐ, CSEMPÉZŐ, KŐMŰVES SZAKEMBERT alkalmazok.
Tel. 0758-954-729. (7542)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz
ÁCSOKAT, ASZTALOSOKAT. Elvárásaink: tapasztalat, pozitív hozzáállás, jogosítvány. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0762-986-532. (64775-I)

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

ADÁSVÉTEL

ELADÓK tízhetes süldők és hízott
disznó. Tel. 0740-463-935. (7557-I)
VÁSÁROLOK

kis

marógépet

és

tartozékokat. Tel. 0740-264-838. (7573)

ELADÓ színes gyerekbútor. Tel.
0749-205-334. (7596-I)

ELADÓ vadonatúj, egyszemélyes,
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A marosvásárhelyi székhelyű
Fomco Cégcsoport

egy innovációorientált, dinamikusan fejlődő szervezet, amely
többek között ingatlanberuházással és -értékesítéssel,
kamionszervizzel, gépjármű-kiegészítők kis- és
nagykereskedésével bel- és külföldre, GPSflottamenedzsment-rendszerek értékesítésével és
működtetésével, bútorgyártással, napelemes
energiatermeléssel, képzéssel stb. is foglalkozik.
Terveink szerint ez év őszén indítjuk el ismét a nagy sikerű
Pegazus kurzusunkat, ahol képezünk fejlődni, tanulni akaró
munkatársakat, jelölteket, akiknek a sikeres vizsga után
vezetői és kulcsemberi
beosztásra teszünk állásajánlatot.
Jelentkezni motivációs levéllel lehet, amelyben kérjük
megfogalmazni a fejlődésének indokát és a célját. A
motivációs levél beérkezése után Skype-konzultációra
megkeressük.

fotel típusú, kihúzható ágy, barna

műbőr, szövettel kombinálva. Tel.
0751-294-769. (7594-I)

karrier_cariere_career@fomco.ro
Tel.: 0724-566-100

ELADÓ ebédlőbútor. Tel. 0740-665-808.
(7599)

RABLAPROGRAMBA

illő

autót

vásárolok 800 lejért. A szállítást és az
iratok rendezését vállalom. Tel. 0748-882828. (7600)

répforgatást,

KIADÓ garzonlakás a Kövesdombon,

a posta környékén. 200 euró/hónap.
Tel. 0741-997-584. (7552-I)

ELADÓ 3 szobás, üres, földszinti
tömbházlakás

a

Bánát

utcában

(Tudor). Érdeklődni a 0747-368-188-

as telefonszámon. (7568)

KIADÓ garzon a Republicii u. 30/a szám
alatt. Tel. 0740-665-808. (7597)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22103-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(6059-I)

FESTÉST vállalok. Tel. 0757-602904. (7495)

SÍRKERETEK készítése gránitból,
előnyös áron. Megtekinthetők Sárom-

berkén, a Fő út 340. sz. alatt. Tel.
0753-924-431. (7392)

ELŐKÖNYVELÉST

vállalok.

Tel.

0756-607-969. (7475-I)

VÁLLALUNK festést, csempézést,
gipszkartonszerelést stb. Tel. 0749-

564-921. (7574-I)
VÁLLALUNK

cserépforgatást,

tetőkészítést

(Bilka),

csatornajavítást

és

-készítést. 25% kedvezmény. Tel. 0745229-245. (7518)

VÁLLALOK kerítésépítést. Tel. 0741-

662-392. (7565-I)

vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-

dab cserépből, tetőszigetelést, cse-

LAKÁS

MEGEMLÉKEZÉS

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
külső

és

belső

„Az élet elmúlik, de akit szere-

munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-

tünk, arra életünk végéig emléke-

920. (7448-I)

Örök fájdalommal emlékezünk

pukészítést, bontást is. Tel. 0770-621-

BETEG ASSZONYHOZ őszinte gon-

dozónőt keresek. Tel. 0773-789-963,
14-20 óra között. (7577-I)

VÁLLALUNK

festést,

vakolást,

bádogosmunkát, szigetelést, tetőjavítást,
tetőkészítést stb. Saját anyagunkkal is
dolgozunk.

Nyugdíjasoknak

18%

zünk.”

drága

szüleinkre,

MAKKAI

FERENCRE, aki május 2-án múlt

36 éve, és MAKKAI KATALINRA

szül. Györke, aki június 1-jén

három éve, hogy az öröklétbe tá-

vozott. Emlékük legyen áldott,

nyugalmuk csendes! Szeretteik.

(7592-I)

kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790081-572. (7467)

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumí-

nium redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

Szomorú szívvel emlékeztetjük

azokat, akik ismerték és szerették

FODOR

ANNAMÁRIÁT,

hogy

május 30-án van halálának első

évfordulója. Nyugodjon békében!

