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Profán kívánság
A Kertben előbb-utóbb magunk maradunk. Beültethetjük

korai és későn termő, egynyári és évelő álmokkal, árnyas gon-
dolatokkal, ég felé nyúló emlékekkel. Asztalt teríthetünk benne,
hívhatunk vacsoravendégnek rokont, barátot, jó ismerőst. A vir-
rasztás idejére mindenki elköszön. A Kertnek ugyanis éppen ez
a rendeltetése. Csendet adni önmagunk megtapasztalásához, fé-
lelmünk átéléséhez és talán pillanatnyi vagy hosszú távú elhall-
gattatásához. Leküzdést szerettem volna írni, de az túl erős szó.
Hiszen azon az örök érvényű éjszakán, az Olajfák hegyének lá-
bánál Ő, az Emberfia is félt. Ha csak egy pillanatra is, ha a
Megváltó áldozatkészségével is, de megismerte az érzést, ami
naptári időtől függetlenül minden új tanítványt és tanítástól el-
zárkózót megkísért. Számomra ez a húsvéti történet legmegrá-
zóbb mozzanata. 

Nagypéntek van, harangok csendjébe öltözik a világ. Ilyen-
kor mindig erőt vesz rajtam a profán vágy, hogy visszafele te-
kerjem az időkereket. Nem egyórányit, mint a téli időszámítás
hajnalán, nem is egy évet, hanem kétezerszer annyit, a Gecse-
máné-kertre leszálló éjszakáig. Jó lenne ott járni, villámcsődü-
letet szervezni, és megvédeni az árulótól az Igazat. Vagy
legalább megpróbálni segíteni. Rajta és önmagamon. Együtt
szorongani vele, és általa megvigasztaltatni. Persze, tudom,
hogy a feltámadáshoz vezető út legfontosabb állomása a ke-
reszthalál, mégis gyerekes makacssággal szeretném felmenteni
alóla az emberarcú Krisztust. Azt, aki puszta jelenlétével gyó-
gyított, táplált, kenyeret és halat szaporított. Aki a mostani
gyengén látó, időnként teljesen vak, mozgásában illúzióktól
korlátozott világon is segítene. Akiben talán elveszített szülőt,
nagyszülőt, az elvárásoktól mentes, tökéletes szeretet vonásait
ismerhetnénk fel. Vágyam egyértelműen önző, és persze kivite-
lezhetetlen. Mégis, nagypéntekről nagypéntekre a hatalmába
kerít.

Ahogy kisgyermekként betlehemest játszunk, és velünk
együtt változik, komolyodik a játékos megbízatás – egyik kará-
csonytól a másikig bárányból pásztorrá, angyallá változunk,
majd Máriaként, Józsefként fogadjuk a jászolhoz érkezőket –,
úgy válunk felnőttként a mindennapok passiójának főszereplő-
jévé. Talán évente többször is magunkra maradunk félelmeink
kertjében, megjárjuk keresztútjainkat, aztán egyszer csak „túl
vagyunk a nehezén”, és lélekben megújulva térünk vissza ön-
magunkhoz és szeretteinkhez. Ezek persze hétköznapi, sokszor
alig érzékelhető feltámadások, mégis értelmet adnak a létezés-
nek. A nagypénteki várakozásnak, a harangébresztő húsvét-
vasárnapnak. A helynek, ahol majd újra magunkban 
őrködhetünk. A Kertnek, ami mi magunk vagyunk.    

Nagy Székely Ildikó



Feltámadási körmenet
Április 20-án, nagyszombaton a marosvásárhelyi Keresz-
telő Szent János-plébánián este 9 órakor kezdődik a vigília
szentmise, ezt követően feltámadási körmenetet tartanak
a főtéren. A körmenetre más egyházi felekezetek híveit is
várják.

Passió a Bolyai téri templomban
A marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség kó-
rusa az Eufónia pedagóguskórus tagjaival nagypénteken,
ma délután 5 órától előadja Jézus szenvedéstörténetét, a
hagyományos unitárius passiót a Bolyai téri templomban.
Orgonán közreműködik dr. Molnár Tünde, karnagy dr.
Strausz Imre-István.

Istentisztelet a Kultúrpalotában
A marosvásárhelyi vártemplomi református egyházközség
húsvét első napján – délelőtt 10 órai kezdettel – úrvacso-
raosztásos ünnepi istentiszteletét a Kultúrpalota nagyter-
mében tartja. Az alkalomra mindenkit szeretettel várnak.

Helyi termékek a Petrynél
Több mint harminc termelő kínálatából válogathatnak a vá-
sárlók április 19-én, ma 8–19 óra között a marosvásárhelyi
Petry Látványműhely és Múzeum udvarán és a Rákóczi
lépcső alatti kis utcában sorra kerülő hagyományos ter-
mékek vásárán. A helyi termelőktől származó élelmisze-
rek és friss zöldség mellett kézművestermékek is
lesznek.

Föld napja az állatkertben
Április 22-e a föld napja. Ez alkalomból hétfőn délelőtt 11
órakor a Földnapozoo című rendezvényre várják az érdek-
lődőket a marosvásárhelyi állatkertbe, az emuk kifutójá-
hoz. A foglalkozás résztvevői egy különleges utazáson
vehetnek részt.

Tavaszi vakáció
Ma kezdődött és május 5-éig tart az óvodások és iskolások
tavaszi vakációja. A gyermekek, fiatalok május 6-án térnek
vissza tanintézeteikbe. A tanítás június 14-én zárul. 

Zárva lesz az uszoda
A marosvásárhelyi Mircea Birău fedett uszoda április 19–
22. között a megszokott ünnepi programhoz igazítja mű-
ködését. Pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn egész
nap zárva lesz.

Nyárádszeredában a pumpapálya
A Zarox csapat április 20-án, szombaton Nyárádszereda
főterén állítja fel az országban egyedülálló moduláris pum-
papályát. A pályát 10 és 18 óra között minden 3 év fölötti
gyermek, valamint a felnőttek is kipróbálhatják. A pumpa-
pályán futóbiciklivel, kerékpárral, hajtánnyal, gördeszkával,
görkorcsolyával és bármilyen más kerekes, nem motorizált
járgánnyal, tekerés nélkül, pumpáló mozdulatokkal lehet
végigmenni.

Tekergő mesedélután
A Tekergő Meseösvény Egyesület – Otthon – RO és a Ha-
gyományok Háza Hálózat erdélyi szervezete Tekergő me-
sedélután címmel tart foglalkozást április 26-án, pénteken
17 órától óvodásoknak, 18 órától iskolásoknak a maros-
vásárhelyi Studium Prospero Kulturális Központ Forrada-
lom utca 8. szám alatti székhelyén. 19.30-tól a felnőtteket
a Mesekorsó című együttlétre várják a Bolyai utca 10.
szám alatti Piaf Caféba. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma EMMA, 
holnap TIVADAR napja.
TIVADAR: a Teodor név ma-
gyar alakja. Fejlődési alakja:
Teodor, Tiodor, Tiadar, Tiva-
dar.

19., péntek
A Nap kel 

6 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 14 perckor. 
Az év 109. napja, 

hátravan 256 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. április 18.

1 EUR 4,7619
1 USD 4,2322

100 HUF 1,4868
1 g ARANY 173,5480

IDŐJÁRÁS
Változékony idő, 

Hőmérséklet:
max. 150C
min. 40C

Megyei hírek

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

Húsvétvasárnap a csíkszeredai Ágoston Erika, az Erka
Krea kézművesműhely tulajdonosa ünnepi dekorációkról,
a gyimesi Tankó Edit a hímestojás-készítésről beszél az
Üzenet szeretettel műsorban 13:30-kor, majd a 17:30-kor
kezdődő Hitélet Krisztus szenvedésének útját járja körül,
diákszemmel. Húsvétvasárnap 20 órától a bécsi opera kis
szólistájáról, a sepsiszentgyörgyi Ledán Eszterről készült
portréműsorral jelentkezik az Erdélyi Magyar Televízió.

Húsvéthétfőn az USNK erdélyi magyar rapduót, az X-

Faktor nyolcadik évadjának győztes együttesét köszönti a
Mozaik 18:20-tól, illetve Berecz András Kossuth-díjas éne-
kes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadó-
művész lesz a Zebra vendége 20 órától.

Húsvét harmadnapján, kedden 20:30-tól az Artériák mű-
sorban Ady István magyarfülpösi református lelkészt, a Szi-
várvány Alapítvány megálmodóját és működtetőjét
ismerheti meg a néző.

Kövessék az Erdély TV-t a húsvéti ünnepek idején is!

Különkiadású műsorok húsvétkor az Erdély TV-ben

A Liverpool magabiztosan, kettős győzelemmel búcsúz-
tatta az FC Portót, a Tottenham ugyanakkor drámai mérkő-
zésen jutott tovább a Manchester City ellenében a
labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, szerdán.
Utóbbi mérkőzésen 11 perc elteltével már 2-2 volt az állás
– a sorozat történetében korábban még soha nem esett négy
találat ennyi idő alatt. A végén egy góllal a házigazdák
nyertek, de ez nem volt elég az örömükhöz, a hiányzó talá-

latot pedig hiába szerezték meg a 3. hosszabbításpercben,
a videóbíró les okán érvénytelenítette. Az eredmények: FC
Porto – Liverpool 1-4, továbbjutott a Liverpool kettős győ-
zelemmel, 6-1-es összesítéssel; Manchester City – Totten-
ham 4-3, továbbjutott a Tottenham, 4-4-es összesítéssel,
idegenben lőtt több góllal. Ezzel kialakultak az elődöntős
párharcok: Tottenham – Ajax (április 30., május 8.), Bar-
celona – Liverpool (május 1., május 7.).

BL: Csúcson az izgalom Manchesterben

Jobb mezei utak, buszmegállók kellenének
Széthúzás a marosfelfalusi tanácsban

Lengyel Károly tanácsossal, az
RMDSZ marosfelfalusi szerveze-
tének vezetőjével a község
megoldásra váró problémáiról,
illetve a helyi magyar közösség
gondjairól beszélgettünk. A ta-
nácsos elsőként a mezei utakat
említette, amelyek rossz álla-
pota miatt a gazdák gyakran
kénytelenek ráhajtani járműve-
ikkel a termőföldekre.

– Ha ez megtörténik, elveszíthetik a
Mezőgazdasági és Kifizetési Ügynök-
ség (APIA) támogatását. Lövéren egy
társas vállalkozás is működik, ott kü-
lönösen nagy gond a mezei utak álla-
pota. A helyzet orvoslására már
különített el pénzt a tanács, később
azonban átcsoportosították az össze-
get – mondta Lengyel Károly. Azt is
nehezményezte, hogy mindössze egy
tönkrement buszmegálló és egy gya-
logátjáró van a községben. Az átjárók

hiánya főleg az ingázó diákokra jelent
balesetveszélyt. Lengyel Károly a to-
vábbiakban határozattervezetet ter-
jesztene elő a tanácsülések
Facebookon való élő közvetítéséről is,
véleménye szerint ennek következmé-
nyeként a kimondottan széthúzó ta-
nács – melynek magyar képviselői
között sincs egyetértés – felelősségtel-
jesebb lenne a község gondjainak
megvitatásakor.
Egynyelvű hagymafesztivál

A magyarságot érintő problémák
kapcsán az RMDSZ-es tanácsos arról
tett említést, hogy két egyesület – egy
magyar és egy román – működik a
községben, a hagymafesztivált azon-
ban évről évre az utóbbi szervezi. A
község kulturális életében a magyar
Bíborka Egyesület fontos szerepet ját-
szik, a községnapokat helyettesítő
fesztivál szervezéséből mégis mindig
kimarad. Mi több, a község hagyomá-
nyos ünnepén magyar feliratokat sem
látni – nehezményezte Lengyel Ká-
roly. A tanácsos azt reméli, az idén 700

éves település múltidéző, jubileumi
ünnepségét úgy szervezik meg, hogy
azt a magyar lakosság is a sajátjának
érezhesse.

