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Marosvásárhelyen a Bernády Házban hétköznaponként
9–14 óra között továbbra is látogatható a Magyar Újságírók
Romániai Egyesülete által meghirdetett Brassaï sajtófotó-
pályázatra érkezett munkák javából készült kiállítás, mely-
nek partnere a Dr. Bernády György Közművelődési
Alapítvány. 

A 2020. Brassaï sajtófotó-pályázat Brassaï-fődíját Ke-
rekes István (Marosvásárhely/ Mosonmagyaróvár) nyerte;

a hír-, eseményfotó kategória díjazottja Ótos András
(Újvidék); a portréfotódíjat Kerekes István (Marosvásár-
hely/Mosonmagyaróvár) kapta; a szociofotó, dokumenta-
rista fotó díjat Sánta István Csaba (Sepsiszentgyörgy)
kapta; a fotóriportért járó díj ugyancsak Sánta István
Csaba (Sepsiszentgyörgy) munkáját illeti; a sportfotódíjas
pedig Ótos András (Újvidék). A tárlaton az ő munkáik is
megtekinthetők.

Zenés istentisztelet
Húsvét első napján este 7 órától online zenés istentisztelet
lesz a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye szer-
vezésében. Igét hirdet Jakab István esperes, fellépnek a
következő zenekarok: az Imm-Pro, az Oltalom, a Tálen-
tum, a MiFIKE, a nagyernyei zenekar, az Újkérüsszó és a
Reménység. Az istentisztelet követhető lesz az interneten
az egyházmegye és a gyülekezetek Facebook-oldalain.

Húsvéti szentmisék, 
a körmenet elmarad

A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánián
nagypénteken délután 5.25 órától kezdődik a keresztúti áj-
tatosság, majd délután 6 órától tartják a nagypénteki litur-
giát. Nagyszombaton 10 órától szentségimádás lesz a
szent sírnál, majd este 8 órától kezdődik a húsvéti vigília
szentmise. A körmenet elmarad. Húsvét első napján a
megszokott vasárnapi miserendet követik, majd húsvét
másodnapján reggel fél 8-kor, délelőtt 10 órakor és délután
6 órakor lesznek a szentmisék.

Tizenhárom település 
vörös besorolásban 

Maros megyében március 31-én a magas koronavírus-fer-
tőzések száma miatt 13 település került vörös besoro-
lásba. A legrosszabb a helyzet Szásznádason és
Marossárpatakon, ahol a pozitív esetek száma megha-
ladja a 8 ezreléket. Görgényoroszfaluban 6,7, míg Szász-
régenben 164 esettel közel 4,4 ezreléket regisztráltak.
Nyárádtő, Marosfelfalu, Alsóköhér, Marosvásárhely, Ma-
rosszentanna, Vajdaszentivány, Koronka, Marosszentki-
rály és Oláhkocsárd 3 és 4 ezrelék között szerepel a
vöröslistán. Marosvásárhelyen az utóbbi 14 napban 540
pozitív személyt regisztráltak, ami 3,65 ezreléket jelent. 

Ötletbörze a marosvásárhelyi 
sétálóutcákról

Április 12-éig tölthető ki a marosvásárhelyi Bolyai és 
George Enescu utca, valamint a Győzelem tér 3. szám
alatti parkosított tér átalakítására vonatkozó online kérdőív.
Az említett utcák átalakításával a polgármesteri hivatal ba-
rátságosabb, sétaterekkel, zöldövezetekkel rendelkező,
több mozgásteret biztosító, tisztább levegőjű várossá sze-
retné alakítani a megyeszékhelyt. A kérdőív kitöltői a szó-
ban forgó utcákkal kapcsolatos javaslataikat közölhetik az
ügyben érintett szakemberekkel. A kérdőív a következő lin-
ken érhető el: bit.ly/31knupB

Összegyűjtik 
az elektronikai hulladékot 

A RO Ecologic Recycling és Recolamp cégek Marosvá-
sárhely Polgármesteri Hivatalával közösen április 3-án,
szombaton 8-12 óra között folytatják a hulladékba szánt
elektronikai és elektromos készülékek begyűjtését. Be-
gyűjtőpontok a Tudor negyedben: a Moldova utcában (a
Super környéke), a Brassó utcában (a kazánház kör-
nyéke); továbbá a Kövesdombon: a Maros Művészegyüt-
tes épülete mögött, a Parâng utcában (a Profi üzletnél), a
Szentjánosbogár óvoda mellett (a Palas üzlet mögött), a
Koós Ferenc utca és a Godeanu utca kereszteződésénél.
Az idős személyek segítséget kérhetnek a 0748-196-767-
es telefonszámon, az 50 kilogrammnál nehezebb tárgyak
elviteléért szintén segítség kérhető. Az elektronikai hulla-
dék elszállítása ingyenes.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ÁRON, 
holnap BUDA és RICHÁRD
napja.
BUDA: régi magyar személy-
név, Attila fejedelem öccsének
neve a monda szerint. Egyes vé-
lekedések szerint a szláv Budi-
mir személynévből származik. 

2., péntek
A Nap kel 

7 óra 1 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 52 perckor. 
Az év 92. napja, 

hátravan 273 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. április 1.

1 EUR 4,9117
1 USD 4,1836

100 HUF 1,3564

1 g ARANY 230,5864

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 13 0C
min. 8 0C

Megyei hírek
A kereszténység legfontosabb ünnepére, a húsvétra

készülődve megfogalmazódik a kérdés, hogy vajon mit
jelent a ma emberének a húsvéti ünnep, tudunk-e a kül-
sőségeken kívül valóban ráhangolódni az ünnep üzene-
tére? Tudjuk-e értékelni még azokat a hagyományokat,
amelyeket akár gyermekként ismerhettünk meg itt Er-
délyben? Ezeket és más fontos kérdéseket is feltesz

Kurta Kinga műsorvezető vendégeinek: Dimény-Hasz-
mann Orsolya muzeológusnak, a Haszmann Pál Közmű-
velődési Egyesület alelnökének és Dancs Annamari
énekesnőnek, előadóművésznek az Erdélyi Magyar Te-
levízió Nőszemközt műsorában, ami nagypénteken este
8-tól az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán kö-
vethető. 

Mit jelent az ünnep a ma emberének? 
– kiderül az Erdély TV műsorában 

Az Erdélyi Magyar Televízió új, heti műsort indít április
4-től Mesterfogás címmel, amelyben egy-egy szakma ku-
lisszáiba, annak szépségeibe és árnyoldalaiba pillanthatunk
be az adott területen kiemelkedő munkát végző, ismert er-
délyiek kalauzolásával. 

Egy szakma olyan, mint egy finom étel: mindkettőhöz
kell tehetség, tudás, tapasztalat, türelem. Bármennyire is
egyszerűnek tűnik a recept, csak kevesekből lesz igazi mes-
ter. Miért? Erről faggatja Badics Petra műsorvezető egy-
egy ínyenc fogás mellett a legkülönbözőbb szakmák
ismert, elismert képviselőit a Mesterfogás epizódjaiban.
Zeneszerző, sportoló, politikus, színész, orvos, rendező,
polgármester, vállalkozó, pedagógus, pap és író vall mun-
kájának kevésbé ismert oldalairól, arról, hogy hogyan élik
azt meg, milyen áldozatokat hoznak nap mint nap annak
érdekében, hogy hivatásuknak eleget tegyenek. Arról is

vallanak, hogy az adott szakmát hogyan tudják összeegyez-
tetni a magánélettel, milyen kompromisszumokra van
szükség annak érdekében, hogy a munka miatt ne kerüljön
háttérbe a magánélet. Kiderül az is, hogy mitől szép, érde-
kes számukra ez a foglalkozás, mi okoz számukra örömet
munkájukban, illetve mi az, ami elkeseríti őket.

A Mesterfogás kiemelt partnerei kiváló erdélyi étter-
mek: a marosugrai Haller Kastélyszálló, a kolozsvári Rhé-
dey Café, a sepsiszentgyörgyi Óriáspince Rendez-
vényterem, a csíkszeredai 5t Kutya Étterem. Ezek biztosít-
ják a forgatás helyszíneit, valamint a meghívott vendégek
kedvenc fogásait. 

A műsort vasárnaponként este 8 órától követhetik az Er-
délyi Magyar Televízió képernyőjén, a televíziós premiert
követően a műsor elérhető lesz az Erdély TV YouTube-
csatornáján.

Mesterfogás – szakma és hivatás magas fokon
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Kedves olvasóink!
Hirdetési irodánk nyitvatartása, az ünnep miatt, a kö-

vetkezőképpen módosul:
– április 3., szombat, április 4., vasárnap, április 5., hétfő:

zárva
– április 6., kedd: 9-15 óra között.
Következő lapszámunk szombaton, 3-án, majd 7-én,

szerdán jelenik meg.
Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon lehet. 

Román és magyar futballbajnoki mérkőzések 
a televízióban

Április 2., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:

Academica Clinceni – Jászvásári CSM Politehnica (1. liga,
29. forduló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Medgyesi Gaz Metan – Gyurgyevói Astra (1. liga, 29. forduló)

Április 3., szombat:
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:

Nagyszebeni Hermannstadt – FC Argeş Piteşti (1. liga, 29.
forduló)

* 15.45 óra, M4 Sport: Paksi FC – MTK Budapest (NB
I, 27. forduló)

* 18.00 óra, M4 Sport: Zalaegerszegi TE FC – Diósgyőri
VTK (NB I, 27. forduló)

* 20.30 óra, M4 Sport: Budapest Honvéd – Újpest FC
(NB I, 27. forduló)

* 21.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 2, Look Sport
+: Dunărea 2005 Călăraşi – Temesvári ASU Politehnica (2.
liga, felsőházi rájátszás, 1. forduló)

Április 4., vasárnap:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport

+: CSM Slatina – Kolozsvári U (2. liga, alsóházi rájátszás,
A csoport, 1. forduló)

* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:
Botosáni FC – Konstancai Viitorul (1. liga, 29. forduló)

* 15.30 óra, M4 Sport: Kisvárda Master Good – MOL
Fehérvár FC (NB I, 27. forduló)

* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport
+: Aradi UTA – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1. liga, 29.
forduló)

* 18.00 óra, M4 Sport: Budafoki MTE – Ferencvárosi
TC (NB I, 27. forduló)

* 20.15 óra, M4 Sport: Puskás Akadémia FC – Mezőkö-
vesd Zsóry FC (NB I, 27. forduló)

* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport
+: Bukaresti FCSB – CSU Craiova (1. liga, 29. forduló)

Április 5., héftő:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:

Chindia Târgovişte – FC Voluntari (1. liga, 29. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport

+: Kolozsvári CFR – Bukaresti Dinamo (1. liga, 29. for-
duló)

A Helyi 
Közszállítási Vállalat 

közli 
az 55 éven felüli nyugdíjasok-

kal, hogy az ingyenes buszbérle-
tek érvényesek maradnak

június 30-áig.
A vezetőség. 

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
2, 3, 23, 25, 10 + 1 NOROC PLUS: 5 6 8 4 5 7

17, 10, 7, 25, 37, 39 SUPER NOROC: 1 4 9 5 8 6

15, 25, 16, 21, 12, 5 NOROC: 5 3 5 6 0 4 4



Szerda este a korábbi napokhoz képest kevesebb
résztvevővel folytatódtak a járványügyi korlátozá-
sok elleni tüntetések, a hatóságok pedig a hétfői,
erőszakba torkollott demonstrációt meghirdető el-
lenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR)
vezetőit is megbírságolták – közölte csütörtökön a
Digi24 hírtelevízió.

A csendőrség összesítése szerint szerda este – a korábbi 70-
hez képest – már csak 44 településen voltak kisebb-nagyobb
tüntetések, ezek közül tíz esetben a résztvevők száma megha-
ladta a törvényes előírásokban megszabott százat. A hatóságok
444 tüntetőt bírságoltak meg 264 ezer lej értékben, amiért a
szervezők nem jelentették be a megmozdulást, nem gondos-
kodtak a törvényes létszám betartásáról, és mert a résztvevők
nem tartották be az éjszakai kijárási tilalmat, a gyülekezési
korlátozásokat és az egészségügyi előírásokat.

