
Bolyai János és 
a relativitáselmélet 
Az utóbbi időben többen is megkér-
dezték tőlem, hogy tudok-e arról a hír-
ről, miszerint Albert Einstein
(1879–1955) az első világháború előtt
Marosvásárhelyen járt, és elvitte Bo-
lyai János (1802–1860) kéziratát a re-
lativitáselméletről. Úgy gondolom,
időszerű e „hír” tisztázása. Bevezető-
ként szükséges néhány konkrét tény
megemlítése.

____________5.
Virágvasárnapi
passió
Marosvásárhely központjában virágva-
sárnapról virágvasárnapra megeleve-
nedik Jézus keresztre feszítésének és
feltámadásának története. A keresz-
ténység legnagyobb ünnepére való
felkészülést idén is segíti a passió,
amelyet minden évben egy fiatal kö-
zösség ad elő. 

____________15.

Nyári 
időszámítás

A katolikus iskolával kapcsolatos újságírói kérdésre vála-
szolva jelentette ki Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági
és külügyminisztere, hogy a magyar kormány azon az állás-
ponton van, hogy a magyarságnak van egy erős parlamenti
képviselete, és az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor folyama-
tosan egyeztet Liviu Dragneával és Tăriceanuval, ő maga
pedig folyamatos kapcsolatban van mindhárom párt vezető-
jével. Ezért a segítséget az adja, ha ez a párbeszéd állandó,
és nem üzengetés folyik a határon keresztül, hogy ki tud
hangosabban kiabálni, mert akkor egészen biztosan nem lesz
megoldás.

Tegnap délben a magyar tárcavezető Péter Ferenccel, az RMDSZ me-
gyei elnökével és Kozma Mónikával, a Pro Economica Alapítvány (PEA)
ügyvezető igazgatójával tartott közös sajtótájékoztatón beszélt a román–
magyar kétoldalú kapcsolatokról, a közös projektekről. 

Kozma Mónika üdvözölte a vendéget és a megjelenteket, és elmondta,
hogy a PEA célkitűzése az, hogy Románia magyarlakta vidékein a szülő-
földön való boldogulást elősegítse. Ennek az elérésében erős és megbíz-
ható partnerre találtak a magyar kormányban és külügyminisztériumban.
„Úgy érzem, most rajtunk a sor”

Péter Ferenc azt hangsúlyozta, hogy a magyar–magyar kapcsolat az
utóbbi időben valóban a szülőföldön boldogulást szolgálta. Kiemelte,

„Kannibalizálódunk”?
A volt államelnök által létrehozott ellenzéki pártocska, a Népi Moz-

galom egyik parlamenti képviselője rettenetesen aggódik a nagy egye-
sülés centenáriumi előkészületeinek lassúsága, a kormány és a
művelődési miniszter állítólagos érdektelensége, illetve amiatt, hogy
a kormánypárt legmagasabb szintjein ahelyett, hogy a centenárium-
mal foglalkoznának, „belső kannibalizálódásnak és a számlák kölcsö-
nös kiegyenlítésének” lehetünk tanúi. Szerinte senkit sem érdekel a
centenárium. Kivéve azt a néhány hazafit, akinek a szíve szakad meg
ennyi törvénytelenség, diszkrimináció, árulás és érdektelenség láttán.
Holott a nagy eseményig országszerte több mint kétezer projektet kel-
lene előkészíteni és befejezni. 150 millió lejt el is különítettek erre. 

A nemrég kinevezett új művelődési miniszter, amellett, hogy nem
hajlandó eleget tenni a sürgető bizottsági meghívásoknak, még a mi-
nisztériumában dolgozó „kompetens” személyeket is menesztette. Az
aggódó képviselő „hivatalos” magyarázatot kér az említett projektek
sorsát illetően, legfőképpen az érdekli, hogy a Gyulafehérvárra terve-
zett centenáriumi emlékmű elkészül-e 2018. december elsejére?

Ha nem lenne elég ennyi aggodalom, az RMDSZ is rátesz egy la-
páttal. Természetesen Kelemen Hunor a fő bűnös, aki kijelentette: nem
demokratikus jogállam az, ahol a parlament sem tudja érvényesíteni
az alkotmány biztosította kisebbségi jogokat. És figyelmeztetett, hogy
„miközben a román állam modellértékűséggel henceg, alkotmányel-
lenesnek minősítik egy magyar iskola létrehozását Romániában. 

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Szijjártó Péter a TDK megnyitóján   Fotó: Nagy Tibor

A magyar kormány a párbeszéd híve

Politikai akarattal bármi megoldható

Március 25-én, vasárnap hajnalban 
3 órakor 4 órára kell előreállítani 
az órát. 



Március 24-én 11 órától a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági
és Gyerekszínház kistermében Nemzetek szabadsága, Eu-
rópa biztonsága címmel szervez kisebbségvédelmi konfe-
renciát a Magyar Polgári Párt. A rendezvény célja
ismertetni azokat a lehetőségeket, amelyek az Európa Ta-
nács, illetve az Európai Unió szintjén az őshonos nemzeti
közösségek és kisebbségek számára hivatkozási alapot biz-
tosítanak a jogérvényesítés terén. 

Napjainkban több mint 300 különböző őshonos nemzeti
kisebbség él Európában, minden hetedik európai polgár va-
lamely őshonos nemzeti kisebbséghez tartozik. A földrajzi
értelemben vett Európában mintegy 90 nyelv létezik, az
Európai Unió 23 hivatalos nyelvén kívül több mint 60 re-
gionális vagy kisebbségi nyelvet tartanak számon. Ezeket
a nyelveket becslések szerint 40 millió EU-s állampolgár

beszéli. Ilyen körülmények között bátran jelenthetjük ki,
hogy az európai kisebbségek több figyelmet érdemelnek.
Az európai történelem tanulsága, hogy a kisebbségek vé-
delme rendkívül fontos. Meggyőződésünk, hogy ez csakis
széles körű jogi garanciák megteremtésével lehetséges –
áll az újságunkhoz eljuttatott közleményben.

Ugyanaznap délután a nagyteremben az MPP fennállá-
sának 10. évfordulójára Tíz év a százból címmel rendeznek
emlékünnepséget a párt elöljárói. 

A konferencia előadói között lesznek: Hoffmann Rózsa
KDNP-s képviselő, Kalmár Ferenc, a Magyar Külgazda-
sági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa, Csáky Pál
EP-képviselő a szlovákiai MKP részéről, illetve Korodi At-
tila képviselő, az Európa Tanács tagja. Házigazda: Bíró
Zsolt, az MPP elnöke. (v.gy.) 

Virágvasárnapi konfirmáció
A legtöbb protestáns gyülekezetben március 25-én, virág-
vasárnap konfirmációi ünnepséget tartanak. A marosvásár-
helyi gyülekezetekben a szokástól eltérően viszont,
tekintettel arra, hogy egy évvel kitolták a konfirmálók élet-
korát, idén elmarad a konfirmáció – tájékoztatott Jakab Ist-
ván, a Maros-Mezőségi Egyházmegye esperese. Arról,
hogy a vidéki gyülekezetekben idén hányan konfirmálnak,
még nincs összesítés, azonban az április 29-i kölpényi
konfirmandustalálkozóra elkészülnek a kimutatások. A ta-
lálkozót ötödik alkalommal szervezik meg, körülbelül 250-
en szoktak részt venni rajta. 

Hagyományőrző gyermekfoglalkozás
Március 24-én, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel a ta-
vaszi ünnepkör hagyományaival ismerkedhetnek az 1–4.
osztályos gyermekek a marosvásárhelyi Néprajzi és Nép-
művészeti Múzeumban. Délelőtt alkalom lesz éneklésre,
népi gyermekjátékokra, húsvéti asztalterítésre, tojásfes-
tésre és búzavetésre is. Az eseményre a szülőket, nagy-
szülőket is várják. A belépő 5 lejbe kerül (testvérek és
csoportok esetén kedvezményes jegyek válthatók). Jelent-
kezni a gyimola@yahoo.com e-mail-címen és a 0742-920-
390-es telefonszámon lehet. Szervező a Világló Egyesület
és a Néprajzi és Népművészeti Múzeum. A program szak-
mai partnere a Hagyományok Háza.

Családi húsvétra készülnek
A marosvásárhelyi Női Akadémia a Divers Egyesülettel kö-
zösen családi húsvéti készülődésre várja a vásárhelyi csa-
ládokat március 24-én 10-18 óra között a vár D
épületében. A szervezők kézműves-kiállítással egybekötött
húsvéti kézműves-tevékenységeket ajánlanak az egész
családnak. Az esemény fénypontja a hagyományos tojás-
festés lesz, de lehet faragni, mézeskalácsot sütni, neme-
zeléssel és papírból húsvéti figurákat és díszeket készíteni.
Emellett locsolóvers-szavaló versenyen vehetnek részt a
gyerekek (11, 14 és 16 órakor), és megkóstolhatják a hús-
véti süteménykészítő versenyre beérkező tésztákat is, ami-
nek zsűrizése 12 és 13 óra között lesz. Adományokat
szívesen fogadnak. További információkért hívják a 0724-
292-999 telefonszámot. 

Sportpályákat újítanak fel
A Mezőpaniti Polgármesteri Hivatalnak a sportélet fejlesz-
tésére beadott pályázata finanszírozást nyert a LEADER
kistérségi társulásnál. A megnyert 15 ezer eurót a csitt-
szentiváni és mezőpaniti focipályák felújítására fordítják.
Korszerűsítik az öltözőket, a lelátókat, új kapukat állítanak,
s új mezeket vásárolhatnak – tájékoztatott Bodó Előd
Barna polgármester. 

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 cserélhetnek. A tavaszi börzén elsősorban gyer-
mekruhák, játékok, könyvek, babakellékek, kismamahol-
mik várják a vásárlókat, de a hagyomány szerint most is
lesznek húsvéti dekorációk is.

Hit és Fény-találkozó 
Marosszentgyörgyön

Március 24-én, szombaton délután 4 órától Hit és Fény-ta-
lálkozó lesz a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermé-
ben a marosvásárhelyi, nagyernyei és a
marosszentgyörgyi csoportoknak.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma EMŐKE, 
holnap GÁBOR, KARINA
napja.
GÁBOR: a héber Gábrielből rö-
vidült, női párja a Gabriella. Je-
lentése: Isten embere, Isten
bajnoka.

23., péntek
A Nap kel 

6 óra 20 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 38 perckor. 
Az év 82. napja, 

hátravan 283 nap.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________ 2018. március 23., péntek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. március 22.

1 EUR 4,6659

1 USD 3,7891

100 HUF 1,4970

1 g ARANY 161,9868

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt, 
eső várható

Hőmérséklet:
max. 130C
min. 70C

Megyei hírek

Konferencia a nemzetek szabadságáról

Vereséget szenvedett a Temesvári
Timbától hazai pályán a Marosvásár-
helyi Maros KK férfikosárlabda-csa-
pata a 18. fordulóból bepótolt
mérkőzésen, és így helyet cserélt a
rangsorban ellenfelével. „Normális kö-
rülmények között vernünk kellett
volna ezt a Timbát” – kesergett Szász-
gáspár Barnabás vezetőedző a tízpon-
tos kudarc után, utalva a csapat
áldatlan helyzetére, az elvékonyodott
keretre, a felkészülésnek a körülmé-
nyek miatti esetlegességére. Ám még
jelen helyzetben is lett volna esély a
győzelemre. Kicsit sarkítva: minden a
második negyed utolsó két percén
múlott, amikor hirtelen 13-0-s soro-
zatot produkált az ellenfél. Az idő
többi részében egyenlő partnere volt
a vendégeknek a rendkívül fiatal, ki-
zárólag hazai játékosokra alapozó
hazai gárda.

A több légióssal pályára lépő Timba
esetében már a melegítésnél feltűnt,
hogy átlag fejjel magasabbak, mint a
marosvásárhelyiek, akik egyedül Bor-
şára támaszkodhattak a palánk alatt,
noha ő sem vérbeli beállós. Ez megha-
tározta a mérkőzés taktikáját is. A
Maros KK játékosai sokat dobtak tá-
volról, pontjaik zömét így szerezték,
főleg Engi-Rosenfeld révén. Nem is
merünk arra gondolni, hogy mi lett
volna, ha Steffnek is mennek a triplák,
és nem 1/12-es mutatóval zárja ilyen
téren a meccset. A Timba ugyanakkor

a magas embereire támaszkodott, és
sok pontot szerzett palánk alól, bár
Borşa és Gârbea hat sapkát is kiosztott.
Jelentős szerepe volt a Maros KK 18
eladott labdájának, hiszen a Timba 23
pontot gyűjtött ellentámadásból.

Ha az eredmény alakulását nézzük,
feltűnik, hogy 41-40-ig kiegyensúlyo-
zott volt a meccs, a szünetben azonban
már 41-53 volt az eredményjelzőn. Ez
a 10-12 pontnyi különbség többé-ke-
vésbé állandó maradt a folytatásban is,
ezért állíthatjuk, hogy az a második
negyed végi 0-13 határozta meg a vég-
eredményt.

Szászgáspár Barnabás elmondta a
meccs után, nem lehet eredményes
munkát végezni úgy, hogy csak az ed-
zőkollégák jóindulata révén tudnak itt-

ott egy-egy órát edzeni, amikre az is-
kolába járó csapattagok nem is mindig
tudnak elmenni, így ezeknek az edzé-
seknek is megkérdőjelezhető a haté-
konysága. Mégis azt szeretnék, ha
befejeznék a bajnokságot. Elsősorban
azért, hogy ezeknek a fiataloknak já-
téklehetőséget, tapasztalatgyűjtési
esélyt biztosítsanak erősebb csapatok
ellen. Még a kiesés elkerülése sem ki-
zárt, vélte a szakvezető, bár ez most
már másodlagos szempont.

A Maros KK az utolsó mérkőzését
ma játssza az alapszakaszban Jászvá-
sáron, ahol egy maihoz hasonló telje-
sítménnyel akár nyerhet is. Tény, hogy
a kiesés elleni küzdelem szempontjá-
ból rendkívül fontos a találkozó kime-
netele.

Kétpercnyi kihagyás a második negyed végén

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. ligás bajnokság V. csoportjának 19.

fordulójában: Gyulafehérvári Unirea – Szászrégeni Avântul
(ma 15 órától), Radnóti SK – Magyargáldi Industria (szomba-
ton 15 órától).

A 4. ligában a 17. forduló mérkőzéseit rendezik szombaton
délelőtt 11 órai kezdettel. A műsor: Nagysármás – Nyárádtő,
Marosvásárhelyi Gaz Metan – Marosvásárhelyi Atletic 
(meggyesfalvi pálya), Nyárádszereda – Ákosfalva, Maros-
oroszfalu – Dános, Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor – Ma-
rosvásárhelyi MSE, Szováta – Náznánfalva. Kutyfalva és
Marosludas áll.