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

Április 19., péntek:
* 18.00 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – FC Voluntari (alsóház)
* 21.00 óra: Gyurgyevói Astra – CSU Craiova (felsőház)
Április 20., szombat:
* 21.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Kolozsvári CFR (felsőház)
Április 21., vasárnap:
* 18.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Dunărea Călăraşi (alsóház)
* 21.00 óra: Konstancai Viitorul – Bukaresti FCSB (felsőház)
Április 22., hétfő:
* 18.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Concordia Chiajna (alsóház)
* 21.00 óra: Bukaresti Dinamo – FC Botoşani (alsóház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport

és a Look Sport/Plus.

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoport-

jának 24. fordulójában, pénteken 17 órá-
tól: FK Csíkszereda – Marosvásárhelyi
MSE, Szászrégeni Avântul – Dési Uni-
rea, Tasnádi Unirea – Radnóti CS.

A 4. ligás bajnokság elitcsoportjának
19. fordulójában, szombaton 11-től:
Nyárádtői Viitorul – Ákosfalva (dózsa-
györgyi pálya), Marosludas – Nagysár-
más, Dános – Marosvásárhelyi Atletic,
Segesvár – Nyárádszereda, Kutyfalva –
Marosvásárhelyi CSM, Marosszentki-
rály-Náznánfalva – Marosoroszfalu,
Nyárádtői Unirea – Szováta.

Olvasóink figyelmébe!
Hirdetési irodánk nyitvatartása, az ünnepek miatt, a következőképpen módosul:
– április 19., péntek: 8–14 óra között
– április 20., szombat, 21., vasárnap, 22., hétfő: ZÁRVA
– április 23., kedd: 8–16 óra között
Következő lapszámunk szombaton, majd azután április 24-én, szerdán jelenik meg.

Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon lehet. 

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor 
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A húsvéti nagyhetet megnyitó krizma-
szentelő misén Ferenc pápa ismételten
arra szólította fel csütörtökön az egy-
házat, hogy kerüljön minél közelebb az
egyszerű emberek, szegények, elnyo-
mottak, börtönben levők tömegéhez.

A Szent Péter-bazilikában bemutatott misén
mondott homíliájában az egyházfő kijelentette,
a rászorulókhoz való közelség határozza meg
az egyház „lelkét és képét”.

Ferenc pápa – a szokás szerint az egyház
szolgálatáról szóló nagycsütörtöki beszédében
– párhuzamot állított az emberek tömegével
érintkező Jézus tanítása és a mai egyház kül-
detése között. Jézus sohasem veszítette el köz-
vetlen kapcsolatát az emberekkel – hívta fel a
figyelmet. Megjegyezte, hogy a „tömeg” kife-
jezés nem becsmérlő vagy lekicsinylő, még
akkor sem, ha ma többnyire névtelen, megkü-
lönböztethetetlen tömböt jelent.

Hangsúlyozta, hogy az emberiség tömegét
ma is az evangéliumban idézett szegények, vi-
lágtalanok, elnyomottak, bebörtönzöttek alkot-
ják. Ferenc pápa értelmezése szerint
korunkban azok is világtalannak számítanak,
akiknek „látása fényét nap mint nap elrabolja
a világot érdekből elárasztó banális képtö-
meg”.

Hozzátette, elnyomottak emberek, családok
és egész népek is lehetnek, akiket, amelyeket
„kihagynak a játszmákból, kizárnak, felesle-
gesnek tartanak, a történelem peremére szorí-
tanak”.

Bebörtönzötteknek nevezte azokat a városo-
kat is, amelyeket szerinte ma nem fegyverrel

vesznek be, hanem „az ideológiai gyarmato-
sítás kifinomult eszközeivel”. Kijelentette:
„csakis saját kultúránk, amelyet őseink
munkája és művészete alakított ki, szabadít-
hatja fel városainkat a rabszolgaság új for-
máiból”.

Ferenc pápa szerint az egyház számára ma
is az emberiségnek ezen tömegei mutatnak pél-
dát.

Paptársaihoz szólva hozzátette: nem szabad
tartani attól, hogy az egyházat a szegényekkel
azonosítják. „Mi, papok a szegénységet képvi-
seljük” – jelentette ki a pápa.

A krizmaszentelési misén az egyház az ol-
táriszentséget és az egyházi rend, a papság
megalapítását ünnepli. A Róma püspökének
számító Ferenc pápa megáldotta és megszen-
telte a következő évben az egyházmegyéjében
a keresztelésekhez és a betegek kenetéhez
használt szent olajokat, a többi között a bérmá-
láskor és papszenteléskor is használt olajat, a
krizmát is. A szertartáson Ferenc pápa az egy-
házi hagyomány szerint megújította papi foga-
dalmát, vagyis a felszenteléskor tett ígéreteket,
a vele koncelebráló bíborosokkal és püspökök-
kel együtt.

Ferenc pápa kijelentette: a papoknak nem az
a feladatuk, hogy üvegben árulják az olajat.
Arra szólította fel egyházát, érintse meg az em-
berek sebeit, bűneit, gyötrelmeit, hogy hitet,
reményt tudjon adni.

Az egyházfő délután az utolsó vacsorára
emlékező misét a Rómához közeli Velletri bör-
tönében mutatta be, ahol tizenkét elítéltnek
megmosta a lábát. (MTI)

Ferenc pápa: az egyház ne féljen 
azonosulni az egyszerű emberekkel!

New Yorkban szerdára virradóra el-
hunyt Hámos László, az amerikai ma-
gyarság egyik ismert személyisége, a
Magyar Emberi Jogok Alapítvány
(HHRF) társalapítója és elnöke.

A 68 esztendős Hámos László – aki Párizs-
ban született erdélyi és felvidéki magyar szü-
lők gyermekeként – az Egyesült Államokban
nőtt fel, és a magyar diaszpóra egyik befolyá-
sos vezetője volt. Kivált a magyarországi rend-
szerváltozás óta tevékenykedett aktívan a
határokon kívül élő erdélyi, felvidéki és kárpá-
taljai magyarok jogainak védelme érdekében.

1990-ben ő szervezte meg Tőkés László
református püspök első amerikai körútját,
majd ezt követően aktívan részt vett határon
túli magyar személyiségek, illetve szerveze-
tek washingtoni látogatásainak megszervezé-
sében.

Az általa irányított HHRF – amely New
York mellett Budapesten és Kolozsváron is
irodát tart fenn – többször mozgósította a
nyugati szervezeteket, támogatást gyűjtve a
határon túli magyar civil szféra helyzetének
javítására, az önfenntartás előmozdítására, a
határon túli magyar oktatás és kultúra támo-
gatására.

A HHRF elnökeként Hámos László a többi
között tiltakozó dokumentumot nyújtott be a
Fehér Háznak a sepsiszentgyörgyi Székely
Mikó Református Kollégium visszaállamosí-
tása miatt. Az amerikai törvényhozás magyar
frakcióközi csoportja egyik társelnökeként
pedig sürgette a román kormányt és az ame-

rikai külügyminisztériumot, hogy lépjen fel
az Erdélyben elkobzott egyházi ingatlanok
visszaszolgáltatása érdekében.

Hámos László rendszeresen részt vett
nemzetközi emberi jogi konferenciákon, ahol
következetesen kiállt a magyar kisebbségek
jogainak érvényesítéséért.

A külhoni magyarság jogvédelmének 
élharcosa távozott

A külhoni magyar jogvédelem élharcosá-
nak nevezte közleményében a nemzetpoliti-
káért felelős miniszterelnök-helyettes
Hámos Lászlót, a New York-i székhelyű
Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF)

társalapítóját és elnökét, a Magyar Diasz-
póra Tanács észak-amerikai regionális elnö-
két.

Semjén Zsolt az MTI-hez eljuttatott közle-
ményében kiemelte: Hámos László szemé-
lyében „a diaszpórában élő magyarság
kiemelkedő alakja távozott közülünk”, aki a
világban szétszórtságban élő magyar közös-
ségek megmaradásáért folytatott küzdelem
élharcosa volt.

Több mint négy évtizedes fáradhatatlan,
áldozatos munkájával elévülhetetlen sikere-
ket szerzett nemcsak az amerikai, de az erdé-
lyi, kárpátaljai és a Kárpát-medence többi
régiójában élő magyarság megőrzése, jogvé-
delme és magyar identitásának megerősítése
területén – hangsúlyozta a miniszterelnök-he-
lyettes.

Semjén Zsolt rámutatott: Hámos László a
határon túli magyarok emberi jogi helyzeté-
nek folyamatos figyelésével, a jogsértésekkel
szembeni rendszeres és határozott fellépéssel,
a külhoni magyar kultúra és oktatás támoga-
tásával nagyban hozzájárult a magyarság ha-
tárok feletti összetartozásának erősítéséhez,
a tengerentúli és a Kárpát-medencei magyar
közösségek közötti szálak szorosabbra fűzé-
séhez.

„Hámos Lászlót saját halottunknak te-
kintjük. Együttérzéssel osztozunk családja és
a magyar diaszpóra közösségeinek gyászá-
ban” – áll Semjén Zsolt közleményében.
(MTI)

Elhunyt Hámos László, ismert amerikai magyar jogvédő

Mint ismert, Marius Paşcan parla-
menti képviselő újabb jogi támadás
indítását jelentette be a marosvá-
sárhelyi katolikus középiskola 
megalakítása kapcsán. Erre a lé-
pésre reagáltak az alábbi állás-
foglalások.

Novák Csaba Zoltán szenátor: – Marius
Paşcan újabb minősíthetetlen lépéssel foly-
tatja a kútmérgezést a román–magyar kap-
csolatokban: hasonszőrű politikai
barátjával, a notórius feljelentő Dan Tana-
săval karöltve újabb támadást intézett az
amúgy is meghurcolt II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai Líceum ellen.

Nem kétséges, hogy Marius Paşcan ér-
demleges politikai tevékenység hiányában
magyarellenes cselekményekkel próbálja
legitimálni saját létét a román politikában,
és ennek érdekében nem átall gátlástalanul
belegázolni a nemzetiségek közötti együtt-
élés legelemibb szabályaiba, az iskola di-
ákjainak, tanárainak és szülői
közösségének életébe. Marius Paşcan kór-
képe a mai lezüllött erkölcsű román politi-
kának: lépésével egyértelműen a régi PRM
szellemiségét idézi, ebből profitál politika-
ilag és szít gyűlölködést románok és ma-
gyarok között. Teszi mindezt annak árán is,
hogy ezáltal saját nemzetének is árt, hiszen
2018 nyarán ugyanazzal az – egyébként
teljesen törvényes – eljárással a miniszté-
rium két iskolát hozott létre: a marosvásár-
helyi római katolikus líceumot és a
temesvári ortodox líceumot.

A katolikus iskola ellen indított támadás
példája annak, hogy miként próbálják meg
egyes csoportok, intézmények módszere-
sen, az értelmezhető törvényeket kihasz-
nálva lerombolni azt, amit építettünk, és
megbontani a közösségünket. Ebben saj-
nos élen jár a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal is. Üzenem, hogy harcolni
fogunk, kiállunk az igazunkért, és nem en-
gedjük az iskolát!

Péter Ferenc, az RMDSZ Maros me-
gyei  szervezetének  elnöke: – A Marius
Paşcan-féle nacionalista politikai kalando-
rokra nincs szüksége sem a magyar, sem a
román közösségnek.

Marius Paşcan újabb magyarellenes ak-
cióval mérgezi a magyar és román közös-
ség közötti kapcsolatot. Sajnálatos, de nem
meglepő, hogy a két gyűlölködő naciona-
lista, Marius Paşcan és Dan Tanasă egy-
másra találtak, és közös erővel próbálnak
újabb akadályt gördíteni a marosvásárhelyi
II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teo-

lógiai Líceum működése elé. Még szomo-
rúbb, hogy az általuk indított perbe az Uni-
rea líceum közössége is belépett, abba a
perbe, amely az RMDSZ Maros megyei
szervezete szerint kizárólag a marosvásár-
helyi nacionalista közbeszéd fenntartását
szolgálja.

