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Michelangelo: Pietà

Hazák a mélyben

Kaáli Nagy Botond
A minap elugrottunk a Bözödi-tóhoz. Olyan csodálatos idő
volt, amelyet a Fennvaló is motorozásra teremtett. A tavat körülvevő egykori poros földút már a múlté: aszfaltkígyó kanyarog a dombok között, viszi hátán a szájtátani vágyó
kirándulót. Felkaptattunk az első emelkedőn, és előbukkant
A Tó. Illetve ami maradt még belőle. Bruce Springsteen dalai
szóltak a motorkerékpár hangszóróiból, enyhén ironikusan
és épp akkor a No Surrender.Vagyis a Nem adom fel. Úgy
éreztem, a hindu karma intett be vele mindannyiunknak egy
nagyot és fájdalmasat.
Nem adom fel – gondolhatták egykor a bözödújfalusiak,
de sajnos hiába. Muszáj volt feladniuk. Nem adom fel – gondolhatta volna a tó, ha tudott volna gondolkodni, de hiába.
Arrébb csúszott a gát, a vizet hetek óta csapolják belőle. Előbukkantak az egykori falu romjai, a házak alapjai, a régi pincék és kutak maradványai, a tisztaszobákhoz,
nyárikonyhákhoz vezető betonlépcsők, a portákat őrző kerítések. A rég elpusztult gyümölcsösök csonkjai. Körülöttük a

bambuló, röhincsélő kirándulók. És azok, akik a megmaradt
romokat is széthordják. Eladják. Akiknek semmi sem szent.
A tó medre hol száraz, hol iszapos. Minden visszatér önmagába, csak a rombolás nyomai maradnak meg – egy ideig még
láthatjuk őket. Ahol falu volt, oda víztározót erőltetett egy elnyomó hatalom, most a víz tűnik el, és újra felbukkannak a
házak. Mint egy miniatűr, régészeti szempontból jelentéktelen,
kultúrtörténeti szemszögből annál jelentősebb erdélyi Atlantisz.
A nyomaink. Vajon ez történik majd Európával is? Egy új honfoglalás jeleit látjuk mindenütt, egy agresszív, gyilkos támadásokkal megtámogatott letelepedés kezdődött az öreg
kontinensen, amelynek vége talán újra az égő Róma és az üdvrivalgó barbár csőcselék képe lesz. Egy lap leszünk a távoli jövő
történelemkönyvében, amelyen az áll, hogy ismét elpusztult az
európai civilizáció? Hogy vallásháború tört ki az internet, a
minden eddiginél fejlettebb technológia, az űrutazások, a tolerancia és a vallásszabadság korában? Olyan, erőszakos és
könnyen félreértelmezhető eszmék mentén, amelyek visszarepíthetnek a szellemi kőkorszakba. Megmarad-e a világunk, vagy
olyanná válik, mint Bözödújfalu 2017-ben? A falu, amelyen vé-

gigsöpört az ár, amelyet elpusztított egy hitetlen, sötét és bunkó
diktatúra csak azért, hogy negyed évszázad múltán ismét a felszínre kerülhessen? Ez történik majd a hitünkkel, a keresztény
kultúrkörből származó értékrendünkkel is, amelyet vallási meggyőződéstől függetlenül minden jólnevelt európai ember a sajátjának vall? Egy tómeder leszünk, amelyben kirándulók
túrják a sarat, és ámulnak azon, hogy milyen jó minőségben
öntötték itt valakik egykoron a betont, hiszen a lépcsőkön nem
látszik a keserű idők nyoma? Mi leszünk azok a valakik? Fogják-e majd rólunk mondani a késői barbárok, hogy „elpusztítottuk őket, de nézzétek, mennyire minőségi volt az életük”?
Nem adom fel – a sors keserű iróniája, de a gát megroppant, és a mindent elöntő víznek távoznia kell. Akkor nem leszünk házak és hazák a mélyben, ha mi sem adjuk fel. Ha
kiállunk amellett, ami a miénk. Ha harcolunk érte. Bözödújfalunak volt nagycsütörtöke. Volt nagypénteke. De a húsvét,
a feltámadás ideje a dombok közé már nem jöhetett el. Nekünk is volt számos nagycsütörtökünk, nagypéntekünk. Most
talán egy újabb golgota előtt állunk. A mi húsvétunk azonban
még eljöhet. Az öreg kontinens még feltámadhat. Elfoglalását
megakadályozhatja, a béke áldásos korszakát meghosszabbíthatja. Ha teszünk érte.
Mi, mindannyian.
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A Nap kel
6 óra 38 perckor,
lenyugszik
20 óra 8 perckor.
Az év 104. napja,
hátravan 261 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma TIBOR,
holnap ANASZTÁZIA
és TAS napja.
ANASZTÁZIA: az Anastazius, magyarul Anasztáz férfinév női párja.
TAS: régi magyar török eredetű
férfi személynév, jelentése: kő.

Változó égbolt

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. április 13.

1 EUR

4,5182

100 HUF

1,4461

1 USD

Hőmérséklet:
max. 170C
min. 30C

1 g ARANY

4,2454
175,7455

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647.

Megyei hírek

Humanitárius felhívás

A Romániai Méhészek Egyesületének Maros megyei kirendeltsége véradásra kéri fel a Maros megyei méhészeket. 01 vércsoportú, Rh-pozitív vér adományozására lenne
szükség (50 év alatti korcsoportú véradóktól), dr. Henegar
Dan méhész meggyógyulása érdekében.

Ünnepi nyitvatartás
a Mircea Birău uszodában

A húsvétra való tekintettel április 15–17. között a következőképpen változik a marosvásárhelyi Mircea Birău uszoda
programja: szombaton 12 óráig fogadják az úszást kedvelőket, vasárnap és hétfőn zárva lesz.

Húsvéti program az állatkertben

Húsvéti tojásvadászatra várják a gyermekeket a marosvásárhelyi állatkertbe április 15-én, szombaton 11 és 15 óra
között. A foglalkozás a Trópusi Háztól indul.

Ügyfélfogadás a RAR-nál

A húsvéti ünnepek alatt a gépjármű-nyilvántartási hivatal
(RAR) a következő program szerint fogadja a járműtulajdonosokat: ma 14 óráig lehet a hivatalhoz fordulni, ezután
a munka április 18-án 8 órától kezdődik újra.

Helyi termékek vására Petrynél

Legközelebb április 21-én, pénteken 8 és 19 óra között
szervezik meg a Petry Látványműhely és Múzeum udvarán a Local Farmers’ Market nevű, helyi termelőket támogató vásárt. A szemle bő felhozatalt kínál a különböző
hagyományos és helyi termékekből, úgymint: hústermékek, tejtermékek, sajt, méz, lekvár, szörp, gyümölcslevek,
bor, pálinka, zöldség, gyümölcs, tea, fűszerpaprika, olaj,
valamint kézművestermékek (házi készítésű kencék,
szappanok, táskák, pénztárcák, ékszerek).

Marosvásárhelyen
a Rejtélyes viszonyok

Újra Marosvásárhelyen látható Eric-Emmanuel Schmitt
Rejtélyes viszonyok című kétszereplős színdarabja, amelyet a Csűrszínházi Egyesület produkciójaként Nagy István
(Abel Znorko) és Szélyes Ferenc (Erik Larsen) ad elő. Fordította: Nagy István, rendező: Szélyes Ferenc, díszlet, jelmez: Szélyes Andrea-Natália. Az előadás május 4-én,
csütörtökön 19 órától lesz az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban. Jegyelővétel az Ariel pénztárában, foglalás a
0740-566-454-es telefonszámon.

X-Faktor-meghallgatás
Marosvásárhelyen

Az X-Faktor stábja meghallgatást tart Erdélyben, Marosvásárhelyen, a G. Caféban május 5-én, pénteken este 8
órakor. Nem csak énekesek, hanem rapperek és zenekarok is jelentkezhetnek. Vinni lehet a zenei alapokat pendrive-on vagy CD-n, amire énekel, vagy akusztikus
hangszert, hogy kísérje magát a jelölt. Ha zenekarral neveznének, vigyenek magukkal bemutatkozó anyagot. További információk az xfaktor.hu oldalon.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Húsvét hajnalán

Baricz Lajos

Mint búzamag, mely csendben földbe hull,
bár megszűnni látszik, de átalakul;
ami élet volt nem pusztulhat el,
a nap hatására új életre kel.

Fényben fürdik már a megváltás fája,
a Szeretetet szegezték fel rája,
ám a szeretet szent, isteni erő,
eltiporhatják, ma újként jön elő
és megszenteli az egész világot,
az ősbűn óta mire mindig vágyott.

Úgy a Mester is, ki maga az élet,
Húsvét hajnalán kijön, újraéled,
legyőzi a halált, legyőzi a bűnt,
amely nélküle oly végtelennek tűnt.

Kikapott a Maros KK a rájátszás első mérkőzésén

Elvesztette a bajnoki negyeddöntő
első összecsapását a Maros Kosárlabdaklub férficsapata: a Tigrisek 10 pontos vereséget szenvedtek csütörtök
este Nagyszebenben. A Szászgáspár
Barnabás és George Trif irányította alakulat az első félidőt még előnyben zárta,
a harmadik negyedben azonban összecsuklott a csapat, és akkora hátrányt
szedett össze, ahonnan már nem tudott
„visszajönni”. Folytatás pénteken 18
órától, ugyancsak Nagyszebenben.

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, rájátszás, 1. forduló, 1. mérkőzés: Nagyszebeni CSU – Maros KK 76:66
(20-18, 20-25, 25-6, 11-17). A 3 megnyert találkozóig tartó párharc állása:
1-0.
Nagyszeben, Transilvania-csarnok,
1800 néző. Vezette: Laurenţiu Grigoraş, Mircea Şerban, Bertalan István.
Ellenőr: Ráduly Zoltán.
Nagyszebeni CSU: Hardy 18 pont
(2), B. Popescu 15, Paliciuc 11 (2),

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

A Bocskai Dalkör jótékonysági műsoros
estet szervez, amelynek bevételét a március
26-án hajnalban leégett jobbágyfalvi Tündér Ilona Vendégház újjáépítésére ajánlja
fel a károsult családnak. Az előadásra április 18-án, kedden (húsvét harmadnapján)
19 órától kerül sor a nyárádszeredai művelődési házban. A műsorban a dalkör farsangi előadásából vett vidám jeleneteket
mutat be, továbbá fellép énekkel, zenével,
néptánccal a marosvásárhelyi Cantuale
énekegyüttes, a nyárádszeredai The Strangers rockzenekar, valamint a Bekecs Néptáncegyüttes morzsa- és kicsi csoportja.
Helyjegyek és téglajegyek a helyszínen vásárolhatók előadás előtt két órával.(gligor)

Cooper Williams 11, Mijajlovic 10 (3),
Davis 4, Lalovic 4 (1), Dragoste 3 (1).
Maros KK: Martinic 13 pont (1),
Markovic 12, Kalve 12 (2), Reed 12,
Sánta 6, Lázár 4, D. Andrei 3, D. Popescu 2, Borşa 2.
További eredmények: Kolozsvári U
– SCM U Craiova 100:74 és 104:78 (a
párharc állása 2-0), Bukaresti Steaua
CSM – BCM U Piteşti 84:61 (1-0),
Nagyváradi CSM CSU – Temesvári
KK 74:66 (1-0).

Hétvégi sportműsor

Április 14., péntek:
20.00 óra: Botoşani FC – Concordia Chiajna (alsóház)
Április 15., szombat:
15.30 óra: Marosvásárhelyi ASA – Temesvári Poli ACS
(alsóház)
20.00 óra: USK Craiova – Astra Giurgiu (felsőház)
Április 16., vasárnap:
15.30 óra: Medgyesi Gaz Metan – Zsilvásárhelyi Pandurii
(alsóház)
20.30 óra: Bukaresti Dinamo – Konstancai Viitorul (felsőház)
Április 17., hétfő:
17.30 óra: Voluntari FC – Jászvásári CSM Politehnica
(alsóház)
20.30 óra: Kolozsvári CFR – Bukaresti FCSB (felsőház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a
DolceSport és a Look TV/Plus.