KÉZILABDA. A férfi A osztályos bajnokság 16. fordulójá-
ban, ma 15.30 órai kezdettel: Universitatea Craiova – Seges-
vári HCM.

Nemzetek közötti 
labdarúgó-mérkőzések 

televíziós közvetítési rendje
Március 23., péntek:
* 18.00 óra, Telekom Sport 1: Oroszország – Brazília
* 20.00 óra, M4 Sport: MAGYARORSZÁG – Ka-
zahsztán
* 21.45 óra, Telekom Sport 1: Németország – Spanyol-
ország
* 22.00 óra, DigiSport 1: Franciaország – Kolumbia
Március 24., szombat:
* 20.00 óra, Pro TV: Izrael – ROMÁNIA

Könyvbemutató Jobbágyfalván 
Jobbágyfalván április 3-án, húsvét harmadnapján bemu-
tatják Sándor Szilárd lelkész Végül kisimul minden ránc
című verseskötetét. A szerző a Masterdruck nyomdában
megjelent verseskötetében a vallásszabadság kihirdeté-
sének 450. évfordulóján néhai évfolyamtársának, Kiss
Lászlónak és több bel- és külföldi unitárius személyiség-
nek állít emléket. A kötetet Sándor János fafaragó grafikái
illusztrálják. A könyvbemutatóra a 10.30 órakor kezdődő

áhítat után kerül sor az unitárius templomban. Zenés ösz-
szeállítással a nyárádszeredai Deák Farkas középiskola
diákjai lépnek fel. 

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket.
A játékos néptánc- és népdaltanulásra hétfőnként
kerül sor 17 órától kisiskolások (5–10 év), 18 órától
óvodások (2–4 év) számára. Muzsikál Sinkó András
és az Öves együttes. Helyszín: Studium Prospero Kul-
turális Központ, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő
szükséges. 

RENDEZVÉNYEK

Bálint Zsombor

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 12. fordulójából elmaradt mérkőzésen:

Jászvásári Politehnica – SCM U Craiova 86:95.
A 19. fordulóból elmaradt mérkőzésen: Kolozsvári U – Bukaresti CSM

Steaua 84:68.
A 22. fordulóból előre hozott mérkőzésen: Bukaresti Dinamo – Nagy-

szebeni CSU 50:113.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 18. fordulóból elmaradt mérkőzés: 

Marosvásárhelyi Maros KK – Temesvári Timba 74:84 (25-25, 16-28, 
16-15, 17-16)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Laurenţiu
Grigoraş (Buzău), Bertalan István (Kolozsvár), Dan Narcis (Rm.Sărat).
Ellenőr: Viorel Constantinescu (Kolozsvár).

Maros KK: Engi-Rosenfeld 23 pont (6), Borşa 18 (3), Steff 12 (1), Gâr-
bea 15 (2), Porime 5 (1), Szabó 1, Barabási, Tar. 

Timba: Kovačević 21 (3), Pierce 21, Dumić 13 (1), Lazăr 9, Reljić 8,
Ostojić 4, Medgyesy 4, Rotariu 2, Balmuş 2.



Winkler Gyula és Sógor Csaba eu-
rópai parlamenti képviselők meg-
hívására kihelyezett együttes
frakcióülésre került sor Brüsszel-
ben március 22-én. Az együttes
ülés célja összehangolni a mun-
kát a román parlament, az önkor-
mányzatok és Brüsszel között.

A kihelyezett együttes frakcióülésen
Antonio Lopez-Isturiz White európai
néppárti főtitkárt tájékoztatták a maros-
vásárhelyi római katolikus iskola ügyé-
nek legfrissebb fejleményeiről. Jelen
voltak még Gál Kinga, Szájer József eu-
rópai parlamenti képviselők, illetve
Navracsics Tibor uniós biztos munkatár-
sai is részt vettek. Az együttes frakció-
ülésen Vincze Lóránt FUEN-elnök az
MSPI sikeres aláírásgyűjtési kampányát
követő várható lépésekről tájékoztatta a
képviselőket és szenátorokat.

A kihelyezett frakcióülésen elhang-
zott: a román taláros testület alkotmányel-
lenesnek nyilvánította hétfőn a szövetség
törvénytervezetét. „Az Európai Néppárt
(EPP) vezetőjének elmondtuk, nem hagy-
juk az iskolát, újrakezdjük! Nem nyug-
szunk bele a történtekbe mindaddig,
amíg különálló jogi személyiségként
nem működik az intézmény” – részle-
tezte Kelemen Hunor szövetségi elnök.
Hozzátette: az oktatási intézménynek
működnie kell, mert ez a közösség jogos
elvárása – egy kisebbségi oktatási intéz-
mény létrehozása és működtetése pedig
természetes egy jogállamban. 

A kihelyezett frakcióülést megelő-
zően az Európai Néppárt magyar parla-

menti képviselőivel találkozott az
RMDSZ. „Amióta magyar képviselők
tevékenykednek az Európai Parlament-
ben, a magyar ügyről, a romániai ma-
gyarok ügyéről is érdemben lehet
beszélni. Minden brüsszeli egyeztetés
arra irányult, hogy kifejezzük: az unió-
nak rendeznie kell az őshonos kisebbsé-
gek helyzetét. A romániai magyaroknak
ugyanolyan bánásmódban kell részesül-
niük szülőföldjükön, mint a többi ősho-
nos kisebbségnek Dél-Tirolban,
Finnországban és Belgiumban” – nyo-
matékosított Kelemen Hunor. 

A következő időszak egyik kiemelt
feladataként a 2019-es európai parla-
menti választásokra való felkészülést ne-
vezte meg a szövetség elnöke: fontos,
hogy a következő parlamenti ciklusban
is az Európai Néppárt maradjon a legna-
gyobb európai frakció, az RMDSZ-nek,
a magyar közösségnek pedig az, hogy
jövő évtől is 2-3 képviselője legyen az
Európai Parlamentben. 

„Az RMDSZ-nek az az érdeke, hogy
egy erős képviselete legyen az Európai
Parlamentben, az Európai Néppártban,
hiszen jelen pillanatban az Európai Unió
a megoldás azokra a nacionalista és po-
pulista megnyilvánulásokra, amelyek-
nek tanúi lehetünk Európa-szerte. Nem
hagyhatjuk, hogy az eluralkodó naciona-
lizmus beárnyékolja azokat a törekvése-
inket, amelyekért nap mint nap teszünk
a kisebbségvédelem megőrzése érdeké-
ben: nem adhatjuk fel akkor sem, ha
megakasztanak, akkor sem, ha keresztbe
tesznek” – mutatott rá Korodi Attila, az

RMDSZ frakcióvezetője a Brüsszelben
tartott kihelyezett együttes frakcióülést
követően. 

A RMDSZ frakcióvezetője elmondta,
hogy amennyiben az EU alkalmazná az
Európa Tanács kisebbségvédelemre vo-
natkozó ajánlásait és javaslatait, az anya-
nyelven történő oktatás nem lenne
veszélyben. „Nem adtuk fel a harcot
akkor sem, amikor elindítottuk a Mino-
rity SafePack polgári kezdeményezésün-
ket, 1 millió aláírást gyűjtünk azért,
hogy beadványunkkal felhívjuk az Eu-
rópai Unió figyelmét arra, hogy Európa
érdemben foglalkozzon az őshonos ki-
sebbségekkel. Meggyőződésünk, hogy
kezdeményezésünk egy újabb fejezetet
nyit majd a kisebbségvédelem területén,
és hamarosan elindul a jogalkotási folya-
mat.”

Cseke Attila elmondta, hogy Románi-
ának is figyelembe kell vennie a nemzet-
közi egyezményeket a kisebbség-
védelem tekintetében: „Románia kicsi-
ben leképezi az Európai Unió nemzeti-
ségi összetételének sokszínűségét, éppen
ezért ahhoz, hogy az ország valóban
mintaállam legyen a kisebbségi jogok
érvényesítésében, jobban kell tisztelnie
a nemzeti közösségeit. Tudomásul kell
vennie azt, hogy bár kisebb a magyar
közösség, joga van hallatni a hangját és
jogait érvényesítenie.”

Az együttes frakcióülésen Vincze Ló-
ránt FUEN-elnök az MSPI sikeres alá-
írásgyűjtési kampányát követő várható
lépésekről tájékoztatta a képviselőket és
a szenátorokat.
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Román politikusok 
a besszarábiai nagygyűlésen 

Több román politikus – köztük Traian Băsescu és
Ludovic Orban – is részt vesz a Besszarábia és Ro-
mánia egyesülésének emlékére megrendezendő
nagygyűlésen vasárnap Chişinăuban – számol be
az Unimedia.info. A Besszarábia és Románia egye-
sülésének századik évfordulójára megszervezett
nagygyűlést március 25-én 12 órától tartják 
Chişinăuban.

Behajtják a turistákon 
a mentés költségeit 

Pénzbírságot kapnak azok a kirándulók, akik a Hu-
nyad megyei hegyimentő szolgálat figyelmeztetései
ellenére indulnak hegyet mászni. A megyei kormány-
megbízott azt mondja, új szabályzat jött létre, amely-
nek alapján a turisták oda mehetnek, ahová
akarnak, de ha bajba kerülnek, fizetniük kell. A Hu-
nyad megyei prefektus azt mondta, a jelentős lavi-
naveszéllyel fenyegető térségekbe kiránduló
turisták, akik annak ellenére indultak útnak, hogy a
meteorológusok és a hegyimentők is figyelmeztették
őket a veszélyre, kénytelenek lesznek állni a mentés
költségeit. 

Gólyamentés a hideg miatt
A lakosságtól kér segítséget a Beszterce-Naszód
megyei környezetvédelmi ügynökség a gólyák meg-
mentésére. Az első gólyák már hazatértek egyes vi-
dékekre, de az utóbbi napok havazása miatt fáznak
és éheznek. A Romániai Ornitológusszövetség üze-
netében arra kéri a lakosságot, hogy nyers hússal
vagy hallal etessék meg a gólyákat, és ha fagyott
madarat találnak, vigyék védett helyre a fagyok el-
múltáig. Ha pedig sebesült madárra lelnek, fordulja-
nak állatorvoshoz – kérik a madárszakértők.

Oktatási szünet 
a déli megyékben 

Újabb kiadós havazásra és viharos erejű szélre fi-
gyelmeztető riadó lépett életbe csütörtök délután Ro-
mánia déli részén, ahol emiatt több megyében
pénteken zárva tartanak az iskolák. Az újabb kö-
zelgő hóvihar miatt Gabriela Firea, Bukarest főpol-
gármestere tanítási szünetet rendelt el péntekre. A
fővárost körülvevő Ilfov, illetve a közelben található
Călăraşi, Prahova, Ialomiţa és Olt megyei hatóságok
is úgy döntöttek: biztonságosabb, ha pénteken zárva
tartanak az iskolák. Közben a korábbi hetek hóolva-
dása és csapadékos időjárása miatt megnövekedett
vízhozamok elérték a Dunát: a folyam teljes romániai
szakaszán a Vaskaputól a Duna-deltáig csütörtökön
narancssárga árvízvédelmi riadó lépett életbe. 

Gyártási hibás Dacia 
A Dacia 1826 Duster típusú gépkocsit hív vissza a
szervizekbe a befecskendezést szabályozó számí-
tógép átállítása érdekében. „A Dacia szerint fennáll
a veszély, hogy nem kalibrálták megfelelőképpen a
befecskendezést szabályozó számítógépet. Emiatt
elveszhet a Stop&Start funkció, valamint az ESM-
rendszer (Energy Smart Management)” – áll az idé-
zett dokumentumban. Éppen ezért felkérik az érintett
Dusterek tulajdonosait, hogy „a lehető legrövidebb
időn belül” keressék fel a legközelebbi hivatalos
Dacia márkaszervizt, hogy időpontot kérjenek a be-
fecskendezést szabályozó számítógép software-
ének ellenőrzésére.

2018-ban a román ellenzéki pártok magyarellenesség-
gel próbálják elmaszatolni saját sikertelenségüket –
mindezt a Nemzeti Liberális Párt és a Népi Mozgalom
Párt olyan aljassággal műveli, hogy a Nagy-Románia
Párt valamikori vezetői az első padban ülve jegyzetel-
hetnének”. 

És – még jobban belegyalogolva a politikus lelkébe
– az RMDSZ listáján mandátumhoz jutott háromszéki
MPP-s képviselő nemrég a Székelyföld autonómiasta-
tútumát abban a formában terjesztette a parlament elé,
ahogyan azt a Székely Nemzeti Tanács kidolgozta és el-
fogadta. A képviselő szerint ez gyakorlatilag „az egy-
séges nemzetállammal párhuzamos különálló államot
jelent”, és „teljes egészében ellentmond az alkotmány
betűjének és szellemének, a belső jogrendnek, az euró-
pai uniós jogszabályoknak és a nemzetközi jognak”.
Történik mindez a kormánypártok cinkos beleegyezésé-
vel, amelyek – szerinte – „kannibalizálódnak” és mar-
cangolják egymást.

Mit sugall ez az indulat? Azt, hogy legszívesebben el-
törölné a föld színéről mind a kisebbségi jogok követe-
lőit, mind pedig az „árulókat”, akik nemhogy nem
tesznek semmit ez ellen az egetrengető „igazságtalan-
ság” ellen, a centenáriummal sem sokat törődnek. Ma-
rakodnak, mint a kannibálok… Miről is beszélünk?

„Kannibalizálódunk”?
(Folytatás az 1. oldalról)

A román gázvezeték-hálózatot kezelő Transgaz ál-
lami vállalat megkapta az engedélyt az energiaügyi
minisztériumtól a BRUA-gázvezeték megépítésé-
hez, így elkezdődhetnek a munkálatok – jelentette
be a vállalat szerdán.

A Bulgáriát, Romániát és Magyarországot összekötő veze-
téken keresztül juthat majd Magyarországra a Fekete-tenger-
ben kitermelt földgáz. Az állami vállalat közölte: az engedély
megszerzésével elkezdődhet a beruházás első szakasza Podi-
şor és Horia között, illetve három kompresszorállomás meg-
építése Podişornál, Bibeşti-nél és Zsuppánál (Jupa).

A tervek szerint a gázvezeték Giurgiu, Teleorman, Dâmbo-
viţa, Argeş, Olt, Vâlcea, Gorj, Hunyad, Krassó-Szörény és
Temes megyén halad át. A Románia területén 478 kilométer

hosszúra tervezett, Podişortól a bánsági Temesrékásig terjedő
vezeték megépítéséről szóló kivitelezési szerződést a román
hatóságok tavaly novemberben írták alá.

