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Kibővült a Hirschmann Automotive cég kerelőszentpáli telephelye

Új termelőrészleg és raktár

Adalékok
a Küküllő vármegyei
1848-49. évi
kolerajárvány
történetéhez

Fotó: Nagy Tibor

Szerdán délben ünnepélyesen felavatták a Hirschmann Automotive Kft. kerelőszentpáli telephelyét. A fémszerkezetű
épületet egy év alatt húzták fel. A beruházás értéke 28 millió
euró, ennek egy részét, 57,7 millió lejt a román kormány
által felajánlott vállalkozásfejlesztési támogatás tette ki. A
9100 négyzetméteres épületben termelőrészleget és raktá-

rat rendeznek be, irodák is helyet kapnak benne. A támogatásból korszerű gépeket is vásárolnak.

Vajda György

Mivel hiába keres a kutakodó a marosszéki kolerajárványokról tanulmányokat, újságcikkeket, figyelmet
érdemelhetnek azok a levéltári iratok,
amelyek valamennyire fényt derítenek
ennek a betegségnek az itteni pusztításaira. Az 1848-49-es forradalmat,
szabadságharcot megelőző évtizedekből épp csak megemlítik az 1831-ben
és 1836-ban Marosvásárhelyen is
tomboló kolerajárványt, amely a későbbi évtizedekben is megmutatja
magát, de közelről sem olyan erővel,
mint 1847 végén és a következő egykét évben.

____________5.

(Folytatás a 4. oldalon)

A holnap tegnapja
Kaáli Nagy Botond
Van egy régi mondás, miszerint a tegnap divatja a legidejétmúltabb
dolog a világon. A tegnapelőtté már rendben van, az már retró, vagy
vintage, vagy inspirációs forrás, a tegnapé, az éppen kifutott trend
azonban rettenetesen elavult. Ez kétségtelenül igaz, és a kérdés ott motoszkál a fejben, hogy vajon ez az állítás érvényes-e az élet többi vetületére is? A tegnap, a nagyon közelmúlt eseményei sok esetben
viharos gyorsasággal csúsznak át a köz emlékezetébe, és adják át helyüket az új történéseknek. Tavasz van, és az elmúlt év tapasztalatai
alapján ilyenkor jött el a lazítás ideje. A tavaly már kezdték belengetni,
hogy éppen csitulóban van a járvány, lehet már ide és oda menni,
módjával kirándulgatni, hogy a gazdaság se pusztuljon bele, a vendéglátóipar is élje túl valahogy, és az átlagpolgár se lázadjon fel.
Aztán a lazább nyár után következett az ismét felívelő esetszám és a
visszatérő korlátozások ideje. A dramaturgia előre megtervezettnek
tűnt. És mintha az idén is erre készültek volna. A tél közepén, végén
már el-elmondogatták az illetékesek különböző híradókban, hogy sokkal fertőzőbb ugyan az omikron, de jóval enyhébb tüneteket okoz, és
emiatt valószínűnek tartják, hogy további hullámokra már nem kerül
sor. Több ország is lazított a korlátozásokon, nálunk is emlegették,
hogy lassacskán véget ér a járvány, kezdték felkészíteni a hétköznap
emberét a nyári szünetre. A járványhelyzetből való aprólékos kivezetési procedúra azonban egy csapásra kettészakadt, amikor szó szerint
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 30 perckor,
lenyugszik
18 óra 32 perckor.
Az év 77. napja,
hátravan 288 nap.

Számíthatnak ránk

Ma SÁNDOR és EDE,
holnap JÓZSEF és BÁNK
napja.
JÓZSEF: héber eredetű, jelentése: Jahve gyarapítson, illetve
Isten tegyen a most született
gyermekekhez.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. március 17.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 5 0C
min. -3 0C

1 EUR

4,9461

1 USD

4,4810

100 HUF

1,3303

1 g ARANY

279,9497

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
3, 6, 41, 29, 24 + 9

NOROC PLUS: 9 5 8 2 1 0

40, 3, 5, 23, 20, 10

SUPER NOROC: 3 1 6 7 1 3

8, 2, 32, 9, 39, 6

NOROC: 7 6 1 6 1 6 5

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Ügyfélfogadás a nép ügyvédjénél
Újraindul az ügyfélfogadás az ombudsmani intézmény marosvásárhelyi területi irodájában (Kárpátok sétány 17.
szám). Hétfőn és szerdán 10 és 14 óra között, kedden és
csütörtökön 12 órától 16 óráig fogadják a kihallgatásra jelentkezőket. Az irodához az avpmures@avp.ro e-mailcímen, illetve a 0265-211-082 tel/faxszámon lehet fordulni.

EME-szakosztályi közgyűlés
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának tagjait számadó és tisztújító közgyűlésére hívja az elnökség március 19-én, szombaton
délelőtt 11 órától a marosvásárhelyi Deus Providebit
Házba. A részvételhez a személyazonossági igazolvány
felmutatása szükséges.

Hegyimentők versenye
A Romániai Hegyimentők Országos Szövetsége által szervezett Salvamont Rescue Race szakmai gyakorlaton és
versenyen vett részt a Gorj megyei Râncában a Maros megyei hegyimentők csapata. Az erőnléti, technikai és elsősegélynyújtási felkészültséget mérő versenyen öt próbát
kellett teljesíteni: három eltűnt személyt GPS-koordináták
szerint túrasível, további három, lavinában eltűnt személyt
adó-vevő készülék és mentőkutyák segítségével kellett
megkeresni, emellett téli mászás, elsősegélynyújtás és sérült személy sípályán való szállítása is szerepelt a feladatok
között. A megmérettetésen a hazai hegyimentés történetében először használtak hivatásos, lavinából való mentésre
kiképzett kutyákat. Maros megyét Căluşer Ioan, Sergey
Suslov, Gáspár András, Salat András és Kovács Róbert hegyimentő, valamint Tas, a csapat keresőkutyája képviselte.

Lélekműhely – közönségtalálkozó
és a házasság ünneplése
Március 25-én, pénteken 18 órától személyes részvétellel
zajló interaktív előadásra és csoportfoglalkozásra kerül sor
Marosvásárhelyen, az unitárius egyházközség Bolyai tér
13. szám alatti Dersi János termében. Előadók: dr. Ferenczi Enikő mentálhigiénés szakember és dr. Czire Szabolcs teológiai tanár, szociológus, unitárius lelkész.
Közreműködik Csécs Márton, Torockó unitárius lelkésze.
Társszervező a marosvásárhelyi unitárius egyházközség.
Az előadáson a részvétel díjmentes.

Támaszcsoport daganatos időseknek
Támaszcsoportot indít daganatos idősek számára a Caritas marosvásárhelyi Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központja a Mărăşti utca 13. szám alatt. A keddenként
12 órától zajló csoportfoglalkozásokat Szigyártó Adrienn és
Cosma István pszichológusok tartják. Olyan, ötvenöt év feletti betegeket várnak a csoportba, akiknek lelki támaszra
van szükségük. A foglalkozások célja, hogy elősegítsék a
betegséggel való megküzdést, érzelmi támaszt nyújtsanak,
és javítsák az idős emberek életminőségét. Jelentkezni és
érdeklődni március 31-ig lehet a 0265-213-509-es vagy a
0741-258-194-es telefonszámon.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Amint korábban beszámoltunk, március 14-én
emlékeztek meg a szabadság ünnepéről a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum tanárai és diákjai, akik
megtöltötték a Keresztelő Szent János-plébániatemplomot. Az ünnepségnek két jeles vendége
volt, dr. Kovács Gergely gyulafehérvári főérsek, és
Soltész Miklós, a magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős államtitkára, a KDMP alelnöke, akit II. Rákóczi
Ferenc-díjjal tüntettek ki. Az ünnepség után nyilatkoztak a vendégek.

Bodolai Gyöngyi
– Érsek úr, miért tartotta fontosnak, hogy eljöjjön Marosvásárhelyre?
– Minden a gyermekeink nevelésétől függ. Nekünk
fontos, hogy az iskolában a gyermeket ne csak tanítsák,
ne csak tudást közvetítsenek számára, hanem neveljük
is. Ma mindannyian láthattuk, meggyőződhettünk, hogy
a marosvásárhelyi katolikus iskola léte mennyire fontos.
Amikor az iskola megköszöni mindazoknak, akik támogatják, és ma ez történt, amikor Soltész Miklós államtitkár úrnak átadták a Rákóczi-díjat, én úgy gondolom,
hogy ez a legkevesebb, hogy itt vagyunk, és együtt ünnepelünk.
– A diákok számára is élményt jelentett az ön jelenléte
és üzenete, amivel elsősorban őket szólította meg.
– Ilyen ünnepségeken mindig több beszéd elhangzik,

ezért arra törekszem, hogy lehetőleg ne azt mondjam el,
amit később másoktól is hallani fognak.
– Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára volt
a nap kitüntetettje. Milyen élményeket, benyomásokat szerzett?
– Az iskola, amelyért sokan próbálunk tenni, segíteni,
hihetetlen küzdelmeken ment át a mai napig is, de a küzdelem eredménye azt mutatja, hogy megéri. Hiába a sok
ármánykodás, adott esetben a fenyegetőzés, sőt még rendőrségi vagy bármilyen más zaklatás is, mindez meg fog
törni pontosan azért, mert az iskola alapítóinak, vezetőinek
igaza van. Március 15-i ünnepi műsoruk azt bizonyította,
hogy nagyszerűen nevelik, tanítják a diákokat, akik magyarságukat megtartva, a magyar nemzetet erősítve, de
nem más nemzetek ellen teszik mindazt, amit tesznek.
Ezért a jövőben biztosan számíthatnak ránk, ha az április
3-i választáson sikeresen szerepelünk. Most dől el, hogy a
nemzet mellett kiálló vagy pedig a határokon túli közösségeket eltaszító politikára adja szavazatát a többség. Ugyanakkor a szavazás eredménye arról is szól, hogy a
gyermekeket a keresztény értékrend, a természet alapjainak
az értéke mellett fogjuk tovább nevelni, avagy egy olyan
ideológia értéktelensége mellett, amely hosszú távon ugyan
nem fog megmaradni, de rövid távon nagyon nagy rombolást okozhat. Ezért kell küzdenünk a következő hetekben,
mert ha sikerül az április 3-i választást megnyerni, akkor a
továbbiakban nemcsak a marosvásárhelyi iskola, hanem a
határon túli magyarság egésze számíthat a támogatásunkra,
hiszen eddig is ezt tettük, és a jövőben is számíthatnak
ránk.