Jótékonysági est
a Tündér Ilonáért

(2017. április 1.)

LABDARÚGÁS. Az 1. ligás rájátszás 6. fordulójában, szombaton 15.30 órai kezdettel, a Sziget utcai
Trans-Sil stadionban: Marosvásárhelyi ASA – Temesvári
Poli ACS.
A 3. liga V. csoportjának 23. fordulójában, ma délután
5-től: Radnót SK – Zilah FC, Szászrégeni Avântul –
Nagyszebeni Hermannstadt FC. A Marosvásárhelyi ASA
II ellenfele, a Beszterce FC a héten visszalépett a bajnokságból, ezért a mérkőzést már nem játsszák le.
A 4. ligás labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában,
szombaton délelőtt 11-től: Marosvásárhelyi Atletic –
Náznánfalva, Marosoroszfalu – Ákosfalva, Kutyfalva –
Nyárádtő, Marosvásárhelyi Gaz Metan – Erdőszentgyörgy, Marosvásárhelyi Juvenes – Marosludas, Dános
– Nagysármás. A Marosvásárhelyi MSE – Nyárádszereda mérkőzést elhalasztották.
KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga rájátszásának
1. fordulójának 2. mérkőzésén, pénteken 18 órától:
Nagyszebeni CSU – Marosvásárhelyi Maros KK (TV:
DigiSport).

Új bisztró nyílik Marosvásárhelyen,
egy igazi belevaló borbár-étterem.

Az alábbi állásokba keresünk munkatársat:
• PULTOS
• PINCÉR
• FŐSZAKÁCS
• SZAKÁCSSEGÉD
• KONYHAI KISEGÍTŐ

Jelentkezz, ha van vendéglátós tapasztalatod,
és ha nincs, akkor is!
Segítünk neked az alapoktól a betanulásban.
Fényképes önéletrajzodat
a cv@petry.ro e-mail-címre várjuk.
Tüntesd fel jelentkezésedben a megpályázott állást, mi
pedig rövid időn belül felvesszük veled a kapcsolatot.

Közlemény

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét,
hogy április 18–19-én Marosvásárhelyen rovar- és
kullancsirtásra kerül sor a Somostetőn, a Víkendtelepen,
a Segesvári út mentén az erdő szélén, a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313as koncessziós szerződés alapján. Rossz idő esetén az időpont változhat.
A felhasználandó szer hatóanyaga a Deltametrin, az
Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett, mérgezés
szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül.
A Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság,
amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

Hirdetési irodánk
nyitvatartási programja:

• április 15., szombat, 16., vasárnap,
17. hétfő: ZÁRVA
• április 18., kedd: 8–15 óra

Ezúttal Színes Világ mellékletünket,
a Múzsával együtt, április 15-i,
szombati lapszámunk tartalmazza.
A Népújság azután legközelebb április 19-én,
szerdán jelenik meg.
Érdeklődni
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Április 26-ig hatályos a tb-járulékpótlási törvény

Eddig több százan éltek a lehetőséggel

Tavaly október 24-én a román
nyelvű Hivatalos Közlöny 842.
számában tették közzé és október
27-étől lépett hatályba a társadalombiztosítási járulék visszamenőleges befizetésére vonatkozó
186-os törvény, amely hat hónapig, azaz e hónap 26-áig van érvényben.

Mezey Sarolta

A törvénymódosítást Kerekes Károly
parlamenti képviselő kezdeményezte és
dolgozta ki annak érdekében, hogy a törvény lehetővé tegye öt évre visszamenőleg a társadalombiztosítási járulék
befizetését azon személyek számára,
akik a nyugdíjkorhatár küszöbén állnak,

de nem rendelkeznek a nyugdíjazáshoz
szükséges legkevesebb 15 évnyi társadalombiztosítási befizetéssel.
Két héttel a határidő lejárta előtt arra
voltunk kíváncsiak, hogy Maros megyében hányan éltek ezzel a lehetőséggel,
tekintettel arra, hogy nagyon sok személy abban a helyzetben van, hogy nem
rendelkezik a minimális befizetési időszakkal. Neagoe Eugenia, a Maros Megyei Nyugdíjpénztár igazgatója lapunk
kérdésére tájékoztatott:
– Nagyon sokan érdeklődtek, nagyon
sokan keresték fel a nyugdíjpénztárat. Ez
annak is köszönhető, hogy népszerűsítettük a lehetőséget rádióműsorokban és az
írott sajtóban is. Azonban az érdeklődők
számításokat végeztek, mérlegeltek,
megéri-e nekik befizetni a szóban forgó

tb-járulékot vagy nem. Az öt és fél hónap
alatt 233 személy élt a lehetőséggel. A
társadalombiztosítási alapba általuk befizetett összeg 1.337.000 lej. Az egyénenkénti befizetések összege 3000 lejtől
15.000 lejig terjed. Ezek elég nagy öszszegek. Úgy gondoljuk, hogy ez is akadálya lehetett annak, hogy kevesebben
éltek a lehetőséggel, mint amennyire
számítottunk, hiszen az embereknek
anyagi gondjaik vannak, kicsi a jövedelmük, vagy egyáltalán nincs. Összehasonlítva a befizetők számát a többi
megyékkel, Maros megye valahol a középmezőnyben van. Azok, akik befizették a hozzájárulást, be is nyújtották a
nyugdíjazási kérelmüket, tehát sokuknak
kedvező volt a lehetőség – mondta Neagoe Eugenia.

a La Repubblicának kijelentette, hogy
meg kell állítani a „hadurakat”.
„Nem könnyű megmondani, hogy a
jelenlegi világban több-e vagy kevesebb
az erőszak, mint korábban volt, sem azt,
hogy a modern kommunikációs eszközök és a korunkat jellemző mobilitás tudatosabbá tesznek-e bennünket az
erőszakkal szemben, vagy ellenkezőleg,
hozzászoktatnak” – vélte Ferenc pápa.
Kijelentette, nem tudja, kinek az érdekeit
szolgálja az állandósult háborúzás, de a
megoldás nem az, hogy erőszakkal válaszoljunk az erőszakra, ami „jobb esetben
kényszerített migrációhoz és hatalmas
szenvedéshez vezet (...), rosszabb esetben pedig fizikai és lelki megsemmisítéshez”.

Ferenc pápa azt is elmagyarázta, nagycsütörtök délután miért ismét rabok lábát
mossa meg egy börtönben. „Amikor elmegyek a rabokhoz, tudom, hogy sokan
azt gondolják, bűnösök, megtévedt emberek, akik számára az egyetlen út a börtön, de mindannyian tévedhetünk. (...)
Álszentség azt gondolni, hogy nincsen
lehetőség az élet megváltoztatására (...),
mindannyian bűnösök és rabok vagyunk
előítéleteink, hamis jólétünk bálványai,
az embereket összeroppantó piaci törvények, az individualizmus és az ‘elegek
vagyunk önmagunknak’ cellájának szűk
falai között” – mondta a katolikus egyházfő. Hangsúlyozta, az egyház útja az,
hogy az utolsók, a peremre szorítottak, a
társadalom által kiselejtezettek elébe
menjen. (MTI)

nyugdíjak államosításának lehetősége, és
arra kérte az érintetteket, kövessék figyelemmel az erről szóló vitát.
A levél előzménye, hogy Cătălin Predoiu, az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt
(PNL) első alelnöke április elején azt állította, a szociálliberális kormány a magánnyugdíjak államosítására készül,
hogy növelje az államháztartás bevételeit, és ne lépje túl az idénre vállalt GDParányos 3 százalékot.
Április 3-án Viorel Ştefan pénzügyminiszter cáfolta, hogy a kormány erre készülne, és kijelentette, nincs racionális
alapja egy ilyen intézkedésnek.
A holland tulajdonú biztosító, amely
1997-ben az első magánbiztosító társaságként telepedett meg Romániában,
azóta piacvezetővé nőtte ki magát. Idő-

közben egy másik jelentős biztosító, a
BCR Pensii vezetője is megszólalt az
ügyben, és arra kérte a kormányt, tegyen
le az államosítás szándékáról.
A pénzügyminiszter szerdán a kormányülésen ismét határozottan cáfolta,
hogy a kormány ilyen lépésre készülne,
ugyanis – mint mondta – a kötelező magánnyugdíjrendszer jól működik, és
csaknem 7 millió résztvevője van.
A magánnyugdíjrendszert, amely az
állami nyugdíjak kiegészítéseként működik, 2007-ben vezették be.
A most kirótt bírság az ASF történetének legnagyobb összegű bírsága, de a
nyugdíjalapok történetében volt már nagyobb. A megbírságolt biztosítótársaság
megtámadhatja a döntést. (MTI, Agerpres)

volt távközlési miniszter ellen a Microsoft 2 ügyben.
A DNA arról tájékoztatott: elküldte a
legfőbb ügyésznek a szükséges dokumentációt és a kérvényt, amelyben az államelnök hozzájárulását kérik a Gabriel
Sandu volt távközlési miniszter elleni
bűnvádi eljárás elindításához, hivatali
visszaélés gyanúja miatt.
Ugyanazon ügyben a korrupcióellenes
ügyészség eljárást indított és 60 napos
hatósági felügyelet alá helyezett öt személyt, köztük Dinu Pescariut és Claudiu
Floricăt, akiket hivatali visszaélésre való
felbujtással gyanúsítanak.

A vádhatóság szerint 2009 áprilisában
Gabriel Sandu akkori távközlési miniszter úgy hosszabbította meg a Microsoftszabadalmak bérlésére szóló szerződést,
hogy – a törvényes előírásokat figyelmen
kívül hagyva – nem írt ki versenytárgyalást.
Az ügyészek arról is tájékoztatnak,
hogy a szabadalmakat kibocsátó vállalat
kedvezményes, 38.786.000 eurós számlát állított ki a közvetítő társaságnak, ez
utóbbi azonban a szabadalmakat
90.182.344 euróért adta tovább a távközlési minisztériumnak, 51.396.344 eurós
kárt okozva az államnak. (Agerpres)

Ferenc pápa: meg kell állítani
a világot elpusztító erőszakot

Több színtéren egyszerre, „darabokban” zajló harmadik világháború pusztítja világunkat, ami
kizárólag az ártatlanokat sújtó
haduraknak és fegyverkereskedőknek kedvez – jelentette ki Ferenc pápa a La Repubblica című
olasz napilapnak adott húsvéti interjúban.

Az idei húsvéti időszakban még erőteljesebben kell a békét szorgalmazni a
„fegyverkereskedők uralta világban, akik
férfiak és nők vérén gazdagodnak meg”
– fogalmazott a pápa a csütörtökön megjelent beszélgetésben.
A katolikus egyházfő húsvéti homíliái
és beszédei szokás szerint a világ szenvedéséről szólnak és a békét sürgetik.
Ezek témáit megelőlegezve Ferenc pápa

Félretájékoztatásért bírságolták meg
a piacvezető biztosítót

Megbírságolta csütörtökön a
pénzügyi felügyelet (ASF) a holland tulajdonú NN Pensii biztosítót,
amely
ügyfeleit
arról
tájékoztatta, hogy államosíthatják a kötelező magánnyugdíjakat,
amit a kormány időközben többször cáfolt.

A pénzügyi felügyelet a biztosítót társasági tőkéje 1 százalékával, vagyis 750
ezer lejre bírságolta, emellett visszavonta
Raluca Ţintoiu vezérigazgató kinevezési
engedélyét, a vezérigazgatót pedig további 100 ezer lejre bírságolták magánszemélyként.
Az NN Pensii kedden küldött ki
ügyfeleinek egy elektronikus levelet,
amelyben arról tájékoztatta őket, hogy a
román közéletben felmerült a magán-

Indulhat a bűnvádi eljárás
a volt miniszter ellen

Elküldte csütörtökön Klaus Johannis államfő a Gabriel Sandu elleni
bűnügyi eljárás elindítására vonatkozó kérelmet az igazságügyi
miniszternek – közölte az államelnöki hivatal. A 2008 decembere és
2010 szeptembere között távközlési miniszteri tisztséget betöltő
Gabriel Sandu ellen hivatali viszszaélés gyanújával indul vizsgálat.

