
Marosszentgyörgy jó példája annak, hogy a közösségépítő, il-
letve a szórakozást célzó rendezvényeken túl a munka sem
szorul háttérbe, egymást érik az infrastrukturális beruházá-
sok, rohamosan fejlődik a község. A Szent György Napok al-
kalmából tegnap két nagyszabású beruházásnál tartott
terepszemlét a sajtó képviselőinek jelenlétében Sófalvi 
Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere, a felújítás alatt álló
Máriaffi-kastélynál,valamint az ipari övezetnek számító Mező-
gazdász utcában, amelynek a korszerűsítésével várhatóan egy
hónapon belül készül el a kivitelező cég. 

A Máriaffi-kastélynál tegnap egy korhű ablakot illesztettek be, amely-
nek jelkép értéke van, a polgármester szerint mintegy összeköttetést

képez a múlt és jövő között. Az épület belsejében életre kel majd a múlt,
ugyanis a magyar, a román és a roma kultúrát felelevenítő néprajzi mú-
zeumot, falumúzeumot alakítanak ki benne, a múlt iránti tisztelet jegyé-
ben, amely révén a fiatalabb generáció tagjai is betekintést nyerhetnek
abba, hogy miként éltek az elődök. Emellett a kastélyban korszerű eske-
tőtermet, állandó, illetve időszakos tárlatoknak helyet adó kiállítóterme-
ket rendeznek be, a padlásrészt pedig bálteremmé alakítják. A pincének
turisztikai rendeltetést szánnának. Mint elhangzott, a szóbeszéd szerint
a kastély pincéjét, valamint a helyi katolikus templomot egy alagút köti
össze; hogy ennek van-e valóságalapja vagy sem, az majd a további mun-
kálatok során derül ki. 

Az omladozó épületet évekkel ezelőtt az önkormányzat vásárolta meg,
hogy megmentse az enyészettől, és egy több mint egymillió eurós uniós

Civil szervezetek
vására 
A civil szervezetek vására évente
megfelelő keretet teremt a különböző
tevékenységi területen működő civil
szervezetek együttműködésére, a kö-
zösség megismerkedhet szolgáltatá-
saikkal, alkalmat biztosít az
önkéntesek bevonására, valamint a
személyi jövedelemadó 2 illetve 3,5
százalékának a megszerzésére. 

____________2.
Sajtószóvivő: 
nem történt 
hivatali visszaélés
A marosvásárhelyi RMDSZ Cătană 
Dianora Monica tanácsi jegyző azon-
nali hatállyal történő lemondását kö-
veteli „hivatali visszaélés és hivatali
mulasztás miatt, amit a kettős utca-
névtáblák perének esetében követett
el” – áll a szervezet közleményében.

____________4.
Csáky Zoltán nem
felejtette el Maros-
sárpatakot
A közkedvelt televíziós személyiség
marossárpataki emlékeiről, a diktatú-
rabeli nehéz, megalázó évekről, szak-
mai sikereiről, családjáról mesél.

____________15.
Gólképtelen 
Sepsi OSK
A CSU Craiova ellen sem tudott gólt
szerezni a Sepsi OSK csapata a lab-
darúgó 1. liga felsőházi rájátszásá-
ban, így folytatódott a háromszékiek
hat forduló óta tartó sikertelen soro-
zata. 

____________17.

Okos átverés

Május közeledtével röppent fel a hír, hogy nagysza-
bású ellenőrző hadjáratba kezdenek a pénzügyi szakik,
és több ezer lejes bírságot rónak ki minden olyan vál-
lalkozásra, amely nem rendelkezik a legújabb, okos
pénztárgéppel. A büntető hadjárat mögött álló döntés-
hozók az állam intézményrendszerével bezzeg már ko-
rántsem olyan szigorúak, mint az adófizetőkkel.

Elvileg az okos pénztárgépek bevezetését célzó kez-
deményezés nem is lenne rossz, mert ezeket a szerken-
tyűket össze lehetne kötni a szakhatóság informatikai
rendszerével, ami segíthetne az adócsalók fülön csípé-
sében. Az előbbi gondolatsor azért van feltételes mód-
ban, mert az illetékes hatóság számítógépes rendszere
minderre még egyáltalán nem alkalmas, és nem is lesz
az, amíg a nagyfiúknak nem az a lényeg, hogy a gond-
jaikra bízott ország intézményrendszere rendesen mű-
ködjön, hanem az, hogy nekik és a klienseiknek jól
menjen az üzlet.

Ezeknek az okos pénztárgépeknek a bevezetésére
akkor hoztak szabályt, amikor lassan hét éve eldöntöt-
ték, hogy világbanki pénzből fogják fejleszteni a szak-
hatóság informatikai rendszerét. Ha végigvitték volna

Fotó: Nagy Tibor 
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Közeledik az országos felmérés
A második osztályosok országos felmérése május 7–10.
között zajlik, a magyar tagozatos diákok 7-én, kedden
anyanyelvi írásképességüket, 8-án, szerdán olvasni tudá-
sukat bizonyíthatják, 9-én matematikai ismereteikről, 10-én
románnyelv-tudásukról adhatnak számot. A negyedikesek
május 14-én román nyelvből, 15-én matematikából, 16-án
anyanyelvből méretnek meg. A hatodikosok május 22-én a
Nyelv és kommunikáció, 23-án a Matematika és természet-
tudományok című multidiszciplináris felmérőt írják meg.
Mint ismeretes, a felmérőkön szerzett pontszám tájékoz-
tató jellegű, és nem kerül be az osztálynaplóba.

Motorverseny Csittszentivánon 
A Csittszentiváni Fiatalok Egyesülete május 5-én hetedik
alkalommal szervezi meg az Endurocross Party motorver-
senyt a helyi motokrosszpályán. A rendezvény a 7–10 óra
közötti iratkozással kezdődik a különböző – A, B, C, quad
(ATV) és gyerek – kategóriákban. Ezután következnek az
edzések és próbakörök, 12 órakor lesz a start. Benevezési
díj 50 lej. Az esemény végeztével minden résztvevőt gu-
lyáspartira hívnak. További információk a 0745-042-523-as
telefonszámon. 

Műhelymunka
A Tamacisza Kulturális Egyesület szervezésében a Kama-
szok Ifjúsági Színtársulat tagjai számára május 3–5. között
műhelymunka-sorozatot tart a sepsiszentgyörgyi székhe-
lyű, Budapesten aktiváló Osonó Színház két vezetője, Fa-
zakas Misi és Mucha Oszkár. A workshop témája a
személyiségfejlesztés, az önismeret és a beszédkészség-
fejlesztés a kamaszok számára a színészképzésben. Célja
művelt ifjúság formálása színpadi eszközök segítségével. 

A Különjárat Szászrégenben
Május 8-án, szerdán délután 6 órától a szászrégeni DIO
Házban bemutatják Székely Szabó Zoltán Különjárat című
könyvét a Kemény János Művelődési Társaság szervezé-
sében. Fellép a marosvásárhalyi Cantuale kórus.

Hulladékgyűjtés Mezőpanitban
Mezőpanit község önkormányzata és a helyi civil szerve-
zetek hulladékgyűjtésre kerítenek sort május 4-én, szom-
baton Mezőpanitban. Gyülekező reggel 9 órakor a
polgármesteri hivatal udvarán, ahol kialakítják a csoporto-
kat, és megbeszélik a célpontokat. A gyűjtés után, 14 óra-
kor a Lyukgödrében kialakított lovaspályán folytatódik a
nap, ahol lehet lovagolni, szalonnát sütni, piknikezni. A
szervezők a szemétgyűjtéshez zsákot, kesztyűt biztosíta-
nak, a piknikezéshez szükséges élelemről is gondoskod-
nak. Kapcsolattartó: Sikó László, tel.: 0787-723-733. 