A Digi24 úgy értesült: az AUR két társelnökére, George Si-
mionra és Claudiu Tarziura, a nacionalista és vírustagadó szó-
lamokkal frissen parlamenti képviselethez jutott pártból immár
kizárt Diana şoşoacă szenátorra és az AUR további öt tiszt-
ségviselőjére egyenként 15 ezer lejes bírságot szabtak ki a ha-

tóságok, mivel őket tartják felelősnek a hétfői rendbontásért.
Romániában vasárnap este kezdődött tüntetéssorozat, mi-

után hatályba lépett az a kormányhatározat, amely két órával
növeli az éjszakai kijárási tilalom időtartamát, és csökkenti az
üzletek nyitvatartási idejét azokon a településeken, amelyeken
felgyorsult a koronavírus-fertőzések terjedési üteme. Hétfőn
az AUR bejelentette, hogy „csatlakozik” a tiltakozáshoz, és
felszólította híveit, hogy minden megyeszékhelyen vonuljanak
a kormánybiztosi (prefektusi) hivatal elé.

Később Simion tagadta, hogy az AUR szervezőként vett
volna részt a megmozdulásokon. Bukarestben a demonstráció
kedd hajnalban erőszakba torkollott: mintegy háromszáz tün-
tető kövekkel, üvegekkel dobálta meg a rendfenntartókat, ki-
rakatokat törtek be, szemeteskukákat, padokat rongáltak meg,
több csendőr megsérült.

A „szabadságot”, a maszkviselés, kijárási tilalom, a nyitva-
tartási korlátozás eltörlését követelő demonstrációkon több al-
kalommal idegengyűlölő rigmusokat is skandáltak a
résztvevők. Klaus Iohannis államfő kedden kiadott állásfog-
lalásában elítélte az erőszakot, az idegengyűlöletet és a társa-
dalmi elégedetlenség politikai célú kisajátítását. (MTI)

Egyre több a súlyos beteg
Az elmúlt 24 órában 6115 új esetet diagnosztizáltak,
ezzel a nyilvántartott fertőzöttek száma közel 960
ezer – közölte csütörtökön a stratégiai kommuniká-
ciós törzs (GCS). Elhunyt az elmúlt napban 136 ko-
ronavírussal fertőzött személy, így az áldozatok
száma 23.674-re nőtt. Jelenleg 1434 beteget kezel-
nek intenzív osztályon, ez újabb negatív rekord. Az
elmúlt 24 órában közel 42 ezer teszt eredményét
dolgozták fel. Az új esetekkel 958.918-ra nőtt a jár-
vány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma Ro-
mániában, 856.405 személyt közülük gyógyultnak
nyilvánítottak. Országosan 13.252 személyt kezel-
nek kórházban COVID–19-cel. Románia területén
68.893 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van
otthoni, 16.288 pedig intézményi elkülönítésben.
Ugyanakkor 49.147 személy van házi, 108 pedig in-
tézményes karanténban. (Agerpres)

Esőre és lehűlésre 
figyelmeztetnek

Az ország szinte egész területére érvényes figyel-
meztetést adott ki csütörtökön az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat (ANM) a várható esőzések, légköri
instabilitás és megerősödő szél miatt. Az előrejelzé-
sek szerint záporokra kell számítani, pénteken dél-
előtt Máramarosban, a Körösök vidékén, valamint
Erdély nagy részén, a Bánságban és Moldvában,
péntek délután pedig főleg a délkeleti országrész-
ben. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja
a 15-25 litert négyzetméterenként. Helyenként 
jégeső is lehet. A pénteki nap folyamán többfelé
megélénkül a szél, 45-55 km/órás széllökésekre kell
számítani, a Déli-Kárpátokban 70-80 km/órás szél is
várható. A meteorológusok szerint a következő na-
pokban fokozatosan lehűl az idő országszerte, hét-
végén az ilyenkor szokásosnál alacsonyabb
hőmérsékleti értékek várhatók, sok helyen esni fog,
a hegyekben havazásra is számítani lehet.
(Agerpres)

Közel félmillió dózis 
AstraZeneca-oltóanyag érkezik

Újabb 432 ezer dózis AstraZeneca-oltóanyag érke-
zik pénteken a bukaresti Cantacuzino intézethez. A
koronavírus elleni oltási kampányt koordináló orszá-
gos testület (CNCAV) szerint az oltóanyag szállítását
a gyártó cég biztosítja, és a szállítmány szárazföldi
úton érkezik a fővárosba. A vakcinákat egyelőre el-
raktározzák, majd kiosztják a regionális központok-
nak. Eddig összesen 888.400 adag
AstraZeneca-vakcina érkezett Romániába, és feb-
ruár 15-étől mostanig 359.680 személy kapta meg
ezt a fajta oltást. A most érkező mennyiség az eddigi
legnagyobb, és a következőkben a gyártó az eredeti
ütemtervnek megfelelően fogja leszállítani a vakci-
nadózisokat – jegyzi még meg a CNCAV. (Agerpres)

Áprilistól csökkenhetnek a fogyasz-
tói hitelek törlesztőrészletei

A második negyedévre (április–június időszakra) évi
1,67 százalékra csökkent a fogyasztói hitelek 
irányadó mutatója (IRCC) – közölte szerdán a
Román Nemzeti Bank (BNR). Ez 21 bázisponttal ke-
vesebb, mint az elmúlt első negyedévre (január–már-
cius) megállapított évi 1,88%-os érték. A második
negyedévi IRCC-t a 2020 negyedik negyedévében
regisztrált bankközi tranzakciók napi kamatának
számtani középarányosaként határozzák meg. 2019
májusában lépett hatályba a 2019/19-es sürgősségi
kormányrendelet, amely módosítja a változó kama-
tozású lej alapú hitelek részletének kiszámítási mód-
ját, és kimondja, hogy a lej alapú hitelek kamatát a
bankközi tranzakciók alapján kell kiszámítani,
amelyhez a hitelező hozzáadhat egy fix kamatmar-
zsot a szerződés teljes időtartamára. (Agerpres)

Kormányrendelet az országos
helyreállítási tervről

Sürgősségi rendelettel jóváhagyta a kormány szer-
dai ülésén az országos helyreállítási terv (PNRR) ki-
dolgozásáról szóló 2020/155-ös sürgősségi
kormányrendelet módosítását és kiegészítését. A
módosítások hat „beruházási pillért” határoznak
meg, és az idő rövidségére való tekintettel felhatal-
mazzák az európai alapok minisztériumát, hogy tár-
gyaljon az Európai Bizottsággal a terv elfogadtatása
érdekében, ugyanakkor rugalmasabbá tették a pro-
jektek elfogadásának procedúráját. Florin Cîţu mi-
niszterelnök ezzel kapcsolatban korábban azt
mondta, jelentős összegeket fordítanak a közúti és
vasúti infrastruktúrára, a gázvezeték-hálózatra, to-
vábbá új kórházakat akarnak építeni, és a szociális
intézkedésekre is szánnak pénzt. „Romániának
szüksége van erre a reformra” – fogalmazott.
(Agerpres)

Ország – világ
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Ferenc pápa nagycsütörtökön

Megbírságolták az AUR vezetőit a hétfői rendbontás miatt

A külföldiek előtt is megnyitják az oltáselőjegyzési portált

Az emberiség és az egyes emberek életében hordo-
zott keresztről beszélt Ferenc pápa a Szent Péter-
bazilikában bemutatott olajszentelési misén
nagycsütörtökön. A Vatikán bejelentette, hogy kiál-
lítják a torinói szent leplet, mégpedig az interneten
szombaton.

A Szent Péter-bazilikában bemutatott nagycsütörtöki misén
mintegy kétszázan vettek részt, többségükben a római egyház-
megye papjai. A jelenlevők a koronavírus-járvány miatt egy-
mástól biztonságos távolságra foglaltak helyet.

Az olaj-, más néven krizmaszentelési misén a pápa, aki egy-
ben Róma püspöke, megáldotta és megszentelte az egyház-
megyéjében a következő évben használandó szent olajokat és
krizmát, melyeket többek között kereszteléskor és papszente-
léskor használnak. Ferenc pápa és paptársai a hagyomány sze-
rint ezen a misén megújították papi fogadalmukat.

Homíliájában az egyházfő, többször eltérve az előre megírt
szövegtől, a Jézus halála előtti napokról beszélt, hangoztatva,
hogy a kereszt Jézus egész életét végigkísérte. Példaként em-
lítette Heródest és a Szent Család menekülését: a mai világban
számos családnak ugyanígy kell száműzetésbe mennie hazáját
elhagyva – mondta a pápa.

Úgy vélte, a kereszt mindig jelen volt, és jelen van ma is az
emberiség történetében, ahogyan az emberek egyéni életében
is, ahogyan – tette hozzá – a „keresztre feszítők” sem csupán
Jézus korában fordultak elő.

„Jézus vállalta saját elárulását, barátai elfordulását már az

utolsó vacsorán, elfogadta a jogtalan börtönzést, a felületes
ítélkezést, az aránytalan ítéletet, az ok nélküli pofonokat (…),
átölelte a kereszt egészét, mivel a kereszt nem kétértelmű, a
kereszttel nem lehet alkudozni” – jelentette ki a pápa.

A papi hivatásról szólva azt mondta, nem kell megbotrán-
kozni a betegek ápolása és a rabként élők felszabadítása miatt,
hiszen Jézus is ezt tette. Nem számít botrányosnak visszaadni
a vakok látását olyan emberek között, akik behunyják szemü-
ket és elfordítják fejüket – mondta a pápa. Megjegyezte, egyes
botrányok már Jézus idejében is csupán egy vidéki napilap
harmadik oldalára kerültek volna. Ferenc pápa felidézte, hogy
az ő papi szolgálata során is akadtak nehéz pillanatok, és egy
szerzetesnő szavai segítettek neki. „Jó pásztornak lenni, taní-
tónak, mindenki iránti szolgálattal”, ahogyan Jézus is tette –
összegezte a papi szolgálatot Ferenc pápa.

A pandémia miatt elmaradt a nagycsütörtöki lábmosás szer-
tartása, az utolsó vacsora emlékezetére bemutatott misét Gio-
vanni Battista Re, a bíborosi testület vezetője mutatta be a
Szent Péter-bazilikában. Ferenc pápa nagypéntek este a ke-
resztutat a Szent Péter téren hívők nélkül vezeti. A Vatikán te-
rülete húsvét alatt, Olaszország egészével együtt, teljes zárlat
alatt lesz, a szertartások interneten követhetők.

A szentszéki államtitkárság bejelentése szerint a Jézus ha-
lotti lepleként tisztelt torinói Sindonét szombaton kiállítják:
az ereklyét a járványhelyzet miatt interneten és a televíziókon
keresztül lehet látni. A kísérő imádságot Cesare Nosaglia to-
rinói érsek vezeti. (MTI)

A román személyi szám nélküli, az országban jog-
szerűen tartózkodó külföldiek előtt is megnyitják a
koronavírus elleni oltáskampány előjegyzési portál-
ját – jelentette be keddi sajtóértekezletén Valeriu
Gheorghiţă katonaorvos, a kampány koordinátora.

Az internetes előjegyzési portál a román személyi szám
(CNP) alapján regisztrálta a jelentkezőket, így a román okmá-
nyokkal nem rendelkező külföldiek eddig csak telefonon ke-
resztül foglalhattak időpontot. A koordinátor szerint április
10-től maga a portál hoz létre számukra a regisztráció során
egy egyedi azonosító számot, amely az általuk csatolt külföldi
– a vakcina beadásakor felmutatandó – személyazonossági ok-
mánnyal együtt lehetővé teszi számukra, hogy az internetes
felületen foglaljanak oltási időpontot vagy feliratkozzanak va-
lamely oltóközpont várólistájára.

Romániában az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség
és Svájc állampolgárai jogosultak ingyenes vakcinára, vala-
mint azok a – harmadik országokból érkezett – külföldi állam-
polgárok, akik érvényes tartózkodási engedéllyel
rendelkeznek. A külföldiekre is az oltási stratégiában megha-
tározott elsőbbségi elvek érvényesek.

Gheorghiţă szerint az oltáskampány harmadik, a teljes la-

kosságot megcélzó szakaszának megnyitása óta viszonylag ál-
landó – 750 ezer körüli – a várólistákra feliratkozottak száma
annak ellenére, hogy közülük közben több mint 300 ezer em-
bert értesített a rendszer, hogy sorra került, és 70 százalékuk
elő is jegyezte magát az oltásra.

