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Profán könyörgés
Karácsonyi Zsigmond
Némává fakult tekintettel vonulnak Európa útjain a menekülő asszonyok és gyerekek. Háború szennyezi be álmainkat. Vesztett reménnyel könyörgünk: mivel érdemeltük ki
e büntetést? Talán a hétköznapi acsarkodásaink, vagy a politikusok örökös ellenségkeresése, vagy egyszerűen az értékvesztett lényünk miatt szenvedünk? De az is lehet, hogy
csak hagytuk magunkat félrevezetni. A fegyverkovácsok pörölycsapásait nem akartuk meghallani, mert örök békére
szabtuk jövőépítő vágyainkat. A távoli csatamezők áldozatainak jajveszékelésére süketek voltunk. Az ártatlan afgán,
szír vagy iraki civil áldozatokat csak járulékos veszteségnek
tekintettük, és némán tűrtük a demokráciaexportőr szerepében tetszelgő amerikai hatalom tűzzel-vassal terítő hadműveleteit. Nem akarjuk látni, hogy ez csak álca a világuralmi
játékban. Amint hazugság a putyini gyilkos „rendteremtés”
is. Minden magyarázkodás és félretájékoztatás nem más,
mint a szovjet titkosszolgálat fegyvertárából átmentett porhintés. A birodalmi agresszióra nincs mentség. De a védekezők golyói által kioltott életekért sem jár feloldozás. Az
egymásnak feszülő két szláv nacionalizmus kegyetlen öl-

döklésében tömegsírba temették a meggyalázott testekkel
együtt a Krisztus-követők maradék humánumát is. Szabadcsapatok garázdálkodnak mindkét hadsereg fedezékében. A
kontroll alatt tartott sajtó az egyik vagy a másik hatalmi gépezet igazát próbálja tudósításaival alátámasztani. A valóság
évtizedek múlva ha kiderül.
Az egész világot hadrendbe parancsoló ukrán elnök cézárkodása a békekötés elodázását is szolgálja akarva-akaratlanul. Közben a megszállók által megbecstelenített nők
méhében újabb és újabb bosszúszomjas magzatok fogannak.
A megbékélés emberöltőkre elnapolódott. Félelemben, rettegésben élünk mi is, itt, a határ túloldalán. Idegen hadtestek
állomásoznak az országban. Senki nem tiltakozik a pálfordulás utáni új nagy testvér politikát is befolyásoló légiói
ellen. Már nem a házunk előtti homályban rejtőző fekete autótól rettegünk, hanem a minden szavunkat kartotékoló digitális gondolatrendőrség orwelli gépezetétől. Már a sorok
közt sem merünk önmagunk lenni.
Megválaszolatlan kérdések tolonganak ajkamon nagypéntek hajnalán. Merre visz ez a kálváriaút? Hány stációnyi
szenvedés van még hátra a keresztfáig? A megfeszített közösségi lelkiismeret feltámadása mikor jő el?

Baricz Lajos

Örök húsvét
Megszámláltattak napjai a télnek,
az egész világ új tavaszra vágyik,
a természet is új életre éled,
és minden élőt a szabadba csábít.
Kényelmes szobám olyan, mint egy börtön,
szélesre tárom az ajtóm, ablakom,
időm nagy részét a szabadban töltöm,
de jó sütkérezni a meleg napon.
Húsvétot ünnepel az egész világ,
és fennen hirdeti: van feltámadás,
hisz az élet győzött a halál fölött,
a sok vándormadár visszaköltözött,
fában, növényben megpezsdült az élet,
nagy, örök húsvét, mindent Isten éltet.
2022. március 17.
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A Nap kel
6 óra 36 perckor,
lenyugszik
20 óra 9 perckor.
Az év 105. napja,
hátravan 260 nap.

Ma TAS,
holnap CSONGOR napja.
CSONGOR: török redetű régi
magyar személynév, jelentése:
vadászmadár.

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulás
Hőmérséklet:
max. 20 0C
min. 2 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. április 14.
1 EUR
4,9443
1 USD

4,5307

100 HUF

1,3140

1 g ARANY

286,9177

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
42, 40, 8, 4, 10, +10

NOROC PLUS: 8 7 9 9 3 9

9, 23, 13, 20, 29, 15

SUPER NOROC: 1 4 5 5 9 3

10, 12, 27, 49, 15, 21

NOROC: 5 1 5 2 2 5 6

Megyei hírek
Húsvéti körmenet
A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánián
nagyszombaton este 9 órakor kezdődik a vigília, amely a
Rózsák terén tartandó feltámadási körmenettel zárul. Húsvét első napján, vasárnap a reggel 7.30-kor kezdődő
szentmise után ételáldás lesz.

Passió
A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban
nagypénteken 11 órától az egyházközség kórusa előadja
Jézus szenvedéstörténetét, a hagyományos unitárius Passiót. A Bolyai téri unitárius templomban 17 órakor hallgatható meg a Passió.

Állandó ügyelet
az élelmiszer-biztonsági hatóságnál
A húsvét előtti időszakban, illetve a katolikus és ortodox
ünnep idején, április 24-ével bezárólag a Maros Megyei
Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság
állandó ügyeletet biztosít minden körzetében a hét minden
napján. A munkaprogram, az illetékes állatorvos neve, valamint a telefonszám, amelyen az állategészségügyi és
élelmiszer-biztonsági előírások megsértése jelezhető, minden körzetben ki kell legyen függesztve. A hatóság felhívja
a lakosság figyelmét, hogy kizárólag engedéllyel rendelkező egységektől vásároljon élelmiszert, az ugyanis átesett a szükséges vizsgálatokon.

Maros megyében nem találtak
fertőzött Kinder-termékeket
A Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság aligazgatója, dr. Goga Lucian tájékoztatta lapunkat, hogy a megyében végzett ellenőrzéseik
nyomán nem bukkantak egyetlen olyan Kinder-termékre
sem, amely szalmonellával lett volna fertőzött. Mint ismeretes, az Európai Unió több tagállamában jelentettek Salmonella Typhimurium okozta megbetegedéseket,
amelyekről bebizonyosodott, hogy a belga Arlon üzemben
készült, különféle Kinder csokoládétermékekhez köthetők.
A Ferrero azonnali hatállyal visszahívta az Arlonban készült Kinder-termékeket.

Az ünnep alatt nyitva lesznek
a piacok
A Marosvásárhelyi Ingatlan- és Piacigazgatóság értesíti
az érdekelteket, hogy a húsvéti ünnepek alatt is nyitva
lesznek a megyeszékhelyi piacok, az ócskapiacot is beleértve.

Tűz Görgénynádason
Csütörtökre virradóra, 3 óra körül tűz ütött ki egy görgénynádasi – Alsóbölkény községi – házban. A tűz oltására a
szászrégeni tűzoltók szálltak ki, de amire kiértek, a 200
négyzetméter felületű házat nem lehet megmenteni, 90
százaléka leégett a benne levő javakkal együtt. A tűzben
egy régi gépkocsi is megsemmisült. A tűz valószínűleg rövidzárlat miatt keletkezett.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Dicső nagy fény áradt
Péntek délután a nap elsötétült,
és eltakart mindent a sűrű setét,
Isten a világgal mikor kibékült,
szétoszlatta akkor ő a bűn ködét.
Péntek délután hogyha sötét támadt,
és három óráig nem látszott a nap,
húsvét hajnalán dicső nagy fény áradt –
kijött a sírjából Jézus ezalatt.

meghalt Jézus értünk, feltámadt és él,
a benne bízóknak életet ígér,
hordozzuk keresztünk, mi is meghalunk,
de ha vele élünk, mind feltámadunk,
minket, hívőket ez a remény éltet,
ő maga mondotta: „Én vagyok az élet!”
2022. március 15.

Körös-körül Körösfőn –
az Erdély TV rendkívüli ünnepi műsora
Az Erdélyi Magyar Televízió húsvéti műsorkínálatának rendhagyó szórakoztató és egyben értékes
ünnepi műsora a Körös-körül Körösfőn, amely húsvétvasárnap 20 órakor tekinthető meg.

Kalotaszeg ékkövén, a Sebes-Körös forrása mellett elhelyezkedő Körösfőn forgatta húsvéti szórakoztató műsorát
az Erdélyi Magyar Televízió. A különkiadású műsor vendégei: erdélyi hírességek, a Pittyes2es és Gyufa, avagy a
Duduly Vendel, Hengán István és Postolică Adrián humorista trió, dr. Kádár Annamária pszichológus, egyetemi adjunktus, valamint a 4S Street együttes frontembere, Alin
Nicuţa és gitárosa, Fülöp Loránd. Mindannyian húsvéti ün-

nepségre készülnek a körösfői malomházban a helyi gazdákkal. A ráhangolódás elengedhetetlen eleme a játék, a
vendégeknek izgalmas feladatsort kell teljesíteniük: körösfői lakossá kell válniuk, megtapasztalva a varrottasairól, a
fafaragásairól és népviseletéről híres körösfői vidék szokásait. A játékos próbákon Badics Petra műsorvezető kalauzolja végig a szereplőket.
A felejthetetlen élményt megörökítő ünnepi műsor húsvétvasárnap 20 órától vagy húsvéthétfőn 17 órától követhető
az Erdély TV-ben. A műsor megtekinthető azonos időben
az Erdélyi Magyar Televízió YouTube-csatornáján is.
Erdély így él.

Nagyernyének is
hivatalos zászlaja van
Újabb erdélyi magyar közösség büszkélkedhet saját helyi szimbólummal – jelentette
be Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási
miniszter azt követően, hogy az RMDSZ javaslatára csütörtöki ülésén hivatalosította a
kormány Nagyernye zászlaját.
Nagyernye zászlaja égszínkék, középen a
település címere látható. A címer harmadolt,
felső jobb mezeje kék, rajta ezüst gólyamadár
jelenik meg. A címer felső bal harmadában
ezüst mezőben aranyszínű dinnye jelképezi a
Maros vizét és a helyi gazdák fő foglalkozását, az alsó zöld mezőben arany nap és ezüst
sarló látható. (közlemény)

Kedves olvasóink!
Hirdetési irodánk nyitvatartása – a munkaszüneti
napok miatt – a következőképpen módosul:
– április 16., szombat, 17., vasárnap és
18., hétfő: ZÁRVA
– április 19., kedd: 9-15 óra között.
Szombati lapszámunk után a következő
április 20-án jelenik meg.
Érdeklődni munkanapokon 14 óráig
a 0265/268-854-es telefonszámon lehet.

Áldott húsvétot kívánunk minden
kedves olvasónknak!

RENDEZVÉNYEK
Újabb húsvéti vásár a várban
A hét végén, április 15–17. között a Mercur Creativ rendezvényszervező cég tart húsvéti vásárt a marosvásárhelyi várban. A látogatók helyi élelmiszerek, italok,
kézműves termékek, natúr kozmetikumok, virágok gazdag
kínálatából válogathatnak. A vásáron főként Maros megyei termelők és kézművesek vesznek részt, de Hargita,
Kovászna, Fehér, Szeben és Kolozs megyei árusok is
jelen lesznek portékáikkal. Újdonságként környékbeli,

Személyiségfejlesztő tábor,
kalandosan!

2022. április 19–22., programidő 7.45–16.30 óra.
Helyszín: Creactivity Személyiségfejlesztő Központ,
Marosvásárhely, Márton Áron u. 9. sz. Táborunkban a gyerekek szórakozhatnak, önfeledten játszhatnak interaktív
csapatjátékot, táncolhatnak és értékes kézműves tárgyakat
alkothatnak.
Tevékenységeink:
• személyiségfejlesztő játékok a központban és a szabadban
• kincskeresés és kalandjáték
• kreatív foglalkozások
• zenés, táncos és hangszeres tevékenységek
Ár: 320 lej
A hetijegy ára tartalmazza az ebédet, a programokon
való részvételt
és a kézművesműhelyek költségeit.
A helyek száma korlátozott.
Feliratkozni a 0740-647-575 számon lehet.
A helyfoglalás a kifizetés sorrendjében történik!
híres vendéglők által készített hagyományos erdélyi ételekből is lehet vásárolni. A vásár pénteken délelőtt 11,
szombaton 10 órától nyit, és 20 óráig látogatható, vasárnap 10 órától este 7 óráig tart nyitva.