(7505)

Fia, Levente és családja Chicagó-

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?

Sorin. (sz.-I)

Ázik be a háza? Minőségi munkát

ból, nővére, Júlia, keresztfia,

szeretne? Ha minőségi munkát sze-

retne, akkor válasszon minket! Cé-

günk garanciás munkát vállal. Tel.

0742-344-119. (7564-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést, szigetelést, fes-

tést. Tel. 0757-186-299. (7481-I)

VÁLLALOK mint magánszemély

mindenféle munkát, pl. tetőjavítást,

kerítéskészítést fából vagy dróthálóból, melléképületek lebontását, te-

raszkészítést, házszigetelést stb. Tel.

0741-457-006. (7544-I)

IDŐSGONDOZÁST vállalok nonstop

Marosvásárhelyen. Tel. 0753-875-

141. (7568-I)
VÁLLALUNK

tetőfedést,

forgatást,

bármilyen

Saját

anyagunkkal

kisebb

cserép-

javítást,

festést, vakolást, szigetelést, ácsmunkát.
Nyugdíjasoknak

Tel.

(7469)

18%

0752-828-789,

dolgozunk.

kedvezmény.

0790-081-572.

A temető csendje ad neked nyu-

galmat,

Emléked

megmarad.

szívünkben

örökké

Szívünkben a helyed nem pótolja

semmi,

Őrizzük emléked, nem fogunk el-

feledni.

Életed oly váratlanul és gyorsan
ért véget,

Itthagytál minket, kik úgy szeret-

tünk téged.

Nélküled üres és szomorú a házunk,

Nem hisszük, hogy hiába várunk.

Adhat az élet márványból palotát,

Csak egyet nem adhat kétszer,

Drága jó feleséget, édesanyát,

nagymamát.

Mély fájdalommal emlékezünk

június 1-jén PÁNCZÉL IRÉNRE

halálának második évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

(7572-I)

Bánatos

családja.
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (sz.-I)
ÖNKISZOLGÁLÓ AUTÓMOSÓ berendezéseket értékesítő, telepítő és karbantartó
csapatát SZERVIZTECHNIKUSSAL szeretné bővíteni.

Amennyiben fontos neked a hosszú távú biztonság, a folyamatos szakmai
fejlődés, és szeretnél egy fiatal, motivált, magas profizmusra törekvő csapat tagja
lenni, csatlakozz hozzánk!

Nálunk a nyitottság, őszinteség, korrektség alapelv, a jó munkahelyi hangulat és a
teljesítmény szerinti magas bérezés biztosított, cserébe megbízhatóságot,
következetességet, szakmai komolyságot és profizmust várunk.

Az új csapattag fő feladata berendezések telepítése, üzembe helyezése és
utólagos karbantartása lesz cégünk marosvásárhelyi székhelyén és
partnereinknél, országszerte.
Elvárások:

– középfokú szakirányú végzettség
– érettségi bizonyítvány

– 400 V-tal működő berendezések javítására jogosító képesítés

– víz- és/vagy gáz- és/vagy fűtés- és/vagy kisgépszerelői gyakorlat
– vagy ilyen szakirányú, folyamatban levő tanulmányok
– kiszállásokra és terepmunkára való hajlandóság

Vasárnap volt, szomorú májusi vasárnap. Kórházi szobád nyitott ablakán beáramlott a virágzó akácok
és bodzák illata. Megkínzott testednek és lelkednek szíved megkegyelmezett, és utolsót dobbant.
„Elvégeztetett.” Drága lelkedet a
Megváltó magához vette.
Örökké tartó fájdalommal emlékezünk május 29-én a drága jó férjre,
édesapára, kedves gyermekre, testvérre, rokonra és igaz jó barátra, az
59 éves korában elhunyt BERECZKY TIBORRA halálának negyedik évfordulóján.
Hiánya pótolhatatlan. Mosolya, jósága, vidámsága, életereje,
önzetlen szeretete örökké velünk marad.
Érzem, hogy közel vagy
és mégis oly távol,
én tudom egyedül,
mennyire hiányzol.
Számomra te soha nem leszel halott,
Élni fogsz, akár a csillagok.
Nyugodjál békében, drága TIBI!
Nagyon szeretünk.
Gyászoló szeretteid. (7607-I)

– számítógép-felhasználói ismeretek

Mély fájdalommal és összetört

– megbízhatóság, pontosság, terhelhetőség

– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent

Amennyiben, a fentiek alapján, csatlakozni szeretnél hozzánk, várjuk
önéletrajzodat a nemes.helga@smartwash.ro e-mail-címre. (64776-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a szeretett férjre,
édesapára, apósra, a göcsi születésű KOVÁCS SÁNDORRA halálának negyedik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (7558-I)