A BRUA-gázvezeték megépítésének teljes költségét 550
millió euróra becsülik, amiből 179 millió eurót az Európai
Unió biztosít.

A fekete-tengeri földgázról Szijjártó Péter magyar külgaz-
dasági és külügyminiszter tárgyalt február elején Bukarestben,
és bejelentette: Románia 2020-ra megteremti a Magyaror-
szágra irányuló gázexport műszaki feltételeit, 2022-től pedig
lehetőség nyílik jelentős mennyiségű, a Fekete-tengeren ki-
termelt gáz Magyarországra szállítására, miután magyar vál-
lalatok kötötték le a gázszállítási útvonal teljes, évi 4,4
milliárd köbméteres szállítási kapacitását. (MTI)

Ország – világ

Fotó: Korodi Attila/Facebook

Kihelyezett frakcióülés Brüsszelben
Napirenden a katolikus iskola ügye

Engedélyezték 
a BRUA-gázvezeték megépítését



hogy a magyar kormány támogatásával iskolák és óvo-
dák épültek, és nagyon fontosnak nevezte ezeket a kap-
csolatokat, megemlítve az 501 aláírt projektet, amelyek
a mezőségi gazdák életminőségének javítását szolgál-
ják. Mint mondta, a további jó kapcsolat lehet a sikerek
záloga, és reméli, ez a jó viszony az elkövetkezendők-
ben is megmarad. 

Megköszönte a magyar kormány támogatását, és ki-
jelentette: „úgy érzem, most rajtunk a sor, hogy támo-
gassuk Magyarország nemzeti kormányát”, és minden
magyar állampolgársággal is rendelkező embert arra
kért, április 8-án éljenek szavazati jogukkal és támo-
gassák a nemzeti kormányt. Ugyanakkor arra kért min-
denkit, aki még nem írta alá a Minority Safepack-et,
hogy a hátralevő két hétben tegye meg. 
Románia a második számú exportpiac

Szijjártó Péter elmondta, hogy a tudományos diák-
konferenciára érkezett, de kihasználta az alkalmat,
hogy elmondja, Magyarország kormánya komoly erő-
feszítéseket tesz annak érdekében, hogy Magyarország
és Románia kapcsolatát a kölcsönös tisztelet alapjára
helyezze. Örömtelinek nevezte, hogy ilyen szempont-
ból a jelenlegi román kormány részéről is minden ed-
diginél több nyitottságot tapasztalt. A kétoldalú
kapcsolatok szorosságára jellemző, hogy a tavalyi esz-
tendőben a két ország közötti kereskedelmi forgalom
kis híján elérte a 8 milliárd eurót, ami azt jelenti, hogy
a magyar gazdaság számára Németország után Romá-
nia a második számú exportpiac. 

„A jó kapcsolatok erősítésében nagy szerepet ját-
szott az a tény, hogy a román kormánypártokkal való
megállapodás alapján el tudtuk indítani az erdélyi gaz-
daságfejlesztési programot, amelynek első részét
Maros megye mezőségi részében hajtottuk végre, ahol
501 magyar kis- és középvállalkozó, illetve mezőgaz-
dasági gazdálkodó tevékenységét tudtuk támogatni
összesen másfél milliárd forint értékben. Összesen 526
pályázat érkezett, gazdálkodóktól, valamint kis- és kö-
zépvállalkozóktól, ebből 501 pályázóval szerződést
kötöttünk, a megkötött szerződések alapján a pályáza-
tok egy részét, amelyek a földhivatali bejegyzések fi-
nanszírozására vonatkoztak, már kifizettük, a
mezőgazdasági, valamint a kis- és közepes vállalkozók
számára pedig áprilisban át fogjuk utalni a pályázatban
megnyert összegeket. Ezáltal még szorosabbra fűzzük
a két ország gazdasági együttműködését, hiszen ez a
gazdasági tevékenység, amire a támogatást a magyar
kormány adja, itt, Marosvásárhelyen, itt, Erdélyben

kerül végrehajtásra, itt növeli az adóbevételeket, itt fej-
leszti a helyi közösségeket, itt növeli a gazdasági erőt”
– mondta a tárcavezető.
Számítanak a határon túli magyarok szavazatára

Beszámolt arról, hogy sikerült megállapodniuk a
határ menti és a határt keresztező közlekedési infrast-
ruktúra fejlesztéséről. Ezt nagy lépésnek nevezte,
ugyanis Magyarország és Románia határán jelenleg 11
helyen lehet átkelni állandó jelleggel, és van 10 olyan
kishatárátkelő, amelyeken most még csak szombaton-
ként közlekednek a környéken lakók. Románia kormá-
nyával abban állapodtak meg, hogy az idei esztendő
végétől a tízből kettőt biztosan megnyitnak az állandó
átkelésre, és, mint mondta, a román kormány részéről
nyitottságot tapasztaltak egy harmadik átkelő megnyi-
tására is. 

A továbbiakban a közelgő magyarországi parlamenti
választásokról beszélt. „Számítunk arra, hogy a hatá-
rainkon túl élő magyar állampolgárok is nagy számban
a szavaznak, mi ugyanis azt szeretnénk, ha a következő
országgyűlés minden, a világban élő magyar állampol-
gár politikai akaratát tükrözné, és annak érdekében,
hogy megkönnyítsük a határ mentén élőknek a szava-
zást, abban állapodtunk meg Románia kormányával,
hogy április 8-án, a választás napján, mind a 10 határ-
keresztező út, amely egyébként vasárnap zárva szokott
lenni, magyar idő szerinti reggel 8 és este 6 óra között
nyitva lesz. 
Közös projekt a Budapest–Kolozsvár gyorsvasút 

A külügyminiszter beszámolt egy közös gazdaság-
fejlesztési projekt lehetőségéről is: egy Budapestet Ko-
lozsvárral összekötő gyorsvasút megépítéséről
tárgyalnak a román kormánnyal. Erről a román közle-
kedési miniszterrel személyesen is egyeztetett, és a
magyar kormány egymilliárd forintot már jóvá is ha-
gyott a megvalósíthatósági tanulmányra. Az előkészü-
letek zajlanak, folyamatosan tájékoztatják a román
kormányt, mondta Szijjártó.
A katolikus iskolát nem szabad üzengetés 
áldozatává tenni 

Marosvásárhelyen értelemszerűen a katolikus iskola
ügyéről is beszélt. Kijelentette: „A párbeszédben hi-
szek, nem az üzengetésben. És bár nem tartozunk egy
pártcsaládhoz, a jelenlegi román kormánnyal való
együttműködésünk során bebizonyosodott, hogy pár-
beszéddel sok olyan dolgot el lehet érni, amiről koráb-
ban nem gondoltuk volna”. Akkor van esély a
megoldásra, ha a két kormány nehéz ügyeket is meg
tud beszélni – mondta, hozzátéve, hogy a nagyobbik
kormánypárt elnöke megígérte a magyar miniszterel-
nöknek, és neki is megerősítette, hogy amit vállalt a
marosvásárhelyi katolikus iskola újraalapításáról, azt
teljesíteni is fogja. Véleménye szerint Liviu Dragnea
komoly ember, és nem lát okot arra, hogy kételkedjen
a szavában.

„Reméljük, hogy a katolikus iskola újraalapítása
meg fog történni. Erre vonatkozóan több törvényalko-
tási tevékenység is folyamatban van, folyamatosan
egyeztet az RMDSZ is arról, hogy milyen módon
lehet az ügyet előrevinni, az alkotmánybíróság dön-
tése után is. De mivel ez egy fontos ügy, semmiképpen
sem szeretnénk üzengetés áldozatává tenni. Azt gon-
dolom, az a helyes, ha az RMDSZ és a román kor-
mánypártok továbbra is szoros kapcsolatban
maradnak, ugyanúgy a román és a magyar kormány
is egymással, és így próbálunk előrehaladást elérni,
remélhetőleg minél előbb, a marosvásárhelyi katolikus
iskola ügyében is. Kijelentette: az RMDSZ-nek, a
PSD-nek és az ALDE-nak folyamatosan kell egyez-
tetnie az ügyben, mert csak így lehet eredményt elérni.
A politikai akarat megvan, és ha ez megvan, akkor a
jogi kérdéseket meg lehet oldani.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Politikai akarattal bármi megoldható

Fotó: Nagy Tibor

Új járdák 
a Kövesdombon

Amint
korábban is kö-
zöltük, folytató-
dik a járdák
aszfaltozása. A
Kövesdombon,
a fel- és a leve-
zető irányban
egyaránt, a Ci-
tadin Prest cég
munkásai a fel-
maratást köve-
tően új
aszfaltburkola-
tot terítettek a közterületen található járdákra. A polgármester
tanácsadója, Claudiu Maior a helyszínen ellenőrizte a munkálatok
minőségét, megjegyezve, hogy a hasonló tevékenységek az időjá-
rás függvényében folytatódnak.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály



Az utóbbi időben többen is megkérdezték
tőlem, hogy tudok-e arról a hírről, miszerint
Albert Einstein (1879–1955) az első világhá-
ború előtt Marosvásárhelyen járt, és elvitte
Bolyai János (1802–1860) kéziratát a relati-
vitáselméletről. Úgy gondolom, időszerű e
„hír” tisztázása. Bevezetőként szükséges né-
hány konkrét tény megemlítése.

Amikor 1860. január 27-én Bolyai János
Marosvásárhelyen meghalt, nyomorúságos
kis bérelt szobájában megjelentek a katonai
kiküldöttek (János kapitányi ranggal rendel-
kező tiszt volt), az ott található kéziratokat le-
foglalták, ládába tették, és elvitték a várban
székelő katonai parancsnokságra. Ellenőrizni
akarták, hogy nem rejtegetnek-e ezek katonai
titkokat. Ma már csak elismeréssel gondolha-
tunk a katonaság akkori önkényes intézkedé-
sére, mivel ez mentette meg a ládába dobott
kéziratokat az utókornak. Idővel a kutatók
próbálták rendszerezni és témák szerint osz-
tályozni ezeket, amelyek között nagyon sok
új gondolatát találták meg, melyekkel évtiz-
dekkel megelőzte korát. E rendszertelenség
miatt még mindig tart a közel 14.000 oldalnyi
kézirati anyag feldolgozása, amelyet némileg
nehezítenek az általa használt újfajta jelölé-
sek és betűk. 

Miután a katonai hatóságok meggyőződ-
tek, hogy a kézirat-tömkelegben nincs szó ka-
tonai titkokról, a kéziratokat tartalmazó láda
az egyik fészerből a másikba került, míg
végül, szerencsére, a marosvásárhelyi refor-
mátus kollégium vette oltalma alá. Az első
szakértőnek, Paul Stäckelnek (1862–1919),
aki Németországból Schmidt Ferenc kérésére
érkezett a marosvásárhelyi kollégium könyv-
tárába, rövid idejű tartózkodása alatt sikerült
a kéziratok egy részét tanulmányozás céljából
átnéznie. Bolyai több értékes és eredeti új
eredményét találta meg, s ezeket a korabeli
szakfolyóiratokban közölte is. Itt csak annyit
jegyeznénk meg, hogy Bolyai Jánosnak az
élete folyamán nyomtatásban csak egyetlen
műve jelent meg, az Appendix, mely apja
latin nyelven írt 600 oldalas munkájának, a
Tentamen első kötetének függelékeként látott
napvilágot. Ennyiből állt akkoriban számára
a kinyomtatási lehetőség. Ez a csupán 29 ol-
dalas remekmű, a világ matematikairodalmá-
nak egyik legcsodálatosabb gyöngyszeme
emelte Jánost a halhatatlanok sorába.

1948-ban az egyházi iskolák államosításá-
val a kollégiumi könyvtár, múzeumi anyagá-
val együtt, a román állam tulajdonába ment
át. Majd ezek az anyagok 1954-ben a Teleki
Téka épületébe kerültek, és így jött létre a
most is létező Teleki–Bolyai-könyvtár, vala-
mint a Bolyai-múzem.

Bolyai János születésének 150. évfordulója
alkalmából a kolozsvári Bolyai Tudomány-
egyetem gondozásában napvilágot látott a
Bolyai János élete és műve című könyv, me-
lyet 1953-ban a bukaresti Állami Tudomá-
nyos Könyvkiadó jelentetett meg. Ebben –
többek között – Benkő Samu, Szarvadi Tibor
és Tordai Zádor szemelvényeket közöltek
Bolyai legújabban felkutatott hagyatékából.
Ezek között szerepel egy különös jelentőség-
gel bíró kijelenetés: „az nehézkedés törvénye

is szoros öszveköttetésben, foljtatásban tet-
szik (mutatkozik) az űr termetével, valójával
(alkatával), miljségével, s (gondolom) az
egész természet (világ) foljása”. Ennek rend-
kívüli jelentőségére mutatott rá ezután Toró
Tibor (1931–2010) fizikus, aki szakértelem-
mel kijelentette: „Bolyai Jánost joggal tartjuk
számon a XX. századi fizika egyik legszebb
és legalapvetőbb fizikai eszméje: a fizika ge-
ometrizálása gondolatának legelső megfogal-
mazójaként, a fizika geometrizálása
előfutáraként”. Toró még azt is megjegyzi,
hogy Bolyai János több mint egy fél évszá-
zaddal előre látta azt a kapcsolatot, amely ké-
sőbb a relativitáselmélet egyik fő alapját
képezi. Pontosabban miről is van szó? 1916-
ban Albert Einstein közzéteszi az általános
relativitáselméletről szóló munkáját. Ebben a
művében szerepel egy alapösszefüggés, mely
egyenlőség bal oldalán a tér geometriai szer-
kezetét leíró mennyiségek, a jobb oldalán
pedig a fizikai gravitációs tér tulajdonságát
kifejező mennyiségek szerepelnek, vagyis
pont az a kapcsolat van konkrét matematikai
formulába öntve, amelyet Bolyai már azelőtt
említett. De egészen biztos, hogy Einstein
nem tudhatott Bolyai ezen megállapításáról,
mert 1953-ban közölték először.

És most térjünk rá az említett híresztelés
problémájára. A München Hétfő Könyvtár
1974. évi 3. számának 47. oldalán megjelent
egy írás dr. Szakáts Istvánné (USA) tollából.
Az ezt követő években több újság és interne-
tes portál újból felkarolta ezt a hírt, több eset-
ben rövid kiegészítő szövegekkel is
megtoldták. Ilyenek például a Magyar Kró-
nika, Világbiztonság Facebook Közösség,
Magyar Megmaradásért, Ősi Gyökerek stb.
Legutóbb a Székely Idő mostani 16. számá-
ban olvashatunk megint e témáról, melyben
Einsteinról nem valami hízelgő módon nyi-
latkoznak. Toró Tibor már évtizedekkel eze-
lőt cáfolta dr. Szakáts Istvánné állításait, és
nem sokkal ezután Oláh Anna, Budapesten
élő Bolyai-kutató is, akitől érdemes néhány
sort idézni: „2012-ben írtam a Magyar Kró-
nika szerkesztőségének egy kiigazítási leve-
let. A levelem megjelent, a kiigazításom
nem”, vagy „Ha ezek a folyóiratok és inter-
netes portálok ellenőrizetlenül vesznek át hí-
reket és közlik, akkor olyanok, mint a
számítógépes vírus, mert álhírekkel fertőz-
nek”. 

