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A Nap kel
6 óra 44 perckor,
lenyugszik
20 óra 4 perckor.
Az év 101. napja,
hátravan 265 nap.

Ma ZSOLT,
holnap LEÓ és SZANISZLÓ
napja.
LEÓ: görög eredetű, a Leon
rövidülése. Jelentése: oroszlán.
SZANISZLÓ: a szláv Stanislav férfinévből származik, jelentése:
állhatatosság,
szilárdság + dicsőség.

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos
Hőmérséklet:
max.210C
min.10C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. április 9.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8278

4,4355

1,3621

237,0045

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,
naponta9-14óraközött,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Zavartalan a szemételszállítás Marosvásárhelyen

Ritkították a buszjáratokat a város területén

Olvasóink panaszolták, hogy a város egyes részein nem szállították el a háztartási hulladékot.
Konkrétan az Egyesülés lakónegyedről van szó,
ahol bizonyos utcákat fertőzési gócként tartanak
számon azt követően, hogy ezek egyikében koronavírusos fertőzött személy hunyt el, és több család otthoni elkülönítésben van. Olvasóink azt is
nehezményezték, hogy nem jár autóbusz ebbe a
negyedbe, pedig van rá igény, hiszen a kijárási tilalom alatt is sokan vannak még, akik dolgoznak,
és nincs mindenkinek saját autója. A panaszok
nyomán kerestük meg a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szóvivőjét.

Cosmin Blaga elmondta, továbbra is a megszokott szemételszállítási program van érvényben a város egész területén, de az Egyesülés negyedben, azokban az utcákban,
ahol sokan otthoni elkülönítésben vannak, a lehetőség szerint igyekeznek többször is fertőtleníteni az utcákat. Egyetlen utca sem marad ki, a szemetet is elszállítják. Arról nem
a polgármesteri hivatal tehet, hogy sokan, a város egész területén, a fertőzésveszélytől tartva, nem emelik fel a kukafedelet, és messziről a földre hajítják a szemeteszsákot.

Emiatt aztán a tárolók és a kukák mellett az út széle tele
van szeméttel – mondta.
– Az emberek nemcsak magukra kellene gondoljanak,
hanem arra is, hogy mások kell összeszedjék majd a szétdobált szemetet. A megszokott 24 órás program mellett van
két csapat, amely gyorsan eljut a helyszínre, ha a helyi
rendőrök is jelzik, hol vannak problémák, és elszállítják a
szemetet. A Salubriserv alkalmazottai maszkkal és kesztyűvel dolgoznak. Nem állhat minden utcasarkon valaki,
aki takarít a lakosok után – mondta a szóvivő. Nem zárta
ki, előfordulhat, hogy egy-egy utcából késve viszik el a
szemetet, ha ez így van, jelezni kell a köztisztasági vállalatnak. Cáfolta ugyanakkor, hogy megszüntették volna a
buszjáratokat az Egyesülés negyed irányába. Minden járatot ritkítottak a város területén, jelenleg hétfőtől pentekig
5–8.30, 10.30–16, 18.30–22.30 óra között járnak az autóbuszok, szombaton és vasárnap 6–8, 10.30–13, 18.30–22
óra között, a peremtelepülésekre is ugyanez érvényes. A
szoban forgó időszakokban a 2b, 3, 4, 10, 12, 14, 17, 18,
19, 20, 23, 30b számú autóbuszok járnak. A napipiacok
nyitvatartását is korlátozták, hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–15 és vasárnap 8–14 óra között lehet kereskedni,
illetve vásárolni. (antalfi)

Működik az új PCR-készülék

A Maros Megyei Kórházért Egyesület által vásárolt Real
Time PCR készüléket április 6-án helyezték működésbe a
marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemen. Ezzel
Maros megyében kétszeresére nőtt az elvégezhető koronavírustesztek száma. A Maros Megyei Klinikai Kórház
minden osztályán biztosított az egészségügyi dolgozók védőfelszerelése – közölte dr. Porav-Hodade Daniel kórházmenedzser.

Soós Zoltán és csapata segít

A Soós Zoltán polgármesterjelölt által kezdeményezett felhívásra több mint százan jelentkeztek. Az önkéntesek bevásárolnak, gyógyszereket szereznek be Marosvásárhely
idős lakóinak. Az önkéntesek szerint leginkább az élelmiszer, friss zöldség vásárlását és a gyógyszerek kiváltását
igénylik. Továbbra is várják az önkénteseket, az érdeklődők a www.sooszoltan.ro weboldalon jelentkezhetnek, aki
segítségre szorul, a 0721-297-417-es telefonszámot hívhatja.

Telefonos tudakozó

Az Erdélyi Magyar Szövetség a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatos magyar nyelvű telefonos tudakozót indít a
0768-111-878-as számon, mivel az egészségügyi minisztérium országos tájékoztatója kizárólag román nyelvű. Az
EMSZ munkatársai minden korosztály hívására számítanak. A telefonvonal a Telekom Románia hálózatában működik, normál díjas hívással elérhető a nap 24 órájában,
illetve hétvégén is. Az EMSZ a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatban naponta többször frissülő tájékoztató közösségi oldalt is működtet: www.facebook.com/koronaviruserdely.

Solidaris – gyors segítség
a rászorulóknak

A Maros Megyei Tanács a Vöröskereszt, a Solidaris Egyesület, a Máltai Szeretetszolgálat, a HIFA-Románia Egyesület, a Gyulafehérvári Caritas, az Alpha Transilvana
Alapítvány, az Ügyes Kezek Alapítvány és az Unitarcoop
Alapítvány közreműködésével a járvány idején segít a rászorulókon. A bajban lévők a solidaris.ro honlapon vagy a
0265-555-555-ös telefonszámon kérhetnek segítséget, a
segélyvonal hétfőtől péntekig 15 és 20 óra között vehető
igénybe. A segítők csak indokolt esetben szállhatnak ki a
helyszínre. A megyei önkormányzat mintegy 330 ezer lejjel
támogatja ezt a programot.

Fertőtlenítőfolyosóra gyűjtenek

Két fertőtlenítőfolyosóra gyűjt a marosvásárhelyi Prof. dr.
Dorin Nicolescu Urológiai Egyesület a Marosvásárhelyi
Urológiai Klinika részére. Az egyesület elnöke, dr.
Schwartz Ladislau szerint a két fertőtlenítőberendezés
nagymértékben hozzájárulna a klinikán dolgozó személyzet biztonságához. A Maros Megyei Klinikai Kórház alárendeltségébe tartozó urológiai klinikát a koronavírusos
eseteket fogadó kórházzá nyilvánították. Adományozni az
alábbi
számlaszámon
lehet:
IBAN
RO10BRDE270SV88935612700.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Kedvesolvasóink!

Fotó: Nagy Tibor

Felhívjukfigyelmüket,hogyhirdetésiirodánkszombaton,vasárnapéshúsvéthétfőn
zárvalesz,kedden9–15óraközöttvárjukönöket.
Hirdetéstonlinetovábbraisfellehettenniésazújságraelőlehetfizetniaze-nepujsag.ro
honlapon.
Következő lapszámunk szombaton, majd legközelebb 15-én, szerdán jelenik meg.
Kérdéseikkela0742-828-647-estelefonszámonfordulhatnakhozzánk.
Népújság

Medvetámadás
a Kelemen-havasokban

Szerdán a hegyimentőket medvetámadás miatt riasztották. A Kelemen-havasokban levő Ruszka-sziklák
(1850 m) környékén túrázott két szászrégeni illető, egyiküket megtámadta a medve, és súlyosan megsebesítette. Társát sokkos állapotban találták meg a
hegyimentők. A sérültet helikopterrel szállították el a
helyszínről, társát a hegyről gyalog kísérték le a hegyimentők.

Drámapálya

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem teatrológia tanszékcsoportja pályázatot hirdet fiatal alkotók számára.
A felhívásra fiatalok írásait, pályaműveit várják két korcsoportban (14–17 és 18–26 évesek), a következő kategóriákban: a) jelenet vagy dráma, b) színházi

élménybeszámoló vagy kritika, c) Facebook-bejegyzés
típusú szöveg egy színházi előadásról vagy drámáról.
A jeligés pályázatokat április 15-ig lehet beküldeni (saját
név nélkül) csatolt Word-dokumentumként a dramapalya4@gmail.com címre vagy postán a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem, Magyar Művészeti Kar, teatrológia
szak, Köteles Sámuel utca 6. szám, 540057 Marosvásárhely címre. A nevet és az elérhetőséget zárt borítékban kell mellékelni.

Mezőpanitban maszkot varrnak
az asszonyok

Bodó Előd Barna, a község polgármestere közölte,
hogy védőmaszkokat varrnak a falubeli asszonyok. A
tevékenységbe tízen kapcsolódtak be. 1200 maszkot
készítenek, amit a községbeli 65 év fölötti személyeknek osztanak ki. A nyersanyagot, a sűrű szövésű vásznat és a gumizsinórt a polgármesteri hivatal vásárolta.
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A kétszázat is meghaladja az elkülönítettek száma

Komoly a helyzet Nyárádkarácson községben

Kedden kilenc személy került
otthoni elkülönítésbe Nyárádkarácson községben, miután
egy gyűlésen egy helyiségben
tartózkodtak egy koronavírussal fertőzött személlyel. A
hatósági ellenőrzés fokozódott, a község polgármestere
nyugalomra és elővigyázatosságra inti a lakosságot.

Gligor Róbert László
A Maros megyei prefektusi hivatal szerdán közölte, hogy Nyárádkarácson
községben
az
önkormányzatnál dolgozó kilenc
közalkalmazott otthoni elkülönítésbe vonult, miután egy koronavírussal fertőzött személlyel kerültek
érintkezésbe. A polgármesteri hivatalban maradt nyolc személy el
tudja látni a szükséges teendőket. A
megyei katasztrófavédelmi bizottság döntése szerint alaposabb rendőri ellenőrzést vezettek be a
községben, folyamatban van a járványtani vizsgálat. A megyei közegészségügyi igazgatóság szerint az
utóbbi időben jelentősen megnőtt a
koronavírussal fertőzött és az otthoni elkülönítésbe került személyek
száma Nyárádkarácsonban és
Hagymásbodonban.