Az
Országos
Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) főügyésze, Laura
Codruţa Kövesi hétfőn kérte az államfő
hozzájárulását ahhoz, hogy elkezdődhessen a bűnügyi kivizsgálás Gabriel Sandu

Ország – világ
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Nemzetközi
hadgyakorlat kezdődik

Nemzetközi katonai gyakorlat kezdődik ma Romániában, és szeptember 30-ig tart. A Resolute Castle
17 nevű hadgyakorlaton a román katonák mellett
amerikaiak és britek is részt vesznek – tájékoztat a
védelmi minisztérium. Az AGERPRES hírügynökséghez elküldött tájékoztató szerint a gyakorlat ünnepélyes megnyitójára ma, április 14-én kerül
sor a Brassó megyei Nagysink (Cincu) melletti Getica kiképzőközpontban. (Agerpres)

Nincs napirenden a régiósítás

A regionalizálás nem szerepel a kormányzat idei napirendjén, mert azt megelőzően módosítani kell az
alkotmányt – jelentette ki Sevil Shhaideh miniszterelnök-helyettes, a regionális fejlesztési, közigazgatási és európai alapok minisztere. „A regionalizálás
előtt be kell vezetni az alkotmányba a régió fogalmát. A regionalizálást azt követően lehet elkezdeni,
hogy a parlament időszerűnek látja majd az alkotmány módosítását” – mondta Shhaideh a közszolgálati televízió adásában. (Agerpres)

Csökkenteni kell a héacsalást

A héacsalás eléri a GDP 3-4 százalékát, és ezt csökkenteni kell – jelentette ki szerda este Viorel Ştefan
pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint jelentősen
csökkent az adócsalás a dohánytermékek területén,
amit a miniszter a nem uniós határokon történő vámvizsgálat szigorodásának tulajdonít. (Agerpres)

Tavaly stagnált
a romániai sörfogyasztás

Tavaly stagnált a romániai sörfogyasztás, így 2016ban is fejenként átlagban 80 liter sört ittak Romániában – közölte a romániai sörgyártók egyesülete. A
Ziarul Financiar című gazdasági-pénzügyi napilap
által csütörtökön közölt adat szerint tavaly 15,8 millió
hektoliter fogyott, az adat megegyezik a 2015-ben
jegyzettel. A román sörpiac 2008-ban érte el a csúcsot, akkor fejenként 100 liter sör fogyott. A romániai
gyártóknak nem céljuk elérni a kilenc évvel ezelőtti
csúcsot, sokkal jobban örülnek annak, hogy a piac
stabilizálódik. (MTI)

Visszaesett az építőipari termelés

Az idei első két hónapban 2,1 százalékkal csökkent
az építőipari termelés a tavalyi azonos időszakhoz
mérten – közölte csütörtökön az országos statisztikai
intézet. A szezonális és naptárhatással kiigazított
érték szerint a visszaesés 7,6 százalék volt. A generáljavítások esetén csaknem 20 százalékos csökkenést jegyeztek, a karbantartási munkálatok
volumene mintegy 8 százalékkal esett vissza,
ugyanakkor az új építményeknél 2,7 százalékos növekedést jegyeztek. Az épületek rendeltetését illetően az ipari létesítményeknél csaknem 20
százalékos volt a visszaesés, a nem lakóépületeknél
végzett munka volumene mintegy 12 százalékkal
csökkent. Ugyanakkor a lakóépületeknél 64 százalékos növekedést regisztráltak. (MTI)

Két magyar film is versenyben
van Cannes-ban

Két magyar rendező filmje is meghívást kapott a
május 17. és 28. között zajló 70. cannes-i filmfesztivál hivatalos programjába: Mundruczó Kornél legújabb filmje az Arany Pálmáért versenyezhet, Kristóf
György szlovák-magyar-cseh-francia-lett koprodukcióban készült első játékfilmje, az Out című alkotás
pedig a második legjelentősebb szekcióba, az Un
Certain regard (Egy bizonyos nézőpont) című válogatásba került be – jelentette be csütörtökön Thierry
Frémaux, a világ legjelentősebb filmes szemléjének
művészeti igazgatója párizsi sajtótájékoztatóján.
Mundruczó Kornél Felesleges ember munkacímen
készült alkotásának végleges címe Jupiter holdja
lett, ami utalás Európára. A rendező ötödik alkalommal kapott meghívást Cannes-ba. A Jupiter holdja
17 játékfilmmel versenyezhet a fődíjért, de a lista
még nem végleges. A díjátadó május 28-án este
lesz. A nemzetközi zsűri elnöke idén Pedro Almodóvar spanyol rendező. (MTI)
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A Csíkszereda, Márton Áron utca 18, P4, Hargita megye székhelyű
B&B Insolvency Solutions IPURL, az eladósodott Emivas Cons Kft.
cégfelszámolója
nyilvános árverést hirdet
a cég alábbi ingó és ingatlan javainak értékesítésére, a következőképpen:
1. Ingatlan: 1-es számú farm (volt raktár és szálláshelyek), műtrágya, vegyszer, valamint gyümölcs raktározására alkalmas helyiségek,
szálláshelyek, irodák, mezőgépészeti karbantartóműhely, egyéb helyiségek (kapusfülke, istálló, fedett raktér, mosdó, kukoricakas). Beépített
összfelület 2.069,97 négyzetméter, teljes felület 2.366,97 négyzetméter, 30.535 négyzetméter hozzá tartozó területtel Bátos község külterületén, mintegy 4-5 km-re a község határától, a vajolai kijárat felé.
Kikiáltási ár: egy tömbben 588.000 lej.
2. Ingatlan: 7-es számú farm – volt Decebel farm, raktár és szálláshelyek: gyümölcsválogató és -fagyasztó csarnok, szálláshelyek, irodák, más helyiségek (kapusfülke, karbantartóműhely, istálló, fedett
raktér, gyomirtóraktár). Beépített összfelület 3.056,70 négyzetméter,
teljes felület 4.431,94 négyzetméter, a hozzá tartozó területtel, ami
három egymáshoz közel álló terület, összesen 9000 négyzetméter,
Bátos község kültelkén, mintegy 2,5 – 3 km-re a község határától, a
vajolai kijárat felé. Az ingatlanokat a kiszolgáló állóeszközökkel együtt
adják. Kikiáltási ár: egy tömbben: 888.000 lej.
3. Ingatlan: 10-es számú farm – volt gyümölcsfagyasztó raktár (fagyasztó, válogatócsarnok, irodahelyiségek, mellékhelyiségek). Beépített összfelület: 5.163,18 négyzetméter, teljes felület 5.727,18
négyzetméter, a hozzá tartozó 13.444 négyzetméter területtel Bátos
község kültelkén, a község határában, a dedrádszéplaki kijárat felé. Az
ingatlanokat a kiszolgáló állóeszközökkel együtt adják. Kikiáltási ár: egy
tömbben 1.136.000 lej.
4. Ingatlan: Tó farm – a volt üdülőház a szivattyúházzal együtt. Beépített összfelület: 297,94 négyzetméter, teljes felület 297,94 négyzetméter, a hozzá tartozó 1.217 négyzetméter területtel Bátos kültelkén,
mintegy 4-5 km-re a község határától, a vajolai kijárat felé. Az ingatlanokat az állóeszközökkel együtt adják. Kikiáltási ár egy tömbben:
197.390 lej.
A javak teljes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható. Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély,
aki/amely igazolja, hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként befizeti
a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, megvásárolja a feladatfüzetet.
Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2017. április 21-én 15
órától, amit a javak értékesítéséig minden héten pénteken ugyanabban
az időpontban megismételnek. Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551es és a 0748-836-713-as telefonszámon.

A B&B Insolvency Solutions IPURL – székhelye: Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám, P4, Hargita megye –, a csődbe jutott Sintech
Kft. cégfelszámolójaként
nyilvános árverést szervez
a következő javak eladására:
1) Hétvégi ház – Gödemesterháza községben, Mesterháza falu 19/C
szám, Maros megye –, amihez egy 477 négyzetméteres telek tartozik. A
víkendház téglából épült földszinti és fából épült emeleti részből áll, azbesztcement tetővel fedve. Az épület (4 szoba, 2 előszoba, terasz) 1992ben épült. Nincs telekelve. A javak együttes kikiáltási ára: 68.000 lej.
2) Volkswagen Passat Highline 2.0 TDI 4 Motion, 2008-as évjáratú
gépkocsi. Kikiáltási ár: 15.120 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverésen részt vehetnek fizikai és/vagy jogi személyek, akik igazolják, hogy letétbe helyezték a kikiáltási ár 10 százalékát és kifizették
a feladatfüzet árát, továbbá a részvételi díjat az árverés előtt 24 órával.
Az árverésre a felszámoló székhelyén kerül sor 2017. április 21-én
13 órakor. Ha a javak nem kelnek el, az árverést minden pénteken
megismétlik, ugyanabban az időpontban, a javak eladásáig.
Bővebb felvilágosítás a 0366/100-551 és a 0748-836-713-as telefonszámon.
A Mureş Insolvency SPRL, az újraszerveződés alatt álló Foraj Sonde
Rt. Maros cég csődbiztosa
nyilvános árverést szervez
az adós cég következő javainak értékesítésére:
– 12.902 négyzetméteres szabad beltelek, amely betonlapokkal van
bekerítve, Sáromberkén (Maros megye), kikiáltási ár 280.269 lej;
– 168.050 négyzetméteres szabad beltelek Nagyernyében, kikiáltási
ár 7.740.339 lej;
– ingatlan, termelőtelep Nagyernyében, a 630. szám alatt, 6.261
négyzetméter beépített felület és a hozzá tartozó 33.798 négyzetméteres terület. Kikiáltási ár 6.173.156 lej;
– irodaház Marosvásárhelyen, a R. Guga utca 1. szám alatt, 1362
négyzetméter felületű építmény és a hozzá tartozó 1643 négyzetméteres terület. Kikiáltási ár 2.463.983 lej;
– 9.723 négyzetméteres szabad belterület Kissármáson (Maros
megye). Kikiáltási ár 174.555 lej;
– 66.204 négyzetméteres külterület Szovátán (Maros megye), kikiáltási ár 142.626 lej;
– 73.190 négyzetméteres külterület Szovátán (Maros megye), kikiáltási ár 184.575 lej.
38 szállítóeszköz. Kikiáltási ár 1.243.679,22 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát. A javak teljes listája a www.unpir.ro
a www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon, illetve a csődbiztos székhelyén tanulmányozható.
– Drillmec MR 7000 fúróberendezés. Kikiáltási ár 12.091.229 lej +
héa. A felszerelés részeinek teljes listája a www.unpir.ro a www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon, illetve a csődbiztos székhelyén tanulmányozható.
– UPETROM TDA 160 fúróberendezés, kikiáltási ár 3.709.309 lej +
héa. A felszerelés részeinek teljes listája a www.unpir.ro a www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon, illetve a csődbiztos székhelyén tanulmányozható.
F 320 fúróberendezés. Kikiáltási ár 12.411.028 lej + héa;
– 350 db 3m x 1m-es, 4m x 1m-es méretű kőlap. Kikiáltási ár 77.000
lej + héa. A teljes lista a www.unpir.ro a www.smdamures.ro és a
www.olx.ro weboldalakon, illetve a csődbiztos székhelyén tanulmányozható.
A nyilvános árverésre április 21-én 13 órától kerül sor a csődbiztos
székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban az
időpontban, a javak értékesítéséig. Az árverésen részt vehetnek azok
a magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi
díjat 24 órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700, 0745-146-096, 0736-444657-es telefonszámokon.
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Békesség néktek!
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nyugtalan tanítványok számára, akiknek szívében csalódás, vádaskodás, keserűség és kiA feltámadott Jézus Krisztus köszöntősza- ábrándultság uralkodott. Sok minden terhelte
vai ezek, melyekkel egy jeruzsálemi szobába lelkiismeretüket, és a zsidóktól való félelmeik
bezárkózott, félelmektől megkötözött tanít- sem voltak alaptalanok. Csalódtak a politikai
ványait üdvözli. Kimondhatatlanul nagy élet vezetőiben, a rómaiakban és zsidókban
ajándék ez a találkozás a zaklatott lelkű, egyaránt (Pilátus, Heródes), kiábrándultak a
vallási vezetőkből (Annás, Kajafás), egymást is hibáztatták hűtlenségükért, kicsinyhitűségükért,
és legtöbbjüket az önvád marcangolta. Legfőképpen Péter szenvedett a bűntudat miatt, aki képtelen
volt napirendre térni a nagycsütörtöki tagadása felett. És azt is kimondhatjuk, hogy Istent magát
sem értették: hogy történhetett
meg, miért engedte meg a Mindenható, hogy nagypénteken ez az
égbekiáltó igazságtalanság bekövetkezzen, hogyan feszíthették
meg az egyetlen Igazat, Jézus
Krisztust, és mennyire felháborító, hogy Barabást, a gonosztevőt
szabadon bocsátották.
A nagypénteki események lesújtó hatása alatt – megingott hittel és megtépázott bizalommal –
csak bezárkózni és elzárkózni tudtak a tanítványok. Isteni csoda és
kegyelem, hogy együtt maradtak.
Együtt vannak, de Jézus nélkül. A
félelem az, ami összetartja őket,
ami ebben a helyzetben a legnagyobb motivációs erő számukra.
Tovább növelik a tanácstalanságukat a húsvétvasárnap reggelén az
Munkácsy Mihály: Jézus, tanulmány a Krisztus Pilátus előtt című
asszonyoktól érkező beszámolók:
képhez (1881)
Forrás :hu.wikipedia.org
Jakab István református esperes