Vándorbölcső mozgalom
Az Aranykapu Hagyományőrző Ház Központi Közösségi
Alapítvány május 5-én 9.30 órakor a szovátai unitárius
templomban útjára indítja az alapítvány első vándorbölcső-
jét, amellyel csatlakozik a Gyarapodó Székelység, Gyara-
podó Magyarság Mozgalom Magyarországról induló
kezdeményezéshez. Belépő egy szál virág, amit a váran-
dós anyának adnak. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma TÍMEA, IRMA 
holnap MÓNIKA, FLÓRIÁN
napja.
MÓNIKA: vitatott eredetű,
lehet pún (jelentése: istennő),
görög (magányosan élő), vagy
latin (intő, figyelmeztető).  
FLÓRIÁN: latin név rövidü-
lése, jelentése: virágos, virágzó. 

3., péntek
A Nap kel 

6 óra 5 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 33 perckor. 
Az év 123. napja, 

hátravan 242 nap.
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1 USD 4,2468

100 HUF 1,4679
1 g ARANY 173,6087

IDŐJÁRÁS
Változékony idő, előfor-
dulhat zápor és zivatar

Hőmérséklet:
max. 220C
min. 80C

Megyei hírek

Hogyan tovább, erdélyi magyar
oktatás? 
Ezzel a címmel szervez konferenciát az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács Marosvásárhelyen május 10-én a Sapi-
entia Erdélyi Magyar Tudományegyetem koronkai épüle-
tében. A konferencia célja egy problématérkép
összeállítása az erdélyi magyar közép- és felsőoktatásról.
Az eseményen oktatási szakemberekkel, a terület szakpo-
litikai képviselőivel, az e téren tevékenykedők részvételé-
vel járják körül a témába vágó időszerű kérdéseket, s
közös megoldási javaslatokat fogalmaznak meg. A rész-
vétel ingyenes, regisztrációhoz kötött, amit a
titkarsag@emnt.org címen lehet megtenni május 6-án 17
óráig. 

Zeng a lélek – népdaltanulás
A Világló Egyesület Zeng a lélek címmel vár közös ének-
lésre mindenkit, aki meg szeretne ismerkedni a magyar
népdal táji jellegzetességeivel vagy egyszerűen csak da-
lolni szeretne. A foglalkozás hat alkalmat ölel fel, az első
három együttléten mezőségi népdalokat tanulnak, a kö-
vetkező hárman széki énekekkel gazdagodnak a jelenle-
vők. Az első találkozóra május 8-án, szerdán 19.30 órakor
kerül sor Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 11. szám alatt.
Foglalkozásvezető: Molnár Rozália. Jelentkezni Virginás-
Tar Emesénél lehet a virginasemese@yahoo.com e-mail-
címen vagy messengeren, jelentkezési határidő május 6. 

Gyűjtők vására 
Május 18-án 7-13 óra között a marosvásárhelyi Mihai
Eminescu Művelődési Házban lesz a gyűjtők vására. 

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
40, 3, 16, 1, 37 + 14 NOROC PLUS:  3 9 8 5 4 5 

34, 11, 22, 30, 2, 25 SUPER NOROC: 0 7 6 2 2 4

48, 7, 34, 40, 33, 46 NOROC: 1 0 7 4 5 1 2

Dr. Bustya Dezső nyugalmazott református lelkipásztor az Erdély TV-ben
Erdei óvoda nyílik ősszel Tófalván.

Erről is szó esik pénteken 18.20 órától
a Mozaik műsorban.

Erdélyi turnéra indulnak hamaro-
san a Fölszállott a páva népzenei és
néptáncvetélkedő versenyzői a buda-

pesti Hagyományok Háza, valamint a
Gyergyószárhegyi Kulturális és Mű-
vészeti Központ jóvoltából. A köz-
pont vezetője, Kolcsár Béla ismerteti
a részleteket az Üzenet szeretettel
műsorban vasárnap 13.30 órakor,

majd 17.30 órakor a Hitélet műsor-
ban megtekinthető Sajó Norbert mű-
sorvezető dr. Bustya Dezső
nyugalmazott református lelkipász-
torral készült beszélgetésének máso-
dik része.

Civil szervezetek vására 
A Maros megyei civil szervezetek
május 8–11. között szervezik
meg a XVII. Együtt a közössé-
gért elnevezésű civil vásárt.
Ennek égisze alatt az alábbi ren-
dezvényekre kerül sor.

Május 8-án, szerdán 18 órakor a
Maros Művészegyüttes előadótermé-
ben a HIFA Románia BB Dance kere-
kes székesekből és egészséges
párjaikból álló tánccsoport tart elő-
adást. Másnap, május 9-én 17 órától a
Civil kávéház keretében, a Marosvá-
sárhelyi Rádió előadótermében Milyen
egy élhető város, és mit tehetünk azért,
hogy településünk élhető legyen? cím-
mel tartanak tanácskozást. 

Május 11-én a Rózsák terén 10–18
óra között zajlik a civil szervezetek köz-
ponti rendezvénye: a civil szervezetek
interaktív standoknál mutatják be, hogy
mivel segítik év közben a helyi közös-
ségeket. 12 órakor felvonulásra (Civil
menet) várják a marosvásárhelyieket,
akik ezzel nyilváníthatják ki támogatá-

sukat a civil szervezetek és az önkénte-
sek munkája iránt. 13 órakor a Civil
krosszra elsősorban gyerekeket és fia-
talokat várnak, akik életkoruk szerint
négy kategóriában versenyezhetnek: 8
évnél fiatalabbak, 8–12 év, 12–15 év
közöttiek, 16 évnél idősebbek. Du. 4
órakor flashmob lesz, amelyen közösen
tornásznak gyerekek és idősek. 

A civil szervezetek vására keretén
belül zajlik a IV. utcazene-fesztivál is,
amelyre a szervezők továbbra is várják
a marosvásárhelyi zenészeket és éne-
keseket. 11 órakor a Színház téren a
Rocksuli Egyesület kezdeményezésére
a zenészek megkísérlik megdönteni az
egy időben együtt zenélők országos re-
kordját.

A szervezők kérik azokat a szerve-
zeteket, amelyek részt szeretnének
venni a civil szervezetek vásárán, hogy
részvételi szándékukat mielőbb jelez-
zék az office@divers.org.ro e-mail-
címen. Itt további információk és
beiratkozási nyomtatvány igényelhető.

A zenészek, együttesek, akik részt ven-
nének az utcazene-fesztiválon, beirat-
kozási szándékukat e-mailben
jelezzék, feltüntetve a nevet, a képvi-
selt zenei műfajt, valamint online elér-
hető hangfelvételeik linkjeit.

A civil szervezetek vására évente
megfelelő keretet teremt a különböző
tevékenységi területen működő civil
szervezetek együttműködésére, a kö-
zösség megismerkedhet szolgáltatása-
ikkal, alkalmat biztosít az önkéntesek
bevonására, valamint a személyi jöve-
delemadó 2 illetve 3,5 százalékának a
megszerzésére. 

Az eseményt a Divers Egyesület, az
Alpha Transilvană Alapítvány, a
Maros Közösségi Alapítvány és a
Mâini Unite Egyesület kezdemé-
nyezte. Az eseményt a Marosvásárhe-
lyi Polgármesteri Hivatal támogatja a
közterület ingyenes átengedésével. A
rendezvényről bővebb tájékoztatást a
0722-318-605-ös telefonszámon nyúj-
tanak. (mezey)

Nyitott kapuk napja a Maros Megyei Tanácsnál
Május 16-án nyílt napot tart a Maros

Megyei Tanács. A nyitott kapuk napjá-
nak időpontja egy szimbolikus dátum,
mivel 114 évvel ezelőtt ezen a napon
fogadta el az akkori városi tanács azt a
határozatot, amellyel jóváhagyták Ma-
rosvásárhely és Maros megye egyik
emblematikus épületének, a városhá-
zának a felépítését. Ez
az épület ma a Maros
Megyei Tanács és a
Maros Megyei Prefek-
túra székhelye. 

A nyílt nap alkalmá-
val bárkinek lehető-
sége van arra, hogy
feliratkozzon egy ma-
gyar vagy román
nyelvű vezetett sétára
a Maros Megyei Ta-
nács épületében. Fel-
iratkozni május 13-ig
lehet e-mailben (lu-
kacs.katalin@cjmu-
res.ro vagy
vitelar.corina@cjmu-
res.ro) vagy telefonon
a 0265-263-211/1301-
es számon. A csopor-
tokat 9 és 17 óra
között fogadjuk.