Local Farmers Market
Április harmadik péntekén is megszervezik a helyi termelők vásárát a Rákóczi lépcső melletti kis utcában. A vásár
reggel 8 órától 19 óráig tart nyitva. Ez alkalommal sem
fognak hiányozni a hentes- és tejtermékek, különféle sajtok, mézek, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, pálinkák,
borok, zöldségek, gyümölcsök, teák, krémek, ajándéktárgyak, édességek, ékszerek.
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Róma megtelt hívőkkel a két év után
ismét korlátozások nélkül tartott ünnepre
A nagycsütörtök délelőtti krizmaszentelési misével
vette kezdetét Rómában a húsvéti szent háromnap,
amelyen Ferenc pápa 2020 óta először ismét a hagyományos helyszíneken, a hívők jelenlétében vezeti a szertartásokat.

Az egyházfő csütörtök délelőtt a Szent Péter-bazilikában a
krizmaszentelési misét mutatta be. Ferenc pápa Róma püspökeként megszentelte a szentségek kiszolgáltatásakor használt
szent olajakat: a bérmáláskor használt krizmát, valamint a keresztelendők és betegek olaját. A misén a püspök és az egyházmegye papsága megújította papi ígéretét.
Csütörtök délután az utolsó vacsora emlékére a lábmosás
szertartása elevenedett fel: Ferenc pápa elődeivel ellentétben
nem paptársai lábát szokta megmosni, hanem 2013-as megválasztása óta minden évben más helyszínt keres fel. Már járt
kórházban, idősotthonban, migránsközpontban. Az idén a Rómától mintegy hetven kilométerre északra fekvő Civitavecchia
börtönébe látogatott, ahol az ötszáz rabból tizenkettőnek
mosta meg a lábát.
Ferenc pápa 2013-ban a római Casal del Marmo fiatalkorúaknak fenntartott börtönében végezte el a lábmosást. 2015ben a római Rebibbia börtönben, 2017-ben Paliano
börtönében, majd 2018-ban a Vatikánhoz közeli Regina Coeli
börtönben.
Nagycsütörtökön „érkeztek meg” Rómába a világ templomaiban elnémult harangok.
Nagypéntek délután a Szent Péter-bazilikában az Úr szenvedésének liturgiája zajlik, majd két év után először ismét a
Colosseumnál tartják a hagyományos Via Crucis keresztúti áj-

tatosságot este negyed tíztől. Tavalyelőtt és tavaly Ferenc pápa
a hívők nélküli, teljesen üres Szent Péter téren vezette a keresztutat. 2020-ban egy padovai börtön rabjai vitték a keresztet, tavaly fiatalok.
Most családok veszik kézbe a keresztet a Colosseum és a
szemközti Palatinus-domb közötti tizennégy stáción. Az első
állomáson egy fiatal házaspár viszi a keresztet, másodikként
egy missziós szolgálatot végző család tagjai, majd egy idős
gyermektelen házaspár, egy többgyermekes család, egy fogyatékkal élő gyermeket nevelő család, egy családotthon tagjai,
egy beteg szülőt gondozó család, két nagyszülő, egy gyermeket örökbe fogadott család, egy özvegy gyermekével és egy
olyan család is, melynek gyermeke a papi hivatást választotta.
Az utolsó előtti stáción a Vatikán választása egy Rómában élő
ukrán és orosz családra esett, a tizennegyedik állomáson pedig
egy migránscsaládra.
Nagyszombaton este fél 8-kor a pápa a vatikáni bazilikában
húsvéti virrasztást vezet, melyen újra megszólalnak a bazilika
harangjai.
Húsvétvasárnap a pápa délelőtt 10 órakor szentmisét mutat
be a Szent Péter téren, majd délben húsvéti beszédet tart,
melynek hagyományos témája a béke. Végül urbi et orbi áldást
ad Róma városára és a világra.
Az olasz főváros megtelt látogatókkal: már virágvasárnap
65 ezren voltak a Szent Péter téren és környékén.
Csütörtökön jelent meg Ferenc pápa új könyve A háború
ellen – Bátorság a béke építéséhez címmel, amelyet a legnagyobb olasz napilaphoz, a Corriere della Serához is mellékeltek. (MTI)

Kigyulladt
az orosz fekete-tengeri flotta zászlóshajója
Lőszerrobbanás következtében kigyulladt és súlyos
károkat szenvedett az orosz fekete-tengeri flotta
Moszkva cirkálója, a legénységet evakuálták – közölte csütörtökre virradóra az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a tűz okait vizsgálják. A minisztérium később
újabb közleményt adott ki, amely szerint a cirkálón keletkezett
tüzet lokalizálták, nyílt égés nincs, és a lőszerrobbanások is
megszűntek. A tájékoztatás értelmében a hadihajó úszóképes
maradt, és a fő rakétafegyverzete sem sérült meg. A cirkáló
legénységét – sajtóértesülések szerint mintegy félezer tengerészt – a fekete-tengeri flotta hajói vették fel, a cirkálót kikötőbe fogják vontatni.
Az orosz védelmi minisztérium csütörtökön közölte, hogy
a fekete-tengeri flotta őrző-védő rakétacirkálója, a Moszkva
egy tűz okozta lőszerrobbanás következtében súlyosan megrongálódott, a legénységet evakuálták. A minisztérium közölte, hogy a tűz okainak megállapítása folyamatban van.
Makszim Marcsenko, az ukrán Odessza megye kormány-

zója azt mondta, hogy a Moszkvát két Neptun típusú, ukrán
gyártmányú, hajó elleni cirkálórakéta találta el. A Reuters hírügynökség szerint az állítást az ukrán védelmi minisztérium
nem erősítette meg.
A TASZSZ hírügynökség szerint a Moszkva a fekete-tengeri flotta zászlóshajója, az 1164 Atlant projekt vezető hajója.
1983-ban helyezték hadrendbe Szlava néven, jelenlegi nevét
1996-ban kapta. A hajó fő csapásmérő fegyverzete 16 rakétaindító a P-1000 Vulkan típusú rakéták számára.
2015 második felében ez a cirkáló vezette a Földközi-tengeren az orosz haditengerészet állandó műveleti erőit, és légvédelmi eszközeivel védte a szíriai hmejmími orosz légibázist.
Egy évre rá, 2016-ban a hajót Nahimov-renddel tüntették ki.
Az orosz külügyminisztérium szerda éjjel közölte, hogy válaszul az Oroszország ellen bevezetett hasonló büntetőintézkedésekre, szankciókat vezetett be az amerikai képviselőház
398 tagja és 87 kanadai szenátor ellen, valamint nemkívánatos
személynek nyilvánította a moszkvai cseh nagykövetség egy
vezető munkatársát. (MTI)

Fegyveres hatalomátvételt tervező csoportot
fogtak el Németországban
A demokratikus rend megdöntésére készült Németországban egy szélsőjobboldali csoport, amelyre
fegyvervásárlás közben csaptak le a hatóságok – jelentette csütörtökön a Südewestrundfunk (SWR)
regionális közszolgálati médiatársaság.

A koblenzi ügyészség tizenkét férfi és nő ellen folytat nyomozást, akik a gyanú szerint súlyos, az államot veszélyeztető
erőszakos cselekményt és más bűncselekményeket terveztek.
Az ügyészség és a Rajna-vidék-Pfalz tartományi bűnügyi hivatal (LKA) csütörtöki közös közleménye szerint a csoport a
többi között azt tervezte, hogy transzformátor-állomások és
távvezetékek elleni robbantásos merényletekkel tartós és országos áramkimaradást okoz. Ettől azt remélték, hogy polgárháborús állapotok alakulnak ki, ami megnyitja az utat a
demokratikus rend megdöntéséhez, a hatalom átvételéhez.
A magát Egyesült hazafiaknak (Vereinte Patrioten) nevező
csoport vezető közéleti személyiségek elrablására is készült.
Az ügyészség és az LKA közleményben példaként Karl Lauterbach szövetségi egészségügyi minisztert, a koronavírus-járvány elleni védekezés legismertebb vezetőjét említették.
Az SWR Report Mainz című politikai magazinműsora szerkesztőségének értesülése szerint az Aktív hazafiak (Aktive
Patrioten) nevet is használó csoport tervei az utóbbi napokban
konkretizálódtak. A Telegram azonnali üzenetküldő szolgál-

tatás révén szerveződő szélsőjobboldaliak több tízezer euróért
fegyvereket, aknákat és katonai védőfelszereléseket akartak
vásárolni. Az arzenál első darabjait – két Kalasnyikov gépkarabélyt és öt pisztolyt – szerdán vették volna át a Neustadt an
der Weinstrasse nevű kisvárosban.
Azonban a fegyverüzlet az ellenük 2021 októbere óta nyomozó hatóságok csapdája volt. Az átvétel lebonyolítására kijelölt csoporttagot a helyszínen őrizetbe vették. A hatóságok
ezzel egy időben nagyszabású razziát indítottak, adataik szerint kilenc tartományban, húsz helyszínen tartottak házkutatást. A műveletben 270 rendőr vett részt, közreműködtek
terrorelhárító alakulatok is. Még négy embert vettek őrizetbe,
valamennyien német állampolgárok. Lefoglaltak továbbá mobiltelefonokat, adathordozókat és számos írásos dokumentumot is, amelyek az államcsíny terveit részletezik. Találtak
hamisított koronavírusteszteket és hamis oltási igazolványokat
is.
Karl Lauterbach az elrablásáról szóló tervekre reagálva egy
csütörtöki nyilatkozatában kiemelte, hogy nem hagyja magát
megfélemlíteni. A szociáldemokrata (SPD) politikus hozzátette: egyes vírustagadók valójában nem is az oltás vagy a járványlassító korlátozások ellen harcolnak, hanem Németország
demokratikus berendezkedése ellen. (MTI)
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Ország – világ
Megkezdődött a tavaszi vakáció
Csütörtök délutántól megkezdődött a tanulók tavaszi
vakációja. Az oktatási minisztérium ütemterve szerint
a tanulók május 2-án térnek vissza az iskolába, a
félév június 10-éig tart. Kivételt képeznek a végzős
(12.-es nappali tagozatos és 13.-os esti tagozatos)
fiatalok, akik számára május 27-e az utolsó tanítási
nap. A nyolcadik osztályosok számára június 3-án ér
véget a tanév. (Agerpres)

A posta fogja kézbesíteni
a vásárlási utalványokat
A Román Posta fogja kézbesíteni az alacsony jövedelműeknek szánt, 50 euró értékű vásárlási utalványokat – közölte csütörtökön Temesváron a
munkaügyi miniszter. Marius Budăi elmondta, még
nem született megállapodás az utalványok uniós finanszírozásáról, de már voltak egyeztetések erről
az Európai Bizottsággal, és az európai alapok új minisztere rövidesen aláírja az eddig megbeszélteket
rögzítő dokumentumot. A tárcavezető szerint az utalványokat első körben vélhetően az állami költségvetésből fedezik, majd utólag visszakapják a pénzt
uniós alapokból. Az 50 euró értékű utalványokat júniustól kéthavonta kapják majd a kis jövedelmű személyek, és a Román Posta fogja kézbesíteni ezeket.
A vouchereket hat alapélelmiszer, azaz kenyér,
krumpli, rizs, olaj, csirkehús és tojás vásárlására
használhatják a kedvezményezettek, de a lista változhat – mondta a miniszter. (Agerpres)

Offshore-törvény sürgősségi
eljárással
Sürgősségi eljárással készül elfogadni a parlament
a nyíltvízi földgázkitermelést szabályozó offshoretörvényt – közölte csütörtökön a szenátus elnöke.
Florin Cîţu a sajtónak elmondta, a jogszabály tervezetéről megállapodtak a koalíciós pártok, így nem jelent majd gondot a gyors elfogadása. Hozzátette, tud
olyan vállalatról, amelyik már közvetlenül az
offshore-törvény hatályba lépése után el tudná kezdeni a fekete-tengeri földgáz kitermelését, más cégeknek pedig beruházásokra van szükségük a
kitermelés elkezdéséhez. A képviselőház elnöke,
Marcel Ciolacu csütörtökön elmondta, hogy az elfogadásra váró tervezet szerint a Fekete-tengerből kitermelt földgázból csak az a mennyiség lesz
exportálható, amelyet nem vásárol meg a román
állam. Ugyanakkor a földgáz-kitermelésből származó nyereség 60 százaléka a román államot, 40
százaléka pedig a vállalatokat illeti meg. (Agerpres)

