
Az ünnep védelmében
Annyiszor eljátszottuk már. Széttárt karokkal, lélek-

szaggatva voltunk saját nagypéntekeink főhősei, azaz
dehogy hősök, sokkal inkább megszeppent, háttérbe
vágyó statiszták, akiket könnyű lecserélni, helyettesí-
teni. Volt, amikor mi magunk tettük ezt meg, üresen
hagyva a hétköznapi kereszteket. Néha még az ünnepit
is, bár azt mindig könnyebb volt magunkra emelni, és
vinni előre látható úton, jól kiszámolt időben, a vasár-
napi harangzúgásig.

Mostanában nehezen bírjuk a csendet, különösen a
nagypéntekit. Vágyunk rá, mégis megijeszt. Talán mert
rátelepszik a lélekre, elfedi előle a megszokottat, a biz-
tonságos szürkét, a kiáltó vérvöröset. Elhomályosítja
a képernyőkről áramló valóságot, a lét legegyszerűbb,
legsebezhetőbb színterein különösen ünnep táján meg-
mutatkozó erőszakot. Távoli időkbe visz, ahol szintén
az ártatlan elpusztítása volt a fő cél, de ahonnan nem
lehet igazán résen lenni, görcsösen a mára figyelni.
Pedig ez ma már a túlélés feltétele. Egyetlen álmatlan
tekintetté vált Európa, és ez a tekintet minket is átfog,
tükröz, és fogva tart. Észrevétlenül eggyé válunk vele.
Ezért van az, hogy ünnepeinkre készülve is mindunta-
lan magunk köré/mögé kémlelünk, közben pedig elfe-
lejtünk befele figyelni és felfele, a magasba nézni.
Pedig más utunk nincs, nem lehet. Nem lehetnek féle-
lemben átvirrasztott ünnepeink. 

Jézus Krisztus mintha kimondottan ezekre az időkre
szánta volna bátorító tanításait. Mintha mindannyian
vízre szálló, széltől rettenő Péterek lennénk, akiket
mélybe húzhat a kételkedés. Vagy mintha magunk len-
nénk a víz is egy időben… Sokszor, sok helyen 
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Baricz Lajos

Fotó: Vajda György

Nagypéntek
Vállára vette a keresztet Jézus,
amelyet Pilátus osztott ki neki,
mert hangoskodva ezt kérte a klérus,
mely az Igazságot gyáván megveti.

Viszi keresztjét, többször földre sújtja,
mert a mi bűneink oly szörnyű nagyok;
jön Veronika, a kendőjét nyújtja,
és a Mester szeme bágyadtan ragyog.

Ezer sebből vérzik, nyomja a kereszt,
bár erős a lélek, erőtlen a test,
amit kifeszítnek majd a vasszegek –

ölelésre tárva az áldott kezek.
Értem halt meg Jézus fent a Golgotán,
hogy Isten kegyelme szállhasson le rám.

Nagy Székely Ildikó

Olvasóink 
figyelmébe!

Hirdetési irodánk ma 8–14, 
április 3-án, kedden pedig 8–16

óra között várja ügyfeleit. 
Lapunk szombaton, majd 

április 4-én, szerdán jelenik meg. 
Áldott húsvéti ünnepeket 

kívánunk 
minden kedves olvasónknak! 



Húsvéti körmenet
A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánián
nagyszombaton este 9 órakor kezdődő vigília húsvéti kör-
menettel fejeződik be a főtéren. A körmenetre minden hívőt
és érdeklődőt szeretettel várnak. 

Mától vakáció
Az iskolák, óvodák magyar tagozatán a gyermekek ma
már nem mennek iskolába. A vegyes tannyelvű tanintéze-
tek egyénileg döntik el, hogy élnek-e a szabadnap lehető-
ségével – tájékoztatott Illés Ildikó megyei
főtanfelügyelő-helyettes. A tavaszi vakáció április 10-éig,
az ortodox húsvét harmadnapjáig tart, az oktatás 11-én
kezdődik. 

Havi Dráma a G-ben!
Szombaton, március 31-én 18 órától ismét Havi Dráma a
G Caféban. Ezúttal Matei Visniec III. Richárd betiltva című
drámájának felolvasószínházi bemutatójára várják az ér-
deklődőket. Szereplők: Abai-Szabó Tamás e.h., Czirják Be-
atrix e.h., Fosztó András e.h., Lajter Márkó Ernesztó e.h.,
Mesés Gáspár e.h., Sosovicza Anna e.h. Jelmezek: Czirják
Beatrix, rendező: Bélai Marcel e.h. A belépés továbbra is
ingyenes.

Előadás Jézusról
Március 31-én, szombaton Jehova tanúi minden imádati
helyén és számos bérelt helyiségben, több mint 240 or-
szágban és területen – beleértve Marosvásárhelyt is – mil-
liók gyűlnek össze, hogy megemlékezzenek Jézus
Krisztus haláláról. Sor kerül egy, a Biblián alapuló elő-
adásra, amely kiemeli, milyen áldásokban részesülhet min-
den ember Jézus Krisztus áldozati halálának
köszönhetően. A megemlékezésre Marosvásárhelyen a
Dózsa György utca 231. szám alatti Imperial Inn (volt Pre-
sident) hotel Royal konferenciatermében kerül sor 19.30-
tól. A belépés ingyenes, pénzgyűjtés nem lesz.

Plakátpályázat 
az interetnikai fesztiválra 

A segesvári Interetnikai Oktatási Központ Egyesület, az in-
teretnikai fesztivál szervezője meghirdeti az idei rendezvény
plakátpályázatát. Az egyetlen feltétel, hogy a pályamunká-
nak tükröznie kell a Romániában levő 20 nemzeti kisebbség
jelenlétével szervezett fesztivál szellemiségét, ugyanakkor
A1-es formátumban (portré – állókép) kell elkészíteni. A 16.
interetnikai fesztivál az idén augusztus 22. és 26. között
lesz. A fesztiválról és a benevezési feltételekről a 
www.proetnica.ro honlapon tudhatnak meg többet az érdek-
lődők. A munkákat elektronikus formátumban a
programe@ibz.ro e-mail-címre kell elküldeni április 5-ig, Vol-
ker Reiter főszervező figyelmébe ajánlva. A nyertes munka
készítőjének háromnapos ellátást ajánl fel a segesvári Burg
szálloda, a fesztivált szervezők pedig 100 eurós díjat. 

Hírszerkesztő: Mózes Edith

Ma ZALÁN,
holnap ÁRPÁD napja.
ÁRPÁD:  régi magyar sze-
mélynév, amelyet első ismert
viselője, Árpád fejedelem tisz-
teletére a XIX. században újí-
tottak fel, jelentése: árpácska. 

30., péntek
A Nap kel 

7 óra 6 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 47 perckor. 
Az év 89. napja, 

hátravan 276 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. március 29.

1 EUR 4,6569

1 USD 3,7819

100 HUF 1,4903

1 g ARANY 161,0186

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt, 
eső várható

Hőmérséklet:
max. 180C
min. 80C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

Fotó: Nagy Tibor

34,  3,  1,  29,  20 + 6 NOROC PLUS: 9 4 3 2 7 9 

3, 4, 16, 31, 13, 30 SUPER NOROC: 2 8 3 0 9 7 

23, 35, 31, 5, 6, 43 NOROC: 6 5 5 9 0 0 1

Színes műsorkínálattal készül a hús-
vétra az Erdélyi Magyar Televízió.

Húsvéti készülődés, zenés-verses
ünnepre hangolódás, tartalmas beszél-
getések, bábszínház, erdélyi rajzfilm
várja a nézőket. 

Húsvétvasárnapjára több exkluzív
műsorral is készülünk: 16 órától az Ar-
tériák meghívottja Simó Gáspár lelki
vezető, 17.30-tól a Hitélet ünnepi kia-
dását nézhetik meg, míg 18.30-tól Kiss
Ulrich jezsuita atyával ismerkedhetnek
meg az Erdélyi kávéházban. 

A Mesterek és tanítványaik című új
műsorunkban 19.30-tól Hunyadi
Mária és László képzőművészek me-
sélik el különleges történetüket.

20 órától négy erdélyi közszereplő
lakomázik ünnepi műsorunkban. 21
órától a Profil műsorunkban vendé-
günk Barabási Albert László hálózat-
kutató.

Nem maradhat el a húsvétra hango-
lódás az ünnep többi napján sem: már-
cius 30-án 18 órától a Húsvéti
előkészületek Csíkban című műsorunk-
kal hangolódhatnak az ünnepre; 20.30-
tól az Erdélyi történetek húsvéti
kiadását tekinthetik meg.

A feltámadás csendje – húsvéti gon-
dolatok Szénégető Istvánnal című ösz-
szeállításunkkal március 31-én
17.30-tól ünnepelhetnek, 22 órától a
marosvásárhelyi fiatalok által játszott

Passió – szabadtéri misztériumjáték
felvétele lesz műsoron. 

Húsvétvasárnapján 9 órától a gyere-
keket várjuk a tévékészülékek elé: a
Székelyföldi Legendárium három epi-
zódját is vetítjük (9, 15.40, illetve
15.50-től), a reggeli rajzfilm után A
brémai muzsikusok című bábelőadást
nézhetik meg a legkisebbek. 

13.30-tól nézőink jókívánságaival
ünnepelünk az Üzenet szeretettel című
műsorunkban. 

Hétfőn 20 órától a Zebrában Sófalvi
Adél és Sófalvi Szabolcs húsvéti szo-
kásairól tudhatunk meg többet. (ETV-
közlemény)

Ünnepi műsorok a család minden tagjának

Új Eldi-üzlet a főtéren

A labdarúgó 1. ligás rájátszás 
3. fordulójának 

televíziós közvetítési rendje
Március 30., péntek:
* 18.00 óra: Concordia Chiajna – Botoşani FC (alsóház)
* 20.45 óra: Bukaresti Dinamo – Bukaresti Juventus (alsóház)
Március 31., szombat:
* 18.00 óra: Voluntari FC – Medgyesi Gaz Metan (alsóház)
* 20.45 óra: USK Craiova – Kolozsvári CFR (felsőház)
Április 1., vasárnap:
* 18.00 óra: Gyurgyevói Astra – Konstancai Viitorul (felső-

ház)
* 20.45 óra: Bukaresti FCSB – Jászvásári CSM Politehnica

(felsőház)
Április 2., hétfő:
* 20.45 óra: Temesvári Poli ACS – Sepsiszentgyörgyi Sepsi

OSK (alsóház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Tele-

kom Sport és a Look TV/Plus.

A Székelyföld Labdarúgó-
akadémiáról a Marosvásárhelyi TVR-ben 

Hétfőn 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a
Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának
meghívottja Szondy Zoltán, akivel Szucher Ervin az
FK Csíkszereda keretében működő Székelyföld Lab-
darúgó-akadémiáról beszélget. 

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. ligás bajnokság V. csoport-

jának 20. fordulójában: Kolozsvári CFR II – Radnóti
SK (ma 15 órától), Szászrégeni Avântul – Medgyesi
Gaz Metan II (szombaton 15 órától).

A 4. liga 17. fordulójában ma 19.30 órától: Maros-
vásárhelyi MSE – Marosoroszfalu (Sziget utcai mű-
füves pálya); szombaton 11-től: Nyárádtő –
Marosludas, Marosvásárhelyi Atletic – Nagysármás,
Ákosfalva – Marosvásárhelyi Gaz Metan, Dános –
Nyárádszereda, Náznánfalva – Dicsőszentmártoni
Unirea Tricolor, Kutyfalva – Szováta.

Miért nem marad reggelire? 
A Ray Cooney és Gene Stone angol szerzőpáros nagy si-
kerű színpadi művéből készült Miért nem marad regge-
lire? című előadást ismétli meg a Spectrum Színház
április 4-én, szerda este 7 órától, valamint másnap, csü-
törtökön délután 5 órai kezdettel. Rendező: Kovács Le-
vente. Szereplők: Tatai Sándor, Márton Emőke-Katinka,
Mihály Alpár Szilárd. Jegyek a Spectrum Színház jegy-
pénztárában (Rózsák tere 13. szám) hétköznapokon 9 és

12 óra között kaphatók, telefonos helyfoglalás a 0744-
301-875-ös számon naponta 9 és 18 óra között, illetve a
https://www.biletmaster.ro/hun/PlaceInfo/2045/Teatrul-
Spectrum oldalon. 

Nagybánya örökében
Április 18-ig még látogatható a Dersi János kiállítóterem-
ben (Bolyai tér 13. szám, Marosvásárhely) a Nagybánya
örökében című kiállítás. Két szatmárnémeti alkotó, Ko-
vács Emil Lajos festményei és Kóter László szobrai látha-
tók a kiállításon.

RENDEZVÉNYEK



elhangzott már, hogy a Szentírásban éppen 365-ször sze-
repel a „Ne félj!” intelem, így minden napra jut belőle
egy. Jó lenne magunkhoz venni, jó mélyen elrejteni, csen-
gőhangként használni, és felmutatni minden keresztúton.
Nagypéntek a készülődés ideje. A megváltás örömhírét
várjuk, az egyetlent, amely elsimítja, kifényesíti mögöt-
tünk és előttünk az utat. Legyen ez a várakozás igazán
szabad, minden türelmetlenségtől, aggodalomtól, kétely-
től megtisztított. Akkor talán megérezhetjük a tértől és
időtől független újszövetségi biztatást, és az ünnepféltő
lélek, a nyugtalan belső szem végre álmodni is megta-
nul.