Az oltáskampány koordinátora szerint ez kielégítő érdeklő-
dés, nem azt jelenti, hogy csak 750 ezren akarják beoltatni ma-
gukat: van, aki újabb oltásközpontok megnyitását vagy más
vakcinatípus megjelenését várja, esetleg arra vár, hogy a csa-
ládorvosi rendelőben kaphassa meg az oltást. Gheorghiţă ezzel
vélhetően Florin Cîţu miniszterelnök burkolt bírálatára reagált,
aki szerint folyamatosan gyorsul az oltáskampány, amelynek
üteme a jelenlegi napi 50-60 ezerről akár 100 ezerre emelked-
het, és nem szeretné, ha abba a helyzetbe kerülnének, hogy
nem lesz kinek beadni az áprilisban érkező 4,5 millió dózist.

A koordinátor beszámolt arról, hogy az előjegyzési portál
interaktív térképén minden oltóközpontnál feltüntették, milyen
vakcinatípust használnak, április közepétől pedig a családor-
vosok is bekapcsolódnak a kampányba. Az általuk beadandó
vakcinákra már nem a központi portálon, hanem a rendelőben
kell majd feliratkozni, de az immunizáció adatait mindenütt
bevezetik az országos oltási regiszterbe. (MTI)

Kötelező vételi ajánlatot tett a Romgaz az Exxon
Mobil részesedésére a fekete-tengeri földgázmezőben

Kötelező vételi ajánlatot tett a Romgaz román ál-
lami gázvállalat az amerikai ExxonMobil olajválla-
latnak a Neptun elnevezésű fekete-tengeri
földgázmezőben birtokolt 50 százalékos részesedé-
sére – közölte szerdán a román vállalat.

Az amerikai óriásvállalat februárban bocsátotta áruba a ré-
szesedését. Korábban a Romgaz vezetősége 20 százalékot
akart megvásárolni, de a bukaresti hatóságok végül a teljes 50
százalékos csomag megszerzéséről döntöttek.

A Neptun elnevezésű földgázmező kitermelési jogát 50-50
százalékban birtokolja az Exxon és az osztrák OMV.

A Hotnews.ro hírportál úgy tudja, hogy amennyiben a tranz-
akció létrejön, a román hatóságok felgyorsítják a fekete-ten-
geri földgáz kitermelését szabályozó törvény módosításának

elfogadását. A jogszabályt korábban olyan formában fogadta
el a parlament, hogy nem elég befektetőbarát, ezért az OMV
2021-re halasztotta a kitermelés megkezdéséről szóló dönté-
sét. A hírportál szerint a bukaresti hatóságok azért nem módo-
sították korábban a jogszabályt, hogy ezzel megkönnyítsék a
tranzakció létrejöttét, ugyanis ha túl kedvező befektetői felté-
teleket állapítanak meg, akkor az Exxon drágábban adhatná el
a részesedését vagy akár megtartaná azt.

Virgil Popescu miniszter kedden elmondta, a kormánykoa-
líció fogja beterjeszteni a parlamentben a törvénymódosító in-
dítványt, amelyet a testület reményeik szerint elfogad a
jelenlegi ülésszakban.

A Neptun Deep névre keresztelt földgázmezőben 42-84 mil-
liárd köbméterre becsült gázmennyiség rejlik. (MTI)
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Nehéz időszakot élünk, a járvány
nemhogy csillapodna, újra erőre ka-
pott, ismét sok a beteg. Az emberek
türelme a végéhez közelít. Több
mint egy éve a betegségtől való fé-
lelem, sok családban a gyász, a kor-
látozások írják felül az eddig
megszokott életet. A járvány miatt
le kellett mondani a közösségi, mű-
velődési és egyházi életről, esemé-
nyekről, istentiszteletekről. Miután
tavaly húsvétkor a karantén miatt
üresek maradtak a templomok, idén
a korántsem derűs helyzetben ho-
gyan nézünk húsvét elébe? 
– kérdeztük Jakab Istvánt, a Maros-
Mezőségi Egyházmegye esperesét.

– Reménykedem abban, hogy nem
lesznek újabb, istentiszteleteket illető szi-
gorítások, mert akkor kiszorulunk a
templomból a templomudvarra, szabad-
térre. Nem is akarok arra gondolni, hogy
egy újabb húsvétot úgy kell megélnünk,
hogy távol vagyunk a közösségtől és
Isten házától, hogy be kelljen zárni a templomot! Ha mégis
lesznek szigorítások, a templom udvarán veszünk részt az is-
tentiszteleten. Udvarfalván – ahol a lelkészi szolgálatot vég-
zem – ezt könnyen meg lehet oldani, itt egy nagy és négy
kisebb sátrat állítunk fel. Tavaly is, miután már lehetett, így
zajlottak az istentiszteletek. Most is erre számíthatunk. Az
egyházmegyében az egyházközségek nagy része ugyanígy
oldja meg. A mezőségi kicsi gyülekezetekben, ahol keveseb-
ben vannak, a templomban is megtartható az istentisztelet. Ta-
valy húsvétkor teljes lezárás volt, online közvetítették a
húsvéti istentiszteleteket, a gyülekezetek így kapcsolódhattak
be az igehirdetésbe, de a hívek nem vehettek részt személye-
sen! Persze, az online közvetítés nagy segítség volt. Sohasem
gondotlam volna, hogy hálát adok Istennek azért, hogy van
Facebook, meg YouTube, meg egyebek… Nagyon nagy segít-
ség volt, hogy legalább online térben együtt lehettünk. De ez
nem az, amihez hozzászoktunk, amit évszázadok óta gyakor-
lunk. A személyes találkozást, a közösségi együttlétet nem pó-
tolja semmi! – fogalmazott Jakab István esperes.
Ha vásárolni lehet, egy órára a templomba is el lehet menni!

– A tavaly a rossz hírek, a betegségek mellett az a tény, hogy
két hónapig csak online istentiszteletet tarthattunk, nagyon meg-
viselt. De túléltük. A lelkipásztorainknak a 70 százaléka átesett
a fertőzésen, s azt hiszem, a híveink jelentős része is. Udvarfal-
ván nem volt olyan sok megbetegedés, jelenleg nem is tudok
senkiről, aki beteg lenne. Magyarországon szigorítottak, teljesen
bezárták a templomokat, bízunk abban, hogy nálunk ez nem kö-
vetkezik be. Nem vagyunk vírustagadók, szembenézünk a prob-
lémákkal, igyekeztünk minden óvintézkedést betartani. Nem volt
feszültség amiatt, hogy maszkot kell viselni. Vásárolni el kell
menni, szerintem templomba is el lehet menni egy órára! Ha
másképp nem, akkor szabadtéri istentiszteletre! Amíg nem lehe-
tett szabadtéren istentiszteletet tartani, Udvarfalván vasárnapon-
ként három szertartás volt, a gyülekezetet utcánként osztottuk
be, hogy aki akar, tudjon ott lenni! Ugyanis egy időben hozzá-
vetőlegesen csak 60-an lehettünk a templomban. Virágvasárnap
megtartottuk a konfirmációt, négyen konfirmáltak, nem volt
nagy tömeg, mint máskor, de így is a gyülekezet fele kint volt
az udvaron.

Megtörténhet, hogy szabadtéri istentiszteletek lesznek
– A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság által közzé-

tett táblázat szerint a Maros-Mezőségi Egyházmegyéhez tartozó
települések közül március 30-án három település is vörös beso-
rolásba került: Marosvásárhely, Marosszentanna és Marosszent-
király. Itt a pozitív esetek száma 3 és 4 ezrelék között mozog. 

– Marosvásárhelyen öt gyülekezet tartozik a Maros-Mezőségi
Egyházmegyéhez: a meggyesfalvi, az alsóvárosi, a Szabadság
utcai, a Szabadi úti és a felsővárosi. Tekintettel arra, hogy az
esetszám napról napra változhat, megtörténhet, hogy itt csak sza-
badtéri istentiszteleteket tarthatnak. Remélem, lesz annyi böl-
csesség a kormányban, hogy az istentiszteleteket nem tiltja be,
erről már magas szintű döntés született. 
Városon nagyobb a lemorzsolódás

– Hogyan értékeli, az elmúlt évben tapasztalható volt-e lemor-
zsolódás a gyülekezetekben?

– A városi gyülekezetekben a korábbiakhoz viszonyítva van
egy 40-45 százalékos lemorzsolódás a templomba járók számát
illetően. Kis gyülekezetekben ez a jelenség szinte nem tapasz-
talható, a közepes, illetve a nagy gyülekezetekben nagyon vál-
tozó a helyzet. Többnyire attól függ, hogy tavaly hogyan tudták
megoldani a szabadtéri istentiszteletek megszervezését. Ott, ahol
rendezett, nagy templomudvar van, ahol be lehetett tartani a tá-
volságot, nincs lemorzsolódás. Ilyen például a legnagyobb gyü-
lekezetünk, a mezőpaniti, vagy a mezőbergenyei is, ahol a kinti
istentiszteletet meg lehetett oldani. Ott sem volt lemorzsolódás,
ahol vasárnaponként több szertartást tartottak, viszont ott, ahol
ezt nem sikerült megoldani, a hívek körülbelül 10 százaléka ma-
radozott ki. De vannak olyanok hívek is, akik ebben a nehéz idő-
szakban kezdtek el rendszeresen templomba járni. Úgy látom,
hogy ahol első perctől komolyan vette a lelkész és a presbitérium
az óvintézkedéseket, nem tiltakoztak a maszk és a távolságtartás
ellen, az biztonságot adott a gyülekezetnek. Ahol azt mondta a
presbitérium, hogy nem kell maszk, nincs veszély, folyjon min-
den tovább, ahogy eddig, egy-két hónap elteltével a hívek egy
része elmaradozott, mert úgy érezték, hogy nincsenek biztonság-
ban. Én úgy gondolom, hogy a járványhelyzetben az egyháznak
felelősen és felelősséggel kell viszonyulnia az előírásokhoz. Adja
Isten, hogy közösségeinkben ne legyenek betegek sem húsvét-
kor, sem azután! – fogalmazott az esperes.

Az online tér nem az, amihez évszázadokon át hozzászoktunk
A közösséget nem pótolja semmi!

Mezey Sarolta

A Stabat Mater egyike a legis-
mertebb középkori imáknak.
Mind az egyház, mind a laikus
mozgalmak hamar rájöttek, hogy
ez a szövegforma fölöttébb alkal-
mas „kántálásra”, zsoltár- vagy
litániaszerű ritmikus felmon-
dásra. 

A kereszt alatt gyötrődő 
Szűzanya siraloménekének egyik
legnépszerűbb zenei feldolgo-
zása Giovanni Battista Pergo-
lesi 1736-ban megírt műve.
Április 2-án, nagypénteken este
7 órától a társulat YouTube-csa-
tornáján és Facebook-oldalán e
remekmű hallgatható meg 
a Kolozsvári Magyar Opera
ének- és zeneművészeinek elő-
adásában.

Nagypénteki hangverseny a Kolozsvári Magyar Opera online előadásában

Nagypéntek után

Sokan álltak a néma betonóriás lábánál, a men-
tőautók előtt meg-megnyíló hátsó kapu előtt.
Riadt, reménykedő tekintetek pásztázták az apró
kockáknak tűnő emeleti ablakokat – maguk sem
tudták, melyiken lenne jó beröppenni, körülnézni,
simogatva segíteni –, néha össze is ütköztek, egy-
másba fúródtak, aztán újra elszigetelten folytatták
kábult keringésüket, mint beteg pillangó a fülledt
szobában. Időnként megjelent egy frottírköpenyes
ápoló, a kapuhoz sietett, és kiáltott egy nevet. Va-
lakire mindig varázsütésként hatott a hang, és az
a valaki már ott is állt karnyújtásnyira a bejárat-
tól, hogy átadhassa a gondosan összekészített cso-
magot. Aztán tekintetével még egyszer
felkapaszkodott a magasba, a legfelső emelet fölé,
talán futólag egy felhőt is megérintett, hogy utána
megkönnyebbülten indulhasson haza a másnapi
visszatérésig. 

Hányan, hányszor élték végig ezt a jelenetet az
elmúlt 12 hónap alatt? Hányan tapasztalták meg
a kórházépületek előtti várakozás időlassító
csendjét, a villanásnyi örömet, ha hetek óta nem
látott szerettükről biztatót mondott az ügyeletes
egészségügyi alkalmazott, vagy a rossz hírek
ólomsúlyát és a leírhatatlan érzést, ha csomag-
hordó szerepük hirtelen véget ért, és a rég nem lá-
tott hozzátartozó utolsó útjához kérték tőlük az
iratokat? Hány nagypéntek játszódott már le az
elmúlt évben a szirénahangú hátsó udvaron? 