Marius Paşcan a kisstílű, de annál naci-
onalistább, gyűlölködő román politikus ar-
chetípusa. Az ilyen politikusokról az
elmúlt három évtized demokráciájában ki-
vétel nélkül bebizonyosodott, hogy pálya-
futásuk során érdemi és építő jellegű
munkát nem voltak képesek végezni, a
gyűlöletkeltés, a feszültség szítása pedig
ennek leplezését szolgálta. Nincs ez más-
ként ebben az esetben sem. „Dan Tanasă
és Marius Paşcan nemcsak megtalálták, de
jellemükben meg is érdemlik egymást!
Utóbbinak parlamenti képviselőként azon-
ban meglenne a lehetősége arra, hogy a po-
litikában nagyobbat alkosson, mint amit a
költészetben alkotott, de egyelőre ezzel a
lehetőséggel sem tud élni. Sajnos a Maros
Megyei Tanács munkaközösségében is
csak a vádaskodásáról és gáncsoskodásáról
ismerhetjük, parlamenti képviselői közre-
működését nem volt alkalmunk megta-
pasztalni” – emelte ki Péter Ferenc, a
Maros megyei RMDSZ elnöke.

Péter Ferenc szerint a marosvásárhelyi-
eken múlik, hogy a város elmúlt két évti-
zedét meghatározó nacionalista vezetőkkel
együtt Marius Paşcantól is megszabadul-
jon az itteni közösség. „A manapság han-
gos Maros megyei nacionalista
politikusokban az a közös, hogy mindany-
nyian Dorin Florea polgármester közelsé-
gében váltak Marosvásárhely
közszereplőivé, s ugyanúgy a letűnt XX.
századi elmaradt gondolkodást jelenítik
meg, mint a mesterük. Egyetlen megoldás
van erre a helyzetre, ha ezeket a politikai
kalandorokat és szélkakasokat úgy zavarja
el a vásárhelyi román közösség, ahogy
Gheorghe Funart zavarta el a jobb sorsra
vágyó Kolozsvár népe” – hangsúlyozta a
Maros megyei RMDSZ elnöke.

Az RMDSZ Maros megyei szervezeté-
nek meggyőződése, hogy a tanügyi tör-
vény módosításai és az oktatási
minisztérium döntése kiállják majd a pró-
bát, és a fizetett gyűlölködők ebben az
ügyben alulmaradnak. Addig viszont a mi
dolgunk az, hogy továbbra is kiálljunk a
katolikus iskola ügye, valamint az ide tar-
tozó oktatói, szülői és diákközösség mel-
lett.

Állásfoglalások a katolikus iskola 
elleni újabb támadás kapcsán

Forrás: hhrf.org (Fotó: Antal Erika)
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Ausztriai munkavégzés!
Csapatunk bővítésére keresünk azonnali kezdéssel szakirányú végzett-

séggel rendelkező szakmunkásokat, illetve szakmai végzettséggel nem ren-
delkező segédmunkásokat az alábbi munkakörökbe:

villanyszerelő, víz-gáz-fűtés szerelő,
szerkezetlakatos, lakatos, bádogos.

Elvárások:
– önálló és csapatban történő munkavégzés
– alapfokú németnyelv-tudás
– megbízhatóság
– B kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk:
– ausztriai bejelentés, hosszú távú munkalehetőség
– bérezés 1952,20 EUR/hótól plusz extra juttatások
– 13.,14. havi bér
– a kiutazás költségét, a szállást a munkaadó biztosítja
– magyar kapcsolattartó

A magyar és német nyelvű fényképes önéletrajzokat az 
m.albrecht@proworks.at e-mail-címre kérjük küldeni! Bővebb magyar
nyelvű felvilágosítás a 0036-30/933-5251 vagy a 0043-6991-838-7612-es te-
lefonszámon. www.proworks.at
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Kedves híveim, keresztény test-
véreim!

Az Istenben bízó ember szívét és
lelkét húsvét ünnepén csak öröm és
igazi életkedv töltheti be. A mi tája-
inkon a tél hideg évszaka után va-
júdva megújul a természet, és évről
évre hirdeti, hogy minden élni akar.
Húsvét ünnepének a nagy üzenete
is ez: az élet győzelme az elmúlás
felett.

Az egész evangélium erről a
nagy örömről tudósít. Jézus így bú-
csúzik tanítványaitól: „nem hagylak
titeket árván, eljövök hozzátok.
Még egy kevés idő, és a világ többé
nem lát engem, de ti megláttok,
mert én élek, és ti is élni fogtok” (Jn
14,18-19).

Jézus élete, tanítása és példája
arról a nagy örömről tesz bizonysá-
got, hogy az élet Isten mellett
örök. Jézus felismerte és tanította,
hogy Isten a mi szerető Atyánk, és
mi az Ő gyermekei vagyunk.
Ennek az atya és gyermeke kö-
zötti kapcsolatnak az alapja a sze-
retet. Felmutatta és példát állított,
hogyan kell lélek szerint éljünk és
gondolkozzunk. Megmutatta a le-
hetőséget, hogyan lehet minden
bezártsággal és külső erőszakkal
felvennünk a harcot. Megtanított
arra, hogyan éljünk egymás mel-
lett mint Isten gyermeke. Példát
mutatott, hogyan lehetünk Isten
szeretetében szabad emberek.
Jézus a szeretetben szolgáló életet
mutatta fel, nem erőszakkal, nem
hatalmi vágyból.

Tanításai és cselekedetei végig a
szeretetteljes életre mutattak. Az
evangéliumban megörökített élet-
helyzetek és példázatai arról szól-
nak, hogy az élet az egyetlen jónak,
Istennek lehet eszköze és hordo-
zója. Isten az embert méltónak tar-
totta, hogy a benne lakozó lélek
által ezt az életet hordozza. Jézus
arra tanít, hogy az élet igazán akkor
lesz értékes, ha megvalósul benne
egy felsőbbrendű feladat, hogy az

Istentől kapott szellemi tehetségek
kiművelésével a mulandóság fölé
emelkedjünk. Élete és tanítása szá-
munkra ezért „út, élet és igazság”
(Jn 14,6). Egész élete figyelmezte-
tés és példa számunkra, hogy meg-
értsük azt az örök igazságot, hogy
lélek által lehetünk mi igazán em-
berek. „Mert mit használ az ember-
nek, ha az egész világot megnyeri
is, de az ő lelkében kárt vall?” (Mt
16,26). 

A bennünk élő lélek teremti meg
az Istennel, az örökkévalósággal a
kapcsolatot, és hozza létre az egy-
séget Isten és ember között, Atya és
gyermeke között. Ennek a kapcso-
latnak a tartalma a szolgáló szeretet.
Jézus ezt felismerve így szólott hoz-
zánk, és tanított bennünket: „azon a
napon megtudjátok, hogy én az
Atyámban vagyok, ti énbennem, én
pedig tibennetek” (Jn 14,20). Jézus
tanítványának lenni annyit jelent,
mint megteremteni azt a közössé-
get, ahol az ember Isten gyerme-
kének és munkatársának tudja
magát. Húsvét reggelén ezért mi is
a tanítványokkal együtt hitet te-
szünk arról, hogy: „Uram, kihez
mehetnénk? Örök életnek beszéde
van tenálad” (Jn 6,68) .

A születés és a halál
közé „beszorított” em-
beri élet lehetőség,
hogy ezt a jézusi igaz-
ságot felismerjük. Min-
den erőnkkel és
tudásunkkal tudjuk ki-
alakítani az Istennel és
embertársainkkal az
evangéliumban meg-
mutatott életközössé-
get. A szüntelen
változás és mulandóság
törvényszerűségei sok-
ban meghatározzák
életünket, de Jézus
megmutatta, hogyan és
miképpen tudunk ré-
szesei lenni az Isten
által számunkra adott

örökkévalóságnak. A szellemi és
lelki kincseinkkel az örökkévaló
szeretetnek tudunk a hordozói és
cselekvői lenni. Minden mulandó-
ság között örökkévaló értékeket tu-
dunk felmutatni és igazolni, hogy
lélektől formáltattunk emberré,
Isten gyermekévé. Az örökkévaló-
ság nem a halál után kezdődik,
hanem ott és akkor, amikor felis-
mertük, hogy az isteni szeretetnek a
megvalósítói, cselekvői tudunk
lenni.

Húsvét ezt a győzelmet hirdeti.
Jézus ezt a nagy isteni igazságot
hozta közel hozzánk. Életében és
kínszenvedésében ez adott erőt szá-
mára. Húsvét igazolja, hogy nem a
nagypénteki gyász, a feketeség
uralta el a világot! Nem az emberi
nagyot akarás és mindenen ural-
kodó vágy diadalmaskodott! Nem a
tagadás és az árulkodás lett a győz-
tes! Nem az elválás, a sír tátongó
üressége maradt a tanítványokkal!
Nem a sötétség, hanem az élet
fénye és ragyogása győzedelmeske-
dett.

Húsvét reggelén az újra egy-
másra találás boldog tapasztalata
uralta el a tanítványok lelkét. A haj-
nali órák világosságában hallották

meg az üzenetet, és megtapasztal-
hatták a közöttük járó és élő Jézust.
A hét első napján a sírhoz siető, két-
ségbeesett asszony ajkán hangzott
el a felismerés, hogy: „Láttam az
Urat!” (Jn 20,18). Az élet győzel-
mének öröme hangzott el ajkáról,
amikor őt nevén szólította. Boldo-
gan sietett vissza a többiekhez, és
tett élőszóval bizonyságot: „Láttam
az Urat!”. A tragédiát átélt tanítvá-
nyok, az árulás gyávasága miatt ke-
sergők is meghallották az őket
köszöntő Mester szavait: „Békesség
néktek!”.

Évezredek távolából bátorít ma is
bennünket az első húsvét öröme,
üzenete. Arra buzdít, hogy a ben-
nünk lakozó isteni lélekről tegyünk
bizonyságot, „mert a lélek az, ami
megelevenít” (Jn 6,63). A mellet-
tünk élő embertársak rajtunk és ál-
talunk tapasztalják meg, hogy olyan
tanítványok vagyunk, akik látjuk a
mi Mesterünket, akik nem rejtő-
zünk a háta mögé, akik vele együtt
imádkozunk és dolgozunk Isten or-
szága megvalósulásán. 

Jézus ma is tanít és figyelmeztet.
Ő volt az, aki megszépítette min-
denkinek az életét. Akik hozzá for-
dultak vagy őt felkeresték, újabb
reményekkel és lehetőségek felmu-
tatásával, lélekben gazdagabban
tudták folytatni útjukat. Az elve-

szettet és kitaszítottat felkereste,
ölébe emelte a kisgyermekeket, fel-
kereste házában a büszke farizeust,
és elbeszélgetett vele. Zákeus bol-
dogan szállt le a fügefáról és fo-
gadta házába a Mestert, a mindenki
által kárhoztatott bűnös asszony lel-
kében új remény, életkedv született,
miután Jézus elé hurcolták. Tovább
sorolhatnám az evangéliumi életké-
peket, melyek mind azt igazolják,
hogy Jézus az Élet fejedelme. Az
élet szép és győztes oldalát mutatta
fel még akkor is, amikor a kereszt-
fán szenvedett és imádkozott. Ez a
jézusi tett segítette a római katonát
is ahhoz a felismeréshez, hogy „ez
az ember valóban igaz volt” (Lk
23,47).

Húsvét ünnepén a benned lakozó
lélekre figyelj, gondolataidat ren-
dezd, és kérdezd meg magadtól, a
melletted élőtől, hogy látja-e húsvét
ünnepén az Urat! Tudjunk úgy to-
vább dolgozni és napjainkat tölteni,
hogy igazoljuk: kereszténységünk
nem látszat, hanem valóság, amely
Jézus tanításán és példaadásán alap-
szik. Istenben bízó lélekkel kívánok
áldott, békés húsvéti ünneplést, és
mindannyiunk édes Atyja hallgassa
meg imádságunkat! Ámen.

Kolozsvár, 2019. húsvét
Bálint Benczédi Ferenc

unitárius püspök

Húsvét az anyaszentegyház kie-
melkedően fontos ünnepe. Nem vé-
letlenül tartották szinte kezdettől
fogva az ünnepek ünnepének. Így
létezik olyan húsvétvasárnap,
amely tele van fénnyel és örömmel.
De van olyan is, amelyik sötét és
gyászos. 

