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Tisztelet a forradalom,
a ma hőseinek

A helyzethez igazodó méltóságteljes megemlékezés

Megkezdődött
az oltási kampány
harmadik szakasza
Florin Cîţu miniszterelnök vasárnap a
Facebookon közölte, hogy az elektronikus platformra mintegy másfél millió
személy iratkozott fel, ebből ötszázezer az általános népesség sorába tartozik. Az előjegyzés online vagy
telefonon kérhető.

____________3.
Emlékmű
a fekete március
marosszentgyörgyi
áldozatainak
tiszteletére

A polgármester hangsúlyozta, az emlékműállításnak nem az a célja, hogy a
régi sebeket felszakítsa, hanem tiszteletüket szeretnék kifejezni az áldozatok iránt, ugyanakkor egy üzenet is
szeretne lenni arra vonatkozóan, hogy
ami akkor történt, az soha többé nem
történhet meg.

A járványhelyzethez igazodva méltóságteljesen emlékeztek
2021-ben Marosvásárhelyen az 1848–1849-es forradalomra.
Az idén elmaradtak az ünnepi beszédek és a műsor, de a koszorúzás nem. Március 15-én, nem sokkal du. 3 óra előtt először Petőfi Sándor köztéri szobrához vonultak a
megemlékezők. A díszőrséget ezúttal a Maros Művészegyüttes fiatal táncosai állták, majd a koszorúzók némán a szobor

Fotó: Nagy Tibor

lábához helyezték az emlékezés virágait. Alig negyedóra
múlva az eseményen részt vevők a Postarétre vonultak át,
ahol szintén néma csendben zajlott a rendezvény, amely a
magyar, majd a székely himnusz eléneklésével zárult.

Vajda György

(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
„A hagyományőrzés
elsősorban nemzeti
öntudatot jelent”
Minden írásom valós tényeken alapszik, néha több személlyel is beszélgetek ezek kiderítéséért. Olyan
történetek is akadnak, amelyek egyesek szemében mesének tűnhetnek.

____________8.

Márciusi történet

Mózes Edith

Második éve, hogy a marosvásárhelyi magyarok visszafogottan ünneplik az 1848–49-es forradalom kitörésének évfordulóját. A járványügyi
korlátozások miatt nem vonulhatnak ezrek a Postarétre, de napközben bárki elhelyezhet egy szál
virágot az emlékműnél, miközben a szülők, nagyszülők a diktatúra éveiről feleleveníthetik az emlékeiket – áll egyebek mellett a megyei RMDSZ
közleményében. Tegnapi számában a Népújság,
amely a rendszerváltás óta minden március 15ről részletesen és hitelesen tájékoztatott, a mostani megszorítások szürke keserűségét egy három
évvel ezelőtti ünneplésen készült felvétellel próbálta kokárdásra színezni.
Eszünkbe jutnak a rendszerváltást követő márciusok. A forradalom idején tapasztalt román–magyar összefogás után 1990 márciusában
Marosvásárhelyen – mindnyájan emlékszünk –
felerősödött a feszültség. A magyar közösség által
prioritásként kezelt iskolaügy és általában a nemzetiségi jogok terén követelt eredmények késtek. A
Vatra Românească pedig egyre agresszívebben
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 34 perckor,
lenyugszik
18 óra 29 perckor.
Az év 75. napja,
hátravan 290 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma HENRIETTA és VIDOR,
holnap GERTRÚD és PATRIK
napja.
HENRIETTA:a Henrik női változata, germán eredetű, jelentése: körülkerített birtokán
uralkodó.

Eső, havas eső várható
Hőmérséklet:
max.50C
min.00C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. március 15.

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8846

4,0942
1,3302
227,6495

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Közelednek a próbavizsgák

Jövő héten elkezdődnek a tizenkettedikes diákok próbavizsgái. Az érettségi előtt álló fiatalok március 22-én, hétfőn
román nyelvből, 23-án, kedden a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 24-én, szerdán a választott tantárgyból,
25-én, csütörtökön anyanyelvből bizonyíthatják tudásukat.
A kisérettségire készülő nyolcadikosok március 29-én, hétfőn román nyelv és irodalomból, 30-án, kedden matematikából, 31-én, szerdán anyanyelvből adhatnak számot
addigi felkészültségükről. A megmérettetések célja, hogy a
diákok tisztában legyenek azzal, mennyire állnak készen a
valódi vizsgákra, illetve milyen hiányosságokat kell bepótolniuk.

Előadások az ökogazdálkodásról

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete az ökogazdálkodásról és az ökogazdálkodásra való áttérésről tart előadást
a gazdáknak március 16-án, ma délelőtt 11 órától Buzásbesenyőben és délután 3 órától Nagyernyében, a helyi kultúrotthonban.
A
megbeszélésen
szó
lesz
a
biogazdálkodással kapcsolatos, APIA-n keresztül nyújtott
támogatásokról, illetve gyomirtó, növényvédő szereket és
vetőmagfajtákat is ajánlanak a szakemberek. Kapcsolattartó: dr. Suba Kálmán, tel. 0744-500-593. A résztvevőket
arra kérik, tartsák be a járványügyi szabályokat (maszkviselés, távolságtartás).

Elektronikaihulladék-gyűjtés
Segesváron

Segesvár önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy március 19–20-án, pénteken és szombaton elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kerül sor a településen az
Együtt védjük a természetet! című mini környezetvédelmi
kampány keretében. A nem használt elektronikai cikkeket,
berendezéseket a Zaharia Boiu állami középiskola mellett
kialakított gyűjtőpontnál lehet elhelyezni, illetve igény szerint a lakhelyről is elszállítják. A villamos és elektronikai berendezések ingyenes elszállítása egész évben igényelhető
a kérelmező lakhelyéről, ehhez a 0741-754-708-as, 0756036-756-os telefonszámokat kell hívni – tájékoztatja az érdeklődőket hivatalos Facebook-oldalán a Segesvári
Polgármesteri Hivatal.

Korábban kezdődnek
a színházi előadások

A 22 órától kezdődő éjszakai kijárási tilalom betartása érdekében a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata a délelőtti gyermekműsorok kivételével
minden előadását 18 órától kezdi.

Meghosszabbították a határidőt

Március 31-ig hosszabbították meg a köztisztasági illeték
megállapításához szükséges nyilatkozatok benyújtásának
határidejét, a zsúfoltság elkerülése, a járványügyi előírások
betartása és a várakozási idő csökkentése érdekében. A
nyilatkozatokat online is el lehet küldeni a declaratii.salubrizare@tirgumures.ro e-mail-címre. A nyomtatvány letölthető a polgármesteri hivatal honlapjáról.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Idén 39 km gázvezeték cseréjét tervezik

Maros megyében a Delgaz
Grid az elmúlt évben 21 kilométeren korszerűsítette a
gázvezeték-hálózatot, a beruházás értéke több mint 5,5
millió lej volt. A legfontosabb
munkálatokat Segesváron,
Marosszentgyörgyön és Nagyiklandon végezték. Idén
újabb 39 kilométeren szándékoznak kicserélni a régi
gázvezetékeket – tájékoztatott Adela Boţan, az E.ON gázvállalat sajtófelelőse.

Mezey Sarolta

A gázvállalat elsődleges célja a
biztonságos feltételek közötti szolgáltatás, továbbá az új fogyasztók
hálózathoz csatolása. Az említett
három településen végeztek jelentősebb korszerűsítést, Segesváron
a Tache Ionescu és a Csalhó utcában, továbbá az Állomásdomb és
a Tudor Vladimirescu utcában,
ahol 6 kilométeren cserélték ki a
vezetékeket. Nagyiklandon az
egész falut ellátó teljes hálózatot
felújították, az új vezeték hossza
közel 12 kilométer. Marosszentgyörgyön három kilométeren cseréltek vezetékeket és elágazásokat
a Mezőgazdász, a Márton Áron, a
Malomrét, az Építő és a Mocsár utcában.
Tavaly Maros megyében közel 8
kilométerrel bővítették a gázhálózatot, Segesváron és Szőkefalván
két új gázmérő és -szabályzó állomást hoztak létre. A megyei gázhálózatot kezelő egységeket nyolc gázszivárgást
észlelő berendezéssel látták el.
Ami az idei hálózati munkálatokat illeti, 39 kilométernyi vezeték cseréjét tervezik, a beruházás értéke meg-

haladja a 9 millió lejt. A munkálatokat Görgényoroszfaluban 13 km-en, Csekelakán 8 km-en, Marosszentgyörgyön 4 km-en, Szénaverősön 4 km-en, Istvánházán 5
km-en és Mezősámsondon több mint 3 km-en tervezik
elvégezni.

Egy friss tanulmány szerint 3 millió fővel csökkenhet,
vagyis 9 millióra apadhat a Kárpát-medencei magyarság
népessége 2051-re. A magyarság ezzel együtt 30 év múlva
is a térség legnagyobb népe lesz. A külhoni magyar népességek legpesszimistább, illetve legkedvezőbb forgatókönyvei, az erdélyi magyar népesség várható alakulása, a

demográfiai csökkenés mérséklésének lehetséges módjai
kerülnek terítékre az Erdélyi Magyar Televízió Metszet
műsorában, amelyet friss, illetve korábbi népesség-előszámítási tanulmányok szerzőivel, szociológusokkal vitatnak
meg. A műsor kedden este fél 9-től az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán látható.

… Cégbuli, 26 éves hölgy véletlenül hozzáér a diókrémes sütihez, amitől a nő szinte azonnal fuldokolni kezd...
Egyeseknek sajnos ismerős helyzet. A nálunk is igen elterjedt betegségről, az allergiáról fog előadást tartani a Health
Support Egészségtámogató Egyesület. Az előadás során ismertetünk konkrét gyógymódokat, amiket hatékonyan

lehet használni a gyógyszeres kezelés mellett. A résztvevőknek lehetőségük nyílik, hogy ingyenesen kipróbálják
az ajánlott kezeléseket. Az előadás március 18-án, csütörtökön lesz este 6 órától. A belépés ingyenes. Bővebb felvilágosítás és feliratkozás a 0744-117-278 telefonszámon (a
helyek száma korlátozott).

Fotó: E.ON

Az erdélyi magyar népesség várható alakulásáról
az Erdély TV műsorában
Előadás az allergiáról

RENDEZVÉNYEK

Rock the Symphony – rendkívüli
szimfonikus hangverseny

Március 18-án, csütörtökön 19 órától Rock the
Sypmhony címmel rendkívüli szimfonikus hangversenyt tartanak a Kultúrpalota nagytermében. A
Román Televízió Marosvásárhelyi Stúdiójával közösen szervezett hangversenyen a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia szimfonikus zenekarát Remus
Grama vezényli, zongorán játszik Antal Andrea, gitárszóló: Alex Cioată, dobok: Gombocz Avar, ütőhangszerek: Sabin Poroşnicu. A hangversenyen
egyebek mellett ABBA-, Jimi Hendrix-, Guns N’Ro-

ses-, Deep Purple-, Bruno Mars-slágerek csendülnek fel.

Mesejátékok az Arielben

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház társulata március 17-én, szerdán 18 órától közönség előtt
játssza a Lúdas Matyit. Az előadást az Ariel színház élőben közvetíti szórványban élő gyermekek számára. A
kezdeményezés támogatója a Bethlen Gábor Alap. 19én, pénteken 18 órától a színház nagytermében a Volt
egyszer egy..., 21-én, vasárnap délelőtt 11 órától pedig
A brémai muzsikusok című mesejáték látható. Az előadásokra a helyek száma korlátozott, előzetes helyfoglalás szükséges a 0740-566-454-es telefonszámon
(naponta 9–13 óra között).
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Március 15.

Áder János: Képesek vagyunk-e jobban összefogni
a közös ellenséggel szemben?

Ország – világ

3

Terjed a koronavírus brit változata

Az ország megyéinek 62 százalékában jelen van már
a koronavírus B.1.1.7 jelű brit változata, és nagy a
valószínűsége annak, hogy rövidesen az ország
egész területére kiterjed – tájékoztatott hétfőn az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP). A közlemény értelmében a koronavírus „aggodalmat keltő”
három változatának, azaz a brit, a dél-afrikai és a brazil mutációnak a kimutatása szekvenálással történik,
és igazolásuk esetén mielőbb értesíteni kell a megyei
közegészségügyi igazgatóságokat, illetve az INSP
keretében működő Fertőző Betegségeket Ellenőrző
és Felügyelő Országos Központot (CNSCBT) a járványügyi vizsgálatok lefolytatása és a megfelelő intézkedések elrendelése érdekében, tekintettel arra,
hogy ezek a változatok gyorsabban terjednek, ugyanakkor – az Egyesült Királyságból érkezett adatok szerint – a brit variáns súlyosabb tüneteket okoz. Az INSP
szerint idén március 14-éig 849 vírusszekvenálás
eredményét küldték el a központhoz, és ezek közül
385 esetben mutatták ki a három változat valamelyikét: 381 esetben a brit, két esetben a dél-afrikai, két
esetben a brazil mutációt azonosították. Ugyanakkor
tíz halálesetet jegyeztek az ezekkel a vírusváltozatokkal megfertőződött betegek körében. (Agerpres)

Nincs hely az intenzív terápiás
osztályokon Kolozs megyében

Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Képesek vagyunk-e az eddiginél is jobban összefogni egy, az életünket és szabadságunkat fenyegető erővel szemben, amely fájdalmat és halált hoz
közénk? – tette fel a kérdést a közmédiában hétfőn
sugárzott március 15-ei ünnepi beszédében a koronavírus-járványra utalva a magyar köztársasági
elnök.