A FUEN által összesített adatok sze-
rint eddig egymillió uniós állampolgár
támogatta aláírásával a Minority Safe-
Pack európai polgári kezdeményezést.
Ez a becslés az online támogatások és a
FUEN tagszervezetei és partnerei által
papíron gyűjtött aláírások összesítéséből
származik. A papírformájú aláírások

mindenikét még nem ellenőrizték le a
kampány koordinátorai, ezért emlékez-
tetnek: ez nem egy végeredmény, hanem
csak egy becslés. Épp ezért nagyon fon-
tos, hogy a kampány tovább folytatódjon
egészen a határidőig, április 3-án éjfélig:
csak akkor lehet biztos a Minority Safe-
Pack kampány sikere, ha kényelmesen

túllépik az egymilliós határt. „Egy euró-
pai mozgalmat hoztunk létre a kisebbségi
jogokért, és hálás vagyok mindenkinek,
aki szervezte, támogatta és aláírta kezde-
ményezésünket. Azonban még nem jött
el az ünneplés ideje. Az utolsó pillanatig
folytatjuk az aláírások gyűjtését. Minden
egyes támogató aláírás számít, és minden
aláírás a közösséged erejét mutatja. Min-
denkit arra kérek, írja alá és népszerűsítse
a kezdeményezést!

Külön köszönöm az RMDSZ-nek,
hogy élére állt a kezdeményezésnek,
mindvégig a Minority SafePack hajtó-
motorja volt, illetve köszönöm az erdélyi
magyaroknak a támogatást, nélkülük
közel sem kerülhettünk volna a sikerhez.
Azért is hálásak lehetünk, hogy kezde-
ményezésünk egy olyan magyar üggyé
nőtte ki magát, amely egyöntetű támo-
gatást élvez mind a magyarországi, mind
a határon túli magyarok körében” – nyi-
latkozta Vincze Loránt FUEN-elnök.

Tíz tagállamban – Románia, Magyar-
ország, Szlovákia, Lettország, Spanyol-
ország, Dánia, Horvátország, Bulgária,
Litvánia és Szlovénia – lépték át az or-
szágos küszöböt, és Olaszországban,
Ausztriában és Lengyelországban is jó
esély van erre a kampány zárultáig.

A végleges adatokat a szervezők szer-
dán, április 4-én az európai ernyőszerve-
zet székhelyén, a németországi
Flensburgban, illetve Kolozsváron, az
RMDSZ székházában ismertetik romá-
niai idő szerint 11 órakor, az eseménye-
ket a Minority SafePack
Facebook-oldalán élőben lehet követni.

A FUEN megítélése szerint az Euró-
pai Unióban a nemzeti kisebbségek vé-
delmében gyűjtött nagyszámú aláírás
egy markáns üzenetet fogalmaz meg: az
Európai Uniónak el kell ismernie és vé-
denie kell az őshonos kisebbségeket és
nyelvi csoportokat. A kezdeményezés si-
kere túlmutat a FUEN tagszervezetein, a
valós nyelvi és kulturális sokszínűséget
óhajtó polgárok európai mozgalmává
vált. (közlemény)
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Sztrájkra készül a Sanitas
A Sanitas szakszervezeti szövetség több száz tagja
tiltakozott csütörtökön a munkaügyi minisztérium
épülete előtt. A tüntetők elégedetlenek az egészség-
ügyi rendszerben dolgozók bérezésével és a jelen-
legi munkakörülményekkel. „Nem lehet, hogy a
vezető kevesebbet kapjon, mint beosztottjai (…). Mi
nem sétálunk el az utcáról egy nagy tüntetésről,
vagy nem mondunk le a sztrájkról, mert azt mondják,
ezt nem csinálhatjuk, de ez részünkről nem lehetsé-
ges. Akik ezt a törvényt hozták, módosíthatnak rajta,
biztos vagyok benne, hogy ezt tudják, és az em-
berek egyre dühösebbek” – mondta Leonard Bă-
răscu, a Sanitas elnöke. A szakszervezeti bizalmi
elmondta, hogy amennyiben nem hallgatják meg ké-
réseiket, sztrájkot robbantanak ki, ugyanakkor hang-
súlyozta, nem tudják, a minisztérium mi alapján fogja
alkalmazni a pótlékokat. (Agerpres)

Iskolai mosdókat újítanak fel
Több száz iskolai mosdót újít fel a tanügyminiszté-
rium. A munkálatokra 2018 júliusa és szeptembere
között kerül sor – tájékoztat a minisztérium közlemé-
nye. Valentin Popa miniszter szerint az országban
2.188 iskolának az udvaron van a vécéje, és az ok-
tatási intézmények mintegy 10 százaléka nincs rá-
csatlakoztatva a víz- és csatornahálózatra. A
miniszter azt mondja: azt szeretnék, hogy 2020-ra
egyetlen olyan iskola se legyen az országban, amely-
nek az udvaron van a vécéje. A munkálatokat végző
Cersanit Románia az április és augusztus közötti el-
adásainak 1%-át egy adományalapba gyűjti, amelyet
a felújításokra ajánlott fel. A modernizált iskolák
száma a cég forgalmának függvénye. (Agerpres)

Kihirdette az államfő a táv-
munkát szabályozó törvényt

Kihirdette Klaus Johannis államfő a távmunkát sza-
bályozó törvényt – közölte csütörtökön az államelnöki
hivatal. Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter a
jogszabály parlamenti elfogadásakor úgy nyilatkozott,
a törvény lehetővé teszi minden személy számára,
aki számítógépen dolgozik, hogy ezt otthonról tegye,
a munkaügyi felügyelőség viszont ellenőrizheti. „Gya-
korlatilag minden személy, aki számítógépen dolgo-
zik, ezentúl ezt megteheti otthonról, szerződése
szerepel a Revisalban, minden joga megvan, ami egy
alkalmazottat megillet, csak épp  otthonról dolgozik”
– magyarázta a tárcavezető. (Mediafax)

Aláírásgyűjtésbe kezd az USR
Aláírásgyűjtésbe kezdett csütörtökön a Büntető-
ügyesek nélküli közéletet című polgári kezdeménye-
zést elindító csoport – jelentette be a Mentsétek Meg
Romániát Szövetség (USR) elnöke. Dan Barna sze-
rint a cél alkotmányba foglalni, hogy bűnvádi perben
jogerősen elítélt személyek ne tölthessenek be köz-
tisztséget. „Ez egy polgári kezdeményezés, amelyet
az USR indított a Romániai Németek Demokratikus
Fórumával és a Rezistenţa egyesülettel együtt. A
kezdeményezés megjelent a Hivatalos Közlönyben,
és szombattól hat hónap áll az állampolgárok ren-
delkezésére, hogy aláírásukat adják hozzá. A kez-
deményezők célja 500.000 támogató aláírás
összegyűjtése. Eugen Vasiliu, a Társadalmi Párbe-
széd Csoport (GDS) képviselője úgy nyilatkozott,
hogy ez a kezdeményezés „szükséges és szégyen-
letes”. „Szükséges, mert elfogadhatatlan, hogy pri-
usszal nem vesznek fel portásnak a képviselőházba,
de semmiféle papírt nem kell felmutatnod ahhoz,
hogy a képviselőház elnöke legyél. Szégyenletes
azért, mert egyáltalán szükség van ilyenre” – mondta
a kezdeményezők közé tartozó Vasiliu. (Agerpres)

A költségvetési tanács szerint az
első két hónapban szokatlanul
magas volt az államháztartási
hiány, amely február végén a
bruttó hazai termék (GDP) 0,59
százalékát tette ki.

Abszolút értékben a hiány elérte az
5,5 milliárd lejt, a bevételek 21,3 száza-
lékkal nőttek, a kiadások pedig 38,5 szá-
zalékkal emelkedtek a tavalyi első két
hónaphoz mérten. Az első hónap után a
deficit GDP-arányosan 0,2 százalék,

1,98 milliárd lej volt. Ionuţ Dumitru, a
költségvetési tanács elnöke kedden fel-
hívta a figyelmet, hogy más években az
első két hónap után vagy nagyon ala-
csony volt az államháztartási hiány, vagy
éppen többlet keletkezett – írta az
Agerpres hírügynökség. 

Mint mondta, a szokatlanul magas hi-
ányhoz hozzájárultak bizonyos idősza-
kos kiadások, mint például az európai
uniós mezőgazdasági támogatások meg-
előlegezése, vagy a hadsereg felfegyver-
kezési programja, amelyek betervezett

költségek voltak. Ezeket nem tartja ag-
gasztónak, viszont elgondolkodtató az
állandó kiadások gyorsuló dinamikája.
Példaként a közszféra béreivel kapcso-
latos kiadásokat nevezte meg, amelyek
jelentős mértékben nőttek, de a szociá-
lis kiadások is gyors ütemben emelked-
nek úgy, hogy a nyugdíjaknak csak az
év közepétől kell nőniük 10 százalék-
kal, márciustól pedig az egészség-
ügyben és az oktatásban is jelentős
béremelések lesznek – emlékeztetett.
(MTI)

Ország – világ

Az ünnep védelmében
(Folytatás az 1. oldalról)Szokatlanul magas az államháztartási hiány két hónap után

Elfogadták tegnap a tanácsosok a
Maros Megyei Tanács 2018-as
gazdasági és szociális cselekvési
programját. A program több feje-
zetből áll, így tartalmazza a beru-
házásokat és a tervezett javítási
munkálatokat, az idei évre beüte-
mezett közúti munkálatok tervét,
a 2018-as évre vonatkozó pályá-
zati programokat (vissza nem té-
rítendő támogatások elosztását),
illetve a Maros megyei önkor-
mányzatnak alárendelt kulturális
intézmények éves programtervét
is.

A megyei tanács és az alárendelt in-
tézmények beruházási és javítási prog-
ramja azokat a munkálatokat és
fejlesztéseket tartalmazza, amelyek az
intézmények működését és szolgáltatá-
saik minőségének javítását szolgálják.
Ezekre a beruházásokra idén 119,5 mil-
lió lejt fordít a megyei önkormányzat. 

A 2018-as beruházási és karbantartási
programban többek között a következő
beruházások szerepelnek: a repülőtér
helyreállítási munkálataira 54 millió lej
van elkülönítve, az Apolló-palota javí-
tási munkálataira és az épületben egy fo-
gyatékkal élő személyek fogadására is
alkalmas iroda kialakítására mintegy
600.000 lejt szán a megyei önkormány-
zat. A Maros Megyei Klinikai Kórház
1,5 millió lejt kap karbantartási munká-
latokra a járóbeteg-rendelők és nyolc

klinika számára, illetve 4,8 millió lejt
különítettünk el a sugárterápiás bunker
építésére. A szociális szolgáltatások te-
rületén több más beruházás mellett a
Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabi-
litációs Központ konyhájának kialakí-
tása (1,2 millió lej), valamint a
dicsőszentmártoni családi típusú otthon
bővítése (607.000 lej) került be az idei
beruházási programba.

A Maros Megyei Tanács idén 72 mil-
lió lejt fordít a megyei úthálózat karban-
tartására és korszerűsítésére. Ez az
összeg magába foglalja a kátyúzást, az
aszfaltozást, kövezést és más karbantar-
tási munkálatokat, illetve a tervezett fel-
újítási munkálatokhoz szükséges
szakdokumentáció előkészítésének költ-
ségeit is. Ebben az évben a Maros Me-
gyei Tanács több megyei útszakasz
szakdokumentációjának összeállítását is
elkezdi, így például megvalósíthatósági
tanulmányt készít majd elő a Marosvá-
sárhely – Sóvárad – Hargita megyei me-
gyehatár közötti megyei út
korszerűsítésére, a Nagyernye – Nyárád-
remete – Szováta közötti megyei út fel-
újítására, a Szászrégen – Laposnya –
Hargita megyei megyehatárt összekötő
út, valamint az Erdőlibánfalva és Lapos-
nya közötti megyei út felújítására. Ami
a konkrét munkálatokat illeti, a megyei
tanács folytatja a 2017-ben elkezdett
korszerűsítési projekteket, és idén el-
kezdi a Helyi Fejlesztések Országos

Programja (PNDL) keretében finanszí-
rozást nyert közúti munkálatok kivitele-
zését, valamint az uniós finanszírozású
útjavításokat is.

A 2018-as cselekvési programban
szerepelnek azok a pályázatok is, ame-
lyeket a megyei tanács hirdet meg a civil
szervezetek és az egyházak képviselői
számára vissza nem térítendő támogatá-
sok lehívására. Ezekre a pályázatokra a
megyei önkormányzat idén 2,1 millió
lejt fordít, amely a következőképpen
oszlik meg a különböző szakterületek
között: a kulturális projektek finanszíro-
zására 400.000 lejt fordít a tanács, a
sportprojektekre 300.000 lejt, az ifjúsági
projektekre 100.000 lejt, az egyházi
programokra 500.000 lejt, a szociális
projektekre pedig 800.000 lejt.

