
Közösségi célra
adakoztak
Jótékonysági kosaras bált rendeztek
szombaton Szabédon, amelynek be-
vételét a szervezők a faluban tavaly
elkezdett ravatalozó befejezésére for-
dítják.
____________2.
Nem engedélyezte
a BNR az OTP újabb
bankvásárlását
Nem járult hozzá a Román Nemzeti
Bank (BNR) ahhoz, hogy az OTP
Bank Nyrt. megvásárolja a National
Bank of Greece csoporthoz tartozó
Banca Românească SA pénzintézet
99,28 százalékos részvénycsomagját.
____________3.
Hetvenöt éve halt
meg Molnár Mária
diakonissza nővér
Molnár Mária 1886. szeptember 11-én
született Várpalotán. Hetvenöt éve,
1943. március 17-én tragikus körülmé-
nyek között hunyt el. Református
misszionárius diakonissza testvérként
15 évet tevékenykedett a Csendes-
óceánban található Admiralitás-szige-
tekhez tartozó Mánusz szigetén.
____________5.
Tisztelgés 
a mezőfelei 
szoborállítók előtt 
Kacsó Tibort, Ambrus Miklóst és
Szabó Bélát – mindhárman a csík-
somlyói mezőgazdasági szakközépis-
kola tanárai, kiváló agrárszakemberek
– 1959. július 10-én tartóztatták le. A
Kolozsvári Katonai Törvényszék 1959.
szeptember 8-án marosvásárhelyi ki-
szállásán ítélte el őket.
____________15.

Összefogásra, közös cselekvésre van
szükség ma is, mint ahogy összefogásra
volt szükség 1848-ban és minden fon-
tos társadalmi változás idején, hangzott
el tegnap délután a Postaréten, a Szé-
kely vértanúk emlékművénél, ahol több
ezren gyűltek össze az 1848-as forrada-
lomra és szabadságharcra emlékezve.

A magyar történelmi egyházak nevében 
Sebestyén Péter római katolikus plébános mon-
dott beszédet és áldást. 

Beszédet mondott L. Simon László, a Fidesz
országgyűlési képviselője, Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács és a Maros megyei
RMDSZ elnöke, Vass Levente, parlamenti kép-
viselő, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke.

A román miniszterelnök üzenetét Kányádi
Orsolya, Magyarország miniszterelnökének

üzenetét Flender Gyöngyi konzul tolmácsolta. 
Hol tart ma a szabadságunk?

– Március 15-én újra és újra feltesszük a kér-
dést: hol tart ma a szabadságunk? Mennyire
érezhetjük magunkat szabadnak akkor, amikor
üldözik szimbólumainkat, amikor meghurcolják
közösségi vezetőinket, amikor a törvény által
szavatolt jogainkat nem engedik érvényesíteni?

Hozzáférünk, 
de mihez?

Tavaly ismét sereghajtónak bizonyult
Románia – 30 európai ország egészség-
ügyi rendszereit összehasonlító elemzé-
sekből legalábbis ez derül ki. Ez a
második év, amikor az egészségügyi
rendszer fejlettsége, a kórházi fertőzések,
a gyermekhalálozás, a daganatos beteg-
ségek és a szívbetegségek tekintetében
„sikerül” megszereznie a „dicső” utolsó
helyet. A lista elején, mint számítani le-
hetett rá, Hollandia, Svájc és Dánia áll-
nak. 

Az elkerülhető halálesetek tekinteté-
ben szintén továbbra is élen járunk, ami
ugyancsak aggodalomra ad okot. A je-
lentés Romániát mint olyan országot em-
legeti, ahol az egészségügy elavult,
átszervezésre szorul, és ehhez szakembe-
rek segítségére lenne szükség. (Valószí-
nűleg nem lenne hiány jó pénzért
dolgozó szaktanácsadó cégekből.) 

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Antalfi Imola

Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor

TAVASZI SZŐNYEGVÁSÁR
NAGY ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

március 14., szerda –
március 18., vasárnap

között
nagy választékban, 

minden színben 
futó- 

és perzsaszőnyegek
– a gyulafehérvári

gyár 
és a Basarabia Grup 

termékei –  
a Bartók Béla utca 1–3. szám alatti 

SAMIRA üzletben.
Minden órában tombola 

és ajándék minden vásárlónak!
Tel.: 0265/269-295, 0740-187-603.

Összefogásra, közös cselekvésre van szükség ma is

Március 15-i megemlékezés 
a Postaréten



Jótékonysági kosaras bált ren-
deztek szombaton Szabédon,
amelynek bevételét a szervezők
a faluban tavaly elkezdett rava-
talozó befejezésére fordítják.

A hagyományos télvégi kosaras bált
idén is az RMDSZ helyi szervezetének
választmányi tagjai rendezték, a tava-
lyihoz hasonlóan jótékonysági céllal.
A házigazdák a mulatságba érkezőket
kaláccsal, pálinkával, a nőket virággal
fogadták, egyúttal fel is köszöntötték
a szebbik nem képviselőit. 

A zsúfolásig telt művelődési otthon-
ban kulturális műsorral vette kezdetét
az est, fellépett a marosvásárhelyi
Kéknefelejcs nótatársulat néhány
tagja, a Maros Művészegyüttes tánco-
sainak egy része Farkas Csaba Sándor
és Kásler Magda vezetésével, továbbá
Imre Jenő Szabédra beszolgáló refor-
mátus lelkész vezetésével eljött a

szomszédos faluból, Mezőkölpényből
az Élő Víz zenekar és az ifjúsági szín-
játszó egyesület, míg az est és éjszaka
folyamán a jó zenéről Ábrám Tibor,
Buta Árpád és Varga Attila gondosko-
dott. Minden fellépő és a zenészek is
díjmentesen vettek részt, ezzel is hoz-
zájárulva a rendezvény céljához. A tar-
talmas színpadi műsort vastapssal
jutalmazta a közönség, majd kezdetét
vette a mulatság, a kosarakat dísz-
szemlére állították, két ajándékcsoma-
got lehetett nyerni. Többször voltak
vetélkedők az éjszaka folyamán, így
mindenki jól érezte magát, kelleme-
sen, kulturáltan szórakozott – hogy ez
tényleg így volt, mi sem bizonyítja
jobban, hogy reggel zárták be a terem
ajtaját a szervezők.

A résztvevők nemcsak a belépőt fi-
zették meg, hanem a kihelyezett ado-
mányládába is tettek pénzt, és a
sorsjegyek vásárlásában is megnyilvá-
nult a nemes célhoz való hozzáállás,

amit ezúton is köszönnek a szervezők.
A rendezvényen összegyűlt 5774 lejt a
szervezők a Szabédért Egyesület szám-
lájára utalták, ezt az összeget a tavaly
elkezdett és pirosba felhúzott halottas-
ház befejezésére fordítják – tudtuk meg
Csécs Sándor helyi tanácsostól, a szer-
vezők egyikétől, aki hozzátette: a tava-
lyi kosaras bál is hasonló célt szolgált,
az akkor gyűlt összegből bejegyeztet-
ték az egyesületet és megtették a kellő
lépéseket a kiszemelt, és az unitárius
egyházközség által erre a célra átenge-
dett terület telekelése érdekében, hogy
a nyár és ősz folyamán adományokból
és közmunkával felépülhessen és tető
alá kerülhessen az épület. A mostani
bál eredménye további összefogásra,
adakozásra biztatja a szabédiakat, hogy
ha újabb támogatáshoz jutnak, idén
használhatóvá tegyék az épületet;
addig azonban villanyáramot kell ve-
zetni, nyílászárókat szerelni, kívül-
belül vakolni és festeni.

25. TDK Marosvásárhelyen
Március 21–24. között 25. alkalommal kerül sor a Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciára a Marosvásárhelyi Magyar Di-
ákszövetség szervezésében. Az ülésszakra 350
dolgozattal jelentkeztek külföldi és hazai diákok, a szerve-
zők több mint ezer főt érintő programsorozattal készülnek.
A megnyitóünnepség március 22-én, csütörtökön 14 óra-
kor kezdődik a Kultúrpalota nagytermében. A díjkiosztó ün-
nepséget 24-én, szombaton 18 órától tartják ugyanott.

Tavaszi vásár a Petrynél
A Petry Látványműhely és Múzeum udvarán március 16-
án, ma a húsvétra való készülődés jegyében tartják az idei
első tavaszi vásárt. A különleges programok mellett a helyi
termelők gazdag kínálata várja az érdeklődőket. Ez alka-
lommal frisstöpörtyű-olvasztás is lesz, kóstolással. A vásár
reggel 8 órától este 7-ig tart.

Családi alkotóműhely a Talentumban
A gyerekeket és szüleiket egyaránt várják a Talentum Ala-
pítvány – Marosvásárhely, Vihar utca 13.  szám – családi
alkotóműhelyébe március 17-én, szombaton 10 és 12 óra
között, ahol kicsik és nagyok együtt festhetnek, rajzolhat-
nak, különböző képzőművészeti technikákat próbálhatnak
ki, és anyagokkal, színekkel, formákkal kísérletezhetnek. 
Érdeklődni a 0723-037-922-es telefonszámon lehet. 

Húsvéti kézcsodák
A Kézcsodák kézműveskör általános és középiskolás di-
ákok által  készített kézművestárgyakból húsvéti kiállítást
és vásárt tart. A kiállítás a Deus Providebit Tanulmányi Ház
előterében tekinthető meg március 18–24. között naponta
9-től  20 óráig. Várják az érdeklődőket és a vásárlókat.

Védem – tavaszi börze
Március 25-én 15 órától a Sapientia EMTE campusában a
marosvásárhelyi Védem egyesület tavaszi börzét szervez,
ahol a gyerekek által megunt játékok vagy kinőtt holmik
gazdát cserélnek. A  börzén elsősorban gyermekruhák, já-
tékok, könyvek, babakellékek, kismamaholmik várják a vá-
sárlókat, de a hagyomány szerint most is lesznek húsvéti
dekorációk is.

Bebörtönzési parancsot hajtottak
végre 

A gernyeszegi rendőrök 23 éves fiatallal szemben jártak
el, akit a marosvásárhelyi bíróság 3 év és 7 hónap szabad-
ságvesztésre ítélt. A fiatalember a marosvásárhelyi börtön-
ben fogja letölteni büntetését. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma HENRIETTA, holnap
GERTRÚD és PATRIK napja.
GERTRÚD: germán eredetű női
név, jelentése: dárda + erő, más
feltevések szerint a második elem
jelentése varázslónő, vagy bizal-
mas, kedves.
PATRIK: a Patrícius (jelentése:
rómainak született nemes) ír ere-
detű alakváltozata.

16., péntek
A Nap kel 

6 óra 34 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 28 perckor. 
Az év 75. napja, 

hátravan 290 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. március 15.

1 EUR 4,6620

1 USD 3,7715

100 HUF 1,4984

1 g ARANY 160,4298

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt, 
eső várható

Hőmérséklet:
max. 130C
min. 70C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

Sokan vettek részt a bálon, hogy támogassák a nemes célt.                                                                                                                               Fotó: Fodor Elek

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

Gligor Róbert László

6, 5, 3, 25, 21 + 17 NOROC PLUS: 5 7 5 3 9 0

36, 12, 26, 5, 25, 11 SUPER NOROC: 8 1 5 2 6 7

34, 19, 3, 20, 10, 17 NOROC: 6 2 9 9 5 5 2

Kosaras bál Szabédon
Közösségi célra adakoztak

A labdarúgó 1. ligás rájátszás 
2. fordulójának televíziós közvetítési

rendje
Március 16., péntek:
* 18.00 óra: Bukaresti Juventus – Temesvári Poli ACS (alsóház)
* 20.45 óra: Konstancai Viitorul – USK Craiova (felsőház)
Március 17., szombat:
* 18.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Concordia Chiajna (alsóház)
* 20.45 óra: Botoşani FC – Bukaresti Dinamo (alsóház)
Március 18., vasárnap:
* 18.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Gyurgyevói Astra (fel-

sőház)
* 20.45 óra: Kolozsvári CFR – Bukaresti FCSB (felsőház)
Március 19., hétfő:
* 20.45 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Voluntari FC (alsó-

ház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom

Sport és a Look TV/Plus.

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának

18. fordulójában, szombaton 15 órától: Szászré-
geni Avântul – Radnóti SK.

A 4. ligás bajnokság 16. fordulójában, pénte-
ken 19.30 órától: Marosvásárhelyi MSE – Szo-
vátai ACS (Sziget utcai műfüves pálya);
szombaton 11-től: Nyárádtő – Marosvásárhelyi
Gaz Metan, Marosvásárhelyi Atletic – Nyárád-
szereda (meggyesfalvi pálya), Ákosfalva – Ma-
rosoroszfalu, Dános – Dicsőszentmártoni Unirea
Tricolor, Náznánfalva – Kutyfalva.

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga 21.
fordulójában, szombaton 16 órától: Bukaresti
Dinamo – Marosvásárhelyi Maros KK.

KÉZILABDA. A férfi A osztályos bajnokság
B csoportjának 15. fordulójában, vasárnap 12.30
órától: Temesvári Universitar Politehnica – Se-
gesvári Kiválósági Központ.

Városi gólyabál
Március 17-én, szombaton 17 órától a Kultúrpalotában a
nyolcadik alkalommal tartják meg a városi gólyabált. Az
idén nyolc marosvásárhelyi líceum gólyapárjai sorakoznak
fel a színpadon. Az esemény lehetőséget nyújt a magyar
líceumok kilencedikes diákjainak, hogy megcsillogtassák
tehetségüket, és tánctudásukkal elkápráztassák a néző-

ket. Filmekből ismert nyomozók sorakoznak fel, hogy tit-
kok és rejtélyek után kutassanak a fiatalok által igen ked-
velt szórakoztató műsorban.

Laczkó Nagy Aranka 
festménykiállítása
Március 17-én, szombaton 11 órakor a Képzőművészek
Maros Megyei Egyesületének szervezésében a marosvá-
sárhelyi Unirea–Egyesülés képtárban (Köztársaság tér 9.
szám) megnyílik Laczkó Nagy Aranka festészeti kiállítása.