Komolyan kell venni
a figyelmeztetést

Bár pontos számokat nem tudott
mondani, a polgármester úgy tudja,
a kétszázat meghaladja a községben
az otthoni elkülönítésben levők
száma, már halott is van. Értesülése
szerint a községi rendőrök erősítést
kaptak, és bár nincs karanténban a
helység, komolyan ellenőrzik a
községbe belépőket és a távozókat,
ugyanakkor a helyieket és az átutazókat is figyelemmel követik.
A polgármester úgy véli: nem
lehet és nem szabad félelemben
élni, viszont be kell tartani a hatósági rendeleteket, előírásokat, mindenki legyen óvatos, tartson
távolságot az embertársaival való
találkozáskor, lehetőleg használjon
védőmaszkot, kesztyűt, de a legfontosabb, hogy ne egymásnak adjunk tanácsot, hanem hallgassuk
meg és fogadjuk meg a szakemberek tanácsait. Vannak, akik kezdetben nem vették komolyan a
figyelmeztetéseket, ezért alakulhatott ki ez a helyzet, de mindenki
tehet a fertőzés megfékezéséért. A
községben uralkodó hangulatról
csak annyit tudott mondani: vannak, akik természetüknél fogva hamarabb megijednek, és vannak,
akik félelmet tudnak kelteni. Ő azt
hiszi, hogy a borús idő után napsütés következik, ez a helyzet is lejár,
csak nem mindegy, hogy milyen
eredményekkel. A községben működnek az üzletek, egy zárt be, egyrészt, mert már előzőleg is
fontolgatták, másrészt, mert az illető család egyik tagja is otthoni elkülönítésbe került.
Ferenczi György azt kívánja a lakosságnak, hogy Jézus Krisztusnál
keressen békét, menedéket, hogy a
húsvéti ünnep áldott legyen, hiszen

a húsvéti áldozat győzte le a halált,
ezért nekünk is oda kell figyelnünk
egymásra, hogy szeretetben, békében ünnepelhessünk.

Másnak is vannak
személyiségi jogai

A helyi Fazakas Miklós a mezőgazdasági ágazatban dolgozik, termel, ezért nem sokat tud a
községben uralkodó állapotokról.
Panaszkodik ugyan, hogy mennyire
negatívan érintette személyesen őt
és családját is a világjárvány, de úgy
látja, hogy országos, megyei és
helyi szinten későn kaptak észbe a
felelősök, nem voltak tisztában a
helyzet súlyosságával, vagy pedig
nem tudtak mit kezdeni vele.
Ugyanakkor messzemenően nem
ért egyet azzal, hogy személyiségi
jogokra hivatkozva nem közlik a
hatóságok, még helyi szinten sem,
hogy kik a fertőzött vagy lehetséges
fertőzött személyek, kikre kellene
figyelni, kit kellene kerülni az utcán
vagy jelenteni, ha megszegi az otthoni elkülönítési tilalmat. Így nagy
az esélye, hogy tudtunk nélkül
érintkezünk fertőzött személlyel, hiszen nagyon sokan fertőződhetnek
meg és gyógyulhatnak meg úgy,
hogy közben tudomásuk sincs róla.
Erre a jóval nagyobb méretű tesztelés vagy akár a szúrópróbaszerű
mérés is megoldást jelentene, ha a
politikai és közigazgatási felelősök
erre fel volnának készülve. Nem
csak azoknak vannak személyiségi
jogaik, akik megfertőznek másokat,
hanem azoknak is, akik egyesek felelőtlen vagy nemtörődöm hozzáállása, viselkedése miatt betegednek
meg – ecsetelte véleményét a községbeli lakos.

Múlt pénteken tartotta ülését a
községi vészhelyzeti bizottság,
ekkor kerültek kapcsolatba a bizottság tagjaként jelen levő helyi családorvossal – tudtuk meg az
ugyancsak otthoni elkülönítésben
levő Ferenczi György polgármestertől. Hétfő este derült ki, hogy az
orvos vírustesztje pozitív lett, ezért,
miután az értesülést
megerősítették, a községvezető kedden közölte
a
megyei
hatóságokkal, azután az
ülésen részt vett hét személy és egyikük családtagja
otthoni
elkülönítésbe kényszerült. Még nem tudni,
hogy hol fertőződött
meg az orvos, de tény,
hogy számos olyan személy fordult hozzá, akik
potenciálisan fertőzöttek lehettek. Egyébként
a községvezetés már
egy hónapja felfüggesztette a közvetlen ügyfélfogadást, miután látták,
hogy a lakosság egy
része nem veszi komolyan a figyelmeztetést, a
rendfenntartók pedig
nem tudják kézben tarA községházán dolgozók fele kedd óta otthoni elkülönítésben van
tani a helyzetet.

David Sassoli az európai kormányoknak:

Már nyolc áldozat

A prefektusi hivatal csütörtök reggeli közleménye alapján már nyolcra
emelkedett a koronavírus következtében Maros megyében elhunyt személyek száma. Mint írják, április 8-án egy 64 éves, illetve egy 66 éves
férfi hunyt el, mindkét áldozat Maros megyei illetőségű volt, továbbá
mindkettő egyéb komoly betegségekkel is küzdött.
Az április 9-i adatok szerint a megyében 146 koronavírussal fertőzött
személyt tartottak számon. 523 személy tartózkodott intézményes karanténban, 10.480-an házi elkülönítésben voltak – derül ki a kormányhivatal közleményéből. Az utolsó 24 órában 653 személy esetében szűnt
meg a házi elkülönülés, 177-en hagyhatták el az intézményes karantént.
Hat személyt nyilvánítottak gyógyultnak, és engedtek ki a kórházból.
Az elmúlt 24 óra alatt 375 rendőr 325 ellenőrzést végzett, 610 helyszínen több mint kétezer személy esetében vizsgálták meg, hogy betartják-e az otthoni elkülönülést. 150 vállalkozást ellenőriztek, hogy
betartják-e a tevékenység felfüggesztésére vonatkozó utasítást. A rendőrök 267 esetben róttak ki bírságot 568.000 lej értékben. A közlekedésrendészek 1465 járművet ellenőriztek, és 1970 személyt igazoltattak.
A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) csütörtöki közlése szerint 441 új megbetegedéssel 5202-re nőtt a fertőzöttek száma. A fertőzöttek közül 178 beteget ápoltak intenzív osztályon, továbbá 647
személyt gyógyultnak nyilvánítottak, és kiengedtek a kórházból. Ez
ideig 229 halálos áldozata volt a koronavírusnak Romániában.

A nagyobb műtéteket nem
tudják elvégezni

Fotó: archív

Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Mint már beszámoltunk róla, a koronavírus-járvány miatt átszervezték
a marosvásárhelyi urológiai klinika működését, valamint a szemészeti
klinikáét is.
A megyei klinikai kórház Marosvásárhely, Marinescu utca 1. szám
alatti épületében (régi kórház) működő urológiai klinikán a koronavírussal fertőzött urológiai betegeket látják el. A klinika másik részét a
szomszédos ortopédiai klinika épületébe költöztették át, ahol a koronavírussal nem fertőzött eseteket kezelik.
Mivel a megváltozott körülmények között szűkültek a lehetőségek, a
járványveszély idején a nagyobb műtéti beavatkozásokat nem tudják elvégezni. Ezért azt tanácsolják azoknak a betegeknek, akiknek halaszthatatlan onkológiai műtétre van szükségük, hogy forduljanak a
szomszédos megyék urológiai klinikáihoz, ahol nem kellett átszervezni
a tevékenységet.
A megyei klinikai kórházhoz tartozó szemészeti klinikát két részre
osztották, mivel az épület ezt lehetővé tette. Az egyik részben a koronavírus-fertőzött személyek szemészeti kezelését végzik, a másikban azokat látják el, akik nem fertőzöttek. A bonyolultabb műtéteket azonban
itt sem tudják elvégezni, és ugyanaz az ajánlás érvényes, mint az urológiai betegekre – olvasható a dr. Porav-Hodade Daniel menedzser és dr.
Todea-Moga Ciprian-Doru szóvivő által szignált közleményben.

Találjanak közös megoldást az újjáépítés finanszírozására!

– Fel kell készülnünk a válság
várható hatásaira, nem várhatjuk azokat ölbe tett kézzel
– jelentette ki a minap David
Sassoli, az Európai Parlament
elnöke.

Mózes Edith

Az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája szerdán közleményt juttatott el
hozzánk, amelyben ismerteti David
Sassoli elnök kijelentését, miszerint
a tagállamoknak közös megoldást
kell találniuk az unió gazdasági újjáépítésére.
Mint mondta, most a szokásosnál
nagyobb erőfeszítésre van szükség,
hiszen európaiak, vállalatok, csalá-

dok, fiatalok aggódnak a bizonytalan jövőjük miatt, mert ez a válság
és a vele járó egészségügyi vészhelyzet minden uniós országban
több millió munkahelyet pusztít el.
„Az Európai Unió megmozdult
az elmúlt hetekben, és megfelelő
válaszokat adott a válságra. Ilyen
volt például az állami támogatási
szabályok lazítása azért, hogy a tagállamok hathatós segítséget nyújthassanak állampolgáraiknak és
vállalataiknak. Azonban ahol az
unió nem avatkozott be, oda szinte
alig vagy egyáltalán nem érkezett
segítség. Ezért pedig nagy felelősség terheli a tagállamokat. Mert a
vészhelyzet megoldásához elengedhetetlen eszközökre most van szükség, és az újjáépítést is most kell
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elkezdeni. Fel kell készülnünk a
válság várható hatásaira, nem várhatjuk azokat ölbe tett kézzel” –
mondta Sassoli.
Majd azzal folytatta, hogy a
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
legutóbbi adatai szerint világszerte
két és fél milliárdan érzik a válság
negatív hatását. Vajon hány millió
európai van közöttük? – tette fel a
kérdést.
Hozzátette: Kötelességünk megvédeni őket északon és délen, keleten és nyugaton. Már eddig is több
lényeges intézkedést fogadtunk el:
támogatjuk a nemzeti hatóságokat
abban, hogy a munkanélküliséget a
minimálisra szorítsák (a SURE
programmal), felülvizsgáltuk az
Európai Stabilitási Mechanizmus

igénybevételének feltételeit az érdeklődő országok segítésére. Az
Európai Befektetési Bank refinanszírozást biztosít elsősorban kis- és
középvállalkozások számára, az
Európai Központi Bank pedig új
programot indított a bankok likviditásának megőrzésére és állampapírok, vállalati kötvények vásárlására.

A gazdaság felépülése
rengeteg pénzbe fog kerülni

Sassoli szerint azonban most
még többre van szükség.
„Létre kell hoznunk egy olyan
forrást, amellyel megoszthatjuk
gazdaságaink újraindításának költségét. A gazdaság felépülése rengeteg pénzbe fog kerülni, az uniós
költségvetés ehhez nem elegendő.

Új, kivételes és közös finanszírozási
megoldást kell találnunk. Nemcsak
a szolidaritásról van szó, hanem
mindnyájunk elemi érdekéről, hiszen az európai gazdaságok kölcsönösen függenek egymástól. Az
egyik ország bedőlésének a többi
tagállamban is elkerülhetetlenül
drámai következményei lennének.
Ezért is kell az eurócsoport tagjainak most olyan megoldást találniuk,
amely összhangban áll a kihívás nehézségével.
Kormányainknak és az európaiaknak hinniük kell Európa erejében,
amely hetvenévnyi békét és együttműködést hozott el. Most minden
eddiginél fontosabb, hogy befektessünk a közös jövőnkbe” – mondta
végül David Sassoli.
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Húsvét az Erdély TV-ben

Keresztény világ, színházi
produkciók, különkiadású
műsorok

Közös úrvacsorára hív Kató Béla református püspök

Kövessük mindannyian a Duna tévét!