Áder János azt mondta: a küzdelem akkor válik személyessé, ha a baj már a mi ajtónkon kopogtat. „Amikor a kapuból kinézve tűztől vöröslik az ég alja” – fogalmazott a
politikus.
Eloltjuk-e a járvány tüzét azzal az egyszerű döntéssel, hogy
beoltatjuk magunkat, vagy maradunk áldozatok, és tehetetlenül várjuk, hogy valami csoda történjen velünk? – tette fel a
kérdést.
Tudunk-e cselekedni hazánkért, családunkért, közösségeinkért, szomszédunkért, mindannyiunk szabadságáért, vállaljuk-e
a védekezésből a felelősség ránk eső részét? – firtatta.
Áder János azt mondta, hogy március idusán legyen mindannyiunk számára méltó üzenet Arany János gondolata: „küzdenünk kell. De (…) nem szebb dolog-e a magunk ügye
mellett dicsőségesen küzdeni, mint megadni magunkat az ellenségnek (…)?”
Az államfő Jókai Mór erkölcsi parancsára is emlékeztetett:
„tartsátok tiszteletben e napot, melyen a nép szava először

Fotó: MTI/Mohai Balázs

megszólalt”, és amellyel a magyar nemzet szabadsága kezdődik. És bár e napról 173 éve emlékeznek meg a magyarok, 31
éve pedig már szabadon teszik ezt, az idei már a második
olyan március 15-e, amit nem lehet az elmúlt évek hagyományai szerint ünnepelni – idézte fel az államfő.
Áder János Arany János szavaival válaszolt azoknak is, akik
azt kérdik: van-e mit ünnepelni egyáltalán? Segít-e rajtunk
most egy 173 évvel ezelőtti történet?
Arany János tudta: a modern magyar történelem legnagyobb vállalkozása, a polgári átalakulás csak akkor sikerülhet,
ha minél többen a magukénak érzik, ha a változás kiteljesedik.
Ha a szabadság mindennapi tapasztalat, ha annak értelme lesz,
és ha veszélybe kerül, az emberek készek áldozatot hozni érte.
A költő válasza a kérdésre, tűz esetén oltaná-e a szomszéd
házát vagy a helység távolabbi épületét, az volt: felebaráti kötelességből is oltaná azt, másodszor pedig azért, hogy a tűz ne
terjedjen tovább, akár a saját házára. „Ha a magad házát meg
akarod menteni, a másik házát is ótalmaznod kell”.
A veszélyben egymásra vagyunk utalva, a magunk biztonsága a többiekétől függ, egyedül nem lehet veszélyhelyzetet
kezelni – hangoztatta a köztársasági elnök. Ehhez a felismeréshez azonban a forradalmak és szabadságharcok önmagukban még kevesek lehetnek. A forradalom ugyanis lehet távoli,
a küzdelem azonban akkor válik személyessé, ha a baj már a
mi ajtónkon kopogtat – mondta. (MTI)

Megkezdődött az oltási kampány
harmadik szakasza

Florin Cîţu miniszterelnök vasárnap a Facebookon
közölte, hogy az elektronikus platformra mintegy
másfél millió személy iratkozott fel, ebből ötszázezer az általános népesség sorába tartozik. Az előjegyzés online vagy telefonon kérhető.

A miniszterelnök megerősítette: az oltás nem kötelező, ám
„ez az egyetlen lehetőség, hogy visszatérhessünk normális
életünkhöz”. Az oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) március 12-én közölte, hogy a várólistán szereplő személyek értesítése az országos oltási stratégia
értelmében meghatározott elsőbbségi kategóriák, valamint a
regisztráció időrendjében történik:
* 2a kategória (veszélyeztetett populáció): 65 évesnél idősebb vagy krónikus betegségben szenvedő személyek;
* a 2b kategória: a kulcsfontosságú területek dolgozói;
* a harmadik szakaszban oltásra jogosult személyek (általános populáció).
„A jelentkező előjegyezheti magát oltásra, és ha a kiválasztott központban nincs szabad hely, dönthet úgy, hogy feliratkozik a várólistára. Ezt követően egy adott oltási központban
adódó üres helyek csak az illető központban feliratkozott személyek számára lesznek elérhetők. A prioritási sorrend a következő: veszélyeztetett lakosság: 75%, kulcsfontosságú
területek dolgozói: 25%. Ha maradnak még üres helyek, a harmadik szakaszban oltásra jogosult személyek (általános populáció) következnek. Ez azt jelenti, hogy minden egyes oltási
központban lesznek helyek mind a veszélyeztetett, mind a

kulcsfontosságú területen dolgozó, mind az általános népesség
számára, és az oltási sorrendet a prioritási sorrend függvényében kell meghatározni. Azok számára, akik a várólistán vannak, a következő procedúra érvényes: ha az érintett egyénileg
kért előjegyzést a platformon, akkor, amint elérhetővé válik
egy hely abban az oltóközpontban, amelynek a várólistáján
szerepel, értesítést kap, belép a platformra, és kiválasztja a
neki megfelelő időpontot. Ha 24 óra alatt nem jelentkezik be,
kap egy újabb értesítést. Amennyiben további 24 óra alatt sem
jelentkezik, marad a várólistán (de elveszíti korábbi pozícióját), a program a helyet másnak ajánlja fel. Ha telefonon iratkozott fel, amint elérhetővé válik egy hely, értesítik és
előjegyzik. Ez esetben semmilyen más megerősítés nem szükséges.
Bárki átiratkozhat egyik oltóközpont várólistájáról egy
másik oltóközpont várólistájára.
30 megyében nyitották meg a várólistákat
A hétfői nap folyamán 12.30 óráig 41.145 személy kapott
előjegyzést a koronavírus elleni oltásra az erre a célra létrehozott platformon – közölte a CNCAV.
A jelzett időpontig a bejelentett beosztásnak megfelelően
30 megyében nyitották meg a várólistákat, az összesen 361
oltóközpont várólistájára 100.001 személy iratkozott fel. A
portál működik, nincs akadálya a feliratkozásnak – hangsúlyozzák a közleményben. A CNCAV szerint a várólisták az oltókampány végéig elérhetők lesznek. (Agerpres)

A Kolozs megyei klinikákon már nincs hely az intenzív terápiás osztályokon a koronavírusos betegek
számára – jelentette ki hétfőn Tasnádi Szilárd, a
megye prefektusa. Hozzátette, a páciensek is egyre
súlyosabb állapotban kerülnek be a kórházba, majd
arra kérte a lakosságot, oltassa be magát, hogy a hatóságokat és az orvosokat támogassák erőfeszítéseikben. Kolozs megye a vörös zónában van, a
vasárnapi jelentés szerint 672 koronavírusos személy volt kórházban, közülük 71-en szorultak intenzív
terápiás kezelésre. (Agerpres)

Földrengés volt hétfőn

A Richter-skála szerinti 3,1-esről 3,4-esre módosította az Országos Földfizikai Intézet a hétfő délutáni
földrengés erősségét. A frissített információk szerint
a földmozgás 121 kilométeres mélységben következett be, epicentruma Brassótól 64, Ploieşti-től 67, Bukaresttől 120 kilométerre volt. Ebben a hónapban 12
földmozgást regisztráltak Romániában, ezek a Richter-skála szerinti 2–4,1 közötti erősségűek voltak. Az
idei év eddigi legnagyobb, 4,2-es erősségű földrengése február 27-én történt. A 2020-as év legnagyobb,
5,2-es erősségű földrengését január 31-én mérték
Vrancea megyében, ez Székelyföldön, valamint Bukarestben is érezhető volt. (Agerpres)

Márciusi történet

(Folytatás az 1. oldalról)
igyekezett megállítani a magyar törekvéseket. Ez az ellentét csúcsosodott ki aztán a március 19–20-i véres
összecsapásokban.
1990. március 15-én Erdély-szerte, így Marosvásárhelyen és a megye több településén is megemlékeztek az
1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharcra,
a magyar közösség egységét sugallva. A románok ezt a
februári gyertyás megmozduláshoz hasonlóan értelmezték, és a sajtó egy részének hathatós hozzájárulásával
kiegészítették az eseményhez kapcsolódó történelmi sérelmeikkel. Az RMDSZ és a kisebbségi jogvédelem egyik
sarkalatos pontja volt (amint ma is az), hogy a magyar
közösség jelképei konkrétan megjelenhessenek a nyilvános térben: kétnyelvű helység- és intézménynevek stb.
Ez a törekvés váltotta ki március 16-án a Tudor lakónegyedi 28-as számú gyógyszertár körüli botrányt:
egy kétnyelvű felirat kihelyezése miatt több száz román
tiltakozott vehemensen a helyszínen. Az események
aztán március 19-én csúcsosodtak, amiről a román viszszaemlékezés nagyvonalúan megfeledkezik, és kizárólag
március 20-áról, a magyarok „agresszív” támadásáról
beszél.
Azóta több évtized telt el, és bár a mindenkori román
hatalom szerint modellértékű a kisebbségi jogok biztosítása Romániában, még mindig diszkriminatív az elkobzott javak visszaszolgáltatását szabályozó törvények
végrehajtása a magyarokat érintő ügyekben, nem feledhető Beke István és Szőcs Zoltán koncepciós pere, az
úzvölgyi temető esete, megoldatlan a kétnyelvű feliratok
és a magyar nyelvhasználat ügye. Vagy ne beszéljünk
másról, mint a magyar prefektusok kinevezése körüli
botrányokról…
Március 15. minden magyar ünnepe. A lelkünkből
sem a világjárvány, sem a szélsőséges nacionalisták
nem űzhetik ki ezt az ünnepet.
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Tisztelet a forradalom, a ma hőseinek

(Folytatás az 1. oldalról)
Mindkét helyszínen többek között
koszorúzott Péter Ferenc és Kovács
Mihály Levente a Maros Megyei Tanács és az RMDSZ Maros megyei
szervezete nevében, Soós Zoltán polgármester, Portik Vilmos alpolgármester és a helyi önkormányzat
képviselői, a helyi tanács 2016-2020
között mandátumban levő RMDSZfrakciója, a civil szervezetek: az
EMKE, a megyei múzeum, a MIÉT,
a diáktanács, továbbá az európai parlamenti, valamint a román parlament
RMDSZ-es szenátorai, képviselői.

A Postaréten lezajlott rövid megemlékezést követően Péter Ferenc
a következőket nyilatkozta a
Népújságnak: „Második éve már,
hogy a jelenlegi helyzet miatt nem
tudjuk széles körben megünnepelni
március
15-ét.
Ezúttal
az
RMDSZ különböző szervezeteinek
tisztségviselőiként, a városi és megyei intézmények képviselőiként
vagyunk jelen, és tiszteletünket fejezzük ki azok iránt, akik 1848.
március 15-én elindították a forradalmat, majd az 1848–1849-es szabadságharcban életüket adták

Fotó: Nagy Tibor

ezért. Ma, amikor párhuzamot
vonhatunk a múlt és a jelen között, nem szabad megfeledkeznünk azokról sem, akiket ez a
különleges helyzet, állapot próbára tesz. Azok az eszmék, gondolatok, amelyek elhangzottak akkor,
március 15-én, ma is érvényesek.
Ma is látjuk, hogy mit jelent az,
amikor szabadságról beszélünk
ugyan, de mégis korlátozva vagyunk különböző területeken.
Sokan aggódunk a jövő miatt.
Ugyanakkor úgy gondolom, hogy
ha 1848-ban az összefogás volt a
magyar nemzet erőssége, akkor
ma is az kell legyen, csak így tudjuk leküzdeni a vírusjárványt és
túllenni a nehézségeken. Ma is
köszönetet kell mondanunk mindazoknak, akik naponta harcolnak
akár az egészségügyi központokban, akár a boltokban, a kutatóintézetekben azért, hogy sikerüljön
átvészelnünk ezt a nehéz időszakot. Köszönet a nap hőseinek, köszönet mindazoknak, akik ma is a
barikádokon állnak és vigyáznak
értékeinkre. Tisztelet az egykori
és mostani hétköznapi hősöknek!”
Soós Zoltán polgármester elmondta, bár az idén a veszély-

helyzet miatt kis létszámban,
szinte családi hangulatban emlékeztek Marosvásárhelyen a forradalmi eseményekre, fontos
megemlékezni, hiszen „Marosvásárhely és Marosszék is alaposan kivette a részét az
1848–1849-es forradalomból és
szabadságharcból”. Elárulta,
hogy a hivatal szándékában áll
a Postaréten a Makk-féle összeesküvésben részt vevő három
kivégzett vezető obeliszkje
mellé emléket állítani Bem József tábornoknak is, ugyanakkor Szász Károlynak, aki az
1848–1849-es kormány tanügyminisztere volt, majd a forradalom
leverése
után
üldöztetés érte, életének utolsó
éveiben Marosvásárhelyen lakott, majd itt is hunyt el, és a
marosvásárhelyi református temetőben nyugszik. Eddig kevesen emlékeztek meg róla, így az
ő nevét, jelentőségét is hangsúlyoznák majd a megemlékezésekkor. Reményét fejezte ki, hogy
jövőre méltóbban, nagyobb létszámban tudunk majd mindanynyian emlékezni március 15-én.