Vázakészítés a Női Akadémiánál
A Női Akadémia szeretettel várja az Ügyes kezű nők el-

nevezésű, hétfő délutánonként heti rendszerességgel meg-
szervezett tevékenységére a hölgyeket, akik különböző
kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani,
a Divers Egyesület Forradalom utca 45. szám alatti szék-
házába. Március 19-én 17.30 és 19.30 óra között 16 és 65+

év közötti életkorú lányokat, asszonyokat várnak, akik
vázát szeretnének készíteni újrahasznosítható anyagokból
Debreczeni Hajnal segítségével. A résztvevők vigyenek,
amennyiben tudnak, 1 l-es üdítős papírdobozt. A szervezők
a résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel elfogadnak, az
összegyűlt adományokat a tevékenységeken használt alap-
anyagra és a Játéktárra fordítják. A Női Akadémia támogató
körének tagjai számára a részvétel ingyenes.

RENDEZVÉNYEK



Örvendetes, hogy az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanácsnak a maros-
vásárhelyi Petőfi-szobornál –
immár hagyományosan – szerve-
zett március 15-i rendezvénye el-
sősorban a fiatalokról szólt. S
március idusának üzenetét nem
mások, mint a fiatalok tolmácsol-
ták. 

Miután dr. Flender Gyöngyi Magyar-
ország Csíkszeredai Főkonzulátusának
nevében felolvasta Orbán Viktor, Ma-
gyarország miniszterelnökének ünnepi
üzenetét, Csibi Kriszta, a marosvásárhe-
lyi Művészeti Líceum diákja alkalom-
hoz írt esszéjét osztotta meg a
hallgatósággal, és többek között arra a
kérdésre kereste a választ, hogy mit je-
lentenek a mai fiataloknak a 170 évvel
ezelőtti eseményen megfogalmazott esz-
mék. Mit ünnepelünk március 15-én? –
tette fel a kérdést a szónok –, melyek
azok az értékek, eszmék, amelyek meg-
fogalmazódtak az 1848-as forradalmat
kirobbantó fiatalokban, és miként tükrö-
ződnek a mai fiatalok életében? Ezek
közül megemlítette a bátorságot, az ösz-
szetartást, az egyenlőséget, az egyenlő

esélyt tanulásban, a testvériséget és a
hitet az életcélok megfogalmazásában,
valamint az elkötelezettséget azért, hogy
beteljesíthetővé váljanak az álmok, a ter-
vek. Ma is ki kell állni a véleményün-
kért, büszkén kell vállalunk
magyarságunkat, de mindenekelőtt em-
bernek lenni „büszke gyönyörűség” –
fogalmazott a végzős diáklány. 

Csibi Kriszta felszólalását követően a
11. osztályos Babos Noémi népdalt éne-
kelt, míg Nagy László – mindketten a
Művészeti Líceum tanulói – szavalt. Az
ünnepi műsort a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum kórusának (Illés Lajos: Szózat,
Kormorán: Himnusz-töredék), majd az
iskola zenekörének fellépése (Kormo-
rán: A költő visszatér) követte. Köllő
Magor Örs Sajó Sándor Magyarnak
lenni című versét, Nagy Boróka Ady
Endre Magyar jakobinus dala című ver-
sét szavalta el. 

Ezután a Dr. Bernády György általá-
nos iskola diákjai léptek fel: a hetedikes
Simon Csenge népdalt énekelt, míg a
nyolcadikos Székely Dániel szavalt.
Végül a Református Kollégium diákjai
Lészen ágyú címmel rövid jelenetet

adtak elő Sombori Sándor Gábor Áron
című regényéből ihletődve. Felelevení-
tették az 1848. november 23-i sepsi-
szentgyörgyi honvédelmi bizottmány
akkori székházában megtartott gyűlést,
ahol a vitán háttérben meghúzódó Gábor
Áron felszólalt, és a következőket
mondta: „Hallom, hogy a főtiszt urak azt
mondják, meg kell hajolnunk az ellenség
előtt, mivel nincs muníció, nincs ágyú.
Lészen ágyú és muníció, amennyi kell!
Semmi mást nem kérek, mint felhatalma-
zást arra, hogy a fülei hámorhoz utazhas-
sak, ott dolgozhassak és dolgoztathassak,
s ha mához két hétre Sepsiszentgyörgy
piacán hat ágyú nem lesz felállítva, és
azokkal a próbalövésnél célt nem találok,
akkor én magam állok tízlépésnyire az
ágyú elébe céltáblának.”

A marosvásárhelyi Petőfi-szobor
előtti rövid jelenet végén képletesen dör-
gött is az ágyú, ezzel jelezve a fiatalok
korabeli elszántságát, elkötelezettségét
az ügy mellett. 

Az iskolások műsora után koszorú-
zással, majd a nemzeti és a székely him-
nusz eléneklésével zárult az ünnepség a
Petőfi-szobornál. (vajda)
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Visszatér a télies idő
Szombattól hirtelen lehűl a levegő az egész ország-
ban, eső, havas eső és havazás is előfordulhat –
derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM)
előrejelzéséből. Szombaton délben Moldvában már
4-5 Celsius-fokra hűl le a levegő, a csapadék havas
eső és hó formáját ölti, és a hideg légtömeg fokoza-
tosan az egész országot, majd egész Európát eléri.
Az időszakra jellemző sokévi (7 és 14 fok közötti) át-
laghoz képest jóval hidegebb lesz az idei március
vége: az ország északnyugati részében éjszakán-
ként akár mínusz 10 fokig is süllyedhet a hőmérő hi-
ganyszála, és az országos hőmérsékleti értékek is
mínusz 6 és plusz 6 fok között alakulnak majd.
(Agerpres)

Komolyan büntethetik 
a feketemunkát

Minden, egyéni munkaszerződés nélkül foglalkozta-
tott munkaerő után 20 000 lejes pénzbírsággal sújt-
ják ezentúl a munkáltatókat, anélkül hogy a bírságok
összértéke meghaladná a 200 000 lejt – döntött
szerdán a képviselőház. A képviselők 177 támogató,
71 ellenszavazattal és 6 tartózkodással, döntő ház-
ként fogadták el a 2017/53-as sürgősségi kormány-
rendeletet törvényerőre emelő tervezetet. Aki
részidős munkára köt szerződést az alkalmazottal,
de a szerződésben megállapított órákon kívül is fog-
lalkoztatja, az alkalmazottanként 10 000 lejes pénz-
büntetésre számíthat, a bírságok összértéke ebben
az esetben sem haladhatja meg a 200 000 lejt. A bír-
ság kiszabása után 48 órán belül megfeleződik a ki-
fizetendő összeg, ezt követően azonban a teljes
büntetést ki kell fizetnie a munkáltatónak. (Agerpres)

Egységesítették 
az adóbevallási űrlapot

Elfogadta a kormány az egységes adóbevallási űr-
lapról szóló jogszabálytervezetet. Az egységes űrlap
hét jelenlegi formanyomtatványt összesít majd, és
évente egyszer kell majd benyújtaniuk a munkabé-
ren kívül egyéb juttatásokban is részesülő szemé-
lyeknek. Az intézkedés a Digi24 szerint 1 millió
hozzájárulót érint. Eugen Teodorovici pénzügymi-
niszter a kormányülésen elmondta, 5%-os kedvez-
ményben részesülnek azon személyek, akik online
fizetik be adóikat és hozzájárulásaikat (jövedelem-
adó, egészségügyi és nyugdíjhozzájárulás). Azon
hozzájárulók pedig, akik még december 15-éig előre
befizetik a kötelezettségeiket, további 5%-os ked-
vezményben részesülnek. (Agerpres)

Szomorú vigasz, hogy Lettországnál, Montenegrónál,
Macedóniánál és Albániánál többet költünk egy fő
egészségügyi ellátására, ami azonban hatékonyságban,
az ellátás minőségében nem tükröződik. Ellenben figye-
lemre méltó, hogy – amint egy korábbi elemzés mutatja
– a betegeknek az egészségügyi szolgáltatásokhoz, alap-
ellátáshoz, szakellátáshoz, bizonyos gyógykezelésekhez
való hozzáférhetősége szempontjából olyan országokat
előz meg Románia, mint Dánia, Olaszország, Spanyol-
ország, sőt, Nagy-Britannia. Azonban hozzáférhetünk,
de mihez? Milyen áron? És milyen terápiákhoz? Mit
lehet várni egy elavult, gyógyszer-, eszköz-, humánerő-
forrás-hiánnyal küszködő állami ellátórendszertől? Egy
korrupt, elpolitizált rendszertől? És milyen alternatívát
jelent a magán ellátórendszer az egészségügyi szolgál-
tatás minősége, a költségek szempontjából? Meddig
várat magára a magán egészségbiztosítási rendszer be-
vezetése?

Az egészségügy átszervezése továbbra is késik. A tár-
cavezető a beígért béremeléssel csupán a rendszer egy
részéhez nyúl hozzá, igaz, fontos részéhez, amitől az or-
vosok, nővérek elvándorlásának megállítását remélik.
Az állami ellátórendszerben – a többi alkalmazott bé-
rezésének növekedése után – rendeződhet tehát a jöve-
delmek kérdése. Az egészségügyi ellátás minőségének,
hatékonyságának növekedéséhez mindez azonban nem
elég. Az elkövetkező, viszonylag rövid időszakban olyan
intézkedéseket kellene meghozni, amelyek versenyké-
pessé teszik az egészségügyet, illetve kellő egyensúlyt
teremtenek az állami és – az utóbbi években több mint
háromszorosára nőtt – privát ellátórendszer között.
Utóbbi ugyanis könnyen „kiürülhet” az európai vi-
szonylatban is látványos béremelések elszívó hatása
miatt. 

Hozzáférünk, 
de mihez?
(Folytatás az 1. oldalról)

Nem járult hozzá a Román Nem-
zeti Bank (BNR) ahhoz, hogy az
OTP Bank Nyrt. megvásárolja a
National Bank of Greece csoport-
hoz tartozó Banca Românească
SA pénzintézet 99,28 százalékos
részvénycsomagját – tudatta csü-
törtöki közleményében a jegy-
bank.

A BNR nem közölte az elutasítás
okait, arra hivatkozva, hogy a bankfel-
ügyeleti hatásköre révén megszerzett in-
formációk a jegybanki törvény
értelmében üzleti titkokat képeznek,

amelyeket a BNR köteles bizalmasan
kezelni.

A román gazdasági sajtó már napok-
kal korábban megjósolta a BNR csütör-
tökön nyilvánosságra hozott döntését,
amire szokatlanul sokat kellett várni. A
Bursa.ro portál szerint az egy évtizeddel
ezelőtt kirobbant válság óta ez az első
eset, hogy a román jegybank nem járul
hozzá egy bankügylethez, amelyben a
felek már megegyeztek.

Az OTP vezetői tavaly július végén
jelentették be, hogy a National Bank of
Greece képviselőivel aláírták a Banca

Românească eladásáról szóló szerző-
dést. Az üzlet pénzügyi részleteit a felek
nem hozták nyilvánosságra.

Tavaly decemberben a román Ver-
senytanács jóváhagyta az OTP Bank
újabb romániai akvizícióját, amelytől az
OTP-csoport azt várta, hogy romániai
pénzintézetének piaci részesedése 
mintegy 4 százalékra emelkedhet, és a
román bankpiac 8. legnagyobb szerep-
lőjévé válhat.

Az OTP 2014-ben megvásárolta a ro-
mániai Millennium Bankot is a portugál
Banco Comercial Portuguestől. (MTI)

Ország – világ

Fotó: Nagy Tibor

Ünnepség a Petőfi-szobornál
A fiatalok márciusa 

Nem engedélyezte a BNR az OTP újabb bankvásárlását

Súlyos támadásnak nevezte a
nemzetpolitikáért felelős minisz-
terelnök-helyettes azt, hogy a ro-
mániai prefektúrák erdélyi
magyar önkormányzati vezetőket
büntettek meg a Magyarország
nemzeti ünnepén Kovásza és Har-
gita megyékben kihelyezett ma-
gyar szimbólumok miatt.

Semjén Zsolt az MTI-hez csütörtökön
eljuttatott közleményében azt írta:
„Nemzeti ünnepünkön különösen elfo-
gadhatatlan és botrányos, hogy büntetik
nemzeti szimbólumaink használatát.”
Magyarországon természetes, hogy
nemzeti kisebbségek – így a magyaror-

szági románság – teljes szabadságban
használhatják nemzeti és kisebbségi
szimbólumaikat. Ugyanez alapvető elvá-
rás Románia tekintetében is – hangsú-
lyozta a miniszterelnök-helyettes.

Hozzátette: a magyar kormány nem-
zetpolitikai minisztereként teljes szolida-
ritását fejezi ki az erdélyi magyarság és
a megtámadott magyar vezetők iránt.
Magyarország kormánya mögöttük áll.

Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely
és Kézdivásárhely polgármesterére is öt-
ötezer lejes pénzbírságot szabott ki szer-
dán a prefektusi hivatal a március 15-i
nemzeti ünnep tiszteletére kitűzött ma-
gyar jelképek miatt.

Mind a Székelyudvarhely esetében in-
tézkedő Hargita megyei, mind pedig a
Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyör-
gyön bírságoló Kovászna megyei pre-
fektus azt kifogásolta, hogy a városháza
nem tett román zászlót is minden magyar
lobogó mellé.

A székelyföldi megyék prefektusai a
román zászlótörvényre hivatkoznak,
amely előírja, hogy más államok lobo-
góit csak Románia zászlajával együtt, ki-
zárólag külföldi hivatalosságok
látogatása, nemzetközi találkozók vagy
ünnepségek alkalmából, hivatalos épüle-
teken vagy a helyhatóságok által kijelölt
köztereken szabad kitűzni. (MTI)

Semjén Zsolt elítélte, hogy megbüntettek 
erdélyi magyar polgármestereket



– kezdte beszédét Péter Ferenc. És
a választ is megadta: – Ezekre a
kérdésekre csak egy válasz van, az,
hogy korlátozva vagyunk szabadsá-
gunkban. Hiszen nem használhatjuk
anyanyelvünket a hivatalokban és a
köztereken, mai napig vitát és fe-
szültséget kelt az a kérdés, hogy
mikor és hogyan használhatjuk
nemzeti szimbólumainkat. Sok
esetben kell azzal szembesülnünk,
hogy nehezen kivívott jogainkat
nem tartják tiszteletben. Elég, ha a
katolikus iskolára gondolunk. Két
éve szinte szélmalomharcot vívunk
a Római Katolikus Teológiai Líce-
umért. Azonban sosem fogjuk fel-
adni. Sikerült a parlamenti 6
százalék mellé további 45 százalé-
kot hozzátenni és egy olyan tör-
vényt elfogadni, amely által
zavartalanul folytathatja működését
a felekezeti iskola. 