A megyei tanács éves tevékenységi
programjában szerepelnek az alárendelt
kulturális intézetek fontosabb rendezvé-
nyei és projektjei is. Így megtaláljuk a
programban a Látó és Vatra folyóiratok,
a Maros Megyei Múzeum, a Maros Me-
gyei Könyvtár, a Maros Művészegyüt-
tes, az Ariel Ifjúsági és Bábszínház, a
Marosvásárhely Állami Filharmónia és
a Hagyományos Kultúra és Művészeti
Oktatás Maros Megyei Központjának
2018-as rendezvényeit, illetve minden
intézmény programtervében kiemelt ka-
tegóriaként szerepelnek a centenáriumi
projektek.
A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Folytatódnak az elkezdett útjavítások, és újabbakat
is készít elő a Maros Megyei Tanács

Minority SafePack
Túl az egymillió támogató aláíráson,

de még tart a gyűjtés



Nagy volt a forgalom és bősé-
ges a választék tegnap dél-
előtt a Cuza Vodă utcai
piacon, ahol a megyeközpont
egyetlen engedélyezett vá-
gópontja működik. Az orszá-
gosan beharangozott
drágítások ellenére a vásár-
lóknak nem kell sokkal mé-
lyebben nyúlniuk a zsebükbe,
ha bárányhúst szeretnének
vásárolni a húsvéti asztalra,
élősúlyban átlagban tíz-ti-
zenkét lejért kínálták kilóját.
A mészárszékekben lehet fél
vagy negyed bárányt venni,
az árak között viszont van
különbség, helyenként 23,
24, de akad hentesbolt, ahol
26 lejt kérnek el kilójáért. 

Bárányokkal tele utánfutók sora-
koztak tegnap ottjártunkkor a ma-
rosvásárhelyi Cuza Vodă utcai piac
hátsó részében, több mint tíz eladó
kínálta az élő állatokat. Egyes áru-
sok panaszkodtak, hogy érdeklőd-
nek az emberek, de kevesen
vásárolnak, ám rövid ottlétünk alatt
is több bárány kelt el, a vágópont-
nál pedig összekötözött lábú álla-
tokkal a kezükben sorban álltak a
vásárlók. Egy-egy állatot 26 lejért
vágtak le. Élősúlyban 10-12 lejt
kértek a bárány kilójáért, az eladók

szerint a vágás után körülbelül 60
százalék marad, ami felhasználható
a különböző ünnepi fogásokhoz. 

Sokan azonban nem szeretnének
élő állatot vágatni, csupán egy ne-
gyed bárányt vagy egy combot vá-
sárolnának, hogy ne hiányozzon az
ünnepi asztalról a hagyományos
húsvéti eledel. A mészárszékekben
napok óta sorakoznak a kampókon
a fél bárányok, legtöbb helyen
adnak egy-egy kisebb darabot is.
Helyenként 23-24 lejért mérik ki-
lóját, de volt olyan hentesbolt is,
ahol 26 lejt kérnek érte. 

Az elmúlt évhez viszonyítva
nincs jelentős áremelés, holott Flo-
rin Dragomir, az Eco Mioriţa
Egyesület elnöke azt nyilatkozta

kedden az Agerpres hírügynökség-
nek, hogy a bárányok nagy részét
Olaszországba, Spanyolországba
és Görögországba exportálták,
ezért 25-30 lejre is emelkedhet a
bárányhús kilója.

Az utóbbi napokban a központi
sajtóban arról olvashattunk, hogy
az állattenyésztő szervezetek sze-
rint a bárányhús nemcsak a húsvét
közeledte miatt kerül majd többe, a
tenyésztési nehézségek, a dráguló
táp és munkadíj is hozzájárul az
árak emelkedéséhez. A télies időjá-
rás miatt a gazdák nem tudták idő-
ben kihajtani a nyájakat, így több
takarmány fogyott, ami jelentősen
megnövelte a tenyésztők költsé-
geit. 

   4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________AKTUÁLIS _____________________________________________ 2018. március 30., péntek

Nemrégiben magyarországi és
erdélyi zarándokcsoport látogatott a
Vatikánba, Ferenc pápa is fogadta
őket. A zarándokok az egyetemes
egyház védőszentjének ünnepén
írott tojásokat és egy Szent József-
szobrot ajándékoztak a szentatyá-
nak. A 60 cm magas hársfa szobrot
a marosszentannai Demeter József
fafaragó Péter Pál gyimesbükki za-
rándok kérésére készítette el.

– A szobor elnyerte a pápa tetszé-
sét, csodálattal fogadta, örült neki,
aminek hangot is adott. Nagyon
igyekeztem, hogy tökéletes kézi fa-

ragás kerüljön ki a kezemből. Hi-
szen nem akárhová, hanem a Vati-
kánba, a szentatyához került. A
zarándokok az ajándékot a pápasá-
gának ötödik évfordulójára szánták.
A csoportnak nem ez az első láto-
gatása, tavaly például a szegények-
nek sonkát vittek. 

Visszatérve a szoborra: megtisz-
teltetés számomra, hogy a munkám
a Vatikánba került. Nem is tudok
olyan erdélyi faragóról, akinek
lenne ott alkotása – nyilatkozta la-
punknak Demeter József fafaragó.
(mezey)

Hímes tojások és szobor 
a Vatikánba

Az elmúlt hónapok esemé-
nyeit figyelemmel követve, a
Romániai Magyar Jogvédő
Egyesület úgy véli, hogy a
román prefektusok messze
meghaladják hatáskörüket,
és visszaélnek hatalmukkal
vagy éppen tétlenségükkel
okoznak csalódást, kettős
mércét alkalmazva az erdélyi
magyarsággal szemben, le-
gyen szó nyelv- és szimbó-
lumhasználatról vagy éppen a
véleménynyilvánítás szabad-
ságáról.

A tél folyamán azzal szembesült
a magyar közösség, hogy Maros
megye prefektusa újra megtámadta
a kétnyelvű utcanévtáblák kihelye-
zését Marosvásárhelyen, és peres-
kedésével tulajdonképpen
akadályozza a helyi hatóságokat
abban, hogy alkalmazzák az euró-
pai kisebbségvédelmi egyezménye-
ket, amelyek egyértelműen
bátorítják a kétnyelvűsítést. A pre-
fektus tudatosan és rosszhiszeműen
érvel azzal, hogy nincs törvényes
keret Romániában, ami megen-
gedné az utcanevek többnyelvű fel-
iratozását, és ez kimeríti a hatalmi
visszaélés fogalmát.

Továbbá, Kovászna és Hargita
megye prefektusa is visszaélt a ha-
talmával, amikor tévesen hivatko-
zott a román zászlótörvény
korlátozásaira a március 15-i ün-
nepséggel kapcsolatban. Szó sincs
arról, hogy idegen állam zászlóját
használná jogtalanul a magyarság,
hanem a saját nemzeti jelképéről
van szó, aminek használatához

minden joga megvan, különösen az
ünnepeken. A prefektusok elvitatják
a székelyföldi önkormányzatok
jogát is attól, hogy belátásuk sze-
rint, a helyi lakosság kulturális sa-
játosságait figyelembe véve
díszítsék fel a várost egy saját ren-
dezvényen.

Szilágyi István kisebbségjogász,
a Romániai Magyar Jogvédő Egye-
sület elnöke elmondta: „Nyilván-
való a rosszhiszeműség és a hatalmi
visszaélés a román prefektusok ré-
széről a magyarlakta megyékben,
és eddig jóformán csak politikai
számonkérés történt, ami nem járt
kellő sikerrel. Egyesületünk ezért
kísérletet tesz a prefektusok jogi
úton történő számonkérésére, még-
hozzá bűnügyi feljelentéseket ké-
szülünk beadni.”

Végül, az egyesület felhívja a
brassói és a temesi prefektusok fi-
gyelmét arra, hogy Brassó városá-
nak és Temes megye tanácsülésein
nemrég nyíltan revizionista nyilat-
kozatokat szavaztak meg a tanácso-
sok, amiben Románia és Moldova
újraegyesülését támogatják. „Hiva-
talos álláspontot várunk a törvé-
nyesség őreitől, de valószínűnek
tartjuk, hogy elnézik a hazafiak
ténykedését. Ezzel nyilvánvalóvá
teszik a kettős mércét, amelyet a
román kormány alkalmaz, hiszen
prefektusai által egy pillanatig sem
késlekedett lecsapni a székelyföldi
autonómiahatározatokra, és megál-
lapítani az önkormányzati hatáskör
túllépését” – magyarázta az akció
értelmét az egyesület elnöke.

Romániai Magyar Jogvédő Egyesület: 
Visszaélnek hatalmukkal 

a prefektusok

A középkorig nyúlik vissza
mind a katolikus, mind a kál-
vinista vidékeken meghono-
sodott szokás, a húsvéti
határkerülés. A középkorban
ugyanis tavasszal, a jelesebb
ünnepeken, a földeken, veté-
sek között ereklyékkel, zász-
lókkal, énekszóval
processziókat tartottak, hogy
a vetés bő termést hozzon,
azt a kártevő szellemektől
megoltalmazzák.

Egy 1665-ben keletezett doku-
mentumban említik, hogy „az mi
romano-catholica religiónkban
húsvét hajnalán hírül vitték a föl-
deknek az Úr nagy győzedelmét,
feltámadását, hogy a gonosz szel-
lemeket, a természet csapásait a
föltámadt Krisztus hatalmával a vi-
déktől elrettentsék”. A Székelyföl-
dön a legények és fiatal házasok
vacsora után a cinteremben gyüle-

keztek, ahol megválasztották elöl-
járóikat: a főkirálybírót, dúlókat,
bírákat, papot, énekvezetőt és má-
sokat. Utána zsoltáréneklés köze-
pette megkerülték a templomot,
majd az alkalmi pap imádságot
rögtönözött. Az imádság után vé-
gigvonultak a falun. Éneklés köz-
ben megtisztították a forrásokat és
imádkoztak, hogy Isten bő forrás-
sal, jó ivóvízzel áldja meg őket. A
legények fenyőágat törtek, színes
szalaggal, cifra papirossal, hímes
tojással feldíszítették, és kedvesük
kapujára tűzték fel. Húsvét másod-
napján aztán a virágtevő legények
locsolkodni mentek.

Nyárádremetén is szokás a ha-
tárkerülés, szerdán egy lelkes csa-
pat (Kacsó József, Karácsoni
Dezső, Székely András, Nyulas Ist-
ván, Nyulas Zoltán, Varga Emil)
Nyulas Zoltán kezdeményezésére
keresztet állított a Dobosné Gödre

nevezetű helyen, a falu határában,
amelyet érinteni fognak a húsvéti
határkerülésen a résztvevők. A ke-
reszten a Krisztus feltámadott fel-
irat olvasható. A csapat azt tervezi,
hogy az elkövetkezendő években
másik három határrészen is állíta-
nak ehhez hasonló kereszteket.
Ilyenkor az a szokás, hogy húsvét
hajnalán körbehordozzák a határ-
ban a feltámadási szobrot, a körme-
neti keresztet, a templomi és
nemzeti színű lobogókat, hirdetve
a feltámadt Krisztus dicsőségét, az
Atya áldását és oltalmát kérik a ve-
tésekre, a határra, a falura és lako-
saira. 

Vallási jellegén túl a határkerü-
lésnek erős közösség-összetartó
ereje van. Ilyenkor hazamennek és
részt vesznek a processzión a falu-
ból elszármazottak is, és közösen
ünnepelnek az otthon maradottak-
kal. (v.gy.) 

Határkerülés Nyárádremetén 
Új keresztet állítottak 

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nyulas Zoltán 

Nem drágult jelentősen a bárányhús 
Bőséges a választék



Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás
volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: Ha-
talmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot
tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Zsolt 126,2-
3.

Az egyik legrégebbi húsvéti hagyomány a hús-
véti nevetés (risus paschalis). Johannes Oecolam-
padius svájci protestáns teológus írt először erről
a szokásról, amelynek kialakulási ideje állítólag az
egyházatyák korára tehető. A középkorban főleg
szerzetestemplomokban gyakorolták, ahol Krisztus
feltámadásának örömére igyekeztek megnevettetni
a híveket. Később, mint oda nem illő cselekedetet,
megpróbálták kiszorítani a húsvéti istentiszteletek-
ről, s elsőként X. Kelemen pápa rendelte el, hogy
a szokást be kell szüntetni, hiszen Aranyszájú
Szent János is megmondta annak idején, hogy jó
keresztyénhez nem illik a nevetés. Tiltó rendeletek
később is születtek, ami arra enged következtetni,
hogy e hagyományt nem volt ám olyan könnyű fe-
ledésbe meríteni.

Húsvét ünnepéhez közeledve azon gon-
dolkoztam, hogy vajon ma mennyi öröm van
bennünk? Netán „örömkiáltás”. Tudunk-e ör-
vendezni annak, hogy „hatalmas dolgot tett
velünk az Úr”? Látszik-e rajtunk, kifejezésre
jut-e esetleg nevetés által, ami olyan, mint
egy nemzetközi nyelv, amit mindenki ismer
s mindenki megért?