A koronavírus-járvány megkárosítottjai között
,,élvonalban” sorakoznak azok a családok, ame-
lyek hetekig nem láthatták kórházban kezelt sze-
retteiket, és akiknek az ,,élő” búcsúvétel
lehetősége sem adatott meg. A testi-lelki gyötrel-
mek krisztusi keresztjének cipelésében – még ha a
kereszten nem is a Covid–19 felirat szerepelt –
esélyük sem volt segíteni, kezüket és lelküket egy-
szerre bénították meg a tehetetlenség szögei. Úgy
gondolom, az idei húsvét üzenete elsősorban nekik
kell hogy szóljon. A Máriáknak és Mária Mag-
dolnáknak, Jakaboknak, Jánosoknak – mindenki-
nek, akit az elmúlt hónapok végigvittek a
különböző hosszúságú és nehézségű keresztuta-
kon. Azoknak, akik remélték a dolgok helyreállá-
sát, a gyógyulást, feltámadást. Ez utóbbi ugyanis
nem maradt el végleg – legfeljebb másként ala-
kult, földi léptékben mérve elhalasztódott kicsit,
ahogy annyi minden vírusverte világunkban. 

Az ünnep csendjében – ami egészen más, mint
a nagypénteki várakozás lélekszorító némasága –
talán a gyászolók is közelebb kerülnek a létnek ér-
telmet adó bizonyossághoz, a jézusi örömhír meg-
tapasztalásához. Ha pedig ebből az élményből egy
töredéknyi is bekövetkezik, a szívekre kősziklaként
nehezedő fájdalom is veszíthet erejéből, és helyé-
ből kimozdulva megengedheti, hogy az érintésnyi
résen beáramoljon a fény.

Nagy Székely Ildikó 



Egyre inkább azt tapasztalhatjuk, hogy az
ünnepek már nem arról szólnak, amiről
régen. A járvány pedig tovább rontott az ün-
nepek régi fényén, hiszen már nemcsak a val-
lási szokások maradtak és maradnak el,
hanem a találkozások is. Gondoljunk kará-
csonyra, a szeretet ünnepére, ami egyre ke-
vésbé szól Jézus születéséről, a járvány miatt
pedig a családok sem ülhettek össze a meg-
szokott formában, hiszen nem egy esetben a
családtagok, rokonok nem tudtak hazajönni
a korlátozó intézkedések miatt. Amennyiben
elvonatkoztatunk a járványtól – lássuk be, ez
egyáltalán nem egyszerű –, akkor is azt vesz-
szük észre, hogy a karácsony már egyre in-
kább az ajándékozásról szól. A húsvétnak
pedig szintén megváltozott a jelentősége.

Természetesen minden ünnep különbözött
egy kicsit az előzőtől, így két ugyanolyan
húsvét sem volt. Tavaly elmaradt a templo-
mozás, idén már erre valószínűleg lesz lehe-
tőség, sőt éjféli istentiszteletre is el lehet
menni. Az már egy másik kérdés, hogy há-
nyan fognak visszaélni a nagyszombaton
meghosszabbított kijárási tilalommal. 2020-
ban elmaradt a locsolás, ami főként a fiatalok
számára a húsvét egyik különleges esemé-
nye. Ez idén sem lesz a régi formájában. A
járvány előtt húsvét másodnapján az utcákat
elárasztották az elegánsan felöltözött férfiak,
akik elindultak megöntözni a számukra ked-
ves hölgyeket. Nem tartom kizártnak, hogy
idén már többen elindulnak, mint tavaly, de
akkor sem lesz az igazi, mert – érthető módon
– sokan lesznek, akik nem fogják fogadni a
férfiakat.

A húsvétnak pedig, a vallási részén kívül,
van egy erős szocializáló szerepe. A hagyo-
mányőrzés szintén kiemelkedően fontos, de
számomra az emberi találkozások képezték
minden évben a legnagyobb értéket. Csopor-
tosan vagy egyedül, de meglátogattam a szá-
momra fontosakat, meglocsoltam őket, és
egy jót beszélgettünk. Ilyenkor elmentünk
olyan helyekre, olyan személyekhez, akikhez
egész évben nem, és ki tudja, talán még ör-
vendtek is nekünk.

Nyilvánvalóan benne van a pakliban, hogy
a hölgyek számára nem ennyire kellemes a
locsolás, hiszen egész nap otthon kell ülje-
nek, és estére már alig bírják elviselni azt a
szaggá alakult illatáradatot, ami a hajukra ke-
rült, és nem egy esetben kénytelenek néhány
napig még elviselni. Továbbá ott van még az

a tény is, hogy készülni kell a húsvétra: to-
jásfestés, takarítás, bevásárlás és még sorol-
hatnánk. Azonban mindezek ellenére biztos
vagyok benne, hogy az ő lelküket is meleg-
séggel tölti el egy-egy találkozás és beszél-
getés.

Mivel minden ünnep minden évben más,
így az idén sem lesz olyan a húsvét, amilyen
a tavaly vagy az azelőtti években volt. De az
ideinek is lesz egy sajátos hangulata. A Bib-
lia tanítása szerint a húsvét a feltámadás ün-
nepe, ennek fényében reménykedjünk, hogy
a mostani húsvét elhozza a feltámadást a
világ számára, valamint reménykedjünk
abban, hogy a járványból úgy fog feltámadni
a világ, hogy magával viszi mindazt, amire
a vírus megtanította. Talán ennél többre
nincs is szükség.
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Nagy-Bodó Szilárd

Fotó: Nagy Tibor

Húsvét a járványban
A feltámadás vagy a szocializálódás ünnepe?

Húsvéti tojáskosár, különböző méretű, színezhető
tojások, virágtartók, borosdobozok és a vendég-
váró asztal megannyi más, fából készült tartozéka
sorakozott a múlt hét végén a marosvásárhelyi vár
udvarán tartott vásár egyik – a többitől kissé kü-
lönálló – standjánál. 

A gazdag kínálatot egy megszemélyesített ajándéktárgya-
kat forgalmazó megyeszékhelyi cég hozta el az ünnepi han-
golódást segítő rendezvényre. Szabados Antónia a
vállalkozás egyik tulajdonosaként örömmel mutatta be a sze-
münk elé táruló látványvilágot.

– A tárgyak gravírozása Attila, a párom munkája, a díszí-
tés, elrendezés az én feladatom. Az idei húsvéti újdonságok
közül az egy-, illetve többdarabos tojáskosárkát és a szív
alakú dobozkát emelném ki, aminek mindkét rekeszében el-
helyezhető egy üzenet. De van itt egy öröknaptár is és egy
örökóra, ami az órák és a percek mellett a napot, a hónapot
és az évszámot is mutatja, és személyes üzenettel látható el.

A szombat déli napsütésben mindegyre megállt valaki a
vásárlócsalogató asztalnál. Voltak, akik a fatojásokat néze-
gették, másokat a talicskát toló nyuszi érdekelt. Időközben
Antóniáék kislánya, az előkészítő osztályba járó Lilla is elő-
bukkant hozzá hasonlóan szőke játék babájával, Aranyhajjal.
Gyorsan elújságolta, hogy éppen aznap van a születésnapja,
hét évet töltött, aztán a húsvéti készülődéssel kapcsolatos kér-
déseinkre is megfelelt.

– Imádok tojást festeni, legszívesebben mindet zöldre
– árulta el a kislány, majd azt is elújságolta, hogy egyszer
húsvétra egy éneklő játék nyuszit kapott. Az öntözéstől
egyelőre nincs elragadtatva – derítettük ki a továbbiak-
ban.

– Igyekszünk megőrizni a családi hagyományokat, a tavaly
a járványhelyzet miatt azonban elmaradt a locsolás, és idén
is szűkebb körben ünnepelünk, mint a korábbi években. A 11
éves fiam, Attila a párommal szokott öntözni járni. A bará-
tokkal egyelőre még nem alakult ki ez a szokás, két évvel ez-
előtt ugyanis még túl kicsi volt hozzá, a múlt évben pedig
itthon kellett maradnia – magyarázta Antónia.

– Apu tud egy nagyon vicces locsolóverset – szólalt meg
újra Lilla huncut mosollyal. Végül édesanyjával az idei to-
jásfestés újdonságába is beavattak. 

Eddig különféle matricákkal díszítették a locsolók jutal-
mát, idén először azonban – mivel Lilla már hétéves nagy-
lány – a kesicével, viasszal történő tojásfestést is 
kipróbálják. 

Ajándékkészítők ünnepe
Aranyhaj és a zöld tojás

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor



S ha kiszakad ajkam, akkor is,
e vad, vad március évadán,
izgatva belül az izgatott
fákkal, (…)
sodrában a szörnyű malomnak:

ha szétszakad ajkam, akkor is,
ha vérbe lábad a dallal és
magam sem hallva a nagy Malom
zúgásán át, dalomnak izét
a kínnak izén
tudnám csak érzeni, akkor is
(…) szakadjon a véres ének!

Babits Mihály Húsvét előtt című versének
kezdősorait akár egy világjárvány elleni til-
takozásként is értelmezhetnénk. Pedig az
1916. március 26-án, a budapesti Zeneakadé-
mián megrendezett Nyugat-matinén felolva-
sott mű az első világégés ellen szólt. Elege
volt már mindenkinek a háborúból. Nagypén-
tek van ma, s béke. És elegünk van ebből a
világjárványból. Értelmetlensége s az utána
szükségszerűen eljövend békesség hite s igé-
nye is itt lüktet benne.

Mert „Van most dicsérni hősöket, Iste-
nem!”, hiszen sokan – egészségügyben dol-
gozók, közalkalmazottak, köztisztviselők,
folytathatnám a sort – állnak helyt (éve is el-
múlt már), hogy vége legyen ennek az egész
emberiséget sújtó természeti katasztrófának.

(…) de nem győzelmi ének az énekem,
(…) zengeni (…) inkább
szerelmet, embert, életeket,
meg nem alvadt fürge vért:

(…) Én nem a győztest énekelem,
(…) hanem azt, aki lesz, akárki,
ki először mondja ki azt a szót,
ki először el meri mondani,
kiáltani, bátor, bátor,
azt a varázsszót, százezerek
várta lélekzetadó szent
embermegváltó, visszaadó,
nemzetmegmentő, kapunyitó,
szabadító drága szót,
hogy elég! hogy elég! elég volt!

S bár e sorok a háború értelmetlenségéről
szóltak 1916-ban, de ma – talán jobban, mint
akárha az elmúlt fél évszázadban – magunk
sorsának érezzük:

(…) Legyen vége már!
Aki alszik, aludjon,
aki él, az éljen,
a szegény hős pihenjen,
szegény nép reméljen.
Szóljanak a harangok,
szóljon allelujja!
mire jön új március,
viruljunk ki újra!
egyik rész a munkára,
másik temetésre
adjon Isten bort, búzát,
bort a feledésre!

(…) Legyen vége már!
Aki halott, megbocsát,

ragyog az ég sátra,
Testvérek, ha túl leszünk,
sohse nézünk hátra!
Ki a bűnös, ne kérdjük,
ültessünk virágot,
szeressük és megértsük
az egész világot:
egyik rész a munkára,
másik temetésre:
adjon Isten bort, búzát,
bort a feledésre!

Április. A hagyomány szerint e hónapnak
is Romulus adott nevet, isteni anyjának, Vé-
nusznak etruszk neve után: Apru, aki az ókori
görögöknél Aphrodité volt. A hónap római ün-
nepei a növényzet sarjadzását, az állatok sza-
porodását, általában a termékenységet voltak
hivatottak elősegíteni. Ha a márciust Romulus
atyjának, Marsnak szentelték, csak méltányos
volt, ha a rá következő hónapot Mars kedve-
sének, Vénusznak dedikálták, annál is inkább,
mert hiszen a naptárt reformáló Julius Caesar
a maga családjának ősanyját tisztelte ebben az
istenasszonyban. Más szófejtés szerint Vé-
nusz állandó époszi jelzője „aprilis” volt. Ez
a szó az aperire (megnyitni, tulajdonképpen
ad-parire) igéből ered. Eredetileg a szülésre
vonatkozott ez a megnyitás.

Április 1. valamikor évkezdő nap volt. A
téli napfordulótól számított századik nap,
ezért népünk régente száznapnak is nevezte.
Egyébként pedig negyvenesnap volt. E nap
időjárásából negyven napra jósoltak, termés-
kilátásokra következtettek. E nap az indás nö-
vények vetőnapja is volt, minden más munka
végzésére szerencsétlennek tartották, mert a
nép úgy hitte, Júdás ezen a napon akasztotta
fel magát.