Megjelent a Helikon első márciusi lapszáma
Megjelent a Helikon első márciusi, 2022/5-ös lapszáma,
benne Antal Balázs Valami visszafordíthatatlan című verse,
Mărcuţiu-Rácz Dóra vezércikke, valamint Sánta Miriám
interjúja Juhász Tibor költővel, prózaíróval, amely Juhász
Tibor versei kíséretében olvasható. Verset közöl továbbá
Bordy Margit és Domokos Johanna, prózát Bangha Mónika és Süli István. Murádin László nyelvésztől Benő Attila
búcsúzik, Werner Lutz A magaslatok ideje című prózáját
Benő Eszter fordításában közlik.
A Pavilon 420-ban Benesóczky László és Szabolcsi Viktória versei, valamint Horváth Szekeres István rövidprózája
olvasható. A Stelláriumban Codău Annamária ír Andrus
Kivirähk Szépséges kék állat című kötetéről. A Kinematográfban Gyenge Zsolt ír a 72. Berlináléról, a Theátrum-

Hosszított munkaprogram
az útlevélosztályon
Múlt héten hosszabb munkaprogramot vezettek be a
marosvásárhelyi útlevélosztályon. Hétfőtől péntekig 8–
20 óra között, szombaton 8–16 óra között fogadják az
útlevélkérelmet benyújtó ügyfeleket – tájékoztatott a
prefektúra. A kérvények benyújtását megelőzi a www.epasapoarte.ro honlapon történő online időpontfoglalás,

ban Horváth Benji színikritikája olvasható a nagyszebeni
Radu Stanca Nemzeti Színház Kvartett című előadásáról.
Kritikát Teleki Réka közöl Juhász Tibor legújabb, Amire
telik című verseskötetéről, fülszöveget Tankó Andrea
jegyez Kormányos Ákos Paraván című kötetéről, illetve
Biró Mónika-Anita ismerteti Smid Róbert A grammatika
érzéketlensége. Kritikák X-ről, Y-ról című kritikakötetét.
Az Amplitúdóban Jakabffy Tamás rövid zeneesszéje olvasható, az Artefaktumban Dabóczi Géza ír Andrei Ispas festményeiről, amelyekkel a jelenlegi lapszámoat illusztrálták.
A lapszám tartalomjegyzéke az alábbi hivatkozáson érhető el:
https://www.helikon.ro/wpcontent/uploads/2022/03/01.-TARTALOM.pdf
ami az utóbbi napokban megnőtt nagyszámú regisztráló miatt időnként akadozik.

Helyi termelők vására
Március 18-án, pénteken (ma) 8 órától 19 óráig újra
megtartják a Local Farmers’ Market nevű helyi termelői
és kézművesvásárt a marosvásárhelyi Rákóczi lépcső
alatti kis utcában, ahol jó minőségű termékeket és különlegességeket lehet vásárolni.
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A megye haszonélvezője volt a magyar nemzetpolitikának
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Ország – világ

Marosvásárhelytől sikertörténetet várnak

OECD-értékelés
a háború hatásairól
Az ukrajnai háború több mint egy százalékpontot
vehet el a világ idei gazdasági növekedéséből és két
százalékponttal megdobhatja az inflációt. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek
(OECD) az ukrajnai háború gazdasági és társadalmi
hatásairól és politikai következményeiről készített
első értékelése szerint Oroszország inváziója humanitárius válságot okozott Ukrajnában, életeket, otthonokat és infrastruktúrát tönkretéve, miközben
megzavarta a globális gazdasági fellendülést a koronavírus-járvány után. Az OECD megjegyezte, hogy
a nyersanyagárak meredeken emelkedtek. Oroszország és Ukrajna együttesen a világ búzaexportjának
körülbelül egyharmadát adja, és fontos műtrágya- és
iparifém-, például nikkel- és palládiumtermelők. A búza,
a kukorica és a műtrágya ellátászavarai az éhezést és
az élelmiszer-ellátás bizonytalanságát növelhetik világszerte. A fémárak szárnyalása számos iparágat
érinthet, például a repülőgép-, autó- és chipgyártást.
Mathias Cormann, az OECD főtitkára az értékelés
ismertetésekor azt mondta, hogy a háború következtében szűkülő nyersanyagellátás tovább súlyosbítja
az ellátási láncok világjárvány okozta zavarait, amelyek egy ideig ránehezednek a fogyasztókra és a
vállalkozásokra is. (MTI)

Moldova nem képes több ukrán
menekültet befogadni

Fotó: Nagy Tibor

A marosvásárhelyi és a Maros megyei RMDSZ-szervezet meghívásának eleget téve március 15-én
Lázár János magyarországi országgyűlési képviselő
együtt ünnepelt a helyi magyarsággal. A nemzeti
ünnepet követően a képviselő a város és a megye
elöljáróival – Péter Ferenccel, a Maros Megyei Tanács elnökével, Kovács Mihály Leventével, a megyei
tanács alelnökével, Soós Zoltánnal, Marosvásárhely
polgármesterével, az önkormányzati testületek
RMDSZ-frakciójával – tartott megbeszélést a jövőbeni közös együttműködésről és fejlesztésekről.
Erről csütörtökön közös sajtótájékoztatón számoltak be a Kultúrpalota Tükörtermében.

Mezey Sarolta
„Nem csak nyilatkozatok szintjén álltak mellénk”
Elöljáróink köszönetüket fejezték ki a magyarországi országgyűlési képviselőnek, hogy elfogadta a meghívást, és
megtisztelte jelenlétével a marosvásárhelyi magyar közösséget.
Péter Ferenc elmondta, hogy az utóbbi évtizedben Maros
megye fejlődéséhez nagymértékben hozzájárult a magyar kormány.
– Nyugodtan támaszkodhattunk Budapestre az elmúlt 12
évben, hálával és köszönettel tartozunk a Fidesz-KDNP kormánynak azért a nemzetpolitikáért, amelynek haszonélvezői
voltunk, hiszen nem csak nyilatkozatok szintjén álltak mellénk. Településeinken óvodák, bölcsődék épültek, templomok,
iskolák újultak meg, számtalan gazdasági beruházás segítette
a magyar közösséget, hogy szülőföldjén boldogulhasson. Fontos, hogy a közelgő magyarországi országgyűlési választások
alkalmával nemcsak Magyarország sorsáról döntünk, hanem
ennek a nemzetpolitikai iránynak a folytatásáról. Ezért kötelességünk, hogy segítsük Magyarország kormányát – fogalmazott a tanácselnök, aki reményét fejezte ki, hogy április 3-a
után is, ugyanígy, mint eddig, közösen szolgálhatják a magyar
közösséget.
Érdemes közös fejlesztéseket megvalósítani
Lázár János országgyűlési képviselő mindenekelőtt megköszönte a március 15-i közös ünnep és a tegnapi közös
munka lehetőségét.
– Nekünk, magyarországi politikusoknak az a feladatunk,
hogy minden segítséget megadjunk ahhoz, hogy a határon túli
magyarság boldoguljon. Fideszes politikusként, kormányzati
tapasztalattal, a rendelkezésemre álló információk birtokában
felajánlottam a segítségemet és együttműködésemet Maros
megyének és Marosvásárhelynek. A magyar nemzet egy és
oszthatatlan, minden magyar felelősséggel tartozik minden
magyarért, s a magyar gazdasági növekedés eredményeként
nemcsak a magyarországi állampolgárok számára, hanem a
határon túlra szakadt állampolgártársaink számára is előrelépési lehetőséget biztosítottunk az elmúlt évtizedben. 2012-től
2022-ig támogatásunkról biztosítottuk a határon túli magyarokat, legyen szó önkormányzatról, közösségről, egyházról,
civil szerveződésről vagy egyénekről. Felelősségteljes helyzetben vagyunk mi, magyarok, mert Marosvásárhelyt és a me-