A magyaroknak üzent Klaus
Iohannis államfő a nemzeti
ünnep alkalmából
„Önöknek, magyar etnikumú román állampolgároknak a mai nap al-

kalmat nyújt megerősíteni nagyra becsült értékeiket, amelyek egy néppé
egyesítik önöket, valamint arra, hogy büszkén mutassák fel a világ előtt
azt az identitást, amely felszentelt helyet biztosít önöknek a történelemben
és az egyetemes kultúrában” – olvasható Iohannis üzenetében.
Az államfő megemlítette a romániai magyar kisebbség és politikusainak jelentős hozzájárulását az ország európai integrációjához, a demokratikus értékek visszaszerzéséhez, valamint ahhoz, hogy társadalmunk az
emberi jogok tiszteletére és a kisebbségek védelmére épüljön.
Iohannis azt írja: a COVID–19-járvány elleni szolidáris küzdelem bizonyíték arra, hogy a románok és magyarok képesek közösen gyümölcsözővé tenni nagyszerű emberi tulajdonságaikat.
A nemzetek közötti harmónia kialakítása révén erős és virágzó társadalmat fogunk tudni kialakítani, amelyben a romániai magyar kisebbségnek megvan a helye és figyelemre méltó a hozzájárulása – üzeni az
államfő a magyar nemzeti ünnepen. (Agerpres)

Florin Cîţu a közös jövő
megalapozásához kérte magyar
polgártársai partnerségét

Florin Cîţu, Románia miniszterelnöke
a
harmonikus
együttélés fontosságát hangsúlyozta, és a közös jövő
megalapozásához, az ország
közös fejlesztéséhez kérte a
romániai magyarok partnerségét március 15-ei köszöntőjében.

„Kultúránkban és hagyományainkban különbözünk, de ezek a különbségek nem választanak el
bennünket, nem vagyunk vetélytársak, éppen ellenkezőleg, egységesnek kell lennünk a sokszínűségben,
erősebbekké és bölcsebbekké kell
válnunk, együtt kell építkeznünk,
értékeket kell teremtenünk” – írta
Florin Cîţu a romániai magyarokhoz intézett üzenetében. Hozzátette: a különbségek megértése és a
másik értékeinek megbecsülése
hozzájárul a kölcsönös megismeréséhez, a harmonikus együttéléshez.

Leszögezte: Romániában nemcsak
a magyar közösséget ünnepelik
március 15-én, hanem azt a békés
együttélést is, amelyet az elmúlt
évtizedekben fejlesztettek ki.
Cîţu szerint a magyarság ünnepe
jó alkalom a jövő felé fordulásra,
hiszen a románok és romániai magyarok csak együtt teremthetik
meg azt az országot, amelyben élni
szeretnének. „A világjárvány megtanított arra, mennyire fontos, hogy
megbízható partnereid legyenek.
Ezt közösen fogjuk átvészelni, erőfeszítéseink és áldozatvállalásunk
egy jobb jövőt, jobb életet gyümölcsöznek majd mindannyiunk számára. Kedves magyar nemzetiségű
polgártársaim, ünnepük alkalmából a legjobbakat kívánom Önöknek. Isten éltessen minden
romániai magyart!” – zárta március 15-ei köszöntőjét a miniszterelnök. (MTI)

Orbán Viktor:

Egy nemzedék helytállása
adja az erőt a következőnek

A kormányfő kiemelte, március 15. nemcsak az emlékezés, de a hála napja is, hiszen nemcsak 1848–49ben álltak helyt az akkori magyarok, „hanem az ő
helytállásukból merítettünk erőt 1956-ban, aztán később 1989–90-ben”.
„Így épül a nemzet: egyik nemzedék sikeres helytállása és hősiessége adja az erőt a következő nem-

zedékek számára” – jelentette ki Orbán Viktor.
Hangsúlyozta, „ma is ez a helyzet: nemcsak életeket
kell mentenünk és visszaszorítanunk a járványt, de
egy sikeres járványkezeléssel, egy bátor helytállással példát kell adnunk a majd utánunk következő
gyermekeinknek és unokáinknak, hogy ha ők kerülnek bajba, legyen mire visszaemlékezni, hogyan
volt az 2021-ben, amikor a mi szüleink és nagyszüleink álltak helyt egy nehéz helyzetben”. „Nagyon
remélem, hogy lesz mit örökül hagyni a gyermekeinknek” – zárta videóüzenetét a miniszterelnök.
(MTI)

Tisztelt Honfitársaim!
Minden évben ezen a napon piros-fehér-zöld kokárdák nyílnak szerte mindenhol, ahol magyarok
élnek. Hirdetik, hogy büszkén és emelt fővel emlékezünk hőseinkre, akik 1848 tavaszán meggyújtották a
magyar szabadság lángját, amely azóta is beragyogja
Európát, hiszen nemzedékről nemzedékre magyarok
milliói táplálják a Kárpátokon innen és túl.
Mi, magyarok a ránk törő ellenséges hatalmak szorításában, csatamezőkön harcolva és hőseink vesztőhelyein emlékezve sajátítottuk el azt, amit a
szabadságról tudunk. Megtanultuk, hogy a szabadság nem egy ideológia, hanem vérrel szerzett jogunk, hogy használjuk nyelvünket, ápoljuk
kivételes örökségünket, és a saját észjárásunk szerint rendezzük be életünket. A 173 évvel ezelőtt történt események ma azt üzenik nekünk, hogy közös
sorsunk jobbra fordítása mindig azok kezében van,
akik tudnak, akarnak és mernek is tenni a magyar

nemzet felemeléséért. Ezzel a hittel és bátorsággal
kell helytállnunk most is, amikor egy láthatatlan ellenség támadásának megújuló hullámaival harcolunk.
A ‘48-as honvédek mai örökösei orvosok, ápolók,
tudósok, rendvédelmi dolgozók, a fertőzés veszélye
ellenére is mindennap munkába járó és hivatásukban
helytálló emberek tíz- és százezrei. Harcosok, akik fáradhatatlanul küzdik végig ezt a hosszú hadjáratot,
hogy visszakaphassuk az életünket, és a vírus elvonulta után a velünk élő többi néppel együtt építsük tovább minden magyar közös otthonát, a
Kárpát-medencét.
Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Önöket a magyar szabadság születésének napján, remélve,
hogy a mostani, rendhagyó körülmények ellenére is
lélekben együtt emlékezhetünk. Magyarország mindenek előtt, a Jóisten mindannyiunk fölött!
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

Az egyik nemzedék helytállása és hősiessége
adja az erőt a következő nemzedéknek –
mondta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke hétfőn, a Facebookon közzétett
március 15-ei videóüzenetében.

Magyarország miniszterelnökének
március 15-i üzenete a határon túli magyaroknak
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Kelemen Hunor:

A világjárványban az összefogásnak nincs nemzetisége

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elRománia
minisznöke,
terelnök-helyettese szerint a
világjárványban
sikerült
megmutatni, hogy amikor a
barátainkon, szomszédunkon, ismeretlen embereken
kell segíteni, az összefogásnak és a szolidaritásnak nincs
nemzetisége.

Kelemen Hunor március 15-ei
üzenetét az RMDSZ közölte honlapján hétfő reggel.
A forradalom nagy eszméit: a
szabadságot, a testvériséget és az
egyenlőséget ritkán érezhetjük zavartalanul – írta.
„Ma, amikor a szabadságharcról
emlékezünk meg, újra el kell mondanunk a velünk együtt élő nemzeteknek, hogy a mi szabadságunk
nem korlátozza az ő szabadságukat, ahogyan a másoké sem korlátozhatja a miénket. Akkor lehet egy
nép, egy nemzet szabad, ha a vele
együtt élő közösségek is szabadok.
Ha szabadon használhatják az
anyanyelvüket, szabadon élhetik
meg a kultúrájukat, használhatják
iskoláikat, intézményeiket, identitásukat pedig szabadon újra és újraépíthetik” – fogalmazott a
miniszterelnök-helyettes.
Az
egyenlőség eszményét úgy értelmezte, hogy senki nem szenved
hátrányt, a szociális helyzetétől,
nyelvétől, kultúrájától függetlenül.
„Ez volt célja az 1848–49-es
szabadságharcnak is, az egyenlőtlenségek felszámolása, a népek,
nemzetek közelítése egymáshoz.
Hogy ne érezze magát senki másodrangú állampolgárnak azon a

földön, ahol született” – magyarázta. A testvériségről szólva annak
a kinyilvánítását tartotta szükségesnek, hogy „nem voltunk és nem vagyunk egymás ellenségei, (...) nem
tervezünk senkit eltiporni”. Úgy
vélte: tudnunk kell előítéletek nélkül
nézni egymás szemébe, megbízni a
másikban, elhinni, hogy kölcsönösen a jót akarjuk egymásnak.
Kelemen Hunor a világjárványra
utalva kijelentette: az idei ünnep a
márciusi ifjak mellett azoké is, akik
az elmúlt esztendőben félelmet
nem ismerve siettek egymás, főként az idősek és a kiszolgáltatottak megsegítésére. Szól a jóakaró
emberekről, minden segítőről, az
egészségügyben dolgozókról, a
bolti eladókról vagy a tudományos
élet képviselőiről.
„Az idei ünnep mindannyiunkról
szól, akik a mostani, embert próbáló időszakban is kitartunk, vigyázunk magunkra, szeretteinkre és
azokra, akikkel ugyanazon a sorson
osztozunk. Legyen ez üzenet a törődésről, a figyelemről és a szolidaritásról, amely felette áll a
nemzetiségnek, nyelvnek és kultúrának” – fogalmazott.
Az RMDSZ elnöke szerint a következő hónapokban sem szabad
megfeledkezni azokról, akik a leginkább kiszolgáltatottak, akik gondozásra szorulnak, akiknek akár
egy bevásárlással vagy egy jó szóval lehet segíteni.
„Életet menthet minden figyelmes gesztus, a mindennapokban
való helytállás. Maradjunk bátrak,
cselekedjünk felelősségteljesen!” –
zárta ünnepi üzenetét Kelemen
Hunor. (MTI)

A bátraké a jövő Marosszentgyörgyön!

Méltóságteljesen ünnepelték március 15-ét

Vasárnap délután szép számban gyűltek össze a
marosszentgyörgyi kulturális és egyházi szervezetek
képviselői, helyi és megyei elöljárók a község központjában felállított Petőfi-szobornál – a járványügyi előírások tiszteletben tartásával –, hogy
tisztelegjenek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. A rendezvényen felszólalt
Percze László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja, Kolcsár Károly, az RMDSZ
parlamenti képviselője, valamint Sófalvi Sándor
Szabolcs polgármester, aki beszédében kihangsúlyozta, hogy akárcsak 1848-ban, most is sok bátor-

Van mit tanulni, van mit átadni

Visszafogottan, de emlékeztek

A világjárvány miatt sok helyen elmaradtak a 173 évvel
ezelőtt kitört magyar szabadságharcra és forradalomra
való megemlékezések, vagy a
közterekről templomi istentisztelek körébe szorultak vissza. Jóval visszafogottabban
emlékeztek a hétvégén a
Maros megyei magyarok, de a
kevesebb résztvevő ellenére
sem kevesebb méltósággal.