A nyitott kapuk

napján az érdeklődők meglátogathat-
ják a megyei tanács épületét, illetve
felmehetnek a toronyba is. A séta során
idegenvezető mesél a látogatóknak az
épület történetéről és az itt működő két
intézmény, a Maros Megyei Tanács,
valamint a Maros Megyei Prefektúra
tevékenységéről. 

A vezetett sétákat követően du. 6
órától a Maros Megyei Tanács udvarán
rendhagyó koncertet tartanak a Hagyo-
mányos Kultúra és Művészeti Oktatás
Maros Megyei Központjának diákjai.
A koncertre a belépés ingyenes. 

A Maros Megyei Tanács 
sajtóirodája



azt a projektet, akkor lett volna értelme az okos pénztár-
gépek bevezetésének, és akkor működött volna az a vir-
tuális felület is, amelyre több százezer adófizetőnek
kellett volna feltöltenie az éves adóbevallását idén ta-
vasszal. Csakhogy a fejlesztésre kapott 70 millió eurós
világbanki hitelkeretből hat év leforgása alatt sikerült el-
költeni 18 millió eurót tanulmányokra, amik szépen fog-
ják a port egyes szakik íróasztalfiókjaiban, aztán idén
tavasszal ejtették a projektet. Az elköltött pénzt kamatos-
tól vissza kell fizetni, az adóbevallásokat meg ráér be-
adni nyárig is, klasszikus papíron. No, de attól még, hogy
a nagy digitalizálás projektje szaknyelven használatos
kifejezéssel lefagyott, azért még üzlet van benne. Mert
ha az eredetileg elképzelt rendszer nem is fog egyhamar
működni, attól még meg lehet vetetni a sarki fűszerestől
a nagyvállalkozókig mintegy 800 ezer céggel az okos
pénztárgépeket, amelyeknek a forgalmazásában, felsze-
relésében, karbantartásában nem kicsi a haszon. Aki
meg nem okosodik meg elég gyorsan kasszagépileg, az
még akkora bírságot is kaphat újabban a nyakába, ami
simán elviheti párhavi tiszta bevételét. Ezen az ügyön
nagyot kaszál néhány vállalkozás, amelyek vélhetően a
haszon egy részét majd visszatérítik kampányadomány-
ként a politikai gazdáknak. Akiknek ez a kaotikus helyzet
nagyon jó, mert kényelmesen tudnak tovább halászni a
zavarosban. Érdemi fejlesztés a szakterületen nem is vár-
ható addig, amíg választóként nem okosodunk meg any-
nyira, hogy tisztességesebb kormányra cseréljük a
jelenlegit.
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A meteorológiai jelenségekre is
kiterjesztik a riasztórendszert

A szélsőséges meteorológiai jelenségekről is értesí-
tik ezentúl a lakosságot a RO-Alert riasztórendsze-
ren keresztül – közölte csütörtökön Raed Arafat, a
belügyminisztérium katasztrófavédelmi osztályának
(DSU) vezetője. Elmondta, az Országos Meteoroló-
giai Szolgálattal (ANM) az a megállapodás született,
hogy heves viharok, jégeső és más veszélyes me-
teorológiai jelenségek közeledtét is jelezni fogják az
érintett régió lakosságának a RO-Alert rendszer
révén. Ehhez az Országos Katasztrófavédelmi Fel-
ügyelőség (IGSU), az ANM és a DSU közreműkö-
désére van szükség, amelyet május 6-áig meg kell
valósítani – tette hozzá a belügyi államtitkár. 
(Agerpres)

Kétnapos erdélyi körútra érkezik
Orbán Viktor

Az RMDSZ meghívására kétnapos erdélyi körútra
érkezik Orbán Viktor, Magyarország miniszterel-
nöke, a Fidesz elnöke, írja az RMDSZ sajtóközle-
ménye. A közlemény szerint május 8-án az európai
parlamenti választásról tárgyal az RMDSZ vezetői-
vel, önkormányzati képviselőkkel, egyházi méltósá-
gokkal és egyetemistákkal is találkozik. Május 10-én
felavatja Románia legnagyobb takarmánykeverő
üzemét Kerelőszentpálon, illetve ellátogat a Szé-
kelyföldi Jégkorong Akadémiára és a csíkszentsi-
moni Szent László Gyermekvédelmi Központba is.
(közlemény)

2,36% a fogyasztói hitelek 
új irányadó mutatója

2,36 százalék a 2018-as év utolsó negyedére a fo-
gyasztói hiteleknek a 2019/19-es sürgősségi kor-
mányrendelet által meghatározott irányadó mutatója
(IRCC) – tájékoztatott csütörtökön a Román Nemzeti
Bank (BNR). A fogyasztói hitelek irányadó mutatójá-
nak értékét a 2018 utolsó negyedévében lebonyolí-
tott bankközi tranzakciók napi kamatlábának
számtani középarányosaként számolták ki, a napi
kamatláb pedig szintén a napi tranzakciók kamatlá-
bainak az átlagaként határozható meg. Az IRCC a
sokat vitatott irányadó bankközi kamatlábat
(ROBOR) váltja, a nem fix kamatozású új hitelek
esetében már az új mutató alapján számolják ki a
havi törlesztőrészlet értékét. (Mediafax)

Leleplezést ígér az exminiszter
Tudorel Toader volt igazságügyi miniszter leleplezé-
seket ígért csütörtök délelőtti Facebook-bejegyzésé-
ben, mint fogalmazott, közzéteszi a büntető
törvénykönyvek módosítását célzó sürgősségi kor-
mányrendelet „jóvá nem hagyásának eposzát”. Le-
szögezte, az üzeneteket nem fogja törölni. „A korrekt
tájékoztatás érdekében (!). Rövid időközönként is-
mertetni fogok részleteket az igazságügyi miniszté-
riumi tevékenységi jelentésből, az újdonságokat. Ma
a büntető törvénykönyvek (helyesen a büntető tör-
vénykönyv és a büntetőügyi perrendtartás) módosí-
tását célzó sürgősségi kormányrendelet »jóvá nem
hagyásának« eposzát! P.S.: az üzeneteket nem tör-
löm” – írta a volt igazságügyi miniszter a Facebook-
bejegyzésben. (Mediafax)

Ország – világ

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) közleményben üdvö-
zölte szerdán, hogy az Európai Bizottság nyilvántartásba vette
az általa és külföldi szövetségesei által kezdeményezett, nem-
zeti régiókról szóló polgári kezdeményezést, az egymillió alá-
írás összegyűjtésében pedig számít az egész magyarság, az
autonómia támogatóinak támogatására.

Az SZNT kinyilvánította: a nemzeti régiókért kész meg-
mozgatni Európát. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizott-
ság keddi döntése értelmében május 7-étől lehet gyűjteni a
Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kul-
túrák fenntarthatóságáért elnevezésű polgári kezdeményezést
támogató aláírásokat.

Megfogalmazása szerint az aláírásgyűjtés azt szolgálja,
hogy uniós szintű jogszabály szülessen azon régiók kiemelt
támogatásáról, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási,
nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő ré-
gióktól. Megemlítette: e földrajzi körzetekben meg kell szün-
tetni a lemaradást, és meg kell teremteni a gazdasági,
társadalmi és területi kohézió feltételeit.

Az SZNT tájékoztatása szerint az Európai Bizottság a meg-
fogalmazott célnak megfelelően jegyezte be a kezdeménye-
zést. A hatéves pereskedés eredményeként meghozott
határozatában ugyanis kimondta, hogy az európai aláírásgyűj-
tés célja olyan, az EU strukturális alapjainak feladatait, célki-
tűzéseit és megszervezését meghatározó jogszabály
kezdeményezése lehet, mely alapján az unió gazdasági, társa-
dalmi és területi kohézióját erősítő programok írhatók ki.