Az áprilist járatás (április bolondja) az
ókori tavaszkezdő tréfás örömünnepekre ve-
zethető vissza. Hozzánk német közvetítéssel
került. Erre vall, hogy elsősorban városi és
gyermekmulatság, a felnőtt falusi nép köré-
ben sohasem gyökeresedett meg.

Bolondos egy hónap
Április hónapja,
Hol kalap a fején,
Hol báránybőr sapka.

Köpönyegbe burkol,
Ingujjra vetkőztet;
Mutatja a tavaszt
Hol nyárnak, hol ősznek.

Hiába próbálnád
Kilesni a kedvét,
Túljár az eszeden,
Mire észrevennéd.

Búsnak teszi magát,
Szeme könnyben ázik,
Mindegyre lehunyja
Sűrű szempilláit.

Aztán gondol egyet,
Fülig fut a szája,
S ránevet a fényben
Hunyorgó világra.

Bizony szeszélyes április. Kányádi Sándor
az Április hónapjában fején találta a szöget.

Április másodikán – Hans Christian An-
dersen születésnapján, 1805-ben született –
tartják a gyermekkönyvek nemzetközi napját.
Kevesen tudják, hogy a nagy dán mese-
mondó jó költő is volt. Álljon itt bizonyságul
– Jékely Zoltán fordításában – a Családi
élet, hajdanán részlete.

Milyen regényesen mosolyog az a faház a
völgyben!
A nagyszobának padlaja szénával hintve, zöld-
del,
közepiben, a tűzhelyen valódi máglya lángol,
hogy a szurok csengőn csepeg a boltos házhí-
járól.
Míg fent a füst utat keres, hogy ki hol is szalad-
jon,
a telt serfőzőüst körül tanyázik férfi, asszony.
Hajdankor vaskos fiai, alakjuk is mutatja,
ruházatuk bőrből való s természetes a szagja.
Sült koncokat rágcsálnak ott, s aki lerágta
végül
szomszédját homlokon veri a nyájasság jeléül.
A lányszobában – mint fonó, úgy fest az – 
a cselédek
úrnőjükkel alsóneműt foltozva üldögélnek;
s ha mondanának csintalant, mint illő volna
többet,
úrnőjük poffal, s mással is, megzabolázza őket.

Április 2-án, 1775-ben született a tehetsé-
ges hadvezér Emánuel György. A déli határ-
őrvidéken katonacsaládban született ifjú
szintén határőr lett. Olyannyira kitüntette

magát, hogy a vármegye javaslatára a bécsi
magyar testőrség tagja lett. Bécsben is részt
vett a szellemi életben, sokoldalú, érdeklődő-
ember volt, Kisfaludy Sándor is barátai közé
tartozott. Parancsnokával való összetűzése
következményeként azonban emigrált Orosz-
országba, ahol a napóleoni háború alatt kato-
nai sikerek egész sora fűződött nevéhez. A
borogyinói csatatéren tanúsított vitézségéért
a legmagasabb orosz katonai kitüntetést, a
Szent György-rendet kapta meg. Altáborna-
gyi rangban a Kaukázus vidékére vezényel-
ték, ami akkor is háborús tűzfészeknek
számított. Nem állt tőle távol a földrajzi fel-
fedezések világa: ő szervezte meg az 5642
méter magas Elbrusz meghódítását. Az expe-
díciónak rajta kívül egy másik magyar tagja
is volt, Bese János földrajztudós. A csapat-
nak egyetlen – orosz – tagja jutott fel a
csúcsra, az általa gyűjtött kőzetminták felét
Emánuel Bese Jánostól hazaküldte a Magyar
Nemzeti Múzeum részére. Az Elbrusz-expe-
díció sikeres megszervezéséért és végrehaj-
tásáért Emánuelt az Orosz Tudományos
Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta.

Április 4-én, 1889-ben született a neves ra-
diológus, az első egyetemi előadónő Magyar-
országon, Götz Irén Júlia. Az egyetemi évek
után az 1911/12-es tanévben ösztöndíjjal Pá-
rizsba ment, ahol Maria Skłodowska Curie
rádiumlaboratóriumában képezte magát to-
vább. 1920 után először Bécsben, majd Ko-
lozsváron telepedett le. Romániában
élelmiszerkémiát tanított, és 1927-ben itt sze-
rezte meg a fizikai tudományok doktora
címet. A harmincas években a család a Szov-
jetunióba települt át. 1931–38 között Götz
Irén a moszkvai Nitrogénkutató Intézet tudo-
mányos osztályvezetője volt. 1941-ben ko-
holt vádakkal letartóztatták; a börtönben
kapott tífuszban halt meg.

Április 4. a természet éltető erejét megsze-
mélyesítő Kübelé istennő ünnepe volt Rómá-
ban.

Idén április 4. húsvét vasárnapja.
Húsvét megannyi jelképéből ma a húsvéti

bárány – csibe – színes tojás hármast teszem
asztalodra, kedves Olvasóm.

A húsvéti bárány Jézus Krisztus maga. A
keresztény ősegyház egyik legrégibb, az
apostolok korával egyidős szimbóluma.

Az újonnan kikelt csibe, ahogy a látszólag
nem élő tojásból életre kel, a megújuló élet
jelképe.

A színes tojásról egy középkori legenda
szól. Simon – aki egyetlenként merte segíteni
Jézust a keresztúton: átvéve a keresztet, de ő
is megbotlott, s elesett –, mikor hazaért, azt
találta, hogy a tyúkok alatt a tojások színesek
lettek.

Idén a nehézségek óráiban talán mi is job-
ban megbecsüljük a bárány, a csibe s a festett
tojás üzenetét.

Áldott húsvétot kívánva, maradok kiváló
tisztelettel.

Kelt 2021-ben, nagypénteken

Tavaszi csillagvirág (Scilla bifolia)
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Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CDLVI.)

Fehér virágú japánbirs (Chaenomeles japonica nivalis)
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A húsvéti határkerülés középkori,
egyházi-liturgikus eredetű szokása
Közép-Európának és egyben a ma-
gyarságnak, ami korunkra csak a pe-
remterületeken maradt fenn.
Erdélyben katolikusok és protestán-
sok egyaránt gyakorolták. A nyárád-
menti határkerülés így régmúlt idők
egymásra tevődött rítusait őrizheti,
különböző korú és funkciójú szokáse-
lemek láncolata.

Megcsapásos legényavatás
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 terepmunkám során
hamarosan kiderült, hogy az emlékezetben el-
érhető adatok szerint a vidék több falujában
is élt ez a szokás. Ezekben a falvakban –
Szentháromság és Jobbágyfalva kivételével
– többségében protestáns felekezetűek, refor-
mátusok és unitáriusok laktak, laknak, ekkor
tehát a szokáseseménynek a protestánsok
által gyakorolt változatával találkoztam. A
húsvétéjszakai határkerülő menetben férfiak
és cseperedő legények vettek részt. A fiatalok
farát játékosan odaverték a felkeresett határ-
hompokhoz vagy botokkal megcsapták őket.
Ezzel emlékeztettek, hogy hol van a falujuk
határának a vége. A megcsapással és egyéb
próbák kiállásával legényekké is avatták
őket, és ők megkezdhették a legényéletet. A
határkerüléssel nemcsak a határok pontos is-
meretét adták tovább a felnövekvő nemze-
déknek, hanem a termőföld megbecsülését, a
munka- és rendszeretetet, az összetartozás ér-
zését is. A határkerülésnek ez a rendje a leg-
több faluban az 1950–1960-as években
megszűnt. A tulajdonképpeni határkerülés
megszűnése nem jelentette az egész szokás-
kör elhagyását. Közösségi funkcióját a fenyő-
ágazás, virágozás, az öntözés és hajnalozás
vitte és viszi tovább napjainkban is.
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 ezen a
környéken, a Szentföldön még élő szokás a
húsvéti határkerülés. Az első, felszínes tájé-
kozódásból kiderült, hogy ezekben a falvak-
ban a kommunizmus évtizedeiben is jártak
határkerülni, sőt Nyárádremetén a szokás em-
beremlékezet óta folytonos. De az is hamar
kiderült, hogy e falvak határkerülési szokás-
rendje különbözik a protestáns falvak szokás-
rendjétől. 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 em-
berek és asszonyok, előimádko-
zók és előénekesek vezetésével,
zászlókkal, feszületekkel, éne-
kelve a határra vonultak. Az
utcai és mezei kereszteknél
megálltak, énekeltek, jó termé-
sért, bőségért imádkoztak. A
zsenge búzaszálakból koszorú-
kat fontak, és a zászlókra akasz-
tották, úgy vitték a faluba az
élet, a feltámadás jelképeit. Zöld
ágakat, fűzfaágat, mogyorófaá-
gat is törtek, s megszenteltetés
után az istállókba és a kapukra
szúrták fel, szentelményként
őrizték. Köszvényesen, De-
ményházán a határkerüléskor
avatták fel az újoncokat, vagyis
azokat a fiatalokat, akik először
mentek határkerülni, és a fiatal
menyecskéket.
A fordulat után

Nyárádremetén talán még
soha nem indultak annyian ha-
tárkerülni, mint 1990 húsvétján.
Lehettek vagy négy-ötszázan, az
idős férfiaktól és asszonyoktól a
nyolc-tízéves gyermekekig. Aki
csak tehette, hazament Vásár-
helyről, Udvarhelyről, Csíksze-
redából, Szovátáról, hogy az otthon
maradottakkal együtt kimenjen a szülőföld
határába, és együtt éljék át a feltámadás ün-
nepét, örömét. Hajnali csengettyűszó ébresz-
tette a falut, s kicsi idő múlva megszólalt a
templom harangja is. A határkerülésre készü-
lők a templom előtt gyülekeztek, kivitték a
zászlókat, a Jézus-korpuszt és feszületet.
Hangtalanul és gyorsan megszerveződött a
menet: elöl a zászlóvivők, a korpuszt és a fe-
születet hordozók, a csengettyűs, utánuk a
férfiak, legények négyes-ötös sorban; majd
külön menetben a nők, itt is elöl az időseb-
bek, utánuk a fiatalok. A menet rendjére né-
hány középkorú szervező és az előimádkozó
hetvenéves Vass Péter bácsi vigyázott. Az
asszonyok menetében sokáig Kajcsa Mag-
dolna volt az előimádkozó, most Turóczi
Anna. Péter bácsi Kakucs János kántorral
együtt azt az éneket kezdte elsőnek, amelyet
az egykori határkerülőktől tanultak, és
amelyről úgy tudják, hogy nincs meg egyet-
len katolikus népénekeskönyvben sem:
Midőn felébredek,/ E szókra gerjedek:/ Di-
csértessék Jézus Krisztus. Az első utcai ke-
resztig énekelték ezt a hosszú, tizenegy
szakaszos éneket. A határkerülés során még
a következő feltámadási énekek kerültek
sorra: Szent Magdolna elmene ama reggel
sírva, Feltámadt Krisztus e napon, Örvende-
tes napunk támadt, Apostolok királynéja,
Mennynek királyné asszonya; hazafelé, a
templomhoz közeledve a Nagyasszonyunk,
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 meg adta 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.” Az imádság után a határ-
kerülő menet csengettyűszóval nekivágott a
sötétlő Bekecs oldalának. – A Putna nevű ha-
tárrészbe tartunk – mondja Péter bácsi. –
Onnan átmegyünk Várlátóba, a Bekecs al-
jába, s annak útján le átellenben a falu végéig,
s úgy kanyarodunk vissza a templomhoz. Ez
a rendje, mert négyes határt járunk.

A remetei határkerülők minden évben a
búzával bevetett határrészre mentek, vagyis
az új búzaföldet kerülték meg, a négyes ve-
tésforgó szerint az egész remetei határ ne-
gyedrészét. A kollektivizálás után hármas

vetésforgó lett, és akkor hármas határt kerül-
tek. Újabban visszatértek a négyes határjárás-
hoz. Szokás szerint a zsenge búzaszálakból
koszorúkat fontak, és a zászlókra akasztották,
úgy vitték a faluba a feltámadás, az élet jel-
képeit. De hol itt most a búzavetés? Ameddig
az oszladozó sötétségben ellátok, sehol egy
búzatábla. Mintha legelő lenne az egész
határ.

– Ahogy kihúzták a földet alólunk, össze-
zavarodott minden – summáz kurtán egy
egész korszakot Péter bácsi. – A régi rend fel-
bomlott, összevissza vetettek a határban. El-
vették a földet, nem nekünk termett a búza.