Gligor Róbert László

Nyárádszeredában többnapos ünnepségsorozattal készült az önkormányzat és a helyi RMDSZ
szervezet. Pénteken a városháza folyosóján nyílt kiállítás a helyi kisiskolások „szabadságharcos” rajzaiból, szombaton délelőtt pedig a
művelődési házban szerveztek kézműves-foglalkozást a gyerekeknek,
ahol négy lelkes óvónő irányításával készíthettek kokárdákat, pártákat, csákókat, zászlókat a kicsik, de
élőben is megismerkedhettek a huszárviselettel, majd huszárrajzokat
is színezhettek, és természetesen
egész idő alatt huszárnótákat
tanultak.
Szabadságra születtünk
Vasárnap már az ünnepi megemlékezések jegyében telt: délelőtt az
Andrásfalvi úton levő református
templomban gyülekezett a közösség. Csalóka Ernő lelkész a márciusi ifjak szabadságvágyát kifejező
kéréseket, a 12 pontot is tolmácsolta, de a legnagyobb „szabadságharcos”, Jézus tanítását is. Hiába
ünneplünk, hiába tűzünk kokárdát,
ha lelkünkben rabok vagyunk. Az
ember szabadságra született, de a
teljes szabadság csak az Istennel
való kapcsolat révén valósulhat

meg – hangzott a szószékről. Az istentiszteletet követően néhány személy Deák Farkas forradalmár
sírjához vonult fejet hajtani és koszorúzni, a szőlősdombra, oda,
ahová óhaja szerint eltemették az
egykori szabadságharcost, jogtudóst, miniszteri osztálytanácsost.
A főtéri gyülekezetben a lobogókért mondtak hálát, és azért, hogy
van mire büszkék legyünk: a hős
elődökre, akik felemelték a szabadság zászlaját. „Sosem szabad lemondani a nemzet, az egyén, a lélek
szabadságáról” – figyelmeztette az
ünneplőket Tőkés Attila lelkész.
Délután a székelytompai református templomban is emlékeztek,
ezt követően a templomkertben álló
turulmadaras emlékműnél hajtottak
fejet a szabadságharcban elesett tizenegy helyi hős áldozata előtt.
Az ünnepi események sora hétfőn is folytatódott a kisvárosban.
„Magyar vér szerezte e földet”
Csíkfalva községben is visszafogottabban, de megemlékeztek a magyar szabadságért harcoló ősökre.
Szombaton este Jobbágyfalván a
helyi fiatalok egy csoportja mutatott
be ünnepi zenés műsort forradalmi
hőseinek tiszteletére, akik a szabadság szellemében életüket áldozták a
hazáért. A műsor egy húsz évvel ezelőtt elkészített zenei anyagra épült,
amelyet akkor bizonyos érdekek
miatt nem lehetett bemutatni –
mondta el Balogh Ottó, az előadás
értelmi szerzője, aki úgy véli:
mindaz a gond, ami két évtizede az
összmagyarság gondja volt, ma már
a kis közösségeket is elérte, ezért
volt időszerű végre bemutatni ezt a
zenei anyagot, amely Petőfi szabadságharcos költészetére épít, a megzenésített költemények modern
zenei hangzása mellett pedig nép-

táncelemeket épít be, és ez a koreográfia alátámasztja a dalok mondanivalóját, érzésvilágát. Dicséretes a
maroknyi fiatal kitartó, következetes munkája, és érdemes velük dolgozni, hiszen „amilyen a mi
lelkünk, olyanná válik majd az ő
lelkük is” – mondta el a kezdeményező.
Előadás után a helyi Szász Csaba
hagyományőrző katonai gyűjtéséből láthattak az érdeklődők az
1848–49-es szabadságharc időszakából származó tárgyakat: Kossuth
tiszteletére készült emlékpoharat,
pénzérméket, huszárruha-gombo-
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ság kell ahhoz, hogy eredményeket érjünk el a közösségünket érintő ügyek rendezésében vagy a település
fejlesztésében.
A
rendezvényen
közreműködött a marosszentgyörgyi Jubilate Deo
dalcsoport. Petőfi Sándor Az erdélyi hadsereg című
versét Pataki Ágnes tolmácsolta, majd Baricz Lajos
pap költőnek az erre az alkalomra írt versét is meghallgathatták a résztvevők. Nem kevesebb mint 22
egyházi, kulturális és politikai szervezet koszorúzta
meg Petőfi Sándor 2017-ben felállított mellszobrát.
A himnuszok eléneklésével zárult a ünnepség, amelyet a helyi RMDSZ szervezett.

kat, korabeli kardhüvelyt, Gábor
Áron egyik ágyúgolyóját, de „szakállas” golyóbisokat és egyebeket is.
Vasárnap Vadadban folytatódott
az ünnepi emlékezés, az unitárius
istentisztelet után a templomfalon
álló emléktábláknál helyeztek el koszorúkat, és tisztelgett a magyar királyi 9. honvéd huszárezred néhány
tagja is. Jobbágyfalván a művelődési otthon előtti ökumenikus oltárnál helyezték el az emlékezés
koszorúit, majd az érdeklődők a Bekecs Néptáncszínház Reliktum című
folklórelőadását tekinthették meg.
Csíkfalván és Nyárádszentmártonban a világháborús hősök emlékműveinél zajlott hasonló tisztelgés, és
mind a négy helyszínen iskolás gyerekek és fiatalok is bekapcsolódtak
az ünnepi műsorba.

Csíkfalva községben négy helyszínen hajtottak fejet a hősök emléke előtt

„Egységesen és meghatározó
erővel csak egy nemzet léphet fel.
Nemzetté pedig a közös haza, a szülőföld szeretetével válunk. Ebben
rejlik a mi erőnk, nemzetünk ereje.
És ebből fakad hazaszeretetünk. Ha
erősen él bennünk egy szebb, szabadabb jövő reménye, és képesek
vagyunk együtt, egymásra támaszkodva nekirugaszkodni a megvalósításnak, méltók lehetünk és méltók
leszünk 1848 örökségéhez. Ebben
segít minket minden évben újra
meg újra a megemlékezés a szabadságharcra, március 15-re és annak
hőseire. Ez ad értelmet az ünnepségeknek, koszorúzásoknak, a közös
és békés elmélkedésnek” – hangoztatta ünnepi beszédében Balogh
István polgármester.

Fotó: Gligor Róbert László
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Emlékmű a fekete március marosszentgyörgyi
áldozatainak tiszteletére
Szerkeszti:MenyhártBorbála

A fekete március marosszentgyörgyi áldozatainak a tiszteletére állítanak fel egy három
és fél méter magas emlékművet március
végén a helybéli református és katolikus temetők szomszédságában.

Sófalvi Szabolcs lapunknak elmondta, már tavaly
szerették volna felállítani az emlékművet, mivel akkor
volt a fekete márciusként emlegetett események harmincadik évfordulója. A polgármester hangsúlyozta,
az emlékműállításnak nem az a célja, hogy a régi sebeket felszakítsa, hanem tiszteletüket szeretnék kifejezni az áldozatok iránt, ugyanakkor egy üzenet is
szeretne lenni arra vonatkozóan, hogy ami akkor történt, az soha többé nem történhet meg. Marosszentgyörgy is érintett volt a fekete márciusi
eseményekben, hat személyt börtönöztek be, három
életét is vesztette. Az emlékmű helyszíne a református
és katolikus temető találkozásánál lesz, ezáltal is jelezvén, hogy Marosszentgyörgyön harminc évvel ez-

Fotók: Nagy Tibor

előtt és ma is mennyire fontos az
egység. A helyszín, amit az egyházak készségesen a rendelkezésre bocsátottak, ugyanakkor
jelentést
hordoz,
jelképes
ugyanis a hat marosszentgyörgyi
személy közül, akiknek emléket
állítanak, három református és
három katolikus volt. Az emlékmű most készül, a két és fél
méter magas talapzat Gyergyóban, és Jakab Gyula művész
munkája, a terveket egy helyi fiatal szakember, Máté Mihály készítette, az öntést pedig Szovátán
Sánta Csaba szobrász vállalta.
Március 27-én szeretnék felállítani a három és fél méter magas
emlékművet, amely közadakozásból készül, aki szeretne hozzájárulni ennek a létrejöttéhez,
az
a
marosszentgyörgyi
RMDSZ-nél megteheti.

A működtetéssel járó anyagi terhet le kellene venni az önkormányzatok válláról

Pályáznának bölcsődeépítésre

Sokszor háromszoros túljelentkezés is volt a
marosszentgyörgyi hatvan férőhelyes bölcsődében, ezért az önkormányzat régóta tervezi a bővítést. A Cseke Attila fejlesztési
miniszter által kilátásba helyezett bölcsődeépítési program keretében Marosszentgyörgy is pályázna – tudtuk meg Sófalvi
Szabolcs polgármestertől.

A községvezető elismerte: abban reménykedtek,
hogy a pályázat révén bővíteni tudják a meglévő bölcsődét, ez ügyben személyesen is tárgyalt Cseke Attila
fejlesztési miniszterrel, viszont kiderült, hogy kizárólag új bölcsőde építésére nyílik lehetőség a pályázat
keretében. Ehhez azonban az önkormányzatnak területtel kell rendelkeznie, és sajnos Marosszentgyörgyön az egyik nagy probléma a közterületek hiánya.
Az előírások értelmében a legkisebb létszámú, azaz
negyven gyerek befogadására alkalmas bölcsőde építéséhez is hozzávetőlegesen negyven ár területre van
szükség. Ettől függetlenül az önkormányzat próbál
egy megfelelő területet találni erre a célra, mivel mindenképpen szeretnének egy újabb bölcsődét építeni a
községben. A polgármester szerint a bölcsődeépítés
mellett rendkívül fontos lenne végre levenni az önkormányzatok válláról a bölcsődék működtetésével
járó anyagi terhet, gyakorlatba ültetni az erre vonatkozó törvényt.
– Jeleztük Cseke Attila miniszternek is, hogy való-

színűleg sok település belevág a bölcsődeépítésbe, viszont lehet, hogy „beletörik a bicskájuk”. Két éve
megszavaztak egy törvényt, amelynek értelmében a
bölcsődék működtetésével járó költségeket az állami
költségvetésből fogják finanszírozni, de több alkalommal is elhalasztották ennek a gyakorlatba ültetését. A könnyebbik feladat megépíteni egy bölcsődét,
de ami óriási nehézséget jelent az önkormányzatoknak, az a fenntartás. A jelenlegi törvények értelmében
a költségek nyolcvan százalékát az önkormányzat kell
állja, legtöbb húsz százalék lehet a szülők hozzájárulása, ami mondhatni jelképes összeg. A szülők hajlandók volnának többet fizetni, ellenben ezt a törvény
nem engedi meg. Ugyanakkor törvény írja elő azt is,
hogy hány fős személyzetre van szükség ezekben az
intézményekben. Például Marosszentgyörgyön huszonketten dolgoznak a bölcsődében, így csak a bérek
óriási összegre rúgnak, és ekkor még nem beszéltünk
az étkeztetésről, a tisztítószerekről és a közköltségekről. Tehát lehet, hogy sok önkormányzat él majd
a lehetőséggel, és sok bölcsőde épül majd fel, de ha
Marosszentgyörgy is küszködik ennek a fenntartásával, akkor hogyan oldják majd meg a kis községek?
Emiatt kellene mielőbb megoldani a finanszírozást,
én nagyon bízom benne, hogy a szeptemberi tanévkezdéstől életbe lép az erre vonatkozó jogszabály, és
központi finanszírozásban részesülnek a bölcsődék –
adott hangot véleményének a polgármester.

Elbírálásra vár a negyven utca
leaszfaltozását célzó pályázat

Áprilisban kezdődik
a Tófalvi út korszerűsítése

Újabb infrastrukturális beruházások lesznek Marosszentgyörgyön:
a
gázvállalat
néhány hét múlva nekilát a
Tófalvi út leaszfaltozásának,
ezzel párhuzamosan az önkormányzat jóvoltából megújul a járdarész, illetve
kerékpársáv létesül. Emellett
elkezdődik a legnépesebbnek
számító Márton Áron lakónegyed felújítása, valamint elbírálás
alatt
áll
az
önkormányzat újabb pályázata, amellyel negyven utcát
korszerűsítenének.

Az utóbbi évek egyik legnagyobb
beruházása volt a Tófalvi utcában
zajló gázvezetékcsere, ugyanis Marosszentgyörgy leghosszabb utcájáról van szó, több mint két
kilométeres szakaszon, a községközponttól az utca végében lévő bikafarmig
kicserélte
a
régi
vezetékeket a gázvállalat. Ennek
azért is nagy a jelentősége, mivel a
város gázellátása is részben innen
történik, ugyanakkor végre sikerült
megszüntetni a gázszivárgások
okozta balesetveszélyt. Az önkormányzat ragaszkodott ahhoz, hogy
a munkálat után ne csak visszaállítsák az eredeti állapotába az utat,
hanem teljes egészében újraaszfaltozzák. Sófalvi Szabolcs elmondta,
a napokban találkozott a gázvállalat
képviselőivel, és kiderült, hogy még
két-három hétnyi munkájuk van
hátra, néhány átkötést kell még
megoldjanak, valamint a benti
gázórákat ki kell vigyék a kerítésekre. Ezt követően nekifognak az
út felújításának, remélhetőleg már
áprilisban, és ezzel párhuzamosan
az önkormányzat is hozzálát a járda

korszerűsítéséhez, valamint a kerékpársáv kialakításához. A községre
háruló munkálatot előreláthatólag
később tudják csak elkezdeni,
ugyanis még nincs költségvetés, és
a közbeszerzést is ki kell írni.
Szintén a tavasszal kezdik el a
hátramaradt Márton Áron tömbháznegyed felújítását. A legnépesebb
lakónegyedről lévén szó, ahol nagyon sok autó van, parkolóhelyeket
létesítenek, játszóteret alakítanak ki.
A kis piacrészt elkülönítik, és éjszakára bezárják, mivel jelezték a környéken lakók, hogy éjszakánként ott
fiatalok randalíroznak. Sófalvi Szabolcs hozzátette, emellett bizakodóak, hogy a tavaly az Országos
Beruházási Társaságnál leadott,
negyven újabb utca leaszfaltozását
célzó pályázatukat sikeresen bírálják el. Amennyiben ez megtörténik,
és felgyorsulna az elbírálás és a
szerződéskötés folyamata, akár még
az idén nekifoghatnának a beruházásnak. A szóban forgó pályázatba
már újonnan létesült utcák is bekerültek, ugyanis a régi Szentgyörgy
utcáinak a korszerűsítése lezárult,
miután tavaly egy nyertes pályázatnak köszönhetően mintegy húsz
utcát sikerült leaszfaltozni.
Idén is lesz tavaszi nagytakarítás
A község vezetője megjegyezte,
nekifogtak az utak kövezésének, valamint az aszfaltutak letakarításának. Ugyanakkor jó hír a
lakosságnak, hogy idén is megszervezik március végén – április elején
a tavaszi nagytakarítást, ami a községek körében igen ritka, azonban
Marosszentgyörgy igyekszik erre
sort keríteni, ugyanis a lakosság részéről nagy igény mutatkozik iránta.