Ma nincsenek tiltó rendeletek, s mégis,
mintha nem a nevető vagy nevetni akaró em-
berek járnának istentiszteletekre. Arcunkra
fagyott vonásokkal, amolyan faarccal ülünk
sokszor a templompadokban, azon a helyen,
ahol ráadásul örömhírt mondanak nekünk. A
nevetés az egyik legfontosabb alapérzelem-
nek, az örömnek a kifejezési formája, s olyan
érdekes, hogy míg az örömmel szorosan ösz-
szefonódik a nevetés, addig az örömhír hir-
detésével csak nagyon ritkán. Nem furcsa
ez? Vagy úgy gondoljuk, hogy a vidámság
csorbítja a szenttel való találkozás méltósá-
gát? Nincs a nevetésnek semmilyen mágikus
ereje, de arról meg vagyok győződve, hogy
a teremtő Istennel való mély kapcsolat meg-
élése együtt jár a derűvel. És akkor miért
nem telik meg a szánk nevetéssel? Különö-
sen ilyenkor, amikor az evangélium öröm-
üzenete arról szól, hogy megadatott az új élet
lehetősége minden ember számára. Ne hagy-
juk sorvadni ezt a szép, régi húsvéti hagyo-
mányt, mert merem állítani, hogy az összes
közül ez a legértékesebb, és a legszüksége-
sebb.

Olyan sok ember jár-kel lógó orral ebben
a világban. Sokan élnek reménység, vigasz-
talás és öröm nélkül, keseregve elrontott éle-
tüknek a romjain. Mintha nem lenne
újrakezdés, nem lenne új élet lehetősége a mi
mennyei Atyánknál. Mintha nem lenne lehe-
tőség őszinte bűnbánatra azért, hogy bocsá-
natot nyerjünk és felüdüljön az életünk. Ha
önmagunkat vizsgáljuk, talán jogos a megál-
lapítás, miszerint nincs újrakezdési lehető-
ség. Mi, emberek oly kevés esélyt adunk
egymásnak, önmagunknak az újrakezdésre,
megbocsátásra. De tekintsünk fel a bennün-
ket kereső Atyára, aki irgalmas, türelmes, s
bárkinél jobban szeret. Sárba tapossa, tenger
mélyére veti megbánt bűneinket, minthogyha
nem is léteznének, hogy kialakuljon a vele
való őszinte bizalmas kapcsolat.

Kedves olvasó! Nem tudom, szoktál-e örülni,
nevetni húsvét ünnepén, de most őszinte, szívből
fakadó nevetést szeretnék arcodra csalni. Nem a
legújabb viccel, nem a legújabb tréfás locsolóvers-
sel, hanem a régi evangéliummal, ami arról szól,
hogy van új élet, vannak új lehetőségek, van meg-
bocsátott bűn, van kegyelem, van feltámadott
Krisztus – nem csak úgy általában van, hanem úgy
van, hogy mindez a tiéd lehet –, nem csak egye-
seké, mint a főnyeremény, hanem mindenkié, s
vele együtt az igazi, elmúlhatatlan öröm és békes-
ség, amely hitelessé teszi a nevetést. Isten Fia nem
azért támadt fel, hogy megmutassa nekünk azt,
hogy mire képes, hanem azért, hogy ezáltal meg-
szabadítson életünk két nagy ellenségétől: a bűntől
és a haláltól. Mit gondolsz? Elegendő ok ez
örömre, nevetésre? Kívánom minden keresztyén
testvéremnek, hogy tapasztalja meg ezt az örömöt,
és adja tovább, hogy mások is örvendezhessenek.

Czirmay Csaba Levente 
marosludasi református lelkész 

„És íme, Jézus szembejött velük, és
ezt mondta: legyetek üdvözölve! Ők
pedig odamentek hozzá, megragadták
a lábát, és leborultak előtte.” Mt.
28,9.

Az unitárius vallás megközelítése
alapján húsvét a legtöbbet vitatott és
egyben a maga egyszerűségében – a
szó igaz és jelképes értelmében – a
legvilágosabb evangéliumot hirdető
ünnep. Jeles teológusaink vallottak
húsvéti hitükről, és ezek a vallomások
lehettek egymásnak ellentmondóak is,
vagy éppen egymással teljesen meg-
egyezőek is. A feltámadás (vagy in-
kább az Isten általi feltámasztás) testi,
lelki vagy szellemi kérdésének a meg-
vallásától akár ezek tagadásáig terjed-
nek ezek a teológiai írások. Ezekben a
szellemi termékekben nemcsak az a
közös, hogy unitáriusok írták – az egy-

másnak akár ellentmondó teológiai
fejtegetéseiket –, de elsősorban az,
hogy minden ilyen írást áthatott az Is-
tenbe vetett hit és bizalom. 

Ezt a gondolatot legszebben Bor-
bély István néhai unitárius teológiai
tanár fogalmazta meg: „Ha megkér-
dezzük, mit tanítnak az evangéliumok
a halál utáni életről, ezek két szóban
fogalmazzák meg a választ: titok és bi-
zalom”. Az isteni titkok iránti hitbeli
bizalom az a világosság, amely a szűk,
de életre vezető ösvényen húsvéti
örömüzenettel szólítja meg a keresz-
tény embert. Húsvét „leszólítja” a szé-
dületes hatalmi magasságaiból – mint
Zakeust a fügefáról – a mai embert is.
Ha szükséges, akkor „felszólítja”, ha
gyászba vagy magányba zuhanna alá.
Ha kell, akkor faarcú közömbösségé-
től vagy elfásult iszapbirkózásaitól is

„elszólítja”, hogy éljen mint üd-
vözölt jézusi tanítvány. „Beszó-
lítja” a templomba a húsvéti
megelevenítő Ige azt is, aki kü-
lönben máskor kevésbé hallja az
Üdvözítő üdvözletét. Húsvét – jé-
zusi megszólítás: légy üdvözölve,
ember, legyen bátorságod és erőd
tovább járni életutadon! Légy üd-
vözölve: minden sötétség, kiáb-
rándulás vagy az emberi örök
érvényű értékek melletti elvakult-
ságod ellenére is – találj rá arra a
hitbeli alázatra, amelyben a pilá-
tusi hatalmak pompája mellett
szellemi-lelki vakságodat fel- és
megismered önmagadban és tár-
saidban is a Jézus-arcú embert!
Öleld át azt, ki üdvözöl téged,
ember, ragadd meg azt, ki szem-
bejön veled, aki nem hátulról kö-
zelít feléd, ki nem oldalról,
félvállról szól hozzád, aki nem
felülről telepszik rád, vagy alulról
csimpaszkodik fel rád, ragadd
meg, ne engedd el Jézust, ragadd
meg lábát, mint gyermek a fel-
nőttnek, hogy maradjon még
melletted, amíg lába nem viszi
távol tőled. Húsvét nélkül igen
távol kerülne az ember az ember-
től és az ember az Istentől. 

Húsvét után maradjon meg
bennünk a harangszó, az Üdvö-
zítő üdvözlése, az emberi és is-
teni értékek előtti leborulásunk
megtartó és követésre megerősö-
dött hite. Az elhunytakra való
emlékezés után maradjon meg
mindaz, ahogy és amikor és
amire megszólítottak valamikor
minket, kiknek lába nyoma talán
mára kihűlt. Hogyan és mikor
lesz életté bennünk a jézusi meg-
szólítás? Mindig is velünk volt,
van és marad ezután is az Isten!

Sándor Szilárd 
unitárius lelkész, 

Jobbágyfalva–Nyárádszereda
Kedei Zoltán: Feltámadott
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A húsvét a kereszténység központi ünnepe,
az első, amelyet az egyház megült. A többi
ünnep mind ekörül fejlődött ki. 

A húsvét a remény ünnepe. Jézus feltáma-
dása óta SEMMI nincs bennünk, amit ne le-
hetne megváltani, és SEMMI olyan sírgödör,
amelyből ne lehetne feltámadni az új életre.
NINCS olyan kudarc, amely ne vezethetne
újrakezdéshez, és NINCS sötétség, amely
után ne jöhetne fény, hiszen nem a csontvázé
az utolsó szó, hanem egy olyan életé, mely-
nek nincs vége. Azért is ünnepeljük a húsvé-
tot, hogy MOST felálljunk félelmünk,
önsajnálatunk, siránkozásunk és kételkedé-
sünk gödréből. Azt ünnepeljük, hogy Isten
angyala elgördíti a követ, amely utunkba áll,
Isten széttöri a bilincseket, és feltámaszt min-
ket tágas és szabad isteni életre. 

Így húsvét ünnepe egyszersmind a SZA-
BADSÁG ünnepe, amely megszabadít minket
a bennünket fogva tartó bilincsektől, félelme-
ink és elkeseredettségünk kötelékeiből.

A középkorban kétféleképpen fejezték ezt

ki. A húsvéti táncban a papok labdát dobtak
egymásnak. A labda azt jelképezi, hogy Isten
mindent, ami még töredékes bennünk, kerek
egésszé, teljessé tesz. De gyönyörű és egyben
felszabadító játék lehetett! A másik kifejezési
forma az ún. „húsvéti nevetés”.

Itt jegyezném meg, hogy a húsvéti nevetés
Európa-szerte általános szokás volt, főleg a
szerzetestemplomokban. A lelkipásztor a szó-
széken vicceket mesélt. Nem moralizáltak,
hanem felszabadultan örültek annak, hogy az
élet erősebb a halálnál. A vicceken való ne-
vetés a szabadságot, a halál kinevetését jelen-
tette. Ma már nem hisszük, hogy a
nevetésnek mágikus ereje volna, ám a te-
remtő Istennel való mély kapcsolat együtt jár
a derűvel. S ahogyan James Martin jezsuita
szerzetes fogalmazott: „aki mindig halálosan
komoly, annak az állapota valószínűleg ko-
molyan halálos”. 

Jézus feltámadása történetének érdekes
feldolgozását kísérhetjük végig Kevin Rey-
nolds Risen (Feltámadott, 2016) című film-

jében. A Krisztus halálától induló események
főszereplői azok a tanúk, akik negyven nap
alatt akár többször is találkoztak a feltáma-
dott Krisztussal. Clavius, a hitetlen római
százados, a kiváló tribunus kapja meg a ké-
nyes, egyben sorsdöntő feladatot Pilátustól:
keresse meg Jézus holttestét, hiszen az eltűnt,
aminek igazsága rettenetes politikai botrány-
nyá fajulhat egy új vallás kialakulása mentén.
Az érdekes szálakon induló kutatási történet
újra meg újra egy-egy tanítványban, Jézust
követő asszonyban, szem- vagy fültanúban
akad el. Ők Jézus legközelebbi barátai. Ek-
korra már apostolok (és bátorkodom leírni),
apostol asszonyok. A filmben sorra feltűnő, a
feltámadott Jézussal találkozó, őt megérintő
vagy meg sem érintő követőkben egy közös
van. Amikor kihallgatják őket, amikor egy-
mással beszélgetnek, vagy csak élik minden-
napjaikat, mindannyian nevetnek. Nevetésük
más, mint amit megszoktunk. A színészek
remek hűséggel adják át azt a nevetést,
amelynek lényege Jézus feltámadásának va-
lósága; vagyis az az öröm, amit Jézus feltá-
madása jelent az egyes ember számára. Ez

elképesztő erővel köti őket össze. A sok eset-
ben szavakba sem önthető beszámolókkal
vajmi keveset tud kezdeni Clavius, ám lassan
kezdi észrevenni, hogy a feltámadás szemta-
núi megdönthetetlen bizonyítékkal rendel-
keznek. Tapasztalásuk azonban nem igényel
bizonygatást: ők maguk a bizonyíték: ami
történik velük, ahogyan átfordul az életük,
amilyen bátorságot és erőt merítenek Jézus
feltámadásából. Az összezavarodott, de óriási
belső utat megtett Clavius a film végén neki
szegezett kérdésre, hogy őszintén hiszi-e a
történteket, hebegve csak ennyit tud vála-
szolni: „Abban hiszek, hogy sosem leszek a
régi”. Clavius a húsvéti feltámadáshit em-
bere. Az újjászületett katona. Egy kemény és
gyönyörű út. Mindenki előtt nyitva áll, hogy
elinduljon rajta, és egy szabadabb, boldo-
gabb, áldásos életet tudjon élni.

Boldog újjászületést és vidám húsvéti ün-
nepeket kívánok sok szeretettel.

György Tibor marosvásárhelyi 
római katolikus plébános

Az oldalt szerkesztette: Mezey Sarolta

Boldog újjászületés

Húsvéti nevetés Legyetek üdvözölve



Ezerkilencszázharminc éve: szent
zsidók földjére nagy próféta támadt.
Emlékének, mely bágyadt, égi bánat,
szenteljük ezt a sárga pergament.

Így kezdi A húsvét dicsérete szonettjét
1930-ban Dsida Jenő a Kalendárium szonet-
tekben Április havára írt darabjában.

Rágondolok, míg járom Golgotámat.
Mivelhogy nincs igazság idelent,
Pilátus alatt a keresztre ment,
de harmadnapra új életre támadt.

Alleluja! – nagy bástyákat ledöntőn
rivalg s csodára váró tűzben ég
falu és város, ház, tébolyda, börtön,

minden üszkös, az arcok feketék!…
Feltámad-é a bús erdélyi földön,
ki meghala és eltemetteték?

Bús költő, talán a legbúsabb erdélyi költő
nyolcvannyolc évvel ezelőtti szavai – üzenet
egy bús tavaszból a mostaniba. Noszogató-
biztató kérdésére az igent szélrázta fenyők vi-
rágpora rajzolta ma az égre, s hidegbe
gémberedett mandulafácska kibomlott, de a
faggyal is dacoló virágai táncolták körül, a
szürke felhők peremére varázsolva színük op-
timizmusát.