Az első húsvét az utóbbihoz ha-
sonlítható. Üzenete nem az illú-
ziók világába röpít el minket,
hanem itt szólít meg, ebben a va-
lóságában, amelyben oly sok a
gyász, a bánat és a keserűség. A

húsvéti történetben először nincs
szó kitörő örömről, lelkesültség-
ről. Épp ellenkezőleg, szomorú-
ságról, könnyről hallunk. Amikor
az asszonyok kimentek a sírhoz,
még sötét volt. De nemcsak kint,
hanem bent is: szívük és lelkük
mélyén. Nem segített rajtuk az
sem, hogy a sír üres volt, és az
sem, hogy nem találták Jézus holt-
testét. Az asszonyok csak néztek
az üres félhomályban, és nem ér-
tették, hol van Jézus. Léteznek
idők, történelmi pillanatok, ami-

kor teljesen tanácstalanok va-
gyunk. Ilyenkor kérdezzük ma-
gunktól és másoktól: hol van
Isten? Hol találkozhatunk vele, hol
bukkanhatnánk rá? 

Nagy teher valakinek az elvesz-
tése, megsérül az ember szíve-lelke,
és sok idő kell a gyógyuláshoz.
Ugyanakkor hallunk gyógyíthatat-
lan esetekről is. Az asszonyok terhe
azért volt óriási, mert akit sirattak,
fiatalon halt meg, nem természetes
halállal. Szemtanúi voltak a ször-
nyű kivégzésnek. Mit is lehet tenni,
amikor az ember élete ilyen mély-
ségekbe kerül? Tudnunk kell, hogy
amikor eljutunk emberi létünk
végső pontjához, ahol már tényleg
tehetetlenek vagyunk, ott munkál-
kodni kezd Isten: elhengeríti a kö-
veket, elhárítja a leküzdhetetlen
akadályokat. 

Sokan a feltámadást valami 
messzi távoli jövőre vonatkozó
eseménynek tekintik. Pedig a mos-
tani életünkhöz, a mindennapja-
inkhoz van igazán köze. Mert
Isten feltámasztó erejének hatalma
elhengeríti előlünk a lehetetlensé-
gek köveit, hogy szabaddá váljon
számunkra az út. Hogy ne legyen
számunkra zsákutca a földi élet.
Az üres sír azt hirdeti: Isten nem a
halál, hanem az élet pártján áll.
Belénk teremtette az életösztönt,
és az utolsó pillanatig küzd a halál
ellen. 

Miközben a modern ember a fel-
támadást képtelenségnek tartja, fi-
gyelmen kívül hagyja azt, hogy
úgy vagyunk teremtve: szívünk
soha nem tud belenyugodni a halál
gondolatába. Az Úr az élet Istene,
nem a halálé. Ő nem halálra szánt

bennünket, hanem Jézus feltá-
masztása által meghívott minket az
örök életre. Viselkedjünk ehhez
méltó módon, vagy úgy is fogal-
mazhatnánk, hogy természetesen,
ahogy a bennünk lévő életösztön
diktálja. 

„Az Élet él és élni akar, / Nem
azért adott annyi szépet, / Hogy át-
vádoljanak most rajta / Véres s os-
toba feneségek” – írja Ady Endre az
Intés az őrzőkhöz című versében.

Jézus húsvétkor a feltámadás
által legyőzte a halált, így többé
nem a halállal szemben menete-
lünk, hanem valljuk: minden múló
perc hozzá visz közelebb. E gondo-
latokat magunkba zárva „örvendez-
zünk, vigadjunk, Krisztus lett a
vigaszunk”.

Kató Béla, az Erdélyi Református
Egyházkerület püspöke

Isten az élet pártján áll
A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal

vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve talál-
ták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét.

Lk 24, 1-3

Baricz Lajos

Vállára vette
Vállára vette Jézus a keresztet,
és mint drága terhet görnyedve viszi,
az ostorzástól véres teste reszket,
ezzel vált meg minket, szilárdan hiszi.

A földre esik a nehéz kereszttel,
hulló vére festi köves út porát,
majd újra felkel agyongyötört testtel,
és a Golgotára elindul tovább.

A Golgota ormán áll már a kereszt,
reá felfeszítve az isteni test,
felsóhajt a Mester: „Consummatum est!”

A keresztemmel Krisztus útján járok,
elindultam azon, többé nem várok,
tudom, hogy vele áldozattá válok. Kákonyi Csilla festménye

A szeretetteljes élet győzelme: húsvét



A húsvéti határkerülés egyházi-litur-
gikus eredetű szokása Közép-Európá-
nak és egyben a magyarságnak, ami
korunkra csak a peremterületeken
maradt fenn. Erdélyben katolikusok
és protestánsok egyaránt gyakorol-
ták. A nyárádmenti határkerülés rég-
múlt idők egymásra tevődött emlékeit
őrizheti, különböző korú és funkciójú
szokáselemek láncolata. 

A határkerülés
A határkerülő menetben házas férfiak és

legények vettek részt. A legények feladata
volt, hogy húsvét előtt a határon levő csorgó-
kat, kutakat kitakarítsák, ők újították meg a
falvak határait jelző dombocskákat, az ún. ha-
tárhompokat is. Erre általában nagypénteken
került sor egy-egy idősebb ember vezetésé-
vel. Az esemény levezetésére tisztségviselő-
ket választottak: királyt, ítélőbírót,
csapómestert, oldalvédőket és sereghajtókat.
A király a többi tisztségviselővel együtt sza-
bályokat, törvényeket állapított meg a meg-
szólításra, a viselkedésre, és ezeket senkinek
sem volt szabad áthágnia. Aki hibázott, annak
megcsapás járt. A király parancsolt, az ítélő-
bíró ítélt, a csapómester csapott a hibázó há-
tulsó felére. A legtöbb megcsapást a fiatal
legényeknek – akik először vettek részt a ha-
tárkerülésben – kellett elszenvedniük. Őket
előreküldték, hogy keressék meg a falu hatá-
rait jelző halmokat, és ott tüzet gyújtsanak. A
menet ellenőrizte, jó helyre rakták-e a tüzet,
és mindenféle kifogást emelt: megcsonkítot-
ták a saját határukat vagy foglaltak a szom-
széd faluéból. Az oldalvédők megragadták a
suhancokat, és kezüknél-lábuknál fogva
odaverték farukat a határhomphoz, miközben
többször kiáltották: „emlékezzél, hogy itt van
a határ!”. Ezekben a nyárádmenti falvakban
egy középkori európai jogszokás, a megcsa-
pás épült a határkerülésbe. E régi jogszokás
helyi alakulását, népszokássá válását bizo-
nyítja az egykori székely széki közigazgatási
vezetők színjátékszerű évenkénti megválasz-
tása, a határkerülés szokásrendjének leveze-
tése. A faluközösség nemcsak a határok
pontos ismeretét nyújtotta át a felnövő nem-
zedékeknek, hanem a termőföld megbecsülé-
sét, a munka- és rendszeretetet, az
összetartozás érzését is. A határkerülésben a
fiataloknak kötelezően részt kellett venni,
próbákat kellett kiállni. A megcsapásos fel-
avatásnak nemcsak birtokjogai, hanem sok-
kal szélesebb társadalmi jelentősége is volt:
a felavatott fiatalok megkezdhették a 
legényéletet. 
A cenzúra éberen közbelépett

A határkerülésnek ez a formája a legtöbb
faluban a múlt század ötvenes-hatvanas éve-
iben megszűnt. A tulajdonképpeni határkerü-
lés nem jelentette az egész szokásrend
elhagyását. Közösségi funkcióját a húsvéti
fenyőágazás (virágozás), az öntözés és haj-
nalozás vitte, viszi tovább változatos formák-
ban. 1983 húsvétján Szentháromságon
tapasztalhattam, hogy a falu népe mennyire
ragaszkodik a három napig zajló esemény-
hez, milyen méltósággal és jókedvvel éli meg
a feltámadás ünnepét. Néhány év múlva,

1988-ban három szomszédos nyárádmenti fa-
luban – Szentlászlón, Gálfalván és Szenthá-
romságon – vettünk részt Bálint Zsigmond
fotós barátommal a szokáskör eseményein.
Húsvét közeledtével, 1989 tavaszán az előző
évi gyűjtésből riportot írtam, és szerettem
volna megjelentetni az Új Élet című képes
lapban, melynek akkor munkatársa voltam. A
szerkesztőm – miután elolvasta – megígérte,
hogy „leadja”, de a húsvét szót, mivel több-
ször előfordult, egy kivételével kihúzta: ha-
tározzam meg másképpen a szokás idejét.
Hasonló sorsra jutott a nagypéntek és a nagy-
szombat megnevezése is. „Összetörte” a
piros tojásokat is, kihúzta a szövegből. Az ön-
tözés szónak és cselekvésnek inkább megke-
gyelmezett. Az így megnyirbált riportot a
többi anyaggal elküldte Bukarestbe, ahol a
lapot nyomták, de 1989 tavaszán mégsem je-
lent meg. Csak a fordulat után, a lap 1990.
húsvéti számában mondhattuk el, hogy mi
lett a sorsa: „Az alábbi írást 1989 húsvétjára
szántuk. A cenzúra éberen közbelépett”. Sej-
teni vélem, hogy mi nem tetszhetett az éber
cenzoroknak: az, hogy a nyárádmenti falvak-
ban öregek és fiatalok, legények és leányok
vallásos, közösségi és magyarságélményként
élik meg a húsvéti szokást, és hogy ez napja-
inkban is élő, vonzó.
Zsoltár és zsoldosztás Szentlászlón

Nem szólt, nem szólhatott a nyolcvanki-
lences tudósítás arról, hogy a szentlászlói
idős férfiak, húszan-huszonöten, unitárius

papjukkal, Kiss Mihállyal nagyszombaton
este kimentek a határra, az első búzavetéshez.
A tiszteletes úr imájában áldást kért a vetésre,
a határra, az emberek munkájára. Hívei levett
sapkával, magukba roskadva hallgatták.
Utána elénekelték a közismert zsoltárt: „Te-
benned bíztunk eleitől fogva/ Uram, téged
tartottunk hajlékunknak”. Ennyi maradt az
egykori határkerülésből. No, és megvolt a bo-
tolásos büntetés, a zsoldosztás is. A határról
bejőve királyt, ítélőbírót, csapómestert vá-
lasztottak. Sorra mindenkinek kiosztották a
zsoldját: öt, tíz, tizenöt, húsz vagy huszonöt
botütést. Végigbotoltak mindenkit. Folyt az
öregek játéka a templomkapu előtt, mégis hi-

ányérzetem támadt. Középkorú férfi és fiatal,
legény alig volt közöttük. Ketten voltak tizen-
négy évesek, akiket botolással fel lehetett
avatni. Szentlászló kicsi település, tizenkilenc
éves katonalegény 1988-ban egy sem volt a
faluban. Azért kellett a tizenhét éves Kálmán
Csaba és Gyárfás István, valamint a huszon-
három éves Papp István legyen az öntözést
szervező vőfély. Ők zenekart alakítottak,
együtt járnak zenélni, mondták. A húsvéthét-
fői öntözésben is ezt a kettősséget figyelhet-
tem meg. Végig érződött, hogy az idősebbek

kiöregedtek az öntözésből, mégis ragaszkod-
nak hozzá. Éltetni szeretnék a megőrzött, de
kiüresedett szokásformákat. Ezzel ellentétben
a fiatalok beleélték magukat a vőfélyi szerep-
körbe. Csaba hegedült, István mondta a be-
köszöntő verset: 

Ki szenvedett, Jézus, íme föltámadott,
Föltámadásának örömnapja vagyon.
Mi is örvendezünk ez örömünnepen,
Házról házra járunk Jézusnak képében. 
Köszöntjük e háznak minden élő tagját,
Kik várva várták Jézusunk feltámadását. 
Nem kell nekünk arany, sem ezüst, sem

mirrha,
Csak Jézusunknak velünk együttes lakása,
Ez a mi szívünk igaz óhajtása. 