Az SZNT emlékeztetett: 2008-ban határozott úgy, hogy élni
fog az európai polgári kezdeményezés eszközével, és olyan
jogszabály kidolgozását tűzi ki célul, amely közelebb visz
Székelyföld autonómiájához. Az Európai Bizottság ezt mos-
tanáig akadályozta, ám az uniós bíróságon elveszített per után
szabad utat adott a kezdeményezésnek.

„Május 7-től tehát újabb nemes feladat előtt állunk: egy év
alatt legalább egymillió támogató aláírást kell összegyűjte-
nünk az Európai Unió tagállamainak polgáraitól. Ebben szá-
mítunk az egész magyarság, belföldi és külföldi
szövetségeseink, az autonómiaküzdelemben mellettünk álló
szervezetek és országok, valamint az érintett nemzeti régiók
támogatására” – áll az Izsák Balázs SZNT-elnök által jegyzett
közleményben.

Az egymillió támogató aláírást legalább hét uniós tagállam-
ból kell összegyűjteni. Ha ez sikerül, az Európai Bizottságnak
három hónapon belül reagálnia kell: elfogadhatja, de el is uta-
síthatja a kérelmet, döntését azonban indokolnia kell.

Az Európai Bizottság 2013-ban úgy ítélte meg, hogy a ja-
vasolt szabályozás nem tartozik az EU hatáskörébe, ezért nem
is jegyezte be a kezdeményezést. Az elutasító határozatot az
SZNT megtámadta az Európai Bíróságon. A perbe Románia,
Szlovákia és Görögország a bizottság, Magyarország pedig a
kezdeményezők oldalán avatkozott be. A 2016-os elsőfokú íté-
let még a bizottságnak adott igazat, de a fellebbezés nyomán
a bíróság 2019. március 7-én megsemmisítette a bejegyzést
elutasító határozatot. (MTI)

Az SZNT számít a magyarok és az autonómia 
támogatóinak aláírására

Április 18-án, csütörtökön döntött
az EP az unióban közlekedő teher-
autók és kamionok szén-dioxid-
kibocsátását korlátozó
jogszabályról. Eszerint 30 száza-
lékos a kibocsátáscsökkentési cél
az új nehézgépjárművek számára
2030-ig, ugyanis a közúti közle-
kedésből származó kibocsátások
25 százalékáért a teherautók és
kamionok a felelősek. 

Az új jogszabályt – amelyről február-
ban már informális megállapodás szüle-
tett a Tanács román elnöksége és a
Parlament között – 474 szavazattal, 47

ellenszavazat és 11 tartózkodás mellett
fogadták el. A jogszabály értelmében
2030-ra 30 százalékkal csökkenteni kell
az új nehézgépjárművek, azaz teherau-
tók és kamionok szén-dioxid-kibocsátá-
sát. Köztes célnak 2025-re 15 százalékos
csökkentést ír elő a jogszabály.

A teherautók gyártóinak biztosítaniuk
kell, hogy 2025-re új eladásaik legalább
két százaléka zéró vagy alacsony kibo-
csátású új járművekből származzon. Erre
azért van szükség, mert a közúti közle-
kedésből származó szén-dioxid-kibocsá-
tás mértéke fokozatosan nő, negyedéért
a nehézgépjárművek okolhatók.

Az Európai Bizottságnak a párizsi meg-
állapodással összhangban 2022-ig kell
megállapítania a 2030 utáni célértékeket.

Bas Eickhout holland zöldpárti jelen-
téstevő szerint „Nagy siker, hogy most
első ízben az unió fellép a nehézgépjár-
művek szén-dioxid-kibocsátása ellen. A
rendelet segít majd csökkenteni a köz-
utak légszennyezettségét, és javítja a le-
vegő minőségét. A tiszta teherautók
jövőjét az innováció határozza majd
meg. A jogszabálynak ezért a változta-
tásra és a technológiai fejlődésre kell
ösztönöznie az iparágat.”

A következő lépések értelmében a
szakminiszterekből álló Tanácsnak hiva-
talosan is el kell fogadnia a jogszabályt,
amely ezt követően lép életbe.

(Forrás: az Európai Parlament Ma-
gyarországi Kapcsolattartó Irodája)

Korlátozzák a nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátását
Cél: 30%-os kibocsátáscsökkentés 2030-ig

Újabb ingyenes utazási pályázatot hirdetett az Európai Bi-
zottság az Európai Unió területén élő 18 éveseknek – közölte
az uniós bizottság csütörtökön.

A pályázat keretében 20 ezer fiatal ingyenes utazási igazol-
ványhoz juthat, hogy augusztus 1. és január 31. között legfel-
jebb 30 napos utazás alkalmával felfedezhesse Európát,
elsősorban vasúton. Jelentkezni május 16-ig lehet.

Az EU egyszerűsített a jelentkezési rendszeren, és „pénz-
tárcabarát” utazási tippekkel látja el az indulókat, illetve a fo-
gyatékkal élő fiatalok igényeit is kiszolgálja.

Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, kultú-
ráért, ifjúságért és sportért felelős biztosa reményét fejezte ki,
hogy a program arra is inspirálhatja a résztvevőket, hogy sza-
vazzanak az európai parlamenti választásokon, ahogy arra is,
hogy „egy élettel teli társadalom építésén fáradozzanak”.

„A fiatalok jelentik Európa jövőjét, és elengedhetetlen,
hogy hallassák a hangjukat” – fogalmazott.

A bizottság tájékoztatása szerint a programra azok a fiatalok
jelentkezhetnek, akik 2000. július 2. és 2001. július 1. – e két
dátumot is beleértve – között születtek.

A sikeres pályázók egyedül vagy legfeljebb ötfős csopor-
tokban utazhatnak. Az utazás elsősorban vasúton történhet,
de annak érdekében, hogy a kontinens minél több pontjára
eljuthassanak, olyan alternatív közlekedési eszközöket is
igénybe vehetnek, mint a busz vagy a komp, illetve kivételes
esetekben a repülőgép. Így a távoli területeken vagy szigete-
ken élő fiatalok előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy részt ve-
gyenek a programban, illetve mások eljussanak hozzájuk –
írták.

Az Európai Bizottság 2018 júniusában indította útjára a
DiscoverEU utazási programot, amely lehetőséget kínál az eu-
rópai fiataloknak, hogy utazás során tanulásukat szolgáló ta-
pasztalatokra tegyenek szert. A 12 millió eurós költségvetéssel
indult kezdeményezés 2019-ben 16 millió euróval gazdálkod-
hat. Az uniós bizottság a következő hosszú távú, 2021 és 2027
közötti időszakra szóló költségvetés keretében 700 millió euró
elkülönítését javasolta a DiscoverEU számára a jövőbeli Eras-
mus program keretében.

A kezdeményezés eddig mintegy 30 ezer fiatalnak biztosí-
tott utazási lehetőséget Európában – tették hozzá. (MTI)

Az EU újabb ingyenes európai utazási pályázatot
hirdetett fiatalok számára

Az idei első negyedévben 0,54 száza-
lék volt a bruttó hazai termékhez (GDP)
mért államháztartási hiány a tavalyi év
azonos időszakában jegyzett 0,48 száza-
lékhoz képest – közölte csütörtökön a
pénzügyminisztérium.

A hiány értéke abszolút értékben el-
érte az 5,5 milliárd lejt (1,1 milliárd
euró), amely 1,1 milliárd lejjel volt na-
gyobb a tavaly jegyzett 4,46 milliárd lej-
hez (0,48 százalék) képest. Február
végén az államháztartási hiány GDP-ará-
nyosan 0,51 százalék volt.

Tavalyhoz képest a konszolidált ál-
lamháztartás bevételei 12,5 százalékkal
voltak nagyobbak az előző év azonos
időszakához mérten. A legnagyobb nö-
vekedést a társadalombiztosítási járulé-
kokból származó bevételek esetében
jegyezték, amelyek 21,9 százalékkal nőt-
tek, a jövedéki adó után 16,8 százalékkal
több bevétel származott, míg a héából
14,8 százalékkal több.