Elképzelem. A Trianon évében született
gyerekemberek talán éppen tízévesen csatla-
koztak először a nagyobbacskákhoz végig-
járni a fél falut a feltámadás utáni
locsolóhétfőn. Édesapám, az – akkor éppen
széki – református kántortanító nagyobbik
fia, akkora volt, mint a fiú dédunokája, akivel
idén először indulunk locsolkodni.

A dédnagyapa akár ezt a ver-
sikét is mondhatta, amivel
2018-ban mi indulunk feltá-
masztást tanulni:

Öröm, hogy itt a feltámadás!
Elkészült a pirostojás!
Húsvét ünnep emlékére,
Keresztények örömére:
Adjon Isten jó, bő áldást,
Köszönöm a szíves látást!

Ha nem is bő áldás, de meg-
maradás adatott, s új tavaszok
ígérete éltetett. Akkor is…

S lám, ez idei korán érkező
nagypéntek két nappal előzi
március második holdtöltéjét –
ritka, évente egyszer előforduló
esemény, ha egy hónapra két
telehold is jut. 2018-ban éppen
március e hónap. Mi több,
éppen nagypénteket és húsvétot
köti össze, s vezet át a szeszé-
lyes áprilisba. De már a már-
cius is ilyen szeszélyes volt az

idén. Az alig havas tél után, amikor már vi-
rágba borultak volna az erdei tisztások, jött
az arasznyi hó. Talán majd április füttyös
kedve elolvasztja végleg a havat, s ha már vi-
rágvasárnap virág nélküli volt, késve bár, de
érkezik a barkák s hóvirágmezők után az
ezerszínű és -illatú tavasz. Csupán remény,
hogy nem teljesedik úgy e hó, mint az 1766.
esztendőben:

Fordul az Hold: fordul a szerencse, s megcsal,
Ha jobbod felől áll, te vagy mellette bal,
Akkor pök még arcul, mikor nyájason nyal.

Gyöngyössi János tordai református lel-
kész Az esztendőben elé forduló 12 hónapok
alá az 1766-ik esztendőre alkalmi versciklu-
sának Április darabjában éppen ezt a változó
időt panaszolja fel: a csalatkozásokat – a ter-
mészetben. Gyöngyössi a Holdról mondja,
hogy csalárd. Habár éppen a Hold nem hazu-
dik. Hiszen ha C betűt formál, csökkenőben
van, s D-je dagad.

Maga április a csalárd, s húga, a március,
tőle tanulta azt.

Egy szellő felsikolt, apró üvegre lép
s féllábon elszalad.
Ó április, ó április,
a nap se süt, nem bomlanak
a folyton nedvesorru kis rügyek se még
a füttyös ég alatt.

Így köszönti előre, 1939. március 12-én írt
versében, Radnóti Miklós a Hónapok Nap-
tár ciklusában Áprilist. Lám-lám ő még nem
bomlasztja a rügyeket a már füttyös ég alatt.
Csak szellőket riaszt.

Ellenben Csokonai Vitéz Mihály uram A
békétlenkedőben a Tavaszt (is) a végtelensé-

gig szapulja. Panasza bizony
a békétlenkedőé, szinte elri-
aszt.

Ejnye, már az esztendőnek
Silány napjai eljőnek,
Itt a kedvetlen tavasz.

Locsos, pocsos minden napja,
Komor a bőjtmás hónapja.

Április csalárd, ravasz.
Sovány szelek süvőltése,
Száraz porral kerengése
Torkot, mellet terhelő,
Huruttal kerűl elő.

Kinek volna kedve benne!
Bárcsak hamar vége lenne
Únalmas óráinak.

Szemem bármerre tekintsen,
Sem gyümőlcse semmi nincsen
Kertem puszta fáinak.

Mit ér zőldje a szőlőnek,
Ha rajta fürtök nem nőnek,
Mit ér a bimbó, virág,
Ha körtvélyt nem nyújt az ág?

Barmaim, jaj, be soványok,
Elfogyott a takarmányok,
Már sem széna, sem mező,

Ezer az ember szükségi,
Nincs új, elfogyott a régi,

Majd kihúz az éhező.
Óh, bárcsak hamar nyár lenne,
E silány tavasz elmenne:
Uram! uram! talán már
Nem is fog már lenni nyár!

No, ennek azért ellentmondani látszik a
természet rendje. S maga az ember is. A hús-
véthétfői locsolás is tulajdonképpen tavasz-
s termékenységvarázsoló ünnep.

A gyakorta pikáns versikék burkolt eroti-
kája a régi tavaszvarázsló rigmusok profán
unokája.

Nem vagyok én nyuszi,
kell nekem a puszi!
Gombold ki a blúzocskádat,
hadd locsolom dombocskádat!

A pajzán városi folklór versikéi is efelé ta-
pogatóznak. S bár ha – akár a városi
polgárság – folklorizálódó rigmusairól
van szó, s így eleve helyük van népi
költészetünkben, magam jobb szeretem
a szemérmesebb tisztességeseket.

Ide is biggyesztek közülük még
egyet Csernátfaluból, a Barcaságból:

Eljöttem hezzátok ifiú létemre,
Hogy harmatot öntsek ebbe az esztendőbe.
Mett, ha nem öntök ebbe az esztendőbe,
Nem virágzik szépet a jövendőbe.
Friss víz kévánkozik ennek homlokára,
Egy piros tojás ennek a váltsága.

Ezzel kívánok én is áldott húsvéti
ünnepeket. Hétfőre pedig sok locsolót
lányoknak, asszonyoknak, s piros tojást
legénykéknek, legényeknek s véneknek
egyaránt.

Háromszázadik levelemet is elpos-
tázva, maradok kiváló tisztelettel min-
den igaz ember irányába.

Kelt 2018-ban, nagypénteken
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Kiss Székely Zoltán

A kereszténység legnagyobb ünne-
pére Varga Máté, a Hagyományok
Háza munkatársa néhány kevésbé is-
mert tradíciót elevenít fel.

Húsvét nemcsak a kereszténység legna-
gyobb ünnepe, de egyben a tavasz kezdete is
a népi világban. Az évezredek során ősi po-
gány, keresztény és helyi szokások találkoz-
tak a hagyományokban.

A húsvéti ünnepkör kitüntetett napja az ün-
nepet megelőző heti virágvasárnap. A nyelv-
terület északi részén, de Nógrádban és Hont
vármegyében is régi hagyományai vannak a
kiszehajtásnak. A szó eredetileg a böjti ételre,
a búzakorpából erjesztett savanyúlevesre, ci-
berelevesre utal. A szalmabábut, amelyet sok
helyen banyának is csúfolnak, a lányos há-
zaknál öltöztetik fel menyecskének, min-
denki ad hozzá valami göncöt. A lányok e
maskarát „Haj ki kisze, haj ki” énekkel viszik
végig a falun, s a település határában – mi-

után levetkőztették – belökik a patakba,
vízbe. Ezzel a téltől, betegségektől szabadul
meg a kiszehajtó közösség. Víz hiányában a
bábura tűzhalál vár. Egyes falvakban ezután
a lányok a villőnek nevezett, gyakran tojá-
sokkal, pántlikákkal díszített fűzfaágakkal
járták végig a falut. Ezt a villőzésnek neve-
zett zöldágazó szokást a tavasz, a meleg el-
jövetelének jelképeként is értelmezhetjük. A
szokást Kodály Zoltán is feldolgozta.

Nagypéntek hajnalának a rituális cseleke-
dete a mosakodás. Végzői korán kelnek, el-
mennek a kúthoz, patakhoz tisztálkodni:
ezáltal egész évben kerüli őket a betegség, a
rontás. Erdélyben aranyosvíznek is nevezik a
tisztálkodóvizet, máshol szótalanvíznek hív-
ják, utalva a csendben végzett aktusra. Itt
kapcsolódik össze a hit és a hagyomány, a
szokás akkor váltja be a reményeket, ha pon-
tosan, a generációról generációra öröklődöt-
tek szerint végzik el.

A húsvéthétfői, vízbevető hétfői locsolko-
dás közismert, de talán kevesebben tudnak a
dunántúli „korbácsolásról”, „vesszőzésről”,

melynek eszköze a több ágból font fűzfavesz-
sző, mogyorófavessző. A szlovák eredetű –
számos helyen suprikálásnak, sibálásnak is
nevezett – szokás szintén egészségvarázslást
jelent, a betegséget verjük ki a másikból. Mai

fejjel kissé furcsán hangzik, a verésért vagy
vízbe vetésért is hímes tojás járt.  A magya-
rázat természetesen a hitvilágban, a közös-
ségi jó szándékban rejlik, hisz a „verőlegény”
mindenképpen a „szenvedő” javát akarja.

Húsvéti hagyományok

Keresztre ment, de harmadnapra új életre támadt pónyikalma tavaszígérete

Faggyal dacoló rügyek bomlanak

Győri hímestojásvásár Fotó: Csermák Zoltán

A természet kalendáriuma (CCC.)

Csermák Zoltán 



Amikor 1969-ben mint riportúton járó, ér-
deklődő egyetemi hallgatónak Bedében Ma-
gyari Ferencék és Vadasdon Máthé Józsefék
először sorolták falujuk húsvéti szokásrend-
jét, erre az összetettségre nem gondoltam. El-
határoztam, hogy további búvárkodásba
kezdek a szomszédos falvakban is. A régebbi
leírások csupán két falura, Szentgericére és
Vadasdra szorítkoztak, de hamarosan kide-
rült, hogy az emlékezetben elérhető adatok
szerint a vidék több falujában is élt ez a szo-
kás. Ezekben a falvakban – Szentháromság
és Jobbágyfalva kivételével – többségében
protestáns felekezetűek, reformátusok és uni-
táriusok laktak, laknak, ekkor tehát a szoká-
seseménynek a protestánsok által gyakorolt
változatával találkoztam.
A határkerülés 
katolikus szokásrendje

Az 1980-as évek végén felkerestem a
Felső-Nyárádmente katolikus falvait (Nyá-
rádremete, Nyárádköszvényes, Deményháza,
Mikháza) is, mert azt hallottam, hogy a kör-
nyéken, a Szentföldön még élő szokás a hús-
véti határkerülés. Az első, felszínes
tájékozódásból kiderült, hogy ezekben a fal-
vakban a kommunizmus évtizedeiben is jár-

tak határkerülni, sőt Nyárádremetén a szokás
élete emberemlékezet óta folytonos. De az is
hamar kiderült, hogy e falvak határkerülési
szokásrendje különbözik a protestáns falvak
szokásrendjétől. A gyűjtött adatok nyomán
kirajzolódott a nyárádmenti húsvéti határke-
rülés régiesebbnek tűnő, az udvarhelyszéki,
gyergyói, csíki és háromszéki katolikusok ha-
tárkerülésével rokon típusú, katolikus mo-
dellje.

Nyárádremetén minden húsvét hajnalán a
búzával bevetett határrészt kerülték meg, a
négyes határforgó szerint az egész remetei
határ negyedrészét. Idősebb emberek és asz-
szonyok, előimádkozók és előénekesek veze-
tésével, zászlókkal, feszületekkel, énekelve a
határra vonultak. Az utcai és mezei keresz-
teknél megálltak, énekeltek, jó termésért, bő-
ségért imádkoztak. A zsenge búzaszálakból
koszorúkat fontak és a zászlókra akasztották,
úgy vitték a faluba az élet, a feltámadás jel-
képeit. Zöld ágakat, fűzfaágat, mogyorófaá-
gat is törtek, s megszenteltetés után az
istállókba és a kapukra szúrták fel, szentel-
ményként őrizték. Köszvényesen, Demény-
házán a határkerüléskor avatták fel az
újoncokat – vagyis azokat a fiatalokat, akik
először mentek határkerülni – és a fiatal me-
nyecskéket. Nyírfavesszővel a hátuljukra ver-
tek: „egészséggel viseljétek” – mondták.
Nyárádremetén a megvesszőzés és felavatás
szokáseleme hiányzik
Mi történt a fordulat után?

Nyárádremetén talán még soha nem indul-
tak annyian határkerülni, mint 1990 húsvét-
ján. Lehettek vagy négy-ötszázan, az idős
férfiaktól és asszonyoktól a nyolc-tíz éves
gyermekekig. Aki csak tehette, hazament Vá-
sárhelyről, Udvarhelyről, Csíkszeredából,
Szovátáról, hogy az otthon maradottakkal
együtt kimenjen a szülőföld határába, és
együtt éljék át a feltámadás ünnepét, örömét.
Hajnali csengettyűszó ébresztette a falut, s

kicsi idő múlva megszólalt a templom ha-
rangja is. A határkerülésre készülők a temp-
lom előtt gyülekeztek, kivitték a zászlókat, a
Jézus-korpuszt és feszületet. Hangtalanul és
gyorsan megszerveződött a menet: elöl a
zászlóvivők, a korpuszt és a feszületet hordo-
zók, a csengettyűs, utánuk a férfiak, legények
négyes-ötös sorban; majd külön menetben a
nők, itt is elöl az idősebbek, utánuk a fiatalok.
A menet rendjére néhány középkorú szervező
és az előimádkozó hetvenéves Vass Péter
bácsi vigyázott. Az asszonyok menetében so-
káig Kajcsa Magdolna volt az előimádkozó,
most Turóczi Anna. 