gyét magyar tisztségviselők vezetik, ami azt jelenti, hogy
ezzel a hatalommal nem visszaélni, hanem élni kell. Olyan
politikát kell folytatni, amely bizonyítja, hogy a magyarokkal
érdemes együttműködni. Mindenki számára, aki támogatja a
magyar politikát és politikusokat, az érvényesülés, az együttműködés és a boldogulás lehetőségét kínáljuk. A megye vezetőségének nagy felelőssége van abban, hogy az itt élő
magyarság szülőföldjén boldoguljon, de abban is, hogy a
román nemzetiségű állampolgárok elégedettek legyenek. A
város és a megye vezetőségének példát kell mutatnia abban,
hogy amikor Romániában egy magyar ember felelősséghez,
politikai hatalomhoz jut, azt nem csak a saját közössége,
hanem a román közösség és az ország javára is tudja használni. Azt akarjuk bebizonyítani a Kárpát-medencében, hogy
a magyarokkal érdemes együttműködni, érdemes közös fejlesztéseket megvalósítani, hiszen mi, közép-európaiak egymásra vagyunk utalva. Románia és Magyarország olyan
ország, amelynek határai mellett háború zajlik. Osztozunk
abban a sorsban is, hogy nemzettársaink életveszélyben vannak ma, a II. világháború befejezése után több mint 70 évvel.
Közösen kell segítenünk a menekülteknek, a nemzettársainknak, hogy boldogulni tudjanak – fogalmazott az országgyűlési
képviselő.
Szövetség Vásárhely érdekében
A sajtótájékoztatón Lázár János azt is kiemelte, hogy Marosvásárhelyre címervárosként tekintenek, mert húsz év után
újra magyar vezetése van a városnak, amely felelősség és lehetőség is. Érdekeltek abban, hogy Marosvásárhely sikeres legyen, Magyarország kész minden támogatást megadni, hogy
az itt élő román lakosság érdekeit is maximálisan szolgálja.
Magyarország határain túl Marosvásárhely az a város, ahol
a legtöbb magyar él. Ezért nagyon fontos, hogy siker szülessen
Marosvásárhelyen. Várják a polgármester, Maros megye minden kezdeményezését, hogy ezeket Budapesten támogassák.
– Azt szeretnénk, ha Marosvásárhely legalább olyan sikeres
lenne, mint 120 évvel ezelőtt Bernády György idején, és olyan
fontos, kiemelkedő gazdasági és szellemi hellyé válna,
amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Azt ajánlottam a polgármesternek, kössünk szövetséget Vásárhely érdekében – fogalmazott Lázár János, aki sikert kívánt a fejlesztési
elképzelések megvalósításához, hogy jobb életet biztosítsanak
az itt élő embereknek.
Soós Zoltán polgármester elmondta, hogy a két Vásárhely
– Marosvásárhely és Hódmezővásárhely – együttműködése új
szintre emelkedik, fontos, hogy azokat a magyar befektetéseket, amelyek eddig a megyébe érkeztek, ezután a város is megkapja, hiszen Marosvásárhely sikertörténetet kell írjon
nemcsak a magyar, hanem a román lakosság szempontjából
is.
– Felvázoltam, milyen területen látnánk szívesen a magyar
beruházókat. Például itt van a gyógyszergyártás, az infrastruktúra-építés, a sportbázisok, rendezvénytermek, irodaházak
építése, sok olyan terület, amelyben Marosvásárhely partner
tud lenni, s nyitott arra, hogy a magyar beruházókat fogadja
annak érdekében, hogy a város gazdaságilag fejlődjön – fogalmazott a polgármester.

Moldova nem képes már több, a háború elől menekülő ukrán állampolgárt befogadni és ellátni, miután
a 2,6 millió lakosú országban napok óta több mint
százezer menekült tartózkodik – közölte csütörtökön
a G4Media.ro hírportál Dumitru Udreának, a chişinăui kormány főtitkárának egyik rádióinterjúját
idézve. Mivel az ország négyszer annyi menekült ellátásáról gondoskodik, mint amennyire elvileg képes
lenne, a moldovai hatóságok Románia és más európai uniós országok felé irányítják az ukrajnai menekülteket, közvetlenül az ukrán–moldovai
határátkelőktől vagy légi úton – mondta a kormányfőtitkár. Szerdán Klaus Iohannis román államfő Chişinăuba látogatott, hogy arról biztosítsa a moldovai
vezetőket: mindenben és mindenkor számíthatnak
Románia támogatására. Maia Sandu moldovai elnökkel közös sajtóértekezletén Iohannis azt ígérte:
Románia annyi ukrajnai menekültet fogad be, ahány
érkezik. (MTI)

Párizs szerint Oroszország
csak színleli a tárgyalást
Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter azzal
vádolta meg csütörtökön Oroszországot, hogy csak
színleli a tárgyalást a tűzszünetről Ukrajnában, miközben továbbra is „a fegyvereket beszélteti”.
Moszkva szerdán azt közölte, hogy nem könnyű tárgyalások folynak Oroszország és Ukrajna között, de
van remény a kompromisszumra. Az orosz fél azt
kérte, hogy Ukrajna nyilvánítsa magát semleges országnak, ezt viszont Kijev elutasította. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor korábban
kijelentette, hogy Ukrajna a NATO „nyitott ajtók” politikája ellenére sem lesz az észak-atlanti szövetség
tagja. „Oroszország úgy döntött, hogy továbbra is a
fegyvereket beszélteti, és nem hajlandó jelenleg a
tűzszünetre” – vélekedett Jean-Yves Le Drian. A tárcavezető Moszkva „maximalista követelésére” hívta
fel a figyelmet. Szerinte Oroszország „az ukrán kapitulációt” szeretné, és a városok ostrom alá vételével a háború súlyosbodását tűzte ki célul. (MTI)

A holnap tegnapja
(Folytatás az 1. oldalról)
berobbant a szomszédban zajló, sajnálatos háború. Igaz,
a hír döbbenetes volt, hihetetlen és elképesztő, hiszen ki
gondolt volna arra, hogy a XXI. század Európájában egy
valódi, profi hadseregek között vívott konvencionális háború tör ki, de akkor is – e konfliktus híre egy csapásra
letörölte az asztalról azt a problémát, amelynek karmai
között több mint két évig vergődtünk, amely annyi embernek tette tönkre a megélhetését, és amely oly sok áldozatot szedett. Hirtelen mintha nem is lett volna! A
híradásokban még meg-megjegyzik, hogy hogyan áll az
esetszám, az illetékes szervek kimutatásokat is közölnek,
de annyi. A háború minden médiatartalmat átírt, itthon
összecsapták a normális életre való fokozatos visszavezetés forgatókönyvét, eltöröltek minden korlátozást, és
kezicsókolom. Volt Covid, nincs Covid.
Csakhogy az a baj, hogy Covid igenis van. A mém, miszerint az orosz elnöknek orvosi Nobel-díjat kéne adni,
mert egy csapásra megszüntette a járványt, csak poénként igaz. Arról, hogy vigyázó szemeink északkeletnek
fordultak, a vírust nem értesítette senki. Attól, hogy a híradásokban főként a ne adj’ isten új Szarajevóvá váló,
körbezáródó Kijev szerepel, az esetszám még felívelőben
van. A korlátozások feloldása nagyszerű élmény, de a
győzelem érzése, miszerint legyőztük a betegséget, csak
veszélyes illúzió, mert hamis biztonságérzetet ad. Természetesen nem kell pánikolni, a járvány előbb-utóbb a
való világban is véget ér. De ne hagyjuk, hogy a háború
okozta aggodalom teljes mértékben felülírja a vírussal
szembeni óvatosságunkat. Figyeljünk a tegnapra és a
mára is!
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Új termelőrészleg és raktár

Magyar gólok a román U19-es
futsalválogatott marosvásárhelyi mérkőzésén

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
Az új csarnokban megtartott ünnepségen a különböző megyei intézmények képviselői mellett jelen
volt Mara Togănel prefektus és Simon István, Kerelőszentpál polgármestere is.
Sebastian Paul Ilea, a kerelőszentpáli egység igazgatója megköszönte a kormánytámogatást, a helyi önkormányzat és az állami intézmények segítségét abban,
hogy létrejöhetett az új gyáregység. Mara Togănel prefektus sikert kívánt a vállalkozóknak, és elmondta, beigazolódott, hogy a korrekt partnerkapcsolat a
magánszektor, az állami intézmények és a helyi önkormányzat között eredményes lehet. A vállalkozások fellendítik a helyi közösségeket, munkahelyt teremtenek,
adóznak, ezért kell támogatni minden kezdeményezésüket. Markus Ganahl, a cég igazgatótanácsának vezetője röviden bemutatta az osztrák vállalkozást. A
személygépkocsi-kábelt és elektromos összekötőket
gyártó cégnek a világon kilenc egysége van. Van gyáruk Amerikában, Kínában, Európában pedig Ausztriában, Csehországban, Németországban és Romániában.
Az összes egység közül a legtöbbet a romániai alegységbe ruháztak be. 15 évvel ezelőtt telepedtek le, azóta
fejlődnek, jelenleg az össztermelés 30%-a a kerelőszentpáli egységből leszállított termékekből származik.
Stefan Tscholl, a cég gazdasági igazgatója hozzátette,
ez a román kormány, az állami intézmények, az önkormányzat segítségével jött létre. Ez a jele annak, hogy
maradni szeretnének, mi több, nem fejezték be az itteni
telephelyen a beruházásokat, további több millió eurós
befektetést terveznek, amivel még több munkahelyt teremtenek – mondta, majd röviden ismertette az egység
gazdasági mutatóit.
A céget 2007-ben hozták létre, és egy-két év kivé-

telével folyamatosan nőtt a vállalkozás, 2021-ben 117
millió euró volt az üzleti forgalmuk. 2018-ban nyerték el a román kormány vállalkozásfinanszírozási
(807/2014-es kormányhatározat) támogatását. Tavaly
95 millió eurót fektettek be a fejlesztésébe, többek között a kerelőszentpáli új csarnokba. Összesen 6500 alkalmazottjuk van, ezek közül mintegy 1600-an
dolgoznak Szentpálon és az ipari parkban levő, összesen 34.000 négyzetméteres telephelyeken öt nagyobb
termékcsoport előállításán – ezt már Sebastian Cândea operációs igazgató tette hozzá, aki azt is kiemelte,
hogy a duális képzésben évek óta partnerei az Elektromaros szaklíceumnak, jelenleg is 27 diák tanulja a
szakmát a gyáregységben. A Hirschmann Automotive
GmbH által előállított vezetékek 70%-át a BMW és
a Mercedes autógyáraknak szállítják le. A két nagyipari egységen kívül 200 partnerük van, amelyektől
nyersanyagot vásárolnak, ugyanakkor termékeket
szállítanak le. Az új beruházás 28 millió euróba került, ebből 12 millió euró kormánytámogatás, 16 millió euró az önrész, aminek a 30%-át az épületre,
70%-ot gépek és felszerelés vásárlására fordítják. A
9100 négyzetméteres csarnok 60%-a raktár és 40%-a
termelőrészleg lesz. Az új egység kialakításával
mintegy 300 új munkahely létesül. A raktárat is korszerű, számítógép-vezérlésű logisztikai berendezésekkel látják el. 34.000 doboz tárolására lesz
alkalmas, és lesz egy kézi vezérlésű részleg is, ahol
4100 raklapot mozgathatnak. A korábbi raktárat átköltöztetik, egy folyamatos termelővonalat helyeznek
üzembe – hallhattuk a bemutatón.
Az ismertetőt követően a vendégek és a gyár vezetői, miután hivatalosan elvágták az avatószalagot, meglátogatták az új létesítményt és a működő egységet.