Felébredni az álomból

Sebestyén Péter
római katolikus lelkész
Évenként visszatérő nagyböjti zeneélményem
Tim Rice–Lloyd Webber 1970-es Jézus Krisztus
szupersztárját újrahallgatni. A zene hangulata, a
melódiák, harmóniák és a profi előadók átélt
hangjai szinte fordítás nélkül is jelzik a darab
lüktetését, a szöveg mondanivalóját, magukkal
ragadnak, mintegy beemelve Jézus szenvedéstörténetébe. A napokban (újra) megnéztem a
musicalből készült filmet. Mit mondjak? Meghatott, de ki is ábrándított. Nyilván egy filmadaptáció teljesen szubjektív megítélés alá esik.
Lehet szeretni, de az sem baj, ha ki nem állhatom. Ízlés kérdése.
A Jézus-filmek rendezői minden korban a
meghökkentésre, az újszerűségre, a szokatlanra,
no meg a pénzre „utaztak”. Így viszont érthető,
hogy a Szupersztár felfogásában is Jézus egy kimagasló, korszakalkotó, tabudöntögető hippi,
akiben aztán csalódnak kortársai, hiszen önkéntes áldozata üresjáratnak bizonyul. Nem dönti
meg a Római Birodalmat, nem hoz földi mennyországot, s még Mária Magdolna szerelmét sem
viszonozza. Nem véletlen, hogy a film a kereszthalállal lezárul, ami utána következik, az legyen
mindenki magánügye.
Azóta is rendszeresen felbukkan a népszerű
vád, miszerint tanítványai ellopták holttestét, s
csak idő kérdése, mikor találják meg. Persze
minden nemzedékben, immár kétezer év óta
kerül egy jámbor, ostoba, szolgálatos ateista, aki
korrektségből is szükségesnek tartja, hogy „leleplezze a titkot”, és megtalálja az elveszett holttestet. Ahogyan nemrég a bulvármédia vaskos
szalagcímmel közölte: megtalálták Jézus sírját!
Holott a sír sosem volt elveszve, csak történetesen húsvét hajnala óta üres…
A film végén Júdás fehér ruhában mintegy
megismétli a film elején elhangzott vádakat:
Jézus bukott sztár, ígéretével becsapta rajongóit.
Ő is azért adta fel mesterét. Maradt belőle egy
szép, giccses történet. Lejátszottuk a szerepet,
felpakoljuk a hóbelevancot, s mehetünk haza…
Valóban? Ennyi a Jézus-történet? Hiába a tavasz sokat ígérő megújulása, a báránybégetés és
a földből kikelt mag szárba szökkenése? Akinek
ezen a szinten, a felszínen „mozog” a hite, annak
valóban ennyi. És hány köztük az anyakönyvezett hívő keresztény…? Nos?
Az evangéliumok beszámolója szerint Jézus,
néhány héttel a zsidó húsvét előtt, feltámasztotta
Lázárt. Direkt késlekedett, amikor barátjának
beteg hírét hozták. Azt mondta: barátunk, Lázár
elaludt. Megyek, felköltöm.
Jairus leányánál is annyit mondott a megijedt
hozzátartozóknak: nem halt meg, csak alszik.
Erre kinevették.
Az ősbűn óta életünk olyan, mint egy álom.

közülük néhányan jártak az üres sírnál, sőt azt
mondták, találkoztak az Úrral. A tanítványok
mindezekkel a hírekkel, eseményekkel nem
igazán tudtak mit kezdeni. Szívükben félelem, lemondás, kiábrándultság. Csak bezárkózni és elzárkózni tudtak, mindentől és
mindenkitől.
A zárt ajtók ellenére teljesen váratlanul
megjelenő Jézus nagyon zavarba ejtette őket.
Bár a Mester számos alkalommal beszélt
nemcsak nagypénteki kereszthaláláról,
hanem harmadnapi feltámadásáról is, tanítványai nem hitték, hogy mindez megtörténhet. A kezdetekben egyiket sem hitték, sem a
nagypéntekre, sem a húsvétra nem voltak képesek felkészülni. Erre nem számítottak. „Békesség néktek!” – köszöntötte a Feltámadott
a félelmek által megkötözött tanítványokat.
Bár ez a leghétköznapibb köszönési forma
volt abban az időben, Jézus ajkán mégis több
volt ez puszta üdvözlésnél. Jézus Krisztus az
üres fogalmakat, elhasznált szavakat mindig
tartalommal tölti meg. Ő nemcsak kívánja,
hanem felkínálja, adja a békességet! Azt a békességet, amit halálával és feltámadásával
szerzett meg számukra és mindnyájunk számára. Hiszen mindnyájunknak az Ő békességére van szükségünk.
Mennyire jellemzőek a fent felvázolt jellemvonások a mi modern világunkra, sokszor
a magunk életére is! Zárt ajtók, rácsok, biztonsági zárak, kerítések, riasztók mindenhol
– bezárkózunk és elzárkózunk a kívülről ránk
leselkedő veszélyek elől. A sorozatos csalódásaink bizalmatlanságot, kiábrándultságot,
felháborodást eredményeznek, és egy idő
után már tiltakozni, felháborodni sem tudunk,
csak bezárkózni, elrejtőzködni. „Hagyjatok
magamra!” – szakad fel belőlünk a sóhaj,
mely fájdalmas felkiáltás pattanásig feszült
indulatokról, fájdalomról tanúskodik. Félelmekkel, csalódással, bűntudattal, sokszor li-

Átalusszuk életünk jó egyharmadát. Egy hetvenéves ember kb. 23 évet alszik életében. Még ha
ez nem is olyan rossz álom. Olykor altatókkal,
máskor holtfáradtan, hogy majd frissen ébredjünk. És hozzávehetjük ehhez még kisebb-nagyobb halálainkat, meghalásainkat: elszakadni
a gyermekkortól, elengedni be nem teljesült vágyainkat, kibújni „atombiztos” szellemi-lelki
bunkereinkből, feladni öröknek hitt céljainkat,
illúzióinkat, ábrándjainkat, megkeményedve a
csalódások miatt. Ezekből fel kell ébrednünk.
De úgy is összeér a halál az élettel, már most,
hogy igazi vágyaink, álmaink folyton hajtanak
előre, csak az Isten, az isteni, az örök, a végérvényes, a teljesség elégít ki. Ezek pedig átlépik
a halál küszöbét. Már gyerekkortól a keresztségben kóstolót kapunk a megváltásból, az isteni
természetből, hogy egyre inkább tudatosodjék:
aki Jézus Krisztusban hisz, még ha meg is halt,
élni fog. Aki meghalt is, nem halt meg örökre.
Mert Krisztus feltámadt. Azért üres a sírja.
Nem azért, mert holttestét ellopták, nem azért,
mert becsapta híveit, nem azért, mert nem törölte el a szenvedést és a halált. Ellenkezőleg:
magára vette, és átalakította annak értelmét.
Ezért Jézus messze meghalad minden vallásalapítót, minden ideológiát és politikai-társadalmi
berendezkedést, mely a földi paradicsomot célozza meg.
A keresztény ember nem elégszik meg kevesebbel, mint Vele. Valóban feltámadt! – valljuk
mi is diadalittasan. Ez számunkra meggyőződés.
Tapasztalat. Visszaigazolást nyerünk róla az isteni jelzésekből, a szeretet mindent legyőző erejéből, a kegyelem túláradó mértékéből.
Egyszóval azokból az istenélményekből, amelyek ezt megerősítik, táplálják, és amelyek hitelt
adnak annak az igazságnak. Melyet nem laboratóriumi vizsgálatokkal próbálnak bebizonyítani.
Hisz nem is lehet, mert túlmutatnak a földi kereteken.
Életünk nem más, mint töretlen előrehaladás
az örök húsvét felé, ahol a Bárány már fehér ruhában várja a megdicsőültek táborát, kezükben
pálmaággal. Nem a sötétben botorkálunk, nemcsak magunkra vagy pénzünkre vagyunk utalva,
hanem az örök halál sötétségét legyőzve ránk
virradt az örök világosság. Látjuk az utat magunk előtt. Érezzük a hívást, az ösztönzést, kegyelmének hátszelét és bátorítását. A saját
gyengeségeink, bűneink, halálraszántságunk ellenére, azokon átlendülve teljesíti be örök életre
szökellő vágyunkat a feltámadt Úr. Számunkra
Ő a húsvét lényege. A többi csak pozdorja,
giccs, merő népieskedés, feslett farmernadrág.
Krisztus véres arca a legszebb arc, mert a
szenvedésben dicsőült meg, s vált szerethetővé.
Legyőzte a halált, hogy mi élhessünk. Hozsanna
a magasságban! Alleluja! Örvendezzünk, Krisztus Jézus feltámadt!
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dérces gondolatainkkal összezárva tengetjük
napjainkat.
De Ő ma is itt van közöttünk, a zárt ajtók
ellenére is meg tud jelenni életünkben. Megjelenik azok életében, akik imádkozva várják
Őt, de váratlanul megjelenhet azok életében is,
akik már nem számítanak Rá, nem számítanak
semmi jóra. Életünk egy adott pillanatában
megállhat „a középen”, és felkínálja békességét, bocsánatát, szeretetét. Ez a találkozás
mindnyájunk esélye lehet. Jézus Krisztus nem
kerüli el életünket, nem hagy bennünket magunkra a nyomorúságban. Nem hagy magunkra
kérdéseinkkel,
kételyeinkkel,
félelmeinkkel. Nem azért jön, hogy fejünkre
olvassa bűneinket, hanem azért, hogy kegyelmét ossza szét közöttünk. A húsvét nem a számonkérés ünnepe, hanem a megbékélésé.
Annak a boldog megtapasztalása, hogy ami
nekünk nem megy, sehogy sem akar sikerülni,
azt az Isten elvégezte helyettünk: Jézus Krisztus győzött a bűn és a halál fölött. „Elvégeztetett” – hangzott el részéről már nagypénteken,
a golgotai kereszten. Aki ezt hittel fogadja,
annak szívébe békesség költözik. Hisz látjuk
a húsvéti történet folytatásában, hogy a Feltámadottal való találkozás gyökeresen megváltoztatta a tanítványok életét, isteni szeretetével,
békéjével és örömével töltötte el a lelküket.
Ahol Jézus megjelenik és megáll a középen,
ma is ez történik! Akik Vele közösségben élik
életüket, azoknak már nem a félelem a legnagyobb motivációs erejük, hanem Krisztus győzelme a halál felett, az örök élet reménysége.
Testvéreim! Nyissuk meg szívünket, engedjük közel magunkhoz a feltámadott Jézus
Krisztust! Tárjuk ki lelkünket Őelőtte, osszuk
meg Vele mindazt, ami lelkünket nyomja, és
hagyjuk, hogy békessége betöltse életünket.
Áldott, békés, győzedelmes húsvéti ünnepeket kívánok! Békesség néktek! Békesség
Istentől!