Érdemösztöndíjjal motiválják
a diákokat

Érdemösztöndíjjal próbálja
minél jobb tanulmányi előmenetelre ösztönözni a marosszentgyörgyi diákokat a helyi
önkormányzat. A februári tanácsülésen a testület egyöntetűen megszavazta, hogy a
8,50-es, illetve annál magasabb tanulmányi átlagot elérő
tanulók havi érdemösztöndíjban részesüljenek.

Sófalvi Szabolcs polgármester
elismerte: nagyon fontosnak tartja az
oktatás támogatását, ugyanis általános iskolában fektetik le azokat az
alapokat, amelyekre majd a középiskolában, valamint az egyetemen
építhetnek a diákok, ugyanakkor az
a cél, hogy minél több olyan fiatal
kerüljön ki a következő nemzedék
soraiból, akik majd szakemberként a
köz érdekét szolgálhatják.
– Amellett, hogy Marosszentgyörgyön kiváló pedagógusaink
vannak, akik dicséretben részesítik
a szorgalmas diákokat, fontosnak
tartjuk, hogy anyagilag is ösztönözzük a tanulókat. Eddig csak a 9,90

feletti tanulmányi átlagot elérő diákok részesültek érdemösztöndíjban,
most bevezettük, hogy 8,50 felett
már kaphassanak ösztöndíjat, erre
törvényes keret is van. A 9,90-10
közötti tanulmányi átlagot elérő diákoknak havi 80 lej jár, a 9 – 9.89
közötti átlagért havi 70 lej, a 8.50–
9 közöttiért pedig havi 60 lejt kapnak a tanulók – részletezte a község
vezetője. A fent említett három kategóriába mintegy száz marosszentgyörgyi diák illeszkedik be, és bár
anyagi erőfeszítést jelent az önkormányzatnak, megéri erre áldozni,
részben amiatt is, mert a tapasztalat
azt mutatja, hogy az online oktatás
idején lankadt a diákok lelkesedése.
Mind a szülők, mind a diákok
örömmel fogadták az önkormányzat érdemösztöndíjak odaítéléséről
szóló döntésének a hírét.
– Pedagógusok jeleztek vissza,
hogy az azóta eltelt néhány hétben
már érezni lehetett, hogy jobban törekedtek a diákok arra, hogy minél
jobb jegyekre tegyenek szert – tette
hozzá Sófalvi Szabolcs.
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Mindkét mérkőzését megnyerte a fővárosban a Marosvásárhelyi CSU Medicina kosárlabdacsapata az 1. liga
hétvégi buboréktornáján. A siker
azonban az Agronomia és a Rapid
ellen is nehezen körvonalazódott, a
hajrában kapták magukat össze
George Trif tanítványai.

Bálint Zsombor

Összeszedetlen első félidő

Már az Agronomia elleni összecsapáson is
megmutatkoztak a hiányosságok az együttes
játékában, amely csak az utolsó hat-hét percben javult fel olyan mértékben, hogy biztosítsa a sikert.
Hiába volt a figyelmeztetés, hogy ne vegyék könnyen a meccset, a sokkal erősebb ellenfélnek tartott ȘtiinYa elleni sikert követően
csuklóból akarták megnyerni az Agronomia
elleni mérkőzést. Különösen az első félidőben volt ez nyilvánvaló, amikor annyi eladott
labdája volt a csapatnak, mint a két korábbi
meccsen összesen, egyedül Șolopa számlált
négyet, noha nem irányítót játszik, és mellette

Két győzelem Bukarestben

több ziccert is kihagyott. Másrészt szünetig a
szabaddobásokat 50%-nál gyengébben „engedték el“ a marosvásárhelyi kosarasok.
Szünet után egy kicsit jobban összeszedték
magukat, és mindjárt 11 pontos előnyre tettek
szert, ám ezt követően néhány előkészítés
nélkül eldobált triplakísérlet után ismét
egyenlített az Agronomia. Martinić tapasztalatára volt szükség (aki maga is ludas volt korábban
néhány
elkönnyelműsködött
labdában), hogy ne veszítse el a fejét a csapat,
és a jókor jött időkérést követően az utolsó
10-12 percben már sokkal pontosabban játszottak. Bölöni ezúttal is jól időzített a triplával, aztán pedig jellegzetes betörésével,
miután korábban ő is több hármaskísérletet
elvétett. A fiatalok közül Szilveszter és Nistor
hármasai akkor tartották a lelket a csapatban,
amikor a tapasztaltabbak még sokat hibáztak.
Jegyezzük meg, hogy a játékvezetők sem
segítették az erőnléti játékhoz szokott és agresszíven védekező marosvásárhelyieket, stílusuk a 30-40 évvel korábbi bíráskodásra
emlékeztetett, túl gyakran és túl könnyen fújták meg a sípot.
A marosvásárhelyi csapatban bemutatko-

Șolopa a legeredményesebb játékosok egyike volt az Agronomia elleni mérkőzésen. Sikeres távoli dobókísérletet is
jegyzett, de négy labdát eladott az első félidőben. Fotó: Viography (archív)

Fájó vereséggel kezdett a női labdarúgó 2. ligában a Marosvásárhelyi CSM csapata. A házigazdák az
utolsó tíz perc előttig még vezettek,
kihagytak néhány lehetőséget, és a
hajrában ez megbosszulta magát.
Több játékos hiányzott a megyeszékhelyi csapatból ezen a mérkőzésen. Néhányan betegség, mások
munkahelyi kötelezettség miatt
nem lehettek jelen, többen olyanok,
akik egyébként a kezdő tizenegyben kaptak volna helyet. Sajnos
szubjektív okok miatt is hiányoztak
kezdő játékosok, hiszen olyan is
akadt, aki megtagadta a koronavírusteszt elvégzését, attól tartva,
hogy amennyiben az pozitív lesz,
elveszítheti a munkahelyét (?!),
aztán pedig csodálkozott, hogy
nem játszhat... Ilyen körülmények
között a feladat neheze az egykori
bajnoki ezüstérmes keret három

Eredményjelző

Női labdarúgó 2. liga, III.
csoport, 1. forduló: Bukaresti
Dream Team – Bákói Măgura
5-1, Marosvásárhelyi CSM –
Bihar United 1-2. A Luceafărul
Filiași – Onix Rm. Sărat mérkőzést elhalasztották. A Temesvári
Poli állt.

zott egy új „idegenlégiós” is: Luka Zucović lyára lép. A helyszínről csak egy héttel a torna
18 esztendős, a női röplabdázókat edző Pred- előtt döntenek.
rag Zucović fia, aki itt él Marosvásárhelyen.
A hét végén a ploiești-i buborékot el kellett
halasztani, mert a város mindkét csapatában
Ismét a hajrában volt jobb
megjelentek a koronavírusos esetek. Ez naa CSU Medicina
gyon jól jön az eddig veretlen CSM-nek, hiHiába az Agronomia elleni hullámzó telje- szen időközben befejezi a karantént a frissen
sítmény, a CSU Medicina a Rapid ellen is leigazolt amerikai irányító, Joshua Reynolds,
rosszul kezdte a mérkőzést, és a folytatás sem és lesz idejük beépíteni a csapatba a szintén
volt sokkal meggyőzőbb. Hat perccel a befe- most érkezett NegoiYescut is.
jezés előtt az ellenfélnek még három pont
előnye volt, a marosvásárhelyieknek pedig
Jegyzőkönyv
csak kevesebb mint négy perccel a záró síp1. liga: Marosvásárhelyi
Kosárlabda
szó előtt sikerült fordítaniuk.
CSU
Medicina
– Bukaresti Agronomia
Az első negyedet Martinić és Bölöni nél87:69
(20-18,
21-21,
24-19, 22-11)
kül játszotta le a marosvásárhelyi csapat,
Bukarest, Agronomia-csarnok, zárt
George Trif talán azzal kísérletezett, hogy mi
kapus. Vezette: Michael Nicoară (Bukatörténik, ha hiányolni kénytelen a két fontos
rest), Ana Vamoș (Bukarest), Cristian
játékosát, vagy pihentette őket, ám az biztos,
Brătescu (Galac). Ellenőr: Bedir Sefer
hogy – noha a csapat így is megnyerte a ne(Corabia).
gyedet – ők ketten a hajrában fontos szerepet
CSU Medicina: Martinić 25 (4), Șolopa
játszottak. Az első három harmadban kie24 (1), Bölöni 13 (1), Szilveszter 9 (3),
gyensúlyozott volt a csata. Előbb a Rapid veNistor 6 (2), Steff 4, Engi-Rosenfeld 4 (1),
zetett öttel, miután Luca Vasile három triplát
Oltean 2, Györki, Tălmăcean, Zucović.
dobott zsinórban, aztán a második negyedben
Agronomia: Petică 15 (1), Oprea 14,
a CSU Medicina héttel, ám amikor Martinić
Cioacătă 13 (1), Balmuș 9, Macavei 8 (1),
pihenni ment a harmadik játékrészben, újra a
Stan 6, Stanciu 4, Dragomir, Iuga, Vilfővárosiak kerültek négypontos előnybe.
cinschi, Buligescu, Vaida.
Nem mentek a távoli dobások a marosvásárhelyieknek, a 30%-os hatásfok ennél a keretnél szerénynek számít, és több labdát is
Jegyzőkönyv
eladtak, ráadául volt egy öt másodperces hiKosárlabda 1. liga: Marosvásárhelyi
bájuk is, amit ezen a szinten már nagyon nem
CSU Medicina – Bukaresti Rapid 71:62
illik elkövetni.
(18-15, 16-17, 16-18, 21-12)
A meccs végül az utolsó öt percben dőlt el,
Bukarest, Agronomia-csarnok, zárt
és ehhez Martinić tapasztalata is kellett.
kapus. Vezette: Michael Nicoară (BukaElőbb Györki triplájával vette át a marosvárest), Andrei Vizitiu (Bukarest), Cristian
sárhelyi csapat ismét a vezetést, majd 60:60Brătescu (Galac). Ellenőr: Bedir Sefer
as állásnál Martinić előbb egy triplával, majd
(Corabia).
egy betöréssel szerzett ötpontos vezetést.
CSU Medicina: Martinić 22 (2), EngiInnen pedig a Rapidnak már nem volt eszRosenfeld 13 (2), Șolopa 9, Bölöni 9,
köze az újításra. Két perccel a zárás előtt BöSzilveszter 7 (1), Nistor 5 (1), Györki 3
löni két pontja megerősítette a Medicina
(1), Oltean 3, Steff, Tălmăcean.
ötpontos vezetését, ezt követően pedig már
Rapid: L. Vasile 28 (3), Potcoavă 10
csak a marosvásárhelyek szereztek pontokat.
(1), Varga 7, Zarojanu 5 (1), Stoicescu 5,
A kilencpontos győzelem egyben a legnaAktaș 5, Dumitrescu 2, Costea, Pătrașcu,
gyobb különbség a két együttes között a mérPetrovici.
kőzésen.
A CSU Medicina ezzel a negyedik győzelEredményjelző
mét szerezte meg ugyanennyi mérkőzésből
az 1. ligában, és minden jel arra mutat, hogy
Kosárlabda 1. liga, 2. buboréktorna:
a CSM Ploiești elleni találkozó döntheti el az
* Bukarest: CSU Medicina – Bukaresti
alapszakasz-elsőséget, amelyet a tervek szeAgronomia 87:69, Bukaresti Rapid – Korint május 8-án játszanak. Addig is április 10lozsvári U 91:77, CSU Medicina – Buka12. között a marosvásárhelyi csapat három
resti Rapid 71:62, Bukaresti Agronomia –
mérkőzésen érdekelt: előbb bepótolja a KoKolozsvári U 64:54.
lozsvári U és a Nagyszebeni CSU II elleni,
* Ploiești (korábban): CSM Ploiești –
decemberről elmaradt találkozóját, majd az
Nagyszebeni CSU II 80:66.
ötödik bukaresti klub, a Liliecii ellen is pá-