Péter bácsi Kakucs János kántorral együtt
azt az éneket kezdte elsőnek, amelyet az egy-
kori határkerülőktől tanultak, és amelyről úgy
tudják, hogy nincs meg egyetlen katolikus
népénekes könyvben sem: Midőn felébredek,/
E szókra gerjedek:/ Dicsértessék Jézus Krisz-
tus. Az első utcai keresztig énekelték ezt a
hosszú, tizenegy szakaszos éneket. A határ-
kerülés során még a következő feltámadási
énekek kerültek sorra: Szent Magdolna el-
mene ama reggel sírva, Feltámadt Krisztus e
napon, Örvendetes napunk támadt, Apostolok
királynéja, Mennynek királyné asszonya; ha-
zafelé, a templomhoz közeledve a Nagyasz-
szonyunk, hazánk reményét énekelték. 

A határhoz legközelebbi keresztnél meg-
álltak, és mikor mindenki elcsendesedett,
Péter bácsi hangosan olvasni kezdte a határ-
kerülés szokásos imádságát. Íme egy részlete:
Adjunk hálát a mindenható felséges teremtő
Istenünknek, hogy megadta érnünk a mai di-
csőséges szent napot, a mi megváltó Jézusunk
feltámadása napját, hogy irgalmas szemeit
rajtunk tartván megőrzött, oltalmazott sokféle
szomorú változásokban. Mégis kérjük aláza-
tosan ő szent felségét, hogy továbbra is ke-
gyes atyai szemeivel reánk vigyázzon,
őrizzen, oltalmazzon mindennemű szomorú
változásoktól, reánk jöhető testi, lelki romlá-
soktól és károktól. Minthogy sok rendbeli
szükség alá vagyunk vettetve, könyörgünk
azért, hogy mezeinkben levő és leendő vete-
ményeinket, melyek látogatására a mai szent
napon szép isteni dicséretekkel kijöttünk,
Isten őfelsége jégesőtől, ragyától, szélvészek-
től, záportól, mindennemű égi háborútól
megőrizze és megtartsa, bő terméssel meg-
áldván kezünkbe adja Isten dicsőségére, rom-

landó testünk táplálására,
szűkölködő atyánkfiai fölse-
gítésére. 

Az imádság után a határ-
kerülő menet csengettyű-
szóval nekivágott a sötétlő
Bekecs oldalának. – A
Putna nevű határrészbe tar-
tunk – mondja Péter bácsi.
– Onnan átmegyünk Várlá-
tóba, a Bekecs aljába, s
annak útján le átellenben a
falu végéig, s úgy kanyaro-
dunk vissza a templomhoz.
Ez a rendje, mert négyes
határt járunk. 

A remetei határkerülők
minden évben a búzával
bevetett határrészre men-
tek, vagyis az új búzaföldet
kerülték meg, a négyes ve-
tésforgó szerint az egész re-
metei határ negyedrészét. A
kollektivizálás után hármas
vetésforgó lett, és akkor
hármas határt kerültek.
Újabban visszatértek a né-
gyes határjáráshoz. Szokás
szerint a zsenge búza-
szálakból koszorúkat fon-
tak, és a zászlókra akasztot-
ták, úgy vitték a faluba a
feltámadás, az élet jelképeit. De hol itt most
a búzavetés? Ameddig az oszladozó sötétség-
ben ellátok, sehol egy búzatábla. Mintha le-
gelő lenne az egész határ. 

– Ahogy kihúzták a földet alólunk, össze-
zavarodott minden – summáz kurtán egy

egész korszakot Péter
bácsi. – A régi rend
felbomlott, összevisz-
sza vetettek a határ-
ban. Elvették a földet,
nem nekünk termett a
búza. 

A kollektivizálás
után igen megcsap-
pant a remeteiek ha-
tárkerülési kedve is.
Miért kerüljék a ve-
tést, a határt, ha nem
az övék? A környező
katolikus falvakban el
is hagyták a szokást.
Remetén nem, csak
évről évre fogyatkoz-
tak a határkerülők. A
hetvenes évek köze-
pén aztán fordult a
szokás élete. Felnőtt

az a nemzedék, amely már nem ismerte az
önálló földművelő gazdálkodást, s nem dob-
bant meg a szíve a dús zöld vetés láttán, és
nem féltette jégveréstől, víztől, tűztől, beteg-
ségektől az életgabonát. De a feltámadás
közös ünnepe megmaradt, és meg a családi
együttlét ritka ünnepe. Ahogyan minél többen
elkerültek a faluból, úgy vált egyre inkább a
szülőföld hívó szavává, e katolikus közösség-
hez – s vele a magyarsághoz – való tartozás
jelképévé a húsvéti határkerülés. Másfél év-
tizede évről évre népesebbé vált a határkerülő
menet. 

A Vasbánya oldalában a remetei határke-
rülők találkoztak a köszvényesi menettel. A
kollektivizálás után a köszvényesiek elhagy-
ták a szokást, de a nyolcvanas években ők is
felújították. A köszvényesi keresztalja népe
kevesebb, mint a remetei, százan ha lehettek.
Találkozáskor meghajtották egymás előtt a
zászlókat, kezet fogtak. Közös pihenőt tartot-
tak, tüzet gyújtottak, szalonnát sütöttek, fala-
toztak.

Míg a pihenő tartott, a fiatalok fűzfa- és
mogyoróágakat vágtak, kivirágzott kökényá-
gakat tördeltek, tavaszi mezei virágokat szed-
tek. A virágcsokrokat a hosszú ágak végére
erősítették: zöld ág és virágerdő indult meg
hazafelé a menettel. A köszvényesi menetben
az ágakat arra is felhasználták, hogy meg-
vesszőzzék a fiatalokat, főleg a friss me-
nyecskéket, hogy „egészségesek legyenek”.
Néhányan átszaladtak a remetei menethez, és
megvesszőzték ismerőseiket. A remeteiek
ezen csodálkoztak, és arcukról leolvashatóan
rosszallották. Ők a virágos ágakat a temp-
lomba viszik, megszenteltetik, majd otthon a
kapura, a tornácra vagy a pajtára szegezik. 

A határkerülő menetet a templom előtt
Vencel Lajos esperes, plébános és az otthon
maradottak fogadták. A plébános köszönetet
mondott híveinek, hogy megtartják ezt a
„szép ősi hagyományt”, majd közösen meg-
kerülték a templomot, elénekelték a székely
himnuszt, és a mise következett.

1991-től változás állt be a remetei szokás-
rendben. Az új plébános, Balázs Imre szakí-
tott azzal a hagyománnyal, hogy a templom
kapujában fogadja a határkerülőket. Minden
évben maga is részt vesz a határkerülésben,
és a processzió irányítója, szervezője lett.
Ennek nyomán a határkerülés ideje és ese-
ménysorozata lerövidült, a hagyomány dik-
tálta szerepeket (előimádkozó, előénekes) az
egyház hivatalos képviselői vették át. A falu,
a határkerülők elfogadták ezeket a változta-
tásokat. Az idősebbek viszont nehezménye-
zik, hogy a határkerülésen túl sok a fiatal és
a gyermek, akik a menet végén „rendetlen-
kednek”. 
Az ezredfordulón

A Bekecs aljában, a katolikus Szentföld
falvaiban napjainkban is határkerülőkkel ta-
lálkoznánk, a remeteiek papjuk, kántoruk ve-
zetésével népes seregben vonulnak,
énekelnek és imádkoznak, vallásos szertartás
részeként élik meg a közösségi eseményt.
Akkor is, ha jobbára az idősebb nemzedék
számára elsődleges ez a jelentése. Ahogyan
1996-ban Gál László (63 éves) mondta, aki
fiatalságától kezdve minden évben részt vesz
a határkerülésen: „Jézus feltámadásának reg-
gelén megkerüljük a határunkat, hogy áldja
meg és szaporítsa meg termésünket, s ennek
tiszteletére kijöttünk”. 

Akkor is, ha a fiatalok többségének első-
sorban kirándulás (erre is több véleményt
tudnék idézni az 1996-os határkerülésről).
Annak is tanúja voltam, hogy a diszkós nem-
zedék a menet végén „rendetlenkedik”, de
annak is, hogy napjainkban is folyik a szoká-
sokba való belenevelődés és belenevelés az
egyháziak felügyeletével. Az a természetes,
hogy mindenik nemzedék és csoport meg-
nyilvánul, mert ezekből áll a falu mai társa-
dalma. A határkerülésre hazajönnek a
szülőfaluval kapcsolatot tartó remeteiek, és a
feltámadás ünnepe így e katolikus közösség
legmozgalmasabb ünnepe napjainkban is. De
sorolhatnám a köszvényesi, deményházi,
mikházi és jobbágytelki határkerülők példáját
is.
Fotók: Bálint Zsigmond, Barabás László, Fekete János

Nyárádremetei határkerülők 1990 húsvétján

Ereszkedik a köszvényesi menet (1991)

Hazafelé a határról (Nyárádremete, 2012)

Dr. Barabás László
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A húsvéti határkerülés középkori, egyházi-liturgikus eredetű szokása Közép-
Európának és egyben a magyarságnak, amely korunkra csak a peremterüle-
teken maradt fenn. Erdélyben katolikusok és protestánsok egyaránt
gyakorolták. Az európai népek körében ismert rítus, hogy egy bizonyos terü-
letet vagy vetést körüljárással, mágikus körrel védenek meg a pusztításoktól,
csapásoktól, zárnak el a gonosztól. A nyárádmenti határkerülés így régmúlt
idők egymásra tevődött rítusait őrizheti, különböző korú és funkciójú 
szokáselemek láncolata. 

Húsvéti határkerülés a nyárádmenti Szentföldön



Húsvéti locsolóvers
Boldog ünnep, áldott húsvét,
Üdvözöllek téged,
Vonj be tarka virágokkal,
Vonj be nyíló zöld palásttal
Minden bús vidéket.
És az apró gyermekhadnak,
Ha az ajtón kopogtatnak,
Adj nekik piros tojást.
És a felnőtt embereknek
Adj testvériséget, ...

(folytatása a rejtvényben)
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 12-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 Paul Auster amerikai író
egyik regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Talpsaru – Afrikai sivatag. 7. A tetejére – Zenélni kezd! 8. Török
kényúr volt – Hegycsúcs. 9. Zúdít, áraszt – Ománi, zambiai és kubai gépkocsijelzés. 11.
Épületszárny – PTD. 12. Kúszónövény – Becézett Mihály. 14. Arrafele! – Üres ler! 15.
Talkum – Győzelmi jelvény. 18. Kenőcs – Nemes ital. 19. Halláskárosult – Hideg ellentéte.
22. Technikai atmoszféra – Azonos betűk. 23. Ruhatisztító eszköz – Orosz autómárka. 25.
Thaiföldi, luxemburgi és kambodzsai autójelzés – Szilva része! 27. Helyhatározó rag –
„Csendes” folyó. 28. Szabadít – Vádol. 30. Bánat, keserűség – Római számok, összegük
száz. 31. Kérkedik, henceg – Istentagadó ember.   

FÜGGŐLEGES: 1. Halogén elem – Mond, beszél. 2. Csillagászati tetőpont – Termé-
keny terület a sivatagban. 3. Téli csapadék – A kén és foszfor vegyjele. 4. Menyasszony
– Részesül valamiben. 5. Hajtány – Támadás, roham. 6. Hazai sós tó – Rádiólokátor. 10.
Raktároz – Cigarettavég. 13. Egyik csillagjegy – A dinamit felfedezője (Alfred). 16. Ven-
dégül lát – Jézus egyik tanítványa. 17. Légúti betegség – Harcias lány. 20. Erkölcstan –
Biznisz, kereskedés. 21. Okul – Zárka, börtönszoba. 24. Eger várát védte (István) – Paca,
pecsét. 26. Csüng – Zavartan ken! 29. Kettős betű – Magatok.  

Koncz Erzsébet

A MÁRCIUSI ÉVFORDULÓK (1.) 
című pályázat nyertesei:

SZEMÉLY BÉLA, Marosvásárhely, 
A. Iancu u. 45/15. sz.

FÉNYA SÁNDOR, Marosvásárhely, 1848. út 93/15. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

ROHRINGER; GORKIJ; SZÉCHENYI; MONTI; 
NAGY; GASPARINI; ERDÉLYI.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a március 23-i 

számból:

Klasszikus (ikrek): Gyér
világ
Skandi: Döntsük el már végre,
hogy te most mit akarsz és én
mit akarok.
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Második felkészülési mérkőzé-
sét is elveszítette Georges Leekens
labdarúgó-válogatottja: a magyar
együttes kedd este 1-0-ra kapott ki
Skócia csapatától a Groupama Aré-
nában.

Hasonló előjelekkel készült a két
csapat a mérkőzésre, hiszen mind-
két oldalon hazai vereséggel mutat-
kozott be a szövetségi kapitány:
pénteken Georges Leekens csapata
3-2-re a kazahoktól, az Alex
McLeish vezette skót együttes
pedig a vb-résztvevő Costa Ricától
1-0-ra kapott ki.

A Kazahsztán elleni mérkőzés-
hez képest a szövetségi kapitány-
nak sikerült stabilizálnia a
védelmet, a skótoknak egyetlen ki-
dolgozott lehetőségük sem volt az
első félidőben, ugyanakkor ez a tá-
madások rovására ment, ugyanis
nem ért fel megfelelő számú segít-
ség az elöl nagyot küzdő Szalai
Ádám mellé. A vendégek a szünet
előtt így is megszerezhették volna
a vezetést, de Kleinheisler László
hibáját a büntetőt hárító Gulácsi
Péter kijavította. Közvetlenül a
szünet előtt Guzmics Richárd járt
még közel a gólszerzéshez, de fe-
jesét egy gólvonalon helyezkedő
skót mentette.