A bennünk élő Jézus

Kecskés Csaba
unitárius lelkész, esperes
A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ
a sírbolt elől elhengerítve találták, és
amikor bementek, nem találták az Úr
Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük
fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket,
azok így szóltak hozzájuk: „Mit keresitek a holtak között az élőt…?”
(Lk. 24, 1-5)
A nagyböjt, virágvasárnap, majd a
nagyhét vegyes érzelmekkel és gondolatokkal teljes, a keresztény ember számára fájó szépségű világa után
érkeztünk el ebben az esztendőben is
húsvét hitvalló ünnepéhez.
A nagypénteki gyászt és szomorúságot követően, nagyszombaton és húsvét
reggelén esztendőről esztendőre megszólalnak bennem nagy misztikus költőnk, Pilinszky János Harmadnapon
című versének sorai:
„És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.”
Közel kétezer évvel ezelőtt a golgotai keresztfán egy szív megszűnt dobogni. Egy nemes és őszinte, másokért
élő és lángoló embernek a szíve. Isten
legjobb gyermekének, a keresztény vallás alapítójának, legnagyobb tanítómesterünknek, Jézusnak a szíve. Ő azonban
mégis él. Legyőzte az emberi gonoszságot, legyőzte a félelmet és fájdalmat,
legyőzte a halált. Él tovább, kétezer év
múltán is, minden keresztény ember
szívében, lelkében és gondolataiban,
valahányszor Rá emlékezünk, valahányszor tanításait és példaadását követni igyekszünk. Amikor képesek
vagyunk mi is legyőzni saját életünkben gyarlóságainkat, félelmeinket és
fájdalmainkat, amikor szeretettel tudunk Isten és embertársaink felé fordulni.
A húsvéti evangélium örömüzenete
is az életről, Jézus örök életéről tesz tanúbizonyságot számunkra. A történetet
olvasva lélekben és gondolatban mi is

elkísérjük a hűséges asszonyokat, akik
illatszerekkel és drága kenetekkel indulnak a sziklasírhoz, hogy bebalzsamozzák a Mester testét. Magunk előtt
látjuk csodálkozó arcukat, amikor a
követ a sírbolt elől elhengerítve látják,
és bemenve nem találják Jézus testét.
És halljuk az évezredek messzeségéből
felénk is hangzó örök vigasztaló és
hitet, erőt adó üzenetet, amit két fénylő
ruhájú férfi hirdet az asszonyoknak:
„Mit keresitek a holtak között
az élőt…?”
Ez az evangéliumi szózat, ez a húsvéti örömhír hittel és bizalommal, boldog
megnyugvással,
édes
reménységgel töltötte el a hűséges aszszonyok, később pedig a tanítványok, a
Jézust követők, tisztelők és szeretők
életét. Megértették, hogy Mesterüket
nem a holtak világában kell keresniük
többé, hanem sokkal inkább a szívnek,
a léleknek, a szeretetnek örök világában.
A húsvéti szózat, a bátorító és eligazító felhívás visszhangzik azóta is szüntelen a keresztény emberiség életében.
Arra hívja fel a figyelmünket, arra szólít minket, mában élő keresztényeket is,
hogy az élő Jézust szívünkben, lelkünkben, az Ő örök és számunkra útmutató
tanításaiban találjuk meg. Hiszen amíg
a tanítása, embersége, szeretete élni és
hatni fog, addig Jézus is élni fog szüntelen bennünk és közöttünk.
Dsida Jenő, száztíz éve született és
ifjan az öröklétbe távozott költőnk
Templomablak című versének záró soraiban így ír:
„… Ó, titkok titka:
a földön ittlent
belülről nézzen
mindenki mindent,
szemet és szívet
és harcot és békét! –
Áldja meg az Úr,
áldja meg az Úr
a belülről látók
fényességét!”
Húsvét áldott ünnepén adja meg számunkra is a szeretetnek és gondviselésnek Istene a belülről látás erejét, hitét
és fényességét. Lássuk meg szívünkben, lelkünkben, életünkben és embertársaink szívében, lelkében is a mindig
élő, ható és példát adó, örök életű Jézust. Engedjük, hogy tanítson, neveljen,
formálja és alakítsa életünket, Isten és
ember szolgálatára és szeretetére indítson bennünket.
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A húsvéti ünnepkör népszokásaiból (2.)

Dr. Barabás László

Nagypénteken gyászban,
húsvétkor örömben
Nagypénteken Jézus kereszthalálára, húsvétkor feltámadására emlékezünk. A közismert drámai
történetnek jól kialakult liturgiája,
szertartásrendje volt és van a keresztény egyházban, hiszen az
egyik legjelentősebb üdvtörténeti
eseménysor és hitvallás. Az ezen
alapuló nagyhéti és húsvéti népszokások is forgatókönyvszerű rendbe
szerveződtek. Úgy is mondhatnók,

A reformátusok délelőtt-délután istentiszteletet tartottak; a kálvini felfogás szerint nagypéntek az egyházi
év legnagyobb ünnepe, mert a megváltás Jézus kereszthalálával, áldozatával
megtörtént. A két
istentisztelet között, még nagypénteken több településen szokásban
volt – például Kenden, Torboszlóban, Harasztkeréken –, hogy az idősebb asszonyok felkeresték a
temetőt, kitakarították halottaik sírját és beültették tavaszi virágokkal.
A katolikusok nagypénteki szokásrendjében még szorosabban ösz-

Krisztus a kereszten… zöld ágakkal, virágokkal (Szentháromság, 2011)

hogy a nagy húsvéti dráma vagy
„szent színjáték” alkotóelemei.
Népi közösségeink nagypénteken a
csend, az áldozat, a gyász, a megtisztulás szimbólumaival és dramatikus formáival éltek. Húsvétkor az
öröm, a megújulás, az éltető jókedv
és játékosság hatotta át a szokásrendet.
A gyász jelei, jelenetei
A gyász testi-lelki jeleivel minden népi közösségben találkozunk.
Általános volt a nagypénteki böjtölés. Ezen a napon a protestánsok is
böjtöltek. A böjtölés lehetett egész
napos, reggeltől „a vacsoracsillag
feljöttéig” vagy fél napos. Másutt
hús, tej és tojás nélküli böjtös ételeket fogyaszthattak: aszaltgyümölcsleveseket, tört paszulyt, olajos
káposztát, pattogatott kukoricát stb.
Erre a napra szigorú munkatilalom
volt érvényes, csak rituális vagy
védő-elhárító tevékenységeket végeztek. Ilyen volt a hím állatok herélése vagy a húsvéti bárányok
levágása, a férgeket és békákat
elűző udvarseprés, a lakás- és ágynemű-szellőztetés, a patakban való
hajnali mosakodás, az általános
tisztálkodás, a mezei források és
kutak kitakarítása.
A gyász jeleit, színeit viselték,
viselik a nagypénteki istentiszteleteken és miséken. Fekete ruhában,
fekete fejkendőben léptek az utcára,
mentek a templomba az asszonyok,
a férfiak is feketében, sőt néhol a
gyász jeléül borotválatlanul. A
templomokban fekete terítővel borították az úrasztalát és a szószéket,
a katolikusoknál a kereszteket, elhallgattak a harangok és az orgona.

szefonódott a gyász Jézus
szenvedéstörténetével, halálával,
sírjával. Erdélyben egykor általános
lehetett a megváltó sírjának megjelenítése katolikus templomokban,
és napjainkban is sokfelé elkészítik
még a „szentsírt”. Nagypéntektől a
feltámadásig az ún. szentsírőrzők
vigyáztak mellette, rendszerint fiatal legények vagy szabadságos ka-

Nagypénteki gyászban (Jobbágytelke, 2011)

tonák, szimbolikus vagy valóságos
fegyverekkel. A szentsír melletti
szolgálatuknak, illetve a szentsír
körüli cselekményeknek a legtöbb
közösségben elfogadott rendje volt.
A szentsírőrzés gazdag szokásrendjét a csíki és gyergyói falvakban
napjainkban is átélik. Közelebbi tájainkon, így például Görgényüvegcsűrön leányok vigyázzák a
szentsírt, Nyárádremetén, Jobbágytelkén és Székelyszálláson imádkoznak mellette. A szentsírállításból

Legények öntöző menete, elöl az álarcos húsvéti „bolond” (Szentháromság, 2013)

is kitűnik, hogy a népi kegyesség
Jézust saját halottjának tekintette,
úgy gyászolta. A népi kegyesség
szerint a húsvéti tojásokat is azért
kell pirosra festeni, mert ezeket először Jézus keresztről lehullott vére
festette pirosra. A katolikus és unitárius nagypénteki templomi szertartás elmaradhatatlan része a
passió, Jézus szenvedéstörténetének
énekes vagy szóbeli előadása az
evangéliumok alapján. A népi közösségek jó hangú énekesei sokszor
évekig, évtizedekig jelenítették meg
ugyanazt a szereplőt, töltötték be
ugyanazt a szerepkört úgy, hogy
nevük is reájuk ragadt, például a Pilátusé a katolikus Atyhában vagy az
unitárius többségű Nyárádgálfalván. A katolikus gimnáziumokban
nagyhatású passiójátékokban jelenítették meg Jézus kereszthalálát.
Az öröm szimbólumai
A nagyszombat esti feltámadási
szertartás során újból megszólal az
orgona, megkondulnak a harangok.
Az utána következő feltámadási
körmeneten megszólaltak más hangok is. A Jézus feltámadásán érzett
örömnek sok katolikus közösségben nagy zajjal adtak hangot. A
szentsírőrző legények, katonák
vagy más rendbéli férfiak fapuskákkal, fapisztolyokkal lövöldöztek,
durrogtattak. A sóvidéki Atyhában
és a korondi tanyákon vagy a székely partiumi Székelyszálláson az
idősek még emlékeznek ezekre a jelenetekre. Marosszéken, a protestáns közösségekben nem a
hangszimbolika jellegzetes húsvétkor, hanem a növényi jelképek.
Szép példája ennek az egész vidéken sokféle változatban gyakorolt
húsvéti fenyőágazás, virágozás. A