Az államháztartás kiadásai 13,2 szá-
zalékkal nőttek a vizsgált időszakban. A
személyi kiadások, ami a béreket jelenti,

25,7 százalékkal emelkedtek, a javak és
szolgáltatások beszerzésére is 18 száza-
lékkal többet költött az állam. Közberu-
házásokra 4,9 milliárd lejt (1 milliárd
euró) fordítottak, ebben benne vannak az
európai uniós pénzek is.

A kormány az idén 2,76 százalékos ál-
lamháztartási hiányra számít 5,5 száza-
lékos gazdasági növekedés mellett. A
költségvetési tanács arra figyelmeztette
a kabinetet, hogy a deficit elérheti akár
a 3,5 százalékot, ha nem változtat a költ-
ségvetés szerkezetén. (MTI) 

Az idei első negyedévben 0,54 százalék volt 
az államháztartási hiány

Okos átverés
(Folytatás az 1. oldalról)

Mózes Edith
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Marosvásárhely jegyzőjének lemondását kéri a városi RMDSZ
Sajtószóvivő: nem történt hivatali visszaélés

A marosvásárhelyi RMDSZ
Cătană Dianora Monica taná-
csi jegyző azonnali hatállyal
történő lemondását követeli
„hivatali visszaélés és hivatali
mulasztás miatt, amit a ket-
tős utcanévtáblák perének
esetében követett el” – áll a
szervezet közleményében. El-
lenkező esetben a városi
RMDSZ megfontolja, hogy
pert indít ellene – nyilatkozta
a Népújságnak Kali István
ügyvezető elnök. A város
jegyzőjének álláspontját a
polgármesteri hivatal sajtó-
szóvivője, Blaga Cosmin ismer-
tette lapunkkal. 

Az RMDSZ közleménye szerint
„a magyar ügyet a polgármesteri hi-
vatal jogászai fektetik”, mivel a ket-
tős utcanévtáblák közigazgatási
perében nem látták el a tanács vé-
delmét. „2017 októberében két ta-
nácshatározat is napirendre került,
amelyek ugyanazt az ügyet szabá-
lyozták. A rendhagyó eset az akkori
prefektusnak a Dózsa György utca-
névtábla üldözése következtében
kezdődött. A marosvásárhelyi
RMDSZ hivatalos kérdésére a pre-
fektúra először lakossági feljelen-
tésre, majd saját indíttatásra
hivatkozott, hogy miért is kérte fel
a polgármesteri hivatal szakosz-
tályát, hogy távolítsák el a magyar
utcanévtáblát. Akkor eldöntöttük,
hogy újra napirendre vesszük az
utcák elnevezését Marosvásárhe-
lyen, és megpróbáljuk megoldani
egyszer és mindenkorra. Elkészítet-
tünk egy innovatív módszeren ala-
puló tanácshatározatot, és iktattuk a
hivatalban. Kisvártatva kiderült,
hogy a Szabad Emberek Pártjának
(POL) akkori tanácsosai is iktattak
egy tervezetet, ami merőben más-
képp próbálta szabályozni ugyanazt
az ügyet. Megjegyzendő, hogy a

polgármesteri hivatal jegyzője ne-
gatívan véleményezte a tervezete-
ket” – magyarázza az előzményeket
a marosvásárhelyi RMDSZ közle-
ménye. Az észszerűség jegyében a
marosvásárhelyi RMDSZ és a POL
kiegyezett abban, hogy kölcsönösen
sikert kívánva egymásnak megsza-
vazzák egymás javaslatait, ezt kö-
vetően „menetrend szerint érkezett
meg a prefektus óvása, mindkét ha-
tározatra”. „Akkor a sajtó és a kö-
zösségi terek attól visszhangoztak,
hogy a POL elmegy a falig, és ha
kell, a bíróságon fog érvényt sze-
rezni a határozatnak. Az RMDSZ
eközben ügyvédekkel egyeztetett,
és készültünk a saját álláspontunk
védelmére, illetve tekintettel arra,
hogy a városháza jegyzője negatí-
van véleményezte a határozatterve-
zetet, úgy ítéltük meg, hogy a
városháza jogászai nem tudják el-
látni az ügy védelmét, ezért egy
újabb tanácshatározatot fogadtat-
tunk el, hogy a tanácsot egy függet-
len ügyvéd képviselje. A Mikó Imre
Jogvédelmi Szolgálattal közösen
teljesen díjmentesen ajánlottunk
egy ügyvédet a város számára. Itt
lépett közbe másodszor a jegyző,
aki megtagadta a szerződés aláíra-
tását a polgármesterrel, arra hivat-
kozva, hogy a törvény ezt nem teszi
lehetővé. Itt azonban egy ferdítés
van, mert a 26/2012-es sürgősségi
kormányrendelet valójában arról
rendelkezik, hogy azon közigazga-
tási egységek, amelyeknek van jogi
osztálya, nem fogadhatnak ügyvé-
det a képviseletükre, ellenben
ugyanabban a cikkelyben rögzíti,
hogy jól indokolt esetben, amennyi-
ben a jogi osztály jogászai nem tud-
ják ellátni a védelmet, akkor
fogadható külsős ügyvéd” – áll a
marosvásárhelyi RMDSZ közlemé-
nyében, amely a vonatkozó jogsza-
bályt is idézi, és hangsúlyozza: „a
tanácsot a városháza jogászai kellett
védjék a tárgyaláson, a jogi igazga-
tóság pedig a Marosvásárhelyi Pol-

gármesteri Hivatal organogramja
szerint a jegyző igazgatása alá tar-
tozik”. Vagyis az igazgatóság köte-
lezettsége – többek közt – a város
és a polgármesteri hivatal érdekei-
nek védelme, illetve a jogi képvise-
lete a bíróságokon. 

Az RMDSZ azt is nehezményezi,
hogy a POL nem mutatott érdeklő-
dést az ügy iránt: „mint kiderült, a
POL-nak a fal a bíróság kapuját je-
lentette”.
„Úgy vesztettünk, hogy esélyünk
sem volt nyerni”

„A per a marosvásárhelyi köz-
igazgatási bíróságon zajlott. A ma-
rosvásárhelyi RMDSZ saját
ügyvédet fogadva beavatkozott a
tanács mellett a perbe, míg a Mikó
Imre Jogvédelmi Szolgálat ugyan-
ezt tette, ha már direkt módon nem
volt lehetőség védőügyvédet bizto-
sítani a tanácsnak. Többszöri ha-
lasztás után a bíróság a prefektúra
érveit fogadta el, és több ponton is
cáfolható indoklással elutasította az
RMDSZ érveit. 

A per a fellebbviteli bíróságon
folytatódott volna, hiszen mind az
RMDSZ, mind a Mikó Imre Jog-
védő Szolgálat fellebbezést tett le
az elsőfokú ítélet ellen. Sajnos csak
folytatódott volna, ha az alperes,
vagyis a marosvásárhelyi tanács ne-
vében a hivatal jegyzője is megfo-
galmazott volna és iktatott volna
hasonló fellebbezést. Ezt azonban
elmulasztotta megtenni, ezért a per
lezárult, a bírák elutasították mind-
két fellebbezést, ha az alperes elfo-
gadta az elsőfokú ítéletet. Tehát úgy
vesztettünk, hogy esélyünk sem
volt nyerni. Ez a tétlenség kimeríti
a Btk. 297. cikkelyét, azaz a hivatali
visszaélést, de minimálisan a 298.
cikkelyben rögzített hivatali gon-
datlanság fogalmát. Az előző eset-
ben 2-től 7 évig terjedő
börtönbüntetés szabható ki, az
utóbbi esetében 3 hónaptól 3 évig
terjedő börtönbüntetés. Mindezeket
figyelembe véve, két lehetőség kö-

zött választhat Marosvásárhely
jegyzője: vagy azonnali hatállyal le-
mond, vagy gyakorolhatja a felleb-
bezések írását, immáron mint
alperes” – zárul a közlemény. Hogy
az utóbbi mondat második felén mit
kell érteni, Kali István lapunknak
pontosította: megfontolják, hogy
pert indítanak-e a jegyző ellen. 
Joghézag és etika