Az utolsó tíz percben veszítették el a meccset

megmaradt játékosára hárult, a többiek fiatal kezdők voltak, a kapuban pedig egy 16 éves leányzó
kapott lehetőséget.
Az első félidőben nem volt sok
kapujelenet, a CSM csatársorában
nem volt átütő erő, míg a védelemben Meleacă áthatolhatatlannak bizonyult. Ugyanő harcolta ki a
vezető gólt is: betört a tizenhatosra,
elsodorták, és a büntetőt Roca értékesítette (1-0).
A második játékrészben a házigazdáknak több lehetőségük volt
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növelni a különbséget, a legnagyobbat Alexandra Farcaș hagyta ki,
aki öt méterről nem tudta
elég erősen kapura küldeni a
labdát.
A meccs az utolsó tíz percben
fordult meg, amikor már elfáradt a
CSM védelme. A 81. percben Szabó
elvetődve kiütötte Adriana Farcaș
lövését, de a labdára Kósa csapott
rá elsőnek (1-1).
Ezután Tămaș hagyott ki hatalmas lehetőséget, egyedül törhetett
kapura, de túl hosszan tette maga

A labdarúgó 1. liga 28. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Március 16., kedd:
* 19.00 óra: CSU Craiova – Aradi UTA
Március 17., szerda:
* 17.30 óra: Konstancai Viitorul – Chindia Târgovişte
Március 18., csütörtök:
* 17.00 óra: Gyurgyevói Astra – Botosáni FC
Március 19., péntek:
* 17.30 óra: FC Voluntari – Nagyszebeni Hermannstadt
* 20.30 óra: Bukaresti FCSB – Kolozsvári CFR
Március 20., szombat:
* 19.15 óra: FC Argeş Piteşti – Academica Clinceni
* 21.30 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Bukaresti Dinamo 1948
Március 21., vasárnap:
* 16.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Medgyesi Gaz Metan
Valamennyi találkozót élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport
és a Look Sport.

elé, és Popa zárni tudta a szöget. Ez
két perccel később megbosszulta
magát, amikor a vendégek másodszor is betaláltak (1-2). A hazai csapat összeomlott, Kósa még eltalálta
egyszer a kapufát, a hosszabbításban
pedig büntetőt is elvégezhettek a

vendégek, de Farcaș lövését hárította Szabó.
Vasárnap a Temesvári Poli otthonába utazik a marosvásárhelyi csapat, ám ahhoz, hogy esélye legyen
a jó eredményre, szüksége lesz a
most hiányzó játékosokra is.

Jegyzőkönyv

Női labdarúgó 2. liga, III. csoport, 1. forduló: Marosvásárhelyi CSM
– Bihar United 1-2 (1-0)
Marosvásárhely, Sziget utcai műgyepes pálya. Vezette: Cătălin
Flonta (Kolozsvár) – Robert Mereș (Kolozsvár), Radu Moldovan (Marosszentkirály).
Gólszerzők: Roca (37 – büntetőből), illetve Kósa (81., 86.).
Marosvásárhelyi CSM: Szabó – Vîga, Oltean (87. Hosu), Kolozsvári, Tămaș, Al. Farcaș, Ciotlăuș, Meleacă, ConYiu (68. Amalia Pop),
Năznean, Roca.
Bihar United: Popa – Ad. Farcaș, Ardelean, Narie, Chișe, Crăciun,
Tyioran (63. Moza), Kósa, Pantea (72. Ciule), Barta, Tocai.

Bajnokok Ligája: A mai műsor

Két mérkőzéssel folytatódnak ma a nyolcaddöntők visszavágói a
labdarúgó Bajnokok Ligájában. Mindkét találkozó 22 órakor kezdődik,
és érdekesség, hogy a Manchester City – Mönchengladbach találkozót
a budapesti Puskás Arénában rendezik.
A program:
* DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport: Manchester City
(angol) – Borussia Mönchengladbach (német) – az első mérkőzésen:
2-0
* M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +: Real Madrid (spanyol) – Atalanta (olasz) – az első mérkőzésen: 1-0

8 NÉPÚJSÁG ______________________________________________________ INTERJÚ _______________________________________________ 2021.március16.,kedd

„A hagyományőrzés elsősorban nemzeti öntudatot jelent”

Berekméri Edmond

Beszélgetés László-Fábián Júlia székelyvajai hagyományőrző pedagógussal,
aki a múlttal foglalkozó írásaiért nemrég Apáczai-díjban részesült

– Írásaid témáját elsősorban a
múltból meríted. Gyakran használod ezekben az írásokban a népi
nyelvezetet, a munkákból kisugárzik
a múlt tisztelete, szeretete. Sosem
fogysz ki az ihletből?
– Remélem, hogy nem. Amíg
szereted a saját néped, nemzeted, és
megpróbálod megismertetni a régi
történeteket, eseményeket, valamint
a tájszólás, nyelvjárás szépségeit,
addig az ihlet is megmarad. Sokat
szoktam beszélgetni idősebb emberekkel, akiket mélységesen tisztelek az egyszerű bölcsességükért,
a korukért, meg azért is, hogy annyi
megpróbáltatáson vergődtek át
életük folyamán. Minden írásom
valós tényeken alapszik, néha több
személlyel is beszélgetek ezek kiderítéséért. Olyan történetek is akadnak, amelyek egyesek szemében
mesének tűnhetnek (például: Laji
fiákeren ment Vásárhelyre malacot
vásárolni), pedig az egész történet
igaz. Ha ellátogatok valamelyik
szomszédos faluba, biztosan beszédbe elegyedek egy-két öregemberrel, s máris kialakul egy újabb
történet. A Nyárádmente összes falujába szeretnék eljutni, hogy szép,
kerek képet tudjunk erről a kistérségről kialakítani. Mivelhogy édesapám parajdi, onnan is több történet
származik, mert annyi minden történt vele meg a rokonsággal. Gyerekkoromban a törökbúzaszedés,
szénagyűjtés, disznóvágás amolyan
családi összejövetelnek számított, s
ilyenkor mindig a munka közben
folyamatosan mesélő nagytatám világháborús beszámolóit, történeteit
hallgattuk. Talán már ekkor megszerettem a régi történeteket, s azóta
is szívesen hallgatom őket.
– A közelmúltban Apáczai-díjat
kaptál a Mesél a múlt című munkádért…
– A Mesél a múlt nem más, mint
az Unokáink is olvasni fogják elnevezésű, a nyíregyházi Ésik Sándor
által szerkesztett internetes magazinban megjelent írások összessége.
Mindenik a múlthoz kapcsolódik,
ezért választottam a Mesél a múlt,
vagyis a rovat címét összefoglalóként. Eredetileg a Nyárádmenti
hímzésminták, a Magyar Néprajzi
Társaság által dicséretesnek minősített dolgozatommal szerettem
volna pályázni, de időközben rájöttem, hogy az megérdemelné, hogy
könyvként megjelenjen, hiszen rengeteg munkát fektettem bele. Először nyárádmenti kötény- és
párnamintákat gyűjtögettem, majd
lerajzoltam a különböző féle tulipán-, körrózsa- és bimbómotívumokat (rengeteg van belőlük), aztán
meg teljes köténymintákat. Úgy
gondolom, hogy ezeknek még nagy
hasznát vehetné az egész Nyárádmente, ezért jó lenne megjelentetni,
megismertetni, mert jelenleg sokan
hímeznek nyárádmenti motívumokat, főleg kötényeket a népvisele-

tekhez, és nagy segítség lenne innen
válogatni.
– Több írásod látott napvilágot
egy kulturális, hagyományőrző internetes magazinban. Nem tervezed
ezen írások csokorba szedését és
könyvként való megjelentetését?
– Ezen is gondolkodom, de először a hímzésmintákat szeretném
megjelentetni. A múlttal kapcsolatos írásaimnak még számban növekedniük kellene, és még nagyon sok
történet vár arra, hogy megírjam.
Témakörbe szeretném őket szedni,
hiszen vannak a családomhoz kapcsolódó történetek, a falumbeliekhez, a szomszéd falvakhoz,
Parajdhoz, meg festett kazettás
templomokhoz kötődőek. Gondolom, hogy pár éven belül erre is sor
kerül, de addig még írogatok, mert
kedvem lelem benne. Aztán majd
válogatok.
– Mit jelent számodra a hagyományőrzés, a múlt értékeinek felkutatása, ápolása, bemutatása?
– A nemzeti öntudatot. Mert csak
akkor tudunk ezen a kis székelyföldi szigeten megmaradni, ha ismerjük a hagyományainkat, velük
élünk, és semmiképpen nem hagyjuk őket feledésbe merülni. Amelyik nemzet nem ismeri a múltját, és
nem tiszteli ennek örökségét, az lassan megszűnik létezni. Ezt pedig
nem akarjuk. Nagyon örültem, hogy
a Székelyvajáért Egyesülettel a mi
kis falunkban tájházat tudtunk létrehozni, amelyet a megüresedett, jelenleg 129 éves harangozóházban
rendeztünk be. De még boldogabb
voltam, amikor egyre többen kerestek meg, és adományoztak régi tárgyakat. Látszott, hogy számukra is
fontos a régi értékek megőrzése az
utókor számára. Ez bizonyítja, hogy

a falu nagy része lelkes, hagyományőrző ember. Egyébként már
annyi régiség gyűlt össze, hogy tavasszal a régi fészert is át kell alakítanunk, gondolom, régi nyári
konyhává. Ugyanis a tájházaknak
az a jellegzetességük, hogy táj jellegűen vannak berendezve. Jelenleg
egy konyha, egy első ház (tisztaszoba) meg egy fiatalszoba van. A
konyha meg az első ház XX. század
eleji, míg a fiatalszoba 1950–1970es évekbeli tárgyakkal büszkélkedik. Épp a szomszédban lakom, így
gyakran teszek-veszek itt, és mindig
úgy érzem, hogy pillanatok alatt
egy másik világba csöppenek. Két
évvel ezelőtt népdalkört is szerveztünk a tájház melletti kis téren, a
Bethlen Gábor Alapítványhoz benyújtott pályázatunknak köszönhetően, ami ugyancsak sikeres volt.
Több faluból jöttek el a gyerekek és
a fiatalok hetente egyszer néhány
órát énekelni meg játszani, s Csatlós
Csilla kántornővel meg László Ferenc harmonikással próbáltunk
megfelelő hangulatot teremteni. A
világjárvány miatt nem folytathattuk, de biztos vagyok benne, hogy
még nincs vége.
– Milyen fontosabb népszokások,
hagyományok élnek még Székelyvajában?
– Sajnos vannak olyan szokások,
amelyek már csak az iskolában
élnek tovább, mint például a farsangi hagyományaink. Pedig gye-

rekkoromban még csoportosan jártunk farsangolni, de ez már a múlté.
Viszont a karácsonyi, húsvéti szokások még mindig majdnem ugyanabban a formában vannak jelen,
mint régen, csupán leegyszerűsödtek egy kicsit. Eltűntek a pünkösdi
szokások, és a régi csűrtáncok helyét átvevő bálok is kihalófélben
vannak. Mostanában már csak
évente egyszeri kosaras bálról meg
néha egy-egy szüreti bálról beszélhetünk. A lakodalmi szokások is hatalmas változáson estek át, de
mindezek természetesnek mondhatók jelenlegi modern, átalakuló világunkban.
– Köztudott, hogy bútorfestéssel
is foglalkozol, népi motívumokkal
díszítesz régi tárgyakat. Mióta csinálod, kitől tanultad a bútorok díszítését?
– Az egész egy általam szervezett községi népdalvetélkedővel
kezdődött. Szerettem volna olyan
díjakat kiosztani, amelyek kapcsolódnak a néphagyományokhoz, a
népi kézművességhez, ezért rendeltem Horváth Sándor helyi asztalostól jó néhány fatáblát, s némi
motívumfelkutatás után kipingáltam őket. Akkor azt hittem, hogy
nagyon jól. Két év múlva Válaszúton, egy Bolyai Nyári Akadémia keretén belül kezdtem el megismerni
az igazi bútorfestést az udvarhelyi
Szász Margit irányításával, s egyre
nagyobb kedvet kaptam hozzá.
Amikor a Kallós Zoltán Alapítvány
egy bútorfestő tanfolyamot hirdetett
meg, azonnal jelentkeztem. A Hagyományok Házánál dolgozó
Ament Éva oktatott minket, és lassan rálátást nyertünk az erdélyi tájegységek motívumvilágára. Festett
templomkazettákkal is foglalkoztunk, sőt Válaszúton az egyik tanterembe (amely néha fazekas- meg
bútorfestő teremként funkcionál) a
tavaly nyáron kazettákat festettünk,
amelyek azóta a mennyezeten vannak. Csupán az ünnepélyes átadás
maradt el a pandémia miatt. Azóta
szívesen látogatom a festett kazettás
templomokat, amelyek annyira magasztosak, meghatóak és gyönyörűek, felemelő érzés állni és
bámulni őket. Úgy érzem, szívesen
lennék vagy lettem volna bútorfestő, ha idejében megismerkedem
ezzel a mesterséggel. Ezért tartanám nagyon fontosnak, hogy az iskolákban a rajz- meg a
technológiaórákon szenteljünk nagyobb figyelmet a népi kézművesség értékeinek megismertetésére,
hiszen a jó kézügyességű gyermekeknek lehetőséget tudnánk nyújtani a kibontakozásra. Jelenleg a
legtöbb kézművesünk autodidakta
módon tanul, nincsenek szakembe-