Szentsír a jobbágytelki templomban (2011)

nepi külsőségekben gazdagon, öntözést is betartandó szabályok
lovas felvonulással, falvak népének irányították. A gyermekek öntözétalálkozásával, a vallási és etnikai sének ideje húsvét hétfőjén az első
identitás jeleinek erőteljes kinyilvá- harangszóig, esetleg a templomozás
nításával élik meg a sajátosan erdé- kezdetéig tartott. Ezt a szabályt palyinek tartható közösségi eseményt. rajdi öntöző gyermekként nekem is
A nyárádmenti és környékbeli re- be kellett tartanom, és későbbi adatformátus és unitárius falvakban is gyűjtéseim során több településen
gyakorolták néhány évtizeddel ez- megerősítették. A legények kútvízelőtt a határkerülést, más funkció- zel öntözését, a lányok vederrel,
ban, a falu határainak ismeretét dézsa vízzel való leöntését is a regörökítették a felnövekvő nemze- geli órákban lehetett gyakorolni,
dékre színjátékszerű szokásrend- később nem illett. A legények szerben, de ebből sem hiányzott a vezett, zeneszóval történő, korcsohúsvéti öröm. A kettő nem választ- portos, a falu összes leányait
ható el élesen egymástól, amint azt felkereső öntözésére, az ún. hajnaa rigmányi változat is bizonyítja. lozásra viszont valóban hajnalban
Nincs már tényleges határkerülés, került sor. Pontosabban: húsvét első
de a férfiak összegyűlnek húsvét és másodnapja közötti éjszakán éjhajnalán „kántálásra”. Elénekelik félkor indultak, és reggelig, legkéaz ünnepi rítus hagyományos éne- sőbb az első harangszóig járhattak,
két: „Emlékezzünk e napra, Urunk- zenélhettek, énekelhettek. A hajnanak halálára és feltámadására”, lozás legényszokása a legutóbbi
majd végigjárják a falut és köszön- időkig élt a sóvidéki és Székelyudtik lakóit, kijelölt fiatalok, a „vőfé- varhely környéki településeken,
lyek” mindenkit megöntöznek. A napjainkra viszont megcsappant a
rítus másik fontos eleme a közösség hajnalozók és az őket fogadó
rendje ellen vétők játékos megbün- leányok lélekszáma és az ilyen feltetése, a „botolás”. A szokást doku- köszöntésben örömet lelő kedve.
A Nyárádszereda környéki falmentáló érdeklődőként magam is
vakban viszont húsvét másodnapján
többször részesültem belőle.
délután jár a felnőttekből és legéÜnneprend, szokásrend, játék
nyekből
álló öntöző csapat, SzentAz egyházi ünnepek megéléséháromságon
csak
a
ben, megtartásában jól meghatározott idejük, helyük, szabályuk volt „regutalegények”, ők már vasárnap
az ünnep lényegéhez tartozó vallá- elkezdik. Végigjárnak minden
sos cselekményeknek és az ünnep- házat, családot, ahová nagyszombahez kapcsolódó profán vagy játékos ton fenyőágat tűztek. Mindenkit
szokáselemeknek. A központi ese- megöntöznek, köszöntőt mondamények a templomi misék és isten- nak, megtáncoltatják a lányokat,
tiszteletek
voltak,
és
ez asszonyokat, adományokat gyűjtemeghatározta a közösség nagyob- nek – nyers tojást, szalonnát stb. –,
bik részének ünneplésrendjét és ezekből az öntözés végén nagy muidőbeosztását is, hiszen legtöbben latságot, rántottázást szerveznek.
részt vettek ezeken. Az ünnepi Az öntözők csapatát ezen a vidéken
öröm táncban, mulatásban, szóra- egy álarcos, fehér ruhájú, csengőkkozásban kifejezhető formáit, lehe- kel, botra kötött hamuval telt tömtőségeit
egyházi előírások és az lővel felszerelt, a farsangi
télen és kora tavasszal is zöld feillőnek, helyesnek tartott íratlan tör- szokásokból előlépett figura kíséri.
nyőfát a remény, az új élet, az élet
vények szabályozták. Száz évvel Neve az egyik faluban hamubotos,
folytatódása, így az örök élet szimbólumának tartották.
A húsvéti öröm és új élet több
olyan, kereszténység előtti időkből
öröklődött és szakralizált rítusban is
megnyilvánult, mint a tűz- és vízszentelés vagy a húsvéti eledelek
megáldása. A húsvéti határkerülés
is ezek közé tartozik, Erdélyben katolikus és protestáns közösségek is
gyakorolták. A katolikusok húsvét
hajnalán nagy csapatokban, a feltámadott Krisztus szobrával, zászlókkal,
énekelve,
imádkozva
körbejárták a falu határát, különösen a búzavetéseket, áldást kérve
földjük terményeire. Marosszéken,
a Felső-Nyárád mente katolikus Férfias öröm és játékosság a húsvéti botolásban (Rigmány, 2013)
falvaiban – Nyárádremetén, KöszA felvételeket a szerző készítette
vényesen, Mikházán, Jobbágytel- ezelőtt sok katolikus településen másutt hamubucskás, kardos,
kén stb. – napjainkban is húsvétkor nem tarthattak táncot, kokós, húsvéti bolond. Szerepmegtartják, Remetén több százan bált, hanem csak a következő héten. köre szerint rendre vigyázó-felvesznek részt rajta és a közösség A protestánsok sem táncolhattak, ügyelő, gyermekijesztő lenne. A
egyik legnagyobb ünnepének tart- lakodalmazhattak ünnep első nap- szokás alakulását nyomon követő
ják. A határról virágokkal ékesített ján, hiszen legtöbben úrvacsorát sokévi személyes részvételem
botokat, zöld ágakat hoznak, a vettek, ezekre csak húsvét másod-, alapján úgy látom, napjainkra
templomban ezeket megszentelte- illetve harmadnapján kerülhetett jócskán megszelídült, inkább
tik, és a kapujukra vagy a kertjükbe sor. Sokféle tényező hatására ez az csetlő-botló, komikus adományhelyezik. A gyergyói, csíki és há- ünneprend azóta megbomlott, de gyűjtő figura lett. A játékosság
romszéki katolikus falvakban is részelemei néhol még érvényesek. ittfelejtett szimbóluma avagy már
megőrizték vagy felújították, és ün- Az általánosan gyakorolt húsvéti csak díszlete.
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Színes-ízes fogások

Még a nagypénteki és a keresztények ellen elkövetett
véres merényletek miatti
gyász uralja a hangulatot, de
két nap múlva a feltámadás
ünnepére ébred a világ. Amikor a megterített asztalhoz
ülünk, bizonyára együttérzéssel gondolunk az üldöztetést
szenvedő és veszteséget ért
családokra. Amíg béke van, s
megtehetjük, ünnepeljünk, a
hagyományok jegyében szerezzünk örömet a családnak.
Ebben a szellemben süssünkfőzzünk, készüljünk húsvétra.

Mezey Sarolta

Spenótos tekercs
Húsvét reggelre ajánlom ezt a rétest, nagyon fog ízleni a családnak.
Két rúdhoz 10 réteslap, egy fél
kg spenót, 25 dkg sajt, 4 tojás, 4
kanál zsíros tejföl, só, bors, kevés
olaj szükséges.
A spenótot kevés olajon serpenyőben megfonnyasztjuk, és hűlni
tesszük.
A réteslapokat ötösével egymásra helyezzük, a legfelsőt megkenjük tejföllel, meghintjük reszelt
sajttal, majd rátesszük a spenótot, a
vagdalt tojást, és feltekerjük. A tekercsek tetejét is megkenjük tejföllel, megszórjuk reszelt sajttal és
megsütjük. Melegen is, hidegen is
tálalható – friss retekkel, főtt tojással.
Sonkás koszorú
Kelt tésztából készül, igazi húsvéti csemege. Húsvét szombatján
érdemes megsütni, hogy reggel
templomba menet előtt reggelizhessen belőle a család.
A tészta hozzávalói: 35 dkg liszt,
4 kanál olívaolaj, egy diónyi
élesztő (kb. 2-2,5 dkg), egy tojássárgája, pici só és egy kiskanál
cukor.
Az élesztőt édesített langyos vízben felfuttatjuk, majd eldolgozzuk
a hozzávalókkal. Amikor megkelt,
a tésztát kinyújtjuk, és 10 cm átmé-

rőjű szaggatóval 12 kört vágunk
belőle, pihenni hagyjuk, majd megtöltjük és megformázzuk.
15 dkg reszelt sajtból, egy tojásból sózva-borsozva tölteléket készítünk, amit aztán kiskanállal a
körök felére helyezünk. A másik
felére egy félkör alakú sonkaszelet
kerül. A kört összehajtjuk, s a félkör
két csücskét egymásra hajtogatva
kis fülecskéket kapunk. Ezeket körkörösen egy tűzálló edénybe helyezzük.
A maradék tésztából két cipót
gyúrunk, amiből két szálat serítünk, és összefonjuk. Ez kerül a
koszorú belső peremére. Az egészet tojássárgájával megkenjük,

bele petrezselymet, zellert, hagymát.
A félkész zöldségeket a leveshez adjuk, majd mehet bele minden
más, ami kéznél van: zöldpaszuly,
karfiol, borsó. A legvégén két-

kelni hagyjuk, majd szép aranybarnára sütjük. A közepébe piros tojásokat helyezünk.
Tárkonyos bárányleves
Egy kg csontosabb húst feldarabolunk, és sós vízben főni tesszük,
kis idő múlva leszedjük a habját.

Egy másik edényben kevés olajon
először megdinsztelünk két-három
apróra vágott murkot – amitől a
leves szép színt kap –, aztán teszünk

Rozmaringos báránysült
krumplisalátával
Az ünnepi ebéd főfogása a báránysült. Az ennek szánt bárányhúst
– a combokat – sóval, borssal, fokhagymával, rozmaringgal fűszerez-

zük és olajjal bedörzsöljük. Pár órát
állni hagyjuk, aztán lezárható sütőzacskóba helyezzük és pirosra sütjük.

három tojássárgáját tejföllel elkeverünk, beletesszük a tárkonyt,
hőkiegyenlítéssel a leveshez adjuk,
és ízlés szerint ecetezzük.
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Szép színes, zöldhagymás, retkes, tojásos, savanykás krumplisalátával tálaljuk.
Piknikszelet
Két lapból – az egyik kókuszosmákos, a másik diós – és egy finom
vaníliás krémből áll.
A fehér lap hozzávalói: 6 tojásfehérje, 6 kanál cukor, 2 kanál mák,
3 kanál kókuszreszelék, 3 kanál
liszt, 3 kanál olaj, egy sütőpor.
A diós lap hozzávalói: 3 tojás, 5
kanál cukor, 2 kanál olaj, 3 kanál
darált vagy apróra vagdalt dió, egy
fél sütőpor.
A krémhez: 6 tojás sárgája, 25
dkg porcukor, egy vaj, 2 csomag
vaníliás cukor.
A lapokat a szokásos módon készítjük, felverjük a tojásfehérjét,
majd rendre hozzáadjuk a felsoroltakat. A lisztet kanalanként, szitálva
adagoljuk, nagyon óvatosan dolgozzunk vele, hogy a habot ne törjük össze. Mindkét esetben a tepsit
béleljük sütőpapírral. Először a kókuszos lapot süssük meg, aztán a
dióst. Miközben a lapok sülnek, készítsük el a krémet.
A tojássárgákat, a porcukor kétharmadát és a vaníliás cukrot keverjük simára, gőz fölött sűrítsük
be, majd teljesen hűtsük ki. Közben
a vajat a maradék cukorral keverjük
habosra, és a kihűlt krémmel vegyítsük össze. Amikor a lapok
megsültek, és kihűltek, összeállíthatjuk a süteményt. Alul kerül a
kókuszos lap, rá a krém háromnegyede, majd a diós lap. A maradék
krémet a sütemény tetejére kenjük,
és megszórjuk kókuszreszelékkel,
amit nem árt, ha könnyedén belenyomunk a krémbe. (A tepsi mérete
34x23 cm.)
Csokitorta
A lap hozzávalói: 5 tojás, 6 kanál
cukor, 5 kanál liszt, 5 dkg étcsokoládé, 1 sütőpor, pici só.
A krémhez: 4 dl natúr tejszín, 25
dkg étcsokoládé.
A díszítéshez: 2 dl tejszín és egy
kanál mascarpone.
A tortalaphoz pici sóval kemény
habbá verjük a tojásfehérjét, amihez
hozzáadunk 3 kanál cukrot. A to-

Fotó: Mezey Sarolta

jássárgáját külön edényben elkavarjuk a maradék cukorral, majd
hozzáadjuk a gőz fölött felolvasztott csokoládét. Ebbe a masszába
óvatosan belekeverjük a tojáshabot
és kanalanként a megszitált lisztet
és sütőport. Sütőpapírral bélelt tortaformában megsütjük.
A krémhez felverjük a tejszínt, és
belekeverjük a gőz fölött felolvasztott, majd langyosra hűtött étcsokoládét. A krém jól kenhető lesz,
vastagon a lap tetejére simítjuk.
A díszítéshez felverünk egy
doboz (2 dl) tejszínt, amibe egy kanálnyi mascarpone is jár. Ezzel tetszés szerint cifrázhatjuk a tortát.
Nagyon finom, érdemes kipróbálni.
Meghitt ünnepi készülődést!
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Kedves
marosszentgyörgyiek,
tófalviak és csejdiek!