Bízom abban, hogy az alkot-
mánybíróság nem emel kifogást a
törvény ellen.  Azt kérem mindany-
nyiunk nevében országunk szász
nemzetiségű államelnökétől, hogy
jó keresztényként, egy másik fontos
államalkotó kisebbségi közösség
tagjaként támogassa a felekezeti
anyanyelvű oktatást! – mondta
egyebek mellett az RMDSZ megyei
elnöke. 

Felhívta ugyanakkor a figyelmet,
hogy az idei év nem csak az erdélyi
magyar kisebbség számára lehet
sorsfordító, 2018-ban egész Európa
szintjén változhat a kisebbségek
helyzete, ha sikerül érvénybe lép-
tetni a Minority Safepack kezdemé-
nyezést, amely a kisebbségi jogok
európai szintű szabályozását sür-
geti. Ez a polgári kezdeményezés az
Európai Unió történetében először
teremt lehetőséget arra, hogy Eu-
rópa szintjén egységes törvényke-
zés rendelkezzen a kisebbségek
jogairól. Arra kérte az egybegyűlte-
ket, hogy írják alá az európai ki-
sebbségvédelmi kezdeményezést,
ha még eddig nem tették meg. Hi-
szen összefogásra, közös cselek-
vésre van szükség ebben az ügyben
is, mint ahogyan összefogásra volt
szükség 1848-ban, és minden fon-
tos társadalmi változás idején. 
Arra fektessük a hangsúlyt, 
ami összeköt

Viorica Dăncilă miniszterelnök
„barátsággal üdvözölte a magyar
polgártársakat most, 170 évvel azon
történelmi pillanat után, amikor a
magyar forradalmárok csatlakoztak
az európai nemzeti felszabadítási
mozgalmakhoz”, és azt üzente, „el-
jött az a pillanat, hogy arra fektes-
sük a hangsúlyt, ami összeköti a
románokat és magyarokat, és ami
elősegíti az emberi kapcsolatokat, a

kulturális párbeszédet, a közös eu-
rópai gondolkodást, valamint azon
hagyományok és szokások ápolását,
amelyek meghatároznak bennün-
ket”.
Beregszásztól Újvidékig és Duna-
szerdahelytől Csíkszeredáig 

Üzenetében Orbán Viktor kor-
mányfő hangsúlyozta: ma ismét el-
jött az idő, amikor együtt kell
megvédenünk szabadságunkat és
ezeréves kultúránkat. Mert mi, ma-
gyarok, ma sem kívánunk mást,
mint hogy közösen ünnepelhessük
hőseinket, és olyan világot építhes-
sünk magunknak, amelyben szaba-
don használhatjuk nyelvünket, és
büszkén mondhatjuk el, hogy akár-
csak őseink, mi is az erő, a hűség és
a jövőbe vetett reménység színeiben
akarunk élni a Kárpát medencében.
Engedjék meg, hogy az 1848-as
forradalom és szabadságharc 170.
évfordulóján tisztelettel köszöntsem
önöket, és azt kívánjam: még sok
száz évig zengjen Beregszásztól Új-
vidékig és Dunaszerdahelytől Csík-
szeredáig, hogy „Éljen a magyar
szabadság, éljen a haza!”

Simon László fideszes politikus
1848 üzenetéről beszélt: a szabad-
ság vágyáról és a polgári gondolko-
dásról. A független kormány
megteremtéséről, a népképviselet-
ről, a sajtószabadságról, a közteher-
viselésről, a törvény előtti
egyenlőségről, a felelős minisztéri-
umok szükségességéről, az úrbéri
viszonyok megszüntetéséről, és
nem utolsósorban az Unióról Er-

déllyel. Ami szellemi, lelki értelem-
ben ma is lehetséges, éppen ezért
tett meg mindent az elmúlt két kor-
mányzati ciklusban a békés nemzet-
egyesítésért Orbán Viktor
kormánya.
Mindannyiunkban benne van 
a szülőföld szeretete

Vass Levente, az RMDSZ maros-
vásárhelyi elnöke arra kereste a vá-
laszt, vajon hogyan képes március
15-e 170 év után is ennyi marosvá-
sárhelyi magyart a Postarétre ki-
hozni? Vajon miért van ez az üzenet
a lelkünkben, az agyunkban, beleé-
pülve a génjeinkbe?  És válaszolt is
rá: valószínűleg azért, mert fiatal-
ként ezt látjuk benne: a változás, a
változtatás lehetőségét, a magyarsá-
gunkért való aggodalmat. „Azt gon-
doltuk, hogy van társadalmi
méltányosság, társadalmi igazsá-
gosság. Hogy képesek leszünk az
életünket jobbá varázsolni”. De,
mint mondta, az is benne lehetett, és
azért maradt 170 év után is élő már-
cius 15-e, mert mindannyiunkban
benne van a szülőföld szeretete, és
mert a szülőföldön maradás a meg-
maradás egyetlen záloga. „Ma nem
karrdal, de jogaink mellett kiállva
azt kérjük, hogy itt, ezen a szülőföl-
dön, a Kárpát-medencében helyünk
legyen, és a jogainkat megkaphas-
suk, gazdaságilag boldogulásunkat
megtaláljuk, hogy a gyermekeink
itthon maradhassanak” – mondta
egyebek mellett Vass Levente, az
RMDSZ marosvásárhelyi elnöke.

A rendezvényen fellépett Sebes-

tyén Aba színész (Nemzeti dal),
Hegyi Boróka, a Forradalmi rímek
szavalóverseny I. helyezettje, a Bo-
lyai Farkas Elméleti Líceum 10.
osztályos tanulója (Ady Endre –
Magyar jakobinus dala), Nemes
Tibor (Kormorán:  A költő visszatér,
Ki szívét osztja szét), a Serafim
Duicu általános iskola Rügyezők
furulyacsoportja és a Csillagfény
néptáncegyüttes, a  korondi fúvó-
szenekar, Varró Huba és társulata.

Az ünnepi megemlékezés koszo-
rúzással és a himnuszok eléneklésé-
vel ért véget.
Könyv és gyertya díjátadó gála

Délután 6 órától, a megyei
RMDSZ szervezésében a Kultúrpa-
lota nagytermében vette kezdetét az
ötödik Könyv és gyertya díjátadó
gála. A Könyv és gyertya díjat
olyan személyek kapják, akik kie-
melkedő munkát végeznek a ma-
gyar közösségért, szorgalmazzák az
itthon maradást, és szakmai felké-
szültségükkel segítik a közösség
előremenetelét. 

A díjakat Péter Ferenc, az
RMDSZ megyei elnöke adta át.

Péter Ferenc hangsúlyozta: Mi,
Maros megyei, marosvásárhelyi
magyarok nem vagyunk másod-
rangú állampolgárai ennek az or-
szágnak, megyének és városnak.
Mi, erdélyi, székelyföldi magyarok
1000 éve élünk Erdélyben és 100
éve Romániában. Ez a mi szülőföl-
dünk is. Nem kérünk mást, csak azt,
ami egy államalkotó közösségnek
kijár: tiszteletet és jogegyenlőséget!
Közösségünk egyes tagjai nap mint
nap dolgoznak azért, hogy megőriz-
zék értékeinket és érvényt szerezze-
nek közösségi céljainknak. Ma
azért gyűltünk össze, hogy őket ün-
nepeljük. A Könyv és gyertya díjak
átadásával azon személyeknek
mondunk köszönetet, akik hozzájá-
rultak közösségünk erősödéséhez,
kultúránk fenntartásához, az anya-
nyelvű oktatás fejlődéséhez. 

Az idei kitüntetettek névsora: 1.
Albert Ferenc autószerelő (Mező-
csávás kerület), 2. Batizán Attila re-
formátus lelkipásztor (Ákosfalva
kerület), 3. Böjte Judit óvodapeda-
gógus  (Mezőbánd kerület), 4.
Buksa Ferenc református lelkipász-
tor (Nyárádszereda kerület), 5. Csi-
szár Aladár prímás (Gernyeszeg
kerület), 6. Gábos Dezső nyugal-
mazott tanító (Segesvár kerület), 7.
Gál Éva, az RMDSZ 8-as körzeté-
nek volt elnöke (Marosvásárhely),
8. Gyulai József állategészségügyi
technikus (Radnót kerület), 9. Kle-
mentisz János nyugalmazott tanár
(Marosvásárhely), 10. Kováts
(Szász) Ildikó nyugalmazott óvónő,
(Marosludas kerület), 11. Lászlóné
Fülöp Irén nyugalmazott tanítónő
(Szászrégen kerület), 12. Magya-
rósi Erzsébet pedagógus (Erdő-
szentgyörgy kerület), 13. Márton
József edző (Marosszentkirály), 14.
Post mortem Siklódi Zsolt grafikus-
művész (Szováta).

Fellépett Erdős Róbert, a buda-
pesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem hallgatója, verset mondott
Tóth Eszter Nikolett, a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem végzős
diákja. Az estet a magyarországi
Esszencia Produkció koncertje
zárta. 21 órától slam poetry est vette
kezdetét a Jazz&Blues Klubban. 

   4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________AKTUÁLIS _____________________________________________ 2018. március 16., péntek

(Folytatás az 1. oldalról)
Március 15-i megemlékezés a Postaréten

Tisztelt ünneplő közösség, ma-
gyar honfitársak!

Március 15. a magyar szabadság-
harc napja. 170 évvel ezelőtt eljött
a cselekvés pillanata, és kitört a sza-
badságharc, amelyre ma is igazo-
dási pontként, világítótoronyként
tekintünk. Március 15. alkalom a
megemlékezésre, és útkeresés a bi-
zonytalanságban. 

Legszentebb forradalmunk, mert
teljes nemzeti egyetértés övezi. Tör-
téneti tablóján mindenki megtalálja
a maga helyét és a maga hősét. A ra-
dikálisok Petőfi Sándort, az ellenál-
lók Táncsics Mihályt, a
romantikusok Jókai Mórt.

Ez így van rendjén. Március 15.
összeköt bennünket, magyarokat,
annak ellenére, hogy sok olyan kér-
dés van, amelyben megoszlik véle-
ményünk. 

2018-ban a szabadságharc kitöré-
sének kerek évfordulóját ünnepel-

jük. Ma ugyan nem kell kivont
karddal csatába vonulnunk, értéke-
inkért és érdekeinkért harcolnunk
kell. Szolgálnunk kell a hazát, ma-
gyarságunkat, ha ez mást és hatvá-
nyozott feladatokat jelent
kisebbségi létben. Annak az ország-
nak a fejlődéséhez, haladásához is
hozzá kell járulnunk, amelyben
élünk, amelyben boldogulni aka-
runk ezután is.

Tudjuk, hogy mit akarunk, és ezt
minden alkalommal el kell monda-
nunk. Kollektív jogaink biztosítását
kérjük, és elvárjuk Romániától,
hogy legyen víziója, elképzelése
arról, merre kellene haladnia – mert
ma céltalan ez az ország, irányt
vesztve sodródik. A román politika
nem a tudatos tervezésről, hanem az
egymás elleni harcról ismerszik
meg.

Ez nincsen rendjén. Ha a román
társadalom képviselői nem kezde-

nek komoly párbeszédet a jövőről,
a 2018-as esztendő is úgy telik el,
mint az uniós csatlakozás utáni tíz:
nem alkotunk sem újat, sem mara-
dandót.

Az 1848–1849-es szabadsághar-
cot kiegyezés követte. Mi, magya-
rok ma is kiegyezésre törekszünk.
Ki kell egyeznünk abban, hogy Ro-
mániának ugyan a neve román, va-
lójában több nemzetiség közös
országa. És ki kell egyeznünk
abban is, hogy semmit sem ér a
haza szolgálata, ha nem járulunk
hozzá az ország fejlődéséhez, közös
jövőnk építéséhez.

2018-ban legyen józanság, több
az egyenlőségből, a szabadságból
és a testvériségből! 

Kelemen Hunor,
a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség elnöke

2018. március 15.

Az RMDSZ március 15-i üzenete

Fotó: Nagy Tibor



Molnár Mária 1886. szeptember 11-én szü-
letett Várpalotán. Hetvenöt éve, 1943. már-
cius 17-én tragikus körülmények között
hunyt el. Református misszionárius diako-
nissza testvérként 15 évet tevékenykedett a
Csendes-óceánban található Admiralitás-szi-
getekhez tartozó Mánusz szigetén. A szigetek
Ausztráliától északra, Új-Guineától északke-
letre találhatóak, egy nagyobb szigetből és
körülötte sok szigetecskéből állnak. Lakóik
kannibalizmusa miatt e szigetcsoporthoz csak
a XX. század elején közeledtek a tudósok és
a tengerészek. A felfedezők között két ma-
gyar tudós nevét is megemlíthetjük: Fenichel
Sámuel, valamint a Szatmár megyei Bíró
Lajos. A sziget 1903-ban német kormányzó-
ság lett, de lakói olyan vadak maradtak to-
vábbra is, hogy 1914-ben megszállták az
ausztrálok, és rendkívül szigorú intézkedése-
ket hoztak. A művelt világtól teljesen elzárt
szigetvilágban a bennszülöttek tanítójuknak,
gyógyítójuknak, édesanyjuknak tartották,
Missziz doktornak hívták Molnár Máriát. A
föld túlsó felén fekete márványtábla örökíti
meg aranybetűkkel a nevét. Őrá emlékezünk.

Mária tízgyermekes családba született,
édesanyja mélyen hívőnek nevelte. Amikor
nagylány lett, a család felköltözött Pestre, itt
ismerkedett meg a Bethánia Egylettel, ahova
eljárt bibliaórákra. Belépett a diakonisszák
közé, itt végezte el a polgári iskolát, majd
műtősnővér lett, és mindent megtanult, amit
egy képzett betegápolónak tudnia kellett.