A felköszöntött házakban ők, a tisztségvi-
selő legények próbálták biztosítani az öntözés
ünnepélyességét, szertartásosságát. De
mintha magukra maradtak volna.
Fenyőágazásos közadakozás Gálfalván 

Nyárádgálfalván, a községközpontban
ennek éppen az ellenkezőjét tapasztaltam. Itt
nem volt határkerülés, botolás sem. Mintha
az egész húsvéti fenyőágazást, öntözést a fut-
ballistákért, a sportért szervezték volna. A
sporttanács és a téesz hozatta a fenyőágakat.
A leányok színes papírszalagokkal feldíszí-
tették, és nagyszombat éjszakáján a legények
széthordták a faluban. Minden házhoz öntö-
zőágat, fenyő oldalágat tettek, a leánygyer-
mekes házhoz tetőt, fenyőhegyet. A húsvét
másodnapi öntözőmenetben elöl a két vőfély
haladt, mögöttük a községi „sportkollektíva”
elnöke, utána a zenészek, az öntözők, végül
a korsós, a kosaras és az írnok. Ez utóbbi

pontos nyilvántartást vezetett arról, hogy ki
mennyi pénzt adott a fenyőágakért. 1988-ban
az oldalágért 10-15 lejt, a tetőért 25-50 lejt fi-
zettek. A begyűlt pénzből sportfelszerelést,
labdákat vásárolnak, mondták, kell a pénz a
meccsek utáni „ellátásra” is. Az öntözőme-
netben az idősebb férfiak „sportbarátok”, a
kilenc-tíz legény többsége regutalegény. Az
egyik vőfély, Bustya Ferenc is reguta, Csíki
Csaba fiatalabb, és futballista. A futballcsapat
többi tagja nem volt az öntözőmenetben: arra
hivatkoztak, hogy húsvéthétfő munkanap,
dolgozniuk kell. Az egyik vőfély minden fel-
keresett házban beköszönő, a másik elkö-
szönő verset mondott. Megöntözték a
házbelieket, esetleg rövid tánc következett.
Meg kell adni, a gálfalvi öntözőcsapat sokkal
kitartóbb volt, mint a szentlászlói. Még a falu
felső végén a cigánytelepet is bejárták. Az
adományok iránti érdeklődésünket, fotódo-
kumentációs szándékunkat viszont nem vet-
ték jó néven. „Közcélra megy az adakozás,
kérem.”
Ünnepi közösség, reguták és fenyőágak
Szentháromságon

A szentháromsági szokásmozzanatok meg-
egyeznek a másik két faluéval abban, hogy
nincs már határkerülés, de van fenyőágazás,
virágozás, az öntöző legények felköszöntik a
falu népét, adományokat gyűjtenek, közös zá-
rómulatságot, rántottázást tartanak. Mégis
igen nagy különbségeket észlelhettem az egy
időben zajló szokáseseményben. Itt nem
akárki vehet részt a fenyőágazásban, öntözés-
ben, csak a besorozott katonalegények, a ti-
zenkilenc éves reguták. Katonalegények
1988-ban összesen heten voltak. Ennyi nem
elég a szokáshoz. Bevettek hát az utánuk kö-
vetkező évjáratból is hét legényt, ők a pótre-
guták. Azóta szoktak bevenni a tizennyolc
évesekből, vagy a teljes évjáratot, mióta a re-
gutalegényekből nem telik ki legalább tizen-
kettő-tizenhat. Egy emberöltővel ezelőtt még

kitelt. A regutalegényeknek viszont kötele-
zően részt kell venniük a fenyőágazásban és
az öntözésben, nem maradhat ki senki. Ez
szégyen lenne. Az egyik szervező katona le-
gény, Török Laci édesapja, Török Mihály a
hagyományoknak megfelelően a katonalegé-
nyeket nagypénteken elküldte, hogy a mezei
csorgókutakat megkeressék. Megkeresték, de
nem kellett ezeket kitisztítani, kitakarítani,
mint egykor. Csak tudják hollétüket, és állít-
sanak melléjük egy-egy csóvát (kizöldült
ágat) emlékbe. Hagyományosan történt a fe-
nyőágak beszerzése is. A reguták szülei ösz-
szepótoltak, ebből fedezték a költségeket.
Török Mihályék vásárolták és hozták a fe-
nyőágakat a Bekecs oldalából, kétszáz tetőt
és háromszáz oldalágat. Az édesanyák meg-
vásárolták a papírszalagokat, ezeket a
leányok aggatták az ágakra. Az édesapák, ro-
konok szerepe nem ér véget a fenyőágak be-
szerzésével, ők kísérik az öntözőmenetben a
legényeket. A természetbeni adományokból
(fehér tojás, kalács, bor, szalonna) közös mu-
latságot tartanak. Az évenként sorra kerülő
szülők a kiadásokkal és a pontosan nyilván-
tartott, ajándékba kapott pénzzel vagy buk-
nak, vagy nyernek. Évenkénti szimbolikus
ajándékcsere megy végbe. 

A regutalegények és szüleik ajándéka, a
fenyőág a tavasz, az újjászületés jelképe. A
közösség szakrális épületeihez, a római kato-
likus, a református és az unitárius templom
kapujára, több fenyőágat összefonva, bolthaj-
tást készítettek. Bolthajtást tettek a fenyőága-
zás megszervezésében elöl járó Török
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Határkerülés, fenyőágazás, öntözés
Három nyárádmenti falu húsvéti szokásrendje 1988-ban

Dr. Barabás László

Virágokat és örökzöld fenyőágakat a Krisztus keresztjére (Szentháromság, 1999)
A felvételeket készítette: Bálint Zsigmond és Barabás László

(Folytatás a 15. oldalon)A húsvéti fenyőágak felvirágozása (Nyárádgálfalva, 1988)

Népes legénysereg köszönti a falu minden lakóját (Szentháromság, 1988)
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Kereslek, Isten, a földben, a virágban, a
fákban

és mindenütt megtalállak.
Ez az én Istenkereső időm.

Kereslek a fényes tavaszban,
az erdők virágos feje int: itt vagy.

Kereslek az esőben, a szomjas
vetések susogják: jelen vagy.

Kereslek a fűben: érezlek, tapogatlak.
Ez az én boldog Istentaláló időm.

A hegy azt riogja: Ím, megtaláltad te az
Uradat,

A vizek azt harsogják: Nem vagyok többé
árva.

Most már nyugodtan hajthatom szemem
álomra.

Eljött az én Istenem.
Érzem szívem melegét, érzem hátam bor-

zongását.
Hallom a fellegek suhanását,
Nem vagyok többé egyedül.

Reggel köszöntenek a virágok: Ember tár-
sam!

Este köszöntenek elfáradt állatok: Élet
sorsomos!

S ha az emberek köszöntés nélkül halad-
nak el mellettem,

már az sem baj.
Ha káromolnak: akkor sem haragszom.
Mert én megtaláltam az én Istenemet.

Ó, halleluja! Halleluja!

Ma Bartalis Jánossal indulok heti sétánkra.
Vele együtt keresem a virágos tavaszban, fá-
radt állatok leheletében a mindenben jelenlé-
vőt. Vallomásos vers a Kereslek. A megtalálás
méltóságával beszél élő és élettelen természet-
ről. S az emberi gyarlóságról. Hegyek, vizek,
fellegek üzenik a megtalálttal a tavasz diadal-
mas megérkezését.

Kedves Olvasóm, tarts velünk ebben a sze-
szélyes tavaszban!

Éppen 200 éve, április 19-én, 1819-ben szü-
letett Mentovich Ferenc, Bolyai Farkas ta-
nári székének első örököse. Költő,
természettudós, filozófus. 1850-ben a nagykő-
rösi gimnázium költészettan- és irodalomta-
nára volt. Helyére Arany János érkezett, s ő
a természettudományok tanára lett. 1856-ban
került a marosvásárhelyi kollégium matema-
tika tanszékére. Legfőbb hivatásának az 1850-
es évektől kezdve a természettudományok
terjesztését tekintette. 1858 májusában indí-
totta a Marosvásárhelyi Füzetek tudományos
és szépirodalmi folyóiratot.

„...a nagy katasztrófa, mely földrengésként
rázta meg nemzeti életünket, nem temette el
nemzetünket, hanem csak felrázta dermesztő
álmából új és tevékenyebb életre...” – írta Be-
harangozójában a Tanulságos levelek Uram-

bátyámhoz című cikksorozata elé. 1860 köze-
péig évenként hat-hat – ma úgy mondanánk –
tudománynépszerűsítő párbeszédben vázolja
fel az akkori természettudományos világképet
a folyóirat lapjain, színes magyar nyelven,
közérthetően. Egy klasszikus műveltségű,
élete javát megélt, elveihez ragaszkodó Uram-
bátyám szájába adja azokat az előítéleteket, ki-
fogásokat, amelyek a köztudatban éltek az idő
tájt a természettudományokkal szemben. S
próbálja meggyőzni Urambátyámat a termé-
szettudós igazáról.

Némiképp – a természettudományos isme-
retek népszerűsítésében – elődömet is tiszte-
lem benne.

Tudományos fő műve Az új világnézlet.
Első kiadását 1863-ban a cenzúrahivatal elko-
bozta. Második kiadása 1870-ben jelent meg
Marosvásárhelyen. Ebben és kisebb vitairata-
iban Darwin tanításai mellett foglalt állást. Az
elsők között fogalmazza meg, hogy a termé-
szettudomány nem ellensége, hanem éppen tá-
masza a vallásnak. Állandó vitában próbálta
bizonyítani igazát.

Engedd meg, kedves Olvasóm, hogy ma né-
hány gondolatával idézzem ide emlékét.

Azzal támadták, hogy a földi élet anyagisá-
gát hangsúlyozva az Isten léte ellen beszélt, de
íme, mit írt:

Jézusnak nem vala czélja tudományos
encyclopaediát hagyni hátra a késő századok-
nak: de erkölcsi tekintetben reformálni az em-
beriséget. Ebben pedig tökéletesen elérte
czélját.

Máshol ekképp magyarázza gondolatait:

Nem helyesebb, megtisztelőbb fogalommal
birnak-e az istenség méltóságáról azok, kik
azon meggyőződésben vannak, hogy az isteni
bölcseségnek nem lehetett szüksége a természet-
törvények fölfüggesztésére, a józan észszel el-
lenkezésben levő absurdumokhoz folyamodásra
a végett, hogy a maga nagyságát, jóságát és
mindenhatóságát az emberek előtt kijelentse?

Máshol a természettudományos törvények
mellett tör lándzsát:

A tények s mindenek felett a természettudo-
mányi igazságok számbavétele nélkül (...) nem
lehet philosophálni, (...) a ki ezeket tekintetbe
nem véve, fűzi okoskodásait: fellegvárakat
épit, melyek a leggyöngébb szellő érintésére is
összeomlanak, halva szülötteket hoz a világra,
melyeknek előbb vagy utóbb a feledés sírjában
van lakhelyök.

Az anyagmegmaradás törvényét ekképpen
próbálta magyarázni „Urambátyám”-nak:

Azon anyagösszeg, mely a mindenséget al-
kotja, ’amint egy porszemmel is az idők folytán
nem szaporodhatik, úgy egy porszemet is ma-
gából el nem vesz. Az anyag meg nem semmi-

síthető, az anyag
halhatatlan.

Az anyag körfor-
gásáról pedig így el-
mélkedik:

Midőn a herva-
dás és rohadás foly-
tán a gyöngéd
virágot néhány por-
szemmé, az emberi
és állati testet ma-
roknyi földdé látjuk
leolvadni, ne gon-
doljuk, hogy az azo-
kat egybetevő
anyagrészecskék
elenyésztek, meg-
semmisültek; csak
kiléptek a régi ösz-
szeköttetésből, hogy
egy ujba menjenek
át; szárnyakra kelve
szétoszoltak a leve-
gőben, hogy uj élet-
nek adjanak
eredetet.

Az elsők között
mutat rá arra –
akkor ehhez me-
részség kellett –,
hogy távolról sem
az ember áll a világ-
mindenség köze-
pén. Merjük
elfogadni kicsinysé-
günket.