Csog Csongor (8) góljával kezdte a felzárkózást a román csapat

Győzelemmel kezdte szereplését
az U19-es futsal-Európa-bajnokság
5. selejtezőcsoportjában a román
válogatott.
Marosvásárhelyen szerda este
kétgólos hátrányból fordítva 3-2-re
nyert a Robert Lupu irányította
együttes, amelynek találatait Csog
Csongor, Nagy Tamás és Alexandru
Trifa szerezte. A hazai csapat a következő összetételben lépett pályára: Alin Cârdei – Vlad Ilie,
Miklós Árpád, Alexandru Trifa, Kerestély József (csapatkapitány), cserék: Vasile Căruntu (kapus),
Bardócz Norbert, Nagy Tamás,

Fotó: FRF

Csog János Csongor, Marius David,
Darius Roca, Alexandru Tărăbîc.
Tegnap, lapzárta után Grúzia
Szlovákiával találkozott, míg a csoport utolsó mérkőzésén, ma este fél
7-től Románia Szlovákiával méri
össze erejét a ligeti sportcsarnokban.
A mérkőzésre a belépés ingyenes, azonban 0 lej értékű belépőt
kell kiváltani, amelyet a kapunál be
kell mutatni. A jegyeket a
bilete.frf.ro internetes címen lehet
lefoglalni.
Az Európa-bajnokságra a csoport
első helyezettje jut ki.

Román és magyar
futballbajnoki mérkőzések
a televízióban

Március 18., péntek:
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Botosáni FC –
Aradi UTA (1. liga, alsóházi rájátszás, 2. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+: FC Voluntari
– CSU Craiova (1. liga, felsőházi rájátszás, 2. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC (NB
I, 25. forduló)
Március 19., szombat:
* 12.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Medgyesi Gaz
Metan – Universitatea 1948 Craiova (1. liga, alsóházi rájátszás, 2. forduló)
* 15.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: Academica
Clinceni – Bukaresti Rapid 1923 (1. liga, alsóházi rájátszás, 2. forduló)
* 16.00 óra, M4 Sport+: Zalaegerszegi TE FC – Puskás Akadémia FC
(NB I, 25. forduló)
* 17.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+: Petrolul 52
Ploieşti – Kolozsvári Universitatea (2. liga, felsőházi rájátszás, 1. forduló)
* 18.30 óra, M4 Sport: Gyirmót FC Győr – MOL Fehérvár FC (NB I,
25. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+: Konstancai
Farul – Kolozsvári CFR 1907 (1. liga, felsőházi rájátszás, 2. forduló)
* 20.45 óra, M4 Sport: MTK Budapest – Kisvárda Master Good (NB
I, 25. forduló)
Március 20., vasárnap:
* 11.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+: Nagyszebeni
Hermannstadt – Unirea 04 Slobozia (2. liga, felsőházi rájátszás, 1. forduló)
* 14.15 óra, M4 Sport: Paksi FC – Debreceni VSC (NB I, 25. forduló)
* 16.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport:: Bukaresti Dinamo 1948 – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK (1. liga, alsóházi rájátszás,
2. forduló)
* 19.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+: Campionii
FC Argeş Piteşti – Bukaresti FCSB (1. liga, felsőházi rájátszás, 2. forduló)
* 19.30 óra, M4 Sport: Újpest FC – Budapest Honvéd FC (NB I, 25.
forduló)
Március 21., hétfő:
* 18.00 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+: Concordia
Chiajna – Bukaresti CSA Steaua (2. liga, felsőházi rájátszás, 1. forduló)
* 20.30 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport: CS Mioveni –
Chindia Târgovişte (1. liga, alsóházi rájátszás, 2. forduló)
* 21.00 óra, M4 Sport: Pécsi MFC – Kecskeméti TE (NB II, 29. forduló)
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Adalékok a Küküllő vármegyei 1848-49. évi kolerajárvány történetéhez
Komán János
Mivel hiába keres a kutakodó a
marosszéki kolerajárványokról tanulmányokat, újságcikkeket, figyelmet érdemelhetnek azok a levéltári
iratok, amelyek valamennyire fényt
derítenek ennek a betegségnek az itteni pusztításaira. Az 1848-49-es
forradalmat, szabadságharcot megelőző évtizedekből épp csak megemlítik az 1831-ben és 1836-ban
Marosvásárhelyen is tomboló kolerajárványt, amely a későbbi évtizedekben is megmutatja magát, de
közelről sem olyan erővel, mint
1847 végén és a következő egy-két
évben. A kolerabaktérium (Vibrio
cholerae) hányást, hasmenést,
kiszáradást okozott, de megfelelő
tisztálkodással, táplálkozással, fertőtlenített ivóvíz használatával
megmenekülhetett volna a beteg.
Ám ezek a feltételek nem voltak
adottak akkoriban sem a városokban, sem a falvakban.
1848 januárjában-februárjában a
császári-királyi hadügyminisztérium elrendelte a hadköteles fiatalok összeírását, azokét, akik 1822 és
1829 között születtek.1 Meglepődik
a kutató a hadköteles ifjak listáján
található Megjegyzés rovathoz mel-

lékelt bejegyzésen, mely azt jelenti,
hogy az illető meghalt. A Küküllő
vármegyéhez tartozó 112 helységből mindössze azokat említem meg,
és azok közül is csak az elrémítőbbeket, melyek jelenleg Maros megyéhez
tartoznak.
Domáld,
Hundorf, Kisszőllős (Szászszőllős),
Oláhsolymos,
Oláhszentlászló,
Szászszentiván, Szászszentlászló,
Szászernye, Szászörményes és
Zágor 18-tól 26 éves korig fölsorolt
fiataljait sirathatták szüleik, testvéreik. Szemléltetőként két táblázatot
mellékelek, az oláhszentlászlóit,
melyen 39, és a zágorit, melyen 51
halott „katonakötelesről” szólnak az
iratok.
A domáldi listán 21, a hundorfin
10, a szászszőllősin 24, a küküllősolymosin 38, a szászernyein 19, a
szászszentivánin 17, a szászszentlászlóin 22, a szászörményesin 29
halottat számoltak az összeíróbiztosok, tehát összesen 270-et.2 Ha a 18
évnél fiatalabb és a 25 évnél idősebb személyek elhalálozásáról is
legalább ennyire pontos följegyzések lennének, akkor a 270-et akár 5tel vagy még nagyobb számmal is
megszorozhatnánk.
A kolerajárvány terjedéséről a
vármegye főbírója, Földváry Ferenc

1848. január 2-án Erdély főkormányzójához, gróf Teleki Józsefhez
küldött kérelmében megemlíti,
hogy „(…) Dicsőszentmártonban is
a köznép nagy része betegségben
sínylődvén: e tisztség a ragály terjedése meggátlása tekintetében célarányosnak vélné, hogy méltóságod
a tiszti ülések tartása ideiglenes helyéül Szőkefalvát jelölné ki, hol a
szőkefalvi udvarbani kényelmes
szállás megnyerését egyfelől remélhetni, másfelől pedig a levéltári
adások is oda kevesebb fáradsággal
és rövidebb idő alatt szállíthatnak
el, és a köztörvényszéknek is a jelen
törvény időszakoni tartását mind a
fennebbi tekintetből, mivel a sok
ember összegyűlése és egymássali
érintkezése a ragályt terjeszthetné
(…)”3
Haller Ignác, Küküllő vármegye
főispánja, aki többnyire Kerelőszentpálról keltezi leveleit, akárcsak
tíz családi elődje, január 31-én arra
kéri a vármegye Tekintetes Tisztségét, hogy a kolerajárvány miatt továbbra is Szőkefalván tartsák a
közgyűlést. Majd megemlíti, hogy
„(…) további rendelésemig a tiszti
gyűléseknek Szőkefalván tartásában megegyezem.”4 Kéri, hogy a
szolgabírók csak a veszélyes gonosztevőket küldjék tömlöcbe,
mivel a vármegye börtönében is
megjelent a járványbetegség. De
már böjtelő hó, azaz március 2-án
megnyugtató választ küld a Tekintetes Tisztségnek, mely szerint „Az
orvosi jelentésből meg lévén győződve, hogy a tömlöcben mutatkozott
betegség
nem
olyan
veszedelmesen ragadó amint állíttatik” és „(…) hogy a nemes
megye házánál kívántató szolgálatot az egészség veszélyeztetése
nélkül folytatni lehet, azért a Tekintetes Tisztség gyűléseinek tartását ezennel Dicsőszentmártonba, a
nemes Megye házába szólítom.”5
De a járvány megmaradt. A királyi
főkormányzó, Teleki József Küküllő vármegyébe küldött leiratában figyelmezteti a vármegye
főispánját és vezetőségét, hogy az
igen drága gyógyszerek helyett olcsóbbakat vásároljanak a betegek
számára. Utasítja a vármegyét,
hogy a dicsőszentmártoni Kinizsi
Mihály gyógyszerésznek fizesse ki
a tartományi pénztárból a nemes
megye királyi pénztárnoka a megvásárolt gyógyszereket, „(…) és
ugyanazon egy rendelvényben ne

halmozzanak oly sok szert, mint a
múlt év folyama alatt történt, s az
ilyetén szükség feletti halmozással,
nemkülönben a nagyon drága
gyógyszerekkel, milyenek a:
muria, chinin, sulphat chinin,
ungh, alah, kali hydroid, extr. cort.
peruv, cort peruv furcus, toreum
moschus az ország pénztárát ne
terheljék.”6 Kéri a főkormányszék,
hogy figyelmeztessék a gyógyszerészt is, mert a jövőben az ilyen
drága gyógyszerek árát nem fizethetik ki az ország pénztárából. De
az epemirigyként elnevezett kolerajárvány, ha nem is tombol olyan
erővel, mint 1847-ben és 1848
első fél évében, továbbra is fenyegeti a vármegye lakosságát. Az
egyik levéltári irat arról beszél,
hogy a Zágorba áthelyezett Szavolya dragonyosszázadról úgy
kell gondoskodni kisasszony (augusztus) havának 15-éig, hogy a
betegei számára két szobát tartsanak fenn.7
Bár ez a tanulmányrészlet csak
egy kis szeletét ismerteti a marosszéki kolerajárványnak, eléggé
szemlélteti a magyar forradalom és
szabadságharc elé gördült akadályoknak egyikét.
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Méltón emlékeztek vidéken is
Kisebb-nagyobb közösségekben, kis templomokban vagy
köztereken,
szerényebben
vagy lovas-tömeges felvonulással, szavalattal és himnuszénekléssel vagy éppen
koncerttel vagy tűzijátékkal,
de a kétévnyi korlátozás után
mindenütt fellélegezve, szabadon ünnepelt a megye magyarsága az elmúlt napokban,
zászlót bontva, kokárdát
tűzve hajtott fejet az 184849-es forradalom eszméi és
hősei előtt.