Jézus Krisztus feltámadásának
ünnepe hozzon új reményt azoknak,
akik csüggedtek és lelki békét azoknak,
akiknek megpróbáltatásban van részük!
Az az örömhír vigasztaljon,
hogy Jézus megváltása által nekünk is
örök életünk lehet!

Áldott húsvétot!
Szeretettel,

Sófalvi Szabolcs polgármester,
Birtalan István alpolgármester
és a helyi tanács
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓK: 120 literes műanyag
hordó, 200 literes műanyag hordó, villanymotor, többféle fekete cérna,
40/2-es pamutbobina, bőrvarró cérna,
kesztyűvarró gépek (több típusú),
antik bútor, komód és egyajtós szekrény. Tel. 0758-111-984. (58882-I)
ELADÓ családi ház Vadadban, központi zónában, a főút mellett, 8,3 ár
telekkel: 3 szoba, konyha, kamra, sütőkemence, 50 m szőlőlugas + melléképületek. Irányár: 13.000 euró.
Ugyanitt eladó 4,5 ha mezőgazdasági
külterület. Tel. 0744-399-160. (-I)
ELADÓ 5 ár telek Udvarfalván, 19 ár
telek parasztházzal Nyomáton. Burkolót, kőművest keresek, nyugdíjast
is. Tel. 0742-557-214, 0747-105-425.
(377-I)

ELADÓ családi ház Holtmaroson, a
központban: 3 szoba, konyha, fürdő,
melléképületek, 17 ár, alkudható áron.
Tel. 0742-304-245, 0365/800-454. (172)
VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744-474863. (59293)

ÉLETJÁRADÉKKAL lakást vásárolok.
Tel. 0749-154-647. (284)
ELADÓ víkendház 10 ár területtel
Nyomáton, 10 km-re Marosvásárhelytől. Az iratok rendben. Tel. 0742-818586. (115)

ELADÓ ház Búzaházán, a Belső szeren, tiszta telekkönyvvel. Érdeklődni a
0722-662-969-es
telefonszámon.
(316-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(348-I)

ELADÓ héjatlan tökmag, tökmagolaj,
tökmagliszt.
Tel.
0743-595-124,
0365/432-506. (59891)
ELADÓ kukorica és árpa az Unirii
negyedben. Tel. 0365/731-402, 0740488-412. (232)

ELADÓK 110-130 kg-os húsdisznók
vágási lehetőséggel. Tel. 0732-586-648.
(231)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0740-910-651. (16)

ELADÓK: váltóeke, kombinátor, tárcsás
kaszák,
gabonaőrlő
(malom),
mechanikus
gereblye,
autóemelő
elevátor, kockakőprés, 400 és 600 literes
vegyszerező. Tel. 0743-860-354, 0745404-666. (273)

ELADÓ a római katolikus temetőben
fedett sír. Eladó 2 szobás, II. osztályú
tömbházlakás a Kövesdombon. Tel.
0729-090-506. (242)
ELADÓ ház nagy kerttel és udvarral
Mikefalván. Tel. 0756-905-847.
(160-I)

ELADÓ ház 33 ár telekkel és gazdasági
épületekkel Székelysárdon. Tel. 0747586-170. (20)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (142)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837290. (17)
TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.
(235)

ELADÓ bor és szilvapálinka.
0265/222-267. (367)

Tel.

ELADÓ gyümölcspálinka. Tel. 0751409-097. (sz.-I)

ELADÓ tűzifa: bükk, gyertyán. Tel. 0748977-768. (352)

ELADÓ házi bor, Dacia-gumi és
-alkatrészek,
perzsaszőnyeg.
Tel.
0365/448-371. (354)
ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0745386-089. (359-I)
KIADÓ a főtér közelében 140 m2-es
helyiség (kétszintes) kereskedelmi és
vendéglátói tevékenységre. Tel.
0744-609-468. (252-I)
ELADÓ beltelek Marossárpatakon
víz-, gáz-, villany-, csatorna-hozzáférhetőséggel. Tel. 0740-653-491.
(344-I)

ELADÓ kombinált ruhásszekrény. Tel.
0365/736-410. (386)
HALÁLESET miatt eladó 21 család
méh. Tel. 0745-485-852. (390-I)
ELADÓ 47 ár gyümölcsös. Tel. 0740086-654. (399-I)

ELADÓ hétvégi ház Vármezőn. Tel.
0744-454-508. (398)

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, 0745-379-638. (sz.-I)

NÉMETORSZÁGBA IDŐSGONDOZÓKAT keres megbízható német cég. Feltétel az alapszintű német
nyelvtudás. A német cég biztosít németnyelv-tanfolyamot, amelyet havonta indítunk Marosvásárhelyen,
Régenben, Dicsőben és kérésre más városban is. A szállást és az étkezést a német család, a szállítást és
előnyös fizetést a cég biztosítja. Tel. 0748-122-242. (18770)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
KUTAT ÁSUNK és TAKARÍTUNK. Tel. 0743-597-787. (80-I)

FŐTÉRI VENDÉGLŐ Marosvásárhelyen alkalmaz PINCÉRT, PINCÉRNŐT. Tel. 0723-003-110.
(18755-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59609)

FŐTÉRI VENDÉGLŐ Marosvásárhelyen alkalmaz FŐSZAKÁCSOT kiemelkedően magas kereseti lehetőséggel. Tel. 0723-003-110. (18744-I)

CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉLYEKET alkalmazunk. Tel. 0745-668-883, e-mail-cím:
jutkams@yahoo.com (18729-I)
SZÉPSÉGSZALONBA MANIKŰRÖST alkalmazunk. Tel. 0745-968-589. (143-I)

BÚTORGYÁRTÓ CÉG alkalmaz TITKÁRNŐT irodai munkára Marosvásárhelyen. Követelmények:
beszélje a francia nyelvet, számítógép-kezelési ismeretek, csapatmunkára való alkalmasság. További információk a 0744-002-041-es telefonszámon. (18779-I)

MAGÁNCÉG fiatal, érettségivel rendelkező, jó kézügyességű FÉRFIMUNKAERŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8–16 óra között: 0265/211-127. (sz.)

AUTÓMOSÓ alkalmaz SZEMÉLYZETET és egy LÁNYT BÁRBA. Tel. 0741-411-334. (198)

A Tudor lakótelepi RED-CORNER bárba BÁROSNŐT alkalmazok. Tel. 0740-284-468. (18777-I)

ALKALMAZUNK egy B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT és egy RAKODÓMUNKÁST.
Tel. 0728-169-805. (369-I)

MAROSVÁSÁRHELYI ÉLELMISZERÜZLETBE KERESKEDELMI ELADÓT alkalmazunk három
váltásba. Feltétel a románnyelv-tudás, ügyesség. Az önéletrajzokat várjuk a burian.katalin@yahoo.com
e-mail-címre, személyesen a I. Maniu u. 1. szám alatt (a sarki üzlet – Panov) lehet benyújtani. (18780)
TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓNŐT alkalmaz délutáni munkára. Tel. 0770-665-189. (313-I)
KŐMŰVESEKET keresünk. Tel. 0741-931-353. (18772-I)

A NAPA IMPEX KFT. VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Az érdeklődők önéletrajzát az office@napa.ro
e-mail-címre várjuk. További információk a 0265/315-268-as telefonszámon. (sz.-I)

MUNKA HOLLANDIÁBAN. Mezőgazdasági munkára (üvegház) keresünk FÉRFIAKAT, NŐKET,
PÁROKAT. Fizetés: 8 euró/óra, a szállás biztosítva. Tel. 0753-837-335. (431-I)

BUDAPEST mellett, Szigetszentmiklóson ÉPÜLET- vagy BÚTORASZTALOS SZAKEMBERT jó körülmények között és jó fizetéssel, azonnali belépéssel felveszek. Tel. 00-36-20-981-3392. (467-I)

MEGHÍVÓ
Kedves volt marosvásárhelyi
KONZERVGYÁRI MUNKATÁRSAK!

Szeretettel meghívjuk párjával együtt a 2017. június 9-én 17 órától a
Dózsa György utca 155. szám alatti PERLA vendéglőben tartandó,
immár hagyományos volt konzervgyári alkalmazottak találkozójára.
Részvételi szándékát, kérjük, jelezze június 1-jéig a Facebookon
vagy a következő telefonszámok egyikén:
0771-586-526, 0365/418-175, 0770-996-474.
Kérjük, értesítse azokat, akik nem rendelkeznek Facebookkal.
Várunk mindenkit, mert találkozni jó! (389)
ELADÓK kicsi és nagy koporsók nagyon
olcsón, két komplett ajtó és ablak,
boroshordók, asztalosgépek, mérleg.
Kiadó egy külön bejáratú szoba
nyugdíjasnak. Érdeklődni 10-18 óra
között a 0265/213-678-as telefonszámon.
(396)
ELADÓ 10 család méh, nem voltak
vándorolni.
Tel.
0726-215-828.
(410-I)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát
és tetőjavítást. Tel. 0751-847-346.
(59835)
GYERMEKSZERETŐ,
tapasztalattal
rendelkező DADUST keresünk 1,5 éves
lányunk mellé hétköznapokra, 7-8 órás
programmal. Tel. 0740-412-212. (250)
MUNKÁT keresek. Tel. 0748-959884. (sz.-I)

ELADÓ egy 20 literes és egy 10 literes
pléhkaniszter. Tel. 0265/267-929, 0787712-345. (413)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0365/449-633, 0771-605-189.
(351-I)

ELADÓ hétvégi ház 8,5 ár telekkel
Erdőcsinádon (Rozelor u. 192. sz.)
Tel. 0744-964-544. (416-I)

TETŐKET, teraszokat készítünk és
javítunk, bádogosmunkát vállalunk.
Tel. 0726-440-989, 0747-871-270.
(393-I)

ELADÓK: natúr fenyőfa konyhabútor,
két fotel, két új diákíróasztal, matt keményfa ebédlőbútor, Arctic hűtőszekrény, dupla inoxkagyló, konyhaasztal,
20 literes permetező. Tel. 0751-291808. (423)
ELADÓ Dacia személygépkocsi
94.800 km-ben. Tel. 0365/446-207.
(440-I)
ELADÓ VW Vento, 1993-as, benzines + GPL, kitűnő állapotban. Tel.
0740-458-350. (438-I)

ELADÓ ló után köthető törökbúzavető
gép. Tel. 0748-951-595. (447)

VESZEK 200-500 euróért autót. Tel.
0743-894-159. (451)
VÁSÁROLOK búzát és kukoricát.
0,60 lejt ajánlok kilójáért. Tel. 0742125-989. (-I)

PARKETTCSISZOLÁST
Tel. 0747-346-252. (414-I)

vállalok.