1914-ben, a háború kitörésekor egy aradi
kórházban dolgozott, ahonnan kikerült a ga-
líciai frontra egy járványkórházba. A világ-
háború után visszakerült Pestre, ahol
továbbra is diakonisszaként tevékenykedett,
betegeket, foglyokat látogatott, szegényekkel
foglalkozott. Vasárnapi iskola szervezése,
bibliakör tartása, énekkar vezetése is a mun-
kaköréhez tartozott. Egy orvos javaslatára
megtanult németül, és eljutott a Liebenzelli
Misszió Intézetbe Németországba, ahol egy
évet tanult a missziós iskolában. Ekkor Má-
nusz szigetéről szabadságra érkezett a lel-
kész, és beszámolt ottani munkájáról. Molnár

Mária sokat vívódott magában, amíg elhatá-
rozta: vállalja a missziós munkát az egyik 
legeldugottabb és legveszélyesebb helyen, a
pápuák földjén. Magyarországon előadókö-
rútra indult, hogy pénzt gyűjtsön az útra.
1927 januárjában megérkezett az ausztráliai
kormánytól az engedély, miszerint a Magyar
Protestáns Missziós Szövetség küldöttjeként
mehet Mánusz szigetére. Az ünnepélyes fel-
avatás és kibocsátás 1927. augusztus 14-én
volt a budapesti Kálvin téri református temp-
lomban. Novemberben megérkezett a vízum
is, és Giebel Tina misszionárius testvérrel el-
indultak a hosszú útra: vonattal Franciaor-
szágba, majd onnan hajóval a szigetre.
Összesen kilenc hétig utaztak.

Mánusz szigetén a misszionáriusnők sebet
kötöztek, betegeket gyógyítottak, imára taní-
tottak, gyerekekkel foglalkoztak. Mivel más
hittérítők is voltak már ott, Molnár Máriát ki-
nevezték négy kisebb szigetre, ahol egyedül
élt a feketék közt egy másfél méter magas,
cölöpökre épített házban. Nagy hit kellett

hozzá! Gyakran írt haza levelet ottani éle-
téről, ezeket összegyűjtötték, és megjelentet-
ték az emlékiratait. Leírta, hogy milyen nagy
ünnepeknek bizonyultak a keresztelések al-
kalmai. Előtte nyolc hónapig vallástanítás
volt, utána vizsgát tartottak, majd jött a ke-
resztelés. Mindenkin fehér ruha volt, bibliai
nevet kaptak, utána úrvacsora, és elmondták
az anyanyelvükön a Hiszekegyet. Sok szige-
tet meglátogatott, hogy terjessze Isten Igéjét,
és gyógyítsa a betegeket. Új templomot is
építettek, amit nagy ünnepléssel szenteltek
fel. Minden nehézség el-
lenére Mária megsze-
rette az ottani életet, új
házat építettek neki.

Hét év után hazauta-
zott Magyarországra,
hogy még láthassa édes-
anyját, találkozzon test-
véreivel és azok
családjával. Különböző
újságokban írtak róla.
Mintegy hatvan gyüle-
kezetet látogatott meg,
úti beszámolókat tartott.
Mindenütt tele templo-
mok fogadták. Mégsem
érezte jól magát, vissza-
vágyott a szigetekre.
1936 szeptemberében
elhagyta a Déli pályaud-
vart, és „hazaindult” fe-
kete bennszülötteihez,
akik szerették őt. Tudta,
többé már nem tér haza.
A szigeteken keresztyén
testvérei fehér ruhában
álltak sorfalat, énekelve
várták. 

Hittérítő, tanító, gyó-
gyító életét ott folytatta,
ahol abbahagyta, miköz-
ben hol vulkánkitörés,
hol roppant erejű orkán
tombolt a szigeten.
Aztán kitört a világhá-
ború, és 1942-ben a ja-
pánok megszállták az

Admiralitás-szigeteket. Mivel a misszionári-
usoknak volt rádiójuk, kémkedéssel vádolták
őket, és mindenkit kegyetlenül kivégeztek, a
tengerbe lőttek. Ma a szigeteken a nevét vi-
seli a leánykollégium, és egyúttal fekete már-
ványtábla őrzi az emlékét az alábbi
szöveggel: „Misszionáriusaink emlékére,
akik 1943. március 17-én életüket vesztették
egy japán katonai akcióban”. Alatta hat név,
köztük Molnár Mária neve. A márványkő
alatt nem nyugszik senki. A műemléket kó-
kuszpálmák veszik körül.

Hetvenöt éve halt meg Molnár Mária diakonissza nővér
Dr. Ábrám Zoltán

(Forrás: ÉrdMost.hu, Est.hu, Blog.hu)
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(...) a villámló ablakokban
Celzius-létráját riadva kússza
Az izgatott, rab higany-szál: a vén,
Hűlő világnak újra láza van:
Trilláz a fényben reszkető magas
Tűzfalak közt, mint furcsa és kemény
Rigóhang, egy inas-száj szurtos füttye,
S rekedt autótülök, biciklicsengés,
Sikoltó sín, trappos paták alatt
Az utcakő gránit feleselése,
Harang, rikkancsok, anda zongorák
Skálája a politúros homályból
S az emberi lélegzés halk zenéje
Szédülten szaporázza ritmusát (...)

– Ez is március. Tóth Árpád Márciusa – 

Ó, most minden zugát e messzi gömbnek:
Tág tengerek zöld ínyű habtaréját,
Folyók parallel partját, ifjú erdők
Testén az átnyilalló édes allét,
A földeken a billió barázdát
És minden városok sűrűn rakott
Ragyogó ház-sorát valami vad vágy
Feszíti szét (...)

Március van! Március idusa. Forradalmak
ideje. Égen, földön. Hóvirágok között s em-
berek között.

Római hagyomány szerint az év akkori
első hónapját Romulus nevezte el apjáról,
Marsról. Mars eredetileg paraszti istenség
volt. Silvanus néven az erdők és legelők fe-
lett uralkodott. Az ókori rómaiak silvája az
erdő volt. Fa, bokor, liget. A föld megműve-
lése kérdéseiben fordultak hozzá az emberek,
de már a korai időkben az ógörög Árész ro-
konának tudták. Nevét viseli Földünk külső
szomszédja is: a háború istenének „égi teste”.

Március. Nő a nappal, fogy az éjjel, s egy
adott pillanatban egyenlő hosszúra nyúlik az
egyik, fogyatkozik a másik. Nap-éj egyenlő-
ség.

A Földön a márciusi nap-éj egyenlőség
napja általában március 21. (illetve március
20., ritkábban március 19., a naptárrendszer
és a Föld mozgásának eltérései miatt). A XXI.
században 2011 volt az utolsó olyan év
(közép-európai idő szerint), amikor március
21-én következett be ez az időpont, innentől
a század végéig mindig korábban lesz. 2011-
ben ugyanis még március 21-ére esett a csil-
lagászati tavasz kezdete, de mivel 2012

szökőév volt, ezért ebben az évben 20-án reg-
gel következett be. Ezt követően, mivel 365
napos évek jönnek, a nap-éj egyenlőség idő-
pontja ismét egyre későbbre kezdett tolódni,
de 2015-ben is még március 20-ára esett, nem
sokkal éjfél előtt köszöntött be a csillagászati
tavasz. Ezután, mielőtt még újra elérte volna
a 21-ét, ismét szökőév jött, ezért 2016-ban a
nap-éj egyenlőség március 20-án reggelre ke-
rült vissza. A négyévenkénti 45 perces csú-
szás azt eredményezi, hogy 2012-től 2047-ig
minden évben – közép-európai idő szerint –
március 20-ára, 2048-tól viszont már 19-ére
esik a jeles nap, a tavasz kezdete – csillagá-
szatilag. Mivel 2100-ban kimarad (az egyéb-
ként négyévente esedékes) február 29., így 1
napot előrefelé mozdul el a folyamat, és
2102-ben már – a XXII. században először –
ismét 21-én következik be a természet újjá-
születésének e fontos szimbóluma.

Viszont mivel a Földön mindenhol ugyan-
abban az időpillanatban következik be a csil-
lagászati tavasz, és csak időzónánként
változik az időpontja, ez azt is jelenti, hogy
2050-ben a legkeletebbre található időzóná-
ban helyi idő szerint március 21-én 0 óra 20
perckor következik be, tehát ott még a század
közepéig kell várni a XXI. század utolsó 21-
ei nap-éj egyenlőségére.

Amit az északi félgömbön tavaszi nap-éj
egyenlőségnek neveznek, a délin az az őszi
nap-éj egyenlőség. A két féltekén ez a csilla-
gászati tavasz, illetve a csillagászati ősz kez-
dete is.

Az időnként előforduló eltérés a naptári és
csillagászati számítás között abból adódik,
hogy a római katolikus egyház, annak érde-
kében, hogy a húsvét időpontját egyszerűb-
ben meg lehessen határozni, a nap-éj
egyenlőség időpontját mindig március 21-ére
teszi.

Tres ubi Luciferos veniens praemiserit Eos,
tempora nocturnis aequa diurna feres.

Ezt írja a nap-éj egyenlőségről Publius
Ovidius Naso a Fasti III. énekének 877-888.
sorában. Gaál László fordításában ekképpen
hangzik ez magyarul:

Hajnali csillagfényt háromszor gyújt fel a Hajnal,
s ekkor egyenlővé válik a nappal az éj.

Éppen 2060 éve, Kr. e. 43-ban, március
20-án született Ovidius Sulmo városában. A

római aranykor költője
Ünnepek című költemé-
nyében a római naptár
szerint haladva emléke-
zett meg az év különböző
ünnepeiről. A költői nap-
tárnak csak az első hat
hónapja készült el. Ami-
kor befejezte a júniusi
napok idézését, követke-
zett életének tragédiája.
Augustus császár Kr. u.
8-ban rendelettel utasí-
totta ki Rómából, s a Fe-
kete-tenger partjára,
Tomiba (Tomis, ma
Konstanca) száműzte.

A száműzetés oka az
volt, hogy az ünnepelt
aranykori költő a császár
léha leányának, Júliának,
bizalmas barátja volt, aki
házasságtörő kalandjai-
nak egy részét is Ovidius
házában bonyolította le.
Egy nagyon botrányos
ügy kiderült, talán magá-
nak Ovidiusnak a köny-
nyelmű pletykája alapján.
Ezt már a császár nem
bocsátotta meg. Júliát is
száműzte, de Ovidiust –
mint bűntársat is – a birodalom távoli sar-
kába, a Fekete-tenger partján fekvő Tomiba.

Ovidius esetében a száműzetésnek egy
enyhébb fajáról, ún. relegációról volt szó:
római polgárjogát, vagyonát, sőt a Rómával
való írásbeli kapcsolat jogát is megtarthatta.
De a költő hiába esedezett amnesztiáért, az
erkölcsök tisztaságán vasszigorral őrködő
uralkodó nem bocsátotta meg frivol, a császár
elképzelte aranykori fenséggel összeegyez-
tethetetlen szellemű verseit. Csak a halál ve-
tett véget relegációjának.

A Fasti márciust leíró részében található a
római naptár történetének összefoglalása
mellett a tavasz jöttének dicsérete is. S a ta-
vaszi nap-éj egyenlőség római ünnepének le-
írása:

azt a babért, amely egy évig van a főpapi házon,
most leszedik, s kapuján díszlik a friss koszorú.
Akkor Phoebus fája virít a „király” kapuján is,
és ugyanez van az ős curial háza előtt.
És hogy Vesta is új lombbal koszorúzva ragyogjon,
trójai tűzhelynek régi babérja lehull.
Még azt is mondják, hogy a titkos tűzhelyen új tűz
gyúlad, erőre kap, és lángja magasba szökik.
Ebben a hónapban tisztelték Anna Perennát:
ekkor újult meg az év, azt bizonyítja ez is.
Tisztüket át ekkor vették tisztségviselőink,...

Tavasz. Március első dekádja után. Amikor
friss koszorú kerül a Székely vértanúk obe-
liszkjére.

Tavasz. Március idusán. Amikor új tüzek
gyulladnak a természetben. Is.

Tavasz. Március második dekádjának
végén. Amikor tisztüket átveszik a természet-
ben is az új tisztségviselők.

Tavasszal, 250 éve, 1767. március 20-án
született Monostorapátiban Varga Márton
természettudós, akadémiai tanár. Szombathe-
lyen, Székesfehérváron, Győrben tanult. Ko-
máromban, Nagyváradon, Győrben tanított.
1796-ban a három éve alapított Erdélyi Ma-
gyar Nyelvmívelő Társaság Vásárhelyt tagjai
közé választotta. Tanárként sokat tett a termé-
szettudományok magyar nyelvű megismerte-
téséért, s mint nyelvművelő is a tudomány
szaknyelvének kialakításán fáradozott. Fő
művei – az 1808-ban Nagyváradon nyomda-
festéket látott A gyönyörű természet tudomá-

nya magyarázta a tüneményekből és az új
feltalálásokból nemzete s az ifjúság javára s
A tsillagos égnek és a föld golyóbissának az
ő tüneménnyeivel eggyütt való természeti
előadása s megesmértetése, egy évre rá – a
megelőlegezett bizalmat is voltak hivatottak
megszolgálni. Ez is történelem, ez is vásár-
helyi történet is, s ez is március.

Éppen csak belelóg március harmadik de-
kádjába 22-e. A víz világnapjának megün-
neplését az 1992. évi Rio de Janeiró-i
környezetvédelmi konferencián kezdemé-
nyezték. Ennek hatására az ENSZ március
22-ét nyilvánította e nappá, felhíva a kormá-
nyok, szervezetek és magánszemélyek figyel-
mét a víz fontos szerepére életünkben.

Jómagam Kányádi Sándor a kisborosnyói
forrásvédő kisiskolások kérésére írt versét, az
Ének a forrásról-t, teszem ide lármafának:

Van egy forrás valahol egy
öreg erdő sátorában,
valamikor a korsómmal
vízért én is odajártam.

Ott tanyáznak a rigók is,
közelében raknak fészket;
alkonyatkor odajárnak
szarvasok és szomjas őzek.

Láttam belőle kortyolni
nyári napot, teleholdat,
csillaghullás idején a
csillagok mind belehullnak.

Jóbarátom az a forrás,
biztatott, s én hittel hittem:
sikerül az aratóknak
egy csillagot kimerítnem.

Kárpótlásul a csillagért
azoknak, kik várva várnak,
megtanított jég alatt is
pengetni a citerámat.

S tél múltán, reménységgel, tán már sem
hideg, sem másmi nem citeráztat.

Kívánom ezt minden kedves Olvasómnak.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018-ben, március idusán
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Kiss Székely Zoltán

Nap-éj egyenlőséget álmodik a lombját hagyó ágvég

Ifjú erdő testén átnyilalló hóvirág allé

A természet kalendáriuma (CCXCVIII.)