S most idézzünk néhány részletet dr. Sza-
káts Istvánné említett írásából:

„…Ezzel kerülök az Úrnak 1802-ik eszten-
dejében Kolozsvárott napvilágot látott Bolyai
Jánoshoz, kinek születését atyja, tudós Bolyai
Farkas, ezzel jegyzi Bibliájába: »Én is adtam
egy planétát a világnak, melynek azonban
sem középpontját, sem pályáját nem tudom
kiszámítani«. De lehet-e jövendőjét mondani
olyan csillagnak, aki négy éves korában fel-
kap egy szeletkét a konyhában burgonyát há-
mozó szolgáló kosarából s azzal fut atyjához
»Táte nézzed mit kaptam: pityóka árkusának
pityóka szinuszát!«

Alig cseperedik, már viszi tudomány-
szomja külföldre. Nyugatra. Amikor elindul,
egyetlen vagyontárgya az erdélyi keményfá-
ból ácsolt, veretes diákláda, mely úgy kíséri
útjain, mint üstökös Kőrösi Csoma Sándort a
nagyenyedi pagonyban somfából metszett
vándorbot.

Göttingában ismerkedik össze a nála idő-
sebb Karl Friedrich Gausszal, a germánok ké-
sőbbi matematika fejedelmével. Egyelőre
csak indulnak az egyforma képességek, de
nem egyforma esélyek alapján. Igy lesz Ga-
uszból a híres göttingai csillagvizsgáló inté-
zet nagy tekintélyű professzora, mig
Bolyaiból a vidéki város – Marosvásárhely –
kollégiumi tanára.

Bolyai János onnan is összeköttetésben
marad a Nyugattal! Sorra küldi ki munkáit,
képleteit Gausznak, akinek becsületességé-
ben bízik. Amikor a paralellák teóriájáról
szóló megoldása érkezik Gauszhoz, az – hi-
úságában sértődötten – indulatosan tépi össze
a maga – szintén e témakörben 35 esztendő
óta kutató – eredményt nem ért dolgozatát.
Ezután már – »fejedelemségét« féltve – az
előzően zseninek nyilvánított Bolyait –
agyonhallgatja.” 

A Kanadában 1998-tól megjelenő Magyar
Krónika folyóirat dr. Szakáts Istvánné to-
vábbi állításait is ismertetve, rövid szövegré-
szekkel fűszerezi:

„1860-ban halálát érezte közeledni Bolyai
János. Sok utat járt diákládájába rendezi ira-
tait. Pontosan, gondosan, számozottan a több
mint tizennégyezernyi írott oldalt kitevő
munkáit. Közöttük az egykor már nyomta-
tásra kész – Gausz irigysége folytán nyomdát
nem látott – könyv alakban meg nem jelent
művét: a relativitás elméletét. És amikor a
Marosvásárhelyt ma is álló ősi cinteremből a
kollégium lélekharangjának csengése mellett
kísérik a temetőbe – hagyatéka, a diákládájá-
val együtt, megőrzésre a Teleki Thékába
kerül.

Ma már bizonyos: egyedül Bolyai János
jutott el geometriai vizsgálódásai alapján
ahhoz a felismeréshez, amely az általános re-
lativitás fizikai lényegét alkotja. Nevezetesen
ahhoz, hogy a gravitációs erőtér és a geomet-
riai erőtér mögött belső összefüggés van.
Ezzel a korszakalkotó felfedezésével évszá-
zaddal megelőzte korát! Nemrég történt,
hogy Kanadában tudósokból álló társaság,
matematikai témákról és ezzel kapcsolatban
a nagy tételek megoldásáról beszélt. Az egyik
– különben montreáli francia – arról, misze-
rint »a relativitás atyja« több mint száz esz-
tendővel ezelőtt élt magyar. Hozzá is fűzte
gall akcentusú angoljával: »Indeed the former
great Transylvanian Johannes Bolyai« (Való-
ban az egykori nagy erdélyi Johannes 
Bolyai).

Felszólalások, megjegyzések követték
egymást, az egyik torontói matematikus be-
jelentése, miszerint tudomása van arról, hogy
Magyarországon a matematikusok – ezek kö-
zött többen éppen a Műegyetemen – tudnak
Bolyai igazáról. Az időközben Bolyai–Gausz
levélváltásából nyilvánosságra hozott levelek
– Eötvös Loránd feljegyzései – utalnak erre.
Döntően a pár esztendővel ezelőtt Ameriká-
ban, Princetownban meghalt Einstein hagya-
téka: az Einstein halála után felvett pontos
közjegyzői leltár, melyben a tudományos
világ által hiányolt Bolyai iratok számozottan
vannak feltüntetve.

Hogy a korszakot meghatározó munka mi-
ként jutott idegen kezekbe, arra régen fényt
deríthetett volna a marosvásárhelyi Théka
naplójába jegyzett különös szöveg. Ennek
története:

1914 tavaszán Marosvásárhelyre érkezett
egy idegen, ismeretlen tanár. Olyan kiváló
ajánló levelekkel, hogy azok alapján meg-
kapta betekintésre a Bolyai János-ládába zárt
hagyatékot. A tanár – akit Einstein Albertnek
hívtak – elutazása után került a hiányt jelentő
feljegyzés a Théka naplójába. Einstein tud-
hatott arról, hol őrzik Bolyai János írásait. Ér-
dekelhette a hagyaték. Bizonyos, hogy nem
ok és cél nélkül vette útját az eladdig neki is-
meretlen erdélyi városba. Jó megérzése vitte
a vasveretes iratládáig!”

Ezek után mit mondhatunk? Az eddig kö-
zölt részletek után feltétlenül szükségesnek
tartok néhány lényeges megjegyzést és cáfo-
latot. Bolyai Farkas nem a Bibliájába jegyzi
János megszületésekor említett sorait, hanem
Carl Friedrich Gaussnak 1803. február 27-én
Kolozsváron kelt levelében írja. Szakátsné
összekavarja Bolyai Farkas és Bolyai János
életpályáinak eseményeit. János sohasem járt
Göttingában, sohasem levelezett Gauss-szal,
így munkáit sem küldhette neki, az Appendi-
xet az apja juttatta el Göttingába, nem volt
kollégiumi tanár stb. Érthetetlen az is, hogy
Gauss (akinek még a nevét is hibásan írja le)
hogyan akadályozhatta János munkáinak
nyomtatásban való megjelentetését Göttingá-
ból, amikor a Farkassal történő levelezése is
az ő részéről 1808-tól 1832-ig megszakadt.
Ami pedig a lényeget jelenti, az elmúlt évek-
ben Marosvásárhelyen újból utánanéztünk a
legfőbb állítás valóságának és helytállóságá-
nak. A megalapozott eredmény az, hogy
Einstein sohasem járt Marosvásárhelyen! A
Teleki Téka naplójában sem létezik semmiféle
„szöveg”, annál is inkább, mert 1914-ben János
kéziratai a kollégium könyvtárában voltak. Ha
Einstein valamikor is megfordult volna Maros-
vásárhelyen, ezt már rég telekürtölték volna a
szenzációra éhes emberek. Ami pedig Bolyai-
nak az Einstein halála utáni hagyatékban talált
relativitáselméleti munkáját illeti, alapos két-
séget áraszt. Azonkívül, hogy Bolyai nem szá-
mozta meg kéziratait, felvetődik a kérdés:
miért nem közölte ezt eddig senki? Különösen
napjainkban, amikor sokan, főleg az egyetemi
katedrákon dolgozók, előbbre haladásuk érde-
kében alig várják, hogy valami újjal rukkoljanak
elő. Az, hogy Einstein hagyatékában esetleg elő-
fordul Bolyai János neve is, az egészen termé-
szetes, hiszen maga a relativitáselmélet a
nemeuklideszi térszerkezetre épül, amelynek
kifejtésében komoly szerepet játszik a tenzo-
rok használata, ami Bolyai idejében még nem
volt közismert matematikai eszköz.

Szomorúan kell megjegyeznem, hogy az
ilyen, minden konkrét alapot nélkülöző, szen-
zációhajhász, valótlan állítások rendkívül
rontják a magyar nép legzseniálisabb mate-
matikusáról alkotott képet. Maga Bolyai is
többször leírta, undorodik attól, hogy mások
eredményeivel páváskodjon, de rendkívül fájt
neki, ha az ő eredményeit mások eltulajdonít-
ják. Sajnos életében többször kellett szembe-
sülnie ezzel a problémával. Ebben az
országban, ahol hemzsegnek a történelemha-
misítók, ne legyünk mi is azok. Elégedjünk
meg azzal, és legyünk büszkék arra, hogy min-
den idők egyik legnagyobb matematikusa, Bo-
lyai János, aki fél évszázaddal megelőzte korát,
az „új, más világ megteremtése” mellett szá-
mos tudományág megjelenését (relativitásel-
mélet, topológia stb.) már előre megsejtette.

Bolyai János és a relativitáselmélet 
Weszely Tibor 
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Havaztam volna magam is –
de lám, hogy megeredt!
Hatalmas, vad pelyhekben hull a hó
a szülőföld felett.

A március idusa utáni nem várt havazás
idézteti bennem Farkas Árpád Alagutak a
hóban című versét. Igaz ugyan, hogy amikor
először hallottam a hetvenes évek vége felé a
román tévé magyar adásában, egy, ha jól em-
lékszem, csíkszeredai Kaláka-találkozóra az
éppen betoppanó költőtől – arra az alkalomra
írta, akkor és ott –, november volt.

Az akkori adások hanganyagát a tévé hang-
szórója elé állított kis Grundig kazettás mag-
nómmal rögzítettem, s vittem
tanítványaimnak meghallgatás végett Szőke-
falvára, Balog János ökológus akadémikus-
nak a Kossuth rádióban akkoriban futó híres
sorozata, A megsebzett bolygó anyagával
együtt. Egyik kazetta évtizedeknyi ideig őrizte
a költő … nyelvbotlását. Amikor ahhoz a sor-
hoz ért, hogy „itt a szívdobogás is havat ol-
vaszt”, a havat szó elé egy alig hallható halk
jelző is került. Nyomtatásban már nyomát
sem leltem a szónak, ami akkor és ott, s azóta
is békés havak jöttének jelzője lett nálam.

S íme, március derekán, a szinte hótalan tél
után, itt ez a 20 centinyi hófehér halk palást.
Befed rügyező ágat, virágba borult kora tava-
szi erdőszegélyeket – hóvirágostól, csillagvi-
rágostól, hunyorostól, madártejestől,
tyúktaréjostól. Csak a kakasmandikók nem
mocorognak még. Még a piliscsabai Mako-
vecz Imre tervezte Stephaneum kupolája is
fehér sipkát húzott magára, s csak a kora dél-
utáni napfény csusszantotta le róla.

November volt akkor is, amikor először lát-
tam, hallottam Farkas Árpádot. Makovecz
példaképét, a 85 éves Kós Károlyt köszöntöt-
tük Vásárhelyt. A Kultúrpalota nagytermében
a kakasülőre éppenhogy betuszkolódtunk.
Annyian voltunk, hogy még a csilláron is lóg-
tak... volna, ha tehették volna. Azóta sem lát-
tam akkora tömeget ott egybegyűlve. Akkor
mondta volt magyartanárnőnk, Zoltán Ildikó,
hogy na, fiúk, azt a vékony magasat figyeljé-
tek. Ő, aki sokra hivatott az erdélyi költészet-

ben. 1968-at írtak akkor. Épp akkor jelent
meg, egy évre a Vitorla-ének antológia után,
első verseskötete a Forrás sorozatban, a Más-
napos ének.

Öt évvel későbbi A szembejövőnek versé-
ben volt alkalma Kós Károlyt újólag köszön-
teni 90. születésenapján:

Jöttél patamorajt túlkiáltó szónak,
zsuppot rakni megrokkanó hónak,
tornyot szétzüllött harangszónak.
Jöttél szelet állni – széledőkkel szembe,
boka-harapdáló

történelemben.

234 éve, 1784. március 27-én megszületett
Csomakőrösön Kőrösi Csoma Sándor, saját
szavaival: székely-magyar Erdélyből, azaz
„Siculo-Hungarian of Transylvania”.

Tudós csavargó voltam mindig, s vittem
nyakamban zacskónyit az omló anyaföld-

ből,
s hogy elkevert a szél itt Dardzsilingben,
már hallom, hogy a szívemen dörömböl,

bújt, és jönnek lassú méltósággal értem
krumpliföldek, rétek, karcsú fák.
Töri szívemet, s szívem is e népet,
mely annyit bolygott vélem – s otthon lelt

hazát.

– adta a vallomás szavait Kőrösi Csoma
Sándor szájába Farkas Árpád a Jegenyekör-
ben.

177 éve, 1840. március 26-án készítette el
az első sikeres fotót a Holdról John W. Dra-
per angol tudós, ezzel megteremtve az aszt-
rofotózást.

173 éve, 1845. március 27-én született Wil-
helm Konrad Röntgen. Korszakalkotó felfe-
dezése miatt elsőként, 1901-ben ő kapta meg
a fizikai Nobel-díjat. Az ő nevét viseli a be-
sugárzási dózis alapegysége.

105 éve, 1912. március 29-én a Déli-sark-
ról azt másodikként meghódító, s onnan vis-
szatérő Robert Falcon Scott kapitány és
társai életüket vesztették. A dátumot Scott
naplójába tett utolsó saját kezű bejegyzésének
alapján feltételezhetjük.

43 éve, 1975. március 24-én sza-
kadt meg a kapcsolat a Mariner–10-
zel. Az űrszonda elsőként közelítette
meg a Merkúrt. Az 1973. november
3-án a Cape Canaveralról felszálló
űrszonda a Vénuszról 4165, a Mer-
kúrról 1116 nagy felbontású felvételt
készített. Négy Merkúr-évnyit időzve
a legkisebb bolygó közelében, mi-
közben megperdült néhányszor a Nap
körül is – a Merkúron egy év közelí-
tően 88 földi napig tart –, feltérké-
pezte a bolygó felszínének 45%-át.