A Népújság megkeresésére a
POL részéről Bălaş Radu önkor-
mányzati képviselő elmondta:
mindenben egyetértettek az
RMDSZ-szel, abban is, hogy külső
ügyvédi iroda lássa el a tanács vé-
delmét. „Mi mint párt nem tehet-
tünk ennél többet. A prefektus
megtámadta a határozatokat, és a
korábbi tapasztalataink alapján –
hiszen a tanintézetek kétnyelvű
feliratozásával kapcsolatos határo-
zat miatti pert is elvesztettük – ér-
telmetlennek láttuk az újabb
pereskedést. Igen, eddig tartott a
fal, a bíróságig. Sem időnk, sem
emberünk nincs ahhoz, hogy esély-
telen pereskedést folytassunk” –
nyilatkozta Bălaş Radu. Hozzá-
tette: a kétnyelvű utcanévtáblák
ügye két módon oldódhatna meg.
Egyrészt, ha a választásokat egy

olyan polgármester nyerné meg,
aki, akárcsak Székelyudvarhelyen
vagy más városokban, kitéteti a
kétnyelvű utcanévtáblákat, vagy
pedig ha a parlamentben sikerülne
módosítani a közigazgatási tör-
vényt, és a kétnyelvű helységnév-
táblákra vonatkozó cikkelyt
kiegészítenék a kétnyelvű utca-
névtáblák kihelyezésére vonatkozó
előírással.

A polgármesteri hivatal részéről
Blaga Cosmin szóvivő kijelentette:
valóban a jogi igazgatóságnak fel-
adata ellátni a tanács, a polgármes-
teri hivatal jogi képviseletét.
Ugyanakkor a város jegyzője tör-
vényességi szempontból nem látta-
mozta a szóban forgó
határozattervezeteket, amit a pre-
fektúra is törvénytelennek nyilvá-
nított. „Ezek után mennyire lenne
etikus egy olyan ügyben védeni a
tanácsot, és fellebbezni, amit maga
a jegyző is törvénytelennek tart?
Ebben a tekintetben egyébként
joghézag van, a törvény az ilyen
esetben nem egyértelmű. Úgyhogy
a jegyző nem követett el semmi-
lyen hivatali visszaélést, nincs
amiért lemondania” – mondta a
szóvivő. 

Antalfi Imola

Költészet a színpadon 
A költészet kedvelői egyre gyakrabban

találhatnak rangos lírai műsorokat, verses
összeállításokat a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház kínálatában. Májusban két alka-
lommal is színházba várják a poézis rajon-
góit.

Az Én és a világ című versösszeállítással
az alkotók a 90 éve született Székely János
emléke előtt tisztelegnek. Székely János
költő, író, drámaíró a 20. század második fe-
lének egyik legfontosabb erdélyi alkotója.
Legjelentősebb művei minden személyes
vallomásszerűségük ellenére kifejezik a 20.
századi ember transzcendens fogódzóktól
való megfosztottságát, és egyetemes igény-
nyel fogalmazzák meg a szerző korának kö-
zösségi sorskérdéseit.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata és a Gyulai Vár-
színház koprodukciójában megvalósult elő-
adóest a lírai életmű legkarakteresebb
darabjaiból összeállt gyűjtemény. A verseket
válogatta Elek Tibor; művészeti munkatárs:
Gáspárik Attila; előadó: Henn János. Az elő-
adóest május 5-én, vasárnap este fél 8-tól te-
kinthető meg a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Kistermében.

Az Éhe a szépnek… című, Budapestről ér-
kező vendégelőadás szintén a költészetet va-
rázsolja a marosvásárhelyi színpadra, Gyulai
Zsuzsa Radnóti-díjas versmondó és a Strófa
Trió előadásában. A verses-zenés műsor
nagy ívű válogatás a magyar költészet gaz-
dag tárházából Arany Jánostól Csoóri Sán-
dorig. A versek úgy követik egymást,
ahogyan az életünk szakaszai – születés, sze-
relem, útkeresések, és végül a bölcsesség
évei. A megszólaltatott költők: Arany János,
Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila,
Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Radnóti

Miklós, Pilinszky János, Sárközy György,
Weöres Sándor, Garai Gábor, Csoóri Sándor,
Reményik Sándor. 

Gyulai Zsuzsa számos önálló est és közös
műsor előadója, 2012-ben a Kárpát-meden-
cei Csengey Dénes versmondó versenyen I.
helyezést ért el, majd további különböző ran-
gos elismerések után, 2014-ben lett Radnóti-
díjas.

A Strófa Trió 2006 áprilisában alakult, a
magyar és a világirodalom verseiből állítja
össze zenés műsorait, és fennállása óta szá-
mos magyarországi fellépésen és fesztiválon
vett részt. Emellett a calgaryi, torontói,
dévai, nagyszebeni magyar közösség meghí-
vására külföldön is játszott. Programjában a
klasszikus és a kortárs irodalom versei egya-
ránt megtalálhatók. Előadásmódjára az
akusztikus zenei megszólalás, a vokális
éneklés jellemző. A trió tagjai: Dara Vilmos,
Silling Tibor és Tábi Tamás, mindhárman
közel negyven éve aktív szereplői a zenés
irodalmi műfajnak. A játékuk során megszó-
laló hangszerek, a teljesség igénye nélkül:
akusztikus gitárok, koboz, buzuki, hegedű,
furulyák, khena, kalimba, esőfa, udu, bongó,
konga, darbuka.

Az Éhe a szépnek… című előadás május
11-én, szombaton délután 5 órától tekinthető
meg a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Kistermében.

Jegyek válthatók a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Kultúrpalotában működő jegy-
irodájában (keddtől péntekig 12.00–17.30
óra között, telefon: 0372-951-251), a szín-
házban működő jegypénztárban (keddtől
péntekig 9.00–15.00 óra között és előadás
előtt egy órával, telefon: 0365-806-865) va-
lamint online, a www.biletmaster.ro honla-
pon.

Az ünneplés mellett is folyik a munka
finanszírozásnak köszönhetően sikerül visz-
szaállítani a régi pompájába, egy másik
nyertes pályázat révén pedig korhű bútorzat-
tal rendezik be. 

A helyszínen elhangzott, hogy a kastély
felújításával mintegy negyven százalékban
készült el eddig a kivitelező, jövőre kell kész
legyen, viszont Sófalvi Szabolcs szerint lé-
tezik egy „optimista változat” is, azaz elő-
fordulhat, hogy már az év végéig befejezik
a munkát. 

A tegnapi eseményen jelen volt a 93 éves
Oltean Péter is, aki 1940–44 között pincér-
ként dolgozott a kastélyban a Máriaffi csa-
ládnál, és mint mondta, szinte baráti
kapcsolatban állt a gróf fiával. Szívesen em-
lékezett vissza az ott töltött évekre, és érde-
kes történeteket mesélt a család
mindennapjairól. 
Nagyszabású útkorszerűsítés

A tegnapi terepszemlék következő állo-
mása a Mezőgazdász utca volt, ahol javában
dolgoztak a munkagépek, a kivitelező sze-
rint előreláthatólag egy hónapon belül befe-
jezik a korszerűsítést. A Mezőgazdász utca
kiemelt fontosságú, tulajdonképpen ez a
község ipari övezete, az itt székelő, egyre
fejlődő vállalkozások mintegy ezer munka-
helyet biztosítanak. Az utca korszerűsítése
része annak a nagyszabású projektnek,
amelynek keretében 18 marosszentgyörgyi
utca újul meg. Sófalvi Szabolcs érdeklődé-
sünkre elmondta: a határidő az év vége, de
a kivitelező nagyon jó ütemben halad, ezért
remélik, hogy szeptember-októberig be is fe-
jeződnek a munkálatok. Jelenleg hat utcában
dolgoznak nagy intenzitással, pár hét múlva
a többiben is megjelennek a munkagépek. 