Az ember büszkén mondotta egykoron,
mikép a növényvilág azért van teremtve, hogy
számára élelmet szolgáltasson; miután azon-
ban a mai vegytan tisztába hozta, hogy mi visz-
szaszolgáljuk a vett javakat a növényeknek, az
által, hogy a lélekzet-vétel processusával szén-
savat készítünk számukra, nem épen oly büsz-
kén mondhatná-e el a növény is: hogy az ember
azért van teremtve, hogy számunkra a lélekzet-
vétel által tápszert készítsen?

S végül egy biztatás – másfél évszázad tá-
volából:

Azoknak, kik szivükön hordják az emberiség
értelmi fejlődését, ismeretekben gazdagodását,
nem kell egyebet tenniök, mint most suttogva
vagy halkan, majd hangosan – mint a körülmé-
nyek igénylik, – az egyszer kimondott igazságot
továbbmondani; nem engedni, hogy földbe
ásott kincs gyanánt eltemetve legyen, de oly-
kor-olykor az emberek szemébe ragyogtatni.

Hatvanéves korában halt meg, 1879-ben.
„Ravatalát koszorúk borították el, a ravatal
előtt Lénárt József beszélt, s a Dalkör s az is-
kolai énekkar énekeltek. Az elhunyt tanítványai
régóta tervezett táncvigalmukat elhalasztották,

s kalapjukra mindnyájan gyászfátyolt kötöttek”
– írja az egykori tudósító.

Szász Károly református lelkész, püspök,
emellett költő, drámaíró, műfordító, esztéta,
politikus, a Magyar Tudományos Akadémia
tagja, s egyben egykori nagykőrösi tanártársa s
jó barátja – akivel állandó vitában állt – azt írta
róla, hogy azok közé a ritka férfiak közé tartozott,
„akik a Jóistennek a mosolyából születtek”.

„S most álljunk meg egy pillanatra sírja fe-
lett a marosvásárhelyi temetőben. (...) A kollé-
gium által 1929-ben emelt új sírkövön nincsen
verses felirat. Pedig már csak ama nyolcvan-
két búcsúztató verséért is megérdemelné. Egy
szép természeti verséből, mely vetekedik Lenau
legszebb ciklusával, a következő sorokat vá-
lasztottam:

Az égre szegzé szent arcát a költő,
s kezében tartva lantját, énekelt.”

– így fejezte be emlékező sorait Jékely
Zoltán 1941. december 15-én – Mentovich
halálának napján – a Pásztortűz hasábjain.

Talán kerül egy szál virág sírjára a mai
napon, húsvét előtt.

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2019-ben, nagypénteken

Reggel köszöntenek a virágok – fehérbe lobbanó szilvafa

Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CCCLIV.)

Mihályék kapujára is. Fenyő oldalággal dí-
szítettek minden közösségi építményt, épüle-
tet: utcai feszületeket, kútgémeket, iskolát,
malmot, kocsmát és minden ház kapuját. A
teljes világ zöldbe öltözött. Arra a házra is tet-
tek oldalágat, amelyben nem lakik senki, és
arra is, amelyben öregek vagy gyermektele-
nek laknak. A fiatal, kisgyermekes vagy le-
ánygyermekes családoknak Szenthárom-
ságon fenyőhegy, tető jár. A legszebb fenyő-
hegyek a legényekkel egyidős leányokat, a
korosztálybélieket illetik. A faluban tizenöt
ilyen leány van. Ők segítkeztek a fenyők fel-
díszítésében, és a menet indulásakor élővi-

rág-bokrétát tűztek a legények mellére, aztán
hazasiettek, hogy várják az öntözőket. Az ön-
tözés végén a regutalegényekkel együtt vet-
tek részt a nagy rántottázáson. A negyedik
típusú fenyő Szentháromságon a tojásos ág.
Ez a legény egyéni szerelmi ajándéka a kivá-
lasztott leánynak. Nem a kapura, kerítésre te-
szik, hanem földbe állítják bent az udvaron.
Sokkal magasabb, és színes papírszalagokkal
gazdagabban díszített, mint az egyszerű tető.
Sőt, két oldalukon kifúrt, pirosra festett tojás-
héjakat is aggatnak reájuk, ezért tojásos ág a
nevük. Az idei reguták közül hárman tettek
egyéni tojásos ágat, az aljára ráírták a nevü-
ket, hogy a leányok tudják, kitől kapták.

Szentháromságon az öntözők már húsvét
első napján, vasárnap délben, a mise és az is-
tentisztelet után elindultak. Ünnep első nap-
ján azok engedik be, fogadják, sőt kérik,
hogy keressék fel őket, akiknek másodnap-
ján, hétfőn dolgozniuk kell. Csak vasárnapra
jöhettek haza szülőfalujukba, ünnepelni. Ez
a réteg a falu népének kisebbik hányada. Leg-
többen a hagyományos időben, húsvét hétfő-
jén várták az öntözőmenetet.
Szentháromságon a reguták mind vőfélyek
abban az értelemben, hogy mind tudják és
felváltva mondják a beköszönő verset, íme
egy részlete:

Köszönteni jöttem a húsvét ünnepet. 
Krisztus urunk is keresztfán szenvedett,
Kereszthalálából dicsőn felébredett.
Mi is föltámadunk egy szép dicső napon, 
Ezért hát mindenki hozsánnát kiáltson. 
Igen tisztelt uram, ha nem csalatkozom, 
Nékem úgy tetszik, hogy itt egypár virág-

szál vagyon, 
Kit ha megöntözünk, még annál is szebb

lesz, 
Mert a viruláshoz egyre több táperőt vesz. 
Mert mi éppen az aranytenger mellől jöt-

tünk,  
S annak folyamából vizet merítettünk,
Kit e vízzel megöntözünk, 
Nem hervad el soha, arról kezeskedünk. 
Ebben a szokáskeretben a regutalegények

végig a komoly szertartásosság megtestesítői
voltak. A felnőttek őket ünnepelték. Arcukról

életöröm sugárzott, és rögtönzött párbeszé-
dükben meg-megcsillant az ünnep másik ol-
dala is, a tréfás évődés, a játékosság. 

A szokás él, vonzó napjainkban is, egyéni,
korosztályi és közösségi élményként élik a fi-
atalok – ezzel fejeztem be 1989-es tudósítá-
somat. Ez lehetett a szokást némileg ismerő,
de külső megfigyelő, résztvevő tapasztalata
mindhárom faluban: ragaszkodnak a hagyo-
mányos húsvéti ünnepi szokásaikhoz, kultú-
rájuk szerves részének tekintik. Az előzőnél
nem jelentéktelenebb az sem, hogy mindhá-
rom falu kisebb-nagyobb különbségekben
megragadható változatot éltetett, és ezekből
jelzésszerűen kiolvasható volt az 1980-as
évek székely falujának társadalmi és lelki ál-
lapota, életstratégiája.

Három nyárádmenti falu húsvéti szokásrendje 1988-ban
(Folytatás a 6. oldalról)

A szentháromsági legények öntözőmenete (2013)

A húsvéti zöld ág mint szerelmi ajándék 
(Szentháromság, 1999)
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 2-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 Bartolomé Esteban Murillo
spanyol festő egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beír-
tunk.

VÍZSZINTES: 1. Ironikus, gunyoros – Játékbarlang. 7. Igevégződés – Páratlan relé!
8. Egyik művészet – Hint. 9. Ománi, kambodzsai és kubai gépkocsijelzés – A szén, oxigén
és hidrogén vegyjele. 11. Tajték – Katód része! 12. Ruhát vízben tisztító – Heveny. 14.
Szintén, székelyesen – Alá. 15. Kikelet – Ekvivalens, egyforma. 18. Állati fekhely –
Groteszk. 19. Életem … ere (Ady) – Ország. 22. Fába vés – Német személyes névmás.
23. Patikai asztal – Amely ideig. 25. Mennyei, természetfölötti – Általános Forgalmi Adó,
rövidítve. 27. Görög építészeti stílus – Tanév közepe! 28. Becézett férfinév – Adó,
régiesen. 30. Patás állatt – Római aprópénz volt. 31. Előadóművész, teátrista – Kényúr.    

FÜGGŐLEGES: 1. Macska – Keményfém. 2. Létrehoz, teremt – Innivaló, tréfásan.
3. Kettős betű – Aroma. 4. Északi határfolyónk – Lóbetegség. 5. Egykedvűség – 
Jegyzetfüzet. 6. Szláv nép – Egyik Körös. 10. Vezeték, kábel – Harc, küzdelem. 13. Dedó
– Dolgozik a mozdony. 16. Zamat – Sátorlakó. 17. Az alvilág istene a görög mitológiában
– Izzó szén. 20. Díszkert – Arcul üt. 21. Behajlított tenyér – Teljes, sértetlen. 24. Redőny
– Komornyik. 26. Török férfinév – Ír terrorszervezet. 29. Izomkötő szalag – Néma cár! 

Koncz Erzsébet

Az ÁPRILISI ÉVFORDULÓK (1.)
című pályázat nyertesei:

Mezey Sándor, Marosvásárhely, 
Béke u.

Személy Béla, Marosvásárhely, 
A. Iancu u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
FESTETICS; JÓSIKA; HARKÁNYI; SUPPÉ; 
HILLEBRANDT; JANITSÁRY; ROZVÁNY

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
az április 12-i számból:

Klasszikus (ikrek):
Fantomas

Skandi:
Ó, régi szép idők! Milyen gyö-
nyörű szép verseket tudtam írni,
amikor még éheztem és fáztam!
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Szerkeszti: Kiss Éva 845.

N

VÍZSZINTES: 1. Fizikus, az ELTE névadója, 100 éve hunyt el (Loránd). 6.
De …, magyar–francia író, 200 éve született (Ágost). 9. Con … (élénken, zene). 10.
Német város. 11. Királyné, a Szent Bertalan-éj elindítója, 500 éve született (Katalin).
16. Fosztóképző. 18. Szilaj. 19. Karmester (Alberto). 20. Fr. író (Pierre). 21. Előtag: ezer.
22. Görög győzelemistennő. 23. Szatmár megyei helység. 24. Dativus (röv.). 26. Szintén.
28. Tás elnémult! 29. Petrozsény folyója. 31. Radián (röv.). 32. Jobbra, tinó! 33. Részben
rozsdás! 35. Becézett Erzsébet. 37. Indíték. 39. Üres tér! 40. Comenius személyneve. 42.
A Rajnába ömlik. 44. Közel-keleti állam. 46. Párhuzamos bemetszéseket vág. 48.
Megelégel. 49. Chaplin felesége. 51. A réz vegyjele. 52. Brazil város. 55. Eb van a végén.
57. Festő, 150 éve született (Károly). 58. Újságíró, országgyűlési képviselő, 200 éve
született (Ernő).

FÜGGŐLEGES: 1. Álhal. 2. Silbak. 3. Rejtett tény. 4. Létezett. 5. A csend lényege!
6. Étlen gém! 7. Ügyész, ügyvéd, szakíró, 100 éve halt meg (Illés Károly). 8. A valóság
híve. 11. Költő, természettudós, 200 éve született (Ferenc). 12. Görög viszályistennő.
13. Három deka! 14. Citál. 15. Ecetcseppek! 17. Verdi operája. 20. Zeneszerző (Édouard).
21. Káté! 23. 100 éve elhunyt szobrász (György). 25. Állami illeték. 27. Vízmérnök,
150 éve született (Imre). 30. Meg…, beszélni kezd. 31. Végtelen rali! 34. Novi …
(Újvidék). 36. Lámpabél. 38. Gyötör. 41. Robert Altman filmje. 43. Dán építész, 100 éve
született (Jörgen). 45. … avis (ritka madár). 47. Matrózok itala. 48. Újpesti sportklub
(röv.). 50. Nagyapa németes becézése. 53. A nitrogén és a bór vegyjele. 54. Saját kezűleg
(röv.). 56. Páratlan ágy!