29 éve, 1989. március 24-én futott
zátonyra az Exxon Valdez tankhajó.
Az alaszkai William herceg-szorosnál
bekövetkezett balesete során a hajó-
ból 42 millió liter nyersolaj került a
tengerbe, mely minden idők egyik
legnagyobb környezeti katasztrófáját
okozta. 1300 négyzetkilométernyi te-
rületet szennyezett be, vastag olajré-
teggel borítva több száz kilométernyi
tengerpartot. A becslések szerint leg-
alább 200 ezer élőlény: tengeri
madár, fókák és más emlősök, szám-
talan hal pusztult el a szennyezés kö-
vetkeztében néhány nap alatt. Az olaj
tönkretette a költöző madarak állandó
költőhelyeit is. Szakemberek szerint
hetven évig is eltarthat, amíg az
alaszkai madárvilág a katasztrófa
előtti szintre visszakerül.

12 éve, 2006. március 27-én halt
meg Stanislaw Lem, a tudományos-
fantasztikus irodalom – szerintem –
legnagyobbika. Regényei – az Asztronauták,
a Magellán-felhő, a Solaris, a Pirx pilóta ka-
landjai – mellett legismertebb műve a Summa
Technologiae. Munkáiban gyakran bocsátko-
zik filozófiai spekulációkba a technológiáról,
az intelligencia természetéről, a kétoldalú kom-
munikáció és a kölcsönös megértés nehézsége-
iről vagy az emberi korlátokról és az emberiség
világegyetemben elfoglalt helyéről.

Nyolc éve, 2009. március 26-án indult má-
sodik útjára, a Nemzetközi Űrállomásra ifj.
Simonyi Károly. Most, hogy e sorokat írom,
döbbenek (s remélem, döbbentek) rá, hogy az
őáltala fejlesztett Wordöt használom a számí-
tógépemen. Neki tulajdonítjuk a szövegszer-
kesztőt s a táblázatkezelő Excel programok
fejlesztését. Először 2007  áprilisában, másod-
szor 2009. március 26-ától április 8-áig járt a
Nemzetközi Űrállomáson. Ő a második ma-
gyar űrhajós, egyben az ötödik és hetedik űr-
turista is. Az űrállomáson többféle
kutatómunkát végzett. Többek között a mé-
lyen húzódó emberi izmok sorvadását vizs-
gálta a súlytalanság állapotában,
tanulmányozta az űrállomáson élő mikroor-
ganizmusok fajtáit, s a PILLE-ISS elnevezésű
programban a saját magát érő kozmikus su-
gárterhelést mérte a magyar gyártmányú Pille
dózismérővel.

2009-es útján az űrállomás fedélzetéről
március 29-én lépett kapcsolatba a budapesti
Műegyetemi Rádióklubbal és az első magyar
műholdat építő diákokkal. Kérésként fogal-
mazódott meg akkor, hogy magyar szó is han-
gozzon el a Nemzetközi Űrállomásról. Ő Az
ember tragédiájának az űrben játszódó 13. je-
lenetéből Ádám szavával izent:

A cél voltaképp mi is?
A cél, megszűnte a dicső csatának,
A cél halál, az élet küzdelem,
S az ember célja e küzdés maga.

– Azt hiszem, hogy ezek a szavak Madách-

tól nagyon fontosak voltak mindig, és nagyon
fontosak lesznek a jövőben is… – toldotta
meg.

Kilenc napja, 76 éves korában elhunyt
Stephen Hawking. A brit tudóst legtöbben a
fekete lyukakkal és a relativitáselmélettel kap-
csolatos újszerű munkájáról ismerték. Számos
tudománynépszerűsítő könyvet is írt. Az idő
rövid története című könyve több mint tízmil-
lió példányban jelent meg. 2016 szeptembe-
rében 375 tudóstársával együtt nyílt levelet írt
az akkor még csak elnökjelölt Donald
Trumpnak, amiért ki akar lépni a párizsi klí-
maegyezményből. Mint tudjuk, ez azóta már
megtörtént… A tudós egy korábbi interjújá-
ban arról beszélt, ha az emberiség túléli az el-
következő 200 évet, és megtanul az űrben
lakni, akkor fényes jövő elé nézünk.

Hol hát az Ember helye ebben az életet
rejtő univerzumban? Sokan sokféleképpen
próbálkoznak a válaszadással.

Farkas Árpád pedig a magyarság helyét ke-
resi benne.

Mondják, hogy március havában megfü-
rödni megszépít.

S mi történik, Mikor az öregemberek mo-
sakodnak?

Március 15-én az Országház kupolatermé-
ben, a Szent Korona előtt adták át a Kossuth-
és Széchenyi-díjakat. Április 4-én lesz – még
csak – 74 éves a Kossuth-díj idei egyik kitün-
tetettje, Farkas Árpád.

A Dúdolójában mint patyolat hólében,
vagy mint hűs, tiszta forrás vizében mosda-
nék, újra és újra:

Havazás lennék, lengőn áldó,
gyűrött arcokra, földre szálló,
vigasztaló-nagy csöndes ének,
lélegzete a mindenségnek. (…)

Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018-ben, Sándor, József, Benedek

után
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Kiss Székely Zoltán

Halk márciusi hó zacskónyi anyaföldben zöldellni vágyó otthoni
iszalag sóhajtásán

Itt a szívdobogás is halk havat olvaszt

A természet kalendáriuma (CCXCIX.)

(Folytatás  március 16-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)

ZÁKÓ ANDRÁS (Brassó, 1898. márc. 23.
– München, 1968. márc. 13.): vezérőrnagy.
1916-ban avatták tisztté Bp.-en. Az I. világhá-
borút 1916-tól 1918-ig a 24. brassói székely
gyalogezredben, később a 38. rohamzászlóaljban
harcolta végig. Több hadi kitüntetést kapott, a
tiszti ezüst vitézségi érmet is. A világháború után
a vezérkar 2. osztályán a hírszerző alosztály ve-
zetője. 1940-42-ben mint vezérkari ezredes a ha-
diakadémián a hadműveleti vezérkari szolgálat
tantárgy tanára volt. 1943 őszén a marosvásárhe-

lyi 27. székely könnyű hadosztály parancsnoka
lett, és 1944. márc. 21-én a hadosztállyal felvo-
nult az oroszok ellen az ÉK-i Kárpátokban.
1944 okt.-ében a vezérkar 2. hadosztályának
vezetője vezérőrnagyi rangban. 1945. máj.-ban
amerikai fogságba esett. Az Innsbruck melletti
Absam helységben a menekülttábor őre. 1948.
okt. 23-án Klagenfurtban megalapította a Ma-
gyar Harcosok Bajtársi Közösségét (MHBK),
amely szellemi és érzelmi közössége kívánt
lenni valamennyi, a bolsevizmus ellen akár
fegyverrel is harcolni kész magyarnak, célja
Mo. felszabadítása és függetlenségének vissza-
állítása volt. ~ haláláig az MHBK fő szervező
egyénisége volt. A szervezet 1952 végén már
23 államban működött (Absam, 1955-től Mün-
chen központtal); lapja, a Hadak Útján 1948-
tól jelent meg (1948: Solban Hall, Ausztria,
1952: München, 1988: Toronto). – F. m.: Őszi
harcok 1944 (Bp., 1991). 

DEÁK TAMÁS (Arad, 1928. márc. 23. –
Bp., 1986. jan. 24.): író, műfordító, szerkesztő.
Polgári családban nőtt fel. A temesvári piarista
gimnáziumban, majd a kolozsvári egyetemen

végezte tanulmányait. 1948-1950 között a Ro-
mániai Magyar Szó c. napilap kolozsvári tudó-
sítója, 1950-1955 között az Áll. Magy. Opera
művészeti titkára, 1955-56-ban az Igaz Szó,
1958-1975 között a Művészet, ill. a nyomába
lépő Új Élet c. képeslap kolozsvári szerkesz-
tője, 1978-1984 között a Téka c. könyvsorozat
társszerkesztője volt. Írói pályáját versekkel és
műfordításokkal kezdte, majd opera-szöveg-
könyveket fordított. Gazdag világirodalmi mű-
veltség birtokában írta esszéit a klasszikus, a
modern magyar és világirodalom, művészet
nagy egyéniségeiről, a többi között Michelan-
gelóról, Goethéről, Flaubert-ről, Csehovról,
Proustról, Musilról, Thomas Mannról, Borges-
ről, ill. Babitsról, Szerb Antalról, Méliusz Jó-
zsefről és Horváth Istvánról. Ezeket az írásait
Odysseus üzenete (Bukarest, 1966), Boldog
verseny (Bukarest, 1973), Káprázat és figye-
lem (Bukarest, 1980) és A történet értelme
(Bp., 1986) c. esszéköteteiben gyűjtötte össze.
Világirodalmi tájékozottságát kamatoztatta
drámai műveiben is, ezek a klasszikus társa-
dalmi dráma, a mitológiai játék és a modern
abszurd színház eszközeivel jelenítették meg a
háborúk és diktatúrák között élő XX. sz.-i
ember tapasztalatait és szorongásait. Legna-

gyobb színházi sikerét – a zsarnoki hatalom
természetét bemutató – A hadgyakorlat (1968)
c. abszurd darabjával aratta. Ugyancsak a ha-
talom és az erkölcs ellentétét mutatta be A
forró sziget (Bukarest, 1972), ill. Az érsek
imája (1972) c. műveiben. Drámáit Testvérek
(Bukarest, 1967), A forró sziget (1972) és Az
érsek imája (Bp., 1988) c. kötetei tartalmazzák.
Regényeiben személyes élmények nyomán fe-
jezte ki kesernyés életbölcseletét, számot vetve
azzal, hogy a kisebbségi lét körülményei mi-
ként korlátozzák egy európai távlatokra figyelő,
nyitott szellem lehetőségeit. Egy agglegény
emlékezései (Bukarest, 1971) c. regényében
ironikusan mutatta be hősének szerelmi kaland-
jait, Antal a nagyvilágban (Bukarest, 1976) c.
művében a regényhős személyiségének elmé-
lyülését ábrázolta. Don Juan (Bukarest, 1979),
ill. Don Juan-Don Juan halála (regénytorzó,
Bp., 1986) c. regényeiben a klasszikus irodalmi
hőstípus újraértelmezésére tett kísérletet. Elbe-
széléskötetei: Hallatlan történetek (Bukarest,
1974), Újabb hallatlan történetek (Bukarest,
1980) és Alagutak a halálig (Bp., 1984). 1984-
ben súlyos betegen települt át Bp.-re, itt új ki-
adásban jelentették meg műveit.

(Folytatjuk)

Összeállította: Kuti Márta

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)



Marosvásárhely központjában
virágvasárnapról virágvasár-
napra megelevenedik Jézus
keresztre feszítésének és fel-
támadásának története. A ke-
reszténység legnagyobb
ünnepére való felkészülést
idén is segíti a passió, ame-
lyet minden évben egy fiatal
közösség ad elő. A Színház
téri amfiteátrumban megte-
kinthető misztériumjáték szü-
letéséről, fejlődéséről Molnár
Margit szervezővel beszélget-
tünk.

– A passiójáték gondolatát öt
évvel ezelőtt egy szentegyházi fia-
talember, Tankó Levente hozta el
egyetemistaként Marosvásárhelyre.
Szülővárosában korábban részt vett
a szenvedéstörténet bemutatásában,
és úgy érezte, jó lenne ezt itt is meg-
valósítani. Akkoriban nevelő vol-
tam a Szent Imre Kollégiumban,
ahol Levente diákként lakott, így
velem is megosztotta elképzeléseit,
én meg örömmel csatlakoztam a
kezdeményezéséhez – idézte fel a
kezdeteket a Gyergyószárhegyről
származó fiatal nő, aki színészi vég-
zettségével nemcsak lelkiekben,
hanem szakmailag is támogatni
tudta a misztériumjáték színrevite-
lét. Mosolyából nyugalom áradt,
miközben az első bemutató előzmé-
nyeiről beszélt.
A szív gondolatából

– Laikus kezdeményezésként,
pusztán a szív vágyából indult az
egész. Amikor szereplőket tobo-
rozva először meghirdettük a diá-
kok körében a misztériumjátékot,
csak egyetlen fiatal jelentkezett, aki
végül nem is játszott a passióban.
Ezt gyakran elnevetjük. Az egyházi
képviselők, Papp László, a Szent
Imre Kollégium lelki vezetője és az
egyetemi lelkészséget vezető Jaka-
bos Barnabás viszont az első szóra
felkarolta az ügyet. Oláh Dénes fő-
esperes is a legelejétől mellénk állt,
helyszínt biztosított a misztériumjá-
tékhoz, így az első két évben a Deus
Providebit Tanulmányi Ház udva-

rán mutattuk be. Levente az egye-
tem elvégzése után hazatért a szü-
lőhelyére. A tavaly, utolsó éves
egyetemistaként, látta, hogy nem
tud már akkora részt vállalni a szer-
vezésből, mint az előző években.
Megkérdezte, vállalom-e nélküle is
a misztériumjáték megszervezését.
A szívügyemnek éreztem a szolgá-
latot, jelen voltam a születésénél,
alakulásánál, láttam, milyen sok ke-
gyelem fakadt belőle az évek során.
Úgy éreztem, kár lenne, hogy elma-
radjon – ezért belefogtam így is.
Akkor már a Marosvásárhelyi
Imádság Háza alkalmazottja vol-
tam. Ez egy ökumenikus hely, ahol
különböző felekezetekhez tartozó
keresztények együtt imádkoznak.
Az Imádság Háza vezetője is na-
gyon nyitottan fogadta a kezdemé-
nyezést, mi több, megengedte, hogy
a munkaidőmben is foglalkozzam
vele. Az idén az Imádság Háza már
teljesen felvállalta a passió főszer-
vezői feladatait – ez a lelki támoga-
tás, imaalkalmak és tanítások
mellett jogilag és anyagilag is nagy
segítség –, a Keresztelő Szent
János-plébánia és a Mustármag kö-
zösség pedig társszervezőként to-
vábbra is mellettünk áll.

– Milyen volt az első passió, és
milyen irányban alakult, változott
az évek során?

– Ha sorba vesszük az eddigi
négy előadást, nagyon szép fejlő-
dési ív látszik kirajzolódni. Évről
évre igyekeztünk pótolni a hiányos-
ságokat. 2014-ben mindössze egy
hangfalat állítottunk fel a Deus Pro-
videbit Ház udvarán, és előtte állva
valaki felolvasta a misztériumjáték
szövegét – azóta ez már felvételről
hangzik el, komolyabb hangtechni-
kával dolgozunk. A második elő-
adás után jöttünk rá, hogy azon a
helyszínen kevesen látják jól a cse-
lekménysort. Akkoriban készült el
az amfiteátrum a Színház téren, és
úgy gondoltuk, ez az a tér, amelybe
tökéletesen bele lehet álmodni a
misztériumjátékot. Így, persze, az
egészet hivatalosabbá kellett tenni.
A Városházától meg is kaptuk a
szükséges engedélyt. Az első két
előadást száz-kétszáz néző követte
végig, harmadszorra sem számítot-

tunk sokkal nagyobb létszámra,
ezért meglepődtünk, amikor közel
ezren jöttek el. Az érdeklődés a ta-
valy sem csökkent. A legfontosabb
azonban az, ahogy a passióban részt
vevő fiatalok számára évről évre
egyre fontosabbá vált a lelki felké-
szülés, az evangéliummal, a Jóis-
tennel való találkozás. Így ők talán
még a nézőknél is nagyobb ajándé-
kot kapnak ezáltal.