A kollektivizálás után igen megcsappant a
remeteiek határkerülési kedve is. Miért ke-
rüljék a vetést, a határt, ha nem az övék? A
környező katolikus falvakban el is hagyták a
szokást. Remetén nem, csak évről évre fo-
gyatkoztak a határkerülők. A hetvenes évek
közepén aztán fordult a szokás. Felnőtt az a
nemzedék, amely már nem ismerte az önálló
földművelő gazdálkodást, s nem dobbant
meg a szíve a dús zöld vetés láttán, és nem
féltette jégveréstől, víztől, tűztől, betegsé-
gektől az életgabonát. De a feltámadás közös
ünnepe megmaradt, és meg a családi együtt-
lét ritka ünnepe. Ahogyan minél többen el-
kerültek a faluból, úgy vált egyre inkább a
szülőföld hívó szavává, e katolikus közös-
séghez – s vele a magyarsághoz – való tar-
tozás jelképévé a húsvéti határkerülés.
Másfél évtizede évről évre népesebb lett a ha-
tárkerülő 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 kökény-
ágakat tördeltek, tavaszi mezei virágokat
szedtek. A virágcsokrokat a hosszú ágak vé-
gére erősítették: zöld ág és virágerdő indult
meg hazafelé a menettel. A köszvényesi me-
netben az ágakat arra is felhasználták, hogy
megvesszőzzék 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, tornácra vagy a pajtára szegezik.

A menetet a templom előtt Vencel Lajos
esperes plébános és az otthon maradottak fo-
gadták. A lelkész köszönetet mondott hívei-
nek, hogy megtartják ezt a „szép ősi
hagyományt”, majd közösen megkerülték a
templomot, elénekelték a székely himnuszt,
és a mise következett. 1991-től változás állt
be a remetei szokásrendben. Az új lelkész,
Balázs Imre szakított azzal a hagyománnyal,
hogy a templom kapujában fogadja a határ-
kerülőket. Minden évben maga is részt vett a
határkerülésben, és a processzió irányítója
lett. Ennek nyomán a határkerülés ideje és
eseménysorozata lerövidült, a hagyomány
diktálta szerepeket (előimádkozó, előénekes)
az egyház hivatalos képviselői vették át. A
falu, a határkerülők elfogadták ezeket a vál-
toztatásokat. Az idősebbek viszont nehezmé-
nyezik, hogy a határkerülésen túl sok a fiatal
és a gyermek, akik a menet végén „rendetlen-
kednek”.

Húsvéti határkerülés a Felső-Nyárádmentén

Dr. Barabás László

Ők a nyárádköszvényesiek (1991)

A nyárádremetei határkerülő menet az ezredfordulón: 1999-ben... 
A  fényképeket készítette Bálint Zsigmond, Fekete János, Barabás László

Emberek, zöld ágak és zászlók sokasága  a Bekecs oldalában (Nyárádremete, 1990)
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket április 15-ig a Népújság
címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy könyvet nyerhetnek.
A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a borítékra rára-
gasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A MÁRCIUSI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:

Székely-Benczédi Éva, 

Nyárádszentmárton 

Farkas Julianna, 

Marosludas, Mărăşeşti u. 

A pályázati rejtvény megfejtése:

CSIZMADIA; MOLNÁR; MANN; MÁRTON; BAYER;

ÁCHIM; ADRIANY

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a március 26-i számból:

Ikrek:
Ermitázs

Skandi:
Van, aki inkább másodrangú dolgokban első, mint 
elsőrangúakban második.
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Szerkeszti: Kiss Éva 941.

VÍZSZINTES: 1. A legjobb rendező (William). 8. A foszfor és a fluor vegyjele. 10. Fizetési
részlet. 11. Spanyol költő (Blas de). 12. A legjobb külföldi film (Finzi-Continiék kertje)
rendezője (Vittorio). 17. Renegát. 19. Izomkötő. 20. Afrikai dögevő állat. 21. Római 1050.
22. A tantál vegyjele. 23. Rejtjelkulcs. 24. Abba az irányba. 25. Hajat vágó. 27. Idegen Sára.
28. Bálna. 29. Kicsinyítő képző. 30. Alfa és ómega. 31. Fél tucat. 33. Hölgyek… (Zola regénye).
36. Régi betűvető eszköz. 39. Páratlan móka! 41. Szétadagoló. 43. Eladandó portéka. 44. Eu-
rópai Unió (röv.). 45. Rachmaninov operája. 47. Tojáshímző eszköz. 49. Angol tagadás. 50.
Katonai tömb. 51. Hangsor. 52. Nélkül (latin). 53. A legjobb film (rendezte vízsz. 1., függ.
20. szereplésével).

FÜGGŐLEGES: 1. … Diavolo, Auber operája. 2. A tetejére. 3. Olaszország más neve. 4.
Föl (angol). 5. Észak-európai félsziget. 6. Japán város a Szagami-öböl partján. 7. Tiltószó. 8.
Szerzetes házfőnök, perjel. 9. A legjobb színésznő (Jane). 13. Írország honi neve. 14. Szóban
bántó. 15. A jód és a nátrium vegyjele. 16. A kalcium vegyjele. 18. Elő ellentéte. 20. A legjobb
férfi főszereplő (Gene). 21. … fair lady (musical). 23. Becézett Katalin. 25. Nemi úton utódot
akar. 26. Király (francia). 27. Szorítószerszám. 29. Halit. 31. Balkáni körtánc. 32. Ebben 
szerepel függ. 9. 34. Hozzátartozó. 35. Erkölcstan. 37. Túlságosan sokszor akar valamit. 38.
Tihamér párja (Jókai). 40. Világos (német). 42. A. Christie regénye. 46. Végtelen etap! 48.
Joskar… (mari város). 49. Nílus (német).  51. Téli sport. 52. Ásványi fűszer.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 
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www.bookyard.ro
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Engedje megöntözni…

Nagy suhogó erdők hallgatag csendjében
Megindul az élet a nagy fák tövében.
A kikelettel együtt megérkezett húsvét
Örömmel tölti be minden gyermek szívét.
Mint a kis hóvirág a kikelet jöttét,
Úgy hirdetem én is húsvétnak jöttét,
A feltámadást, a nagy örömöt, amely
Felbontotta a gyászt.
Mióta a világ, így szokott ez lenni,

…

(a vers befejező része 
a rejtvényben található)
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Március 28-tól a romániai hatóságok
új COVID–19 elleni korlátozásokat
vezettek be, amelyek az egyes hely-
ségek esetszámarányának (az elmúlt
14 nap új eseteinek összesített száma
ezer lakoshoz képest) megfelelően
lépnek érvénybe.

A lakosság tájékozódása, illetve a döntés-
hozó szervek munkájának megsegítése érde-
kében a BBTE Közgazdaság- és
Gazdálkodástudományi Magyar Intézetének
(BBTE KGTK) hatfős kutatócsoportja egy
interaktív térképet készített el, amely meg-
mutatja az egyes települések romániai eset-
számarányát, naponta frissülő adatok alapján.

Az interaktív térkép a COVID–19: Roma-
nian Economic Impact Monitor (econ.ubbc-
luj.ro/coronavirus) kutatási projekt keretében
készül, amely valós időben figyeli a világjár-
vány alakulását, illetve az ország gazdasági
helyzetét, a kutatók pedig rövid és középtávú
elemzéseket és előrejelzéseket dolgoznak ki
az ország gazdasági kilátásairól a világjár-
vány kontextusában.

„Projektünk elsősorban a világjárvány gaz-
dasági következményeire, illetve a romániai
gazdaság COVID–19 utáni perspektíváira
vonatkozó tanulmányok és elemzések kidol-
gozására összpontosít. A világjárvány a bi-
zonytalanság és a gyors változások időszaka,
amelyben a helyzet egyik napról a másikra

gyökeresen megváltozhat. Kötelességünk fi-
gyelemmel kísérni a világjárvány alakulását,
amelynek nagyon rövid távon is jelentős gaz-
dasági következményei vannak. Ezen meg-
fontolások mentén született az az ötlet, hogy
az egész társadalom számára hasznos eszközt
hozzunk létre, amely valós időben mutatja az
incidencia arányának alakulását a romániai
helységek szintjén. Örömünkre szolgál, hogy
az elsők között indítottunk el egy ilyen inter-
aktív térképet, amelyen keresztül kutatásaink
eredményei azonnal a nyilvánosság elé kerül-
nek, így közvetlenül szolgálnak az egész kö-
zösség javára” – nyilatkozta dr. Răzvan V.
Mustaţă egyetemi docens, a BBTE KGTK
dékánja.

A kutatási projekt részletesebb eredmé-
nyei, naponta frissítve, a COVID–19 RoEIM
online platformon tekinthetők meg
(econ.ubbcluj.ro/coronavirus). Az elemzése-
ket folyamatosan a projekt Facebook-oldalán
(www.facebook.com/covid19.roeim) teszik
közzé. 

A kutatási projekt vezetője Szász Levente
(egyetemi professzor, BBTE), a kutatócsoport
tagjai pedig Bálint Csaba (Román Nemzeti
Bank, a BBTE társult oktatója), Csala Dénes
(Lancaster University, a BBTE társult okta-
tója), Csíki Ottó (doktorandusz, BBTE), Nagy
Bálint Zsolt (docens, BBTE) és Rácz Béla-
Gergely (adjunktus, BBTE). (közlemény)
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BBTE KGTK RoEIM Interaktív térkép

Naponta frissülő adatok 
Interaktív térkép 

a fertőzöttségi arányról

Biztonságos utazásokra vonatkozó kritéri-
umrendszernek, közös oltási bizonyítvány-
nak és uniós vállalati higiéniai tanúsítási
címkének is szerepelnie kell az új uniós tu-
rizmusstratégiában. 

A képviselők a minap 577 szavazattal, 31 ellensza-
vazat és 80 tartózkodás mellett elfogadott, a fenntart-
ható turizmus uniós stratégiájáról szóló
állásfoglalásban fogalmaztak így. Az állásfoglalás le-
szögezi: a koronavírus-járvány megbénította az uniós
turisztikai ágazatot, ahol a 27 millió munkahelyből
hatmillió veszélyben forog, miközben az ágazat az
uniós GDP mintegy tíz százalékáért felelős. Ezért sür-
getik a tagállamokat, hogy ezt a szektort is vegyék be
a nemzeti helyreállítási tervükbe, és fontolják meg az
ágazatra vonatkozó átmeneti héacsökkentést.
„Biztonságos és tiszta” turizmus

A járvány miatt „az utazók igényei a biztonságos,
tiszta és fenntarthatóbb turizmus irányába mozdultak
el” – fogalmaz a Parlament, és felszólítja a tagálla-
mokat, hogy haladéktalanul kezdjenek el közös kri-
tériumokat alkalmazni a biztonságos utazásra. Ezek
között az indulás előtti tesztelésre vonatkozó közös
egészségvédelmi protokollnak is szerepelnie kellene,
valamint annak az előírásnak is, hogy karantén csak
végső esetben alkalmazható.
A közös oltási bizonyítvány megkönnyítené 
az utazást

A közös oltási bizonyítvány megkönnyítené az uta-
zást, és azt PCR-vizsgálat és karantén helyett lehetne
elfogadni, mondják a képviselők. Az új bizonyítvány-
nak tekintettel kell lennie a magánélethez és adatvé-
delemhez való jogra, és attól fogva lehetne
alkalmazni, amikor már elegendő tudományos bizo-
nyíték áll rendelkezésre arról, hogy a beoltott szemé-
lyek nem adják tovább a fertőzést.