reink, akik felvilágosítanák őket.
Remélem, hogy a Hagyományok
Házának több városban megjelenő
kirendeltségei segítségével lehetőség lesz igazi mestereket nevelni.
Hogy meg tudjuk különböztetni a
szépet a csúnyától, az igazit a giccstől, és utat tudjunk mutatni a következő generációknak. Jó lenne
népművészeti szakiskolákra is gondolni.
– Pedagógus vagy, alapfoglalkozásod az oktató-nevelő munka. Székelyvaja egy kis település, összevont
osztályokat tanítasz. Hogyan látod
a település jövőjét?
– Nem mondom, hogy túlságosan bizakodva tekintek a jövőbe, hiszen a gyereklétszám apadóban
van, a város közelsége, a minden
jóval kecsegtető új iskolák sajnos
több gyerektől is megfosztanak.
Sokan úgy gondolják, hogy jobb
nem összevont osztályba járatni a
gyereket, mert kevés idő jut majd
rájuk. Én úgy látom, hogy az összevont osztályoknak megvan az előnyük meg a hátrányuk is: a
kisebbek sokat tanulnak a nagyobbaktól, a nagyok pedig folyamatosan ismételnek a kisebbekkel
együtt. Tény, hogy ha felbontjuk az
időt, akkor két osztályra csupán 2525 perc jut, ha meg három vagy
négy osztály van összevonva, akkor
még ennél is kevesebb. De több az
önálló munka, és nem szakítjuk
meg a kommunikációt egyik osztállyal sem, míg éppen a másikkal
foglalkozunk. A különálló osztályok hátránya viszont a még mindig
magas gyereklétszám, a nem kiemelkedő tanulóknak nem biztosítanak olyan sikerélményt, mint
amilyen egy kisebb közösségben
mindig megvan. A gyerekeknek
pedig az a fontos, hogy legyenek sikereik. Apróbbak, nagyobbak, teljesen mindegy, csak érezzék, hogy
fontosak és különlegesek, mint
ahogy az valójában igaz, hiszen
mindenkiben van valami olyan képesség, amivel csak ő rendelkezik,
és amit valamikor kamatoztatni tud.
Segíteni kell nekik felfedezni ezt, és
ennek megfelelően irányítani őket,
talán akkor majd megtalálják helyüket jelenlegi világunkban, és nem
idegen országban élik le életük nagy
részét. Amíg van helybeli iskola,
addig a település jövője biztosított,
de ha megszűnne, akkor az egy közösség felbomlását is jelentené.
Ahogy Reményik mondja: „Ne
hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!…” Hát ne hagyjuk. Mert csak rajtunk áll. Ettől
függ a jövőnk, a megmaradásunk
ezen a csodálatos földön, amit Erdélynek nevezünk. És nagyszerű
időseink meg fiataljaink vannak.
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Volt egyszer, hol nem volt a Habakuk bábcsoport
Bartha Julianna emlékére

Móka, tanulás, kézműveskedés,
ismerkedés, játék és fegyelem, csak
néhány azokból az érzésekből, tevékenységekből, amelyeket gyermekek százai próbálhattak ki
Bartha Julika Habakuk nevű bábszínjátszó csoportjában. Kisebbek
és nagyobbak meséket olvastak,
dramatizáltak oktatójuk, Julika
„néni” segítségével. Bartha Julika
kedvesebbnél kedvesebb bábokat
varrt, megtanította a gyermekeket,
hogy hogyan kell mozgatni őket,
színfalakat készített, megtanulta kiki a maga szerepét, és bemutatták a
mesejátékot. Nézegetem a Bartha
Julika közösségi oldalát, és örömmel látom, hogy régi diákjai, „játszótársai”
milyen
szívesen
emlékeznek azokra a bábelőadá-

Bartha Julianna

sokra, amelyekben játszottak. Mert
jó volt a Habakuk csoport tagjának
lenni. Részt vettek fontos kulturális
eseményeken, fesztiválokon, táborokban, hisz oktatójuk örömmel
vitte őket szerte a Kárpát-medencébe: nagyvárosokba és eldugott
falvakba, falu- és városnapokra,
óvodákba, iskolákba vagy árvaházakba. A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület már a kezdetektől
felkarolta ezt a nemes önkéntes vállalkozást, amely a gyermekeket a
(báb)színjátszás első lépéseire tanította meg. Most is hallom Julika fi-

Gligor Róbert László

Akár két-három hét múlva már új
otthonában lakhat az a szolokmai
roma család, amelyik január végén
veszítette el kis házát. A tűzeset károsultjainak segítségére nemcsak a
község közössége mozdult meg,
hanem a megye számos pontjáról
(és már más megyékből is) érkezett
segítség. Volt, aki faanyagot, mások
tartós élelmiszert, ruhaneműt, ajtót,
kályhát adományoztak a következő
napokban, ugyanakkor anyagi felajánlások is érkeztek, az ismerősök
és ismeretlenek köréből pedig kikerültek a mesteremberek és a segítő
kezek, így a leégett ház romjainak
eltakarítása után, télvíz idején rögtön elkezdődött az újjáépítés. Másfél hónappal a családot ért
szerencsétlenség után szinte lakható
állapotban van az új ház Szolokmában – számolt be a Népújságnak a
makfalvi Dósa Medárd, aki szolokmai barátjával, Dániel Csaba Csongorral indított az egész megyére
kiterjedő gyűjtést a bajba jutott család megsegítésére. A két helyiség-

ből álló régi ház első, tavaly épített
részében a falak megmaradtak, ezt
egy újabb második szobával és egy
kis kamrarésszel toldották meg, így
az eddigi tízről tizenkét méterre nőtt
a lakóház hosszúsága, és tetőzetével
együtt egy nagyobb ereszt is kialakítottak, ahol ideiglenesen tárolni
lehet bizonyos dolgokat. A családfő
az újjáépítésben segítő mesterektől
megtanulta a vakolást, ezért az
egyik szobát és a kamrát ő maga vakolta ki a napokban, így elkezdődhet a falak meszelése is. Ha az
időjárás is kedvez, és dolgozni tudnak, két-három hét alatt a család
visszaköltözhet az új lakásba, hiszen már majdnem készen van. A

lyázási lehetőségek bővültek, a Habakuk önállóan bejegyzett egyesületté vált, és folytatta fontos, nemes
munkáját. Julika fáradhatatlan volt:
bábot varrt, mókázott, tanított, szervezett. A Habakuk bábszínjátszó
csoport 25 éves lett. Február végén
még gyönyörűen nyíló virágainak
vagy a szép naplementének örült, és
március közepére már nincs velünk.
Elszállt a mesék szárnyán, de kedves, pajkos bábjai itt maradtak, és
itt marad velünk a sok szép élmény.
Isten nyugtassa fáradt testét, és lelkét vegye tenyerére.
ALorántffyZsuzsannaKulturális
Egyesületnevében
KilyénIlka

gyelmeztetéseit: tanuld meg a szöveget, azonosulj az általad játszott
figurával, figyelj a társadra, beszélj
érthetően, légy fegyelmezett, bízz
magadban stb. Egy hobbival kezdődött: mesefigurákat varrt Julika,
akinek – mint műszaki rajzolónak –
jó kézügyessége volt, aztán ezekből
egy kiállítás is lett, ott megszületett
az ötlet, és megalakult a gyermekbábjátszócsoport. Sokáig volt egymás segítségére a Lorántffy
Egyesület és a Habakuk, sok szép
közös program gazdagítja tevékenységi naplójukat. Ahogy a pá-

Sikertörténet lehet a szolokmai összefogás

Hamarosan visszaköltözhet
újjáépített, kibővített lakásába az a szolokmai család,
amelynek háza január 29-én
reggel tűzvész áldozata lett.
Sokan úgy vélték, hosszú hónapokra lesz szükség, hogy a
családnak újra saját otthona
legyen, ennek ellenére a ház
néhány hét alatt újjáépült.
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mennyezet lepadolásához szükséges faanyag is megvan, a napokban
a helyiek kivágják belőle a szükséges deszkát. Mivel a padlás szigetelésére nincs pénze a családnak,
műanyag fóliával terítenék le a padozatot, majd ezt homokréteggel
vonnák be. Ezért a kezdeményezők
arra kérnek mindenkit, hogy
amennyiben lehetőségük van, üvegvattával, gipszkartonnal vagy ennek
ellenértékével támogassák a családot, hogy megfelelő módon tudják
befejezni az új lakást. Bár a ház
még nincs készen, mégis sikertörténetnek lehet nevezni a szolokmai
család megsegítését – véli Dósa
Medárd, hiszen nagyon jól haladtak

a munkálatokkal. A kezdeményezők úgy vélték, talán az őszig újjáépülhet a ház, míg a tűzkárosultak
annak is örültek volna, ha az év végére, karácsonyra beköltözhettek
volna. Ennek ellenére néhány hét
alatt szinte lakhatóvá tették az új
épületet, ahová a család két gyereke
már azonnal szívesen visszaköltözne.
A Hozzuk tető alá a családot!
nevű segélyakció kezdeményezői
nem számolták még ki pontosan a
beérkezett támogatások értékét, de
úgy vélik, legalább kétezer eurónyi
pénzbeli segítséget kaptak, továbbá
ugyanennyi értékű adomány érkezett építőanyag, hőszigetelő nyílászárók, ruházat, élelmiszer formájában.

A hihetetlenül gyors, széles körű összefogásnak köszönhetően újjáépült a tűzkárosult család háza

Fotó: Dósa Medárd

Sok érdekes kis történetet is feljegyezhettek volna az elmúlt időszakban, de csak egyet-kettőt
említettek meg: négy Makfalván
dolgozó pedagógustól és egy marosvásárhelyi felajánlótól küldött
kisebb pénzösszeggel érkeztek meg
a családhoz, amikor kiderült: épp a
legjobbkor, hiszen a meszelésre
már nem futja. A Jóisten mindig
időben küldi a segítséget – állapította meg az egyik segédkező szomszéd, hiszen ebből az összegből
megvásárolhatják a meszeléshez
és a lakásban szükséges néhány
anyagot.
A család a napokban újabb
örömhírt kapott, nemrég egy névtelenségét megőrizni kívánó felajánló
akkora összeget adományozott,
amelyből új televíziót vásároltak,
de a nagyobbik gyerek, Alex is
örülhetett, ugyanis új telefont kapott. Alex a szerencsétlenség előtti
napokban kapta meg szüleitől élete
első érintő képernyős okostelefonját, ám a készülék a tűzvész áldozata lett, ezért a gyerek attól tartott,
hogy szülei neheztelni fognak rá az
értékes eszköz elveszítéséért. Így
most nemcsak a család, hanem a
sok-sok jószívű barát, ismerős,
helybéli és ismeretlen idegen, intézmény és magánszemély is örömmel
nyugtázza, hogy lehetőségéhez
mérten segítséget tudott nyújtani a
mélyszegénységből kitörni vágyó,
becsületes, munkás roma családnak. Az adományozók listáját a két
kezdeményező, Dósa Medárd és
Dániel Csaba Csongor közösségi
oldalán folyamatosan közzéteszi,
frissíti.
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A Bécsi Filharmonikusok szólócsellistájának közreműködésével

Nagyböjti koncert
a Pannonhalmi Főapátságban

Nagyböjti, a Pannonhalmi Főapátságból online
közvetített koncertre kerül sor a Pannonhalma
Élmény szervezésében március 19-én, pénteken este 8 órától. Az egyórás időtartamú hangversenyt bárki ingyenesen megtekintheti.