– Hogyan zajlik a szereplők lelki
és szakmai felkészítése?

– Már az első évben megszületett
az igény arra, hogy a történet és a
háttér mélyebb megértéséhez talál-
junk egy alkalmat az elcsendesü-
lésre, a lelki felkészülésre. A
Mustármag közösségnek van egy
elvonulásra alkalmas helye egy kis
kápolnával Sóvárad fölött. Oda
szoktunk elmenni a szereplők
többségével az előadás előtti na-
pokban. Ilyenkor együtt vagyunk
imádságban, keresztutat végzünk,
és igyekszünk átadni minden, az
előadással kapcsolatos részletet a
Jóistennek. Ami a gyakorlati olda-
lát illeti, letisztázunk egyes jelene-
teket, és elkészítünk bizonyos
kellékeket, a katonák lándzsáit, a
töviskoszorúkat. A jeruzsálemi be-
vonuláshoz szükséges zöld ágakat
is mindig ilyenkor vágjuk az erdő-
ből.
Nincs kisebb és nagyobb szerep

– Színészként mit tudtál hozzá-
tenni a misztériumjáték megjelení-
téséhez? 

– A szakmai tudásomat. Igyek-
szem gyakorlati tanácsokkal meg-
könnyíteni a szerepek átélését. A
nézők szempontjából közelítve az
előadáshoz, odafigyeltem a látható-
ságra, a jelenetek megszerkesztett-
ségére, a helyszínek megtervezésére.
Törekedtem rá, hogy az előadás jel-
rendszerét könnyen befogadhatóvá,
következetessé, érthetővé tegyük. 

– A szerepek elosztása hogyan,
mi alapján történik?

– Az utóbbi évekre kialakult,
hogy az első találkozásaink főként
arra irányulnak, hogy megismer-
kedjünk egymással, megtaláljuk a
közös víziót. A szolgálatra vállalko-
zók megfogalmazhatják ez idő alatt,
hogy miért jöttek, mi az a vágy,
amelyet találkoztatni szeretnének
Jézussal. Ezáltal elindulnak egy
személyes belső úton Istennel. Köz-
ben a színházi eszköztáruk kialakí-
tása, gazdagítása is elkezdődik,
koncentrációs és lazító gyakorlato-
kat végzünk, odafigyelünk a térben
való elhelyezkedésre. Megkérdem
tőlük, melyik szereplővel szeretnék
ebben az évben bejárni a szenvedés-
történetet. Csak ezután kapják meg
a szerepeket, amelyeket imádkozva,
a színházi szempontokat is szem
előtt tartva osztok ki. Nincs kisebb
vagy nagyobb szerep, mindenik a
Jézus Krisztussal való személyes ta-
lálkozásról szól. Ezt a fiatalok is

érzik, tudják, így nyitottan fogadják
a szerepeket. Nagyon munkálkodik
bennük Isten, ez évről évre jobban
érzékelhető.
Lelki közösség született

– Mennyien szoktak részt venni a
misztériumjátékban?

– A passió ebből a szempontból
is kinőtte magát. Míg az első szol-
gálatra csak 30-an jelentkeztek, ma
már 70 fiatal is együttműködik. Az
évek alatt kialakult egy igazi pas-
siós közösség. A szerepek alakítása
mellett sokan különböző felelőssé-
geket is vállalnak már: díszletes,
jelmezes, kellékes feladatokat. A
médiával való kapcsolattartásért is
felel valaki. A szereplők mellett ott
vannak a technikusi munkát vég-
zők, a hangosítók.

– Ezek szerint többen visszajá-
rók.

– Van olyan fiatal, aki öt évvel
ezelőtt középiskolásként kezdte a
passiót, és most utolsó éves egyete-
mista. Azok, akik a kezdetektől
jelen voltak, most már a szervezés-
ben is tudnak segíteni. A tavaly
három fiatalt kértem fel erre magam
mellé, idén már ötöt. Tankó Levente
is eljön játszani, a főpap egyik em-
berét alakítja. Ugyanakkor mindig
vannak új résztvevők is, idén éppen
húszan.

– Kizárólag egyetemisták vesz-
nek részt a misztériumjátékban?

– Vannak középiskolások és fia-
tal dolgozók, rezidens orvosok. A

legfiatalabb szereplő 16 éves, a leg-
idősebb 31.

– Mit tudhatunk a misztériumjá-
ték forgatókönyvéről?

– A mi játékunk azt az ívet kö-
veti, ahogyan Jézus Krisztus szen-
vedésének, halálának és
feltámadásának története a Szent-
írás lapjain megjelenik. A jeleneteket
a négy evangélium valamelyikéből
merítve, az ott elhangzó mondato-
kat felhasználva alkotjuk meg. Min-
den évben vannak új gondolataink
arra vonatkozóan, hogy hogyan le-
hetne még szemléletesebben bemu-
tatni az eseményeket. Sajnos
korlátok közé szorít, hogy hány
ember vállalkozik a szolgálatra.
Amíg nincs több férfiszereplő,
hiába is szeretnénk, nem tudjuk lát-
tatni a farizeusok közötti feszültsé-
get, vagy a Jézus és a vele keresztre
feszített két bűnös jelenetét. Az első
évben – talán a felkészülésre szánt
idő szűke miatt is – Jézus halálával
lezárult az előadás. Rá egy évre Le-
vente kezdeményezte, hogy a szent-
egyházi példára a misztérium-
játékban legyenek benne a feltáma-
dás és a pünkösd jelenetei is. Azóta
is megőriztük ezt az ívet, hiszen a
feltámadás valósága nélkül, ahogy
a Szentlélek ajándéka nélkül sem
lenne teljes a történet.

Jézus szenvedéstörténete március
25-én, virágvasárnap 17 órakor lát-
ható Marosvásárhelyen, a Színház
téri amfiteátrumban. 

Nagy Székely Ildikó
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Fiatalok misztériumjátéka

Virágvasárnapi passió 

Fotó: Fülöp Attila
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 5-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 Vladimir Nabokov orosz
író egyik regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Felsőfokú intézmény – Jézusi tanítvány. 7. Puskát elsüt – Üres ler!
8. Ön – Japán szórakoztató hölgy. 9. Retteg, szorong – Barót egynemű hangzói. 11. Párat-
lan retek! – NYG. 12. Dózis – Szalonnát főz. 14. Tetejére – Patás állat. 15. Aprólékos,
akkurátus – Táplálék. 18. Állati fekhely – Ünnepélyesen átad. 19. Harci fejfedő – Átvészel,
megmenekül. 22. Arrafele! – Banándarab! 23. Lófarok, varkocs – Pad. 25. Gyulladás –
Fanyar gyümölcs. 27. Csüng – Hézag, népiesen. 28. Éva párja – Táblakép. 30. A kalcium
vegyjele – Láda része! 31. Szakosztály– Bölcs bibliai király.     

FüGGŐLEGES: 1. Görög betű – Olaszországi sziget. 2. Zsákmány, martalék – Nem
egyenes, kajla. 3. Kiejtett betű – Csendben súg! 4. Közterület – Tézis. 5. Klub, társulat –
Roham, támadás. 6. Bifláz – Hajlék, kégli. 10. Evéshez készül, megterít – Amerikai focista
(Alexi). 13. Postai küldemény – Duna-parti város. 16. Alvilág, infernó – Énekel. 17. El-
rendel, parancsol – Átverés, szemfényvesztés. 20. Nagyszülő kedvence – Hivatali helyiség.
21. Kabul lakója – Függőzár. 24. Macska – Vízilabda. 26. Óg-…, dohog – Táncos mulat-
ság. 29. E nap – Angol tagadószó.   

Koncz Erzsébet

AZ OSCAR-DÍJAK 51 ÉVE 
című pályázat nyertesei:

KÚN ZITA, Marosvásárhely, 
Moldovei u. 4/14. sz.

KOHL JÚLIA, Szászrégen, A. Vlaicu u. 1. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

HEPBURN; MENZEL; FORRÓ ÉJSZAKÁBAN; NICHOLS;
STEIGER.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a március 16-i 

számból:

Klasszikus (ikrek): Beavatás.
Skandi: Mit mondasz, drá-
gám, elkészültél a nőnapi dísz-
vacsorával? Most nem vagyok
éhes.
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Szerkeszti: Kiss Éva 792.

Ü

M G
VÍZSZINTES: 1. Anatómus, egy. tanár, MTA-tag, 200 éve született (József). 8.

Lám. 9. Lent (rég). 11. Feltaláló (telefonközpont), 125 éve hunyt el (Tivadar). 16. Té-
tován motoz. 18. Alarm. 19. Maródi. 20.  Szibériai folyó. 21. Herman… (természettudós).
22. Idős. 23. Arab férfinév. 24. Középen izzik! 25. Szikladarab. 26. Tova. 27. Martin…
(J. London). 28. Rövidnadrág (angol). 31. Ez a hal nem hal. 33. Francia arany. 35. Étlen
nép! 37. Bolond … (Petőfi). 39. Eladandó portéka. 41. Angol hosszegység. 43. Öreg kéz
jelzője. 45. Származik. 47. Shakespeare légi szelleme. 49. Egyesülés (lat. ered.). 51. Imád-
ság. 52. Ref. lelkész, tanár, pedagógiai szakíró, 250 éve született (János). 53. Francia
zeneszerző, 100 éve halt meg (Claude).

FüGGŐLEGES: 1. A lítium és a kén vegyjele. 2. Félelem! 3. Erdélyi hideg szél. 4.
Amerikai írónő (Joyce Carol). 5. Gumitömlő. 6. Sapienti…, a bölcsnek elég. 7. Ego. 10.
Nobel-díjas amerikai közgazdász, 100 éve született (James). 12. Magyar festő (Béla).
13. Elég (latin). 14. Összezavart kód! 15. Esetlen ásó! 17. Latin-amerikai kukoricapálinka.
18. Emlékíró, török tolmács, 300 éve halt meg (Dávid). 19. … Derek, színésznő. 20.
Olaj jelentésű előtag. 22. Gyömölcs. 23. Jótékonykodik. 25. Zodiákus csillagkép. 27.
Írország honi neve. 29. Téli időjárás. 30. Kopernikusz szülővárosa. 32. Falusi apó. 34.
Színjátéktámogató földbirtokos, 250 éve született (Pál). 36. Brazíliai szövetségi állam.
38. Táncsics megszólítása. 40. Amerikai író (Leon). 42. …-Tin-Tin, kutyasztár volt. 44.
Német személynévmás. 46. Német folyó. 48. Fél lyuk! 50. Az oxigén és a bór vegyjele. 

L.N.J.
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MAROSVÁSÁRHELY 
POLGÁRMESTERI HIVATALA

versenyvizsgát hirdet a következő
megüresedett állások betöltésére 

a Bölcsődeigazgatóságon
Az üres állások betöltéséhez a pályázóknak eleget kell tenniük a
módosított és kiegészített 2011. évi 286-os számú kormányhatáro-
zatban jóváhagyott keretszabályozás 3-as cikkelyében előírt fel-
tételeknek.

– egy ápolónői állás 
Sajátos feltételek:
– posztliceális egészségügyi tanulmányok
– legalább egyéves szakmai régiség

– hét csecsemőgondozói állás
Sajátos feltételek:
– középfokú tanulmányok (pedagógiai középiskolai végzettség
csecsemőgondozói vagy nevelői szakiránnyal, vagy csecsemőgon-
dozói bizonyítvány)
– pedagógiai modullal kiegészített felsőfokú pszichológiai tanul-
mányok

– három gondozói (takarítói) állás
Feltétel:
– középfokú vagy általános iskolai végzettség

A versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szék-
helyén (Győzelem tér 3. szám) tartják az alábbi beosztás szerint:
– 2018. április 6., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtási
határideje
– 2018. április 16., 10 óra – írásbeli/gyakorlati vizsga
– 2018. április 20., 10 óra – állásinterjú

A versenyvizsgához szükséges iratok és a bibliográfia jegyzéke
megtalálható az intézmény honlapján, a www.tirgumures.ro elér-
hetőségen.
További információk a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
(Győzelem tér 3. szám) 85-ös irodájában, valamint a vizsgabizottság
titkáránál a 0265-268-330-as telefonszám (110-es belső) igényelhetők. 

Dr. Dorin Florea polgármester

A közönség 
figyelmébe!

Felhívjuk kedves figyelmü-
ket, hogy a Mircea Birău fe-
dett uszoda órarendje a 2018.
március 29. – április 2. közötti
időszakban a következőkép-
pen változik:

– csütörtökön: 
14 órától zárva

– pénteken (március 30-án):
zárva

– szombaton 
(március 31-én): zárva

– vasárnap 
(április 1-jén): zárva

– hétfőn (április 2-án): zárva 

www.bopita.com   

Az erdőszentgyörgyi Lion International Trading Kft., Bopita gye-
rek- és ifjúsági bútorokat gyártó cég, MiNőSégEllENőrt
keres.

A munkakör leírása:
– termékeink minőségi szintjének megőrzése és további javítása

Elvárások:
– angolnyelv-tudás
– felsőfokú végzettség
– pontosság
– dinamizmus
– csapatszellem
Tapasztalat előnyt jelent.
Végzős egyetemisták jelentkezését is várjuk.
Önéletrajzot és szándéknyilatkozatot a következő e-mail-címre
lehet küldeni: office@lionsrl.ro 

További információk a következő 
telefonszámon: 0265-580.355.

A MUREş INSOLVENCY SPRL – Marosvásárhely, G-ral Avramescu
utca 4. szám –, a Petris turism Kft. cégfelszámolója újra
nyilvános árverést szervez az adós cég tulajdonában levő Holmer
DOS T3 típusú cukorrépa-begyűjtő kombájn eladására. Kikiáltási ár
233.560,25 lej, az ár nem tartalmazza a héát. 
Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor 2018. március 30-
án 13 órakor, és megismétlik péntekenként, ugyanabban az
időpontban, a gép értékesítéséig. 
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi
garanciát, a feladatfüzetet és a részvételi díjat 24 órával az árverés
kezdete előtt. 
Bővebb tájékoztatás a 0265-269-700, 0265-261-019, 0745-146-096-os
telefonszámokon. 