Még le sem zárult ennek a projektnek a
kivitelezése, az önkormányzat idén máris
újabb pályázat leadását tervezi európai uniós
alapokra, ami ha nyertes lesz, újabb 20 utcát
aszfaltoznak le. Ezek között már olyan utcák
is szerepelni fognak, amelyek az utóbbi 15-
20 évben létesültek. 
A legifjabb pár órás, 
a legidősebb 98 éves

Már hagyomány, hogy a községvezető
minden évben a Szent György Napok alkal-
mából felkeresi és köszönti a község legfia-
talabb és legidősebb lakóit, mintegy annak
jeléül, hogy Marosszentgyörgyön tisztelik az
időseket, ugyanakkor örömmel nyugtázzák,
hogy van utánpótlás, ugyanis a községben
nagyon sok gyerek születik. 

Idén egy 98 éves férfit és 97 éves nőt kö-
szöntöttek, Opriş Ioant és Hanzi Máriát.
Ugyanakkor három kisbabát is meglátogat-
tak – egy magyar, egy román, és egy roma
család gyerekét –, akik a héten látták meg a
napvilágot. A „legfiatalabbat”, egy kislányt,
a Korodi család negyedik gyerekét tegnap
délután kereste fel a szülészeten a polgár-
mester. – Ez a fiatal család néhány évvel ez-
előtt költözött Marosszentgyörgyre, és
örülök, hogy ilyen példát mutatnak, bevál-
lalták a negyedik gyereket is – jegyezte meg.
A községben két hármas ikreket nevelő csa-
lád van, ezek közül egyikhez szintén elláto-
gatott a község vezetője. 
Esküvő a természetben

A Szent György Napok keretében tegnap
egy csöppet sem szokványos esketésre is sor
került, egy helybéli fiatal pár a természet
lágy ölén akarta összekötni az életét, az idő-
járás függvényében a Cinege-tetőre, vagy
pedig a Maros-partra esett a választásuk. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Az öt bukovinai faluban (And-
rásfalva, Hadikfalva, Józseffalva,
Fogadjisten, Istensegíts) egykor ott-
honra lelt, előzőleg éveken, évtize-
deken át Moldvában meghúzódó
menekült székelyek és leszármazot-
taik a bukovinai székelyek. Ők a
hontalansággal leginkább megpró-
bált, szülőföldjük elhagyására leg-
többször kényszerített magyar
népcsoport tagjai. Mindezt bizo-
nyítják monarchiabeli kirajzásaik,
hazahozataluk a második világhá-
ború idején, az újabb megpróbálta-
tások, menekülések, átmeneti, majd
végleges letelepedésük Dél-Ma-
gyarországon, sőt még azon túli
vándorlásuk is.

A bukovinai székelyek Mádéfal-
vától Érdig vezető történelme a leg-
viharvertebb magyar história.
Miközben a változó országhatáro-
kon kintrekedt, a magyar identitás
peremvidékén a nélkülözésben val-
lásához rendkívüli mértékben ra-
gaszkodó, időszakonként magyar
iskola nélküli, ám sajátos kultúráját
gazdagító és közkinccsé tevő buko-
vinai magyarok a nemzet óriásaivá
váltak. Csakhogy kevesen veszik
észre nagyságukat, sőt a legtöbb
magyar számára, bárhol éljen a
nagyvilágban, otthon maradva vagy
elcsángálva – leginkább láthatatla-
nok. Annyira távoli, eldugott vidé-
keken éltek és élnek, hogy nem
csoda: megismerésük távol áll a
nemzeti divat fő ütőerétől. Pedig
nemcsak a – korántsem távoli – „ős-
hazában” (Bukovinában) élők,
hanem a nemzedékről nemzedékre
megpróbáltatásoknak kitett leszár-
mazottak is nagyon-nagyon igény-
lik a törődést, és a gondoskodásra
hálás szeretettel válaszolnak. 

A ma már bozóttal és akácfákkal
benőtt gondozatlan bukovinai sírok-
ban megpihenők unokái, dédunokái
zsigereikben hordozzák a fájdalmas
igazságot: őseik, az egész moldvai

csángó magyarság évszázadokon át
a magyar nemzet mostohagyermeke
volt, siralmaik nem találtak meg-
hallgatásra. Pedig ez a rendkívül
gazdag hagyományokkal bíró ma-
gyar népcsoport csak úgy ontja ma-
gából a népköltészet kincseit:
eredetmesék, egyházi népénekek,
archaikus népi imádságok, keserve-
sek. Némi bűntudattal visszhangza-
nak bennünk az ismert sorok:
„Csángó magyar, csángó magyar,/
Mivé lettél, csángó magyar?/ Ágról
szakadt madár vagy te,/ Elvettetve,
eltemetve.”

A kilencvenes évek elején a Ma-
gyarok Világszövetsége választmá-
nyi tagja lehettem, és lehetőségem
adódott az országhatárokon belül és
a határokon túl, a nagyvilágban
szétszóródott magyarok sorsát még

jobban megismerni
képviselőik által.
Akkoriban interjúkat
készítettem a Maros-
vásárhelyi Rádió 
Peremvilág című
műsorába, egyeseket
papírra vetettem, és
megjelentettem az
írott sajtóban, sőt
egy ötven beszélge-
tést tartalmazó válo-
gatást kiadtam a
Magyarok a nagyvi-
lágban című köny-
v e m b e n .
Választmányi tagsá-
gomnak köszönhe-
tem, hogy a
délvidéki Balla
Lajos-Laci tanár lel-
kes fogadókészségé-
nek és alapos
szervezőmunkája
nyomán Kilyén Ilka
színművésznővel és
házastársainkkal egy

négy fellépést magába foglaló turné
részesei lehettünk 1991 júliusában
a Bácskában, hivatalosan Vajdaság
tartományban (Horgos, Magyarka-
nizsa, Szabadka, Újvidék). Én
magam tízperces felvezető szöveget
mondtam a művésznő Ágrólszakadt
madár című, nagyon népszerű és si-
keres csángó műsorához. Akkori-
ban még a drótos telefon világában
éltünk, a határátkelés bizonytalan
volt, ráadásul éppen több kilométe-
res autósor vesztegelt a röszkei ha-
tárátkelőnél a jugoszláv
polgárháború első mozzanatának
számító szlovéniai válság váratlan
kirobbanása miatt. Különös él-
ményben lehetett hát részünk, ami-
kor szerény gépkocsink rendőri
kísérettel tett meg négy-öt kilomé-
tert a határátkelőig, hogy a szüksé-
ges okmány- és vámvizsgálatokat
követően az előre megbeszéltek
szerint időben találkozhassunk ven-
déglátónkkal a határ túlsó oldalán. 

A moldvai magyarok körébe csak
jókora késéssel jutottam el, külön-
leges élményt jelentettek számomra
ottani látogatásaim. Nyisztor Ilona,
Nyisztor Tinka, Petrás Mária,
Duma András, Erős Péter és társaik
közül még többen, a Csángó Szö-
vetség akkori elöljárói, a magyar
oktatás szervezői, Budapesten ta-
nuló fiatalok személyes ismerőseim
közé tartoztak már, mire egyesekkel
szülőföldjükön is sikerült találkoz-
nom. A Teleki László Alapítvány
(Diószegi László) által kezdemé-
nyezett programban vettem részt
néhány munkatársammal, tanítvá-
nyommal együtt, majd a felvilágo-
sító előadásokat, egészségfelmérést
önerőből folytattuk a későbbiekben.
A négy kiszállás során összesen ti-
zennégy településen fordultunk
meg, és lehetőségeink szerint igye-
keztünk a helyi közösség hasznára

válni, a Székelyföldhöz legköze-
lebbi Pusztinától, ahol többször
megszálltunk az EMKE-házban, a
legkeletibb Magyarfaluig, ahol leg-
hamarabb szentül le a nap. Ha elté-
vedtünk, űztük a plákát (követtük
az útjelző táblát), és ha a hitvány
(szép, csinos, ügyes) fehérnépek ri-
banclepedővel (rongyszőnyeg) leta-
kart szobáikba terített asztalhoz
hívtak, jó étvággyal fogyasztottuk
el a vendégnek kijáró ünnepi étket:
sebes (savanyú) leves húsval,
csángó galuska (töltött káposzta). 