Küszöbön áll a keresztények legnagyobb ünnepe, a húsvét. Ilyenkor még azok is el szoktak menni a templomba, akik az év többi
vasárnapjain ritkábban vagy egyáltalán nem
vesznek részt az istentiszteleteken. Idén
másként lesz. A koronavírus-fertőzés veszélye miatt elrendelt kijárási tilalom idején
templomainkban elmarad az ünneplés, a
közös imádkozás és az úrvacsoraosztás is.
Fohászainkat otthoni elszigeteltségben
mondjuk el. Hogy a feltámadás ünnepén
mégis egy közösségként imádkozhassunk és
úrvacsorát vehessünk, Kató Béla, az Erdélyi
Református Egyházkerület püspöke javaslatát kell szem előtt tartanunk: kövessük mindannyian a Duna tévé közvetítését!

Mezey Sarolta

Az ötletet mind a tíz egyházkerület támogatja

Czirmay Csaba Levente, a Marosi Református Egyházmegye esperese is olvasóink figyelmébe ajánlja a
püspök felhívását, amelyet a reformatus.ro honlapon
is megjelentettek. Ehhez az információhoz az interneten nem fér hozzá mindenki, ezért a sajtóban is közzétesszük.
– Ebben az időszakban az emberiség nagy drámája
zajlik, bármennyire szeretnénk kimaradni belőle, nem
lehetséges. Naponta megfogalmazzuk imáinkat, Istenhez fordulunk, és kérdésekkel ostromoljuk. Az elején
talán saját emberi erőnkben bízva gondoltuk, hogy
megoldhatók a dolgok, de lassan mindenki számára
világos lesz, hogy Isten kezébe kell letennünk az életünket… Mindannyiunknak meg kell bizonyosodnunk
arról, hogy Krisztus itt van velünk. Az ige mellett az
úrvacsora az, ami igazán megerősít minket. Igen ám,
de ebben a mostani helyzetben a húsvéti úrvacsoraosztás veszélybe került. De, mint mindig, most is be-
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suzsi barátnőm emlékkamrájában
tenyérnyi színes szelencék az ünnepek. Valamennyiben ott rejtőzik az
egyedi, az összetéveszthetetlen. Évről évre
más üzenetbe öltöző karácsonyfák, egy különleges mókus őszi ajándéka, a kutyabőrbe
bújt lelki társ érkezése, húsvéti arcok, történetek... Kérésemre most ez utóbbiakból mutatott meg kettőt. Lassan, vigyázva nyitotta
az idődobozt, hogy tartalmának fényét, illatát fel ne szippantsa a kinti szürkület.
– Első vagy második osztályos lehettem.
Akkoriban kezdett érdekelni a húsvéthétfők
forgatókönyve, és vágytam arra, hogy a felhajtásnak én is részese lehessek. Hol az ablakban, hol a piros tojásoktól, süteményektől
és más, válogatott finomságoktól roskadozó
asztal mellett vártam a hozzám illő öntözőket, de csak felnőtt vendégek érkeztek. A
tömbházunkban mindössze két kisiskolás
lány lakott, én és Micuţa (Kicsike) nevű játszótársam, akit fiús természete miatt nemigen érdekelt ez a szertartás, meg aztán az ő
ünnepe amúgy sem esett egybe a miénkkel.
A szomszéd fiúk és a rokon gyerekek 5–6
évvel idősebbek voltak nálam, szülők nélkül,
haveri társaságokkal jártak locsolni, és
eszükbe sem jutott, hogy hozzánk is becsengessenek. Mivel az iskolában román tagozatra jártam, az osztálytársaim látogatására
sem számíthattam. Ahogy telt a nap, szó szerint hervadozni kezdtem. A helyzeten csak
rontott, hogy amikor az otthoni telefonunk-

igazolódik, hogy ha Isten becsuk előttünk egy ajtót,
kinyit egy ablakot – ha képesek vagyunk meglátni azt
– fogalmaz Kató Béla püspök.
Azért, hogy a hívek húsvétkor mégis úrvacsorában
részesülhessenek, a püspök megoldást talált, amelyet
a Magyar Református Egyháznak mind a tíz egyházkerülete támogatott.

Otthon terítjük meg az úrasztalát

Húsvétvasárnap délelőtt 10 órakor a Duna Televízió
református ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást
közvetít. Az igehirdetés az Erdélyi Egyházkerület
Facebook-oldalán is nézhető lesz 10 óra 10 perctől.
Dr. Szabó István, a Magyarországi Református
Egyház Zsinatának elnöke saját családja körében igét
hirdet. Az istentisztelet után a megterített úrasztala
mellett vesznek úrvacsorát. Ebbe kapcsolódnak be az
erdélyi református hívek is úgy, hogy mindenki saját
hajlékában teríti meg az úrasztalát. A tévében elhangzó felkérésre valljuk meg bűneinket, tegyünk vallást hitünkről, és vegyük magunkhoz az úrvacsorát.
Ahol lehetséges, ott a családfő adja a kenyeret és a
bort a család többi tagjának, majd pedig ő maga is
éljen vele. Aki pedig egyedül van, maga vehet önmagának.
– Valami olyasmit fogunk tenni, amit az őskeresztyén gyülekezetek tettek, amikor minden házban megtörték a kenyeret. Ezt azonban most mégsem magunkban tesszük, hanem a Kárpát-medencét, de lehet, hogy
az egész világot befogadó templomban lehetünk
együtt testvéreinkkel. Ez alkalommal lehet, hogy el
fog tűnni minden akadály, külsőség, ami elvonta figyelmünket az igazi bűnbánattól. Így őszinte és igaz
lehet a húsvéri úrvacsoravételünk – fogalmazott a püspök.
Vallomása szerint csak úgy győzhetjük le e csapást,
ha őszintén elfogadjuk Isten megváltását, és megújult
életre kötelezzük el magunkat. Ezek szellmében készüljünk a mostani húsvétra!

Vallási témájú, valamint szórakoztató műsorokkal, premierként
pedig
vetített
filmekkel teszi ünnepibbé az
idei húsvétot az Erdélyi Magyar Televízió.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel az Erdély TV igyekszik a képernyőn elérhetővé tenni a
különböző felekezetek ünnepi
szentmiséit, igehirdetéseit, értékes
színházi produkciókat, valamint tanulságos beszélgetéseket, interjúkat.

Lelki feltöltődésre

Nagypénteken 20 órától az udvarfalvi református egyházközség
nagypénteki istentiszteletét, majd
nagyszombaton 21:30-tól A feltámadás csendje címmel Szénégető
István plébános húsvéti elmélkedését követhetik. Húsvétvasárnap az
Erdély TV is élőben közvetíti
10:30-tól a húsvéti római katolikus
szentmisét a csíksomlyói kegytemplomból, ezt 11:30-kor Kató
Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének igehirdetése
követi, majd 12:30-tól a kolozsvári
belvárosi unitárius templom húsvéti
istentisztelete látható. 15:30-kor
kezdődik a Márton Áron boldoggá
avatási peréről szóló háromrészes
dokumentumfilm-sorozat. Végül
17:30-kor jelentkezik a Hitélet
műsor, amelynek témája Jeruzsálem
– a virágvasárnapi ékes kaputól az
üres sírig. Húsvéthétfőn 15:30-kor
a Jakab Antal püspök életútjáról
szóló Küzdve és bízva című film
kerül adásba.

A kikapcsolódásra vágyóknak

Az ünnep apropóján az eddiginél
gazdagabb tartalommal jelentkezik
az Erdély TV SzínHáz nevű projektje. A gyerekeket nagyszombaton és húsvéthétfőn délelőtt 10-től a
kolozsvári Puck Bábszínház előadá-

Nevenincs lovag és a sült bárány

– Mikor tudtad meg? – szólaltam meg a
ról feltárcsáztam a legjobb barátnőmet, lelkendezve újságolta, milyen sokan megöntöz- hirtelen beálló csendben.
– Jóval később, valamikor a tizenéveim
ték már, aztán ünnepélyesen bejelentette,
hogy újra csengetnek az ajtón, mennie kell. végén árulta el, hogyan járt közbe az ünneEz volt az a pillanat, amikor kirobbant be- pem megmentéséért. Elkeseredettségemet
lőlem a zokogás. Édesanyám, akinek igazi látva kiment az utcára, a tömbházunk elé, és
jótündéri képességei voltak, egy darabig ahány ünneplőbe öltözött fiúcska arra járt,
szótlanul nézte a szenvedésemet, majd mindeniket megszólította.
csendben kisurrant a szobából. Félóra sem
– Zsuzsikánál jártál már? – tette fel a
telt bele, és halk konagy kérdést külön-külön
pogás terelte el a fivalamennyi gyereknek,
gyelmem
a
és amikor a legénykék
bánatomról. Egy ismegszeppenve rázták a
–NagySzékelyIldikó–
meretlen fiúcska állt a
fejüket, vonogatták a
küszöbön.
Amikor
vállukat, hogy ki az a
eléje penderültem, félénken kérdezte, hogy Zsuzsika, ők aztán nem ismerik, bátorítóan
szabad-e locsolni. Megilletődve bólintottam, rájuk mosolygott.
aztán szaladtam a tojásoskosárért, sütemé– Nem baj, most bepótolhatod a mulasznyestálért. Magamhoz sem tértem az első lo- tást. Gyere, mert vár – mondta mindeniknek,
csoló távozása után, amikor újra jött valaki. aztán egy-egy egylejest csúsztatott a tojásAz elkövetkező másfél órában egymásnak gyűjtő kosarakba, szatyrokba. Így terelt
adták a kilincset az addig sosem látott, ne- össze édesanyám szavalókórusnyi csapatot,
venincs lovagok. Szinte mindenik verset is és tette felejthetetlenné számomra az első lomondott, aztán kölnivizes üvegével megcé- csolós húsvétot. Később, kamaszként már
lozta a copfjaimat. Mire besötétedett, mind nem lelkesedtem az öntözőkért, untam, hogy
a harminc tojásunk elkelt. Aznap este ra- puccban ülve várakozzak egész nap, és félgyogó arccal bújtam ágyba, és édesanyám órákat beszélgessek, kedveskedjek mindenszerint álmomban többször is felkacagtam. kivel. De annak az első öntözőnapnak akkor
Meg sem fordult a fejemben, hogy ő áll a lo- és a későbbiekben sem múlt el a varázsa.
csolóáradat mögött.
– A felnőttkori húsvéthétfőid között van

Húsvéti történet

sával csalogatja a képernyők elé a
tévéadó, húsvétvasárnap szintén 10
órától a Székely legendárium rajzfilmsorozat két részét nézhetik meg,
18 órától pedig az Arany János
Rózsa és Ibolya című művéből készült mesejátékot. A felnőtt nézők
figyelmébe a Kolozsvári Állami
Magyar Színház Marie Jones Kövekkel a zsebében című előadását
ajánlják. Illényi Katica hegedűművész koncertfelvételeit húsvétvasár20
órától,
valamint
nap
húsvéthétfőn 12:15 és 20:45-től tekinthetik meg.