Gligor Róbert László
Szovátán már hétfőn kezdetét vették a programok, amikor a 15. Mátyás-huszárezred hagyományőrző
lovas csapata felkereste a város tanintézményeit, mesélt a gyerekeknek
az 1848-49-es szabadságharc eseményeiről, a huszárokról, viseletükről,
lovaikról és harci eszközeikről. „A
nemzeti öntudatot nem lehet könyvekből és történelemórákon elsajátítani. Erre rá kell ébredni” – véli a
város polgármestere. A tulajdonképpeni ünneplés kedden volt, délelőtt a
Domokos Kázmér középiskolától indult felvonulás a korondi fúvószenekar és a helyi huszárok vezetésével.
A tömeg az önkormányzat kertjében
levő 1848-as kopjafánál állt meg koszorúzni, majd a fürdőtelepre vonult,
ahol a Petőfi parkban került sor ünnepi műsorra. Az iskolások szavalatokkal, zenés előadással, a Sirülők
néptáncegyüttes táncműsorral örvendeztette meg a résztvevőket, majd
Petőfi szobránál is elhelyezték az
emlékezés koszorúit. Este a város
központjában a Tücsökraj népi zenekar tartott előadást, majd a jelenlevők
tűzijátéknak
örülhettek.
„Minden nemzet úgy ünnepel, ahogy
jelleme, múltja, történelme diktálja.
Mi, erdélyi magyarok mindennapi
tetteinkkel kell ünnepeljük hőseink,
nagyapáink, őseink emlékét, mert
ezek az emlékek erőt adnak nekünk,
amelyre mindig szükségünk volt és
van” – fogalmazott Fülöp László
Zsolt polgármester,
„A történéseket megállítani nem
lehet, a sorsot kikerülni nem tudjuk.
A mi feladatunk felkészülni a változásokra, a múlt tanulságait levonni
és végre jól politizálni” – véli az
elöljáró, aki arra kérte a helyieket,
vegyenek részt az április 3-i anyaországi választásokon, ne feledjék,

Havadon Kossuth szobránál tartottak községszintű rendezvényt Fotó: Gligor Róbert László

hogy kik vetettek meg bennünket,
és kik azok, akik visszaadták méltóságunkat és magyarságunkat.
„Tegyük hát meg, amit megkíván
tőlünk a magyar nemzet, hogy utódaink is magyarként élhessenek
még több ezer éven át a Kárpát-medencében” – kérte a szovátaiaktól a
városvezető.
Koszorúzás a forradalmárok
sírjánál
Nyárádszeredában vasárnap kezdődtek a megemlékezések: a főtéri
református gyülekezetben az egykori helyi lelkész, Szász Károly forradalmár életútját elevenítették fel,
az andrásfalvi gyülekezetben a gyerekek mutattak be műsort, majd egy
kisebb csoport kivonult a volt szőlőskertek tetejére, ahol Deák Fakas
egykori forradalmár sírjánál koszorúzott. Délután a Király Presszóban
volt daloktatási program a gyerekeknek, akik számára előzetesen
rajzpályázatot is hirdettek. Hétfőn
reggel a főtéri református templom
előtt felhúzták a nemzeti színű lobogót, délelőtt a művelődési házban
több korosztály számára szavalóműsor volt Petőfi költeményeiből. Délelőtt sor került Deák Farkas főtéri
szobrának megkoszorúzására, délután pedig a református gyülekezet
presbitériuma a temetőben Szász
Károly sírjára helyezett koszorút,
este a Király Presszóba várták irodalmi kávéházba a kultúra barátait.
Az idei március 15. is
rendkívül fontos
Nyárádselyében vasárnap délután ünnepeltek, az iskola előtt kopjafát avattak az 1848–49-es

Nyárádszeredában három helyen lehet tisztelegni az egykori forradalmárok előtt
Fotó: Gligor Róbert László

is fontos, hiszen elkezdődött a népszámlálás. A következő tíz évben
ennek az eredménye fogja meghatározni a romániai magyarság helyzetét, alkupozícióját. Akkora lesz a
súlyunk, ahányan vagyunk. Itt az
idő, hogy ismét bizonyítsuk magyarságunkat” – hívta fel az emlékezők figyelmét az elöljáró, biztatva
őket, hogy mindenki vállalja etnikai,
anyanyelvi és felekezeti identitását,
vallja magát magyarnak.
Erdőszentgyörgyön a lakosság,
az iskolák diákjai és pedagógusai
kedden a művelődési házban ünnepeltek történelmi visszatekintővel,
irodalmi műsorral és plakátkiállítással, valamint a Titán együttes koncertjével. „A szabadság új formáját
élhettük át ma” – fogalmazott Csibi
Attila Zoltán polgármester, aki szerint az elmúlt két év járványügyi
korlátozásai után átértelmeződhet
az 1848-as márciusi ifjak szabadságkövetelése is.

Ma is harcolni kell a szabadságért, a jogokért – hangzott el a 174 éve kitört forradalom és a
mostani ukrajnai háború kapcsán

forradalom hősei emlékére, majd a
művelődési otthonban a diákok és a
helyi színjátszó csoport mutatott be
ünnepi irodalmi műsort, felszólaltak
a helyi lelkészek és Nyárádmagyarós község polgármestere. Nyárádremetén kedden a római katolikus
templomban került sor a helyi Dr.
Nyulas Ferenc Általános Iskola
megemlékező műsorára, Csíkfalva
községben kedden négy település
közterein emlékeztek a diákok ünnepi műsora és koszorúzás mellett.
Ünnepköszöntőjében Balogh István
polgármester nemcsak a 174 évvel
ezelőtti események és eszmék máig
érvényes üzenetéről szólt, hanem
egy másik időszerű kérdésre is kitért.
„Az 1848-as forradalom és szabadságharc többek közt azért lett meghatározó történelmi esemény, mert
egy országnyi ember tömegesen
csatlakozott a márciusi ifjakhoz.
Idén március 15-e más szempontból

Megújulás, bizalom és ima
Havadon kedden délután emlékeztek és koszorúztak a Mátyás-huszárok által körülállt Kossuthszobornál, míg Makfalva községben már vasárnap elkezdődtek a
megemlékezések, amikor Székelyabodban az ünnepi istentisztelet után
a templom előtti kopjafáknál koszorúztak. Kedden délelőtt Szolokmában két helyszínen hajtottak fejet,
majd délután a makfalvi templomban emlékeztek, az ünnepi istentisztelet
után
a
hármasfalusi
hagyományőrző huszárok és a
Szent László Társaság (1861) és
Rend lovagjai által körülállt emlékműnél Gábor Áron református lelkész mondott imát az ukrajnai
háború áldozataiért, menekültjeiért
és a szemben álló felek közötti
konfliktus mihamarabbi békés rendezéséért.

Szovátán fúvószenekarral, huszárokkal vonult koszorúzni és ünnepelni a tömeg

„Nemzeti történelmünk a bizonyosság, hogy a szabadságért küzdeni, a jogainkért harcolni kell. Sok
jármot összetörtünk, de mai napig
nem vagyunk szabadok. Van még
olyan iga a vállunkon, aminek beletörődéssel való viselése nem méltó
sem a magyar jellemhez, sem a székely önbecsüléshez” – jelentette ki
Vass Imre polgármester, aki szerint
ünnepeink nem az azonnali győzelemről szólnak, nekünk az ünneplés
mindössze emlékezés azokra az
időkre, „amikor hittünk az erőnkben, szándékaink tisztaságában, a
történelmi igazságszolgáltatásban, a
nekünk is kijáró közösségi és emberi jogokban. A mi emlékünnepeink
nem
a
területszerzés
mámorának az ünneplései, nem a
győzedelmes bevonulások emlékei, hanem tiszteletteljes főhajtás
azok előtt, akik legdrágább kincsüket, az életüket adták oda a szabadságért, amelyből az ébredést
annyiszor a hóhér pallosa jelentette. Ennek ellenére feladásról szó
sem lehetett. Hinni kell a nemzet
megújulásában, a változtatásra
kész erőkben, és a szótárból ki kell
törülni a megalkuvást, a beletörődést. Helyettük az önrendelkezésért
kell
küzdeni”
–
nyomatékosította a polgármester.
Jelenleg valami nincs rendben a
világban, és leginkább Kelet-Európában, ahol mi is élünk – kezdte beszédét Dósa Medárd községi
RMDSZ-elnök, aki azt emelte ki,
hogy ennek ellenére ismét lehet
közös rendezvényeket tartani szerte
Erdélyben és az anyaországban.
„Az 1848-49-es szabadságharc
megalapozta a modernizálódó világ
egy új rendjét. A nemzet egységesen tette le voksát a szabadság eszméje mellett. A 21. század
emberének pedig szent kötelessége,
hogy ezt a vérrel kivívott szabadságot megőrizze, és utódainak hiánytalanul továbbadja. Merítsünk erőt
abból, hogy ha 174 éve bízni tudtak
egymásban, ma is, ha jobbra vagy
balra nézünk, találunk valakit, akire
számíthatunk, támaszkodhatunk a
nehéz időkben” – hangsúlyozta.
A községi rendezvények sorát a
hármasfalusi megemlékezés zárta,
ahol az ünnepi istentisztelet és a
helyi hagyományőrző ifjúsági csoport műsora után a szentistváni kultúrotthon előtt, az aradi tizenhárom
vértanú kopjafáinál koszorúztak a
résztvevők.
Nyárádgálfalva önkormányzata,
valamint a Szentiváni Mihály Általános Iskola diákjai kedden Szentháromság központjában emlékeztek
és koszorúztak, míg Balavásáron a
református templom udvarán álló
kopjafánál ünnepeltek és hajtottak
fejet a helyiek.