Az állásfoglalás emellett uniós higiéniai tanúsítási
címke bevezetésére is ösztönzi a Bizottságot. A címke
igazolná, hogy a vállalatok megfelelnek a koronaví-
rus-fertőzés megelőzésére és leküzdésére vonatkozó
higiéniai minimum-előírásoknak, és segítene a turisz-
tikai ágazatba vetett bizalom helyreállításában.
Európai turisztikai ügynökség felállítását javasolják

A képviselők üdvözlik a Re-open EU portál elin-
dítását, és sürgetik a tagállamokat, hogy világosan tá-
jékoztassák a Bizottságot a szabad mozgásra

vonatkozó jövőbeli korlátozások alkalmazásáról vagy
megszüntetéséről. Hangsúlyozzák, a járvány utánra
tekintve a Bizottságnak a 2010-es turisztikai stratégi-
ától eltérően kell megközelítenie az ágazati terveket
ahhoz, hogy Európa továbbra is a világ első számú
turisztikai célpontja maradjon. Az állásfoglalás végül
javasolja egy európai turisztikai ügynökség felállítá-
sát, amely népszerűsítené az európai márkát, biztosí-
taná a legfrissebb adatokat, segítene a kis- és
középvállalkozásoknak az uniós források elérésében,
és támogatná az ágazatot a jövőbeli válságokra való
felkészülésben.
Az uniónak sürgősen fel kell gyorsítania 
a védőoltásokat Európa-szerte

Cláudia Monteiro de Aguiar (EPP, Portugália):
„A jelentés európai szintű összefogást vár ahhoz,

hogy a válság által leginkább sújtott területeken is új-
raindulhasson a turizmus. Támogattuk az oltási bizo-
nyítvány és a higiéniai tanúsító címke ötletét, de
amire igazán szükség van, az a különböző tesztelési
módszerek megfelelő európai koordinációja, anélkül
hogy extra költséget terhelnénk az európaiakra. Az
uniónak sürgősen fel kell gyorsítania a védőoltásokat
Európa-szerte, a zöld és a digitális átmenet támoga-
tására pedig megfelelő pénzügyi eszközöket kell biz-
tosítania” – mondta a jelentéstevő.
Soha nem látott válság a turizmusban

Ujhelyi István (S&D, Magyarország): „Soha nem
látott válság van a 25 millió munkavállalót érintő tu-
rizmus iparágban. A Thomas Cook utazási iroda
csődje és most a koronavírus-járvány rámutatott,
hogy uniós szintű megoldásokra van szükség: azon-
nali pénzügyi támogatásra, válságkezelési mechaniz-
musra, az utazást elősegítő, egyértelmű szabályokra
és hosszú távú európai turisztikai stratégiára. A turiz-
mus része az európai zöldmegállapodásnak, a digita-
lizáció révén pedig fenntarthatóbb módon indulhat
újra az ágazat. A Bizottság, meghallgatva a parlamenti
javaslatot, az Európai Egészségügyi Unió létrehozása
mellett döntött, költségvetést is biztosítva ehhez 
a hétéves uniós büdzséből. Biztos vagyok benne,
hogy a következő hónapok során Európa vezetői is
felismerik, hogy a turizmus területén is hasonló lé-
pésre: az Európai Turizmusunióra van szükség” –
mondta Ujhelyi István, a téma árnyék-jelentéstevője
és a Közlekedési Bizottság alelnöke.

(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi
Kapcsolattartó Irodája)

A járvány súlyosan érintette a turisztikai ágazatot 
Európának továbbra is első számú turisztikai

célpontnak kell maradnia
A legnagyobb munkahelyte-
remtő beruházás a második
világháború óta – így jelle-
mezte szerdán, a pennsylva-
niai Pittsburghben Joe Biden
amerikai elnök azt a 2000
milliárd dolláros gazdasági
csomagot, amelynek fő célja
az infrastruktúra fejlesztése
és az éghajlatváltozás elleni
küzdelem.

„Ma egy olyan tervet ajánlok a
nemzet figyelmébe, amely a mun-
kát jutalmazza és nem csak a gaz-
dagságot. Egy tisztességes
gazdaságot hoz létre, amely min-
denkinek esélyt ad a sikerre” – fo-
galmazott Biden. Az elnök szerint a
gazdasági csomag egy olyan mér-
tékű befektetés, amely egyszer tör-
ténik meg egy generáció életében,
és csak az évtizedekkel ezelőtti au-
tópályarendszer-építéshez és az űr-
versenyhez fogható.

Biden azt mondta: bízik abban,
hogy az ország „meg tudja valósí-
tani” ezt a tervet, amelynek első
része a munkahelyekről, a második
pedig az amerikai családokról szól.
„Mindkettő elengedhetetlen gazda-
ságunk jövője szempontjából” –
mondta az elnök, aki azt is bejelen-
tette, hogy a csomag másik részéről
néhány hét múlva fog beszélni.

Az amerikai foglalkoztatási terv
lényege, hogy korszerűsíti a közle-
kedési infrastruktúrát, az utakat, a
hidakat és a repülőtereket – mondta
Biden. „Munkahelyek millióit, jól
fizető munkahelyeket fog terem-
teni” – fogalmazott az elnök, és
hozzátette: „Meggyőződésem, hogy
ha most cselekszünk, akkor 50 év
múlva az emberek visszatekintenek,
és azt mondják, hogy ez volt az a
pillanat, amikor Amerika meg-
nyerte a jövőt.”

A Fehér Ház tájékoztatása szerint
a csomag részeként többek között
621 milliárd dollárt költenének az
utak és hidak felújítására, tömeg-

közlekedésre, elektromos töltőállo-
mások telepítésére és egyéb közle-
kedési infrastruktúra-fejlesztésre.
További 111 milliárd dollárt szán-
nak a főbb vízvezetékek cseréjére
és a csatornahálózat korszerűsíté-
sére. A szélessávú internetet 100
milliárd dollárért juttatnák el az or-
szág minden részébe, és szintén 100
milliárd dollárból korszerűsítenék
az elektromos hálózatot. Ugyancsak
100 milliárd dollárt irányoz elő a
csomag új állami iskolák építésére
és a meglévő épületek felújítására.

Biden a csomag finanszírozásá-
val kapcsolatban bejelentette, hogy
a társasági adó mértékét 21-ről 28
százalékra fogják emelni. Az elnök
szerint „senki nem panaszkodhat
emiatt, mert az adókulcs még így is
alacsonyabb lesz, mint a második
világháború és 2017 között volt.”
Hozzátette: ez az egy tétel 15 milli-
árd dollárnyi többletbevételt ered-
ményez 15 év alatt.

Ezenkívül egy úgynevezett glo-
bális minimumadót is megállapíta-
nának, amelynek mértéke 21
százalék lenne. Ezzel az intézkedés-
sel azt próbálják megakadályozni,
hogy a vállalatok az adózás elkerü-
lése érdekében a nyereséget kül-
földre tereljék. Az adótörvényt is
megváltoztatnák, hogy az amerikai
vállalatok ne egyesülhessenek kül-
földi vállalkozásokkal, és ne kerül-
hessék el az adózást azzal, hogy
székhelyüket egy adóparadicsomba
költöztetik.

Biden arra kérte a republikánuso-
kat és az üzleti szféra képviselőit,
hogy csatlakozzanak hozzá, és tár-
gyaljanak a törvényjavaslatról. „Be-
vezetem a republikánusokat az
Ovális Irodába, meghallgatom őket,
és nyitott vagyok az ötletekre” –
mondta az elnök. Joe Biden szerint
a pillanatnyi politikai megosztott-
ság nem akadályozhatja meg, hogy
helyesen cselekedjenek a jövő érde-
kében. (MTI)

Bejelentette 2000 milliárd 
dolláros fejlesztési csomagját

Joe Biden

Mózes Edith



ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, paraszttárgyakat, antik bútoro-
kat stb. Tel. 0731-309-733. (10936-I)

A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybe-
téteket bármilyen méretben. 1989.
December 22. utca 113. szám
(22469)

ELADÓ bor és szilvapálinka. Tel.
0265/222-267. (11367-I)

ELADÓ nemes szőlőből készített mi-
nőségi vörösbor és 52 fokos szilva-,
alma-, körte-, törkölypálinka. Tel.
0740-808-298. (11327-I)

ELADÓ gyümölcs- és szilvapálinka,
25 és 30 lej/liter. Tel. 0774-524-281.
(11331-I)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti tömb-
házlakás a November 7. piac mellett.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon, a Măgurei utcában, vagy
elcserélem egy garzonnal. Tel. 0745-996-
819, 0729-090-506. (11234)

KIADÓ 3 szobás, bútorozott lakrész
a Tudor negyedben. Tel. 0741-392-
529. (11151-I)

ELADÓ a Parângului utcában három-
szobás, IV/IV. emeleti tégla tömbház-
lakás (parkett, termopán, szigetelt, új
hőközpont). Érdeklődni a 0740-402-
944 telefonszámon. (11296-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a Tu-
dorban. Tel. 0745-515-448. (11281-I)

ALBÉRLETBE kiadó garzonlakás.
Tel. 0749-425-152. (11348-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag és alumíniumredőnyöket, sza-
lagfüggönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11305)

IDŐS hölgy mellé gondozónőt kere-
sünk nappali ellátásra (4 óra/nap). Tel.
0724-228-458. (11354-I)

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát, fametszést (szőlő). Autót
vásárolok ócskavasnak. Tel. 0741-352-
972. (11321)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és minden-
féle más munkát. Tel. 0747-508-707,
Misi. (11205-I)

TETŐFEDÉS profi szinten, tetőfelújí-
tás azonnal. Ha a háza fedéséhez ha-
gyományos cseréptetőt szeretne,
vagy olyan tetőt, ami cserepes lemez-
zel van fedve, számíthat ránk. Ha ál-
lókorcos lemeztető készítése a cél,
vagy valamilyen ácsmunka szüksé-
ges a tetőszerkezet felújításához, mi
megcsináljuk, és Önnek 100%-os ga-
ranciát vállalunk munkánkra. Tel.
0742-344-119. (11206-I)

Rágcsálóirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Maros-

vásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i
313-as koncessziós szerződés alapján április 6-19. között rágcsáló-
és rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, a város köz- és ma-
gánterületein (magángazdaságokban és a tulajdonosi társulások-
nál). Rossz idő esetén az időpont módosulhat.

A felhasználandó szer hatóanyagai az Egészségügyi Miniszté-
rium által engedélyezett, mérgezés szempontjából ártalmasnak
(Xn) és irritálónak (Xi) minősülő brodifacoum, a cipermethrin és
a deltametrin. 

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

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-
BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-
379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)
A TIMKO alkalmaz FÉRFI munkatársat a pékségbe, három váltásba. Érdeklődni a cég székhelyén, Ma-
rosvásárhely, Bodoni utca 85. szám alatt, vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (65453-I)
ÉPÍTŐCÉG kül- és beltéri munkát vállal. Tel. 0770-621-920. (11099)
MAGÁN ÉPÍTŐCÉG SZAKMUNKÁSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz. Tel. 0742-664-124.
(11299)
A marosvásárhelyi THERÉZIA tejipari vállalat KERESKEDELMI IGAZGATÓT alkalmaz. Elvárások:
kiterjedt üzleti ismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkező, dinamikus, kreatív személyiség; felsőfokú vég-
zettség; minimum 3 év tapasztalat KERESKEDELMI IGAZGATÓI minőségben előző munkahelyén.
Előnyben azok a jelentkezők, akik számottevő tapasztalattal rendelkeznek a nemzetközi kereskedelmi há-
lózatokkal való együttműködés területén; idegennyelv-ismeret – az angol vagy német nyelv előnyben. Öné-
letrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös
telefonszámon. (65485-I)
TEHERSZÁLLÍTÁST vállalok 1,5 t-ig. Tel. 0748-580-389. (p.-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG üzleteibe alkalmaz ELADÓKAT. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon.
(65550-I)
TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ KERTÉSZT keresünk igényes munkára, heti több alkalommal
való foglalkoztatásra. Érdeklődni a 0733-990-055-ös telefonszámon. (sz.-I)
A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj rotoformare) és HEGESZTŐT. Szakmai
felkészítést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásár-
helyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@trip-
last.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Delgaz Grid Rt. 
2021. április 22-én 10 órakor a Marosvásárhely, Pandúrok 

sétánya 42. szám alatti székhelyén nyilvános árverést szervez a
Marosvásárhely, Rózsák tere 20-21. szám alatti ingatlanának el-
adására: 

– 1.553 négyzetméter terület kizárólagos kvóta és 309 négyzetméter
osztatlan rész,

– A  épületegyüttes: szuterén+földszint+emelet, rendeltetés: admi-
nisztratív irodák,  746 négyzetméter hasznos felület az utcai fronton, 

– B épületegyüttes: szuterén+földszint+3emelet+manzárd, rendel-
tetés: adminisztratív irodák, 1.561 négyzetméter hasznos felület az
utcai fronton,

– C épületegyüttes: szuterén+földszint+emelet  és szuterén+föld-
szint+2 emelet+manzárd, rendeltetés: adminisztratív irodák, 547 négy-
zetméter hasznos felület a belső udvarban,

– D épületegyüttes: földszint, rendeltetés:  raktár  367 négyzetméter
hasznos felület a belső udvarban,

– 15 parkolóhely a belső udvarban.

A teljes együttes megközelíthető gépkocsival a Nyomda (Poligrafiei)
utcából, gyalogos megközelítés a Rózsák teréről. 