Az egyedi tartalmakat
igénylőknek

A kolozsvári Video Pontes stúdió
jóvoltából több olyan film került be
az ünnepi műsorkínálatba, amit az
Erdély TV első ízben vetít. Ide tartozik a Márton Áron boldoggá avaperéről
szóló
tási
dokumentumfilm-sorozat, valamint
az Arany János művéből készült
mesejáték is. A további, premiernek
számító tartalmak: a kolozsvári Mátyás-szobor restaurálásának történetét összefoglaló Mathias Rex című
film nagyszombaton 16:10-től, a
Sipos László kolozsvári festőművészről szóló portréfilm szintén
aznap 17:40-től, valamint a Szilágyi
Domokos költőről szóló Az utolsó
maszek című portréfilm húsvéthétfőn 17:10-től.
Húsvétkor az Erdély TV saját
gyártású műsorai is különleges tartalommal jelentkeznek. Húsvétvasárnap a 13:30-kor kezdődő Üzenet
szeretettel műsorban a jókívánságok és bátorító gondolatok mellett
virtuális locsolásban lesz részük a
nézőknek, 17 órakor a Pszichotrillák műsor a nem szokványos ünnepről szól, húsvéthétfőn a 20 órai
Zebra pedig Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológust szólaltatja
meg a jelenlegi életünkről.

olyan, amelyik kiemelkedik a megszokott ünnepi rendből?
– Nálunk nem volt kőbe vésve, hogy az ünnepi menühöz mindenképpen hozzátartozik
a bárányhús, de egy alkalommal testületileg
megkívánta a család. Vettünk is egy bárányt
a párommal, apósomék pedig a sajátjuknak
a felét is nekünk adták, az ünnepi ebédet
ugyanis évről évre nálunk rendeztük. Amikor
azonban körbeültük az asztalt, a vendégeknek nem nagyon akaródzott a menü fénypontjából csemegézni. Mivel a fiam nem
szereti a bárányt, másféle húsokat is készítettem, így bőven volt miből válogatni, és a
társaság élt is vele, a bárányt csak udvariasságból kóstolták meg. A nap végén, amikor már mindenki elköszönt, és a családom
is nyugovóra tért, leszedtem az ünnepi terítéket, aztán csak ültem a konyhában a fél
sült bárány mellett, és tanakodtam, mitévő
legyek. A farkaskutyám a lábamhoz telepedve, nagyokat szuszogva segített a töprengésben. Ő adta az ötletet, hogy ha már
senkinek nem kellett, kebelezzük be mi ketten
az ízletes vacsorát. Úgy is lett. Mire észbe
kaptam, a bárányból semmi sem maradt.
Húsvét táján gyakran eszembe jut ez a történet, ahogy a gyerekkori első öntözős is.
Olyankor úgy érzem, visszafele kezd forogni
az idő kereke, és körém gyűlnek mindazok a
kedves arcok – varázserővel bíró édesanyám, a lelkem rezdüléseit titokzatos tudással értő kutyám –, akik nélkül árnyalatokkal
halványabb az ünnep.
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Nézzünk fel Jézusra!

„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és
beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta
a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára
ült.” (Zsid 12,2)
Kedves testvéreim!
Keresztény hitünk leglényegesebb tartalmát ünnepeljük: Jézus Krisztus kereszthalálának és feltámadásának ünnepét, mely
az első tanítványok óta minden vasárnapnak a lényege. Jézus tanítványai engedelmeskedtek a Mester parancsának (ApCsel
1,4), és félve ugyan, a külvilágtól elzárkózva, de várták, hogy megtörténjen Jézus
ígérete, és erőt kapjanak. Nem csalódtak!
A félelem közepette a bezárt házban megállt mellettük a Feltámadott. Észre sem vették, és a húsvétot követő első
istentiszteletet zárt közösségben, zárt ajtók
mögött ünnepelték, hiszen velük volt Jézus,
és benne velük volt az Isten: a zárt ajtók
mögött szólt hozzájuk, megválaszolta kérdéseiket, velük étkezett.
Nézzünk csak vissza, mi történt mindez
előtt? Jézus tanított, szólt a legegyszerűbb
emberhez is, és mindenkit a mennyei Atyjához vezetett. A tanítványok szemtanúi
voltak annak, hogy Jézus közelében nincs
hatalma a gonosznak. Láthatták, hogy közelében testi-lelki gyógyulás van: a vakok
látnak, a bénák lábra állnak, a leprások
megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek hirdetik
az evangéliumot (Lk 7,23): közel van a
mennyek országa! A világ mégsem ismerte
fel, az övéi nem fogadták be Őt. A názáreti
Jézus útja mennyei magasságból a kereszt
magasságába vezetett. De mindez mégsem

az emberi gonoszság akarata szerint,
hanem a szeretet Istenének akaratából lett.
És nem is zárul le a kereszt gyászánál,
hanem feloldódik Krisztus feltámadásában,
a húsvéti győzelemben. Azért, hogy Jézus
Krisztus által ne csak a Jézus korabeli,
hanem a mindenkori embernek, a mai kereső, szenvedő, félelmekkel teli embernek
is Élete legyen.
Jakab apostol a missziói munkájának néhány éves távlatából már nemcsak a nagypénteket, húsvétot és a Szentlélek kitöltését
látta együtt, amikor a tanítványok megkapták a Lélek erejét. Jakab már látja a teljes
eseménysorozatnak a betetőzését is: Krisztus felment a mennybe, és az Atya jobbján
uralkodik mindenek felett. Ezért biztat
minket is: nézzünk fel Jézusra! Ne csak a
nagypénteki kereszten értünk szenvedő
Megváltóra, akinek keresztjéből is erőt
nyerhetünk. De nézzünk fel arra a Jézusra
is, aki az Atya jobbján ül, és hatalommal
kormányozza a világot, benne a mi kis,
porszem életünket is.
Testvéreim! A mi nemzedékünk először
szembesül világméretű járvánnyal. A koronavírus okozta járvány rányomja bélyegét
ünneplésünkre is. Miközben azért adunk
hálát, hogy Krisztus legyőzte a halált, talán
kétségbeesetten figyeljük a betegség tüneteit, és naponta szorongva imádkozunk a
mieinkért és önmagunkért. Miközben azt
ünnepeljük, hogy Krisztus közösséget teremtett Önmagával, és minket is a felelősségteljes gyülekezeti és közösségi életre
nevel, mégsem élhetjük meg korlátlanul ezt
a közösséget templomainkban, de még a
nagycsaláddal, barátokkal sem. Miközben

2020 húsvétján mindannyian egyetértünk
abban, hogy az idei nagyböjt egészen különleges, hogy ilyen még nem volt. Nem volt
még ilyen nagyböjt, amelyben ennyi mindenről le kellett volna mondanunk, és nem csupán a vallásos embereknek, hanem
mindenkinek. Az egész világ kerül lassan klauzúrába, vagyis szorul vissza saját életterébe,
szorosan összezárva övéivel – ennek minden
örömével és kihívásával együtt. Mennyi mindent fedezhetünk fel magunkról a megváltozott körülmények között! Szent Terézia
anyánk szerint az önismeret az imádság kapuja. Tisztában kell lennem azzal, hogy ki vagyok én, és ki az, akihez odafordulok, akit
megszólítok az imában. Mennyi mindent fedezhetünk fel önmagunkról ezekben a napokban! Például azt, hogy hogyan reagálunk a
hatósági intézkedésekre, az elöljárók döntéseire, hogy ott van-e a szívünkben az engedelmesség lelkülete és erénye. Aztán ott van
a hit és a bizalom kérdése: engedjük-e úrrá
lenni magunkon a pánikot, a félelmet, vagy
rá tudunk hagyatkozni bizalommal a mennyei
Atya üdvözítő akaratára, ahogyan Jézus tette?
Hogy állunk a szeretettel, azok iránti szeretettel, akik a legszorosabban hozzánk tartoznak? Mennyi áldozattal, önzetlenséggel,
szolgálatkészséggel tudunk feléjük fordulni?
Hogyan dolgozzuk fel félelmeinket a jövőt illetően? Egyáltalán, mire figyelünk leginkább? A napi megbetegedési statisztikákra, a

nagycsütörtökön hálát adunk az úrvacsora
szentségéért, a járvány miatt le kell mondanunk a minket hitünkben erősítő úrvacsora táplálékáról, és talán még a
hagyományos nagycsaládos étkezésekre
sem keríthetünk sort. Miközben vágyik
arra a lelkünk, hogy húsvétkor meggyúljon
a fény a sötétben, és megünnepeljük, hogy
Krisztus a világ világossága, a valóságban
talán ki sem mozdulunk otthonainkból, és
a félelem sötétíti be mindennapjainkat.
Amikor e sorokat írom, még nem tudom,
csak sejtem, hogy hová fokozódhat a járvány, mire ezeket olvassátok.
És mégis, most még inkább tekintsünk
fel Jézusra! Tegyünk meg mindent, ami
emberileg az orvostudomány szerint véd a
fertőzéstől. De ne feledjük el, hogy ezek
felett is Isten az Úr. A gonosz, a sötétség
fejedelme ma is el akar választani minket
Istentől, el akar szakítani Megváltónktól,
és ma is el akar minket választani egymástól is. De Pál apostollal együtt meg vagyok
győződve arról, hogy sem élet, sem
halál… sem karantén, sem járvány, sem
más fenyegetettség nem tud elválasztani
minket Isten szeretetétől és Jézus Krisztussal való közösségünktől. Tekintsünk fel Jézusra, mert a Feltámadott közelében ma is
meghallhatjuk, hogy szól hozzánk, meghallgatja kéréseinket, megérti félelmeinket, mint akkor, a nyolcadik napon, amikor
megállt a tanítványok között. A közelében
ma sincs hatalma a gonosznak, és ma is
van gyógyulás testnek és léleknek. Tudom
és hiszem, 2020 nagyböjtjének napjaiban
pedig még hallhatóbban mondom: ne féljetek! Nézzetek fel Jézusra, mert nála Élet
van!
AdorjániDezsőZoltánpüspök