FIGYELEM! Javítok ajtó-, ablakzárakat,
vagy kicserélem újjal. Javítok székeket is.
Tel. 0743-211-281. (412)
HÉTVÉGI és délutáni műszakra taxist
alkalmazunk. Tel. 0746-045-457.
(443-I)

TÁRSKERESÉS

Vidéki, nem dohányzó, szorgalmas
40 éves legény keresi párját házasság céljából. Hozzá illő lány hívását
várja a 0749-833-997-es telefonszámon. (385-I)

MEGEMLÉKEZÉS

ELADÓ 1900 m2 beltelek 4x4 m2-es kis
faházikóval és 5000 darab téglával,
gerendákkal, 76 gyümölcsfával, nemes
szőlővel, 14 km-re a várostól – 15.000
euró. Tel. 0745-613-105. (453)

Szomorúan
emlékezünk
április 18-án id. HÉJAS
LÁSZLÓRA halálának 12.
évfordulóján. Felesége, fia,
lánya és családjuk. (345-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722846-011. (166)

Fájó
szívvel
emlékezünk
április 15-ére, amikor a
kegyetlen halál egy éve
hirtelen elrabolta közülünk a
felejthetetlen férjet, édesapát,
nagyapát,
dédnagyapát,
testvért, apóst, apatársat,
rokont,
szomszédot,
a
maroskeresztúri
születésű
CSERNÁTH JÓZSEFET. A
gyászoló család. (336)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)

HŰTŐK javítása lakásán garanciával. Tel.
0748-020-050. (144)
TERMOPÁN ablakok, redőnyök, szalagfüggönyök szerelése és javítása.
Tel. 0744-504-536. (18645)
AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (71-I)
SZOBAFESTÉST, lépcsőházfestést,
csempeburkolást vállalok előnyös
áron.
Tel.
0745-407-840.
www.zugrav-faiantar.ro (59847-I)

Ott pihensz, ahol nem fáj
semmi, nyugalmadat nem
zavarja senki. Ha nyugszol is a
nehéz föld alatt, nem vagy
feledve, szívünkben örökre
megmaradsz.
Fájó
szívvel
emlékezünk
április
16-án
IMREH
RÓZSIKÁRA szül. Bereczky
halálának 4. évfordulóján.
Emlékét őrizzük egy életen át.
Őt nem felejtő férje, Péter, két
fia: Péter és Attila-Csaba
családjukkal. (341)
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Kegyelettel emlékezünk édesanyánkra, a mezőkölpényi
MOLDOVÁN
ROZÁLIÁRA
halálának 2. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(340-I)

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örök a
fájdalom és a szeretet.
Fájdalommal és kegyelettel
emlékezünk április 14-én a
lukafalvi
születésű
volt
marosvásárhelyi
SIMON
FERENCRE
halálának
9.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (353)

Örökre
sebzett
szívvel
emlékezünk április 16-án,
hogy JENEI PÉTER, a drága jó
férj, gondoskodó édesapa és
szerető
nagytata
oly
idejekorán
itt
hagyott
bennünket. Kilenc éve már
lelked messze jár, de szívünk
még mindig nagyon fáj. Örök
álmod
őrizze
béke
és
nyugalom, szívünkben örökké
élni fogsz, mert szeretünk és
hiányzol nagyon. Vannak
könnyek, melyeket senki sem
lát, az idő elmúlhat, mégsem
száradnak fel, és minden
évben eljön az a nap, amely
számunkra fájó emlék marad.
Egy mozdulat, egy mosoly,
egy szó, egy tekintet, amely a
múlté már, de míg szívünknek
lesz dobbanása, míg virágot
tud vinni a kezünk, míg a
szeretet szebb az önző
vágynál, mi RÁD emlékezünk.
Szerető családod. (356)

Egy gyertya most értetek
égjen, kik fent laktok már a
magas égben.
Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett szülőkre, az abosfalvi SZÉKELY KATALINRA és
SZÉKELY JÁNOSRA haláluk
4. évfordulóján. Emlékük
legyen áldott,
nyugalmuk
csendes! Leányuk, Emma,
vejük, Jóska, unokájuk, Emi
és családja. (376)

Fájó
szívvel
emlékezünk
április 16-án a nyomáti
születésű KOVÁCS MARGIT
marosvásárhelyi
lakosra
halálának első évfordulóján.
Szívünk összeszorul, ha rád
gondolunk, csak a szép
emléked
maradt,
melyet
gondosan
ápolunk.
Úgy
mentél
el,
ahogy
éltél,
csendesen és szerényen.
Küzdöttél egy életen át,
nekünk példakép maradtál.
Nyugodjál békében! Emléked
legyen áldott, nyugalmad
csendes! Gyászoló szerettei.
(405-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
szeretett édesanyánkra, az
oláhdellői BALÁZSI ROZÁLIÁRA szül. Barabás halálának 8.
évfordulóján. Szeretett lányai,
Kati, Iluska, Rozika, valamint
menye, Jutka, családjukkal
együtt. (420)

Nem integet többé elfáradt
kezed, nem dobog már értünk
jóságos szíved. Számunkra te
sohasem leszel halott, örökké
élni fogsz, mint a csillagok.
Szomorú szívvel emlékezünk
a pókakeresztúri GÁBOR
MIKLÓSRA
április
18-án,
halálának 7. évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, fia,
lánya családjukkal. Emléke
legyen áldott! (433)

Megtört szívvel és soha el
nem
múló
fájdalommal
emlékezünk április 16-án
életünk
legszomorúbb
napjára a szeretett férj,
édesapa és nagytata, JEDDI
GERGELY halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi szerető felesége,
gyermekei,
unokái
és
testvérei. (444)

Minden mulandó ezen a
világon, mint a harmat a letört
virágon. Csak egy van, ami a
sírig vezet, szívünkben az
örök emlékezet.
Mély fájdalommal és megtört
szívvel emlékezünk április 15én a drága jó édesanyára,
ÚJFALVI ANNÁRA halálának
első évfordulóján. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Két leánya, fia, veje,
unokái és azok családja. (454)

Szomorú szívvel emlékezünk
id.
LÁSZLÓ
SÁNDORRA
halálának 5. évfordulóján.
Akik ismerték, gondoljanak rá
kegyelettel! Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (456)

Fájó
szívvel
emlékezünk
április 14-én a drága jó
édesanyára és anyósra, a
jobbágyfalvi
születésű
LÁSZLÓ EMMÁRA halálának
első évfordulóján. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Emlékét őrzi örökre
fia, Miklós és menye, Ilonka.
(463)

„Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.”
(Juhász Gyula)
Mély fájdalommal emlékezünk
április
15-én
SZÁSZ
ATTILÁRA,
az
egyetlen
gyermekre, férjre, édesapára,
nagytatára
halálának
6.
évfordulóján
és
SZÁSZ
KÁROLYRA halálának 27.
évfordulóján.
Nyugodjanak
békében! Szeretteik. (466)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, nagymama, testvér,
rokon és szomszédnő,
SZABÓ MÁRIA
életének 73. évében április 11-én
csendesen megpihent. Temetése
2017. április 15-én 11 órakor lesz
a református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló lánya, Hajni
és unokája, Szilárd. (425-I)

A búcsú nélküli elválás mély fájdalmával tudatjuk, hogy szeretett
testvérünk,
özv. SZABÓ MÁRIA
szül. Bukur
2017. április 11-én életének 73.
évében váratlanul eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Utolsó útjára
április 15-én 11 órakor kísérjük a
marosvásárhelyi református temetőben.
Megtörten búcsúznak tőle
testvérei: Jolán és Sanyi
családjukkal. (455-I)
„…Lelkünkben örök az arcod,
nem szállt el a szavad, jóságod,
mosolyod örökre megmarad.”
Megrendülten búcsúzunk drága
nagynénénktől,
SZABÓ MÁRIÁTÓL.
Isten veled, Manyi! Soha nem feledünk!
Babi és Ildikó családjukkal.
(455-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, após, nagyapa, dédtata, rokon és ismerős,
az ákosfalvi
GÁLL ALBERT
86. évében csendesen megpihent. Drága halottunkat április
14-én du. 2 órakor helyezzük
örök nyugalomra. Nyugodjon békében!
Szerettei. (432-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, apa, nagyapa, testvér, após, rokon és jó barát,
NAGY ANDRÁS
életének 72. évében hosszú
szenvedés után április 10-én
visszaadta lelkét Teremtőjének
(Magyarországon). Drága halottunk temetése 2017. április 15-én
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Nyugodj
békében!
A gyászoló család. (446-I)
Szomorúan tudatjuk, hogy Drága
Jó Édesanyánk, Nagymamánk,
Dédnagymamánk,
LÁNYI BLANKA
99 éves korában megtért 1955ben elhunyt férjéhez, édesanyjához, édesapjához, szeretteihez.
Utolsó éveit nehezen viselte.
Nehéz élete minta volt és maradt
mindannyiunk számára, mely
során kitartása, családjának
szentelt mindennapjai meghozták eredményüket és még sokáig
gyümölcsöznek. Gyulafehérváron helyezzük örök nyugalomra
április 14-én.
A gyászoló család. (445-I)
Soha el nem múló mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama,
sógornő, anyós, jó barátnő, a kolozsvári születésű
HORVÁTH ILONA
született TÖRÖK ILONA
a kereskedelmi vállalat
volt alkalmazottja
(OCL Prod. Ind.)
életének 88. évében, hosszú, de
türelemmel viselt szenvedés
után örökre megpihent. Földi maradványait, református szertartás
szerint, folyó hó 15-én 12 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúzik szerető férje, Feri.
(449-I)
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Egyre telnek az évek, de emléked
szívünkben örökre be van vésve. A
múló évek nem törlik a fájdalmat,
egy
édesapa
emléke
mert
pótolhatatlan marad.
Fájó szívvel emlékezünk a drága jó
édesapára, TAKÁCS MIHÁLYRA
halálának 10. évfordulóján. Nyugodj
békében!
Emlékét őrzi felesége, Rozika, fia,
István, lányai, Melinda, Imola, menye,
vejei, öt unokája, négy dédunokája.
(387-I)

Szomorú szívvel emlékezünk április
17-én szeretett nővérünkre, VARGA
ERZSÉBET nyugalmazott tanárnőre
halálának 3. évfordulóján. Akik
ismerték és szerették, gondoljanak rá
kegyelettel.
Ferenc és családja. (380)

Csak az tudja, mi a fájdalom, akinek
gyermekét fedi a sírhalom.

Szomorúan emlékezünk április 17-én

gyermekünkre, ifj. SZABADI LACIRA
halálának 10. évfordulóján.
Bánatos szülei. (310-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya,
HORVÁTH ILONA
életének 88. évében április 12-én
csendesen megpihent. Drága halottunk temetése 2017. április 15én
12
órakor
lesz
a
marosvásárhelyi református temetőben.
Búcsúzik fia, László és családja.
(448-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
HORVÁTH ILONA
szül. Török
április 12-én csendesen megpihent.
Búcsúzik tőle fia, Ferenc,
menye, Gabriella és unokája,
Dávid. (450-I)

Fájó szívvel búcsúzunk
SZIGETI MÁRIA MAGDOLNÁTÓL
született Felcser
aki 2017. április 13-án elhunyt.
Temetése április 15-én, szombaton 14 órakor lesz a református
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (464-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, após,
apatárs, testvér, rokon,
özv. KISS LÁSZLÓ
az Imatex és az IPP volt dolgozója
életének 74. évében, rövid szenvedés után, 2017. április 13-án
csendesen megpihent. Temetése
április 15-én, szombaton 15 órakor lesz a református temetőben.
A gyászoló család. (465-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük

ki a gyászoló családnak volt
kollégánk, SZABÓ VILMOS
elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Lélekben mellettük
állunk. Gierling György és
Kanyaró György. (441)

Megrendülten értesültünk volt
osztálytársunk,

BALOG-

PÁCZAI EMÍLIA elhunytáról.
Részvétünket fejezzük ki a

gyászoló családnak. Emlékét

őrzik a Bolyai líceumban 1962ben

végzett

XI.

D-beli

osztálytársai. (439)

Őszinte

részvétünket

gyászoló

családnak

és

együttérzésünket fejezzük ki a

NAGY

ANDRÁS elhunyta alkalmából.
Derzsy Éva és családja. (446-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mind-

azoknak, akik drága szerettünk,
SZABÓ VILMOS temetésén részt

vettek, fájdalmunkban osztoztak,
sírjára koszorút, virágot helyeztek.
A gyászoló család. (391-I)
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