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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Székely öntözővers

Édes ünnep, áldott húsvét
Eljött valahára,
Szívünkből a boldog öröm
Ím magasra szálla.
Rózsavíznek harmatcseppje
Csillog a virágon,
E szép rózsaszálon.
Rózsavíznek harmatcseppje
…
(a vers befejező része a 
rejtvény fősoraiban olvasható)
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Kedves marosvásárhelyiek, úgy vélem, az em-
beriség jelenleg létezésének legáldatlanabb idő-
szakán megy keresztül. Egy új világ tűnt fel, a
konfliktusoké, a gyűlöleté, a bosszúé. Ez azért
is alakulhatott ki, mert eltávolodtunk a keresz-
tény értékektől. Az Úr feltámadásának napjai
ellentétben állnak azzal, amit manapság át-
élünk, de ugyanakkor megoldást kínálnak 
a normalitáshoz való visszatérésre. Mindannyi-
uknak áldott húsvéti ünnepeket kívánok!

Dr. Dorin Florea, 
Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere



ADÁSVÉTEL

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmag-
olaj. Tel. 0743-595-124, 0749-761-
147. (3/1274-I) 

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (23/1110) 

VÁRMEZŐBEN, A FŐÚT MELLETT
egy 28 áras és négy darab 5 áras
telek eladó kedvező áron. Tel. 00-36-
20-334-8629. (8/2033-I) 

ELADÓ tűzifa – komoly hozzáállás. Tel.
0747-566-430, 0758-206-683. (9/2172) 

ELADÓ 2 kis fotel, alvásra is alkalmas,
nagyon jó állapotban, olcsón. Tel.
0365/735-654, 0745-622-254. (6/2218) 

ELADÓK méhcsaládok Havadtőn.
Tel. 0745-386-089. (19/2120-I) 

ELADÓ a Bözödi-tó partján 14 ár
(1400 m2) telek. Tel. 0741-394-699.
(9/2221-I) 

ELADÓ tűzifa, 150 lej métere. Tel.
0745-793-465, 0740-570-753.
(12/2249) 

ELADÓ Panasonic színes tévé. Tel.
0265/217-534. (17/2295) 

ELADÓ bor, szilvapálinka és
gyümölcspálinka. Tel. 0265/222-267.
(9/2263) 

JÓ MINŐSÉGŰ VÖRÖSBOR nagy
tételben eladó. Tel. 0744-122-676.
(4/2317) 

ELADÓ 30 család méh. Tel. 0742-043-
538. (1/2339)

JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka eladó.
Ára: 25 lej litere. Tel. 0740-334-468.
(6/2344)

TŰZIFA eladó: gyertyán és cserefa. Tel.
0754-899-512. (8/2363)

ELADÓK: tárcsás kasza, földmaró,
gabonafújó, váltóeke, krumplikidobó. Tel.
0745-404-666. (6/2301)

ELADÓ piros házi bor, 5 lej litere. Tel.
0754-034-906. (2/2368-I)

LAKÁS

VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdő-
övezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Inter-
neten megtekinthető: http://alexan-
dervendeghaz.hu (2101-I)

ELADÓ négyszobás ház SZENTGE-
RICE központjában, Marosvá-sár-
helytől 19 km-re – aszfaltút a kapuig
–, fürdőszobával, mellékhelyiségek-
kel és sok gazdasági épülettel. Szük-
ség esetén öt hektár szántóföldet és
72 ár gyümölcsöst is eladunk. Irányár:
35.000 euró. Tel. 0740-808-298.
(11/2111-I)

ELADÓ ház telekkel Mezőpanitban, a
124. szám alatt. Érdeklődni a helyszínen
vagy a 0747-997-792-es telefonszámon.
(9/2109)

A HUNYADI (Hunedoara) utcában eladó
első osztályú, 50 m2-es, 2 szobás, II.
emeleti tégla tömbházlakás és egy
szobabútor-garnitúra jó állapotban,
olcsón; bélyegek az 1960-1990-es
évekből. Érdeklődni a 0365/413-874-es
telefonszámon. (16/2117)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott
kétszobás apartman a November 7.
negyedben nem dohányzó személy
részére. Ára 200 euró. Tel. 0752-836-
269. (2250-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás első
emeleten a November 7. negyedi
piac mellett. Tel. 0753-460-722. (-I)

ELADÓ 2 szoba-konyhás családi ház
17 ár beltelekkel, rendezett telek-
könyvvel. Gógánváralja 253. szám
(Bonyha község). Tel. 0744-325-970.
(sz.-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon. Tel. 0365/410-620.
(1/2236)

SÜRGŐSEN eladó 3 szobás tömb-
házlakás a Rozmarinului utcában.
Bővebb információ a 0751-684-604-
es telefonszámon. (11/2287-I)

ELADÓ 2 szobás, 29 m2-es, III. eme-
leti, II. osztályú tömbházlakás a Rovi-
nari negyedben. A tömbházlakás
termopánnal, konvektorral és vasajtó-
val felszerelt. Tel. 0746-800-250.
(13/2290-I)

MÁSFÉL SZOBÁS, I. osztályú, 36 m2-es
garzon eladó a Kárpátok sétányon. Tel.
0749-425-152. (12/2266)

KIADÓ kétszobás, felszerelt
tömbházlakás a Kövesdombon, az 1848.
úton igényesnek. Tel. 0744-525-093.
(26/2304)

KIADÓ egyszobás lakás a II-es Po-
liklinika mellett. Tel. 0743-565-313,
0773-812-102. (11/2326-I)

ELADÓ ház központi zónában. Ára:
100.000 euró, alkudható. Tel. 0746-
364-027. (4/2342-I)

ELADÓ családi ház Geges faluban
(Havad község): három szoba, tornác
(előszoba), pince, nyári konyha, kert-
tel együtt 10 ár terület. Irányár:
15.000 euró. Tel. 0757-385-917.
(8/2374-I)

SOMOSDON eladó 3 szobás ház, csere
is érdekel. Tel. 0758-270-079. (13/2380)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (2/2330)

VÁLLALOK vakolást, padlócsempe-
lerakást, tetőjavítást (régi cseréppel). Tel.
0747-816-052, János. (4/2332)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, tetőszigetelést, cse-
répforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-
pukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747, 0755-291-137. (22/1889-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók, főzőlapok, sütők javítását
vállaljuk az ügyfél lakásán, bárhol
Maros megyében. Kelemen szerviz.
Tel. 0265/243-294, 0745-560-092.
(13/2011-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-
104. (7/636-I)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciá-
val. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(21178)
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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)
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. (20875)
A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálás-
ban jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek az
ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villany-
szerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetősé-
get. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a
titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre el-
küldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon.
(63435-I)
FIZIOTERÁPIA – SZAKVIZSGÁLAT és KEZELÉSEK. Tineretu-
lui utca 3. szám. Tel. 0365/734-050. (21169)
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY épületeknek és tömbházlakások-
nak. Tel. 0748-116-240. (6/2080-I)
MAGÁNVÁLLALKOZÁS ELADÓT, illetve PÉNZTÁROST alkal-
maz teljes vagy részmunkaidőre. Akár egyetemisták vagy nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk. Dinamikus, kommunikatív, pontos, komoly,
megbízható, románnyelv-tudással, illetve B kategóriás hajtási jogo-
sítvánnyal rendelkező személyek jelentkezését várjuk. Fényképes
önéletrajzukat az inghetata.ildiko@yahoo.com e-mail-címre várjuk
április 28-ig. További információért a 0758-291-244-es telefonszámon
érdeklődhet munkanapokon 10–18 óra között. (21069)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz
ÁCSOKAT kitűnő bérezéssel. Tel. 0740-602-038. (21167-I)
MAROSVÁSÁRHELYI PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTE-
MÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Tel. 0741-406-028. (4/2166)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumato-
lógia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; ne-
urológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia;
immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak.
Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (No-
vember 7.). (sz.-I)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG KŐMŰVEST alkalmaz gé-
pesített vakoláshoz. Tel. 0742-659-999. (21183)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG VÍZ-FŰTÉS SZERELŐ-
KET alkalmaz. Azonnali alkalmazás, kedvező bérezés. Érdeklődni a
0744-376-780-as vagy a 0744-420-152-es telefonszámon. (21183)
SOFŐRT alkalmazunk B, C, E kategóriával árukihordásra Maros me-
gyébe. Tel. 0744-692-871. (21184)
MAGÁNCÉG vállalja BELSŐ UDVAROK, GARÁZSOK, AUTÓ-
BEJÁRÓK STB. RENDBETÉTELÉT BETONNAL ÉS ASZFALT-
TAL. Szükség esetén beállítunk járdaszegélyeket, lefolyócsatornákat,
lerakunk térkövet, betonlapokat, kockakövet. Információk a
0265/253-781-es és a 0746-253-488-as telefonszámokon, munkana-
pokon 7-15 óra között. (21190-I)
A MIALEV BUILDING SERVICES KFT. alkalmaz hosszú távra,
azonnali kezdéssel SZAKEMBEREKET BELSŐ ÉPÍTŐMUNKÁ-
LATOKRA Marosvásárhelyre és környékére. Tel. 0740-044-709.
(21191-I)
Az IMATEX RT. sürgősen alkalmaz tapasztalattal rendelkező sze-
mélyeket a következő szakmákBa: PROGRAMOZÓMÉRNÖKÖT
számvezérlésű (CNC) gépekre, MARÓS OPERÁTOROKAT szám-
vezérlésű (CNC) marógépekre; ESZTERGÁLYOS OPERÁTORO-
KAT számvezérlésű (CNC) gépekre. Amit ajánlunk: versenyképes
bérezés. Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük leadni: Maros-
szentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám alatt (ami a ma-
rosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van); vagy
e-mailben a resurseumane@imatex.ro e-mail-címre; vagy faxon:
0265/269-302. Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszá-
mon. (63522)
Az IMATEX RT. alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket
(nyugdíjasokat is) a következő szakmákba: UNIVERZÁLIS MARÓ-
SOKAT; ESZTERGÁLYOST; MARÓST BOHRWERKRE; GÉP-
KARBANTARTÓ LAKATOST; SZERELŐLAKATOSOKAT;
LAKATOSOKAT; MINŐSÉGELLENŐRZŐ TECHNIKUSOKAT;
MIG/MAG HEGESZTŐKET; IPARI FESTŐKET; TARGONCÁST;
BÁDOGOST.  Amit ajánlunk: versenyképes bérezés. Az önéletrajzo-
kat a cég székhelyén kérjük leadni: Marosszentanna (Sântana de
Mureş), Morii utca 49J szám alatt (ami a marosvásárhelyi Mureşului
utca meghosszabbításában van); vagy e-mailben a
resurseumane@imatex.ro e-mail-címre; vagy faxon: 0265/269-302.
Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon. (63522)
NŐI ÉS FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi hentesbolt-
jainkba. Szakmai tapasztalat nem szükséges, mindenki betanításban
részesül.  Miből állna a munkád? Kiszolgálnád a vevőinket, informál-
nád a termékeinkről, segítenél a csapatnak az áru rendezésében. Je-
lentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro (63533-I)
ALKALMAZUNK MUNKÁSOKAT alumínium- és PVC-asztalos-
sági munkákra (termelésbe és szerelésre). Tel. 0744-505-549.
(31/2310)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe – program:
5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100 lej), vagy csak középen, 6-14
illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pék-
ségbe (fizetés 2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fize-
tés 1800 lej), 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT (gradul 3) és
SOFŐRÖKET (fizetés 2400 lej). Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra
között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63533-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐ-
KET és CSOMAGOLÓT alkalmaz. Tel. 0744-403-114. (21194)
SZENDVICSKÉSZÍTŐT ALKALMAZUNK. Tel. 0741-215-738.
(21194)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG KŐMŰVESEKET, SEGÉDMUN-
KÁSOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0745-439-433-as telefonszámon.
(63575-I)
SZAKÁCSOT/SZAKÁCSNŐT alkalmazunk a Sörházba, Marosvá-
sárhelyen! Ha felelősségteljes személy vagy, és jó csapatszellem jel-
lemez, várunk a Sörház csapatába, ahol családias környezetben,
modern munkakörülmények között díjazzuk a minőségi munkát és a
kiváló hozzáállást. Előnyben részesülsz, ha tapasztalattal is rendelke-
zel. Küldj önéletrajzot a jazzdome@gmail.com e-mail-címre, vagy
részletekért hívj a 0723-219-757-es telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Rovarirtás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szep-

tember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján a Coral Impex
Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy április 22-26. között rovar-
irtásra kerül sor Marosvásárhelyen, köz- és magánterületen. Rossz
idő esetén az időpont módosulhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a deltametrin és az s-metop-
ren, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett, mérgezés
szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül.