Fotó: Fülöp Edmund
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Épített örökségünk
1750-ben leég a famennyezet
Csúcsíves főkapuja béletes,
kőből faragott. A templom eredetileg torony nélkül épült, harangját
faszerkezetű haranglábban függesztették fel.
Összességében a templomon a
román építészet és a korai gótika
jegyei ismerhetők fel.
A későbbi átalakítások és felújítások során is megtartották ezeket a
jegyeket.
1750-ben a famennyezetet tűz
pusztította el.
A pótlásként készült kazettás
mennyezet reneszánsz utánérzésű.
A mennyezet nyolcvanegy festett
táblából áll. A kazetták színárnyalata sötét, és azokat egyforma, leveles indadísz rajzolata borítja.
Közepén egy különösen nagy
méretű táblát helyeztek el, amelyen
a lován ülő Szent György viaskodik
a sárkánnyal. A szent alakja, a ló
feje és helyzete a megszokott ábrázolásmódban készült.
A szentélyben lévő oltárképen is
Szent György alakja látható, hasonló beállításban.
A templom belső falán a vastag
mészréteg alól is előtűnik egy fal-

Mivel a templom nagyon kicsi,
1989-ben, Bálint Jenő plébános idejében lebontották a kicsi sekrestyéjét, amelybe csak a szentélyből volt
bejárat, és helyette sokkal nagyobbat építettek, mely kápolnaként is
használható.
A templom külső részét az utóbbi
ötven évben négyszer újították fel,
a tetőzeten a födémet többször átforgatták, pár évvel később teljesen
újrafödték.
Az 1994-es külső javítás alkalmával került elő a templom déli oldalán a gótikus ajtókeret. Ez azt
igazolja, hogy az istenházának korábban két bejárata volt: a mostani
nyugati bejáró mellett volt egy déli
ajtaja is.
A templombelsőről elmondható,
hogy 2012–2017 között a kazettás
mennyezetet leszedték, megtisztították, tartósították és visszaszerelték Mihály Ferenc restaurátor
vezetésével.
Az 1898-ban épült orgonát 2017ben Dénes Endre orgonajavító
hozta használható állapotba. Szintén akkor készült az 1903-ban készült padozat helyett a templom új
berendezése.
A dél-tiroli Sankt Ulrich településről származik a Szűz Mária- és a
Páduai Szent Antal-szobor 1926ból.

festmény, amely Szent Istvánt ábrázolja ülő helyzetben, egyik kezében
kereszttel, a másikkal egy repülő
sas csőréből kihulló gyűrű után
nyúl.
A római katolikus falu lakói a reformáció után az új hit követőivé
váltak, a templom is az ő használatukba került.
A katolikus restauráció idején, jó
másfél évszázad múltán, 1720-ban
került vissza eredeti tulajdonosaihoz.
Szintén Keresztes Gyula ír arról,
hogy száz évvel később, 1820-ban
a templom hajójához csatoltan épült
a magas torony, amelynek sisakja és
főpárkánya a barokk építészet hatását mutatja. Így a középkori templom eredeti román kori és gótikus
jegyei reneszánsz és barokk elemekkel egészülnek ki.
Baricz Lajos plebános kiegészítése:
A mintegy 700 éves templom jó
állapotban van. Ez részben elhelyezkedésének tudható be, mivel
egy földnyelv tetején épült, így a tetőről lefolyó víz könnyen eltávozik,
másrészt pedig az állandó karbantartásnak köszönhető.

A templom tornya, mint általában, nyitott és szellős volt, ahová a
galambok és más madarak szívesen
húzódtak.
2006-ban zsalugáterrel és hálóval
láttuk el, és kialakítottuk a toronyban az egyházközségi múzeumot,
amelyben nagyobbrészt régen használt liturgikus kellékek, régi egyházközségi tárgyak, valamint
máshonnan birtokunkba került eszközök találhatók.
2018-ban a Szent Antal oltárán
helyeztük el üvegbura alatt a Szabó
Albert által készített magyar korona
másolatát és a koronázási jelvényeket.
A régi keresztutat ábrázoló képeket 2021-ben kicseréltük, helyette a
marosszentgyörgyi Barock Stil Kft.
műhelyében készült keresztúti féldomborműveket szereltük fel.
* A rendelkezésünkre bocsátott
dokumentációkért külön köszönet
dr. Fekete Albertnek, Keresztes Pálnak, Keresztes Géza műépítésznek
és Demján László műemlékvédő
szakmérnöknek. Képek: Orbán Pál
fotográfus.

A Szent György tiszteletére szentelt középkori templom

Ahogyan azt a történelem lapjai igazolják, Marosszentgyörgy első írásos említése
1332-ből származik, amikor
már önálló egyházközség
volt. Hogy a templom ebből a
korból való, azt a szentély félkör alakú apszisa és a máig
fennmaradt gyönyörű, román
stílusú ablaka is bizonyítja.
1556-ban az épület a lutheránusoké volt, 1572-től 1720-ig
pedig a reformátusoké, amikor gróf Petki Dávid, a falu
akkori tulajdonosa visszavette, és a teljesen tönkrement istenházát felújította...

Nagy-Bodó Tibor
A Salz Qu forrás és a Petki család
sírboltja
A Máriaffi-kastély alatt elterülő
réten, a hajdani kastélykert északnyugati sarkánál sós-jódos ásványvíz tört fel, amelyre kis fürdőtelep
épült, és amely 1914-ben a Marosszentgyörgy fürdő hivatalos nevet
kapta.
Dr. Fekete Albert Az erdélyi
kertművészet – Maros menti kas-

télykertek című könyvében ír arról,
hogy a forrást már a harmadik katonai felmérés térképszelvénye ábrázolja, egészen pontosan Salz Qu
néven.
1960-ban fúrt kútjaiból nagy hozamú jódos-sós vizet nyertek. Ma
is használják nemcsak a vizét,
hanem gyógyiszapját is, egyebek
mellett a reumatikus tünetek enyhítésére.
Marosvásárhely és Marosszentgyörgy között egy dombtetőn van a
Petki család sírboltja egy kis kápolnával. Ez utóbbi helye fellelhető az
első katonai felmérésen is.
A település temploma középkori
A Marosvásárhelytől északi
irányba vezető országút mentén az
első község Marosszentgyörgy,
amely részben a Maros első teraszán, részben a kelet felé emelkedő
lankás domboldalon terül el.
A község ma már Marosvásárhely elővárosának tekinthető építészeti és kulturális szempontból
egyaránt.
Nevét a 13. század második feléből származó Szent György tiszteletére felszentelt templomáról
kapta.
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A domboldalon épült templom
Fábián nevű papja nagy összeget fizetett pápai adó fejében. A rendelkezésünkre
bocsátott
dokumentumokból idézünk:
„Fabianus sacredos de Sancto
Georgio solvit X banales antiquos.”
A befizetett összegből arra lehet
következtetni, hogy az egyházközség már akkor nagy lélekszámú lehetett.
Keresztes Gyula, a Maros megye
középkori templomainak ismertetése helységenként című munkájában világít rá arra, hogy a templom
kétszobányi méretű hajóból, a diadalívvel hozzá csatlakozó, keskenyebb szentélyből és a hozzá
tartozó sekrestyéből áll, és román
építészeti stílusban épült. Hajójának
hosszanti falait támpillérek tagolják, a sarkokon átlósan elhelyezve.
Ablakai nyomott ívű, csúcsíves
záródású, mérműves kiképzésűek.
A szentély keskeny, magas ablakai
félköríves záródásúak.
A templom főpárkányának fríze
– az eresz alatti rész – íves vonalú,
díszítése töredékesen végighúzódik
a szentélyen is.
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Szerkeszti: Kiss Éva

Egy ismeretlen
szerz véleményét
idézzük a rejtvény
fsoraiban.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl helyes megfejtéseket március 31-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldk közül két személy egy-egy
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a
borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

VALÓ

u

4

VÍZSZINTES: 1. Humanista költ, pécsi püspök, 550 éve halt meg (Janus …,
Csezmicei János). 10. … Kok, holland úszón. 11. Tárgy körvonala. 12. Zeneszerz,
híres orgonista, 325 éve hunyt el (Nikolaus). 17. Te és . 19. Cégféle (röv.). 20. Zokog.
21. T. Savalas szerepe. 22. Ni név (márc. 2.). 22a. Páratlan zeke! 23. Három(olasz). 24.
Szürkés fféle. 25. Téli … (Fekete István). 26. Sémi nép. 27. Angol tagadás. 28. Feltéve.
29. Juttat. 30. Idegen Irén. 31. Latin és. 32. A telefon feltalálója, 175 éve született
(Alexander Graham). 34. Pite lehet ilyen. 36. Késre. 38. Czuczor G. álvene. 40. Hézag.
41. Ns, de néma! 42. Kén és lantán vegyjele. 43. 11-szeres világbajnok pingpongozó
(Anna). 45. Sütkérezik a strandon. 47. Üdít ital. 49. Érdekcsoport. 51. Arra a helyre. 53.
Orvos, egyetemi tanár, lapszerkeszt, 150 éve halt meg (Dávid). 54. Szociáldemokrata
újságíró, született 150 éve (Sándor).
FÜGGLEGES: 1. Tánclépés. 2. Juttat. 3. Természet (latin). 4. Indíték. 5. Ibsen
drámája. 6. Kézzel jelez. 7. Közlekedési pálya. 8. Óvatosan szalad. 9. Lapszerkeszt,
jogi író, 200 éve született (István). 13. Nehéz munkát végez. 14. Novátor igéje. 15.
Végtelen harag! 16. Néma nk! 18. Rémült. 21. Növénynemesít, szakíró, 200 éve
született (Kálmán). 22. Alá. 23. Három (latin). 25. Észak-európai tenger. 26. Svájci
üdülváros. 28. A hélium vegyjele. 30. Becézett Irén. 32. Falusi apó. 33. Pillangó. 35.
Parancsoló. 37. Becézett Katalin. 39. Madárruha. 41. … ebcsont beforr (Petfi). 43.
Perzsa uralkodó. 44. Focibíró fújja. 46. Tasli. 48. Ecetcseppek! 50. Páratlan kofa! 52. Az
argon vegyjele.
L. N. J.
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1

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerül betket folyamatosan összeolvasva Robert Merle egyik
mvének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bett elre beírtunk.

q

NULLA

Ì
A HÁZ
SZEME

Ê

V

q
L.N.J.