Oroszország teljes
elszigetelését szorgalmazza
a lengyel elnök
Oroszország „totális háborút” folytat Ukrajnában, a
Moszkvával szembeni szankciók teljes nemzetközi
elszigeteléssel kell hogy járjanak – jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök csütörtökön, miután visszatért Lengyelországba a három balti ország elnökével
tett közös kijevi útjáról. A lengyel államfő szerdán Gitanas Nauseda litván, Egils Levits lett és Alar Karis
észt elnökkel együtt az ukrán fővárosban Volodimir
Zelenszkij ukrán államfővel találkozott. Előtte elutaztak a Kijev melletti Bucsába, Borodjankába és Irpinybe, ahol az orosz erők kivonulása után az ukrán
hatóságok civilek tömegsírjaira és háborús bűntettek
más nyomaira bukkantak. „A bűntetteket meg kell
vizsgálni, a bűnözőket el kell ítélni” – hangsúlyozta
Duda, hozzátéve, hogy nemcsak a közvetlen elkövetőkre gondol, hanem a parancsokat kiadó személyekre is. A Moszkvával szembeni szankciókról
elmondta: a gazdasági büntetőintézkedések mellett
ki kell zárni Oroszországot a nemzetközi szervezetekből, ezen belül például a sportszervezetekből.
(MTI)

Négy Arany Pálma díjas rendező
filmje is versenyben a cannes-i
fesztiválon
Négy Arany Pálma díjas rendező, az amerikai
James Gray (Armageddon), a belga Luc és Jean-Pierre Dardenne (Tori et Lokita), a svéd Ruben Ostlund
(Triangle of Sadness) és a román Cristian Mungiu
Erdélyben játszódó, R.M.N. című legújabb alkotása
is meghívást kapott a 75. cannes-i fesztivál hivatalos
versenyprogramjába – jelentette be Thierry Frémaux
művészeti igazgató csütörtökön Párizsban. A több
mint 2200 benevezett filmből 18 versenyezhet a fődíjért, de a válogatás még nem végleges. Versenyben van az amerikai David Cronenberg Crimes of
the Future és Kirill Szerebrennyikov orosz rendező
Csajkovszkij felesége című filmje is. A fesztivál
május 17-én Michel Hazanavicius francia rendező Z
(mint Z) című zombikomédiájával nyílik meg, amelyet versenyen kívül mutatnak be. A díjátadó május
28-án lesz. (MTI)
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Kormányrendelet a közberuházások
megmentésére
Az RMDSZ javaslatára fogadta
el a kormány csütörtökön azt a javaslatot, amely az állami finanszírozású beruházások befejezését
garantálja – jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter. A szaktárcavezető elmondta: az építkezési
alapanyagok, az üzemanyag, az
energiaárak drágultak, növekedtek
az építőipari bérek, ezért volt szükség a most elfogadott kormányrendeletre, amely azt biztosítja, hogy
nem marad papíron a beruházás, és
a már befektetett közpénz nem
hiába lett elköltve.
„A beruházások korábban meghatározott költségkerete nem fedezi
a megemelkedett árakat, ezért van
szükség a ma elfogadott jogszabályra, amelynek értelmében többletfinanszírozást biztosíthat az
állam a közbeszerzési folyamat
vagy építkezés alatt álló állami beruházásokra” – mondta el Cseke Attila, majd hozzátette: az intézkedés
azért is fontos, mert megmenti a
csődtől az építkezési cégeket, és
megelőzi a nagymértékű munkanélküliséget.
Az intézkedés része annak a csomagnak, amellyel enyhíti a kormány a háború okozta gazdasági
válságot, a költségeinek fedezésére
pedig 1,77 milliárd lejt biztosít
2022 végéig. A szaktárcavezető emlékeztetett: 2021-ben a fejlesztési
minisztérium hasonló intézkedést
vezetett be, amellyel azóta 1.675

beruházást, iskolát, kórházat, épülő
utat sikerült megmenteni.
Az akkori intézkedés csak az
építkezés alatt álló befektetésekre
vonatkozott, és csak a megdrágult
építkezési alapanyagok árát fedezte.
A most elfogadott jogszabály a közbeszerzési folyamatban lévő befektetésekre is vonatkozik, illetve
fedezi az építkezési alapanyagok
mellett a megemelkedett energia- és
üzemanyagárakat is.
„Az építkezési cégek profitját
nem egészítjük ki, csak a megdrágult tételeket fedezzük. Ez az intézkedés a jövőben is érvényes marad,
amikor esetleg olcsóbb lesz az alapanyag, és közpénzt spórolunk az intézkedés által” – hangsúlyozta a
fejlesztési miniszter. A jogszabály
szerint a Statisztikai Hivatal által
közölt áremelkedéseket figyelembe
véve minden számla fizetésekor
többletfinanszírozást kaphatnak az
építők a kifizetendő költségek fennmaradó részére, és a megemelkedett
árat az árajánlat határidejét megelőző hónap áraihoz hasonlítják.
Cseke Attila felhívta a figyelmet: a
rendelet Hivatalos Közlönyben való
megjelenése után 45 nap áll az építők rendelkezésére ahhoz, hogy a
közberuházás kedvezményezettjétől, az önkormányzattól például,
szerződéskiegészítést
kérjenek,
amely alapján a finanszírozó – így
például a fejlesztési minisztérium is
– többletfinanszírozást nyújtson a
számlák kifizetésekor. (közlemény)

Sajtótájékoztató a Maros megyei PNL-nél

Intézkedéscsomagok
Marosvásárhely fejlesztésére

A PNL Maros megyei elnöke,
Ciprian Dobre április 13-án sajtótájékoztatón ismertette a
párt legfontosabb országos
intézkedéseit, amelyekkel támogatni akarják a Maros megyei mezőgazdaságot és az
ipari termelést, ellensúlyozandó a krízis hatásait.

Mózes Edith
A sajtótájékoztatón jelen volt
Mara Togănel első alelnök, Maros
megye prefektusa és György Alexandru, a PNL alelnöke, Marosvásárhely alpolgármestere.
Elmondták, hogy az országos
szintű lakosságtámogató társadalmi-gazdasági intézkedéscsomag
értéke 17,3 milliárd lej, ennek 52
százaléka európai forrásból származik. Az üzleti környezetet érintő
legfontosabb intézkedések közé
sorolták a kis- és középvállalatok
támogatására elkülönített 300 millió eurót, valamint a gazdaságot
növelő 200 millió eurót.
A továbbiakban tájékoztattak,
hogy a fuvarozók és forgalmazók
támogatására 300 millió lejes támogatási program valósul meg. Az
üzemanyagár-emelés által érintett
szállító- és disztribúciós cégek literenként 50 banis üzemanyag-tá-

Szijjártó: Az anyaország és a határon
túli magyarság számíthat egymásra
Az áprilisi országgyűlési választás megmutatta, hogy az anyaország
számíthat a határon túli magyar
nemzeti közösségek tagjaira, és ez
fordítva is éppen így igaz – jelentette ki a tárca közleménye szerint
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Kolozsváron. A tárcavezető az RMDSZ
elnökével, Románia miniszterelnök-helyettesével, Kelemen Hunorral tartott közös sajtótájékoztatóján
hangsúlyozta, hogy Magyarországon a kormányzó pártszövetség rekordszámú szavazatot kapott a
választáson, aminek nyomán rekordszámú képviselője is lesz az új
parlamentben.
Aláhúzta, hogy nem pusztán az
ország, hanem az egész nemzet jövőjéről született döntés, ezért fontosnak tartották, hogy ebben a
nemzet minden tagja részt vehessen. Szavai szerint ez a nemzeti, keresztény, polgári oldal számára
természetes, a baloldal azonban
ezzel „homlokegyenest ellentétes
álláspontot” képvisel, és mindig is
ki akarta zárni a határon túl élő magyarokat a közös döntésekből.
Ennek kapcsán üdvözölte, hogy a
határon túli magyarok rekordszámban vettek részt a választáson,
ugyanis összesen 318 083 levélszavazat érkezett, ebből 205 767 a

csíkszeredai és kolozsvári külképviseletre. Hozzátette: a FideszKDNP-re több mint 251 ezren
voksoltak. „A választás is megmutatta, hogy az anyaország számít a
határon túli magyar nemzeti közösségekre, és ők is számíthatnak az
anyaországra” – szögezte le, megköszönve, hogy az érintettek „nem
ültek fel az aljas provokációs kísérleteknek”, mint amilyen szerinte a
marosvásárhelyi levélszavazatok
ügye volt.
Szijjártó Péter fontosnak nevezte
a romániai népszavazáson való
részvételt, és arra kérte az itt élő
magyar embereket, hogy szánják rá
az időt a kitöltésre, és vallják magyarnak magukat.
Ezután kitért arra is, hogy Magyarországnak érdeke a lehető legjobb együttműködés felépítése
Romániával, s reményét fejezte ki,
hogy a kapcsolatok a megkezdett
úton haladhatnak tovább, amiből
mindkét fél tud profitálni.
A miniszter újságírói kérdésre
válaszolva sikeresnek nevezte a
kormány határon túli gazdaságfejlesztési programjait, és elmondta,
hogy jelenleg is folyik az egyeztetés
a kérdésben Budapest és Bukarest
között, így hamarosan valószínűleg
ki tudják majd írni az új pályázatokat. (MTI)

„Virágok, illatozzatok!/ Húsvéti, tiszta fény ragyog/
elűzve minden árnyat:/ a Megváltó feltámadt!”
Áldott húsvétot kíván
az Erdőszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal.
Csibi Attila polgármester
Szász Levente Lóránd alpolgármester

Fotó: PNL

mogatásban részesülnek, a kényszerszabadságon lévő munkavállalók fizetésük 75 százalékát kapják
meg év végéig, május 1-től.
A radnóti új villamosenergia-termelő erőmű projektjével kapcsolatban közölték, készül egy
sürgősségi
kormányrendelet,
amely előírja, hogy ha a villamosenergia-termelés fejlesztésére vonatkozó szerződések megszűnnek,
és a megvalósítandó beruházás
fennmaradó része nem éri el a
40%-ot, az ajánlatkérő jogosult a
célt az eredeti vállalkozó segítségével, előzetes versenytárgyalás
nélkül és új ágazati közbeszerzési
szerződés megkötésével egy másik
gazdasági szereplővel befejezni.
Ugyanakkor részletesen beszéltek
több infrastrukturális projektről is
Marosvásárhely és Segesvár vonatkozásában.
A lakosságot közvetlenül érintő
intézkedések között szerepel az
alapélelmiszer- és diákutalványok
formájában kiutalt 1 milliárd euró,
az étkezési utalványok értékének
50%-os emelése 20,17 lejről 30
lejre, valamint nulla adó a minimálbér 200 lejjel történő önkéntes
emelésére. Napi 11-ről 22 lejre nő
az élelmiszer-fejadag a kórházakban, a mezőgazdaságban 3000
lejre nő a minimálbér az építkezé-

sek terén alkalmazott modell szerint. Ezzel egyidejűleg megvalósul
a nemzeti diáktámogatási program
maximum 50.000 lej összegű,
80%-os arányban államilag garantált hitel nyújtására tandíjra, könyvek
vagy
szaktanulmányok
kiadására.
Mara Togănel néhány részletet
ismertetett az Anghel Saligny beruházási programról, amelynek
költségvetését a kormány 65,5 milliárd lejre emelte. Ebből az összegből 10 milliárdot útépítésre,
korszerűsítésre, 5,5 milliárdot a
gázhálózat bővítésére fordítanak –
mondta Maros megye prefektusa.
Marosvásárhely alpolgármestere, Alexandru György a következő időszak kiemelt projektjeiről
beszélt: a Dózsa György, a Băneasa és a Szabadság utca közötti terelőút megépítéséről, a Dezrobirii
utca korszerűsítéséről és egy új
Maros-híd építéséről.
Ezzel párhuzamosan folytatódik
a Gheorghe Şincai Szakképző Líceum korszerűsítése és teljes rehabilitációja.
Az Anghel Saligny nemzeti beruházási program marosvásárhelyi
projektjeivel kapcsolatban Ciprian
Dobre kijelentette, a marosvásárhelyi liberálisok támogatni fogják
az új Maros-híd építését.
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Egy marosszéki húsvéti szimbólum
Dr. Barabás László
Az esztendő ünnepeihez kapcsolódó népszokásokat, azok változatait, elterjedtségüket,
gyakoriságukat fel lehet használni egy-egy
régió vagy kisebb néprajzi vidék kultúrájának
meghatározására. Feltevődik a kérdés, hogy
néprajzi vidékünknek, a történelmi Marosszéknél tágabban értelmezett régiónak lehete valamilyen sajátossága a tavaszi-húsvéti
népszokások egyetemes és összmagyar rendszerében? A válaszom: lehet, sőt „szembetűnően” létezik, az alábbiakban éppen ezt
szeretném bizonyítani.