(Folytatás  március 9-i lapszámunkból)
Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyja-
ira emlékezünk, akikről talán nem tu-
dunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes
részt vállaltak az egyetemes magyar
kultúra és tudomány gazdagításában.
(Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000–
1990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

REMETEI FILEP FERENC (Nagy-
szeben, 1898. márc. 11. – Körmend, 1977.
ápr. 3.): orvos. Középiskoláit Kolozsvárott,

orvosi tanulmányait 1917-1922 között Bp.-
en végezte. 1922-23-ben Mezőhegyesen,
1923-1926 között a Pestújhelyi Kórházban
sebész, 1926-1929 között Szegeden a Sebé-
szeti Klinikán tanársegéd, 1929-1931 között
Gyulán magánszanatóriumi főorvos. 1931-68
között a körmendi kórház igazgatója. Közel
száz tanulmányt közölt. 1958-1964 között a
Nyugatdunántúli Sebész szakcsoport elnöke,
később díszelnöke. – F. m. Körmend egész-
ségügyének története (Kapronczay Károllyal,
Körmend, 1983).

JANKÓ JÁNOS (Pest, 1868. márc. 13.
– Borszék, 1902. júl. 28.): etnográfus, ~ János
festő fia. Tanulmányait a bp.-i egyetem föld-

rajz szakán végezte. Olaszo.-i és észak-afri-
kai tanulmányutak után 1890-ben az angol és
francia föld- és néprajzi intézeteket tanulmá-
nyozta. 1892–93-ban tanársegéd a bp.-i föld-
rajzi intézetben, 1894-ben az MNM néprajzi
osztályára került, melynek utóbb osztályigaz-
gatója volt. A berlini Museum für Völker-
kunde tanulmányozása után ismételten
beutazta Mo.-ot, és felállította az ezredéves
kiállítás néprajzi faluját. 1896 nyarán gr.
Zichy Jenő megbízásából az oroszországi
néprajzi gyűjteményeket tanulmányozta
(Szentpétervár, Moszkva, Nyizsnyij Novgo-
rod). A harmadik Zichy-expedíció tagjaként
1898-ban a Kaukázusból indult, majd a fe-
kete-tengeri és volgai vizsgálatok után To-
bolszkban különvált Zichyéktől, s három
hónapon át néprajzi és antropológiai gyűjtést

végzett az Ob és Irtis vidékén az osztjákok
(hantik) között. Hazatérve megírta nagy je-
lentőségű halászati munkáját, s ismét mo.-i
vizsgálatokat kezdett. Gyűjtőúton érte korai
halála. – M. Gróf Benyovszky Móric élet-
rajza (Bp., 1889); Kalotaszeg magyar népe
(Bp., 1892); Torda. Aranyosszék, Toroczkó
magyar (székely) népe (Bp., 1893); Az ez-
redéves országos kiállítás néprajzi faluja
(Bp., 1897); A néprajzi gyűjtemény leírása
(Zichy Jenő gr. kaukázusi és közép-ázsiai
utazásai I. Bp., 1897); A magyar halászat ere-
dete (Herkunft der magyarischen Fischerei);
Zichy Jenő gr. harmadik ázsiai utazása (Dritte
asiatische Forschungsreise des Gr. Eugen
Zichy, I. Bp., 1900); A balatonmelléki lakos-
ság néprajza (Bp., 1902). 

(Folytatjuk)

Összeállította: Kuti Márta

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)



„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország
többet tett a szabadságért, mint bármelyik
nép a világon az elmúlt húsz esztendőben.
Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse
a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati tár-
sadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia
– s ez a vérfolyam most már alvad az emlé-
kezetben. A magára maradt Európában csak
úgy maradhatunk hűek Magyarországhoz, ha
soha és sehol el nem áruljuk, amiért a ma-
gyar harcosok életüket adták, és soha, sehol
– még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat.
(…) A magyar vér oly nagy értéke Európának
és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden
cseppjét.” 

(Albert Camus Nobel-díjas francia író: A
magyarok vére. Párizs, 1957 októbere)

„Ötvenhat jelentősége nem a nagyszerű
hősi tettekben, nem a példamutató cselekede-
tekben van, hanem az erkölcsi magatartás-
ban, amelyet egy egész nemzet, a mi magyar
nemzetünk tanúsított ott, azon a helyén a
földnek, és abban a társadalomban, ahová
Isten állította. Az összetartozásnak az a meg-
győződése, amely egyszerre dobbantotta min-
den magyar szívét, úgy, hogy mindenki a
másik helyett is érzett és tett – ez volt a nagy-
szerű, a világtörténelmi nóvum. Hogy csak
pillanatokig tartott, az mellékes. Fontos az,
hogy fölvillantotta az emberiség előtt ezt a le-
hetőséget.”

(Dr. Dobai István kolozsvári nemzetközi
jogász, az 1957. február 8-án véglegesített
ENSZ-memorandum néven ismert terv szer-
zője, akit 1957. november 5-én a Kolozsvári
Katonai Törvényszék életfogytiglani kény-
szermunkára ítélt. Vallomás 1956-ról. Kéz-
irat, Kolozsvár, 1992. május 28.)

Minden igyekezetem, tervem ellenére
nem lehetek jelen 2018. március 11-én Me-
zőfelében az istentisztelet után Az igazság
szabaddá tesz című kötet ismertetésén, a
román gulágokat, a Duna-delta megsemmi-
sítő munkatáborait megjárt, 110 éve Mezőfe-
lében született Ábrám Sámuel gazdatiszt,
agronómus, Kacsó Tibor mezőgazdasági
szakközépiskolai tanár – 1931. február 7-én
született, ugyancsak Mezőfelében – és Fül-
pösi Jenő (Dezső) tanár – 1934. augusztus 31.
– tiszteletére és emlékére állított szobor le-
leplezésén. Annál is inkább fájdalmas szá-
momra, hogy nem lehetek jelen az ünnepi
istentiszteleten és az azt követő könyvbemu-
tatón, szoboravatáson, mert a mezőfeleiek
pontosan tudják, mennyire szeretem szülőfa-
lujukat, több dokumentumfilmet is forgattam
az itteni népművészekről.

A két per kutatójaként, a két pert külön kö-
tetben bemutató szerzőként – 1956 erdélyi
mártírjai címet viselő, tízkötetesre tervezett
sorozatom egyik fontos kiadványaként – sze-
retném írásban is kifejezni tiszteletemet a me-
zőfeleiek, dr. Ábrám Zoltán EMKE-alelnök
és Nagy László református lelkész előtt, hogy
szobrot állítanak az érendrédi csoport peré-
ben – „az államhatalom megdöntésére irá-
nyuló fegyveres felkelés, ellenforradalmi
szervezetbe való tömörülés és tiltott iratok
terjesztésének” vádjával – öt év börtönbünte-
tésre ítélt Ábrám Sámuel – pontosan 110 éve,
1908. március 11-én született! –, a Kacsó
Tibor nevével fémjelzett csoportban – „ál-
lamellenes összeesküvés” vádjával – hu-
szonöt év börtönbüntetésre, az 1959. április
2-án letartóztatott, kilenc év börtönbüntetésre
ítélt Fülpösi Jenő tanár (a periratban Dezső –
Dezideriu szerepel!) tiszteletére. Érmihály-
falva után, ahol az elmúlt év végén állítottak
szobrot az 1958. december 2-án kivégzett
Sass Kálmán kiváló református lelkész, az
„Érmellék Messiása” emlékére, Mezőfele a
második olyan település, ahol szoborral adóz-
nak falusfeleik példamutató helytállása, em-
beri tartása, a szülőföldhöz való
ragaszkodásuk előtt. Kacsó Tibor közeli ba-
rátom volt, nem sokkal a halála előtt elkészí-
tettem azt a mélyinterjút, amely a már
említett kötet egyik fontos fejezete lesz, hi-
szen „összeszikráztatom” a prekoncepció
alapján összeállított periratot a megélt, a
megszenvedett börtönévek tanulságaival.

Kacsó Tibor és a fia, Levente, ott volt az 1996
szeptemberében, egy héttel a magyar–román
alapszerződés aláírása előtti időpontra tuda-
tosan rögzített különös, általam szervezett
„börtönlátogatáson”, amelynek jogosan
adtam azt a címet: A halálmenet megismét-
lése. Peripraván, Luciu-Giurgeni-ben megta-
láltuk, lefilmeztük az egykori, az 1950-es
évek elején épített megsemmisítő munkatá-
bor döbbenetes épületeit, a rabok alatt meg-
kövesedett szalmát, a kovácsműhelyben a
brassói Lay Imre és Lay György által készí-
tett három lópatkót, a hírhedt, a politikai el-
ítéltek „szocialista öntudatra való átnevelését

szolgáló kultúrtermet”, és mindannyian ha-
zahoztunk legalább egy pár gumibocskort,
amelyekben a rongyos rabruhába öltözött
rabok a Duna befagyott jegén a borotvaéles
nádat vágták. A mindig derűs, életvidám
Kacsó Tibor arcára is ráfagyott a kacagás,
amikor Luciu-Giurgeni-ben a helybéliek fe-
nyegetően körülvettek, és azt kiáltották – mi-
közben mi a Ne csüggedj hát, kicsiny sereg
kezdetű zsoltárt énekeltük –: „Itt magyarok
nem raboskodtak!” A mindig galambszelíd
dr. Csiha Kálmánt, az Erdélyi Református
Egyházkerület 1990 és 2000 közötti püspökét
akkor láttam először ordítani: „Hogyhogy
nem raboskodtak itt magyarok? Egy gennyes
fertőzés miatt majdnem elveszítettem itt az
egyik lábamat!” 

Amikor Kacsó Tibort a mezőfelei refor-
mátus temetőben búcsúztattam, még hivat-
kozhattam erre a megismételhetetlen
„börtönlátogatásra”. Akkor még az enyészet
tette a maga dolgát, a peripravai lipovánok
nem is közeledtek az épületek felé, mert azt
mondták: elátkozott romok, ahol az elhunyt,
agyonvert, kivégzett rabok lelke éjszakánként
visszatér. Egy nyugati üzletember megvásá-
rolta a területet, állítólag négy-öt csillagos
szállodákat akar építeni a Duna-delta egykori
poklai helyére. A marosgezsei származású (az
élet furcsa fintora, hogy Kacsó Tibor szaba-
dulása után 1971 és 1974 között a gezsei ál-
lami gazdaságban dolgozott! – T. Z.) szadista
verőlegényt, matuzsálemi kort megélt egy-
kori börtönparancsnokot, Ioan Ficiort – aki-
nek a kezéhez 103 ártatlanul agyonvert,
agyonkínzott politikai fogoly vére tapadt –
azóta húsz év börtönbüntetésre ítélték, az el-
kapartak földi maradványainak DNS-mintái
alapján próbálják azonosítani az áldozatokat.
Mindezt azért is hangsúlyozom, mert az
1996-os „halálmenet megismétlésének”
három püspök, dr. Csiha Kálmán református,
Mózes Árpád erdélyi magyar evangélikus
püspök, és Kiss Béla evangélikus püspökhe-
lyettes, két református lelkész – a 2017-ben,
90 éves korában elhunyt Varga László maros-
vásárhelyi lelkész, a 2004-ben Budapesten el-
hunyt Fülöp G. Dénes, a Vártemplom

posztumusz Magyar Örökség díjas lelkésze –
egyöntetűen megfogalmazták a koncepciós
perek legfontosabb tanulságát: „Csak azok
élték túl a romániai börtönöknek a szovjet gu-
lágokat is túlszárnyaló embertelenségét, kín-
zásait, akikben volt kellő hit és humorérzék!”
A ma Mezőfelében felállított szobor ennek a
töretlen hitnek és a szenvedések fölé emel-
kedő sztoikus humornak – mintha mindez
nem is velük történt volna! – hitvallásnak is
emléket állít. Az érendrédi csoport és a Kacsó
Tibor nevéhez kapcsolódó per történetét azért
taglalom egy közös kötetben, mert mindket-
tőben sok a közös vonás: egyrészt a szülőfa-

luból, Mezőfeléből hozott szabadság- és
igazságszeretet, másrészt az a rebellis hajlam,
amely a marosszéki székelyeket mindig is jel-
lemezte. A román kommunista diktatúra
mindhárom perrel – a Fülpösi Jenő elleni
koncepciós perre is utalok! – példát akart sta-
tuálni: az Érmelléken, a székely Mezőségen
megfélemlíteni a települések hangadó, legte-
hetősebb vezetőit, hogy majd játszi könnyed-
séggel a hatalom által görcsösen és minden
eszközzel erőszakolt kollektív gazdaságba te-
reljék a falvak lakóit, ezzel szétverve mind-
azt, amit rendtartó székely, illetve partiumi
magyar faluközösségként tart számon a kol-
lektív emlékezet.

A magyar forradalom és szabadságharc le-
verése kiváló ürügyet jelentett a már koráb-
ban a nemzeti kommunizmus útjára lépett, a
„Balkán Machiavellije”, Gheorghe Gheor-
ghiu-Dej által vezetett román hatalom szá-
mára. A romániai magyarság számarányához
viszonyítva nagyobb véráldozattal fizetett az
1956-os forradalom eszméivel való teljes
azonosulásért, mint Magyarország! Az Illyés
Gyulának tulajdonított metaforával szólva:
„a tigris karmaiba esett énekes madár, Ma-
gyarország sikolyát” legelőször az erdélyi
magyarok hallották meg. Néhány órával a
magyar forradalom kitörése után Nagyvára-
don, Szovátán elkezdődtek az első szervezke-
dések. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem
diákjai 1956. október 24-én Mátyás király
szülőházában – a híres lovagteremben – öt
pontban fogalmazták meg a követeléseiket. A
legfontosabb követelésük az egyetemi auto-
nómia megteremtése volt. A derekak kiegye-
nesedtek, az arcok kisimultak. Dr. Dobai
Istvánnal szólva: minden magyar a másik he-
lyett is tett, ez volt a világtörténelmi nóvum.
Alig 12 nap alatt Magyarország a 20. század-
ban először világtörténelmi szerephez jutott.
Sajnos soha nem volt annyira nyilvánvaló,
hogy Magyarország sorsa a nagyhatalmak
közötti egyezkedésektől függ. Az Amerikai
Egyesült Államok számára volt a legkellemet-
lenebb a magyar forradalom kitörése: nyilat-
kozataiban a demokrácia őreként tüntette fel
magát, miközben a háttérben a második vi-

lágháború után létrejött status quót igyekezett
fenntartani. Az ENSZ-ről is akkor derült ki,
hogy valójában sóhivatal: a „magyar kér-
dést” ugyan napirendjére tűzte, de a nyilvá-
nos tárgyalásokon semmilyen döntés nem
született. A színfalak mögött az amerikai,
angol, francia küldöttségek egyezkedtek, a
magyarok feje felett döntöttek. Kádár János
és kísérete 1958. február 20-a és 28-a között
Romániába látogatott. Kállai Gyula állam-
miniszter, az MSZMP KB titkára 1958. feb-
ruár 25-én – az idén volt a katasztrofális
„látogatás” 60. évfordulója! – Marosvásár-
helyen a Simó Géza bútorgyárban jelentette
ki: Magyarországnak semmilyen területi kö-
vetelése nincs a szomszédos országokkal
szemben, majd vaskosan csúsztatott: a ma-
gyar „ellenforradalom” elsősorban Románia
területi integritására jelentette a legnagyobb
veszélyt. Ezt követően kérte a román hatósá-
goktól az „ellenforradalmár-gyanús” elemek
példás megbüntetését. A román „igazságszol-
gáltatás” azonnal reagált a felhívásra: Ká-
dárék Bukarestben tapsoltatták magukat,
amikor 1958. február 27-én Fodor Pál csík-
szeredai vasút-, híd-, útépítő mérnököt –
Fodor Imre marosvásárhelyi polgármester
édesapját – huszonöt évi kényszermunkával,
Csiha Kálmán arad-gáji református lelkészt
tízévi szigorított fegyházbüntetéssel sújtották!
Az 1956. október 24-én kezdődött és 1966-
ig tartó példátlan retorziónak több ezer áldo-
zata van: 1956-ban 2431, 1957-ben 2797,
1958-ban 5170, 1959-ben 8964 személyt ál-
lítottak hadbíróság elé. A Szekuritáté 1957 és
1959 között 430 „ellenforradalmi szerveze-
tet” „leplezett le”, „göngyölített fel”. E pél-
dátlan retorzió áldozata a három mezőfelei
kiváló értelmiségi, akiknek az emlékére ma
szobrot állítanak Mezőfelében. 