ADÁSVÉTEL

ELADÓ a Budai negyedben jó állapotban
levő 4 szoba-összkomfortos, garázsos
magánlakás. Tel. 0365/408-491. (7508)

ELADÓ ház és 25 ár kert. Tel. 0265/261-
023. (7477)

ELADÓ ház Nyárádmagyaróson, a 76.
szám alatt, a főút mellett, központban,
üzleti tevékenységre is alkalmas; egy
hegesztőkészülék, egy Weltmeister
harmonika. Tel. 0746-307-440. (7500)

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

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

ELCSERÉLEK egy kétszobás (50 m2)
tömbházlakást (szigetelt, rendezett, közel
a központhoz, csendes, üzletek, iskola,
óvoda, buszmegálló közel, kevés
fogyasztású, a padlás szigetelve,
háromemeletes, a balkon termopános)
MAGáNHáZZAL vagy első emeletivel a
ZóNáBAN. Tel. 0730-445-527, 10-17 óra
között. (7443)

ELCSERÉLEM a Caraiman utca 14.
szám alatti közös udvarban levő
lakásomat (szoba, konyha, kamra, pince)
egy földszinti kétszobás
tömbházlakással, vagy eladom. Tel.
0365/448-697. (7483)

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

ELADÓ családi ház Székelykálban, a
249. szám alatt: 3 szoba, konyha, 2
kamra, fürdő, melléképületekkel, 30 ár
kerttel. Tel. 0754-971-303. (7544)

GARZONT és tömbházlakást vásárolok
sürgősen. Tel. 0745-423-310. (7580)

ELADÓ Nyárádmagyaróson nyaraló-
nak is alkalmas telek 20 ár kerttel. Tel.
0749-110-968. (7576-I)

TELKET vásárolok nyitással a Bözödi-
tóra. Tel. 0745-423-310. (7580)

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

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

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

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

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

ELADÓ 1200 db Bramac tetőcserép
féláron. Érdeklődni a 0720-532-001-es
telefonszámon. (7509)

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

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-919-662.
(7442)

GYERTYÁNFA eladó – 160 lej. Tel. 0742-
641-827. (7442)

ELADÓ új, összecsukható tolószék. Tel.
0788-288-249. (7561)

ELADÓ kétszemélyes, kihúzható kanapé
ágyneműtartóval. Tel. 0365/802-628.
(7533)

ELADÓ 1999-es kiadású 1310-es Dacia.
Tel. 0754-363-638. (7536)

ELADÓ 4 darab Opel nyári gumi fel-
nivel (175/70 R13). Tel. 0749-073-
641. (sz.-I)

KONYHASZÉKEK, tölgyfa, kemping-
butélia, sporttévé, 3x2 m-es szőnyeg, 20
literes új fazék, tölgyfa vitrin (falra),
kávézóasztal alsó polccal, kétszemélyes
kanapé eladó. Tel. 0365/800-768, 0770-
321-428. (7548)

ELADÓ bejárati tölgyfa ajtó nagyon
olcsón. Érdeklődni a 0724-546-804-es
telefonszámon. (7547)

ELADÓ működő malom Bonyhán (búza,
kukorica). Tel. 0265/326-610. (7536)

ELADÓ jó minőségű félédes rozé
házi bor. Tel. 0756-958-601. (7570-I)

VESZEK hibás színes tévét. Tel. 0742-
863-116. (7587)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Csibi Henrietta névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (7597)

ELVESZTETTEM Csibi Henrietta névre
szóló egyetemi ellenőrzőm. Semmisnek
nyilvánítom. (7598)

MINDENFÉLE

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

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

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

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

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (7474-I)

BEJÁRÓNŐT keresünk havi 2 napra. Tel.
0721-130-014. (7465)

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

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

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

ŞTEFANIA javasasszony bioenergiát használva a böjti
időszakban imával és szentelményekkel dolgozik
Marosvásárhelyen. Az egyház által is elismert, a
legsikeresebb a lelki problémák megoldásában. Leveszi az
átkot, a rontást, feloldja a kötéseket, kibékíti a szétváltakat,
segít alkoholizmus, csontfájdalom, megmagyarázhatatlan
hasfájdalom, epilepszia, idegbaj, családi viták esetén, segít
a magán- és üzleti életben stb. A bándi Anita köszöni, hogy
Ştefania segítségével együtt lehet kedvesével. János
Régenből hálás, hogy megszabadult a rontástól és ismét
jövedelmező az üzlete. Az eredmény 100%-osan garantált.
Hívják bizalommal a 0743-854-205-ös telefonszámon. 
(Fizetett hirdetés: 7195)



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

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-
tosokat. Tel. 0766-519-187. (19976-I)

IDŐS HÖLGY mellé gondozónőt ke-
resek Ehedre (Maros megye). A gon-
dozónő számára biztosítva van egy
különálló szoba + fizetés. Tel. 0742-
024-236. (7499-I)

KERESÜNK munkatársat egy bala-
toni vendégház rendben tartására,
vendégek fogadására júniustól au-
gusztusig. Előnyben egyetemisták.
Tel. 0740-147-380. (7560-I)

MÁRCIUS 23-tól újra működik a jeddi
pálinkafőző. Tel. 0745-256-040.
(7559-I)

NEM ÁGYBAN FEKVŐ beteg nő mellé
gondozónőt keresünk éjjelre-nappalra.
Tel. 0365/414-789. (7563)

TETŐSZIGETELÉS részletre,
garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722-
693-866. (19988)

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

PÉNZKERESETI lehetőség.
Befektetés. E-mail-cím: 
lotuscont07@gmail.com (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A sors könyvében így volt meg-
írva. A nehéz tölgyet könnyedén
törte ki az élet vihara.
Emlékezünk március 25-ére, ami-
kor egy éve, hogy szeretett test-
vérem, SZABÓ DÉNES volt
újságíró elhunyt. Emlékét őrzi
húga, Pirike, három gyermeke és
azok családja. Nyugodj békében,
drága testvérem! (7468-I)

Úgy mentél el, hogy a búcsú,
mint annyi más, elmaradt.
„Amíg él a szeretet és az emlék,
addig igazából nincs halál.”
Szomorú szívvel emlékezünk
március 25-ére, a szeretett test-
vér és sógor, SZABÓ DÉNES új-
ságíró halálának első
évfordulóján. A Jóisten nyug-
tassa békében! Testvére, Mag-
duska és sógora, Rudi. (7468-I)

Amíg a szeretet és az emlék él, te
mindig köztünk vagy.
Fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, március
28-ára, amikor szeretett testvé-
rünk, SZABÓ DÉNES egy éve itt
hagyott. Emlékét kegyelettel
őrzöm. Nyugodj békében! Húga,
Cica. (sz.-I)

Szomorú szívvel és mély fájda-
lommal emlékezünk március 25-
én a székelyberei KÓSA
ANDRÁSRA, aki már 8 éve nincs
közöttünk. Akik ismerték és sze-
rették, gondoljanak rá kegyelet-
tel. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét ke-
gyelettel őrizzük: Szerettei. (-I)

Minden zord tél után jön egy szép
tavasz, de a mi szívünkben örök
tél marad. Utunk a csendes teme-
tőbe vezet, hogy ott csendben
beszélgessünk veled, de a fájó
szív feleletet nem kap, mert a fe-
kete föld tőlünk eltakar. Mint egy
gyertyaláng, úgy lobban el az
élet, mint egy gyors folyó, rohan-
nak az évek. Egy pillanat és min-
dennek vége, te eltávoztál a
végtelenségbe, maradt a bánat és
egy csendes sírhalom, szívünk-
ben az örök fájdalom. Pihenj
csendesen a porló hant alatt, mi
szomorúan őrizzük édes álmo-
dat. Vigaszunk, hogy pihenni mi
is oda térünk, és az örök hazában
megint együtt leszünk, mert a
halál után jön az örök élet, ott
majd te vársz ránk, s mi átölelünk
téged. Elköltöztél tőlünk az örök
hazába, csendes temetőbe, hol-
tak otthonába. Sírod fölött a fájó
könnyeinket ontjuk, áldozatos
életedért köszönetet mondunk. A
szíved már nem dobog, arcod
nem mosolyog, csak emléked
maradt, mit gondosan ápolunk.
Sok szeretettel és örök hálával
emlékezünk férjemre, a holtma-
rosi BAKOS GYŐZŐRE halálának
4. évfordulóján. Szívünkben szép
emléke élni fog mindörökké. Sze-
rettei. (7414)

„tudom, hogy búcsú nélkül oly
messzire mentem,
tudom, hogy megsiratsz nagyon
gyakran engem.
Nyugodj bele, most már nincs mit
tenni,
Ahol én vagyok, onnan nem lehet
hazajönni. 
szerettem volna még veled lenni, 
de a halál legyőzött, el kellett
menni.” 
Könnyes az út, mely a sírodhoz
vezet, a Jóisten őrködjön pihené-
sed felett. Két kezed munkáját
mindenhol látjuk, áldott, szép
emléked, míg élünk, szívünkbe
zárjuk. A fájdalmat leírni nem
lehet, csak letörölni az érted hulló
könnyeket. Könnyes szemmel te-
kintünk az égre, kérjük a Jóistent,
hogy nyugtasson békében! 
Fájó szívvel emlékezünk március
24-én CSATLÓS IRÉNRE szül.
Dósa. Szeretett férjed, három
fiad, három menyed. Pihenj béké-
ben! (7273)

Fájdalom költözött harminc éve
szívünkbe, nem múlik el soha, itt
maradt örökre. Nem vársz már
minket csillogó szemekkel, nem
örülsz már nekünk szerető szí-
veddel. Úgy mentél el, ahogy
éltél, csendesen, szerényen,
drága lelked nyugodjon békében!
Fájó szívvel emlékezünk a 30. vi-
rágvasárnapon, amikor örökre itt
hagyott a drága feleség, édes-
anya, anyós, nagymama, jó test-
vér, jó szomszéd, a nyárádka-
rácsonyfalvi KEREKES ANNA
(Láziné). Emlékét őrzi özvegy
férje, három gyermeke és család-
juk, öt unokája és tíz dédunokája:
Attila, Beáta, Andrea, Anita, Ar-
nold, Laura, Dániel, Tímea, Evelin
és a kicsi Dávid. (7472-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFüGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy válasz-
tékban. 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% ked-
vezmény. Tel. 0744-504-536. www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl (60805)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendel-
kező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, BÁROST, PIN-
CÉRT, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (61031)
A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szak-
mai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki szeretne
csapatunk tagjává válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-128-313.
(19953-I)
AZ ANA RESORT KFT. szakképzett SZAKÁCSOT alkalmaz. Érdek-
lődni a 0737-507-020-as telefonszámon. (61025-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 
inghetata.ildiko@yahoo.com e-mail-címre várjuk április 16-ig. További
információkért a 0758-291-244-es telefonszámon érdeklődhet hétköz-
napokon 10-18 óra között. (19969)
KERESKEDELMI üGYNÖKÖT és B kategóriával rendelkező SO-
FŐRT alkalmazunk italokat forgalmazó céghez. Tel. 0722-383-216.
(19977-I)
Az ALIAT CÉGCSOPORT Volkswagen márkaképviselete KÖNYVE-
LŐI ÁLLÁSBA FIATAL MUNKATÁRSAT keres teljes munkaidőre.
Amit kérünk: közép- vagy felsőfokú gazdasági végzettség, minimális
könyvelési tapasztalat, magas szintű számítógép-kezelési ismeretek (MS
Office), önálló, pontos, hatékony munkavégzés, folyamatos tanulni aka-
rás. Amit kínálunk: remek tanulási lehetőség fejlődésben levő cégnél,
szakmai mentorálás, fiatalos, baráti hangulatú munkakörnyezet, 
versenyképes jövedelem. Az érdekeltek önéletrajzát a 
recrutare@aliat-ams.ro e-mail-címre várjuk. (19966)
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)
A QUALITAS KFT. FÉRFI és NŐI MUNKAERŐT alkalmaz a marosvá-
sárhelyi és a parajdi kürtőskalács-sütödéjébe betanítással, állandó munka-
szerződéssel. Amit kínálunk: pluszjuttatások, méltányos fizetés, jó
munkakörülmények. Jelentkezni önéletrajzzal a qualitascom@yahoo.com
e-mail-címen. Bővebb felvilágosítás a 0744-500-554-es telefonszámon. Le-
gyen ön is tagja egy sikeres vállalkozásnak! (19972-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítás-
technika, és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Amit kí-
nálunk: 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.-I)
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 elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyúj-
tani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a kar-
bantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni
9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)
SZERETNÉL KüLFÖLDÖN DOLGOZNI? Eleged van a közvetítői
díjakból? Cégünk teljes állásba keres MEGBÍZHATÓ EMBE-REKET
ÜVEGHÁZI MUNKÁRA Dél-Angliába, kiemelt bérezéssel. Az angol-
nyelv-tudás nem feltétel, nincsenek rejtett költségek. Ha szeretnél többet
megtudni, gyere el és találkozz velünk Nyárádszeredában, a Bocskai tér
29. szám alatt, a Pálma cukrászdában 25-én, vasárnap 15 órától tartandó
előadásunkon. (-I)
Az RCS&RDS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG marosvásárhelyi kirendelt-
sége  alkalmaz TELEKOMMUNIKÁCIÓSHÁLÓZAT-KEZELŐT. Az
állás leírása: az előfizetők hibabejelentésének átvétele, azonosítása és
orvoslása; az RCS&RDS telekommunikációs hálózatán karbantartási
munka végzése. Követelmények: középfokú technikai végzettség, fele-
lősségteljes és ügyfélközpontú magatartás, a tapasztalat és az ismeretek
ezen a téren előnyt jelentenek, stressztűrés, jó kommunikációs készség,
rugalmas munkaprogram vállalása, legalább egyéves B kategóriás hajtási
jogosítvány. Alkalmazunk ÁRUMOZGATÓT. Az állás leírása: az áru
fel- és lepakolása, az áru elhelyezése a raktárban, a megrendelt áru elő-
készítése szállításra, leltárkészítés, a munkahely tisztán tartása. Követel-
mények:  alkalmasság fizikai munkára, stressztűrés, a tapasztalat
lerakatban és az ismeretek ezen a téren előnyt jelentenek. Az érdekeltek
benyújthatják önéletrajzukat a marosvásárhelyi Digi Store üzletekben
vagy az RCS-RDS székhelyén: Marosvásárhelyen, a Dózsa György út
65-67. szám alatt, a titkárságon, vagy elküldhetik a
secretariat.mures@rcs-rds.ro e-mail-címre. (sz.-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkal-
maz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT. Tel. 0734-123-877. (19982-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT, HÖLGY RECEPCIÓST. Szállást, étkezést, utazást biztosítunk.
Tel. 0770-183-799. (19981-I)
VARRÓNŐKET alkalmazunk. Érdeklődni a 0728-298-421-es telefon-
számon. (19983)
TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓNŐKET alkalmaz. Program: hétfőtől
péntekig 7-15.30 óra között. Érdeklődni a 0728-298-421-es telefonszá-
mon. (19983)
FOGÁSZATI RENDELŐBE 4 órai munkaidőre felveszek ASSZISZ-
TENSNŐT. Tel. 0723-922-209. (7440-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