A gernyeszegi nagyleánynak ilyen bolthajtás jár (2013)

lombos ág, fiatal fa, amit szintén szerelmi
ajándékként vittek a legények a leányoknak,
illetve a rokonok egymásnak. A pünkösdi virágozás abból állt, hogy a legények lombos
ágakból bolthajtást készítettek a leányok kapujára, és azt virágokkal, virágcsokrokkal díszítették.
A továbbiakban a húsvéti fenyőágazás, fenyőágtevés változatait mutatom be, régiónk
tagolódását követve. A Maros mente falvaiban – leginkább Gernyeszegen, Körtvélyfáján, Sáromberkén, Marosjárában – két
változat létezik. A konfirmált nagylányoknak
a kapuján fenyőágakból bolthajtást készít a
leány udvarlója, titkos vagy nyilvános szeretője. A bolthajtást élő virágokkal díszíti, és
rendszerint egész éjszaka őrzi, nehogy megrongálják vagy ellopják. Egy leánynak rendszerint csak egy bolthajtás készül. Egy-egy
faluban 3-4 ilyen bolthajtást tesznek napjainkban. A kisleányoknak bokrétát – Maros
mentiesen szólva: bakrétát – tesznek a fiúgyermekek. A fenyőágakat kereten, káván átbújtatva papírszalagokkal, papírrózsákkal
díszítik. Egy-egy leánygyermek 5-10-25
ilyen bokrétát is kap, és egy-egy fiú ugyanennyi bokrétát tehet. A bokrétákat ünnep
szombatján délután hordják szét édesapai, rokoni segédlettel. Az anyukák füzetben jegyzik, hogy kinek vittek, ha fiú van, és hogy kik
hoztak, ha leánygyermekük van. Ha fiuk is,
lányuk is van, akkor azt, hogy vittek-e azoknak, akik hoztak, nehogy kimaradjon valaki
stb. A leányos apák húsvét reggelén a bokrétákat a kapura, kerítésre rögzítik, ha sok van
belőlük, hatalmas díszkapukat állítanak. A
húsvét másodnapi öntözéskor a bokrétatevő
fiúkat bőven megajándékozzák, minden bokrétáért ajándékcsomagot adnak. Ennek tartalma mostanában: tíz lej, öt piros tojás,
zsebkendő, cukorka, rágógumi stb.
Terepmunkánk során már az 1980-as
években észrevehető volt, hogy a korcsoportváltással új jelentéssel telítődött a gyermekek
bokrétája. Ajándék maradt továbbra is, de a
legény- és leányéletből lassan kimaradva már
nem szerelmi ajándék, inkább a felnőttek közösségi ünnepi ajándéka gyermekeknek,
gyermekeiknek. Ahogyan ők fogalmaztak:
„kölcsön a gyermekek örömére”. A zöld ág

Ha húsvétkor bejárjuk az egykori marosszéki falvakat és a környező vidékeket,
vagyis a Kis-Küküllő vidékét Balavásártól
Kibédig és tovább a Sóvidéket, a teljes Nyárádmentét, a Maros mentét Marosvásárhelytől Magyaróig és a Mezőség széli falvakat
Pókától Nagyfülpösig, mindenütt a kapukra,
tornácokra tett, díszes vagy díszítetlen fenyőágakat látunk. És csodák csodája,
ha tágítjuk a kört Segesvár, Székelyudvarhely, Gyergyó, Beszterce,
Nagysármás, Radnót vagy Dicsőszentmárton felé, elfogynak a húsvéti fenyőágak, ezeken a tájakon
nem ismerik a húsvéti zöldágazó
szokást. Itt a májusfaállítás volt
szokásban, és szórványosan szokás
napjainkban is. Másutt pünkösdkor
virágozzák ki fenyőágakkal és virágokkal a lányok kapuit a legények. Néhány mezőségi faluban
ekkor szokásos a templomok díszítése is kizöldült ágakkal.
A táji eltérések tehát szembetűnőek, de közös bennük, hogy örökzöld fenyőágat vagy kizöldült
leveles ágat használnak fel tavaszi
szimbólumként. A zöld ág ősi, A kislányos családoknak bokrétákból díszkapu (Körtvélyfája, 2000)
egyetemes tavaszszimbólum: az újjászületés, a megújulás, az élet jelképe. Az tehát az ünnepi gyermeki ajándékok sorában
európai népek körében legáltalánosabban találta meg az új helyét. Másrészt a zöld ágak,
májusfaként ismerik, és május elsején szok- bokréták mennyisége, díszítettsége, kiállítása
ták állítani – lehet fenyőfa, nyírfa vagy más a felnőttek társadalmában betöltött funkciókizöldült fa – a falu vagy a város főterére, jára is utal. A skála néhány bokrétától a kalámajd az ünneplők körültáncolták. A magyar kában felállított, 30-40 bokrétától díszelgő
nép kultúrájában is a legáltalánosabb tavaszi emeletnyi magas állványzatig terjedhet. A
növényi szimbólum a májusfa. A májusfaál- szimbólum nyelvezete így nemcsak a kislálítás minden nagy néprajzi tájon ismert volt nyok korát és népszerűségét, hanem szüleik(Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély), csak a nek az adott közösségben elfoglalt vélt vagy
moldvai magyarok nem gyakorolták. Már a valódi helyét is jelzi, illetve ezt a jelentést is
régebbi leírások is jelezték, hogy bizonyos vi- belekódolták. A húsvéti zöld ág mint ajándék
dékeken nem május elsején állítanak május- így nemcsak a rokonsági, kiscsoportos kohéfát, hanem pünkösd napján, sőt a ziót erősítő kölcsönös ajándék, hanem státusszimbólummá, a nyilvános térbe kiállított
Székelyföldön húsvét hajnalán is.
A Székelyföld itt éppen Marosszékre vo- presztízstárggyá is vált.
A Felső-Maros mentén és a Mezőség szénatkozik, mert ebben a régióban szokásos a
lén
– Vajdaszentiványon, Beresztelkén, Kismájusfa és a pünkösdi virágozás mellett a
és
Nagyfülpösön,
Felfaluban, Disznajón, Fichúsvéti zöld ág állítása is. Marosszéken a 1920. század fordulóján a tavaszi zöld ágat ál- kón – is ugyanez a fenyőágazás rendje, de itt
talában nagylegények tették a nagyleányok már ritkábban tesznek nagylegények, gyakokapujára, tornácára szerelmi ajándékként. ribb a gyermekek körében. Ezen a kistájon a
Utóbb sokfelé már csak fiatalabb fiúk, fiú- bokrétatevés ideje megelőzi húsvétot, virággyermekek kislányoknak, leánygyermekek- vasárnapján van.
A nyárádmenti falvak húsvéti fenyőáganek. Sőt, a húsvét, illetve virágvasárnap
zása
igen változatos. Az Alsó-Nyárádmentén
általánosabb szokásalkalom, mint május el–
Ákosfalva
és Nyárádtő között – nagyleáseje vagy pünkösd. A húsvéti zöld ág: az
örökzöld fenyőfa. A májusfa viszont kizöldült nyoknak még tesznek szerelmi ajándékként

A zöld ág helye a református templomban virágvasárnaptól húsvétig (Kibéd, 2010)

fenyőfát. Itt a szerelmi ajándék csupasz, díszítetlen fenyőhegy, ritkábban bolthajtás. A
kisleányoknak ezekben a falvakban is sok,
szalagokkal díszített kisebb fenyőhegyet
vagy oldalágat visznek szombaton délután a
fiúgyermekek. A Középső-Nyárádmente falvaiban – Nyárádgálfalván, Szentháromságon,
Backamadarason, Csíkfalván – ennél gazdagabb szimbolikájú a fenyőágazás, és ez átnyúlik a Kis-Küküllő vízválasztóján
Rigmányba, Havadra, Gegesbe, Vadasdra is.
Itt minden ház kapujára közösségileg tesznek
egy fenyőágat, ezzel köszöntik húsvét ünnepén a háziakat és jelzik azt is, hogy húsvét
másodnapján öntözni fognak. Ezenkívül a
gyermekek tesznek feldíszített oldalágat vagy
tetőt a kislányoknak. A harmadik fenyőfaváltozat a legnagyobb és a legszebb kell legyen:
ezt a legény viszi éjszaka a szeretőjének, és a
kapu elé vagy az udvarra a földbe ássa, szalagokkal, festett tojáshéjakkal díszíti. A
Felső-Nyárádmentén – ott, ahol a fenyőerdők
valóságosan közelebb kerülnek az emberekhez – ritkulnak a szimbolikus húsvéti fenyőágak. Jobbágytelkén és Nyárádremetén
egyáltalán nem tesznek, itt és a római katolikus többségű Szentföld
többi falujában a májusfa
volt szokásos.
Ugyanez a helyzet a
Sóvidék Udvarhely felé
eső falvaiban, például
Korondon. Siklódon húsvétkor a férjhez menendő
leányoknak tettek fenyőágat, Alsó- és Felsősófalván, Parajdon is azok a
legények tettek fenyőágat, akiknek kiválasztott
szeretőjük volt. Napjainkban a kicsi gyermekek,
öt-tíz évesek szokása a
zöld ág tevése.
A Kis-Küküllő vidékén
is gyermekszokássá vált a
fenyőágtevés.
Kivétel
Kibéd, ahol a konfirmáló
fiúk kiváltsága, és szorosabban kapcsolódik
húsvét ünnepéhez. Itt az a máig megőrzött
szokásrend, hogy fenyőágat csak a konfirmálással abban az évben nagykorúvá váló fiúk
tesznek, illetve a konfirmáló lányok kapnak.
Ha több a fiú, másnak is tehetnek. Kibéden a
fiúk napjainkban is jó előre megegyeznek,
hogy melyikük melyik konfirmáló lánynak
teszi a fenyőágat. Virágvasárnap előtt elkészítik, és a templom karzatára állítják a feldíszített fenyőágakat, szimbolikusan részt
vesznek a konfirmáláson. Virágvasárnaptól
nagyszombatig a templomban van a helyük,
ekkor a konfirmált fiú szülői vagy baráti segítséggel az est beállta után elviszi a kiszemelt lány házához. Kibéden nem a kapura
teszik, hanem a ház tetejére, jó magasra. A
népes faluban ezzel is jelzik, hogy ki konfirmált abban az évben, ki vált nagykorúvá a
közösségben. A 2010-ben konfirmált nyolc
fiú közül négyen tettek fenyőfát, többségük
konfirmáló társuknak. A kibédi szokásrend az
ünnepi templomdíszítés és fenyőágazás régiesebb formáját őrzi, még érvényes, de – mint
e nemrégi adat is bizonyítja – már nem kötelező. A szokásrend megbomlásának hasonló
folyamata játszódott le a Maros menti Vajdaszentiványon is.