Kis Szent Teréz barátainak

jövőt illető prognózisokra, vagy az evangéliumot olvassuk, és Jézust figyeljük, hogy ő
mit mond ebben a helyzetben, mit kér tőlünk,
mire ad példát? Az ima egyik szereplője én
vagyok, de rajtam kívül még ott van az, Akit
megszólítok. Melyikünk kap nagyobb teret
az imámban? Ha a Szentírást lapozgatjuk, olvasgatjuk, felfedezhetjük, hogy nem vagyunk
egyedül azzal a tapasztalattal, amelyet élünk.
A zsidó nép is élt át nagyon nehéz szakaszokat, és ezek meghatározóak lettek egész életére. Gondoljunk csak arra, amit éppen húsvétkor ünneplünk, ami a mi húsvétunk előképe. A héberek ott sínylődtek egyre nagyobb
elnyomatásban, gyerekeiket a fáraó sorra legyilkoltatta, amint megszülettek, egyre keményebben kellett robotolniuk, fogyott az
erejük, fogyott a jövőjük, fogyott a reményük… Ők az Úrhoz kiáltottak, az Úr pedig
kiszabadította őket erős kézzel és kinyújtott
karral, mert szabadnak akarta őket. A sivatagban elviselte őket, minden hűtlenségük ellenére néppé tette őket ígérete szerint, és
törvényt adott nekik, hogy jövőjüket megalapozza. Aztán egy újabb hatalmas nyomorúság szakadt rájuk, amikor elveszítették a
háborút, és Babilon királya elhurcoltatta őket.
Nem volt többé sem templom, sem áldozat…
Hogyan őrizhetik meg identitásukat idegen
földön, idegen nép és kultúra, idegen istenhit
közepette? A Babilonban töltött hetven év
alatt alakult ki a zsidóság, szerkesztették meg
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Jézus él, és általa
mi is élni fogunk

Lk 24,33-34.

A tanítványok húsvét reggelén Jézus keresztre feszítésének és halálának hatása alatt állnak. A nagypénteki események után szombaton
semmi lényegeset nem tehetnek, de vasárnap elindulnak hazafelé. Sokkos állapotban vannak.
Összecsomagoltak, és úgy gondolják, mindennek vége. A halál közelsége mindenképpen sokkol bennünket. Mert mi valami másra
készültünk, soha nem a halálra. A tanítványoknak pedig Jézus előre megmondta, mi fog vele
történni. Kétszer is beszélt a halálról, de a tanítványok úgy tettek, mintha nem is hallották
volna.
Mi is kerüljük a halálról szóló beszédet, és
úgy gondoljuk, hogy az bárkivel megtörténhet,
csak velünk nem. Kerüljük a témát még a halálos ágyon is, pedig érezzük, hogy életünknek
vége van. A régiek így figyelmeztették egymást:
memento mori, gondolj a halálra.
Ezen a húsvéton az egész világ halálfélelemben és halálközelségben él. Arra nem számítottunk, hogy ilyen közel jöhet hozzánk a halál, és
válogatás nélkül kerülünk veszélybe: fiatalok,
öregek, szegények és gazdagok egyaránt. Ha
eddig nem is gondoltunk rá, most, hogy az emberiség van a halálos ágyon, legalább most beszéljünk róla, legalább ilyenkor legyen
beszédtémánk. A megbocsátás, az elengedés, a
bűn kérdése eddig kiestek a szóhasználatunkból,
de most előtérbe kerülnek. Miért?
Eddig határozott elképzeléseink voltak a világról és benne az emberről. Arról, aki a tudományban óriási eredményeket ért el. Annyira
elégedettek voltunk magunkkal, hogy még Istent is fel akartuk használni a magunk céljaira.
Ezért volt tabutéma számunkra a halál, amely a
feltámadás hite nélkül mindenki számára rémisztő és borzalmas.
E húsvét alkalmával azonban Isten lehetőséget ad számunkra, hogy gondolkodásunk megváltozzon. De ez csak úgy történhet meg, mint
az első húsvét idején, vagyis ha mi találkozunk
a feltámadott Jézus Krisztussal. Ő az, aki jön felénk, ő az, aki bennünket megszólít, és közösséget alkot velünk. Mi ettől lehetünk hívők, nem
más erő által. Ha nincs vele találkozás, akkor
marad a félelem. Jézus itt van köztünk, láthatatlanul, de nem megtapasztalhatatlanul.
Eljön az idő mindannyiunk életében, amikor
pontot kell tenni a földi élet végére, el kell engednünk azt. De ezzel nincs vége mindennek.
Hiszen Jézus él, és általa mi is élni fogunk – ezt
ígérte nekünk. És ez az igazi húsvéti üzenet.
KatóBélapüspök

legfontosabb szent könyveiket, amelyek ma
Bibliánk részei. Átalakult, letisztult, elmélyült az Istennel való kapcsolatuk, a róla
szóló elképzeléseik. Isten pedig hazavezette
őket, amikor eljött annak az ideje.
Isten minden nehéz helyzetben velünk van,
és azt a javunkra fordítja, mert ő olyan Atya,
aki szereti gyermekeit. Jézust is szerette, elmondhatatlanul szerette, és mégis megtörténhetett Jézussal az, ami megtörtént. Így kellett
ennek lennie egy nagyobb jó, a megváltás érdekében. A történelem az élet tanítómestere.
Ha a történelem így mutatja be Istent, aki
mindig a mi üdvösségünkön, szabadságunkon, boldogságunkon munkálkodik, akkor
minden okunk megvan arra, hogy bízzunk
benne, hogy rábízzuk magunkat. „Jézus nem
kér mást, csak ráhagyatkozást és hálát” –
mondja Kis Szent Teréz. Most átérezhetjük,
hogy ez nem is olyan könnyű, hogy mekkora
hit kell hozzá. De ha meg tudjuk tenni, javunkra válik. Sokan kérdezik tőlünk, hogy
vagyunk. Hála Istennek, jól vagyunk, egészségesek vagyunk, bár a meghűléssel mi is
sokat küszködtünk ezen a télen. A mi életformánkban a kijárási tilalom nem jelent nagy
változást, mivel máskor is ritkán, csak indokolt esetben járunk ki. Most azonban nem
kell sem orvoshoz menni, sem gyógyszert
íratni, a bevásárlásban jótevőink kisegítenek
bennünket, ha szükséges, gyertyarendelés is
kevesebb van, a napirend azonban ugyanaz,

és a munkánk egyáltalán nem kevesebb. A
szentmisén mi is online veszünk részt a kápolnában, reggelente pedig egyórás szentségimádást tartunk a Szentatya szándéka szerint
a járvány megszűnéséért. Különös volt az
idei nagyböjtünk, és különös lesz a húsvét
ünneplése is. Mintha részt kaptunk volna
Jézus megváltói munkájából azok révén az
áldozatok révén, amelyekre a körülmények
kényszerítettek bennünket. Idén nemcsak
szemléljük Jézust, aki a keresztutat járja,
hanem mi magunk is jártuk a magunk módján
vele együtt. Feltámadásának ünneplése is különös lesz, de ez nem kell elvegyen semmit
az örömünkből, hiszen azt ünnepeljük, hogy
Jézust, aki tökéletesen ráhagyatkozott a
mennyei Atya akaratára, szeretetére, ez a
mennyei Atya a Szentlélek erejével feltámasztotta. Jézus feltámadásának hatalmas
ereje idén is át fogja járni a világot, és átjárhatja mindannyiunk szívét, ha kitárjuk előtte.
Szent Pál szavaival kívánunk mindenkinek
áldott, örömteli, szent húsvétot: „Ne felejtsd,
hogy Jézus Krisztus, Dávid sarja feltámadt a
halálból, ahogy evangéliumom hirdeti. Igaz
kijelentés ez: ha meghalunk vele, majd élünk
is vele; ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk
vele. Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket, de ha mi hűtlenné válunk, ő hű
marad, mert önmagát nem tagadhatja meg”
(2Tim 2,8.11-13.).
KatalinIldikónővér,OCD-perjelnő
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A Magyar Unitárius Egyház istentiszteletei
a húsvéti ünnepkörben

A koronavírus-járvány nem teszi lehetővé, hogy
húsvét ünnepe alkalmával személyes részvételű ünnepi
istentiszteleteket tartsunk. Bár nincs lehetőségünk
templomainkban a megszokott módon hálát adni Istennek azért, hogy megadta számunkra ez újabb ünnepi
alkalmat, mégis keressük annak a módját, hogy családi
otthonainkban méltóképpen megüljük vallásos életünk
e fontos pillanatait. Jelen körlevéllel minden unitárius
és irántunk érdeklődő testvérünk számára – ajánlás jellegű – tájékoztatást nyújtunk a küszöbön álló ünnepi
alkalmakkal kapcsolatosan.
Nagypénteken, április 10-én délután 6 órától a Magyar Unitárius Egyház Facebook-oldalán élőben hallgatható a passió, amelyet a kolozsvári belvárosi
unitárius templomból közvetítünk. A Jézus utolsó napjait, szenvedését és halálát énekelt formában összefoglaló vallásos szertartás lehetőséget kínál mindenkinek
arra, hogy tanítómesterünk szenvedéseit lelkében átélje, s imádkozzon Istenhez, hogy húsvéti örömünk –
a nagypénteki tragédia ellenére – a maga teljességében
megtörténjen.
Húsvét első napján a következő unitárius ünnepi istentiszteleteken lehet lélekben részt venni:
Világhálós istentisztelet:
– Délelőtt 11 órától a Magyar Unitárius Egyház
Facebook-oldalán ünnepi istentiszteletet közvetítünk
élőben. Ekkor főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc
püspök prédikál, és Rácz Norbert Zsolt helyi lelkész
mond úrvacsorai ágendát.
Rádiós istentiszteletek:
– Reggel 9 óra 5 perctől 10 óráig a Kolozsvári Rádióban ünnepi prédikáció és úrvacsoravételre előkészítő beszéd hangzik el.
– Déli 12 órától a Marosvásárhelyi Rádióban ünnepi
unitárius prédikációt hallgathatnak az érdeklődők.
Televíziós istentisztelet:
– 12 óra 30 perctől 13 óra 30 percig az Erdélyi Magyar Televízióban ünnepi unitárius istentiszteletet és
úrvacsoravételt követhetnek a kolozsvári belvárosi unitárius templomból.
Húsvét másodnapján személyes részvétel nélküli
ünnepi istentiszteletek zajlanak az unitárius templomokban. Azokban az egyházközségekben, ahol erre
van megfelelő technikai lehetőség, az istentiszteleteket az adott egyházközség Facebook-oldalán követhetik.
Húsvét másodnapján úgyszintén ünnepi istentiszteleteket közvetítünk a világhálón keresztül.
A személyes részvételű istentiszteletek hiánya elle-