Az M&CO HR SERVICES tapasztalt KÖNYVELŐT és TITKÁR-
NŐT keres. Tel. 0754-215-726. (19978-I)
A PLASMATERM RT. alkalmaz előnyös feltételek között MINŐSÉ-
GELLENŐRZÉSBEN JÁRTAS SZEMÉLYT, TERMELÉSI VEZETŐT
(MÉRNÖK), SZERSZÁMLAKATOST, LAKATOST, ESZTERGÁ-
LYOST, MARÓST. Jelentkezés önéletrajzzal a következő e-mail-címen:
barna.szilagyi@plasmaterm.ro, valamint személyesen a Bodoni (Budiu-
lui) utca 66/A szám alatt (Plasmaterm). További információ a következő
telefonszámon: 0365/809-841. (19985-I)
A DORA MEDICALS alkalmaz TAKARÍTÓ SZEMÉLYT munkanél-
küli-igazolvánnyal. Tel. 0722-202-398. (sz.-I)
KÉSZRUHAGYÁR alkalmaz VARRÓNŐKET lineáris varrógépek-
hez. Ösztönző fizetést és étkezési jegyeket ajánlunk. Érdeklődni a 0769-
670-858-as telefonszámon. (19987)
TÁPGYÁRTÁSSAL, valamint SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL FOG-
LALKOZÓ NYÁRÁDTŐI CÉG keres: RAKODÓMUNKÁST, EL-
ÁRUSÍTÓT, RAKTÁROST, ZSÁKOLÓT, B és C kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. (Szakmai tanúsítvánnyal rendel-
kező sofőrök előnyben.) Tel.  0725-578-030. (sz.-I)
A TORDAI üZLET alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (19989-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz FIATAL SEGÉDMÉSZÁROST. Tel. 0744-
644-026. (19989-I)
A THEREZIA KFT. marosvásárhelyi üzleteibe ELADÓKAT alkalmaz.
Érdeklődni és jelentkezni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (sz.-I)
GONDNOKI  ÁLLÁS  HÁZASPÁRNAK Az  OrtoProfil Kft. talpra-
esett, intelligens házaspárt keres állandó ottlakással történő munkavég-
zésre. 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, rezsi-
mentes 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 megfe-
lelő (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 Híd-
vég (Podeni) utca 44/A szám alatt. Határidő: 2018. március 23. (sz.-I)

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!



Szomorú szívvel emlékezünk
március 25-én a marosszentgyör-
gyi id. ÁDÁM ISTVÁNRA halálá-
nak 17. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét örökre megőrizzük. Sze-
rettei. (v.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a
bordosi születésű ORBÁN
ENDRE ANDRÁS volt marosvá-
sárhelyi lakosra halálának 24. év-
fordulóján. A Jóisten nyugtasson
békében! Szeretteid: feleséged,
lányod és unokád. (7462)

Fájdalommal és kegyelettel emlé-
kezünk március 25-én NAGY 
IRMÁRA szül. Bereczki halálának
5. évfordulóján. Bánatos férje,
Zoli, lánya, Évike, valamint test-
vérei: Évi, Béni családjukkal.
(7466-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk március 24-én 
MÁRTON ZALÁNRA halálának 3.
évfordulóján. Drága emlékét őrzik
szerettei. Az emlékezéshez nem
emlék, hanem szeretet kell. S akit
szeretünk, soha nem feledjük el.
(7575-I)

Hálával és kegyelettel emléke-
zünk drága édesapánkra, a csó-
kai születésű id. SZABÓ IMRÉRE,
aki hat évvel ezelőtt távozott az
élők sorából. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (7558)

Lassan megyek, halkan lépek, s
egyszer csak odaérek. megérkez-
tem arra a helyre, ahová a legjobb
édesanya van temetve. szemem-
ben könnyek, csak állok, mert bá-
natomra vigaszt sehol nem
találok. A hideg sírkövet kezem-
mel megsimogatom, ez az, amit
tehetek, hisz nem szól már, hiába
akarom. Hűvös szellő simogatja
arcom, ilyenkor tudom, ő van ott,
hogy megvigasztaljon. A virágot
a sírjára leteszem, s elmondom,
hogy ugyanúgy szeretem. Bár
már nem mesél, nem mondja,
hogy szeret, csak a szél fúj és a
könnyem lepereg. Aztán lassan
búcsút veszek: „Anya, mindig
szeretlek”.
Összetört szívünk mély fájdalmá-
val emlékezünk LÁSZLÓ
ROZÁLIÁRA március 24-én, ami-
kor három éve a kegyetlen halál
elragadta közülünk. Emlékét őrzi
bánatos lánya, Katalin, valamint
szerettei. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (sz.-I)

Szomorúan emlékezünk március
25-én a szeretett édesanyára,
nagymamára és dédmamára, a
mezőcsávási születésű BANDÁR
JÁNOSNÉRA szül. NAGY ILONA
halálának 20. évfordulóján. Soha
nem felejtjük el, Ilus mama.
Lánya, Margit, unokája, Ferike és
családja. (sz.)

egy gyertya most érted égjen,
ki fent laksz már a magas égben.
Ki vigyázol ránk onnan fentről,
s lelkünkhöz szólsz a végtelenből.
Fájdalommal, de örök szeretettel
emlékezünk március 25-én a
drága jó édesapára, a nyomáti
NAGY SÁMUELRE halálának 11.
évfordulóján. Szerettei. Nyugodj
békében, drága tatánk! (7551)

Kegyelettel emlékezünk halálá-
nak első évfordulóján a volt nyá-
rádkarácsonyfalvi özvegy
PÁSZTOR JÓZSEFNÉRE szüle-
tett ALBERT MÁRIA. Nyugodjon
békében! Szerettei. (7529)

Fájdalom költözött 9 éve szí-
vünkbe, nem múlik el, itt marad
örökre. Nem hallhatjuk hangod,
nem foghatjuk kezed, nem lehe-
tünk már soha többé veled.
Itt hagytál mindent, amiért küz-
döttél, elváltál tőlünk, akiket na-
gyon szerettél. A fájdalomtól
most is könnyes a szemünk, mert
te gondolatban mindig itt vagy
velünk. Könnyes szemmel felné-
zünk az égre, szeretünk téged,
most és mindörökre. 
Szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk március 26-án a me-
zőkölpényi születésű ifj. 
SZÉKELY MIKLÓSRA halálának
9. évfordulóján. Nyugodjon béké-
ben! 
Az őt soha el nem felejtő, örökké
bánatos szívű édesanyja, három
gyermeke, menyei, unokája, test-
vére, keresztlánya, unokatest-
vére. (7535-I)

Fájdalmunkat nem enyhítik a
múló évek, a mosoly mögött ott
vannak a fájó könnyek. 
Kegyelettel, fájó szívvel emléke-
zünk és emlékeztetjük azokat,
akik ismerték és tisztelték a ma-
rosvásárhelyi születésű maros-
szentgyörgyi lakost, BALOGH
ZSIGMONDOT (Zsiga), hogy már-
cius 25-én van halálának 3. évfor-
dulója. Szép emlékét, szeretetét,
jóságát szívünkben őrizzük mind-
halálig. Felesége, lánya és csa-
ládja. (7560-I)

Fájó szívvel emlékezünk a búza-
házi születésű id. KOCSIS 
JÁNOSRA, akinek március 23-án
van halálának 14. évfordulója.
Embersége, szeretete ma is na-
gyon hiányzik feleségének, fia-
inak és azok családjának.
Nyugodjék békében! (7585-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a
szeretett feleségre, SOÓS 
ZSUZSÁRA halálának 15. évfor-
dulóján. Szívünkben őrizzük em-
lékét. Férje, János és lánya,
Andrea. (7600)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalomtól összetört szívvel tu-
datjuk, hogy 

NAGY JÓZSEF 
sokszoros országos, valamint
Balkán-bajnok és még aktuális
diszkoszdobó rekorder, több

olimpiai játék résztvevője 
hirtelen elhalálozott. 
Március 26-án 13 órakor helyez-
zük örök nyugalomra református
szertartás szerint a református
temetőben. 

A vigasztalhatatlan család. 
(7545-I) 

Fájdalomtól összetört szívvel
vettük tudomásul, hogy 

NAGY JÓZSEF 
a nagyszerű férj, apa, nagyapa,
jó barát, Románia diszkoszvető
csúcstartója, huszonhétszeres

bajnoka, 
életének 72. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Hirtelen halála villámcsapásként
ért bennünket. A Teremtő nagyon
rövid idő alatt átsegítette abba a
stadionba, ahol Jóska a csillagok
közé repíti diszkoszát.
Jóska, a szívünk egy darabját el-
vitted magaddal örökre. Emléked
legyen áldott, nem felejtünk
soha. 

Barátaid. (7602-I)

Szomorúan vettük tudomásul,
hogy volt osztálytársunk, 

NAGY JÓSKA 
elhunyt. 
A Bolyai Farkas Líceumban 1964-
ben végzett XI. C osztályközös-
sége. (7572-I)

Megrendített barátom és sport-
társam, 

NAGY JÓZSEF 
hirtelen halála. 
Személyében minden idők legki-
válóbb marosvásárhelyi atlétáját
veszítettük el. Emlékét megőriz-
zük. Nyugodj békében! 

Kincses Előd. (7586-I)

„Az összhang szerfölött ritka az
életben, azok a pillanatok, amikor
két, egymást mindennél jobban
szerető szív egy ütemre dob-
ban!”
Nekünk ez valamikor fiatalon
hosszú évekig megadatott, 

JÓSKA drága! 
Emléked örökké velem marad a
mindennapjaimban! Fájó szívvel
búcsúzom. 
Volt menyasszonyod, Kati. (v.-I)

Szomorú szívvel, de Isten akara-
tában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagytata, após és rokon, 

SZABÓ ISTVÁN 
a TCM volt dolgozója 

életének 81. évében március 21-
én visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. 
A virrasztó pénteken 18.30 óra-
kor lesz a Pax temetkezési válla-
latnál, a katolikus temető
főbejáratával szemben. 
Drága halottunk temetése 2018.
március 24-én, szombaton 12
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Nyugodjál
békében, a viszontlátás bizo-
nyosságában. 

A gyászoló család. (7568-I)

Megrendülve értesültem 
VARGA PIRI 

az 1950-es és ’60-as évekbeli, a
Marosvásárhelyi Mureşul, majd a
Bukaresti Voinţa női kosárlab-
dacsapatok kiválóságának sú-
lyos betegség utáni haláláról.
Isten nyugtassa! 

Bálint Andor. (7571-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága nagynéni, szerető rokon
és barátnő, 

özv. SIMON OLGA 
szül. Bakó 

március 20-án életének 78. évé-
ben csendesen megpihent. Te-
metése március 24-én,
szombaton 13 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben, református
szertartás szerint. 

Gyászoló szerettei. (7578-I)

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették
édesanyánkat, 

KARMAZSIN MATILDOT 
hogy életének 90. évében békes-
ségben elhunyt. Emlékét őrzik
szívükben: lánya, fia, unokái,
dédunokája, veje és rokonai.
Utolsó útjára március 24-én 11
órakor kísérjük a római katolikus
temető felső kápolnájából. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (7592-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Biró Piroska asszisztens kol-
léganőnknek szeretett 
ÉDESAPJA elvesztése alkal-
mából. A Kardiológia munka-
közössége. (7557)

Szomorú szívvel búcsúzom
szeretett unokatestvéremtől,
NAGY JÓZSEFTŐL. Kedves
emlékét örökre megőrzöm.
Szeretteinek vigasztalódást
kívánok. Pethő Erzsébet és
családja. (7581-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünk mindazoknak, akik
id. GERGELY JÁNOS utolsó útján
mellettünk álltak, részvétükkel
támogattak és sírjára virágot
helyeztek. Bánatos szerettei.
(7588)
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Szomorú szívvel emlékezünk március
25-én a drága jó feleségre, édesanyára,
nagymamára, ZÁG KAROLINÁRA szül.
Kacsó halálának harmadik évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak
rá kegyelettel. Emlékét szívünkben
örökké megőrizzük. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (7496)

„Őrizd az álmot, míg élsz!
emlékezz rá…”

BÁLINTH SÁNDOR (Öcsi)
emlékére

2018. március 23-án három éve, hogy a kegyetlen sors örökre
elrabolta szeretteitől és széttépte a legszebb álmait. Hiánya
pótolhatatlan.
Emlékezzünk rá kegyelettel!

Üzenem: Töltsetek el szeretteitekkel annyi időt, amennyit
csak tudtok, mert sohasem tudhatjátok, hogy
meddig lesz rá lehetőségetek. Mondjátok ki bát-
ran egymásnak, hogy SZERETLEK, vagy hogy
FONTOS VAGY NEKEM. A családnál és a szere-
tetnél nincs szebb dolog. A családnál és az
egészségnél nincs fontosabb a világon.

„Akkor is megyek, ha nem akarok,
Ha nem kísér senki utamon…
Porból lettem, s porrá leszek…”

Nyugodjon békében!
Fájó, szép emléke örökre velünk marad, szívünkben él.
Szerettei: felesége, Erzsike, fia, Csaba, unokája, Erik és sógor-
nője, Ibi. (77566-I)

PORTIK IBOLYKA
tanító néni – Tatóka –

6 éve, március 22-én szülei mellé 
költözött.

„kilép édesanyád…
vigyáz…
az utolsó percben is,
mikor már halk alakját
körülvették a szomjas csillagok,
nehogy nagyon találjon fájni,
hogy elment, itthagyott.”
Molnos Lajos sorai és kiskertjének lila-kék-fehér virágai
Őt idézik, akik ismerték, emlékezzenek rá, mint mi, szerettei:
Öcsi, Baba és Péter. (7590)

Egy könnycsepp gördül végig az arcun-
kon, mert hiányzol nagyon. Úgy mentél
el, ahogy éltél, csendesen, szerényen,
ezért nehéz feledni téged.
Emlékezünk a szomorú napra, március
25-ére, drága halottunk, SZABÓ DÉNES
volt újságíró halálának első évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, Magdi, fia, Attila,
menye, Ildikó, két unokája: Izabella és Le-
vente Zalaegerszegről.
Csendes és zavartalan legyen pihenésed, nyugodj békében!
(7438-I)