A MÁRCIUSI ÉVFORDULÓK (1.)

cím pályázat nyertesei:
Pithó Irma,
Marosvásárhely, Predeál u.
Kozma Jen,
Marosvásárhely, Armoniei u.
A pályázati rejtvény megfejtése:
HUGONNAI; NAGY; ISTVÁN; KOSSALKA; SZABÓ;
BATTHYÁNY; SCHLEGEL; KOMLÓSSY
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernvel
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtés
a március 11-i
számból:
Skandi:
A kultúra fokmérje az, ahogyan a nkkel bánunk. Minden a világon, ami nagyon
szép, a n iránti szerelembl
született.
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DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel. 0265/265-112.
(15129-I)

MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény
a nyilvános konzultáció megnyitásáról
A Maros Megyei Tanács 2022. március 17-én megnyitotta a következő, normatív
jellegű okirattervezetre vonatkozó nyilvános megbeszélést: „Határozattervezet
a Maros megyei tűzvédelmi képesség 2021. évi elemzéséről szóló jelentés jóváhagyásáról”.
Az okirattervezethez tartozó dokumentáció tartalmazza:
• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása szükségességének jóváhagyási
jelentését;
• A Területrendezési és Urbanisztikai Igazgatóság szakjelentését;
• A jogügyi szolgálat jelentését;
• A határozattervezet mellékletét.
A dokumentáció elemezhető:
• az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a normatív jellegű
határozattervezeteknél;
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 1-es iroda;
• az okirattervezetet másolata elkérhető az intézménynek iktatójába küldött
kérés alapján.

A hirdetési rovatban

KIADÓ április 1-jétől 2 szobás tömb-

megjelent közlemények,

házlakás hosszú távra a Tudor ne-

reklámok tartalmáért

gyedben, a Moldovei utcában, II.

a hirdetésfeladó

emelet, berendezett (mosógép, hűtő,

vállalja a felelősséget!

aragáz, hőközpont érzékelővel, kábeltévé, internet, termopán, nyitott

ADÁSVÉTEL

balkon). Bére: 230 euró + garancia.

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-

MINDENFÉLE

Tel. 0746-364-027. (15312-I)

sárolok, az elszállítását és forgalomból

való

törlését

vállalom.

Tel.

0748-882-828. (15130-I)

SÜRGŐSEN keresünk Marosvásárhelyre, jókedvű, idős, nem fekvő úri-

VÁSÁROLOK gramofont, patefont és

ember mellé munkakedvelő, aktív,

hozzá való lemezeket. Tel. 0746-022-

rugalmas munkaidejű, hajtási enge-

493. (15283-I)

déllyel rendelkező, középkorú házvezetőnőt. Előnyös bérezést ajánlunk.

JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka eladó,

Érdeklődni a 0752-194-629-es tele-

30 lej litere. Tel. 0265/262-882, 0740-334-

fonszámon. (66358-I)

468. (15319)

A nyilvános konzultáció tárgyát képező okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű javaslatokat, indítványokat és véleményeket 2022. március 28-ig lehet benyújtani:
• az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, amely a „Relaţii şi informaţii
publice – Guvernare transparentă, deschisă şi participativă, standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit” rovatban található, a F.PS.19.07 – Formular
pentru colectarea de propuneri néven;
• elektronikus formátumú üzenetként a következő elektronikus postacímre:
cjmures@cjmures.ro;
• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026;
• az intézmény székhelyén, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8.00 – 16.00
óra között.
A benyújtott hozzászóláson a következő megjegyzést kell feltüntetni: Határozattervezet a Maros megyei tűzvédelmi képesség 2021. évi elemzéséről szóló jelentés jóváhagyásáról – javaslatok.
A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozattervezetek (Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban.
Az írásban megfogalmazott és beküldött, elutasított javaslatokra a beküldők írásban kapnak indoklást.
Az érdeklődők számára lehetőség van közvita szervezésére is, amelyen a jogszabálytervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, ha ezt egy törvényesen létrehozott egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2022. március 28-ig.
További információk a következő telefonszámon kérhetők: 0265-263-211, 1254as mellék, vagy e-mailben a situatii_urgenta@cjmures.ro címen, kapcsolattartó:
Andreea Baciu.
Péter Ferenc
ELNÖK

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, kiELADÓ 170-180 kg-os disznó. Tel.

sebb javítást, szigetelést vállalunk, fa-

0753-820-829. (15338-I)

teraszt készítünk. Tel. 0758-598-133.

LAKÁS

(15296-I)
CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfe-

ELADÓ kertes családi ház mellékhe-

dést, tetőjavítást, bel- és kültéri mun-

lyiségekkel

kát,

Nyárádköszvényesen.

bontást,

festést.

Tel.

Tel. 0740-196-315. (15090-I)

0774-574-527. (14869-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a

FAMETSZÉST, permetezést vállalok.

Szabadság utcában. Tel. 0771-653-

Tel. 0770-621-920. (14869-I)

905. (sz.-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk szeKIADÓ 2 szobás, szépen berende-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

zett tömbházlakás közel a főtérhez,

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

nem dohányzó igényesnek. Tel.

(14975-I)

0365/446-207. (15207-I)
KIADÓ 3 szobás tömbházlakás, 300
méterre az orvosi egyetemtől, 2-3
egyetemista lánynak. Tel. 0775-519675. (15289-I)
ELADÓ ház a Bekecs alatti Márkod
faluban, központi helyen, 19 ár telken.
Ára: 22.500 euró. Tel. 0745-928-192.
(mp.-I)

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása,
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-383725. (14953)
A DOKTOR ELECTRO szerviz televíziók javítását vállalja garanciával.
Javítunk telefonokat, laptopokat, táblagépeket.

Tel.

0745-222-262.

(15055-I)
ENGEDÉLLYEL rendelkező szerelő víz-,

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (66289-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(66256-I)
ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST és SEGÉDMUNKÁST.
Tel. 0745-832-391. (22981-I)
FAMETSZÉS, PERMETEZÉS. Tel. 0774-574-527. (15143-I)
CUKRÁSZLABORBA alkalmazunk egy személyt PERECSÜTÉSRE. Érdeklődni a 0745-668-883-as telefonszámon. (22982-I)

Összehívó közgyűlésre
A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárának
(CARP) – Marosvásárhely, Bolyai utca 36., adószám 4497205 – vezetőtanácsa, az egyesület statútuma 9. és 12. cikkelyének 3-as
pontja, valamint a 2000. évi 26-os kormányhatározat 20. cikkelye
alapján, összehívja a tagok soros közgyűlését 2022. április 7-én 10
órára, az önsegélyző pénztár székhelyére.
Abban az esetben, ha a közgyűlés nem lesz határozatképes az
adott időpontban, 2022. április 8-án reggel 10 órára újra összehívjuk, ugyanazon helyszínre és ugyanazzal a napirenddel, ez esetben
a közgyűlés mindenképpen határozatképes lesz és döntéseket hozhat.
Napirenden:
1. A vezetőtanács 2021. évi tevékenységi beszámolója

gáz-, központi fűtéssel, padlófűtéssel,
kanalizálással kapcsolatos sürgősségi
eseteket

vállal.

Tel.

0770-905-315.

(15134)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, ruhaszárítók, hűtőszekrények, sütők, porszívók, gáz- és
villanykályhák javítását vállaljuk az
ügyfél lakásán, bárhol Maros megyében. Kelemen szerviz. Tel. 0265/243294, 0745-560-092. (15160-I)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,

BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Az önéletrajzot az electrosec@rdslink.ro email-címre várjuk. (66351-I)

2. A 2021-es pénzügyi évi jelentés és a mérleg elfogadása

KIADÓ ORVOSI RENDELŐ Marosvásárhelyen (Cisnădiei u. 1.
szám) bármilyen egészségügyi tevékenységre. Tel. 0771-359-273.
(15223-I)

4. A cenzorbizottság 2021-es évre szóló jelentése

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-

5. A 2022. évi büdzsé elfogadása

lalok. Tel. 0746-638-960. (15164)

A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra és TÖLTŐNŐT
hentesáru készítésére. Érdeklődni a 0744-644-026-os telefonszámon.
(22991)
ALKALMAZUNK tanyára ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással.
Tel. 0744-624-809. (22991)

György Attila. (15186-I)

3. A 2021-es büdzsé

6. A közgyűlés határozattervezetének elfogadása

CSERÉPFORGATÁS,

7. Különfélék

Lindab-tetőlemez, meszelés, bármi-

A közgyűlésen csak a tagok vehetnek részt. A terembe a tagsági
könyvvel és a személyazonossági igazolvánnyal lehet belépni.
Morent Ilona vezetőtanácsi elnök

tetőjavítás,

lyen munka. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0754-553-856, Jani.
(15242)

2022. március 18., péntek _____________________________________________ HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG

19

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
lépcsőházfestést, csempe-, padló-

Kegyelettel emlékezünk TIMÁR

Fájdalommal veszünk végső bú-

csempe-, lamináltparkett-lerakást ga-

ATTILÁRA halálának 20. évfordu-

ranciával. Tel. 0746-552-473. (15208)

csút volt osztálytársunktól,

lóján. Emléke legyen áldott, nyu-

TAKARÍTÁST és kerti munkát vállalok. Tel. 0754-034-906. (15297-I)

galma

csendes!