A második félidőre a skótok jöt-
tek ki támadóbb szellemben, s
gyorsan meg is szerezték a veze-
tést. A magyarok Varga Roland
révén két jó lövéssel tudtak csupán
válaszolni. Ezt követően jó darabig
csak vergődött a magyar csapat,

Szalai Ádám azonban így is egyen-
líthetett volna, de nem tudta gólra
váltani a skót csapatkapitány ordító
hibáját. A hajrában ment ugyan
előre a magyar válogatott, de telje-
sen ötlettelen beívelésekkel próbál-

kozott, így az egyenlítésre nem volt
esélye.

A magyar válogatott legköze-
lebb június 6-án a fehérorosz csa-
pattal játszik felkészülési
mérkőzést.

Izrael után Svédországot is le-
győzte a román labdarúgó-váloga-
tott. A Craiován rendezett, kedd
esti felkészülési mérkőzésen a
skandináv csapat második sorát
szerepeltette, az olaszok elleni, el-
múlt hét végi találkozón pályára lé-
pett játékosok közül ezúttal senki
nem kapott lehetőséget. Az össze-
csapás egyetlen gólját Dorin Rota-
riu szerezte, mindössze három
perccel azután, hogy pályára lépett.

A gyenge talajú pályán nagy
küzdelmet hozott az első félidő,
amely ugyanakkor nélkülözte a
nagy gólhelyzeteket. A svédek
mintegy tíz percig nyomásgyakor-
lással igyekeztek minél előbb lab-
dát szerezni, szűk negyedóra
elteltével azonban visszafogottab-
bakká váltak. A románok gyors el-
lentámadásokkal válaszoltak
Ţucudean és Mitriţă révén, utóbbi
lövése csak kevéssel kerülte el Jo-
hansson kapuját (a 25. percben). A
második félidőt ugyancsak a své-
dek kezdték jobban, az első igazán
veszélyes gólszerzési lehetőséget

azonban a házigazdák alakították
ki maguknak, amelyből egyébként
meg is szerezték a győzelmet je-
lentő találatot: a csereként lehető-
séget kapó Dorin Rotariu szép
egyéni megoldást választva veze-
téshez juttatta csapatát. A hajrában
beállt még Grozav, Nedelcearu és
Man is, előbbi azonnal elkapta a
mérkőzés ritmusát, és a 82. perc-
ben helyzethez is jutott, utóbbi
kettő pedig ez alkalommal mutat-
kozhatott be a román nemzeti
együttesben, tízre növelve azoknak
a játékosoknak a számát, akik Cos-
min Contra kapitánykodása idején
váltak válogatott futballistákká
(korábban Ioniţă II, Bălaşa, Bancu,
Ţucudean, Niţă, Mitriţă, Anton és
Cicâldău ölthette magára a stilizált
címeres mezt).
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FRF-fotó

Jegyzőkönyv
Nemzetek közötti felkészülési labdarúgó-mérkőzés: Románia – Svédország

1-0 (0-0)
Craiova, Ion Oblemenco stadion, mintegy 20.000 néző, vezette: Roi Rein-

shreiber (izraeli).
Gólszerző: Dorin Rotariu (57.).
Sárga lap: Keserü (76.), illetve Durmaz (65.), Olsson (88.).
Románia: Ciprian Tătăruşanu – Cristian Manea, Cristian Săpunaru, Dragoş

Grigore (83. Ionuţ Nedelcearu), Alin Toşca – Mihai Pintilii, Răzvan Marin (70.
Paul Anton) – Alex Chipciu (62. Gheorghe Grozav), Nicolae Stanciu (87. Dennis
Man), Alexandru Mitriţă (54. Dorin Rotariu) – George Ţucudean (63. Claudiu Ke-
serü).

Svédország: Karl-Johan Johnsson – Johan Larsson, Pontus Jansson, Filip
Helander, Niklas Hult – Jimmy Durmaz (84. Viktor Claesson), Alexander Frans-
son, Oscar Hiljemark, Ken Sema – John Guidetti (87. Marcus Berg), Isaac Kiese
Thelin (71. Ola Toivonen).

Eredményjelző
Nemzetek közötti felkészülési labdarúgó-mérkőzések: Japán – Ukrajna 1-2,

Örményország – Litvánia 0-1, Grúzia – Észtország 2-0, Oroszország – Fran-
ciaország 1-3, Azerbajdzsán – Macedónia 1-1, Irak – Szíria 1-1, Koszovó – Bur-
kina Faso 2-0, Irán – Algéria 2-1, Svájc – Panama 6-0, Montenegró –
Törökország 2-2, Magyarország – Skócia 0-1, Dánia – Chile 0-0, Egyiptom –
Görögország 0-1, Elefántcsontpart – Moldova 2-1, Szenegál – Bosznia-Herce-
govina 0-0, Tunézia – Costa Rica 1-0, Szlovénia – Fehéroroszország 0-2, Lux-
emburg – Ausztria 0-4, Románia – Svédország 1-0, Németország – Brazília 0-1,
Belgium – Szaúd-Arábia 4-0, Lengyelország – Dél-Korea 3-2, Anglia – Olas-
zország 1-1, Marokkó – Üzbegisztán 2-0, Nigéria – Szerbia 0-2, Kolumbia –
Ausztrália 0-0, Spanyolország – Argentína 6-1.

Mestermérleg
* Georges leekens (Magyarország): „Nem vagyok boldog a vereség után,

bár nagy volt a különbség a mostani és a pénteki, kazahok elleni meccs között.
A mai mérkőzésen jó taktikával játszottunk, nem adtunk ajándék helyzeteket
az ellenfélnek. Voltak helyzeteink, és láttam azt a fejlődést, amit a legutóbbi
találkozón nem. A mostani teljesítmény önbizalmat adhat a játékosoknak. Jól
sikerült a három belső védős felállás, pedig azt hittem, ez még korai lesz.”

* Alex Mcleish (Skócia): „Csapatom összességében végig kézben tartotta a
mérkőzést. Az újoncok jól teljesítettek, és szerencsére nem viselte meg a csa-
patot a kihagyott tizenegyes sem. Nagyon jó érzés volt aztán végre a hálóban
látni a labdát, és a vezető gólt követően sem álltunk le. Georges Leekenst is-
merem még Belgiumból, tapasztalt edző, meg fogja találni azt a győztes for-
mulát, amely ezeknek a játékosoknak a legmegfelelőbb.”

Eredményjelző
Nemzetek közötti felkészülési labdarúgó-mérkőzés: Magyarország – Skócia

0-1 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna, 9000 néző, vezette: Harald Lechner (osztrák).
Gólszerző: Phillips (48.) – egy tetszetős skót akció végén Fraser élesen

középre passzolt a jobb oldalról, a labda Otigbáról Phillips elé pattant, a csatár
pedig hat méterről a kapu bal oldalába lőtt (0-1).

Sárga lap: Szalai (46.), Elek (66.), Otigba (91.), illetve McGregor (42.), Mulgrew
(49.), McGinn (86.).

Magyarország: Gulácsi Péter – Fiola Attila, Otigba Kenneth, Guzmics Richárd
– Lovrencsics Gergő, Pintér Ádám (46. Elek Ákos), Kleinheisler László (67.
Pátkai Máté), Hangya Szilveszter (46. Szabó János) – Varga Roland (83. Nikolics
Nemanja), Szalai Ádám (77. Böde Dániel), Dzsudzsák Balázs (58. Németh
Krisztián).

Skócia: Alan McGregor – Jack Hendry, Charlie Mulgrew, Scott McKenna –
Ryan Fraser (82. Callum Paterson), John McGinn, Callum McGregor (90+3.
Jason Cummings), Andrew Robertson (67. Barry Douglas) – Stuart Armstrong
(70. Kenny McLean), Matt Phillips (84. Oliver McBurnie), James Forrest (77.
Ryan Christie).

TÁPGYÁRTÁSSAL, valamint SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL
FOGLALKOZÓ NYÁRÁDTŐI CÉG keres: RAKODÓMUNKÁST,
ELÁRUSÍTÓT, RAKTÁROST, ZSÁKOLÓT, B és C kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. (Szakmai tanúsítvánnyal rendel-
kező sofőrök előnyben.) Tel.  0725-578-030. (sz.-I)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a kar-
bantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdek-
lődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)

ALKALMAZUNK az 1989. December 22. utcai (November 7.) 
piacon levő PRIVÁT magyar üzletbe 4 órás munkaprogrammal egy
SZEMÉLYT. Érdeklődni a 0749-569-884 számon lehet, az önéletraj-
zokat a hoistim2013@gmail.com e-mail-címre várjuk. (sz-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT. Tel. 0734-123-877.
(19982-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT, HÖLGY RECEPCIÓST. Szállást, étkezést, utazást biztosí-
tunk. Tel. 0770-183-799. (19981-I)

A TORDAI ÜZLET alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzle-
tébe. Tel. 0744-681-130. (19989-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz FIATAL SEGÉDMÉSZÁROST. Tel.
0744-644-026. (19989-I)

BÚTOROK KÉSZREMUNKÁLÁSÁVAL foglalkozó FRANCIA
TŐKÉJŰ TÁRSASÁG alkalmaz LAKKOZÓT. Ajánlunk vonzó fize-
tést, étkezési jegyeket és ingyenes szállítást. Tel. 0748-111-797, 0748-
111-796. (19997)

VARRÓNŐKET alkalmazunk. Érdeklődni a 0728-298-421-es tele-
fonszámon. (19983)

TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓNŐKET alkalmaz. Program: hétfőtől
péntekig 7-15.30 óra között. Érdeklődni a 0728-298-421-es telefon-
számon. (19983)

HÖLGYET keresünk PÉNZTÁROS és PÉNZTÁRADMINISZT-
RÁCIÓS MUNKAKÖRBE a marosvásárhelyi DIEGO áruházba. Az
önéletrajzokat a Diego üzletbe vagy a diego_salamon@yahoo.com e-
mail címre kérjük eljuttatni. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZE-
RELŐKET alkalmaz előnyös feltételek mellett. Tel. 0744-376-780,
0744-420-152. (7715)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Vasile Miriuţă román szárma-
zású, korábbi magyar válogatott
labdarúgó (a 49 esztendős középpá-
lyás 2000 és 2003 között kilenc al-
kalommal szerepelt a magyar
válogatottban, amelynek színeiben
egy gólt szerzett) néhány szóban ér-
tékelte a Leekens-csapat kazahok
elleni vereségét a Kossuth rádiónak.

A Bukaresti Dinamo kispadjáról
februárban távozó vezetőedző pon-
tos receptről nem tudott beszá-
molni, miben kéne változtatnia az
új kapitánynak, de elmondta, min-
denképpen sok munka vár Georges
Leekensre. „Nem akarok bántani
senkit, de sajnos, nem láttam semmi

pozitívumot” – mondta a Kazahsz-
tán elleni összecsapásról Miriuţă,
aki szerint szükség lenne néhány új
játékosra.

A román származású szakember
a magyar élvonalról is megosztotta
röviden a véleményét. Szerinte ki-
váló az infrastruktúra, mégis sem a
Ferencváros, sem a Videoton nem
tud gyökeret verni a nemzetközi
futballban, „valami hiányzik, nem
tudom, hogy mi”.

A román és a magyar labdarúgók
között egy lényeges különbséget
lát: hogy a románok jobban akar-
nak. Hogy miért? „Mert éhesek”.