„Bizony, bizony, mondom nektek, hogy
amit csak kértek az Atyától az én nevemben,
megadja nektek. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A
világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én
legyőztem a világot.”
(Jn 16,23.33)
Húsvétkor a fényt, az örömöt, az egymásra
találást, az újrakezdést, az életet, végső soron
a feltámadást ünnepeljük. Erről szólnak az
evangéliumi tudósítások is: a hét első napján
a kora reggeli órában fény ragyogja be az
üres sírt, vége a nagypénteki gyásznak, feketeségnek. A magdalai Mária örömmel újságolja a tanítványoknak: „láttam az Urat”.
Tovalett a sírás, kétségbeesés, jajgatás, szomorúság, ehelyett a Mester közvetlen tanítványai csendben együtt vannak a jeruzsálemi
felső házban. Érzik, még nem tudják, de sejtik, hogy legyőzték a félelmet, nemet mondtak a nagypénteki szétszóródottságnak, hisz
lám, erejük van újból együtt lenni.
Ebben az esztendőben, amikor a megpróbáltatások nehéz napjait éljük, húsvétkor én
ezt a győzelmet ünnepelem. Húsvétot mindenekelőtt a jézusi élet, tanítás, példa, életeszmény, istenfiúság győzelme ünnepének
tartom.
Az evangélium tudósítása szerint Jézus –
születésétől a nagypénteki keresztre feszítéséig – arról a győzelemről vall, mely az Istenben hinni és bízni tudó ember életének az
alapeleme kell legyen. Ez a győzedelmes istenhit még a keresztfán is megnyilvánul, és
elemi erővel hat, hiszen még az idegen római
katona is, hallva Jézus imádságát, így kiált
fel: „Ez az ember valóban igaz volt!” (Lk
23,47).

hetetleníti a hagyományos módon történő úrvacsoravételt. Mindazonáltal testvéreinket arra buzdítjuk, hogy
otthonaikban éljenek a Jézus életére, tanítására és halálára emlékeztető jegyekkel, az alábbi útmutató szerint:
– Készítsük elő a helyszínt! Jó előre terítsünk meg
egy asztalt, helyezzünk rá egy díszesebb poharat, amit
töltsünk meg borral, és szalvétával/kendővel takarjunk
le.
– A kenyeret vágjuk fel kb. 1,5 x 1,5 x 1,5 cm-es
kockákra vagy másfél cm szélességű és magasságú csíkokra. Az e módon nyert kockákat vagy csíkokat helyezzük egy szebb lapostányérra vagy tálcára, amit
szintén takarjunk le.
– Készüljünk mind lelkileg, mind ruházatunk által a
pillanat ünnepi jellegére.
– Kapcsoljunk ki minden zavaró tényezőt, kivéve a
számítógépet, televíziót vagy rádiót, ami közvetíti az
istentiszteletet. Énekeljünk és imádkozzunk a szertartást végzővel, majd amikor ő magához vette a jegyeket,
mi is vegyünk egy kocka kenyeret, fogyasszuk el, majd
igyunk rá egy korty bort. Az úrvacsoravétel után imádkozzunk.
– A felnőtt családtagok osszanak egymásnak úrvacsorát.
– Amennyiben a család nem a meghatározott istentiszteleti időben veszi magához az úrvacsorát, akkor –
a fentiek szerint – készítsék elő a helyszínt, majd
mondjanak el egy imát, valamint a Miatyánkot. Ezután
olvassák fel a Bibliából a szereztetési igéket, a következő kísérőszöveggel: Azon az éjszakán, amelyen elárultatott – a tanítványokkal elfogyasztott ünnepi
vacsora után – Jézus „…vette a kenyeret, hálát adott,
megtörte, és e szavakkal adta nekik: Ez az én testem,
amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután
megvacsoráztak, és ezt mondta: E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki” (Lukács evangéliuma 22. fejezetének 19–20. verse).
Éljenek a fentiek szerint a két jeggyel, majd újra imádkozzanak. Valamelyik felnőtt személy kérjen áldást.
– Amennyiben valaki egyedül él, a fentiek szerint
készítse elő az úrvacsorát, majd ugyancsak a fentebb
leírtak alapján éljen az úrvacsorai jegyekkel.
Isten áldása legyen az ünnepre való készülésünkön!
Ő segítsen minket gondviselő szeretetével, hogy e
nehéz időkben is hitet és erőt találjunk az őszinte ünnepszenteléshez!
Afőhatóságioperatívtestület

Orvosi felszerelésre gyűjt
a Rotary Club Téka

Korábbi ígéretéhez híven a marosvásárhelyi Rotary Club Téka adománygyűjtésbe kezd, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi dolgozóknak áldozatos harcukban. Ebben a harcban támadni nem, csak
védekezni lehet. Ahhoz viszont eredményes védelmi eszközökre van
égetően szükség. Ezúttal a lakosság, az adakozó lelkületű polgártársak
segítségére számítunk.
CSATLAKOZZTEISAROTARYCLUBTÉKA
ADOMÁNYGYŰJTÉSÉHEZ
ORVOSIVÉDŐFELSZERELÉSEKRE!
A nemzetközi Rotary mozgalom 115 éve segíti a helyi közösségeket,
ahol a klubjai működnek. A Rotary Club Téka március 31-én multifunkcionális, hordozható lélegeztetőgépet adományozott önerőből a
Megyei Klinikai Kórház intenzív terápiás részlegének. Szándékunk
szerint ez csak a kezdet.
Segíts, hogy segíthessünk!
Orvosaink és az egészségügyi személyzet az első frontvonalban harcol a mi életünkért, a mi egészségünkért.
Fegyvertelenek ebben a harcban!
Klubunk adománygyűjtésbe kezdett, hogy a kórházi alkalmazottakat
és a családorvosokat ellássuk minőségi védőfelszereléssel.
Kattints a www.rotaryteka.ro honlapra, és lehetőséged szerint utalj
át egy összeget az ott található bankszámlaszámra vagy…
…válassz ki tetszés szerint egy virtuális gombot, amellyel tetszőleges összeget utalhatsz át online, azonnali kártyás fizetéssel, e nemes
célra.
Szponzorszerződésünket is letöltheted Doc vagy PDF módban, és…
…ÚJDONSÁG: kitöltheted és megoszthatod saját adományozói
okleveledet, hogy ismerőseid is lássák, és kedvet kapjanak a te példádból.
Gyűjtsünk össze 95.000 lejt minél hamarabb! Legyünk gyorsabbak,
mint a vírus!
A Rotary Club Téka garantálja, hogy a pénzed a megfelelő helyre
kerül.
Segíts,hogysegíthessünk!

Húsvét az élet győzelme!

Jézus arra az isteni ajándékként ható tudásra nyitja fel az értelmünket és szemünket,
hogy az ember élete csak Isten mellett és Istenben teljesedik ki. Tanításaiban, példázataiban, a csodás gyógyítások leírásában is
kitapintható, hogy a hit és cselekedet elválaszthatatlanok egymástól. Rámutat, hogy
nem lehetünk egyszerre két úr szolgái még
akkor sem, ha megadjuk a császárnak, ami a
császáré, mert elsősorban és mindenekfelett
meg kell adni az Istennek, ami az Istené. A
hívő keresztény ember fel kell tegye a kérdést
ezekben a kritikus napokban is, hogy számára
ki vagy melyik a nagyobb. A látható, ember
formálta világ a maga sziporkázó, de hamis
színeivel, vagy a tiszta isteni fény? Mi a nagyobb? A világ feletti uralom becsvágya,
vagy Isten országa szeretetben való szolgálása?
Húsvét ünnepén ezekkel a súlyos és minden ember életében lényegbevágóan fontos
kérdésekkel szembesülünk. Kínok, keservek,
vajúdások és szenvedések között meg kell találni a választ a fentebbi kérdésekre, és akkor
igazi húsvétunk lesz! Erre az alaptapasztalásra készítette fel a tanítványokat, erre tanít
minket is: „A világon nyomorúságotok van,
de bízzatok: én legyőztem a világot.”
Honnan az erő a küzdelemhez, a mindennapi harchoz? Erre is megadta Jézus a választ, és példát is mutatott, ugyanis ez nem
más, mint az imádkozás: „…hogy amit csak
kértek az Atyától az én nevemben, megadja
nektek”.
A modern élet a maga millió problémájával kavarog körülöttünk, világunk rohamosan
fejlődik, de az ember lényegében, lelkileg,
belsőleg évezredek alatt nem sokat változott.

Amióta Jézus ezt a tanácsot adta tanítványainak, hogy kérjenek az Atyától, külsőségeiben óriásit változott a világ. Ezek a
változások természetesen nemcsak a körülményeket, hanem magát az embert is megváltoztatták. Azonban az otthon és a család
megoldatlan problémái ugyanazok maradtak.
A hatalmi vágy, a gyűlölet ugyanaz maradt.
A szeretet ma is éppúgy kell. A szív ma is
éppúgy tud fájni. Az emberi rosszindulat
miatt ma is éppúgy kell szenvedni. A halál
előtt mi sem állunk másképp, mint a régiek.
Az ember a végső egzisztenciájában továbbra
is ember maradt. Akinek ma is a legfőbb
problémája az erő kérdése, vagyis hogy honnan vegye az erőt az élethez és a halálhoz.
Látva mindezt, válaszunk nem lehet más,
mint az, hogy mindenekfelett és -előtt az
Isten szeretetére, gondviselő jóságára és segítségére van szükségünk.
Az imádság az Istenben bízó ember lélegzetvétele, ami által magához veszi az isteni,
lelki értelemben éltető „levegőt”, de nemcsak
önmagáért, hanem a mellette élő embertársáért is imádkoznia kell. Így tehát szolgálat is a
másokért mondott ima, mert nem lehetünk
közömbösek, hogy ez a világ rohan a pusztulása felé. Szakadék szélén állunk, de az imára
képes, erős lelkek életmentőek lehetnek.
Ez esztendő húsvétjának ez a legnagyobb
üzenete. Nem járhatunk, gondolkodhatunk
úgy, hogy Istent kizárjuk a világból. Igazolni
kell mindennap, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Kétezer év alatt a keresztény ember egy mesterséges világot hozott
létre maga körül, elbizakodott tudásában, de
hitében nem nőtt naggyá. A nagypéntekek
gyászát nem lehet kizárni életünkből, de min-

den megnyilvánulásunkkal jelét kell adjuk,
hogy a bennünk élő isteni lélekkel erőt
adunk, fényre, győzelemre, életre tudunk
jutni. „Nem hagylak titeket árván, eljövök
hozzátok... mert én élek, ti is élni fogtok!” (Jn
14,18–19).
Ez esztendő húsvéti üzenete a jó reménységre, bizakodásra való felhívás. Mindig
adódtak és adódnak súlyos problémák, kritikus helyzetek, veszedelmek. Ezekkel a veszélyes helyzetekkel kapcsolatban hangzik a
fölhívás, biztatás. Húsvét ünnepén ma így
szól a jézusi tanítás: bízzatok, legyetek jó reménységgel, ne csüggedjetek, amikor a világ
nyomorúsághullámai magasra csapnak!
Ennek a derűs, bizakodó magatartásnak a legmélyebb okát is megmondja: azért bízhattok
minden körülmények között, mert én legyőztem a világot!
Gabriel García Márquez egyik írásában így
vall: „A rajtunk most átvonuló zivatar annak
előjele, hogy egünk nemsokára kiderül, s
jobb napokat fogunk látni, mert lehetetlen,
hogy akár a baj, akár a jó örökké tartson, s
ebből az következik, hogy mivel a baj már
soká tart, a jónak közel kell lennie” (Nem
azért jöttem, hogy beszédet mondjak). Húsvét
ennek az Istentől kiáradó jóság győzelmének
az ünnepe.
Adjon a Jóisten hitben, szeretetben és felelősségben való megerősödést húsvét ünnepén, hogy tudjunk igaz lélekkel imádkozni és
erős hittel bízni!
Kolozsvár, 2020 húsvétja
Testvéri szeretettel
BálintBenczédiFerenc
püspök
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Válságos időkben is
hűséges társ
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Fizetett hirdetés

Hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.
F i z e s s e n e l ő online
(a nepujsag.ro honlapon),
a lapkihordóknál
vagy a postahivatalokban!
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Szerkeszti: Kiss Éva

MOLEKULASZÁM J.
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nem sikerült beszerezned.