Kacsó Tibort, Ambrus Miklóst és Szabó
Bélát – mindhárman a csíksomlyói mezőgaz-
dasági szakközépiskola tanárai, kiváló agrár-
szakemberek – 1959. július 10-én tartóztatták
le. A Kolozsvári Katonai Törvényszék 1959.
szeptember 8-án marosvásárhelyi kiszállásán
ítélte el őket: Kacsó Tibort 25, Ambrus Mik-
lóst 18, Szabó Bélát 12 év börtönbüntetésre.
Az érendrédi csoport tagjait 1959. november
3-án – mindenre kiterjedő házkutatás után! –
tartóztatták le. A Kolozsvári Katonai Tör-
ványszék a 872/1960. szeptember 3-i ítéleté-
vel Bújdosó Géza érendrédi állatorvost –
akkor 58 éves volt – 15 év kényszermunkára,
Kovács Lajos állategészségügyi technikust –
28 éves volt – 10 év szigorított fegyházbün-
tetésre, Szaleczki Miklós nyugdíjas kántorta-
nítót – 75 éves volt! – 7 év, Ábrám Sámuel
gazdatisztet, dr. Ábrám Zoltán nagyapját – 52
éves volt – 5 év, dr. Avasán Gyula körorvost
– 32 éves volt – 4 év, Fischer Lajos tanítót –
38 éves volt – 4 év, Kiss Miklós gazdálkodót
– 37 éves volt – 3 év, Truckai Sándor ková-
csot – 50 éves – 3 év börtönbüntetésre ítélték.
Ez volt az egyetlen olyan politikai per, ahol
a koronatanú és másodrendű vádlott megta-
gadta a korábbi, veréssel kicsikart vallomást,
így a mellényszabóból hadbíró őrnaggyá,
majd alezredessé avanzsált Macskási Pavel
(Pál) nem hirdethetett halálos ítéletet. A be-
börtönzöttek nagy része a 411/1964-es állam-
tanácsi rendelettel szabadult. Románia az
egyetlen ország, ahol nem volt amnesztia!
Amerikai nyomásra a büntetés le nem töltött
részét elengedték. Ez volt a hírhedt „graţi-
ere”.

Most, amikor néhány perc múlva sor kerül
a három mezőfelei politikai elítélt tiszteletére
emelt szobor leleplezésére, fontos hangsú-
lyoznunk: Mezőfele a magyar forradalom ha-
tására alakult szervezkedések egyik fontos
központja. Az elítéltek helytállásából erőt
meríthetünk! A kommunista diktatúrákhoz
intézve kiáltjuk világgá Székely János 1973-
ban írt A vesztesek című versének kvintesz-
szenciáját:

„A győztes igaza meghal.
A vesztesnek igaza lesz.
Mióta a világ a világ,
Az nyer igazán, aki veszít.”
Ezekkel a gondolatokkal vegyék birto-

kukba a pelikános szobrot. Gloria victis!
Ábrám Sámuel, Kacsó Tibor és Fülpösi Jenő
a mindenkori győztesek közé tartozik!

Tófalvi Zoltán
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Gloria victis, avagy dicsőség a román kommunista diktatúra által meghurcolt erdélyi övenhatosoknak!

Tisztelgés a mezőfelei szoborállítók előtt 

A 2018. március 11-i emlékhelyavatáson részletek hangzottak el a tanulmányból.

Fotó: Nagy Enikő – Facebook
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,

Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket március 29-ig
a Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva William Golding brit író
egyik regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Léghólyag – Karambol. 7. Kutrica – Csermely. 8. Kipling medvéje
– Nyugalom, összhang. 9. Mely személyt – A nitrogén és rádium vegyjele. 11. Üt – Svéd,
spanyol és német gépkocsijelzés. 12. Scarlett O’Hara birtoka – Szalonnát főz. 14. Vaku
része! – Végtelen seb! 15. Adott szó – Tol.  18. Tüzet éleszt – Boldogító szó. 19. Mozifil-
met lead – Drót. 22. Izomkötő szalag – Rég élt előd. 23. Fonóeszköz – Szövetség, társulás.
25. Halotti lakoma – Végére célzó! 27. Lakat, retesz – Az oxigén és irídium vegyjele. 28.
Szándékozik – Koncepció, elgondolás. 30. Páratlan tus! – Patás állat. 31. Szakosztály,
szekció – Szókimondó.     

FÜGGŐLEGES: 1. Lábízület – Fájdalmat okoz, megsért. 2. Máshollét igazolása –
Bolondít, heccel. 3. Szibériai folyó – Kutya. 4. Móló, kikötő – Címermadár. 5. Cicomáz,
díszít – Mozgékony, virgonc. 6. Eszmélet – Ráma. 10. Népi hosszmérték – Kiterjeszt, szé-
lesít. 13. Katonai csapategység – Gyümölcsöt szárít. 16. Előtagként régiest jelent – Mály-
vaféle növény. 17. Vallásos elmélyülés – … szelek (Emily Bronte). 20. Nagyszülő
kedvence – Okos. 21. A távíró feltalálója (Samuel) – Erdővidék központja. 24. Ünnepi
műsor – Börtön. 26. Szótoldalék – Kissé borzos! 29. Fába vés – Római hatos.   

Koncz Erzsébet

AZ OSCAR-DÍJAK 50 ÉVE 
című pályázat nyertesei:

FARKAS JULIANNA, Marosludas, 
Mărăşeşti u. 16B. sz.

BALÁZS MÁRTA, Marosvásárhely, Dózsa Gy. u. 60/11. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

BONDARCSUK; OLIVER; CHARLY; CAROL REED; 
ROBERTSON; HEPBURN.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a március 9-i 

számból:

Klasszikus (ikrek): Tréfa
Skandi: ...hálót se sző a pók,/ 
de futnak már a kiscsibék,/
sárgás aranygolyók
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VÍZSZINTES: 1. Vízépítő mérnök, egy. tanár, MTA-tag, 150 éve született (Sán-
dor). 10. Magyar adóhivatal. 11. Tivornya. 12. Orosz író, 150 éve született (Makszim,
tkp. Alekszej M. Peskov). 17. Körtánc, zenei műfaj. 19. Az ezüst vegyjele. 20. Shake-
speare légi szelleme. 21. Lusta, tunya. 22. Költő (Endre). 23. Téli sportot űz. 24. Tupoljev
repülőgépe. 25. Eszenyi (színésznő) névjele. 26. Budapesti egyetem. 28. Úr (lengyel). 29.
Kártyaszín. 31. Takarmánytároló. 33. Bankbetét! 34. Szántásfésű. 36. Bihar megyei
helység. 38. Rakéta Regénytár (röv.). 40. Váltás. 42. Jelfogó. 43. Szavazóláda. 45.
Nótaszerző (Pista). 47. Deciliter (röv.). 48. Sakkjátszmát kezdő. 50. Botanikus (Carl von).
51. Német író (Karl). 52. Diplomata, 150 éve született (Lajos, gróf). 53. Honvédezredes,
olasz szabadságharcos, 200 éve született (Alessandro, báró).

FÜGGŐLEGES: 1. Méhcsapat. 2. Opus (röv.). 3. Hím méh. 4. Francia folyó. 5. ...
ebcsont beforr (Petőfi). 6. Filmesztéta (Lajos). 7. Félszeg! 8. Megijesztett állapotban van.
9. Matematikus, csillagász, publicista, MTA-tag, 150 éve hunyt el (Károly). 12. Olasz
operaszerző, 350 éve született (Francesco). 13. ... Fallaci, írónő, publicista. 14. Senki
(francia). 15. Ébred. 16. Olasz névelő. 18. Ágat vagdos. 21. Hangszercsalád. 22. Egyedül
(angol). 24. Bugyelláris. 26. Tévesen jegyző. 27. Bencés szerzetes, történetíró, egyetemi
tanár, MTA-tag, 150 éve született (László). 29.  Knock out (röv.). 30. Angol sorozatfilm,
hajóskapitány hőse. 32. Igeképző. 34. Bécsi operettszerző (Henrik). 35. Nemesfém. 37.
Homogén elegy. 39. Antonio Machado y ... (spanyol költő). 41. ..., inni jól tudok (Petőfi).
44. Páratlan nyolc! 46. Spion. 49. ... királya (E. Lalo). 50. Alá. 51. A mangán vegyjele.

L.N.J.
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MAROSVÁSÁRHELY 
POLGÁRMESTERI HIVATALA

versenyvizsgát hirdet

az adóügyi és helyi illetékek szakigazgatóságának adóellenőr-
zési szakosztályára felsőfokú szakmai fokozatú, I. osztályú
szakfelügyelői végrehajtói köztisztség betöltésére. 

A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásár-
hely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018. április 17-én 10
órától – írásbeli vizsga. 

Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
Feltételek:
– oklevéllel igazolt egyetemi tanulmányok, valamint licenc-

vizsgával zárt hosszú távú felsőfokú tanulmányok (oklevéllel)
a gazdaságtudományok terén

– legalább 9 év szakmai régiség
A jelentkezési iratcsomót 20 napon belül lehet benyújtani,

attól számítva, hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos
Közlönyének III. fejezetében, és a 2017. évi 761-es számú kor-
mányhatározat 49-es cikkelyének (1) bekezdésénél előírt okira-
tokat kell tartalmaznia.

A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban
megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivata-
los honlapján (www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó kapcsolati lehetőségek:
Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265/268-
330, 110-es belső, vita.ibolya@tirgumures.ro , kapcsolattartó
Vita Ibolya tanácsos.

Dr. Dorin Florea
polgármester

A Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége, a magyar
kormány Kárpát-medencei
óvodafejlesztési projektjének
a Hagyományok Háza közre-
működésével megvalósított
akkreditált továbbképzésére
az érdeklődők március 18-áig
jelentkezhetnek egész Er-
délyből.

A Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége a magyar kormány Kár-
pát-medencei óvodafejlesztési pro-
jektje regionális programjainak
keretében a magyar tannyelvű böl-
csődék és óvodák didaktikai sze-
mélyzete számára hirdette meg a
Kompetenciafejlesztés népi hagyo-

mányok által című 60 órás akkreditált
szakmai továbbképzést. A szervezők
a korábbi jelentkezési határidőt már-
cius 18-ára módosították. 

A program célul tűzi ki a hallga-
tók ismereteinek bővítését a nép-
tánc, népzene, néprajz,
kézművesség és énekes gyermekjá-
tékok területén, ezek gyakorlatba
ültetését, valamint rendszeres hasz-
nálatát az oktatásban. A képzés el-
méleti, módszertani iránymutatást
ad a néphagyomány különböző te-
rületeinek alkalmazására az óvodai
nevelés intézményes kereteinek és
az óvodás korosztály életkori sajá-
tosságainak figyelembevételével. A
képzésen a résztvevők megismerik

az egyszerű kézművestárgyak elké-
szítését, jártasságot szereznek a kü-
lönböző technikák alkalmazásában,
mint például a nemezelés, csuhézás,
fonás, maszkkészítés. A hallgatók
emellett a jeles napokhoz kapcso-
lódó népi gyermekjátékokat, vala-
mint a tájegységre jellemző
népdalokat és táncokat tanulnak.

A képzés ideje és helyszíne: 
2018. április 3-9., Válaszút (Ko-

lozs megye), Kallós Zoltán Alapít-
vány. Kezdési időpont: 10 óra.

2018. április 3-9., Gyimesközép-
lok, Gyimesi Skanzen Panzió. Kez-
dési időpont: 10 óra.

Jelentkezni az RMPSZ honlap-
ján: http://rmpsz.ro/hu/sa1/57/index

Kompetenciafejlesztés népi hagyományokkal
Meghosszabbították a jelentkezési határidőt

Tegnaptól megnyílt a lehetőség a 2018. évi vissza
nem térítendő támogatások pályázatainak benyújtására
a Maros Megyei Tanács saját költségvetéséből finan-
szírozott kiírásai esetében.  Pályázható kategóriák: kul-
turális, egyházi, sport- és szociális tevékenységek. Az
idei első felhívásra a teljes elkülönített költségvetési
keret a vissza nem térítendő támogatások számára 1,8
millió lej, amelyből 400.000 lej a kulturális tevékeny-
ségek, 500.000 lej az egyházi támogatások, 300.000 lej
a sporttevékenységek és 600.000 lej a szociális szol-
gáltatások számára fenntartott keret.

A vissza nem térítendő támogatások igényléséhez
szükséges dokumentumok listája és további informá-
ciók elérhetők a www.cjmures.ro honlapon vagy sze-
mélyesen beszerezhetők a Maros Megyei Tanács
székhelyén.