Fotók: dr. Barabás László

Fontos megjegyeznünk, hogy tájainkon a
velünk együtt élő romák, cigányok ugyanúgy
gyakorolják, élik a húsvéti fenyőágazást,
mint a magyarok, például Vajdaszentiványon,
Bordoson, Erdőszentgyörgyön vagy a nyárádmenti falvakban.
A Maroson túli, székely mezőségi falvakban – Csittszentivánon, Mezőpanitban, Szabédon, Mezőkölpényben, Bergenyében,
Székelykövesden – pünkösd a tavaszi zöldágtevés ideje. Ugyancsak pünkösd ünnepén
tesznek csóvát, kizöldült nagy ágat kedvesüknek a legények a Vécke-patak völgyében –
Székelyvéckén, Magyarzsákodon, Székelyszálláson.
Marosszék régió tavaszi zöldág-állításának
sajátossága akkor válik még szemléletesebbé,
ha a szomszédos régiókkal összehasonlítva
vizsgáljuk. Gyűjtésünk alapján a Marosszékkel szomszédos udvarhelyszéki és gyergyói
falvakban a májusfa szokásos, a Kis-Küküllő
Marosszéken kívüli, alsó szakasza mentén
szintén a májusfa, a Mezőség bizonyos részein úgyszintén. A Mezőség északkeleti részén,
a
szászok
lakta
vidékek
szomszédságában a magyar falvakban – Cegőtelkén, Tacson, Újősön, Sófalván – is pünkösd a zöld ág állításának alkalma, akárcsak
a Segesvár környéki és a Kis-Küküllő vidéki
szászok szomszédságában.
Marosszéket tehát, ahol a húsvéti fenyőág
állítása jellemző, a legváltozatosabb formákban, május elsejére májusfát állító és pünkösdkor zöldágazó-virágozó régiók veszik
körül. A Megváltó feltámadásának ünnepe,
húsvét (virágvasárnapot is ide értve) itt, Marosszéken magához vonzotta az újjászületés,
az élet ősi egyetemes szimbólumát. Gazdag
jelentésvilággal ruháztuk fel, változatos formákban éltünk, és napjainkban is élünk vele.
Ebben áll a régió egyik húsvétünnepi és néprajzi sajátossága.

A kedvese udvarára állított, szalagokkal díszített fenyőfa
mint szerelmi ajándék (Szentháromság, 2013)

6 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ HÚSVÉT ________________________________________________ 2022. április 15., péntek
Hit, remény és szeretet nélkül nem lehet élni és megmaradni

A feltámadás ünnepére

Húsvét a vallásos ember hitéletének csúcsa és a hitetlen, kételkedő ember
csodája. A hívő ember számára Isten Fiának feltámadása a mennyei ígéret
földi realitása, a kételkedők számára egy új, más világ ámulata. Ezen a ponton
találkoznak a hitüket megvalló erdélyi vallásos emberek és a valami biztatót,
igazi reményt keresők húsvét ünnepén a templomban. A Kárpátok ölelte régióban élők közül minden harmadik ember – felekezeti hovatartozástól függetlenül – húsvétban ott imádkozik az új vagy évszázados templomokban,
mert hit, remény és szeretet nélkül nem lehet élni és megmaradni. Húsvét az
élet hite, az örök élet reménysége és az isteni szeretet ünnepi átélése. Ezért
a feltámadás ünnepe örök.

Nagy-Bodó Tibor
Ötvös József ny. lelkipásztor, volt esperes,
az Erdélyi Református Egyházkerület
generális direktora:

Az isteni döntéssel szemben teljesen
esélytelen az emberi akarat

Ötvös József ny. lelkipásztor

– A húsvét – győzelem; az élet győzelme a
halál fölött, a mennyei hatalom sikere a földi
igazságszolgáltatás fölött, Isten döntésének
érvényessége az emberi akarattal szemben.
Úgy kétezer évvel ezelőtt így szólt az emberi akarat: feszítsd meg! Erre a hivatalos
igazságszolgáltatást képviselő bírói testület,
az akkori világhatalmat törvényesen képviselő, a római császár által kinevezett helytartó, Poncius Pilátus jóváhagyta az emberi
akarat szánalmas döntését, a golgotai kereszten megtörtént az ítélet végrehajtása: halál. A
középső kereszten haldokló Jézus hetedik,
utolsó szóként belekiáltotta a világtörténelembe: „Elvégeztetett”.
Az emberiség egy része a kezét dörzsölve
örült a látszólagos sikernek: győztünk, nekünk lett igazunk! A másik része hangtalan
szomorúsággal hordozta a fájdalmat: az emberi irigység, a földi bosszúvágy legyőzte a
jót, a hamisság felülkerekedett az igazságon.
A győztesnek vélt és a vesztesnek látszó
két tábor között örök közönnyel fogadta el a
nagy többség a történelmi élet-halál harc végkifejletét: Jézus a sírban van. Az emberiség
azóta is ebben a hármas tagozódásban éli
meg a tavasz erőt adó húsvéti ünnepét: egyik
része – mifelénk az emberek egyharmada –
templomban éli át az élet győzelmét, a másik
része – főleg a tőlünk nyugatra eső országokban– csak a húsvéti szabadnapnak hódol, és
ma is, mint minden időben, teng-leng a közömbös világ: mi közöm az egészhez?
Abban a két évezreddel ezelőtti testi-lelki
harcban negyvennyolc órán keresztül az ítéletmondók voltak a győztesek, a világhatalom könyvelte el a sikert, Jézus tanításának
követői pedig csendes imádságban, vesztesként várták a mennyei döntést. Isten válaszolt, válasza az örök húsvét nagy értéke:
harmadnapra feltámadott.
Milyen érdekes, azóta sincs perújrafelvétel, mert az isteni döntéssel szemben teljesen
esélytelen az emberi akarat. Mert a húsvéti
feltámadás győzelme egyszer s mindenkorra
eldöntötte ezt az élet-halál harcot, méghozzá
az élet javára. Ez a mindenkori húsvét igazi
nagy ajándéka, az évente megismétlődő fel-

támadásünnep személyesen átélhető áldása:
az élet, az örök élet láthatóan legyőzte a halált, az üres sír látványa és valósága mennyei
magasságba került az ember alkotta golgotai
kereszttel szemben.
Így fordult meg a világ, fordította meg
Isten a dolgok rendjét: az üres sír legyőzte a
keresztre feszítést, mert az üres sírból élő,

Fotó: Nagy-Bodó Tibor

örökké élő jött elő, s így a húsvét győzelme a
legnagyobb erő, a legerősebb remény a mindenkori ember számára.
Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Dr. Köllő Gábor teológus-vallástörténész,
nyárádremetei római katolikus plébános:

Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálót
(Jn. 21,6)

Dr. Köllő Gábor teológus-vallástörténész

– Azt mondjátok, hogy a világegyetem a
szeretet által tágul: annak összekötő és -tartó
erői állandó finom mozgásban ölelik magukba az időtelenséget, a belső tereket. Itt a
hang és a szó ölelkezésében az Ige újra testté
lesz, és visszahull a Földre.
Isten szava termékeny erő – a Lélek erejében mutatkozik meg. Ez az erő titokzatos és
mégis nyilvánvaló – ma is ebből él az emberiség. E nélkül a szó nélkül képtelenek vol-

nánk felismerni a szívünk ritmusát, a ben- szerűen terjedt szét közöttük, mégis úgy tetnünk feltóduló képeket, színeket és az előbb tek, mint akiknek a félelem többet mondott,
említett univerzum zenéjét, a növekvő életet, mint a Mester jelenléte.
a másik ember szavát. Ha ez a Szó ilyen haAz idézett szentírási rész a feltámadt Jézus
újabb megmutatkozása a Genezáret tavánál.
Vízen járva jelenik meg, és ezzel a mondattal
szólítja meg Pétert: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálót”. János felismeri – mint mindig –, és odaszól Péternek, hogy a Mester az!
Nos, innen kezdődik minden. Mivel mélyre
kell evezni, és a hálót ki kell venni, ez a hit
újabb próbája. Bár ott van a morfondírozás –
Mester, egész éjszaka fáradoztunk, és semmit
sem fogtunk, de a Te szavadra mégis kivetem
a hálót. Itt a lényeges: a „te szavadra”.
Észlelhetjük, hogy milyen erős és csodálatos ez a szó. Teremt és megfordítja a hitetlenségre való hajlamot. Belénk csempészi a
döbbenet frissességét. Ez a szó, mely testté
lett, és feltámadt. Beleborzad az ember, amikor megérti, hogy milyen közel jött hozzánk
az Isten.
Ami a csodálatos halfogásban történt, az
mindennap megismétlődik. Ha finomak a
lelki antennáink, akkor észrevehetjük. Ismételjük meg naponta többször is: evezz a
mélyre. Ott a mélyben keresd meg a lelked
tükrét, és nézz bele. Ebből a képből bomlik
ki az isteni arc emberi ábrázata. Ez mozdít rá
arra, hogy észrevedd, hogy ott van a másik
te, aki nélkül te nem lennél én – nem volnál
fogékony és alkalmas Isten szentségének a
Fotó: Nagy-Bodó Tibor
befogadására.
tékony és képszerű, akkor miért utasítják el?
Nem lenne belterjes kultúrád, és nem táMiért történik meg, hogy az ember magát az gulna benned az univerzum. Lám, a halászok
embert, magát a szó emberét véletlenszerű- döbbenete mennyire ragályos és távlatokat
nek találja? Csak akkor toporzékol és igé- nyitó. Kapu, mely bepillantást enged a Feltányeli a tiszta szót, amikor bajban van. madott bennünk élő szavára, ott belül a szó
Ilyenkor mintha Isten szavának hiánya fájdal- mélyen a SZÓ szava. Bomlik ezüstfátyolra
mat szülne benne.
kecses mozdulatomra. Lendül a miértre lelAz apostolok és a Mester számtalanszor künk, szép ölére. Létrejön általad – s él mindhallgatták, és mégsem értették a bennük lévő örökre. Ámen.
isteni valóságot. Bár a feltámadás fénye tűz(Folytatás a 15. oldalon)
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A feltámadás ünnepére
(Folytatás a 6. oldalról)
Kecskés Csaba
marosvásárhelyi unitárius lelkész:

A húsvét az élet ünnepe

Ebben a jézusi tanításban benne van a mi
teremtő és gondviselő Istenbe vetett hitünk.
Aki adta és adja az életet, aki gondot visel
ránk földi életünkben, de aki az örök életben,
a fizikai elmúláson túl is gondviselő Istenünk
marad.

Kecskés Csaba unitárius lelkész

– Húsvét az élet, az újjászületés, az örök
élet ünnepe. A jelenben élve, felnőttként az
idei húsvétkor is gondolataim mindenekelőtt
a gyermekkorba vezetnek vissza. Abba az
időbe, amikor még nem foglalkoztatott igazán a húsvét teológiai mondanivalója, bár lelkészcsalád
gyermekeként
szorosan
egybefonódott életem az egyházközség életével. Falun éltünk, a Székely Mezőség dimbes-dombos, erdők által koszorúzott szép
településén, Szabédon.
Falun valahogyan más, teljesebb az ember
és a természet, a teremtett világ kapcsolata.
Sokkal közelebb él az ember a természethez,
szinte együtt lélegzik vele. Tavasszal, a húsvéti ünnepkör idején évről évre megtapasztaltuk az újjászületés csodáját, amely
körülöttünk zajlott Szabédon is.
A templom körüli dombon lévő temetőkert, amelynek közelében éltünk, sok-sok
gyümölcsfájával, bokraival rügybe, majd virágba borult. Nem véletlenül írta róla a falu
költője, Szabédi László A szabédi temető
című versében: „…A szabédi temető, kicsi
hegyen nagy lejtő, de olyan szép temető, a világon nincs kettő…”.
A templom körül a temető a földi elmúlásról beszél, de húsvét ünnepén mégis benne és
körülötte minden, a rügyező, virágzó temetőkert is az élet, az örök élet himnuszát dalolja.
A halhatatlan költő, Goethe írja Végrendelet című versében: „A lét semmivé sose válhat, mindenben örök áram árad”.
Ezt az áramlást, ezt a lüktetést érzi és éli át
az ember minden tavasszal, minden húsvét
idején.
Ady Endre költőnk is ezt az érzést fejezi ki
A szép Húsvét című versében:
Odukat és kriptákat pattant
S bús árkokig leér a szava:
Ilyen a Húsvét szent tavasza
S ilyen marad…
…Óh, Tavasz, óh, Húsvét,
Emberek ősi biztatója,
Csak azt szórd szét köztünk:
Állandó a tavaszi óra
S ilyen marad….
A kereszténység felvétele óta a húsvét, a
költővel szólva, ősi biztatónk nekünk, keresztény magyar embereknek is. Biztat és bátorít
az örök élet hitével, a jézusi élet és tanítás diadalával.
Bár különböző keresztény testvérfelekezetekhez tartozunk, a húsvét mindannyiunk számára az élet győzelmét jelenti a halál fölött.
Jézus tanította Lukács evangéliuma 20. részének 38. versében: „Az Isten pedig nem a
holtak Istene, hanem az élőké, mert az Ő számára mindenki él”.