Amint azt a szervezők közleményében olvashatjuk, a
Pannonhalmi Főapátság 2021-ben az Emlékezet témája
köré szervezi kulturális és spirituális rendezvényeit és tevékenységét. Isten jelenléte a közösség és az egyén életében az emlékezet által lesz megragadható. A húsvéti
szent három napot megelőző negyvennapos nagyböjti
időszakban Jézus Krisztus halálának és feltámadásának
megemlékezésére készülnek a hitben való elmélyülés, a
kiengesztelődés és a lemondás által. A pannonhalmi
Szent Márton-bazilika méltó helyszíne ennek a nagyböjti
elcsendesedésnek, melyhez a szentélyben felcsendülő
Bach-zeneművek a csellóhangok intelligens és elegáns
muzikalitásával megnyugtató keretet teremtenek.
A koncert helyszíne a Szent Márton-bazilika, közreműködik Varga Tamás csellóművész. Az eseményt online
közvetítik, a közvetítés a főapátság YouTube-csatornáján
érhető el. Műsor: Bach-csellószvitek; S. Bach: G-dúr
szvit szólócsellóra BWV 1007 – Prelúdium – Allemande
– Courante – Sarabande – Menuet I / II – Gigue; J. S.
Bach: d-moll szvit szólócsellóra BWV 1008 – Prelúdium
– Allemande – Courante – Sarabande – Menuet I / II –
Gigue; J. S. Bach: C-dúr szvit szólócsellóra BWV 1009
– Prelúdium – Allemande – Courante – Sarabande – Bourée I / II – Gigue.
Varga Tamás – mint a Bécsi Filharmonikusok szólócsellistája – több mint húszéves kiemelkedő nemzetközi
szólókarriert tudhat maga mögött. Szólistaként megfor-

dult az összes kontinensen, és olyan neves karmesterekkel dolgozott, mint pl. Fischer Ádám, Seiji Ozawa, Giuseppe Sinopoli, Pinchas Steinberg és Michael Tilson
Thomas. Világszerte tart mesterkurzusokat, eközben tudatosan használ új technológiákat, miközben mélyen hisz
abban, hogy érdemes együtt zenélni a fiatalokkal, és
velük együtt felfedezni a zene erőt és megnyugvást adó
hatását.
Bach hat csellószvitje valamikor 1720 körül keletkezett Cöthenben egy kétkötetes vonósgyűjtemény második részeként. A csellószvitek kézirata elveszett, de
fennmaradtak azok a másolatok, amelyeket Bach felesége, Anna Magdalena Bach készített néhány évvel később. A hat csellószvit 1824-ben Párizsban jelent meg
elsőként nyomtatott kiadásban. Ezt a sorozatot csellógyakorlatnak tekintették, ami feltehetően nem áll távol Bach
szándékától. Bach a tételek nagy részében egyetlen szólamot használ, virtuozitása által azonban megmutatja,
hogy a cselló szólóhangszerként is létezhet.
A csellórepertoárban Johann Sebastian Bach csellószvitjei központi pozíciót foglalnak el, nemcsak a neves
előadóművészek hangversenyein, hanem szinte minden
csellista életében, már a tanulóévektől kezdve. A darabok
„újrafelfedezésében” és mai népszerűségében nyilvánvalóan nem vitatható Pablo Casals csellóművész szerepe.
A csellószvitek népszerűségét a gyakori élő előadásokon
kívül számtalan maradandó dokumentum, kiadás és
hangfelvétel is bizonyítja. „Nicht Bach, Meer sollte er
heissen!” – vagyis: „nem pataknak, tengernek kellett
volna hívni!” – Ludwig van Beethoven mindenkinél tömörebben foglalta össze Bach művészetének a következő
évszázadokra gyakorolt hatását. (Knb.)

Törzsi kiállítás

Március végéig tekinthető meg a Molnár Krisztina és Molnár
D. Dénes Törzsi című közös tárlata a marosvásárhelyi Kultúrpalota
földszinti kiállítótermeiben. A több mint 80 festmény és grafika
betekintést nyújt a két marosvásárhelyi képzőművész eddigi munkásságába. Míg Molnár Krisztina elsősorban erőteljes, nagyon
élénk színvilágú képeinek festőiségével tűnik ki, addig Molnár D.
Dénes munkáira a figurák játékos rajzossága jellemző.
Molnár D. Dénes a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti
Akadémia grafika szakán végzett 1997-ben, több éve restaurátorként dolgozik. Testvére, Molnár Krisztina, a temesvári Képzőművészeti Főiskolán tanult festészetet 1998 és 2003 között. A két
alkotónak ez az első közös tárlata, habár nem először állítanak ki
együtt. Édesapjukkal, a 21 évvel ezelőtt elhunyt ismert grafikussal,
Molnár Dénessel több családi tárlatot is szerveztek. A két képzőművész közös gyökerét édesapjuk munkássága jelenti, „ebből nőtt
ki a fa törzse”, majd az ágak, amelyek ezután hoztak gyümölcsöt
is. Így találták meg ők is a saját útjukat a képzőművészetben – magyarázta Molnár D. Dénes a kiállítás címét. Ugyanakkor a törzs
az összetartozást is jelenti, az egymás segítését, támogatását, a sok
apró kapcsolódási pontot, amely a munkákban is megtalálható.
A kiállítás megtekinthető hétköznap 10–15, illetve 16–18 óra
között a Képzőművészeti Szövetség marosvásárhelyi kiállítótermében.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ELADÓ Holtmaroson, a 101-es ház-

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás, Lindab-

ház melléképületekkel, udvar és kert,

Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.

szám alatt jó állapotban levő családi

alkudható áron. Tel. 0741-573-902.

(sz.-I)

ADÁSVÉTEL

téteket bármilyen méretben. 1989.

December 22. utca 113. szám
(22469)

ELADÓ

olcsón

multifunkcionális

új,

épület

háromszintes,
az

1989.

December 22. utcában. Tel. 0745-984363. (11042)
ELADÓK

használt

ágybetétek,

lej/db. Tel. 0744-438-594. (11042)

200

bármilyen

munkát

vállalunk.

0754-553-856, Jani. (11066)

FAMETSZÉST, permetezést vállalunk.

MINDENFÉLE

A NIKI PARK ÜZLET elad új ágybe-

tető,

Tel. 0770-621-920. (11099)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

VÁLLALUNK

tetőfedést

bármilyen

házak felújítását. Az anyagot biztosítjuk.
Tel. 0759-660-136. (10992)

TETŐFEDÉS hagyományos cseréppel,

Bilka

fémcseréppel,

manzárdosítás,

famunka A-tól Z-ig. Tel. 0758-637-095.
(11061)

LAKÁS

aláírok. Tel. 0756-760-667. (10984-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget

VÁLLALOK lépcsőházfestést. Tel. 0741-

KIADÓ hosszú távra másfél szobás,

NORALEX – sírkeretek, sírkövek,

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőké-

hoz tartozik. Tel. 0752-643-455.

kisebb

36 m2-es, bútorozatlan garzonlakás a

Kárpátok sétányon. Érdeklődni a
0749-425-152

(10966-I)
OLCSÓN

eladó

telefonszámon.

ház

Marosszent-

györgyön, 60 ár telek a Transilvaniei utca

218. szám alatt. Tel. 0744-438-594.
(11042)

fedlapok, minden, ami a sírmunkálat(10843-I)

VÁLLALOK
munkát,

mindenféle

fametszést,

építkezési

szőlőmetszést.

Autót vásárolok ócskavasnak. Tel. 0741352-972. (11109)

Szomorú szívvel emlékezünk március
16-án
KISS JÁNOSRA
halálának 6. évfordulóján.
Emlékét őrzi édesanyja, nővére és
szerettei. (11095-I)

anyagból, cserépforgatást, ácsmunkát,

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (22451-I)
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699-761. (11102)

szítést bármilyen anyagból, mindenféle
javítást,

ácsmunkát,

cserépforgatást,

festést,

vakolást,

bádogosmunkát, régi épület lebontását,

szigetelést.

Nyugdíjasoknak

18%

kedvezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.

0758-880-600. (10883)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,ROLETTÁK,GARÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVABEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(sz.-I)

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

ÉPÍTŐCÉG kül- és beltéri munkát vállal. Tel. 0770-621-920. (11099)

ATRIPLASTKFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj rotoformare) és VILLANYSZERELŐT.
Szakmai felkészítést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a
hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (65456-I)

ALKALMAZUNK szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldolgozó üzembe részmunkaidőben, napi 4
órára. INDLACTO MURES KFT., Prut utca 10. szám. Érdeklődni a Prut 10. szám alatt, a cég székhelyén.
(sz-I)

AROMARISCÉGJedden alkalmaz SOFŐRT 8x4-es autóra és GÉPÉSZT exkavátorra, buldózerre és autogréderre. További információk a 0757-462-226-os telefonszámon. (22500-I)

AMELINDASTEEL acélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi telephelyére munkatársat keres ÁRUMOZGATÓI (MANIPULANT MARFĂ) munkakörbe. Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a
steelms@melinda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Depozitelor utca 45-47. szám alatt. További információk itt: 0742-146-910. (sz.-I)

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva
emlékezünk drága lelkipásztor testvérünkre, SZATMÁRI
ELEMÉRRE, aki 2021. március 13-án hosszú szenvedés után
megpihent.
Életének utolsó szolgálati helyén, a vártemplomi diakóniai
intézet időseket gondozó otthonában hirdette Isten igéjét
minden kedden, és osztott Úri Szent vacsorát minden ünnepi
alkalommal, lehajolva és imádkozva a szenvedő
testvéreinkért.
Hitével erősítette hitünk, és emberi méltóságával, emberi
hűségével
adott
hitet
szavainak.
tartásával,
Részvéttel osztozunk a gyászban szerető családjával és
bibliakörös tagságunkkal, a boldog feltámadás reményében.
„A szeretet soha el nem fogy.”
(I. Kor. 13.8a)
(22551-I)

MEGEMLÉKEZÉS
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
(Juhász Gyula)
GÁL JÁNOSRA (Tatira) emlékeznek szerettei. (11118-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
DÉZSI ÖDÖN
a Vörös Zászló
egykori szerkesztője
életének 95. évében Sepsiszentgyörgyön elhunyt. Temetése
2021. március 16-án 13 órakor
lesz a sepsiszentgyörgyi szemerjai új temetőben.
A gyászoló család. (11123-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, nagybácsi,
sógor, jó rokon, barát és jó szomszéd, a koronkai születésű
MÁTYÁS ZOLTÁN
a Számológépgyár
volt dolgozója
életének 72. évében, rövid betegség után, 2021. március 15-én
megpihent.
Drága halottunk temetése 2021.
március 17-én, szerdán 14 órakor
lesz a koronkai ravatalozóból, református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (1117-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek, férj, édesapa, testvér, sógor, vő,
ifj. MÁTÉFI VICTOR
(Győző)
életének 59. évében hosszas
szenvedés után elhunyt.
Temetése március 17-én, szerdán 14 órakor lesz a gernyeszegi
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle a gyászoló család.
(1115-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, testvér, nagynéni, keresztanya, rokon, szomszéd, jó barát,
ASZALOS VIORICA
szül. Pora
életének 65. évében, hosszú
szenvedés után, március 13-án
csendesen megpihent. Temetése
március 16-án 14 órai kezdettel
lesz a meggyesfalvi temetőben.
Drága emléke örökké a szívünkben él.
Gyászolja férje, testvérei, unokaöccsei, unokahúgai családjukkal
együtt. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (1119-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett barátunktól, SZIGETI
ZOLTÁNTÓL. Kedves emlékedet
örökké
szívünkben
őrizzük. Őszinte részvétünk,
vigasztalódást
a
gyászoló
családnak! Antal Éva és Zsófia.
(p.-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki, és együttérzünk dr. Szatmári
Szabolcs docenssel szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett
mély
fájdalmában.
Vigasztalódást
kívánunk
a
gyászoló családnak. A II-es
Számú Neurológiai Klinika
munkaközössége. (11121)
Őszinte részvétünket fejezzük ki a
Szatmári családnak, együttérzünk velük szeretett tiszteletes
urunk,
SZATMÁRI
ELEMÉR
elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Szép emléke örökre
szívünkben marad. Pihenése
legyen áldott! A Radó család. (-)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük szépen mindazoknak,
akik SZILÁGYI MÁRIA (Marika)
temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló
fia, Misike, húga, Kovács Éva és
családtagjai. (11108)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,

- 0265/210-177
- 0265/268-330

8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304

• Optolens szemsebészet
járóbeteg-rendelő:

Labor

Dr. Jeremiás István

- 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

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

- 0265/250-344

koszorúk

- 0265/263-351

- 0756-468-658

- 0729-024-380

www.marmed.ro

• Dora Medicals

- központ

- 0800-801-929

- 0265/929

- 0265/263 351

- 0751-114-307

• Radiológia, echográfia

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

- 0365/400-404

Nemzetközi halottszállítás

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

- 0265/266-801

- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Marmed

- 0740-083-077

- 0365/404-664

- 0365/400-401

• Delgaz Grid

- gyermekeknek

Követelmények:
– középfokúvégzettség,szakképesítés
– legkevesebbegyévszakmaigyakorlat
AversenyvizsgáraazidősotthonMarosvásárhely,ZsidóVértanúkutca29-31.számalattiépületébenkerülsor:április9-én10
órakorleszazírásbelivizsga,majdáprilis14-én10órakorazinterjú.
Abeiratkozásiiratcsomótazidősotthonszékhelyénlehetbenyújtaniáprilis2-án10óráig.Arészvételifeltételek,aszükségesiratok
listája és a könyvészet az idősotthon székhelyén és a
www.tirgumures.ro honlapontanulmányozható.
Bővebbfelvilágosítása0365/404-480-astelefonszámon,107-es
mellék,10-14óraközött,ésahelyszínen.

• Prefektúra

• RDS–RCS

- 0265/202-305

• Sürgősségi szolgálat:

versenyvizsgátszervez
egyszakképzettmunkás
–szakács(M/P)álláselfoglalására.

hidegtálak készítése

• Rendőrség

• SMURD (betegekkel

A Marosvásárhelyi Idősotthon

• Emma vendéglő,

- 0733-553-976

koporsók, kellékek,

és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/215-119

- 0744-282-710

- 0745-606-215

- 0745-606-269

- 0758-047-604

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

Várjuk jelentkezését