Szerettei.

(15321-I)

ANDRÉSZEK BÉLÁTÓL.
Volt osztálytársai és osztályfőnöke. (15334)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket

javítok.

Tel.

0755-825-502.

Fájó szívvel emlékezünk március
20-án PÁL DEZSŐ volt maroske-

(15324-I)

resztúri lakosra halálának 19. év56 ÉVES NŐ munkát vállal, beteg-

fordulóján. Emléke legyen áldott,

gondozást, takarítást. Tel. 0770-663-

nyugalma csendes! Szerettei.

571. (15330)

(15336-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, nem feledünk
téged. Szomorú szívvel emléke-

Szemünkben könnyel, szívünk-

zünk március 18-án a havadi

ben örök fájdalommal emléke-

SIMON JÓZSEFRE halálának 3.

zünk

emlékeztetjük

mindazokat, akik ismerték és sze-

és

rették NAGY IMRÉT, halálának 5.

amint én szerettelek titeket.”
(Jn. 13,34)
Fájdalomtól megtört szívvel, de

„Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,

Isten akaratában megnyugodva

mint önmagának dermedt-néma szobra.

tudatjuk, hogy a szerető édes-

Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.

anya,

Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer.”

nagymama,

dédnagy-

Drága jó Szüleimre,

és barát,

szül. VITUS ROZÁLIA

és

dott, nyugalma csendes! Szeret-

életének 83. esztendejében visz-

MEZEI (CSÍKI) ERZSÉBETRE

tei. (-I)

szaadta lelkét Teremtőjének.

emlékezem és emlékezünk.

Virrasztására

Lányotok és szeretteitek.

március

18-án

március 19-én 12 órakor kerül
sor a marosvásárhelyi reformá-

Fájdalommal tudatjuk, hogy a

tus temetőben. Részvétnyilvání-

Szomorú szívvel emlékezünk a már-

szeretett

tást főhajtással fogadunk.

cius 15-én elhunyt koronkai

testvér,

feleség

és

nagymama,

Gyászoló szerettei. (-I)

a szerető testvérre, nagybátyára halálának első évfordulóján. Akik is-

nyugdíjas egyetemi professzor,
2022. március 17-én, életének 80.
Fájó szívvel emlékezünk március

évében örökre megpihent.

19-én a szeretett férjre, édes-

Gyászoló testvére, Ágnes és sze-

apára és apósra, GÁL JENŐRE

rettei (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

merték

és

szerették,

kérjük,

gondoljanak rá kegyelettel!
Őszinte részvétünket fejezzünk ki Kelemen Ágnesnek

halálának 16. évfordulóján. Bána-

TESTVÉRE elhunyta alkalmáMély fájdalommal tudatjuk, hogy

Emléke szívünkben örökké él.
Egyetlen élő testvére, Mariska, Éva
és családja. (15315)

ból. Barátnői (-I)

a szeretett férj, édesapa, testvér,

„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és a szeretet.

unokatestvér, rokon és szomszéd,
TORDAI LÁSZLÓ
Nem múlnak ők el, kik szívünk-

életének 68. évében, 2021. no-

ben élnek,

vember 16-án elhunyt.

Hiába szállnak árnyak, álmok,

Drága halottunk hamvának temetése március 19-én, szombaton

évek.
Ők itt maradnak, bennünk élnek.

13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke

Soha el nem múló szeretettel em-

legyen áldott, nyugalma csen-

lékezünk a lőrincfalvi születésű,

des!

FÁBIÁN GÁBOR lőrincfalvi la-

FÁBIÁN

KATALINRA született Muzsnai,

Csak az hal meg, akit felednek, örökké él, kit igazán szeret-

nak együttérzésünket fejez-

nek.”

alkalmából.

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,

„Minden várhat, csak Isten ke-

hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, rokon, barát, jó szom-

resése és szeretete nem.”

széd és ismerős,
életének 77. esztendejében, házasságának 50. évében, 2022.
március 16-án, rövid, súlyos, de türelemmel viselt betegség

ki az Andrészek családnak

Végső búcsút 2022. március 18-án 13 órakor veszünk tőle,

szeretett BÉLA barátunk el-

római katolikus szertartás szerint, a remeteszegi temetőben.

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-

hunyta alkalmával. Osztozunk

Részvétnyilvánítás a szertartás előtt, 12 órától, a temető ra-

kal, akik ismerték és szerették,

gyászoló szerettei fájdalmá-

vatalozójában.
Emlékét soha el nem múló szeretettel őrizzük.

hogy a szeretett férj, édesapa,

ban. Isten nyugtassa béké-

nagyapa, dédnagyapa, testvér és

ben!

első évfordulója. Emléküket őrzi

rokon,

(15331-I)

békés örök álmuk! (15278-I)

Az

Ördög

A gyászoló család. (15337-I)

család.

SERBÁN GYÖRGY
2022. március 15-én, életének 86.
évében, méltósággal viselt betegség után örökre megpihent.
A gyászszertartásra pénteken,
március 18-án 15 órakor a ma-

Semmi sem fájdalmasabb az élet-

ANDRÉSZEK BÉLA

Dobai Teréz és Sanyi. (15302)

akinek március 21-én lesz halála

leányuk és családja. Legyen

(Kosztolányi Dezső)

zük ki férje, BÁLINT halála

után csendesen megpihent.

halálának 31. évfordulója, valafeleségére,

Bajkó Magdának és családjá-

Őszinte részvétünket fejezzük

A gyászoló család. (15281-I)

kosra, akinek március 14-én volt

mint

MÁTYÁS ZOLTÁNRA,

dr. DUMITRAŞCU KATALIN
született TÓDOR KATALIN

(15274)

Nyugodjatok békében! (15277)

16.30 órakor, temetésére pedig

ELHALÁLOZÁS

mindaddig, amíg a sors megen-

tos felesége, fiai és menye.

(Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd)

mama, anyós, rokon, szomszéd

évfordulóján. Emléke legyen ál-

emléküket szeretettel megőrizzük

Szerető családjuk. (15248-I)

egymást,

MEZEI ZSIGMONDRA

halálának 2. évfordulóján. Drága

hatatlan. Nyugodjatok békében!

szeressétek

özv. KOLCSÁR DOMOKOSNÉ

évfordulóján és NAGY ILONÁT,

gedi ezt nekünk. Hiányotok pótol-

„Úgy

rosszentgyörgyi új temető rava-

Semmi sem fájdalmasabb az

Őszinte

életben, mint a szeretett sze-

jezzük ki dr. Kolcsár Melinda

mély elvesztése. Osztozunk

docens asszonynak, együttér-

kollégánk, Dániel Csaba fáj-

részvétünket

fe-

zünk vele ÉDESANYJA el-

ben, mint a szeretett személy el-

talozójában

itt

dalmában, és mély együttér-

vesztése.

helyezzük őt végső nyugalomra.

zésünket fejezzük ki ezekben

Drága testvérem, SANYI, már 6

„Így szól az Úr […]: Ne félj, mert

a szomorú és fájdalmas per-

hónapja, hogy itthagytál. Nagyon

megváltottalak, neveden szólí-

cekben,

tottalak, enyém vagy!”

ÉDESAPJÁTÓL búcsúzik. A

Gyógyszerészeti

Egyetem

Gedeon Richter Románia Rt.

Gyógyszerészeti

Karának

munkaközössége. (sz.-I)

oktatói. (-I)

hiányzol! Áldott nyugalmat! Testvéred, Cica. (15316)

kerül

sor,

(Ézs. 43:1)
Gyászoló szerettei. (sz.-I)

amikor

szeretett

vesztése

okozta

mély

fájdalmában.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak,

BAJKÓ

BÁLINT

temetésén részt vettek, sírjára
virágot

A Marosvásárhelyi Orvosi és

akik

helyeztek

és

gyá-

szunkban részvéttel osztoztak. A
gyászoló család. (15276)
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A PC House csapatába,
betanított munkára, munkatársakat felveszünk!

Elvárások:
• A román és magyar nyelv ismerete
• Jó kommunikációs készség
• Rugalmasság, türelem, precizitás
Amit kínálunk:
• Versenyképes bérezés
• Dinamikus csapat
• Modern munkakörnyezet

Az önéletrajzokat (CV) e-mailben a jobs@multiplan.ro címre,
vagy személyesen kérjük benyújtani
a Mureşului/Maros utca 17. szám alatti székhelyen.

Bejelentett munkalehetőség
külföldön!
Közép-európai székhelyű cégünk – AB2 s.r.o. –
különböző területekre keres szakembereket.
A munkavégzés helye: Ausztria, Szlovákia, Magyarország.
Amit kínálunk:
– munkaszerződés, biztosítás, szállás, transzfer, előleg, fizetés
akár hetente, bónuszok.
Építőiparba csempéző, festő: akár 2200 euró/hónap.
Betanított gyártósori munka: akár 1400 euró/hónap.
Varrónő, takarítónő: akár 1200 euró/hónap.
További ajánlatok e-mailben vagy telefonon.
Lakhelybejelentés, biztosítások, szállás, transzfer, előleg,
teljes körű ügyintézés.
Gyere, csatlakozz hozzánk te is, keress minket bátran:
Ab2@ab2.sk vagy a következő telefonszámon:
+40-753-423-211.