Lukács evangéliuma 24. részének 5. versében, a húsvéti evangéliumban fénylő ruhájú
férfiak hirdetik a csodálkozó asszonyoknak
az örömhírt: „Mit keresitek a holtak között az
élőt?”.
Ez a húsvéti örömüzenet legyen számunkra megtartó erő ez év húsvétjában is.
Tartson meg bennünket hitünkben, Istenbe
vetett reménységünkben, a tanításaiban és
példaadásában örökké élő Jézushoz való tartozásunkban.
Dr. Nánási Sámuel evangélikus lelkipásztor,
a Wittenbergi Lutheránus Világszövetség
Központ tanulmányi igazgatója:

Békesség néktek! Ne féljetek!

Dr. Nánási Sámuel evangélikus lelkipásztor

– Szeretett testvéreim, amennyiben elkezdjük szemlélni a békesség jelenségét, első ránézésre feltűnik, hogy a békesség valamilyen
kemény háborús konfliktus, egy családi perpatvar vagy éppen egy munkahelyen kialakult feszült helyzet lezárásával kezdődik. Az
ilyen jellegű, az ilyen úton megharcolt békesség általában még több feszültséget hordoz
magában.
Ha mélyebbre evezünk, és jobban odafigyelünk szemlélődésünk során, látni fogjuk,
hogy a béke, a békesség nem valamilyen tárgyalás, kompromisszumkötés, de még a felebarátunk elfogadásának eredménye sem,
hanem Istennel való kiengesztelődésünk.
Miért is kellene nekünk Istennel kiengesztelődni? – tehetnénk fel a kérdést. Mélyebb és
pontosabb odafigyelésünk következtében ki-

derül, hogy a békének kettős mozzanata van:
miközben kiengesztelődünk Istennel, teljes
valónk kiengesztelődik önmagával.
Ennek a folyamatnak állandó hordozói lehetünk, ha mindennap tudatosítjuk magunkban, hogy bennünk ott él a belső ember, aki
Isten képére és hasonlatosságára teremtetett.
Egyidejűleg azt is, hogy bennünk él az a
belső ember is, akinek elhomályosult értelme
és rosszra hajló akarata el akarja felejtetni velünk istenképűségünket, istenhordozói képességünket.
Éppen ez utóbbi sarkall bennünket arra,
hogy úgy fogadjuk el önmagunkat, hogy
„...amint a szolga szeme gazdája kezére figyel […] mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre...” (vö. Zsolt. 123,3).
Istenre való tekintésünket elkezdhetjük teljes lényünk mindennapi odaajándékozásával,
amikor röpima módjára elmondjuk Neki:
Tedd széppé mindazt, amire én képtelen vagyok! Ebben a nagyon egyszerű, de a misztika mélységét érintő lelki folyamatban
lelkünk otthonában otthonosan megjelenik a
Mindenható Isten gyógyító ereje és tekintete.
Csodálatos élmény. Egy ilyen találkozás túlmutat minden tárgyaláson, kompromisszumon
és
kárpótláson:
ebben
a
(meg)tapasztalásban Isten szíve átöleli törékeny és kemény, magányos és konok szívünket, mely ölelkezés közepette szívünk eredeti
rendeltetése szerint kezd el dobogni. Ekkor
érezzük meg, hogy a ritmus ereje, mely bennünket Istenre hangol, közérzetünket, lényünket, létünket és testünket a békesség
templomává teszi, amint azt Szent Pál apostol
így fogalmazza meg: Isten temploma vagyunk, ha Isten lelke lakik bennünk.
Az üres sír pontosan olyan, mint a mai
világ némely része, ahol a tiszta szellem
aligha érezhető. Az erőltetett közbeszéd, a
kényszeres modorosság, a tömegek megfélemlítése, félreinformálása mind arra vall,
hogy a jelenlegi világ az üres sírokban keresi
meddő gondolatainak hátterét.
Aki úgy keres, hogy már előre tudja, hogy
értelme szerint nem találja meg azt, amit
akarni vél, annak olyan nehézségei adódnak,
ami szorongáshoz és félelemhez vezethet. A
mai világ nagy része, mondhatnánk, ebben
szenved.
Ne féljetek! Jézus ajkáról ez a felhívás
nem csak azért különleges, mert isteni természetéből fakad, hanem azért (is), mert az
ÉLET oldaláról hangzik felénk: nekünk,
azoknak, akik a világ tudatalattiját akarvaakaratlanul átvesszük, és aszerint rendezzük
be életünket. Nekünk, azoknak, akik az agresszió, hatalomvágy, különféle szenvedélyek megélése által szembemenekülünk
gyenge önmagunkkal. Ezen emberi virtus
legtöbbször önmutogatáshoz vezet.
Szeretett testvéreim! Valóban be kell mutatkoznunk Krisztus Urunknak, hogy Ő majd
bemutathasson mennyei Atyánknak. Feltámadása által nem új világrendet hirdetett,
hanem a félelmet feloldó Isteni szerelmet. Ez
adja meg nekünk ezekben a nehéz időkben az
elindulást mindennapjainkban és a megérkezés értékes pillanatait. Isten velünk jár-kel,
hogy észrevehessük, a félelem az eszünk által
kombinált struktúra. Lelkünk nem ilyen kombinációk szerint működik, hanem lassú gyöngédséggel Isten megtartó erejére hangol. A
csendes, néha majdnem hangtalannak tetsző
szimfónia, a statikusnak tűnő szív összeölelkezése kibontja bennük az Isten iránti szépérzék mozzanatait.
A félelem útjáról való letérés azért fontos,
mert ennek üzenetét egyértelműen abban fogalmazta meg Jézus, hogy ne féljünk, mondván: Ne féljetek, mert én legyőztem a világot.
Miközben óriási repülőgépek röpdösnek fölöttünk, vagy a tenger mélyén járnak-kelnek
a tengeralattjárók, vagy éppen a világ nagy
emberei külön békeharcosokat képeznek,
hogy a megtévesztő (meg)békéltetés eszményét felvillantsák előttünk, el kell gondolkodnunk azon, hogy az ilyen és ehhez hasonló
folyamatok elindítására micsoda erőt fordít a
megrozzant emberi képzelet. A fél világ romokban és nyomorban hever: tönkrevert országok, ahol a hatalomnak látszó erősség
gyilkos fegyverek által mutatkozott meg.
Pedig Jézus a 21. század emberét ugyanúgy
megváltotta, mint a szent apostolokat, és
mégis úgy látszik, hogy ennyi esztendő után
az emberiség gazdagabb része csak a háborúk
szellemét értette meg. Vajon miért van ez
így? E kérdés feltétele megadja a magyarázatot: Az evangélium egyszerűsége nem fér
bele a bonyolult technika világába, az emberi
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bölcselkedésbe, az emberi hatalom megszervezésébe, de belefér a mi szívünkbe, akiknek
igencsak össze kell szednünk magukat, ha keresztények akarunk maradni. Minden esélyünk megvan rá. Vegyük komolyan a
feltámadott Krisztus Jézus biztató kijelentését: Békesség néktek, ne féljetek! Krisztus
feltámadt!
Dr. Puskás Attila
örmény katolikus kulturális referens:

A keresztény „happy end” reménye

Dr. Puskás Attila

Fotó: Nemes Attila

– Az amerikai filmek hozzászoktattak a
happy endhez. A jó győz, és a végére minden
megoldódik. Mi is gyakran mondjuk, hogy
minden jó, ha a vége jó. Keresztény szemmel
sem más a helyzet, mert húsvét üzenete az,
hogy a feltámadás győz a halál fölött, ami a
fizikai értelme mellett a világ negativitásának
a gyűjtőfogalma – a rosszaságé, a gonoszságé, a bűné. A teljes megsemmisülés fölött
győz az örök életre szóló feltámadás.
A húsvét először is a remény ünnepe. A
nemrég elhunyt afrikai anglikán lelkész és
emberjogi aktivista, Desmond Tutu így fogalmazott: „A remény azt jelenti, hogy még a
legnagyobb sötétség idején is képesek vagyunk megpillantani a fényt”. A halálfélelem
és haláltusa, az Istentől való elhagyatottság
érzése nagypéntek valósága. Számos ilyen
„nagypéntek” van az életünkben is. De minden húsvét nagyszerű üzenete az, hogy a feltámadás szétfeszíti a földi élet két végső
pontja, a születés és halál közé szorított, reményvesztett szorongást, és új lehetőséget
villant fel, a feltámadás reményét, a jó győzelmét.
De van egy másik szempont is, amit érdemes itt kiemelni. A nagyheti szertartások
alatt, az eledelek húsvét hajnali megáldása
során az örmény egyház is megemlékezik a
választott nép Egyiptomból való kivonulásának történetéről. Egyiptom az Istentől való
távolság helye, a vándorlás pedig a megtisztulás folyamata az Istennel való találkozáshoz
azon a helyen, amelyet majd Ő ad népének
az ígéret földjén. Az úton, a pusztában való
tévelygés az emberi lélek küzdelmének, a jó
és rossz közti folyamatos döntéskényszer
szimbóluma. Ebben a megközelítésben húsvét nemcsak a feltámadásról, hanem az átváltozásról is szól. Nem csak amerikai happy
end a jó győzelméről, hanem arról szól, hogy
maga az ember is átalakul a jó győzelmének
folyamatában, egy új ember születik. Így értelmezhető, hogy Jézus teste is más volt a feltámadás után. Átváltozott.
A happy end keresztény értelemben nemcsak a remény ünnepe, hanem felhívás az átváltozásra, ami valóban utópisztikusnak
tűnik, hiszen a föld mindig a jó és rossz harcának színpada volt és lesz. Mert ha a megújult ember és a jó győzedelmeskedett volna,
akkor nem lett volna örmény genocídium és
zsidó holokauszt, srebrenicai tömegmészárlás, iraki, szíriai, karabahi, ukrajnai háború.
Mert mindig ott van a „ha”. Ettől függetlenül
megmarad a remény és a felhívás, hogy másként is lehet élni, továbbá, hogy van „ott fenn
egy ország”, ahol semmit sem „rontunk el”,
és ami minden „átváltozottnak” valóban
happy end.
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cím pályázat nyertesei:

Szcs Anna, Marosvásárhely, Páring utca
Szerkeszti: Kiss Éva
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megfejtése:

Itt a tavasz, megkött végre,
Arany napfényt tett az égre.
Szép ünnepe a tavasznak
Húsvét másodnapja,
Kis legények, nagy legények
Öntözgetni járnak.
Én is elindultam szagos rózsavízzel,
Ha elfogadjátok igaz, tiszta szívvel.
Meglocsolok én itt bátran
Minden virágszálat,
Hogy jövre nagyra njön és ne érje bánat.
Fizetségül kérek ezért egy szép piros tojást,
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A pályázati rejtvény

Itt a tavasz, megjött végre!
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl helyes megfejtéseket április 28-ig a Népújság
címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldk – 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.)
VÍZSZINTES: 1. Költn, 100 éve januárban született (Ágnes). 10. Itt lent (nép.). 11. Shakespeare-király. 12. Drámai színész, 150 éve született (Gyula). 17. Sziget La Rochelle közelében.
18. Latin és. 19. A rádium vegyjele. 20. Hatalmában tartó. 21. Levegt igényl. 23. Kést élesít.
24. Furfangos székely. 25. Köztársasági államf. 26. Német filozófus (Immanuel). 27. Némán
rámol! 28. Gumitöml. 29. Ledl, szétesik. 32. Sivatagi zöld hely. 34. Hegycsúcs. 35. Bett vet.
36. Norvég és magyar autójel. 38. Borókapálinka. 39. Parancsoló. 40. Görög bet. 42. Elhantol.
44. Svájci üdülváros. 46. Ultrarövid hullám (röv.). 47. A Garam szlovák neve. 48. Itália lakója.
49. Dobogós sportoló kapja. 50. Szobrász, 150 éve született (Kálmán). 51. Végvári kapitány
(Eger váránál is), 450 éve halt meg (István).
FÜGGLEGES: 1. Nagy Konstantin szülvárosa. 2. Spanyol és német autójel. 3. Ábrándozik 4. A célig jutó. 5. Szintén ne. 6. Mély ni énekhang. 7. A germánium vegyjele. 8. Nauru
fvárosa. 9. USA-elnök, 200 éve született (Ulysses Simpson). 13. Vörösmarty eposza. 14.
Haramia. 15. Páratlan töltés! 16. Rövid sánc a sakkban. 18. Kutya. 20. Székely (primor) politikus, harcos, 175 éve született (Gábor). 21. Spanyol író, kritikus (Leopoldo). 22. 476-ban ért
véget. 23. Térelválasztó épületrész. 25. … Pelin, bolgár író. 26. Robin Cook (USA, író) regénye.
28. Tüzet éleszt. 30. Honvéd tábornok (János). 31. Német zeneszerz, 125 éve hunyt el (Johannes). 33. Ügynök. 34. Egyházi író, költ, 150 éve halt meg (Ádám). 35. Magyar író
(Árpád). 37. Hím méh. 39. Színész (Tivadar). 41. A Drávába ömlik. 42. Francia köztársasági
elnök, 225 éve született (Adolphe). 43. Spanyol arab. 44. Algebra (röv.). 45. A beszéd eleme.
48. Ómega és alfa. 49. ÉTH.
L.N.J.
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Áldott húsvétot
kíván
az OpticaOptofarm Kft.