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fer-
tőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulá-
soknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

ZARÁNDOKLATOK 2019-ben 
Május 20–25. – MEDJUGORJE (145 euró)

Július 2–6. – SZENTFÖLD (600 euró + 900 lej repülő) 
Október 8–12. – PORTUGÁLIA: Fatima és környéke, 

Lisszabon (480 euró + 1000 lej repülő)
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István.

Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon  
vagy a hajlakattilajbi@freemail.hu e-mail-címen. (sz.-I)



KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (21187-I)

TETŐFEDŐ BÁDOGOS vállal tető-
készítést Lindab lemezből, cserépből,
szigetelést, ácsmunkát és bármilyen
más munkát 15% kedvezménnyel.
Tel. 0748-669-239. (1/2212-I)

FUVAROZÁS 3,5 tonnás autóval: homok,
törmelék, sóder stb. Tel. 0754-899-512.
(11/2265)

TETŐJAVÍTÁST, külső-belső munkát és
bármilyen kisebb javítást vállalunk. Tel.
0748-828-239. (7/2321)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (13/2351-I)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (8/2189-I)

KERESEK EGY NŐT vagy CSALÁ-
DOT két idős személy állandó  gon-
dozására Mezősályiba. Érdeklődni a
0741-365-957-es telefonszámon.
(7/2373-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„A kínhoz kötnek kemény köte-
lek,
be vagyok fonva minden oldalon,
és nem lelem a csomót, amelyet
egy rántással meg kéne olda-
nom.”

(József Attila)
Fájdalomtól összetört szívvel em-
lékezünk drága szerettünkre, 

KISS JÁNOS 
(Jani) 

elektro-energetikai mérnökre,
aki 2016. április 19-én, 44 éves
korában adta vissza nemes lelkét
Teremtőjének.
Drága Janikám, lélekben mindig
velünk vagy! 
Szerető családod. (7/2283)

Szomorú szívvel emlékezünk a
havadi születésű drága jó édes-
apára, nagytatára, ADORJÁNI
ADALBERTRE halálának első év-
fordulóján. Akik ismerték, gon-
doljanak rá szeretettel. Emléke
legyen áldott, pihenése csendes
és zavartalan! Szerettei. (1/2158-I)

Kegyetlen volt a sors, hamar el-
vett tőlünk, de szíved emléke itt
maradt közöttünk.
Fájó szívvel emlékezünk április
20-án KISS MÁRTONRA halálá-
nak 5. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (4/2185)

Az évek telnek, az idő halad, de
szereteted és jóságod örökre ve-
lünk marad.
Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 20-án drága jó édesanyánkra,
özv. CZIMBALMOS GIZELLÁRA
halálának 7. évfordulóján. Emlé-
két szeretettel őrzi lánya, Éva,
veje, Rudi. Nyugodjál békében!
(16/2187)

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel, nem örülsz már ne-
künk szerető szíveddel. De a
könnycsepp a szívünkben érted
él, egy gyertya az asztalon érted
ég, s bennünk él egy arc, egy
végtelen szeretet, amit tőlünk
soha senki el nem vehet. Telnek
a hónapok, múlnak az évek, szív-
ből szeretünk, és nem feledünk
téged.
Halálának 3. évfordulóján a szent-
háromsági ifj. FARKAS 
MIHÁLYRA  emlékezik testvére,
Irénke családjával együtt.
(18/2199-I)

Fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, április 21-
ére, LŐRINCZI SÁNDOR halálá-
nak 18. évfordulóján. Emlékét
szívünkben őrizzük. Fia, menye,
unokái: Márta és Tünde család-
jukkal. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! (24/2302)

Emlékeztetni szeretném mind-
azokat, akik ismerték és szerették
drága jó édesanyámat, KACSÓ
FERENCZNÉT szül.  FODOR 
ROZÁLIA, hogy április 21-én van
halálának 20. évfordulója. Emlé-
két szeretettel őrzi leánya, Éva,
unokája, Emese és annak férje,
Levente. Nyugodj békében, Édes-
anyám! (20/2298-I)

Volt valaki, kit nagyon szerettünk,
de már nincs velünk, elveszítet-
tük. Jóságát, szeretetét nem fe-
ledjük soha, az élet lehet
bármilyen mostoha. Ha valami
fájt nekünk, velünk szenvedett,
ha boldognak látott, velünk ör-
vendett. Sírt, ha sírni látott, meg-
vigasztalt, ha valami bántott.
Tovább kell menjünk, és élni éle-
tünk, de vele elveszett valami be-
lőlünk.
Szívünkben soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk 
PALACEAN OLGÁRA halálának
10. évfordulóján. Drága emlékét
őrzi férje, lányai, vejei és két uno-
kája. (30/2309)

A múltba nézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már.
Arany volt a kezed, munka az
életed,
Isten hívott, mert szeretett.
Megállt a szíved, mely értünk do-
bogott, 
megpihent a kéz, mely értünk dol-
gozott.
Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk április 23-án a marosjá-
rai születésű id. HORVÁTH
SÁNDORRA halálának 20. évfor-
dulóján. Emlékét őrzi felesége,
két gyermeke, Hajni és családja,
Sanyi és családja, dédunokája,
Alexandra. (3/2316)

Hirtelen halálod megtörte szívün-
ket, örökké őrizzük drága emléke-
det.
Fájdalommal emlékezünk április
23-án a szeretett testvérünkre,
TROZNAI NAGY ANTALRA halá-
lának első évfordulóján. Emlékét
őrzi fájó szívű édesanyja, három
leánytestvére családjukkal együtt
és fia. Isten nyugtassa békében!
(3/2331-I)

Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 19-én JAKABFI SÁNDOR 
ATTILÁRA (Jaki) halálának 12. év-
fordulóján. Nyugodjál békében!
(1/2053-I)

Múlnak az évek egymás után sor-
ban, szívünkben a szeretet nem
múlik el soha. Érezzük, hogy itt
van velünk, ha felnézünk az égre,
egy csillag mindig fényesebben
ragyog nekünk a földre.
Fájó szívvel emlékezünk KISS
ERZSÉBETRE (Zsóka) halálának
második évfordulóján. Szerető
családja. (2/2340)

Fájó szívvel emlékezünk VARRÓ
MAGDOLNÁRA halálának 10. év-
fordulóján, április 20-án. Együtt
álmodtunk egy békés, szép öreg-
kort, de a sors ebbe beleszólt.
Emlékét kegyelettel őrizzük. Akik
ismerték és szerették, gondolja-
nak rá kegyelettel. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Sze-
rettei. (14/2352-I)

Fájdalommal emlékezünk 
TRATTNER BÉLÁRA halálának 8.
évfordulóján. Akik ismerték, gon-
doljanak rá szeretettel. Nyugod-
jon békében! Szerettei. (1/2355-I)

Kegyelettel emlékezünk a jó
férjre, drága édesapára és sze-
rető nagytatára, testvérre, ro-
konra, valamint jó barátra,
VARRÓ GYULA tanítóra, akit hat
hónapja váratlanul ragadott el a
kegyetlen halál. Drága emléke
minden napunkban velünk van és
lesz életünk végéig. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (2/2356-I)

Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 19-én a maroskeresztúri 
TAKÁCS MÁRIÁRA halálának ne-
gyedik évfordulóján. Akik ismer-
ték és szerették, gondoljanak rá
kegyelettel! Emlékét szívünkben
örökké megőrizzük. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (5/2360-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a
nyárádköszvényesi születésű 
SIMONFI ÁGNESRE halálának 16.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (3/2357)

Hiába repülnek, szállnak az évek,
mi úgysem tudunk feledni Téged.
Hirtelen halálod megtörte szívün-
ket, örökké őrizzük drága emléke-
det. Érted hulló könnyeink soha
el nem fogynak, adjon a Jóisten
békés nyugodalmat. 
Bánatos szívvel emlékezünk áp-
rilis 22-én a nyárádkarácsonyfalvi
születésű IGNÁTH LÁSZLÓRA
halálának 3. évfordulóján. Emlé-
két őrzik fájó szívű szülei, test-
vére, Jutka és családja.
Nyugodjál békében! (3/3369-I)

Kegyelettel és fájdalommal emlé-
kezünk április 21-én a drága
férjre, édesapára, nagytatára,
dédnagytatára, id. SAGYEBÓ
ISTVÁNRA halálának 2. évfordu-
lóján.
„Idővel homály fedi a múltat, de
aki fontos volt számunkra, annak
emléke szívünkben örökké meg-
marad.”
Szerető családod. Nyugodj béké-
ben! (5/2371-I)

Kegyelettel emlékezünk PÁPAI
ÉVA (született Gámán) tanárnőre
halálának 10. évfordulóján. Ked-
ves, szép emlékét, szeretetét szí-
vünkben megőrizzük. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Férje, Gyula, fia, László Zsolt,
menye, Elvira és három unokája,
Éva, Emma és Ádám. (9/2375-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy 

ifj. ROZSNYAI BÉLA 
fogtechnikus, ékszerész 

és szobrászművész 
életének 69. évében 2019. április
9-én rövid, de súlyos betegség
után elhunyt. Búcsúztatása 2019.
május 5-én 14 órakor lesz Buda-
pesten, az V. kerületi Nagy Ignác
út 2-4. szám alatt. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Unokatestvére, Judit és családja.
(27/2305-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
rokon és szomszéd, 

DÓSA MENYHÁRT 
április 17-én, életének 76. évében
hirtelen eltávozott szerettei köré-
ből. Temetése április 19-én, pén-
teken 13 órakor lesz az ákosfalvi
gyászháztól. 
Emlékét őrzi a gyászoló család.
(16/2383)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel, de Isten
akaratában megnyugodva
vettük tudomásul GORBAI
JÓZSEF presbitertársunk ha-
lálhírét.
Őszinte együttérzéssel kívá-
nunk gyászoló szeretteinek
vigasztalást drága Megvál-
tónk szavaival:
„Én vagyok a feltámadás és
az élet, aki hisz énbennem, ha
meghal is, él.”

(János 11:25)
A Marosvásárhely V. Felsővá-
rosi Református Egyházköz-
ség presbitériuma és
munkaközössége. (21203-I)

Szomorúan értesültünk szom-
szédunk, Gorbai Csaba
ÉDESAPJÁNAK elhunytáról.
Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. (6/2373-I)
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„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy szeret-
telek.”
Fájó szívvel emlékezünk CZERÁN
ANDRÁSRA halálának 12. évforduló-
ján. 
Akik ismerték és szerették, gondol-
janak rá kegyelettel. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (3/2341-I)

Fojtogató csend, porrá zúzott
könnycsepp,
Telehold fényénél üvöltő emlékek.
Kérlek, édesapám, nyújtsd felém a
kezed,
Csak még egyszer halljam dobogó
szíved…
Csendes a temető, nem jön rá fele-
let,
Arcomat mossák keserű könnyek.
Hideg sírköveden kezemet pihentet-
tem, 
Itt vagyok, 
Édesapám, Rád emlékezem.
Most felnézek, és kinyitom az eget még egy percre, 
hogy elmondjam Neked, mennyire szeretlek…
Hogy elmondjam, nem vagyok árva, 
mert itt vagy velem, a szívembe zárva.
S mielőtt bezárulna az ég, 
még két szót felkiáltanék: apukám, szeretlek, 
és soha nem feledlek!
Fájó szívvel emlékezünk április 22-én a maroscsapói születésű
id. DOBOS JÁNOSRA halálának első évfordulóján. 
Emlékét őrzi két fia, Jani és Csaba, leánya, Erzsike és azok csa-
ládja. Nyugodj békében, drága apukánk! (18/2296-I)
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