Az igénylések benyújtásának határideje: 2018. áp-
rilis 16., 16 óra.

Az ifjúsági tevékenységek támogatását célzó felhí-
vás közzétételére a Maros Megyei Tanácsnak a pályá-
zat részleteire vonatkozó határozata után kerül sor.

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Pályázhatnak a civil szervezetek

Közlemény
Értesítjük Önöket, hogy március 20-30. között a Coral Impex

Kft. rágcsálóirtást végez Marosvásárhelyen, magánterületen
(egyéni háztartásokban)  a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
és a cég között köttetett 2011. szeptember 13-i 313-as számú ha-
szonbérleti szerződés értelmében. 

A használt szerek hatóanyaga az Egészségügyi Minisztérium
által engedélyezett Brodifacoum, amely az ártalmas (Xn) és az ir-
ritáló hatású (Xi) mérgezőanyag-csoportba tartozik, ellenszere a
K1-vitamin. Balesetek esetén azonnal forduljanak a sürgősségi
kórházhoz. Arra kérjük Önöket, hogy fokozott figyelmet fordítsa-
nak arra, hogy a gyerekek és a házi kedvencek ne kerüljenek köz-
vetlen kapcsolatba a rágcsálóirtó szerekkel. 

Hogy elkerüljük az esetleges kellemetlenségeket, közöljük, hogy
a Coral Impex Kft. az egyedüli engedélyezett kereskedelmi társa-
ság, amely jogosult arra, hogy rágcsáló-, rovarirtást, illetve fertőt-
lenítést végezzen Marosvásárhely közterületén, a tulajdonosi
társulásoknál, az egyéni háztartásokban, valamint a kereskedelmi
egységeknél. 

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magánélete
és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment;
Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-
381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A marosvásárhelyi Gral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű Mureş
Insolvency SPRL, a Thesa Group Distribution Kft. cégfelszámolója,
újra 

nyilvános árverést szervez
az adós cég következő vagyontárgyának értékesítésére:
– Citroen furgon, 1.920 lej + héa. 
Az árverést március 23-án 13 órától tartják a felszámoló székhelyén, és
azonos időpontban megismétlik minden pénteken, a jármű értékesítéséig. 
Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi
garanciát és a részvételi díjat az árverés előtti napon 13 óráig, valamint
megvásárolják a feladatfüzetet. Bővebb tájékoztatás  a 0265/269-700
vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Gen. Avramescu u. 4., Maros megye –,  a csődbe jutott Super
Trafic Kft. cégfelszámolója, 

nyilvános árverést szervez
az alábbi javak értékesítésére:
1. lakrész Marosvásárhelyen, a Cukorgyár utca 8. szám alatt, Maros megye, 400 négyzetméteres beltelek házzal:
két szoba, konyha, kamra, fürdő, előszoba, pince. Kikiáltási ár 271.600 lej;
2a) lakrész Marosvásárhelyen, a L. Rebreanu utca 11. szám alatt: egy szoba, konyha, mellékhelyiség,
élelmiszerkamra,  előszoba (a H épület földszintjén), 128/2878 rész a teljes ingatlanból, amiből 52/2878 rész az
1995. évi 112-es törvény alapján, illetve 76/2878 rész a román állam tulajdona;
2b) 129,855/2.746,148 négyzetméteres belterület;
2c) földszintes épület Marosvásárhelyen, a L. Rebreanu utca 11. szám alatt: C3 építmény: téglaépület, cseréppel
fedve, 70 négyzetméteres beépített felület: 3 iroda, előtér; C6 épület: alagsor (részben) + földszint: téglából,
betonlemezzel és bitumenes kartonnal fedve, 235 négyzetméter beépített felület, az alagsorban három pince, a
földszinten öt iroda, egy fogadóterem, két előtér, iroda, öltöző, két mosdó; C8 épület: lemezcsarnok:  (földszint + 1
emelet) lemezzel fedve, 397 négyzetméter beépített felület: a földszinten raktár, képviseleti üzlet, két iroda, öltöző,
raktár, lépcsőház; C7 földszintes épület: téglacsarnok lemezzel fedve, 215 négyzetméteres beépített felülettel,
1.666,85/2.746,18 négyzetméteres rész. Kikiáltási ár 1.639.040 lej;
3. leltári tárgyak és állóeszközök – bútorzat, irodai felszerelés. Kikiáltási ár 6.704 lej. Az árak nem tartalmazzák a
héát. A javak teljes listája a felszámoló székhelyén tanulmányozható. 
Az árverésre 2018. március 23-án 13 órakor kerül sor, és megismétlik minden pénteken, ugyanabban az
időpontban, a javak értékesítéséig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik kifizetik a
kikiáltási ár 10%-át jelentő részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet 24 órával a licit
kezdete előtt. Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0745-146-096-os telefonszámokon. 

A Mureş Insolvency SPRL, a marosvásárhelyi Somos utca 27/A szám alatti székhelyű Entreprise Kft.
cégfelszámolója, újra 

nyilvános árverést szervez
az eladósodott cég  következő ingatlan és ingó javainak értékesítésére:

– 1000 négyzetméter kültelek, telekkönyvszám 50582/Nyárádtő, 11.138 négyzetméter kültelek, telekkönyv-
szám 50014/Nyárádtő, amelyen C13a számmal azonosítható 16 négyzetméter beépített felületű betonsiló
(bunker) van; a C13b számú, 13,78 négyzetméter felületű bunker, a C14-es, 29,55 négyzetméter felületű
cséplőgépállomás, a C15-ös, 254,40 négyzetméteres, téglából épített, azbesztcement  lemezzel fedett mér-
gezőanyag-raktár, a C16-os, földszintes, téglából épített, azbesztcement  lemezzel fedett, 298,70 négyzet-
méter felületű istálló, a C17/2 számú, 2.123 négyzetméter felületű csűr, kataszterszám C1, helyrajzi szám
24/3/1/4/2; 6463 négyzetméteres kültelek, telekkönyvszám 52569/Nyárádtő, Nyárádtőn, a Bazei utca 1. szám
alatt. Kikiáltási ár: 1.020.440 lej

– híddaru, 20/5 t max. teherbírású, kikiáltási ár 61.584 lej + héa
Szállítóeszközök:
1. Iveco tehergépkocsi, 2002-es gyártású, 407.400 km-ben, kikiáltási ár: 28.700 lej + héa
2. MAN TGA nyergesvontató, 2005-ös gyártású, 781.485 km-ben, kikiáltási ár:  25.690 lej + héa
3. Krone SDP24 félpótkocsi, 1996-os gyártású, kikiáltási ár: 6.300 lej + héa
4. SCHMITZ Cargobull S01 félpótkocsi, 2003-as gyártású, kikiáltási ár: 9.240 lej + héa
5. Robuste Kaiser S3803V2C félpótkocsi, 1994-es gyártású, kikiáltási ár: 5.880 lej + héa
Az árverés a cégfelszámoló Marosvásárhely, Gh. Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén lesz 2018.

március 23-án 13 órakor, és megismétlik  a javak értékesítéséig minden pénteken  ugyanabban az időpont-
ban. Azon jogi és/vagy magánszemélyek vehetnék részt az árverésen, akik/amelyek az árverést megelőző
napon 13 óráig garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700 és a 0745-146-096-os telefonszámon.  



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon. Tel. 0745-099-578. (7403)

SÜRGŐSEN vásárolunk tömbházla-
kást Marosvásárhelyen. Tel. 0755-
309-832. (7293-I)

ELADÓ 3 szobás, két fürdőszobás
magánház külön udvaron, 400 m2

telek, garázs a Budai negyedben. 
Irányár: 114.000 euró, alkudható. Tel.
0755-309-832. (7293-I)

ELADÓ emeletes ház – Bergenye 93.
szám. Tel. 0742-565-558. (7362-I)

ELADÓ ház Székesen, a 108. szám alatt.
Tel. 0265/311-271, 0745-206-048. (7355)

CSALÁD – egy nagy gyerekkel –
kiadó kétszobás, bútorozott (vagy
részben bútorozott) lakást keres 160
euróig. A Budai, Kövesdomb, régi
Tudor negyed előnyben. Tel. 0745-
106-354. (7303-I)

SÜRGŐSEN vásárolok 2 vagy 3 szo-
bás tömbházlakást a Kornisán, a No-
vember 7-ben, a Budaiban vagy a
régi Tudorban. Tel. 0755-309-832.
(7425-I)

ELADÓ 14 ár házhely Sáromberkén,
a főút mellett. Tel. 0720-487-644.
(6719-I)

ELADÓ 4 darab Opel nyári gumi fel-
nivel (175/65R14). Tel. 0769-069-
400. (7276-I)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (7111)

ELADÓ használt, 42-43-as kemény
szárú bőrcsizma. Készítek női székely
ruhát és férfiinget. Tel. 0265/219-300.
(7235)

ELADÓ női magyaros ruha (közép-
méret), női, férfi Bocskai-zsinór, szé-
kely ruha 7-8 éves kislánynak. Tel.
0751-757-635. (7263-I)

ELADÓ lucernamag. Tel. 0740-872-743.
(7167)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj.
Tel. 0743-595-124, 0749-761-147. (6744)

DIÓBELET vásárolok, 22 lej/kg. Tel.
0722-304-786. (7222)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (7179)

ELADÓK: sok tűzifa, tévé, rádió,
varrógép, ajtók, kályhacsövek, többféle
bútordarab, lemezek, órák, szövetek,
csergeterítő, porszívó, többféle edény, 15
db báránybőr, sok baba, régi székek,
kicsiágy, szőnyegek, mosdókagyló,
plüssterítő és sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel.  Tel. 0265/242-342.
(7372)

ELADÓ Ural kerékpár jó állapotban,
régi könyvek 1903-tól 1950-ig. Tel.
0365/424-107. (7379-I)

ELADÓ saját termesztésű FACELIA
vetőmag, 25 lej/kg, alkudható. Tel.
0744-833-597, 0365/429-580.
(7381-I)

ELADÓK facsemeték: körtefacsemete,
piros belű körte, cukorkörte, nádméz
(babbüz) körte; batulalma, selyemalma,
csíkos alma, fehér vajas alma, néró szőlő,
pinot noir, csabagyöngye, őszibarack, a
régi szőrös parasztbarack. Tel. 0744-263-
566. (7405)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576-
831. (7039)

ELADÓ tűzifa (akác). Tel. 0745-793-465.
(7316)

ELADÓ tűzifa (akác). Tel. 0748-549-145.
(7316)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501. (7315)

ELADÓ antik faragott ebédlőbútor
előnyös áron. Tel. 0755-309-832.
(7425-I)

ELADÓ íróasztal, számítógép, irodai
szék, fekete, kályhatető, négyégős,
gázas, tel. 0752-099-223; alufelni + 4
új nyári gumi, R16 205/55/16, tel.
0740-353-327. (sz.-I)

TÁRSKERESÉS

HATVANKILENC ÉVES ÖZVEGY FÉRFI
őszinte, hozzá illő társat keres. Tel. 0743-
410-376. (7323)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (7348)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (6901)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (7081)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (6018-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (6446-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(6801)

ANGOLÓRÁT tartok középiskolai
szinten. Tel. 0740-013-158. (7268)

VÁLLALUNK Lindab-tető-szerelést és
javítást, sürgős javításokat, cserép- és
fémcserépcserét, csatorna-,
lefolyójavítást. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0753-923-247. (7297)
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Marosvásárhelyre, a leg-
drágább férjnek, édes-
apának, valamint nagytatá-
nak, GYÖRFI GYÖRGY-
NEK 76. születésnapja
alkalmából kívánunk erőt,
egészséget és még nagyon
hosszú, boldog életet! 
Szerető felesége, Dóra,
lányai: Gyöngyi, Éva, Erika,
négy unokája, valamint a kis
dédunoka. Puszilunk, tata!
(7350-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és

egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. 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)

REDŐNYÖK, TERMOPÁNOK SZERELÉSE és JAVÍTÁSA.
10% kedvezmény. Tel. 0744-504-536. www.bizoo.ro/firma/scprofo-
servsrl (60805)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS CÉGEKNEK (2017). Tel: 0744-504-
536. (60805)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, BÁ-
ROST, PINCÉRT, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-
866. (61031)

AZ ANA RESORT KFT. szakképzett SZAKÁCSOT alkalmaz. Ér-
deklődni a 0737-507-020-as telefonszámon. (61025-I)

NÉMETORSZÁGI GYÁRI és RAKTÁRI MUNKÁK – azonnali
indulás, 7 eurós nettó órabér. Tel. 0740-881-428, 9-17 óra között.
(7343)

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz.
Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki
szeretne csapatunk tagjává válni. Kezdő fizetés 1500 lej kézbe. Tel.
0746-159-825. (19953-I)

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSEREKET. Tel. 0733-008-
775. (19959)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (19910-I)

VARRODA alkalmaz MUNKÁSOKAT lineáris varrógéphez. Aján-
lunk teljesítményarányos fizetést és étkezési jegyeket. Érdeklődni a
0769-670-858-as telefonszámon. (19957)

CUKRÁSZLABORBA alkalmazunk személyeket. Tel 0745-668-
883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com (19951-I)

A DUDA TRANS KFT. alkalmaz D kategóriás hajtásival SOFŐRÖ-
KET személyszállításra. Tel. 0747-048-444. (19962-I)

SZÉKESFEHÉRVÁRI NÉMET CÉG alkalmaz négy férfi GÉP-
KEZELŐT az impregnáló gépsorra. Ajánlunk vonzó bért, fizetett al-
bérletet. Érdeklődni: info@euraseal.com Tel. 00-36-47-523-650.
(7358)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számí-
tástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Amit
kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a
cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (sz.)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására. Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem.
Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elkül-
deni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá
benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.)