A BELTRAND AUTÓMOSÓ
áldott ünnepet kíván!
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Román és magyar futballbajnoki mérkőzések a televízióban
Április 15., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Look
Sport: Chindia Târgovişte – Botosáni FC (1. liga, alsóházi rájátszás, 5. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Look
Sport: CS Mioveni – Bukaresti Dinamo 1948 (1. liga,
alsóházi rájátszás, 5. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Debreceni VSC – Gyirmót
FC Győr (NB I, 28. forduló)
Április 16., szombat:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Look
Sport: Temesvári ASU Politehnica – Sellemberki
CSC 1599 (2. liga, alsóházi rájátszás, A csoport, 4.
forduló)
* 15.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Look
Sport: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Aradi UTA (1.
liga, alsóházi rájátszás, 5. forduló)
* 16.00 óra, M4 Sport: Újpest FC – Zalaegerszergi
TE FC (NB I, 28. forduló)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Look
Sport: FC Voluntari – Campionii FC Argeş Piteşti (1.
liga, felsőházi rájátszás, 5. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport+: Paksi FC – MTK Budapest (NB I, 28. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Look
Sport+: Konstancai Farul – CSU Craiova (1. liga, felsőházi rájátszás, 5. forduló)

* 20.30 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd – Ferencvárosi TC (NB I, 28. forduló)
Április 17., vasárnap:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Look
Sport+: Petrolul 52 Ploieşti – Unirea 04 Slobozia (2.
liga, felsőházi rájátszás, 5. forduló)
* 15.00 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Look
Sport: Universitatea 1948 Craiova – Academica Clinceni (1. liga, alsóházi rájátszás, 5. forduló)
* 15.30 óra, M4 Sport: Mezőkövesd Zsóry FC –
MOL Fehérvár FC (NB I, 28. forduló)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Look
Sport+: Bukaresti CSA Steaua – Nagyszebeni Hermannstadt (2. liga, felsőházi rájátszás, 5. forduló)
* 18.00 óra, M4 Sport: Puskás Akadémia FC – Kisvárda Master Good (NB I, 28. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Look
Sport+: Kolozsvári CFR 1907 – Bukaresti FCSB (1.
liga, felsőházi rájátszás, 5. forduló)
Április 18., hétfő:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Look
Sport: Kolozsvári FC Universitatea – Concordia Chiajna (2. liga, felsőházi rájátszás, 5. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Orange Sport 1, Look
Sport: Bukaresti Rapid 1923 – Medgyesi Gaz Metan
(1. liga, alsóházi rájátszás, 5. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Szombathelyi Haladás –
Diósgyőri VTK (NB II, 33. forduló)

BL-érdekességek

Az által, hogy a Liverpool FC túllépett a Benficán,
az elődsorozatot, a BEK-et is beleszámítva tizenkettedik alkalommal jutott be a Bajnokok Ligája elődöntőjébe – írta csütörtöki anyagában a labdarúgás
történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi
szervezet (IFFHS).
A Vörösök ezzel beérték a Manchester Unitedet,
amely a szigetországból eddig egyedüli csapatként
tartotta az angol BL-rekordot 12 elődöntős szerepléssel. Jürgen Klopp, a Liverpool mestere negyedszer
vezette el aktuális együttesét a legjobb négy közé,
megdöntve ily módon Jupp Heynckes és Ottmar Hitzfeld német rekordját. Az IFFHS megjegyezte, hogy
Klopp mind a három korábbi esetben sikerrel is folytatta: csapata mindannyiszor bejutott a BL döntőjébe.
A német tréner ugyanakkor még messze van Josep
Guardiolától, aki szerdán a Manchester Cityt vezényelte be az elődöntőbe, az Atlético Madrid elbúcsúztatásával. A spanyol szakember lett az első, aki
vezetőedzőként a Bajnokok Ligája elődöntőjébe kilenc különböző szezonban juttatta el az általa irányított csapatot: négyszer az FC Barcelonát, háromszor

a Bayern Münchent és kétszer a Manchester Cityt.
A City szerda este a 100. BL-meccsét játszotta, ám
mivel 0-0 lett a madridi visszavágó, maradt korábbi
diadalmérlege, vagyis 55 győztes találkozó. Nála
csak egy csapat, a Real Madrid eredményesebb,
amely az első számú európai futballsorozatban vívott
első száz mérkőzéséből 57-et nyert meg.
A Real Madridot irányító Carlo Ancelotti lett a futballtörténelem első edzője, aki sorozatban négy évtizeden keresztül bejuttatta aktuális csapatát a
Bajnokok Ligája elődöntőjébe – írta a keddi BL-párharcok kapcsán a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS).
Az olasz szakember először a Juventust vezette el
a BL legjobb négy együttese közé 1999-ben, majd
egy másik olasz csapattal, az AC Milannal jutott el
négy ízben is (2003, 2005, 2006, 2007) a tornának
ebbe a szakaszába. A Real Madrid vezetőedzőjeként
pedig a mostani siker előtt két alkalommal, 2014-ben
és 2015-ben ünnepelhetett már elődöntős szereplést.
Ancelotti a Milannal kétszeres, a Reallal egyszeres
BL-győztes. (MTI)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (66289-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(66289-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.
(66256-I)
A TIMKO alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és MUNKATÁRSAKAT a pékségbe.
Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66390-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok maximum 1,5 tonnáig. Tel. 0748-580-389. (p.-I)
A THEREZIA KFT. KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Érdeklődni és jelentkezni a
0265/322-440, 0749-228-434-es telefonszámokon vagy a therezia@therezia.ro e-mail-címen lehet.
(66425-I)
BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Az önéletrajzot
az electrosec@rdslink.ro e-mail-címre várjuk. (66351-I)
A SECURITECH ROM PROD KFT. KÖNYVELŐT keres, aki gazdasági végzettséggel rendelkezik.
Előnyt jelent a humán erőforrásban szerzett tapasztalat és a Win Mentor Enterprise program ismerete.
Az önéletrajzokat a office@securitechromprod.ro e-mail-címre várjuk, illetve a cég székhelyén, a Bodoni
utca 66/A szám alá. Érdeklődni a 0729-142-792-es telefonszámon lehet. (66399-I)
ALKALMAZUNK CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉLYEKET. Tel. 0745-668-883.
(15649-I)
ALKALMAZUNK VARRÓNŐKET és ELŐKÉSZÍTŐ SZEMÉLYEKET hosszú időszakra. Jó munkakörülményeket ajánlunk. SC GLOVER PRODEXIM SRL. Tel. 0744-500-605. (p.-I)
MAROSVÁSÁRHELYI MUNKAVÉDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ VÁLLALKOZÁS
technikai végzettséggel rendelkező személyt alkalmaz. Önéletrajzot az office@munkavedelem.ro e-mailcímre várunk. (23067-I)
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz angolnyelv-tudással. Érdeklődni a következő
telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)
AZ ORTOPROFIL munkatársakat keres: RAKTÁROST: jelentkezz, ha raktárosi tapasztalattal rendelkezel, kiválóan beszéled a román nyelvet, valamint felhasználói szintű számítógép-kezelési ismeretekkel
rendelkezel! SEGÉDMUNKÁSOKAT a gyógyászati segédeszközöket (protéziseket, ortéziseket) gyártó
műhelybe. Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: resurseumane@ortoprofil.ro, vagy személyesen is benyújtható a cég székhelyén: Hídvég utca 44A szám. (sz.-I)

A Liverpool és a Manchester
City is elődöntős a BL-ben
A Manchester City és a Liverpool is bejutott az elődöntőbe
a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miután előbbi az Atlético
Madridot, utóbbi a Benficát
búcsúztatta a szerdai visszavágón.

Az Atlético Madrid a hazai pálya
és az egygólos hátrány ellenére sem
vállalt kockázatot az első félidőben,
így jobbára a Manchester City próbálkozott, eredménytelenül. A folytatásra már támadóbb szellemben
érkezett ki a spanyol együttes,
amely azonban sokáig nem tudta
feltörni az angolok védekezését, a
hajrában pedig kihagyta a lehetőségeit, így nem született gól az öszszecsapáson, amelyen kaput eltaláló
lövés is csak négy volt. Az összecsapásra jellemző feszültség az
utolsó percben csúcsosodott ki,
amikor a csapatok szinte minden
tagja részt vett egy csetepatéban, a

bíró végül a hazaiaktól Felipét kiállította, illetve további két sárga
lapot osztott ki.
A Liverpool kétgólos előnnyel
várta a hazai visszavágót, így a
francia Ibrahima Konate találatával
jószerivel a 21. percben végleg eldöntötte a továbbjutás kérdését még
úgy is, hogy a Benfica a szünet előtt
egyenlíteni tudott. A folytatásban
Roberto Firmino duplájával ismét
elhúztak a Vörösök, akik a hátralévő időre kiengedtek, a portugálok
pedig ezt kihasználva egyenlítettek,
azaz elkerülték a kettős vereséget.
Az elődöntőben a Liverpool a
Villarreallal, a Manchester City
pedig a Real Madriddal találkozik,
azaz spanyol–angol párharcok lesznek. Az első mérkőzéseket április
26-án és 27-én, míg a visszavágókat
egy héttel később rendezik. A döntőt május 28-án Párizsban játsszák.

Eredményjelző
Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók:
* Liverpool (angol) – Benfica (portugál) 3-3 (1-1)
Gólszerzők: Konate (21.), Firmino (55., 65.), illetve Ramos (32.), Jaremcsuk
(74.), Nunez (83.).
Továbbjutott a Liverpool 6-4-es összesítéssel.
* Atlético Madrid (spanyol) – Manchester City (angol) 0-0
Piros lap: Felipe (92., Atlético Madrid).
Továbbjutott a Manchester City 1-0-s összesítéssel.