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

VÍZSZINTES:1.Tanár,gazdaságtörténész,150éveszületett(György).7.Jogakadémiai
tanár,író,150éveszületett(István).9. Sziget (olasz). 10. Jelfogó. 11. Operettszerző (Bécsben), márciusban 150 éve született (Oscar). 16. Belül van. 18. Igeképző. 19. Kongó régebbi
neve. 20. Savval kilyukaszt. 21. Kor (angol). 22. Vége (német). 23. Skálahang. 24. Tova. 25.
Világos (német). 26. A nikkel és a jód vegyjele. 27. Hurka is lehet ilyen. 29. Kásaszerű anyag.
31. Párt! 32. Bizakodik. 33. Gyengélkedő. 35. Régi magyar férfinév. 37. Apró szemű gabonanövény. 39. Horvát sziget. 40. Dal. 42. A földre tesz. 44. Hamis. 45. Alföldi síkság. 47. Erre
a lapra jegyez. 49. Énekesmadár. 51. Angol drámaíró, januárban 350 éve született (William).
52. Fontos fém.
FÜGGŐLEGES:1. Apró. 2. Szintén (székelyesen). 3. Becézett Róbert. 4. Kis áramforrással
működik. 5. Csatorna (német). 6. … Lanka (Ceylon). 7. Bárányhang. 8. Balaton-parti helység.
11.Bányamérnök,MTAlevelezőtag,150évehunytel(Zsigmond). 12. Elemi iskolai pedagógus. 13. Nevess! (olasz). 14. Francia területmérték. 15. A duett két tagja! 17. Üres tér! 20.
Járművek alkatrésze. 21. Európai hegység. 23. Szörnyeteg. 25. Igényel. 27. Páros szervünk. 28.
Fizetés első része. 29. Török főúr. 30.Irodalomtörténész,tanár,100évehaltmeg(Ferenc).
32. Mérnök a MÁV-nál (Gyula). 33. Melyik irányba? 34. Sokba kerül. 36. Élő teremtmény. 38.
Írásban ecsetel. 41. Félig kioltó! 43. A kálium és a rénium vegyjele. 46. Disznók lakása. 48.
Német és norvég gépkocsijel. 50. Görbe szakasz.
L.N.J.
Amegjelöltsorokban,oszlopokbanszereplőhelyesmegfejtéseketáprilis23-igaNépújság
címére(DózsaGyörgyu.9.szám)beküldők–kétszemély–egy-egykönyvetnyerhetnek.
Apályázatiszelvényt–apályázatcímévelegyütt–kérjükkivágniésaborítékraráragasztani.(Egyborítékbancsakegypályázatiszelvényszerepelhet.)
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Mehetünk-e orvoshoz
a szükségállapot idején?
Igen! 4-es számú katonai rendelet:

17

„A 65 éven felüliek, szükség esetén, napközben bármikor
elmehetnek orvoshoz, ha gyógykezelésre vagy orvosi ellátásra
szorulnak. Ilyenkor ki kell tölteni egy egyéni felelősségvállalási
nyilatkozatot.”
A szükségállapot ideje alatt rendelőintézetünk 9-től 16 óráig
lesz nyitva minden hétköznap.
A laboratórium továbbra is nyitva van 7-től 15 óráig, és áprilisban is végzünk ingyenes analíziseket küldőpapír ellenében.

Laboratórium: 0265-250-874

Járóbeteg-rendelő: 0265/269-172.

www.caritsanmed.ro
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Kiss Székely Zoltán

A természet
kalendáriuma (CDV.)

Nagypéntek. Hajnalban indultam „madárselátta” völgybe,
napküllős dombhát peremére, tavaszi szellők alá. Karantén
idején. Hova tartanék? Oly kies helyre, ahol kevesekkel találkozhatom, betartani a pandémia miatt ránk aggatott előírásokat. Csak meg kellene mozdulni, virágot, dombhátat,
csillagot látni. Ha másként nem, hát gondolatban. A Természet? Jól elvan az ember nélkül is. Észre se venné, ha ez a
magát értelmesnek tituláló… csupasz majom kikopna belőle.
Nagypénteken mossa holló a fiát,
Ez a világ kígyót, békát rám kiált,
Mondja meg hát ez a világ szemembe,
Kinek mit vétettem életemben.

Húsvéti áldozat. A bárány – írja KatonaLajosa Folklór-kalendáriumban
– a keresztény ősegyház egyik legrégibb, az apostolok korával egyidős
szimbóluma, Szent Pál egy ótestamentumi vonatkozású hasonlatából került
azon metaforák sorába, melyek a megváltás tanát szóval és képpel magyarázzák.
S a Természet? Eltűri ezt az áldozatot.
Reszkető, enyhe fény sugárzik.
Egy felhő lassudan megyen.
A lélek fáj, a fény sugárzik.
Valaki ballag a hegyen,
hűs homlokáról fény sugárzik
s szemét lehunyja – úgy legyen! (…)

Gyönyörű népdal. Első két sora nagyon régi szokás emlékét őrzi.
(…) az ősi tavaszkezdő tisztulási rítusét – írja BogdánIstÚt a Kálváriára. DsidaJenő versévána Régi magyar mulatságokban –, amely mosakodással
és a szó mágikus erejével akart egészséget szerezni, gonoszt, ben.
betegséget és bajt távoztatni. E szokás aztán a kialakuló ke(…) Valaki lépked, felfelé tart.
resztény kultúrkörben nagypéntekhez kapcsolódott. ValószíBozót közt víg madársereg.
nűleg (…) azért, mert a néphit Jézus kereszthalálához kötötte
Valaki lassan felfelé tart.
a testben való megújhodás gondolatát…
Tövisről vérharmat csepeg.
Valaki
fel, a csúcs felé tart,
Nagypéntek a csíki székelység ajkán itt-ott hosszúnap, az
hogy önmagát feszítse meg.
északi csángókén aszupéntek – írja BálintSándor a Karácsony, húsvét, pünkösd című munkájában –, ősi egyházi haAztán nagyszombat. A határkerülés csendes, méltóságos,
gyomány nyomán nagyszombattal együtt a böjt és gyász
napja. A csendességé, az elcsendesülésé. A ma csendje le- lassú vonulása. Még ma is néhol szokásban van. Az idén kétséges ennek a megtartása is. A nagyheti határkerülés – írja
hetne akár riadalmat keltő is.
DömötörTekla A népszokások költészetében – már a középkorban egyházi szokás volt, és arra szolgált, hogy a szántóRiasztó, mint a fölmorajló tenger
földek mágikus körüljárásával a zsendülő vetést védjék a
És mint a végtelen hó épp olyan.
feltámadás ünnepe körüli időben.
Álarca mélyén bús Halál rohan –
Húsvét vasárnapja a feltámadásé.
Jaj, üstökömbe kap, s én gyáva Ember
A naptári fordulatot (…) a tűzszentelés jelzi – olvashatjuk
JankovicsMarcellJelkép-kalendáriumában. – Ilyenkor a
Remegve ejtem lelkemet elébe.
nép otthonában kioltotta a régi tüzeket, hogy az új, szentelt
A szívem hallgatom – kopog-e még?
tűzzel gyújtson új világot. A tűzszenteléshez (…) a „halotti”
És megunom ez egyhangú zenét,
máglya szolgáltatta a lángot. Ez volt az ún. „Júdás-égetés”
Pedig de jó, ha ver és nincsen vége.
vagy „Pilátus-égetés” (…) A nagyhét valamelyik napján a
gyerekek nagy dérrel-dúrral a templom elé hordtak mindenÚgy érzem, mintha ingoványon járnék
féle ócska ládát, hordót, egyebet, s ott darabokra hasogatták
És jaj süpped alattam a talaj,
őket. E roncsokból rakták aztán a tűzszenteléshez való nagyDe bennem még ellentállás szaval,
szombati máglyát.
Húsvét vasárnapja a reményt adó tavasz győzedelmes voDe fülemet betömte. – Ó, mi vár még
nulása. Biztatás.
Reám, ki immár néma, hangtalan.
– Fejem lehajtva megadom magam.
Töröld könnyed, gyűrd le fájdalmadat,
te nem azért vagy, hogy odaragadj
Nagypénteki vers ez. JózsefAttilaCsendje. Alig tizenhét
ügyhöz, múlthoz, amely nem a tiéd,
évesen írta volt 1922 első felében, még Trianon traumájában
és dac poshasszon és keserűség.
hamvadva. S nagyszombaton idén, éppen ide esetten, 1905ös születése évfordulóján, ünnepeljük a magyar költészet
Biztató a tavaszban,SzabóLőrinc érezte így.
napját.

írisz reménysége

2020 húsvét – Adónisz feltámadása

Kaptál ütleget, kaptál eleget
(légy keresztyén s mondd: érdemelteket,
s könnyülsz tőle!)… Most ne vélt igazad
emlegesd, s ne a hibát, a zavart
(az benned is volt!): nézd a rétet, a
nagy fényt, a Feltámadást!… Tavasza
jött újra a földednek (…)
s jobb lesz a jó, ha te is akarod,
ha igazán…: másét és magadét,
úgy gyógyítod a ma ezer sebét,
ha az csordítja megnyugvó szived,
ami sosem elég, a Szeretet!