Az ALIAT CÉGCSOPORT Volkswagen márkaképviselete KÖNY-
VELŐI ÁLLÁSBA FIATAL MUNKATÁRSAT keres teljes munka-
időre. Amit kérünk: közép- vagy felsőfokú gazdasági végzettség,
minimális könyvelési tapasztalat, magas szintű számítógép-kezelési
ismeretek (MS Office), önálló, pontos, hatékony munkavégzés, fo-
lyamatos tanulni akarás. Amit kínálunk: remek tanulási lehetőség fej-
lődésben levő cégnél, szakmai mentorálás, fiatalos, baráti hangulatú
munkakörnyezet, versenyképes jövedelem. Az érdekeltek önéletrajzát
a recrutare@aliat-ams.ro e-mail-címre várjuk. (19966)

AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0265/223-902,
0740-393-060. (sz.-I)

MUNKAERŐT alkalmazunk ELADÓI munkakörbe Marosvásárhely
környékére. Dinamikus, kommunikatív, pontos, komoly, megbízható,
románnyelv-tudással, illetve B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
személyek jelentkezését várjuk. Fényképes önéletrajzukat az inghe-
tata.ildiko@yahoo.com e-mail-címre várjuk április 16-ig. További in-
formációkért a 0758-291-244-es telefonszámon érdeklődhet
hétköznapokon 10-18 óra között. (19969)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat Lengyelországi zarándoklat  2018. június 11–17. között: 
Zakopane–Kalwaria Zebrzydowska –Wadowice– Auschwitz–

Birkenau–Czestochowa– Varsó–Radom–Krakkó
György Tibor plébános lelki vezetésével. Tel. 0744-909-601. 

Focioktatás Marosvásárhelyen! 
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja 

az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed! 
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.

Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro. 
Kezdj el focizni még ma!

GONDNOKI  ÁLLÁS  HÁZASPÁRNAK
Az  OrtoProfil Kft. talpraesett, intelligens házaspárt keres állandó
ottlakással történő munkavégzésre.
Női munka: recepciós feladatok, páciensek vendégszobákba való
elszállásolása, takarítás, kertészeti munka.
Férfimunka: napi üzemeltetési feladatok, karbantartási munkák, kerti
(gépesített) munkák, beszerzés, ügyintézés. Elvárás a B kat.
jogosítvány, vezetési gyakorlat. 
A józan életvitel alapkövetelmény!
Amit biztosítunk: fizetés, lakás, rezsimentes élet.
Kérjük, hogy NE jelentkezzenek olyanok, akik úgy gondolják, „nem
csináltuk még, de megpróbálnánk”; akik még nem vezettek önállóan
háztartást; akiknek gondot okoz a korán kelés, illetve akiknek nem
fontos a szép és igényes környezet!
Preferált végzettség: fenti munkáknak megfelelő (műszaki,
kertészeti, min. középfokú) végzettség.
Elengedhetetlenül fontos a román és magyar nyelv tökéletes
ismerete, az angolnyelv-tudás előnyt jelent.
Jelentkezés: kizárólag fényképes bemutatkozással, az előző
munkahelyek megjelölésével, a következő e-mail-címen:
resurseumane@ortoprofil.ro , valamint személyesen is benyújtható
a Hídvég (Podeni) utca 44/A szám alatt.
Határidő: 2018. március 23. (sz.-I)



HÁZIMUNKÁT, bevásárlást vállalok
idős/járó beteg személynek naponta 8-16
óra között. Tel. 0745-286-186. (7341)

NYUGDÍJAS FÉRFIAKAT keresek
ügynöki tevékenységre. Tel. 0744-843-
857. (19956)

SÍRKŐ, SÍRKERET, KRIPTA
KÉSZÍTÉSÉT, betűvésést vállalunk az
összes városi temetőben és falun is,
garanciával. Tel. 0746-559-028. (7234)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (7178)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmun-
kát, tetőjavítást és „lindabozást”. Tel.
0751-847-346. (sz.-I)

VILLANYSZERELÉST és javítást
vállalok. Tel. 0265/337-437, 0735-501-
417. (7363)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (7356)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(7370)

CIPŐJAVÍTÁS, ortopédcipő-rende-
lés. Kornisa, Mihai Viteazul u. 29. sz.
(a fitneszklub mellett). Tel. 0742-428-
856. (7395-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 15% KEDVEZ-
MÉNNYEL bármilyen külső-belső
építkezési munkát, javításokat, bon-
tást, kerítéskészítést vállal. Tel. 0747-
634-747. (7412-I)

NYÁRÁDREMETÉN bérbe adó 46 ár
mezőgazdasági földterület a Faragók
órái dűlőben. Tel. 0365/431-608,
0729-002-079. (7408-I)

IDŐS HÖLGY mellé gondozónőt ke-
resek. Tel. 0744-572-882. (7411-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Gyorsan múlnak az évek,
szívünkben fájón él az
emléked. Emlékezünk és
emlékeztetjük mindazokat,
akik ismerték és tisztelték özv.
SOÓS TIBORNÉT, hogy
halálának ma van a 2.
évfordulója. Kegyelettel és
szeretettel emlékezünk rá.
Szerettei. (7307-I)

Rohan  az idő, múlnak az évek,
minden március egy
fájdalmas búcsúzásra
emlékeztet. Könnyes az út,
amely sírodhoz vezet, Isten
őrködjön pihenésed felett.
Szomorú szívvel emlékezünk
március 16-án BÁLINT (szül.
Ungvári) ERZSÉBETRE
halálának 9. évfordulóján.
Emlékét őrzi szerető fia,
Viktor. (7330)

Dr. BLAGA IMOLA szül.
Molnár 
Három éve már, hogy ez a
kora tavaszi nap a legnagyobb
gyászba borította a szívünket.
Három éve, mit sem sejtve,
ezen a napon utoljára
csókolhattuk meg gyönyörű
arcodat, utoljára foghattuk
meg áldott két kezedet,
melyekkel éjt nappallá téve
óvtál és vezettél minket.
Fájdalomtól vérző szívvel,
soha el nem múló szeretettel
emlékeznek rád: édesanyád,
férjed és gyermekeid. (7368)

Immár húsz éve, hogy a sokak
által tisztelt, szeretett fele-
ségem, SZÁNTÓ OLIVÉRNÉ
szül. BALÁS ÉVA volt
könyvtáros távozott közülünk.
Emlékezzünk Rá kegyelettel,
nyugodjék békében! Férje,
Oli. (7377)

A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk, aki nincs
már.
Hiába hullott rád a föld nehéz
göröngye, emléked szívünk-
ben megmarad örökre.
Fájó szívvel emlékezem már-
cius 16-án NAGY ILONÁRA
szül. Bartha halálának 11.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Férje, Gabi. (7374)

A szomorúságot nem lehet
leírni, a gyászt és a bánatot
csak belül lehet érezni. Nem
az a gyász, ami könnyet csal a
szemünkbe, hanem amit a
szívünkben hordozunk egy
életre. Bánatos szívvel és
kegyelettel emlékezem
GERŐTZ LÁSZLÓRA, a
szeretett férjre halálának 3.
évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerető
felesége, Erzsike. (7380)

Drága édesanyám, özv.
BAUER ROZÁLIA, már 40 éve
a föld alatt vagy édesapám
mellett, aki hetven éve halt
meg. Nagyon sokat
emlegettünk téged. Te anya és
apa voltál számunkra. A
sírodat virág borítja és
mécsesek égnek. Szeretettel
gondol rád leányod, Anikó,
vejed, Tonel és Tonika.
Nyugodjatok békében! (7394)

„Vannak csillagok, melyeknek
fénye világít a földön,
Mikor ők maguk már régen
nincsenek helyükön.
Vannak emberek, akiknek
csillogó emléke világít,
Amikor ők maguk már
nincsenek köztünk.
Ezek a fények csillognak és
különösen,
Ha sötét az éjjel: mutatják az
utat az embereknek.”
Fájó szívvel emlékezünk már-
cius 17-én dr. JESZENSZKY
FERENCZRE halálának egy-
éves évfordulóján. Bánatos
családja.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Megemlékező istentisztelet
március 18-án 10 órától a
marosvásárhelyi evangélikus
templomban. (7382-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették a
nyárádszentlászlói születésű 

BOÉR JÓZSEFET 
a marosvásárhelyi vegyi 
kombinát volt dolgozóját, 

hogy életének 74. évében hosszú
szenvedés után elhunyt. Hamvait
Helsingborgban helyezik örök
nyugalomra. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

Gyászoló nővére és családja.
(7373-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
rokon, jó barát és szomszéd, 

HORVÁTH JÓZSEF 
(DÓDI) 

életének 76. évében türelemmel
viselt szenvedés után 2018. már-
cius 6-án csendesen megpihent.
Drága halottunkat 2018. március
17-én, szombaton 13 órakor kí-
sérjük utolsó útjára a Jeddi úti te-
mető kápolnájából. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (7416-I)

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a szeretett férj, édes-
apa, nagytata, testvér, após,
apatárs, rokon és jó ismerős, 

NAGY ADALBERT
kisillyei lakos életének 81. évé-

ben, március 14-én, türelemmel
viselt betegség után csendesen
megpihent. Szeretett halottunk
temetése március 16-án 13 óra-
kor lesz a családi háztól. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (7398-I)

Számunkra Te sosem leszel ha-
lott, örökké élni fogsz, mint a
csillagok. Drága jó szívét, két
dolgos kezét áldd meg, Atyám, s
mi köszönjük, hogy ő lehetett a
mi nagytatánk. 
Szomorú szívvel búcsúzunk sze-
retett 

ALBI TATÁNKTÓL. 
Emléke szívünkben örökre meg-
marad. 

Unokái: Noémi 
és Szilárd családjukkal. (7398-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága édesanya, nagymama,
dédmama, anyós, anyatárs,
rokon, szomszéd és ismerős, 

özv. SIMÓ LIVIA 
született Derzsi 

ny. tanítónő 
életének 91. évében nehéz, fáj-
dalmas betegség után március
13-án eltávozott közülünk. Teme-
tési szertartása az ákosfalvi re-
formátus templomban március
16-án, pénteken 14 órakor lesz,
részvétnyilvánítást 13 órától fo-
gadunk. 

A gyászoló család. (7390-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, a madéfalvi szü-
letésű 

özv. SZAKÁCS ANNA 
szül. Ráduly 

kerelőszentpáli lakos életének
93. évében 2018. március 14-én
csendesen megpihent. Utolsó út-
jára 2018. március 16-án 14  óra-
kor kísérjük a családi háztól.
Áldott, szép emlékét mindörökre
megőrizzük a szívünkben. 

Búcsúzik tőle szeretett leánya,
Éva és veje, István, unokái: 

Atti és felesége, Kinga, Öcsi 
és menyasszonya, Ida, déduno-

kái: Ákos és Lehel. 
Nyugodj békében, 

drága Ani mama! (7387-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett, jó édesapa, nagyapa,
élettárs, testvér, ismerős, 

id. SZATMÁRI TIBOR 
a bőrgyár volt dolgozója 

hosszú szenvedés után, életének
75. évében megszűnt élni. Drága
halottunk temetése március 16-
án 13 órakor lesz a református
sírkertben. Emléke legyen éldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (7418-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Az Aquaserv beszerzési osz-
tályának munkaközössége
részvéttel osztozik Nagy 
Ferenc és Nagy Angéla kollé-
gáink gyászában. (7410-I)

Őszinte részvétünk és együtt-
érzésünk Kinda Annának és
Lorándnak FÉRJE, illetve
ÉDESAPJA elvesztése alkal-
mából. Nyugalma legyen
csendes! Margit és Bernát.
(7419-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
volt kolléganőnknek, Kinda
Anikónak FÉRJE, Lorándká-
nak ÉDESAPJA elvesztése
miatt érzett mély fájdalmuk-
ban. Isten nyugtassa béké-
ben! Veress Rozika és
családja. (7407)

Megrendülten vettünk tudo-
mást Fángli Ildikó kolléga-
nőnk szeretett ÉDESANYJA
haláláról. Együttérzésünket
és őszinte részvétünket fejez-
zük ki a gyászoló családnak.
Nyugodjon békében! A Szász
Adalbert Sportlíceum munka-
közössége. (7418-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Elhunyt LÁMPÓ TIBOR 63 éves
nyárádszeredai lakos. Családja
köszönetét nyilvánítja mind-
azoknak, akik részt vettek a
temetésen és kifejezték
részvétüket. (7424)
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„Ha emlegettek, köztetek leszek, 
Szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek. 
Ne sírjatok, én már nem szenvedek,
A fájdalom az, hogy nem lehetek
veletek.
Búcsúztam volna, de erőm nem
engedett,
Csak a szívem súgta halkan: isten
veletek.”
A búcsú nélküli elválás fájó emlékével
gondolunk életünk legszomorúbb
napjára, március 14-ére, amikor a
kegyetlen halál elragadta közülünk a szerető, dolgos kezű,
fáradhatatlan édesanyát, id. LÁSZLÓ GIZELLÁT, halálának 3.
évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá szeretettel.
Drága emléked szívünkben mindig élni fog. Soha el nem feledünk.
Nyugodjál békében!
„Már nincs holnap, ennyi volt az élet, sirassatok csendben, én a
szívetekben élek.”
Bánatos hozzátartozói. (7375)

Szomorúan emlékezünk halálának 3.
évfordulóján KISS JÁNOSRA, a
szeretett, drága gyermekre, és
kegyelettel őrizzük emlékét, hálát
adva Istennek a vele töltött időért és a
tőle kapott szeretetért. 
Emlékét őrzik szerettei. (7397)
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Dr. Lenkei Gábor: Vitaminok – A legfontosabb szabály

Előfordulhat, hogy egy kiéhezett, vitaminhiányos szervezet meglehe-
tősen erőteljesen reagál akkor, amikor végre kellő mennyiségű vitaminhoz jut. Nem túl gyakori, de érdemes
tudnia róla, nehogy megijedjen, ha ilyesmit tapasztalna. Tudnia kell, hogy minden esetben átmeneti jelen-
ségről van szó.

Beszámoltak már émelygésről, átmenetileg felerősödő álmosságról, az emésztés időleges megváltozásáról,
hasmenésről, puffadásról. Volt aki egy rövid időszakra sokkal pattanásosabb lett, mint annak előtte. Mások
olyan érdekes tapasztalásokról számoltak be, mintha testük rövid idő alatt újra végigment volna a korábban
átélt, múltbéli betegségeken.

(…)
Gondoljon bele: mindez valójában nem meglepő. A vitaminokkal kavicsokat dobtunk a vízbe, és felka-

vartuk a lerakódott üledéket.
De a szervezete legalább elkezdett rendet rakni! Ez olykor járhat némi, átmeneti kellemetlenséggel. Csak

kitartás, keresztül fog jutni rajta.
Ha megfutamodik, akkor sohasem lesz nagyobb rend odabent.

Dr. Lenkei Gábor: Vitaminok – A legfontosabb szabály

A könyv megtalálható a Dr. Lenkei egészségkultúra szaküzletekben, az online webáruházban, 
valamint a könyvtárakban.

Marosvásárhely, Călăraşilor utca 14. szám (X)