Árverési hirdetés
Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Mihai Viteazu u. 2. szám
alatti székhelyén 2022. május 5-én 11 órakor nyilvános árverésen értékesítik az alábbi javakat:
1. – F200 603 fagyasztó, kikiáltási ár 12.600 lej;
– PKM profilszabó gép, kikiáltási ár 11.100 lej;
– SCV vízásványtalanító, kikiáltási ár 8.400 lej;
– BUTYL 7 kg BM7 típusú sajtológép, kikiáltási ár 34.000 lej;
– RTM SCV forgóasztal, kikiáltási ár 7.400 lej;
– CCT S3726 üvegvágó gép, kikiáltási ár 118.000 lej;
– TMPB poliszulfidos pumpa, kikiáltási ár 64.400 lej;
Az ingó javak a PAVIO WINDOWS&DOORS Kft. tulajdonát képezik. A kikiáltási ár a becsérték 100%-a, nem tartalmazza a héát (első árverés).
2. – Citroen Jumper személygépkocsi, rendszáma B-111-YTI, kikiáltási ár
23.120 lej
– Ford Tranzit személygépkocsi, rendszáma MS-29-DEL, kikiáltási ár
7.420 lej;
– Mitsubishi N1G személygépkocsi, rendszáma MS-11-CHM, kikiáltási ár
31.970 lej;
– Peugeot szedán személygépkocsi, rendszáma B-82-PIO, kikiáltási ár
11.540 lej;
– Skoda Octavia személygépkocsi, rendszáma MS-11-CUT, kikiáltási ár
12.370 lej;
– LINHAI típusú ATV, 2007-es gyártású, kikiáltási ár 2.885 lej;
– Arctic 294L kombinált hűtőszekrény, kikiáltási ár 250 lej;
– HP Laserjet PRO P11 típusú nyomtató, kikiáltási ár 180 lej;
– Lenovo Intel Core 15, 2, 2 GHZ, 8GB RAM laptop, kikiáltási ár 990 lej;
– polcok PAL-lemezből, 11 db, kikiáltási ár 847 lej.
A fenti javak mind a DEL FOREST Kft. tulajdonát képezik.
A kikiáltási ár a becsérték 100%-a, nem tartalmazza a héát (első árverés).
A 2015. évi 207-es, pénzügyi eljárásra vonatkozó törvény 250. cikkelye
4. bekezdésének i pontja előírásai alapján felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót legkésőbb egy nappal az árverés időpontja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően
nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, a kikiáltási ár 10%-át
kitevő részvételi díj kifizetését igazoló irat – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN RO64TREZ477506701XXXXXXX számlára kell átutalni,
adószám 4322653, címzett a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály –,
vagy mutassanak be banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-áról; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása, romániai jogi személyek
esetén a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolata, külföldi
jogi személyek esetén a bejegyzési okirat román nyelvű fordítása, romániai magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata,
ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2022. április 15. A hirdetést
kifüggesztik a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a Beresztelki és Palotailvai Polgármesteri Hivatalban, az adós cégek székhelyén, valamint megjelenik a pénzügyminisztérium honlapján. Bővebb
felvilágosítás a 0265/512-592-es telefonszámon (adóbegyűjtő és végrehajtó iroda).

2022. április 15., péntek _______________________________________________ HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG

VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészítését, tetőjavítást, tetőfödém lecserélését,

ácsmunkát,

terasz-,

kerítéskészítést, külső szigetelést,
belső munkálatokat: glettolást, festést, javítást, vakolást, gipszkartonozást. Amit kínálunk: kedvezményes
árak; többéves szakmai tapasztalat;
minőség, megbízhatóság. Ingyen kiszállással árajánlatot adunk. Tel.
0756-706-269. (15566)

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,

MINDENFÉLE

A hirdetési rovatban megjelent

György Attila. (15637-I)

közlemények, reklámok
TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja
a felelősséget!

Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205.

KÜLSŐ (járólap), belső építkezési

(15682-I)

munkát vállalunk. Tel. 0745-229-221.
(15601-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-

ADÁSVÉTEL

GATÓGÉPEK, ruhaszárítók, hűtőszekrények, sütők, porszívók, gáz- és

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-

villanykályhák javítását vállaljuk az

sárolok, az elszállítását és forgalom-

ügyfél lakásán, bárhol Maros megyé-

ból

ben. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-

való

törlését

vállalom.

Tel.

papírokkal,

építésre

alkalmas 12 ár beltelek eladó Ákosfalván.

kaptárak, mézpergető, viaszprés, főzött viasz, motoros permetező, szőt-

emlékezünk

953-932. (15421-I)

JENEI PÉTERRE, a szerető

gáz-, központi fűtéssel, padlófűtéssel,
kanalizálással kapcsolatos sürgősségi

érte

eseteket

zokogva. Ha egy könnycsepp

Tel.

0770-905-315.

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,

faanyag, könyvek és egyebek. Tel.

(15464)

csempézést,

gipsz-

karton-, ajtószerelést vállalok. Tel.

ELADÓ 30 m2-es garázs aknával a

0771-393-848. (15583)

Rozmaring utca 137. szám alatt. Tel.

hiányzik

nagyon.

Már

életünk, de vele együtt valami
elveszett

belőlünk.

érte,

de

apró

utat

reménynek,
majd

lángok

székely ruha. Tel. 0743-856-759. (15691)

hagyunk

hogy

a

egyszer

találkozunk

vele.

kegyelettel

bánatos

ELADÓ 13-14 éves kislánynak való

családja.

őrzi
Legyen

FÉRFI (33) vállalja idős betegek gon-

olyan csendes pihenése, mint

dozását. Tel. 00-36-70-653-0818,

amilyen

0365/440-007. (15620-I)

emléke. (15648)

áldott

számunkra

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

LAKÁS
KIADÓ kétszobás lakás a Tudorban.

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

„Nem

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

szívünkben élnek,

(14975-I)

Hiába szállnak árnyak, álmok,

múlnak

ők

el,

kik

A NORALEX CÉG építkezési munkát
a

Kornisa negyedben. Érdeklődni a 0743-

vállal A-tól Z-ig. Tel. 0752-643-455.
(15640)
A NORALEX

Monumente

Funerare

Kegyelettel,
emlékekkel

hagyott

soha el nem múló szeretettel

itt

minket

drága

TRÓZNER-

ERKEL SÁRA.
Szomorú szívvel emlékezünk

előnyös áron. Tel. 0752-643-455. (15639)

rá mindennap, imádkozunk
lelki

sebb javítást, szigetelést vállalunk,
fából teraszt készítünk. Tel. 0721308-319. (15585)

üdvéért.

Nyugodj

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-

117. (15684-I)

fedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0721-159-063. (15584-I)

ELADÓ emeletes ház Marosszent-

(15697-I)

szívünkben

a folyfalvi KESZEG VILMÁRA
és id. KESZEG FERENCZRE
10.

és

50.

„A szívemet átadom én, Ó, nézd,
leteszek mindent színed elé…”
Mély fájdalommal, de Isten akaratával

megbékélve

tudatjuk

mindazokkal, akik ismerték és

Judit, Mónika, Konszti és a

áldott, nyugalmuk csendes!

tisztelték, hogy a szeretett férj,

világon szétszóródott tanítvá-

Gyászoló szeretteik. (15680)

édesapa, nagytata, dédnagytata,
rokon, jó barát és szomszéd,

nyaid, barátaid. (15665-I)

ANTAL ERVIN
2022. április 12-én, életének 86.

együtt. Tel. 0724-297-469, 0722-728-

0754-533-011.

és

emlékezünk drága szüleinkre,

haláluk

ELHALÁLOZÁS

felejthetetlen

évfordulóján. Emlékük legyen

békében!

mára. Bére: 700 lej közköltséggel

Tel.

Gábor, ahogy mindenki ismerte, mindent megtett az emberek,
rokonok, barátok, ismerősök és családja szolgálatában. Szolgálta
az Urat erős hittel. Kutató, tudós és polihisztor volt. Mindez egy
személyben. Munkásságának elismeréseként, főleg a vesekő
kutatásának eredményeiért, az Egészségügyi Minisztérium
„különleges polgára” oklevéllel ismerte el és köszönte meg
munkásságát. Mindenkihez volt kedves, vigasztaló szava, és
senkit nem utasított el, aki tanácsért vagy segítségért fordult
hozzá. Önzetlensége és elhivatottsága példamutató volt gyerekei,
unokái, barátai számára egyaránt. Mindenki szerette és tisztelte őt.
Emlékét őrizzük meg szívünkben időtlen időkig.
Gyászoló szerettei. (sz-I)

22 évvel ezelőtt, április 18-án

készít sírkeretet, sírkövet, kriptát stb.

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, ki-

telekkel.

Elment az emberek alázatos barátja és jótevője.

(Juhász Gyula)

édesanyánk,

Tel. 0740-665-808. (15679-I)

es

életének 86. évében, súlyos betegség után megpihent.
Jóságát, szeretetét, gondoskodását, mindenki segítőjét örökre
szívünkbe zárjuk.
Végső búcsút veszünk tőle 2022. április 16-án 13 órakor
Marosvásárhelyen, a református temetőben, református szertartás
szerint.

évek.”

Tel. 0744-389-289. (15484)

györgyön, a Kultúr utcában, 1.070 m2-

DR. SIMON GÁBOR
klinikai főbiológus

halkan,

tizennégy éve nélküle éljük

Emlékét

0770-240-416. (15673-I)

ihoz közel) tanulók és diákok szá-

imádkozunk

égnek, oly sokszor sírunk
FESTÉST,

fürdővel a Retyezát utcában (a Bolya-

nagytatára.

Szemünkben

0365/420-872. (15664-I)

KIADÓ szoba közös konyhával és

jó

Mély szomorúsággal közöljük, hogy a nagyon szeretett élettárs,
édesapa, nagyapa, dédapa, após, jó rokon, barát, szomszéd és
munkatárs,

gördül végig az arcunkon, az

tást, tetőkészítést. Tel. 0746-739-502.

KIADÓ garzon a November 7-ben.

édesapára,

Ez a nap az emlékezés napja,

ELADÓK: bútorok, ruhák, ágynemű,

782-881-es telefonszámon. (15650)

drága

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet
megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája.”
(Tim. 4:7-8)

16-án

apósra,

ács-, bádogosmunkát, cserépforga-

tömbházlakás

április

ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő víz-,

vállal.

„Az Úrban békén elaludtakat
Messzeségben keresnünk nem szabad.
Szent Ige szól, hogy sebünk bekötözze:
Krisztusban vannak! Vele mindörökre!”
„Az igazak emlékezete áldott.”
(Péld. 10:7)
Ebben a hitben és lelkünk soha nem gyógyuló fájdalmával
emlékezünk április 16-án
TIMÁR EMŐKE OLGA
(szül. Pánczél)
volt nyárádszeredai tanárnőre
halálának első évfordulóján; valamint 2007. április 15-ére, drága
gyermekünk,
TIMÁR ZSOLT ANDRÁS
gépészmérnök
halálának 15. évfordulóján.
Siratjuk őket, akiket nagyon szeretünk. Becsukjuk a szemünk, s
látjuk arcukat, ha csend van, halljuk hangjukat, érezzük, hogy
lelkünkben az emlék fáj.
Bennünk él egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy
lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet. Őrizzük, óvjuk
emléketeket.
Akik ismerték és szerették Őket, gondoljanak Rájuk kegyelettel, és
szenteljenek egy percet drága emléküknek.
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!
Szeretteik Nyárádszeredából, Marosvásárhelyről,
Magyarországról, Régenből. (15667)

MEGEMLÉKEZÉS

azért van, mert szerettük és

0265/314-488. (15009-I)

szobás

keres:

Szívünkben örök fájdalommal

(15527)

teszsák, törökbúza és kas. Tel.

munkát

663-571. (15698)

férjre,

ELADÓK: telek, méhészfelszerelés,

2

NŐ

MASSZÍROZÁST vállalok. Tel. 0745-

Tel. 0743-761-147. (15670)

ELADÓ

ÉVES

beteggondozást, takarítást. Tel. 0770-

294, 0745-560-092. (15160-I)

0748-882-828. (15676-I)

RENDEZETT

56

19

Fájó

szívvel

emlékezünk

évében, visszaadva lelkét Terem-

Kegyelettel és fájó szívvel

DAKÓ LÁSZLÓ halálának első

tőjének, végleg megpihent.

emlékezünk

évfordulóján.

Szeretett halottunkat 2022. ápri-

Felesége, Edit, testvére, Éva

lis 15-én 14 órakor kísérjük

és annak családja.

utolsó útjára a marosvásárhelyi

április

ADORJÁNI

18-án

ALBERTRE

halálának

4.

évfordulóján.

Emléke

legyen

áldott,

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-

nyugalma csendes! Szerettei.

lalok. Tel. 0746-638-960. (15578)

(15687-I)

Emléke

legyen

áldott,

nyugalma csendes! (sz.-I)

református temetőben.
Gyászoló szerettei. (p.-I)
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Áldott, békés húsvétot kíván
a Kobak könyvesbolt!