Kikiáltási ár 7.500.000 lej, héa nélkül.

Az árverésen való részvétel garanciája a kikiáltási ár 10%-a.

A licitre való feliratkozás és a garancia befizetésének határideje:
2021. április 19., 17 óra.

Az árverésen való részvétel feltételei a feladatfüzetben találhatók,
amelyet a mihaela.simion@delgaz-grid.ro e-mail-címről lehet kérni. 

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres tervezőmérnöki
állás betöltésére

Amit kérünk:
– Felsőfokú technikai szakirányú végzettség,
– Jó számítógép-kezelői ismeretek,
– CATIA V5 (AUTOCAD + SOLIDWORKS) ismerete,
– Mechanikai tervezés terén szerzett tapasztalat előnyt jelent,
– Középfokú német- vagy angolnyelv-tudás.

Amit ajánlunk:
– Biztos, hosszú távú munka,
– Versenyképes fizetés
– Éves teljesítménybónusz
– Étkezési jegyek
– Ingyenes szállítás
– Pótszabadság
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

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

További információk a 0265-208-307-es telefonon.

SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor nr. 12.

munkatársat keres
számvezérlésűgép-kezelői, karbantartó lakatos

(víz-, gázszerelési alapismeretekkel) 
és hőkezelői állás betöltésére

Amit kérünk:
– Tanulási vágy
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek.

Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás
– Biztos, hosszú távú munka
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján)
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro, personal@duerkopp-adler.ro

várunk.További információk a 0265-208-307-es telefonon.
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LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0741-699-761. (11312-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, ruhaszárítók, mikro-
hullámú sütők, porszívók, gáz- és
villanykályhák javítását vállaljuk az
ügyfél lakásán, bárhol Maros megyé-
ben. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-
294, 0745-560-092. (11138-I)

VÁLLALUNK építkezési munkálato-
kat, falrakást, ácsmunkát, vakolást,
falfestést, parkettrakást, parkettcsi-
szolást, gipszkartonozást, szigetelést,
anyagszállítást. Tel. 0740-667-511.
(11145-I)

KERESEK NŐT idős asszony ál-
landó gondozására. Nagyon jó fize-
tést ajánlok. Tel. 0775-248-644.
(11341-I)

TERMOPÁN ablakok, ajtók javítása,
szúnyoghálók, rolók készítése, szerelése.
Tel. 0771-383-725. (11109)

BÉRELNÉK üzemen kívüli konyhát,
kis házat vagy nyaralót akár Maros-
vásárhely környékén is. Tel. 0756-
680-226. (11309-I)

CSERÉPFORGATÁS, szigetelés kát-
ránnyal, új tető készítése Lindab
lemezből, bármilyen javítás. Nyug-
díjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0754-952-299. (11067)

MEGEMLÉKEZÉS

Nyugszik a szív, mely értünk do-
bogott. Pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. De te számunkra
sosem leszel halott, örökké élni
fogsz, mint a csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk április 2-
án BARABÁSI LUKÁCSRA halá-
lának 11. évfordulóján. Emlékét
őrzi felesége, Rozália, fia, László,
menye, Rodika, unokái: Loránd
és Róbert, dédunokája, Krisztián.
Nyugalma legyen csendes, em-
léke áldott! (11352)

Kegyelettel emlékezünk TAMÁS
SAROLTÁRA, született Sipos, aki
ma egy éve távozott közülünk. 
Fia, Attila, testvérei: Jutka és
Öcsi. (11300-I)

Elmentél tőlünk egy tavaszi
napon, azóta tiéd a csend, a vég-
telen nyugalom. 
Az elválás fájdalmával emléke-
zünk április 4-én az andrásfalvi
id. ÁCS KÁROLYRA, akinek sze-
rető szíve 9 éve utolsót dobbant.
Áldott legyen a föld, ahová meg-
pihenni tértél. Emléked őrizzük
egy életen át.  Szerettei. (11355-I)

Az élet csendesen megy tovább,
de a fájdalom elkísér bennünket
egy életen át. 
Kegyelettel és fájó szívvel emlé-
kezünk április 4-én MOLNÁR 
ROZÁLIÁRA szül. Simon, az
ICSAP dolgozójára, halálának 6.
évfordulóján. Nyugalma legyen
csendes, emléke áldott! Drága
lelked pihenjen békében! 
Emlékét szeretettel őrzi lánya, Il-
dikó, veje, Csaba, imádott uno-
kája, Bettike, nővére, sógora,
sógornője és családjuk. (-I)

„Én vagyok a feltámadás és az
élet, aki hisz énbennem, ha meg-
hal is, él.” 

(János 11:25) 
Hálatelt szívvel emlékezem édes-
apámra, NAGY SÁNDORRA, a
Számológépgyár főmérnökére,
aki 21 évvel ezelőtt április 3-án
tért vissza Teremtőjéhez. Gondvi-
selő szeretetét és jóságát szí-
vemben hordozom. 
Leánya, Judit-Noémi. (p.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a
drága jó feleségre, szerető édes-
anyára, gondoskodó nagyma-
mára, CSÁTHI IRÉNRE halálának
hatodik évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott! A szerető család.
(11369-I)

Fájó szívvel emlékezem szeretett
édesapámra, a nyárádszentimrei
születésű LÉNÁRTH SÁNDOR
marosvásárhelyi lakosra halálá-
nak 20. évfordulóján. Emléke szí-
vemben mindig élni fog. Leánya,
Erika.  (–I) 

A fájdalom csak enyhül, de nem
felejtjük el drága szeretteinket,
akiket elvesztettünk.  
Szomorú szívvel emlékezünk
2002. március 30-ára, amikor el-
veszítettük a szerető férjet, édes-
apát, nagytatát, dédtatát, id.
ZOLYOMI JÓZSEFET. Szomorú
szívvel emlékezik őt nem felejtő
felesége, három gyermeke és
azok családja.  
Ezúton emlékezünk az 1998-ban
és 2002-ben elhunyt szüleinkre,
KÁDÁR MÁRTONRA és KÁDÁR
JULIANNÁRA. Emlékezik rájuk öt
gyermekük és azok családja.
(-I)  

ELHALÁLOZÁS

„Boldogok a halottak, akik az
Úrban halnak meg,…, mert meg-
nyugszanak fáradozásaiktól,
mert cselekedeteik követik őket.”

(Jelenések 14,13)
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy 

URBÁN RUDOLF 
magyarbükkösi 

református lelkipásztor, 
szeretett gyermek, férj, édesapa,
testvér, rokon és önzetlen jó
barát, életének 52. évében haza-
tért Megváltó Urához.
Hálás szívvel köszönjük Istennek
mindazt a jót, amit földi élete és
szolgálata által nekünk ajándéko-
zott.
Temetése 2021. április 3-án,
szombaton 13 órai kezdettel lesz
a marosvásárhelyi református te-
mető cinterméből.
A koszorúk helyett begyűlt ado-
mányt eltávozott testvérünk
gyermekeinek támogatására for-
dítjuk.

A gyászoló család. (11374-I)

Fájdalommal búcsúzom szeretett
feleségemtől,

BOB MAGDOLNÁTÓL
(virágos). 

Temetése április 3-án 12 órakor
lesz a református temetőben. 
Szép emléked szívemben meg-
marad. 

Gyászoló férje. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudo-
mást Nagy Zoltán kollégánk
szeretett  ÉDESAPJA halálá-
ról. Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Az Aquaserv vezetősége.
(sz.-I)  

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Nagy Zoltán kollégánknak,
együttérzünk vele szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Az Aqua-
serv munkaközössége. (sz.-I)

Megrendülten vettünk tudo-
mást Bakó Rozália kolléga-
nőnk szeretett ÉDESANYJA
haláláról. Vigasztalódást kívá-
nunk a gyászoló családnak.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Az Aquaserv
vezetősége. (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Bakó Rozália kolléganőnk-
nek, együttérzünk vele szere-
tett ÉDESANYJA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. 
Az Aquaserv munkaközös-
sége. (sz.-I)

Őszinte részvétünk a makfalvi
Soó családnak a szeretett
édesapa, KARCSI elhunyta al-
kalmából. Családunk őszinte
barátja volt 28 éven keresztül,
ottlétünk alatt. Vigasztalódást
a megszomorodott család-
nak. A marosvásárhelyi Varró
család részéről Manyi és csa-
ládja. (11372-I)

Osztozunk kolléganőnk,
Szőcs Hajnal Magdolna fájdal-
mában, és mély együttérzé-
sünket fejezzük ki ezekben a
szomorú és fájdalmas percek-
ben, amikor szeretett 
ÉDESANYJÁTÓL búcsúzik.
Őszinte részvétünk. A Gedeon
Richter România Rt. munka-
közössége. (sz.-I)
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„Olyan messze vagy tőlem, mint a béke,
Olyan messze vagy, mint a kegyelem
Egy örök Isten megváltó kezében –
Olyan messze vagy, mint a csend,
Amelynek nyitját sehol sem lelem,
Oly messze vagy, mint minden, ami elmegy,
S lesorvad szívemről és cserben hagy,
Oly messze vagy, mint egek csuda-kékje,
Mint a mennyország, olyan messze vagy.”
Fájó szívvel emlékezünk az ákosfalvi GYÖRGY FERENCZRE,
aki 3 éve, hogy itthagyta szeretteit. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Drága emlékét őrzi felesége, lánya és szerettei. (mp.-I)

Íme, már tíz éve elmentél, az évek tel-
nek, de a könny nem apad, emléked
számomra mindörökké megmarad.
Itt minden rád emlékeztet. Az űr,
amely utánad maradt, egyre mélyül,
melyen áthaladni nem tudok. Életem
céltalan. Az együtt leélt 55 év, melyet
gyerekkori szerelmünk fűtött, 2011.
április 2-án 17 óra 18 perckor véget
ért. Hiányod nem pótolja semmi,
csak emléked ad némi életerőt.
Kérem a Mindenhatót, hogy elszállt lelkednek adjon nyugo-
dalmat, te szeretett feleség, anya, nagy- és dédmama, te
néhai BALLA ERZSÉBET. 
Nyugodj békében! 
Szerető férjed, Endre. (11326)

Hirtelen halálod megtörte szívünket,
örökké őrizzük drága emlékedet.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt
tőlünk, de az emléked örökre itt
marad közöttünk!
Egy életen át tartó fájdalommal emléke-
zünk április 4-én id. HORVÁTH 
JÁNOSRA halálának első évfordulóján. 
Téged feledni nem lehet, csak letörölni az
érted hulló könnyeket! 
Emlékét őrzi felesége, nevelőapja, lánya, veje, fia, menye,
unokái, unokamenye és dédunokája. (11302-I)

Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodal-
mát…

(Zsolt. 40.5a)
Kegyelettel emlékezünk SZÉKELY 
SÁNDORRA, a szeretett édesapára,
apósra, nagyapára, aki 1991. április 1-jén,
életének 91. évében megtért Mennyei Urá-
hoz. 
Életét megfontoltság és az övéiről való
gondoskodás jellemezte.
Áldott legyen az emléke! 
Szerettei. (-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65462-I)

ÖSSZEHÍVÓ
A MAROS MEGYEI VADÁSZ- ÉS SPORTHORGÁSZ-EGYESÜLET 

(AJVPS Mureş) 
vezetőtanácsa a 2021. március 31-én hozott határozata alapján
összehívja rendes közgyűlését, amelyen választást tart, és
beszámoló hangzik el a 2016-2020 közötti időszakban végzett
tevékenységekről.
A közgyűlés 2021. április 16-án 18 órakor lesz, online. (22572-I)

A MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG az erdőkitermelésben szakosodott
és minősített cégek tudomására hozza, hogy 2021 minden hétfőjén
zárt árverésen 2021-ben kitermelhető lábon álló fát értékesít. Az
árajánlatokat minden héten legkésőbb az árverés előtti pénteken,
13 óráig kell benyújtani a közbirtokosság Szováta, Iszujka utca 1.
szám alatti székhelyén. Az árajánlatok elbírálása hétfőnként, 10 órai
kezdettel az ajánlattevő cégek jelenlétében történik a
közbirtokosság székhelyén. Az árverésre kerülő fatömeg
jegyzékéről, illetve az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról a
közbirtokosság fenti címén, valamint a 0743-757-035-ös és a 0744-
248-686-os telefonszámon tájékoztatunk. (22571)



A Carit-San Medical rendelőintézet
áldott, meghitt húsvétot kíván 

ügyfeleinek!

Járóbeteg-rendelő: 0265/269-172.
www.caritsanmed.ro
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