Miriuţă: lényeges különbség
van a román és a magyar 

labdarúgók között

A svédeket is legyűrték a románok

A skótoktól is kikapott a magyar csapat



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501. (7638)

ELADÓ antik bécsi zongora, csempe-
kályhák, kihúzható kanapék. Tel.
0746-590-768. (7608-I)

ELADÓ 52 fokos minőségi gyümölcs-
pálinka. Ára: 30 lej/liter. Érdeklődni
délelőtt 9-12 óra között a 0743-034-390-
es, illetve 14-18 óra között a
0265/261-148-as telefonszámon. (7668)

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

SÁROMBERKÉN eladó két tinó,
mindkettő 7 hónapos, borjúzó. Tel.
0740-662-160. (7713-I)

ELADÓK: tárcsás kaszák, döngölőbéka,
betonprés (járólap). Tel. 0743-860-354,
0745-404-666. (7714)

MINDENFÉLE

ELŐNYÖS ÁRON vállalunk tetőkészítést
és javítást (fémcserép, cserép) 15  év
garanciával. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0754-594-384. (7635)

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

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

HÁZIMUNKÁT, főzést vállalok
időseknek, betegeknek, pár órát, de. 9
órától du. 16 óráig. Tel. 0729-842-867.
(7709)

ELTARTÁSI SZERZŐDÉST kötnék
marosvásárhelyi lakásért cserébe,
gondozást nem tudok vállalni, csak havi
pénzbeli támogatást. Tel. 0746-996-976.
(7718)

BÉRBE vennék sürgősen egy kerthe-
lyiséget. Tel. 0365/420-898. (7722-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó  szívvel emlékezünk már-
cius 30-án MURÁR ANNÁRA
halálának 13. évfordulóján.
Nem lehet elfeledni soha őt, ki
életünk ajándéka volt, örökre
szívébe zárva leányainak,
unokájának, férjének. (7539-I)

Imádták családjukat, minden-
kit szerettek, az volt bol-
dogságuk, ha örömöt
szereztek.
Emlékezünk édesapánkra, a
székelyvajai CSATLÓS
ALBERTRE halálának 40.
évfordulója és édesanyánkra,
CSATLÓS VILMÁRA szül.
Moré, aki 27. éve az örökös
sötétben pihen. Fia, Berci és
családja. (7636)

Szomorú szívvel és fájdalommal
emlékezünk a kisgörgényi néhai
KERESZTURI ISTVÁNRA, aki
március 30-án már 20 éve
távozott el szerettei és
ismerősei közül. Akik
ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emlékét őrzik: bánatos
özvegye, két gyermeke és
azok családja. Nyugalma
legyen csendes! (7643-I)

Úgy mentél el, hogy a búcsú,
mint annyi más, elmaradt.
Fájó szívvel emlékezünk
életünk legszomorúbb
napjára, április 1-jére, a
szeretett férj, édesapa és
nagyapa, a göcsi születésű
NAGY SÁNDOR halálának
első évfordulóján.
Emlékét kegyelettel őrzi
felesége, Linci, leánya, Erika,
veje, Gabriel, leánya, Mónika,
fia, Szabolcs-József, barát-
nője, Brigitta és két kicsi
unokája, Joseph-Eli és Alex-
Gabriel. Nyugodjál békében!
(7688)

Szomorú szívvel emlékezünk
a drága jó feleségre, szerető
anyára, gondoskodó nagy-
mamára, CSÁTHI IRÉNRE
halálának harmadik év-
fordulóján. Emléke legyen
áldott! A szerető család.
(7692-I)

Fájdalommal és kegyelettel
emlékezünk március 30-án a
cserefalvi FÜLÖP ANTALRA
halálának első évfordulóján.
Nyugodjon békében! Szeret-
tei. (mp.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
a drága jó férjre és édesapára,
id. GÁLFI KÁROLYRA, akit 15
éve ragadott el a kegyetlen
halál.  Emlékét őrzi felesége,
lánya, két fia, veje, menyei és
hat unokája. Emléke legyen
áldott! (7710)

„Minden mulandó ezen a
világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig
vezet, 
szívünkben az örök
emlékezet.”
Szívünkben fájdalommal em-
lékezünk 2002. március
30-ára, amikor a halál hirtelen
kegyetlenséggel elragadta id.
ZÓLYOMI JÓZSEFET, a drága
férjet, édesapát, nagyapát,
apóst és testvért. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! (sz.-I)  

Az idő telik, a fájdalom nem
múlik, amelyet a drága jó
édesanya és nagymama, özv.
ZSIGMOND PIROSKA szül.
Szilveszter ma 9 éve
bekövetkezett elhalálozása
miatt érzünk. Kérjük, akik
szerették, áldozzanak egy
percet emlékének. Örök
nyugalma felett szeretetünk
őrködik. Lánya, Magdus és
unokája, Orsika. (7727)

Feledni valakit lehetetlen csoda, 
mert kit igazán szeretünk, nem
feledjük soha. 
Szívünkben őrzünk, mint drága
kincset, hisz már 11 éve itt
hagytál minket.
Szomorú szívvel emlékezünk
március 31-én a küküllődombói
születésű COSTIN PÉTERRE. 
Felesége, Erzsébet, fia, Szabolcs,
leánya, Matild, imádott unokái:
Anna és Lacika, valamint anyósa,
apósa, anyatársa, apatársa,
testvére, sógorai, sógornői és családjuk. (78723-I)
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ELHALÁLOZÁS
Szívünk mély fájdalmával, de
a Jóisten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és
szerették, hogy a drága jó
édesanya, nagymama, déd-
nagymama, testvér, sógornő,
anyatárs, rokon, barát, jó
szomszéd és ismerős, a ha-
vadi születésű 

GAÁL MARGIT 
szül. Birtalan 

szerető szíve életének 82. évében 2018. március 19-én meg-
szűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait április 4-
én, szerdán du. 1 órakor a marosvásárhelyi református
temető ravatalozójából helyezzük örök nyugalomra. 

A gyászoló család. (7639-I)

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!

ÖSSZEHÍVÓ
A MAROS MEGYEI VADÁSZ- 

ÉS SPORTHORGÁSZ-EGYESÜLET 
(AJVPS Mureş) 

összehívja 
a Szászrégen övezetéhez tartozó tagokat közgyűlésre 2018. április 5-én
17 órára a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési házba.

Ha nem lesz meg a szükséges létszám, a közgyűlést 2018. április 12-
én tartjuk meg ugyanazon a helyszínen és ugyanabban az órában.

A közgyűlésen a Szászrégen környéki horgászok önigazgatású
csoportjának létrehozásáról döntünk, megválasztjuk a csoportszervezőt, a
helyettesét és a képviselőket, akik az egyesület közgyűlésén vesznek
részt.

A Maros megyei AJVPS  (20003)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Összehívó
A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára Egyesület

(CARP) – Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám, adószám: 4497205
– igazgatótanácsa, az egyesület alapszabályzata 7., 8. cikkelyei és az
azt követőek, valamint a 2000. évi 26. sz. kormányrendelet 20. és a kö-
vetkező cikkelyei értelmében

ÖSSZEHÍVJA
a soros közgyűlést 2018. április 19-én 10 órára a marosvásárhelyi
CARP székhelyére.

Napirenden:
1. Az igazgatótanács beszámolója a 2017-es tevékenységről.
2. Jelentés a 2017-es évi költségvetés végrehajtásáról és a 2017-

es pénzügyi-könyvelési mérleg elfogadása
3. A 2018-as évi bevételi és kiadási költségvetés
4. Cenzori jelentés a 2017-es évről
5. A soros közgyűlés határozattervezetének elfogadása
6. Különfélék
Figyelem! Amennyiben a 2018. április 19-i közgyűlésen nem lesz

meg a statútumban előírt kvórum, 2018. április 24-én 10 órára a
CARP székhelyére újra összehívják a rendes közgyűlést, amely a
jelen levő személyek számától függetlenül döntőképes lesz, és egyszerű
többséggel határozatokat fogadhat el.

Figyelem! A gyűlésen kizárólag az egyesület tagjai vehetnek részt,
miután a bejáratnál felmutatják tagsági könyvüket és személyazonos-
sági igazolványukat.

Az igazgatótanács

alkalmaz  

törzskönyvezőt (meghatározott időre)
(terméktörzskönyvezési osztály)

A munkakör betöltésének feltételei:
a. gyógyszerészi, orvosi, vegyészi vagy biokémikusi végzettség
b. angolnyelv-ismeret (haladó)
c. kommunikációs készségek
d. számítógépes ismeretek (MS Office, internet)
e. rugalmasság és alkalmazkodóképesség.
Előnyt jelent:
a. minimum 2 év szakmai tapasztalat a gyógyszeriparban
b. B típusú jogosítvány
A munkakör célja:
törzskönyvi dossziék összeállítása.
Főbb feladatok:
a. Gyógyszerkészítmények törzskönyvezéséhez, újratörzskönyvezé-
séhez, a törzskönyvi módosításokkal kapcsolatos hatósági bejelent-
kezésekhez szükséges iratok elkészítése.
b. Törzskönyvezési, újratörzskönyvezési, bejelentésekkel és/vagy
törzskönyvi módosításokkal kapcsolatos folyamatok dokumentá-
lása, beadása és monitorozása.
c. A hatóságok képviselőivel és a partnerekkel való kapcsolattartás.

Interjúra csak a feltételeket teljesítő személyeket hívjuk meg. 
Kérjük, hogy szakmai önéletrajzát tartalmazó pályázatát kísérőle-

véllel 2018. 04. 15-ig szíveskedjék leadni a következő címre: 
GEDEON RICHTER ROMÂNIA RT., Marosvásárhely, 

Cuza Vodă utca 99–105., tel.: 0265-237-820, fax: 0265-268-875,
e-mail: office@gedeon-richter.ro



FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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Lőgyakorlatok éles lőszerrel 
a marosszentgyörgyi lőtéren

A 2018. március 27-30. közötti időszakban 8 és 18 óra között a
marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatokat tartanak, amelyek
során éles lőszert használnak a honvédelmi, közrendi és nemzetbiz-
tonsági rendszer intézményeinek Maros megyei egységei.

Felkérjük a térség lakosságát, hogy ilyen körülmények között ke-
rülje el a lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár az el-
halálozás veszélye. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem
vállal semmilyen felelősséget.

A 2018.03.23-i 196-os számú átirat kivonata, kibocsátó: 
01010 katonai egység – marosszentgyörgyi lőtér; sürgősségi 

esetekért felelős önkéntes szolgálat, Marosvásárhely

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
Agricultorilor–Mezőgazdászok utca 12.

munkatársat keres
minőségellenőr/felelős

munkakörbe
Elvárásaink: 

– Műszaki rajz ismerete
– Technikai szakértelem
– Mérő- és ellenőrző eszközök használatának ismerete
– Angol és német nyelv ismerete előnyt jelent
– Hajlandóság két műszakban dolgozni
– Jó kommunikációs készség
– Az adatok elemzése, megszervezése és feldolgozása
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat.

Feladatok:
– A gyártássor és gyártási folyamatban levő darabok folyamatos

minőségellenőrzése:  a nyersanyagok, termékgyártás körben,
félkész/késztermékek minőségi követelményeinek ellenőrzése;

– A nem megfelelő termékek, a minőségi követelményektől való
eltérések felismerése, azonosítása, a megfelelőségi jelentés kez-
deményezése;

– A technológiai részleggel együttműködve elkészíti, ellenőrzi és
frissíti a minőségellenőrzési tervet, dokumentációt;

– A gyártási folyamatban használt mérőműszerek ellenőrzése és be-
állítása.

Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés
– Éves teljesítménybónusz
– Képzési programok
– Étkezési jegyek
– Ingyenes szállítás
– Pótszabadság
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy  e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro ,   moldovanm@duerkopp-adler.ro  várunk. 

További információ a 0265/208-307-es telefonon. A PID COMBUST KFT.
a szovátai ROMPETROL DOWNSTREAM töltőállomásához

alkalmaz

kereskedelmi dolgozót
bárost/szakácsot

Felelősségi kör:
P Üzemanyag és az üzletben levő termékek eladása, továbbá szolgál-

tatások ajánlása, hűséges ügyfélkör kialakítása
PA cégnél alkalmazott procedúrának és útmutatásoknak megfelelően

kezeli a töltőállomáson forgalmazott kőolajipari termékeket és árut 
P Az egészségügyi és higiéniai standardoknak megfelelően tisztán

tartja az üzemanyagtöltő állomást

Követelmények:  
P Előnyt jelent a kereskedelemben vagy hasonló munkakörben szerzett

tapasztalat
P Váltásban végzett munka vállalása
P Ügyfélközpontú hozzáállás és jó kommunikációs készség
P Lojalitás, korrektség és megbízhatóság

Az ajánlat iránt érdeklődők küldjék el önéletrajzukat (CV) 
a következő e-mail-címre: recruitment@rompetrol.com , a Lucrator 

Comercial – Sovata vagy a  Barman/Bucătar – Sovata megjegyzéssel.

A PID COMBUST  KFT.
a szovátai ROMPETROL  DOWNSTREAM  töltőállomáshoz

töltőállomás-menedzsert 
alkalmaz

Feladatkör:
P Felügyeli az üzemanyag- és árubeszerzést, kiállítja és ellenőrzi a

specifikus dokumentumokat
P Ismeri és követi a beszállítókkal és szolgáltatókkal kötött specifikus

szerződéseket
P Követi az árukészletet és az eladásokat, és összeállítja a specifikus

jelentéseket
P Összeállítja a  pénztárkönyvet, ellenőrzi a bevételeket és a kiadáso-

kat
PAzonosítja a lehetséges ügyfeleket  és új szerződések megkötésével

hozzájárul a helyi eladásokhoz
P Kiképezi és ellenőrzi a töltőállomás személyzetét a munkafolyamat

procedúráinak alkalmazása, az egészségügyi és higiéniai előírások,
valamint a környezetvédelmi és a munkavédelmi szabályok betar-
tása érdekében

Követelmények:
P Eladásban szerzett tapasztalat, illetve üzemanyagtöltő állomás vagy

pont vezetésében és ügykezelésében szerzett tapasztalat
P Szakmai gyakorlat a pénzügyi iratok (csekkek, utalványok stb) ke-

zelésében
PA kereskedelemben alkalmazott  eladási módszerek és technikák is-

merete
P Számítógép-kezelési ismeretek
P Jó szervezési és kommunikációs készség
P Jó csapatkoordináló készség

Az ajánlat iránt érdeklődők küldjék el önéletrajzukat (CV) 
a  következő e-mail-címre: recruitment@rompetrol.com 

a Manager Statie Distributie Carburanti – Sovata megjegyzéssel.
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Urez tuturor târgumureșenilor care întâmpină 
în aceste zile Învierea Domnului, 

sărbători fericite în tihnă alături de familie 
și de cei dragi.

Hristos a Înviat!
Dr. Dorin Florea

Primarul municipiului Tîrgu Mureș

Minden marosvásárhelyinek, 
aki ezekben a napokban ünnepli az Úr feltámadását, 

kellemes húsvéti ünnepeket 
és a család körében áldott, 

meghitt pillanatokat kívánok!
Marosvásárhely polgármestere,

Dr. Dorin Florea