„Gyújtok egy gyertyát, és gondo-

szívvel emlékezünk a drága fele-

ségre, édesanyára, nagymamára,
testvérre és barátra, REGIÁN

IRÉNRE szül. Kiss, akit 3 éve,

2017. május 31-én veszítettünk el.
„Hiányod belém fűződött, mint
fonal a tűbe. Most mindent, amit

Lelketek, reméljük, békére talált,
s Ti már a mennyből vigyáztok
ránk.
Az élet elmúlik, de akiket szeretünk, azokra életünk végéig emlékezünk.
Szomorú szívvel emlékezünk a
drága édesapára, testvérre,
SINKA ERNŐRE (Öcsi) halálának
11. évfordulóján, valamint a drága
édesanyára, nagymamára, SINKA
ANCIRA halálának 7. évfordulóján. Akik ismerték és szerették
őket, gondoljanak rájuk kegyelettel. Emlékük örökké élni fog szívünkben. Nyugodjanak békében!
Gyászoló szeretteik. (7581)

kegyelettel

NAGYLAKI

emlékezünk

JÁNOSNÉ

szül.

NAGY ÉVA halálának nyolcadik

kelyvajai

SIMON GYÖRGY

2020. május 27-én, életének 80.

évében hosszas szenvedés után

csendesen megpihent. Temetése

május 29-én, pénteken du. 2 óra-

kor lesz a székelyvajai reformá-

tus temetőben. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló testvére, Klári és csa-

ládja. (-I)

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a

hitet megtartottam, végezetre el-

tétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az

Úr, az igaz Bíró ama napon.”

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,

évfordulóján.

A gyászoló család. (-I)

desen, szerényen, drága lelked,

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-

Bánatos szerettei, unokái: Hunor,

szívemben a sötét…

ben élnek,

az arcodat soha nem láthatom,

évek.”

A kezed már soha nem foghatom,

szemedbe soha nem nézhetek,

de senki nem veheti el az emléke-

det.”

Szomorú szívvel emlékezünk a

jobbágyfalvi BALUS ADÉLRA
szül. Kocsis halálának 8. évfordués

férjére,

BALUS

JÓZSEFRE halálának 20. évfor-

Stanley

Merwin)

Hiába szállnak árnyak, álmok,
Drága emlékét örökké őrzi férje,

Tibor, két fia: Tibor és Attila,

menye, Melánia, kisunokája, Ad-

rienn (Piskóta), a rokonság, bará-

tok,

szomszedok,

ismerősök.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! (p.-I)

pihenésük

csendes!

Bánatos

szülei és testvérei, valamint azok
családja. (7576-I)

Az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünk őrzi drága emlékét.
Szomorú szívvel emlékezünk
május 29-én a szeretett férjre,
édesapára, nagyapára, BUDAI
JÓZSEF volt szászrégeni lakosra
halálának 10. évfordulóján. Emlékét őrzi felesége, leánya, fia,
menye, veje és unokái: Andrea,
Sára és Krisztián. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Szeretteid. (7604-I)

mat, emléke szívünkben örökké
megmarad.

BÁLINTH ZOLTÁN TIBOR
(1972–2003)

„Itt járt az éjben, nyúlnék felé,
Kezét ott érzem az arcomon,

De nincs ott már…

Miért küzd bennem könny és

A gyermekem; Isten ott fönn,

ÖRDÖG

lóján. Emlékeznek reá: felesége,
három gyermeke, menye, vejei és

négy unokája. (7567)

Hisz itt vagy Te a bizonyság;

Hozd vissza hát!”

Édesanyád, Erzsike.
*

„Emlékszem az aggódó Test-

vérre,

Szomorú ez a nap. Öt éve, hogy
egy szeretett szív megszűnt dobogni. A kegyetlen halál elragadta

szeretteitől

CZEGŐ

Segítő kezére,

Aggódó tekintetére,

Egész életére.

Csak remélni tudom,

Szemem lehunyom és álmo-

ILDIKÓT. Akik ismerték és szeret-

dom;

Téged látunk a napban, a hold-

don.”

ték, gondoljanak rá kegyelettel.
ban, a lehulló kék és sárga virágÉrezzük

a

jelenlétedet a domboldalt bera-

ben. Mindig úgy gondolunk rád,
mint aki pipacsrétek fölött lebeg,

tőlünk NAGY MELINDA. Nyugodj

és néha eltűnik bennük. Legyen

Magdolna, testvére, Éva és csa-

Bánatos hozzátartozóid, akiknek

ládja, Kinga és Elemér. (7603)

vigyázok Rád.”