Húsvéthétfő – térek vissza BálintSándor írásához – vízbevetőhétfő, másként húsvét másnapja már a profán emberi
örömnek, elsősorban a fiatalságnak ünnepe.
A (…) Nyárád mentén a múlt század végén minden valamirevaló székely legény kötelességének tartotta, hogy húsvét
napjára virradóra kedvesének kapujára vagy más feltűnő
helyre szép fenyőágat tűzzön. Ha a falunak nem volt fenyvese,
elmentek érte a negyedik, ötödik határba is. (…) Két-három
fenyőágat szépen összekötöttek, és papírszalagokkal, tojásokkal díszítették föl. A legjobb táncosoknak (…) feladatuk volt
húsvéthétfőn a hajnalozás. Minden házba, ahol fenyőágat találtak, bementek a legények, és a lányokat derekasan megöntözték. Azt mondogatták, hogy ez azért történt, hogy a ház
virágszála el ne hervadjon.
(…) Az öntözés kétségtelenül a tavaszi lustratio egyik erotikus célzatú változata, (…) keresztény hagyományok is szövődnek bele, hiszen hajdan a vízbe merítéssel, leöntéssel
történő keresztelés húsvét táján volt. Amikor az egyház már
az esztendő bármelyik napján keresztelt, az ősi gyakorlatot a
nép tartotta fönn, alkalmazván a maga sajátos szemlélete és
igényei szerint.
A tojás szimbóluma ennél jóval régebbi keletű.
Jó néhány húsvétja már, hogy Móra Ferenc a szegedi temető földje alatt várakozik az örök feltámadásra. – Supka
Géza Adónisz feltámadásából idézek – (…) a magam számára (…) él, (…) a kirakatokból ragyogva harsan ki a sok
hímes piros tojás. Hozzájuk fűződik Mórának, a tudósnak legfontosabb életeredménye: az a hímes tojás, amelyet egy
kiszombori őskori sírból ásott ki, s ezzel új utakat vágott az
összehasonlító vallástudomány elébe. Ő maga (…) tudva
tudta, bár megírásához már nem futotta az életéből, hogy
ezzel a sok ezer esztendős piros tojással, amely hetvenhárom
töredékben került ki a föld alól, ősi titkok nyomába jutott.
Misztériumok, az élet örökkévalóságában, a feltámadás reménységében való örök emberi bizakodások kapuja elé jutott.
Tudta, meg is írta, hogy ásatásokban gyakori a tyúktojás,
főként szegényesebb asszonysírokban. (…) nyilván a termékenység szimbóluma ez a tyúktojás a női sírokban. (…) A kiszombori tojás azonban – amelyről úgy mellesleg mondjuk
meg, hogy voltaképpen nem is piros, hanem barnás színű, és
szépséges girlandokat karcolt bele az őskori művész – sok
ezer évvel előzi meg a keresztény kultúrát, s ezzel a feltámadás hitének oly ősi gyökerei közé világít bele, amikre Móra
leletéig gondolni sem mertünk.
Kedves Olvasóm!
Nagypénteki holló bánatától elkeveredtünk a sok ezer éves
hímes tojás reményéig.
Maradjunk is meg ebben a reménységben.
Áldott, békés húsvétot kívánva, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2020-ban, nagypénteken
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Álláshirdetés

ANyárádkarácsoniPolgármesteriHivatal–Nyárádkarácson,Főút166.szám–versenyvizsgát
szervezegyköztisztviselőiirodavezetőiállásbetöltéséreapénzügy-könyvelési,adó-,illeték-éshumánerőforrás-osztályra,apolgármesterszakapparátusába.
A versenyvizsgára a Nyárádkarácsoni Polgármesteri Hivatalban, a Fő út 166. szám alatt kerül sor 2020.
május11-én10órakor. Az állásinterjú az írásbeli vizsga után legtöbb öt munkanappal lesz, az időpontot
az írásbeli eredményével egyszerre közlik. A beiratkozási dossziékat április10-29.közöttlehet benyújtani,
16 óráig.
A pénzügy-könyvelési, adó-, illeték- és humánerőforrás-osztályra az irodavezetői állás betöltésére szervezett versenyvizsgán való részvétel feltételei:
A megüresedett állás betöltésére a jelentkezőknek eleget kell tenniük az általános feltételeknek, amit a
keretszabályzat 465. cikkelyének 1. bekezdése rögzít, az utólagosan módosított 57/2019-es számú sürgősségi kormányhatározat értelmében.
A sajátos részvételi feltételek, a könyvészet, a munkaköri leírás, valamint minden egyéb szükséges információ megtalálható a Köztisztviselők Országos Ügynöksége honlapján, valamint a
www.e-primarii.ro/primaria-craciunesti weboldalon legkevesebb 30 nappal a versenyvizsga előtt.
A beiratkozási dossziéknak kötelező módon tartalmazniuk kell az utólag módosított és kiegészített, a
köztisztviselői hivatás előmozdítását, megszervezését előíró 2008. évi 611-es kormányhatározat 49. cikkelyében szereplő iratokat.
Bővebb tájékoztatást a Nyárádkarácsonfalvi Polgármesteri Hivtal pénzügy-könyvelési, adó-, illeték- és
humánerőforrás-osztályán nyújtanak, telefon: 0265-332-112, 110-es mellék, 0753-010-620, Kuti Zsolt
László felügyelő.
FerencziGyörgypolgármester

Közlemény

A Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára, a jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel,
figyelembe véve Románia elnökének 2020. március 16-i 195. számú rendeletét a szükségállapot bevezetéséről, és a Belügyminisztérium katonai rendeleteinek előírásait, a
tagság koronavírussal való megfertőződésének megelőzése érdekében, közli:
• Azügyfélfogadás továbbra is szünetelaszükségállapotidején
• Aszükségállapotidejealattnemszámítanakfelbüntetőkamatotafelvetthitelektörlesztésénél
• Ez idő alatt a tagsági díjakat, hozzájárulásokat és törlesztőrészleteket bankszámlára is át lehet utalni,
ez esetben a fizetési részleteknél fel kell tüntetni a tagsági könyv számát.
Az egyesület bankszámlái, amelyekre utalni lehet:
NyugdíjasokÖnsegélyzőPénztára
Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám
CUI 4497205
RO36RNCB0188034974840001
BCR Marosvásárhely

NyugdíjasokÖnsegélyzőPénztára
Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám
CUI 4497205
RO38CECEMS0130RON0613626
CEC Marosvásárhely

NyugdíjasokÖnsegélyzőPénztára
Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám
CUI 4497205
RO66RZBR0000060014126576
Raiffeisen Bank

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• 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
• Prefektúra
• RDS–RCS

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

NyugdíjasokÖnsegélyzőPénztára
Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám
CUI 4497205
RO72BTRL02701205A49960XX
Transilvania Bank Marosvásárhely
NyugdíjasokÖnsegélyzőPénztára
Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám
CUI 4497205
RO47BUCU1651214913091
Alpha Bank Marosvásárhely
NyugdíjasokÖnsegélyzőPénztára
Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám
CUI 4497205
RO61BRDE270SV94496572700
BRD Marosvásárhely

SzászImre,avezetőtanácselnöke

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/269-667
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 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

• Thomas Hux sofőriskola
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás

- 0265/264-442
- 0265/262-907
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
- 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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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. (sz.-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

A NIKI PARK ÜZLET – 1989. December 22. utca 113/A szám – elad új
ágybetéteket. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. (22014-I)

ELADÓ sírhely a katolikus temetőben.
Tel. 0724-596-732. (7263)
TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(7272-I)

VÁLLALUNK külső és belső építkezési
munkálatokat. Tel. 0745-303-403. (7240)

MATEMATIKAÓRÁT tartok online VVIII.
osztályos
tanulóknak.
Tel.
0756-607-969. (7228)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (6607)

KOMOLY HÖLGY előkönyvelést vállal.
Tel. 0756-607-969. (7278)
JAVÍTÁSI, építési munkát vállal garanciával szorgos kis profi csapat. Tel.
0742-557-214. (7286)

MEGEMLÉKEZÉS

TŰZIFA eladó. Tel. 0751-377-701.
(7272-I)

Fájdalommal emlékezünk a felejthetetlen férjre, édesapára, testvérre, VASS GYULÁRA, aki tíz
éve örökre távozott. Emlékét kegyelettel őrizzük. Nyugodjon békében! Szerettei. (7267-I)

ELADÓ olcsón Marosszentgyörgyön
2004-ben épült ház, 44 ár telek (felparcellázható) a főúton, közel a Selgros-hoz. Tel. 0744-438-594. (22014-I)

Szomorú szívvel emlékezünk április 13-án szeretett édesapámra,
GÁLFI ÖDÖNRE halálának 13. évfordulóján. Emlékét őrzi fia,
menye, unokái családjukkal.
(7300)

LAKÁS

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti, 67 m2es tömbházlakás a Kövesdombon.
Tel. 0766-869-613. (7283-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)
VÁLLALUNK
tetőjavítást,
csatornakészítést, szigetelést, bármilyen
javítást. Tel. 0759-467-356. (7266)
KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumínium
redőnyöket,
szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, szúnyoghálókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321. (7011)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
2020. április 9-én hosszas szenvedés után 83 éves korában
megpihent
TOMA MARIA.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá szeretettel.
A gyászoló család. (7299-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy az
iszlói születésű
NAGY ANNA
szeretett testvér és nagynéni, a
marosvásárhelyi bútorgyár egykori dolgozója, 2020. április 9-én,
életének 87. évében, békés körülmények között megtért Teremtőjéhez. Temetésére április 11-én,
szombaton 13 órától az iszlói
római katolikus temetőben kerül
sor, szűk családi körben.
Emlékét örökre megőrizzük. (-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64676-I)

FRANCIA CÉG DOKUMENTUMKEZELŐKET keres. PC-üzemeltetési ismeretek, gépírás, komolyság. Ebédjegy és teljesítménybónusz. Az önéletrajzokat a tgmures.recrutare@gmail.com
e-mail-címre várjuk. (p.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYITRANSILVANIAREPÜLŐTÉR árverésen TERÜLETET AD BÉRBE/HASZONBÉRBE. Bővebb felvilágosítás a 0265/328-888-as telefonszámon
vagy a
www.transylvaniaairport.ro weboldalon. (sz.-I)
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Kedves marosszentgyörgyiek,

Jézus Krisztus feltámadásának
ünnepe hozzon új reményt azoknak,
akik csüggedtek, és lelki békét azoknak,
akiknek megpróbáltatásban van részük!
Az az örömhír vigasztaljon, hogy Jézus
megváltása által nekünk is örök életünk
lehet!
Áldott húsvétot!
Szeretettel
Sófalvi Szabolcs polgármester
Birtalan istván alpolgármester

áldott húsvéti
ünnepeket kíván
minden ügyfelének,
alkalmazottainak!