GYULÁRA halálának 10. évfordu-

születésű

gyogó nap sugarainak melegé-

békében! Emlékét őrzi édesanyja,

De nem kell, hogy félj,

vágy?

marosi

emléked.

elsejére, amikor 4 éve eltávozott

„Pár pillanat az Élet,

vad a világ…

Kegyelettel emlékezünk a holt-

szirmokban.

Fájó szívvel emlékezünk június

Zalán, Dorka. (7605)

tragikus elmúlásának 17. év-

Az idő elmúlhat, szállhatnak az

évek, míg élünk, velünk lesz szép

feledünk, míg élünk.

fordulójára.

A temető csendje ad neki nyugal-

csendes

álmod,

Kisildi!

mindig hiányozni fogsz. (7591-I)

feltámadás erős hitével kísérjük

el utolsó földi útjára május 29-én

fáradt tested nyugodjon béké-

kanóc leég, lelkemben a bánat,

(Willam

élete 86. évében rövid szenvedés

után hazatért teremtő Urához. A

14 órakor a mezőpaniti reformá-

ben! Amíg éltél, szerettünk, nem

csak tudnád! Olvad a viasz, a

KOVÁCS KÁLMÁN

Úgy mentél el, ahogy éltél, csen-

teszek, annak színével varrom.”

dulóján. Emlékük legyen áldott,

„Lelked, reméljük, békére talált,
s Te már a mennyből vigyázol
ránk.
Soha nem felejtünk, szívünkben
szeretünk,
Rád örökkön örökké emlékezünk!”
Fájó szívvel emlékezünk a szentháromsági születésű SZABÓ
JÓZSEFRE halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (sz.-I)

Mély fájdalommal szívünkben,

lok rád. Bárcsak itt lennél, bár-

lóján

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szé-

hogy drága szerettünk,

– B kategóriás jogosítvány – járművezetői gyakorlat

Fájó szívvel emlékezünk május
29-én PÁNTI LÁSZLÓRA halálának 8. évfordulóján. Szép emlékét
szeretettel őrizzük. Szerettei.
(7571-I)

ELHALÁLOZÁS

Találkozni fogunk égi uta-

Testvéred, Csaba, fia, Erik.
*

„Egy álom az Élet,

Úgy kapod, ahogyan kérted.

Indulunk és érkezünk,

Nincs visszaút, ha tévedünk…”

Ibi keresztmamád.

Nyugodj békében, örökre szí-

vünkbe zártunk! (7570-I)

tus temetőben.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Drága Pötyi! A MAMUS elmentével keletkezett űrt senki sem

pótolhatja, őszinte részvétün-

ket fejezzük ki. Andi, Nándi

Zsombi, Daniella. (p.-I)
Őszinte

részvétünk

Kiss

(Kopik) Ildikónak szeretett

FÉRJE elhunyta alkalmából.

Az 1956-ban végzett osztályés évfolyamtársak. (sz.-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk

KISS ALBERT mérnök bará-

tunktól. Vigasztalódást kívá-

nunk a gyászoló családnak,
hozzátartozóknak.

(sz.-I)

Ajtayék.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük a Magányosok Klubjának,

az

5-ös

Számú

Ipari

Líceum elektrotechnika osztá-

lyában tanuló egykori osztály-

társaknak, akik szeretett fiam,
FEKETE

LÁSZLÓ

ZSOLT

elhunyta alkalmával részvétüket
fejezték ki, s hasonlóképpen a
Vajda

családnak

Népújságnál

és

dolgozó

a

volt

kollégáimnak. Járay F. Katalin.
(sz.-I)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

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

A Gergely Ádám András Egyéni Felszámolóiroda – Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám, Maros megye –, a csődbe
jutott MASTeRcARN KfT. cégfelszámolója, nyilvános árverést
szervez a következő javak értékesítésére:
– állatszállító Nissan Cabstar haszonjármű, 8.190 lej
– NL Rema Van Der Sluis állatszállító utánfutó, 3.100 lej
– leltári tárgyak, 534 lej; irodai felszerelés és bútorzat, 8.640 lej.
A javak teljes listája és az árak a felszámoló székhelyén tanulmányozhatók. Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverésen azok a magán-/jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát és a részvételi díjat, valamint megvásárolják a feladatfüzetet legkésőbb az árverés előtti napon 13 óráig. Az árverés június
5-én 13 órakor lesz a felszámoló székhelyén, és megismétlik péntekenként, ugyanabban az órában, amíg a javak el nem adódnak.
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146096-os telefonszámokon.