Az elmúlt negyedszázadban kü-
lönböző EMKE-rendezvényeken
vagy egyéb ünnepi műsorokon vet-
tem részt, amelyek a csángó kultúra
megismertetését, kiterjesztését szol-
gálták. Egyeseknél házigazda, szer-
vező voltam, másoknál csupán
résztvevő. Néhányszor éppen Buda-
pesten, ahol 2012 májusában a
Veszélyeztetett örökség – Veszélyez-
tetett kultúrák nemzetközi konfe-
rencián tartottam előadást, címe: A
lakosság életmódjának és egészségi
állapotának vizsgálata három mold-
vai településen. A 2012-es esztendő
nemcsak budapesti és moldvai ki-
szállást, hanem a bukovinai széke-
lyek egykori településeinek
(Andrásfalva, Hadikfalva, József-
falva, Fogadjisten, Istensegíts) a
meglátogatását is jelentette szá-
momra, miután Nagyboldogasz-
szony napján ellátogattam a
kacsikai búcsúba, amely Románia
második legnagyobb méretű római
katolikus összejövetele Csíksomlyó
után. Egy nap alatt végigjártam az
öt falut, az éjszakát a hadikfalvi mú-
zeumot létrehozó Radu Furmannál
töltöttem. Hazajövetelemet köve-
tően megszületett írásomban az
alábbi végkövetkeztetést fogalmaz-
tam meg: „A 18. század végén Bu-
kovinába telepített székelyek és

leszármazottaik hányatott sorsának
és egykori szülőföldjének ismerete
minden magyart kötelez. Hiszen
minden magyar felelős minden ma-
gyarért. Az írás többek között ennek
a felelősségnek az ébrentartását
igyekszik szolgálni.” 

Sajnos azóta arról értesültem,
hogy a magyar emlékeket (is) ösz-
szegyűjtő magánmúzeum rejtélyes
körülmények között leégett. Nem
rendelkezett hivatalos engedéllyel,
és bezárása ekkor végleg eldőlt –
olvastam a tudósítást. Maradnak
hát a múltra emlékeztető jelenkori
emlékhelyek: egy-egy kopjafa és
egy-egy márványtábla mind az öt
volt bukovinai székely falu temető-
jében. Nincsenek bukovinai szé-
kely őseim, nem vagyok csángó
származású, sőt csak negyedrészt
számítok székely leszármazottnak
az apai nagyapám ágán. Mégis egy
régi álmom vált valóra, amikor e
tájra eljuthattam. Mindig érzékeny-
séget mutattam a gyengébbek sorsa
iránt, ezért kiemelt figyelemmel kí-
sértem a bukovinai székelyek tör-
ténelmét.

Hat újabb esztendő telt el, és úgy
adódott, hogy 2018 októberében
előadóként részt vehettem a Ma-
gyar Egészségügyi Társaság és a
Vajdasági Tagozata által rendezett
tudományos konferencián Zentán.
Mivel sikerült a hazajövetelem
megtoldanom egy nappal, elérke-
zett az ideje annak, hogy megláto-
gassam az Al-Dunánál élő
bukovinai székely leszármazotta-
kat. Nem volt könnyű megszervezni
a találkozást, hiszen a Zentán, Ma-
gyarkanizsán és környékén több-
ségben élő délvidéki magyarok
nemigen tartanak kapcsolatot az al-
dunaiakkal, akik már a kezdetektől
fogva a bácskai magyarságtól vi-
szonylag elszakadtan élnek. Aztán
csak adódott egy személyes kapcso-
lat, és a telefonvonal túloldalán ven-
dégváró szeretetet tapasztaltam
Káslik Pál nyugalmazott tanító ré-
széről. Így hát örömmel rászántam
magam az útra.

Hazaérkezésem után a túlélésért
küzdő al-dunai magyaroknál a
három faluban eltöltött idő – éjsza-
kástól összesen húsz óra – hangu-
latait, beszélgetéseit, a szerzett
információkat és a látottakat, ta-
pasztaltakat papírra vetettem. A kö-
vetkező cikkben a bukovinai
székelyek és az al-dunai települé-
sek rövid történetét összegzem,
majd külön írások foglalkoznak
Hertelendyfalva, Sándoregyháza és
Székelykeve múltjával, jelenével és
jövőjével. Reményem szerint ezál-
tal sikerül közelebb hoznom, is-
mertebbé tennem a bukovinai
székely bujdosást, kiemelten a déli
végeken élők mindennapjait. Egy-
részt a már említett „minden ma-
gyar felelős minden magyarért”
jegyében, másrészt annak tudatá-
ban, hogy a kisebbségben vagy ma
még vegyesen, akár többségben élő
magyar közösség részére is csángó
sorsot szánnak egyesek. Márpedig
rajtunk is múlik, hogy akaratukat
ne igazolja az idő. 
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Bukovinától az Al-Dunáig
Dr. Ábrám Zoltán

Székely kapu a temető bejáratánál (Székelykeve)  Fotó: Dr. Ábrám Zoltán

Mi itt vagyunk és itt maradunk, 1886–1996 (Székelykeve)



Erdőn visz át az út. Nem zizeg már
a lábam alatt a tavalyi avar, mert
húsos fűszálak nőttek rá, és én csak
lépegetek csendesen a május allelu-
jás országában. Süt a nap, vidám
üzeneteket kiáltanak egymásnak
örökké legény kakukkok, és szólnak
a búbos bankák is valahol a legelő
szélén, hol új pásztorok és új nyájak
ballagnak az öregek nyomán, be a
májusba…

Csupa békés zsongás az erdő.
Jó lenne itt maradni. Lefeküdni a

galagonya virágos sátra alá, meg-
markolni az időt, megállítani a fel-
hőket, álmokat és éveket.

Megvárni az estét, amikor gyer-
mekszavú kis harangok csilingelnek
a bokrok alján…

Amikor az alkony selymes árnyai
magukhoz ölelik az erdőt, megránt-
ják a kis bogarak a pókhálókötelet,
és kling-klang, megszólal a májusi
erdők harangja: a gyöngyvirág.

Aztán megvárni még a holdat,
mely nem hideg ilyenkor, és meglesni
öreg titkokat, melyeket idehoz, de el
is visz magával az örök menyasz-
szony, a hűtlenül is hűséges, magát
mátkacsókra kínáló, gerleszavú
május.

Május. Fekete István Májusa.
Mindannyiunk májusa.

Hete is elmúlt, hogy a Nap a Bi-
kába lépett, s májusba tévedt.

A Bika (Taurus) az állatöv talán
legszebb csillagképe. A Kost követi
és az Ikreket előzi. Az ókori magas-
kultúrák felvirágzása kezdetén –
Kr.e. 4000 évvel – az évkezdő ta-

vaszpont még a Bikába esett. Ez az
időszak az ő tiszteletének virágkora
volt. Aztán a tavaszpont a Kos csil-
lagképbe hátrált. Ezzel együtt lassan
megváltozott a bikáról szóló míto-
szok értelme is. Sok ismert rege a
héroszoknak a bikával vívott küzdel-
méről szól. Többnyire a tavaszpont
birtoklásáért folyik a küzdelem a
régi uralkodó Bika és az új király
Kos között. A Bika a letűnt világ –
immár alvilág – képviselője.

Egyiptomban ez a harc a Szeth
bika és Hórusz napisten között fo-
lyik. Hórusz győz – a Szeth-kultusz
az óbirodalom végén lehanyatlik
Egyiptomban –, a napisten megölt
ellenfelét földarabolja, combját a
Sarkcsillaghoz kötözi. A Marha-
comb csillagkép a mi Göncölszeke-
rünk, amelyet egy római
csillagtérképen az állatövi Kos őriz.

A krétai Minotaurusz-mítosz
egyik jelentése szintén ez. Thésze-
usz, a Kos naphérosz azért megy le
a labirintus alvilágba lecsúszott Mi-
noszhoz, a bikához, hogy tőle a ta-
vaszpontot megszerezze, amelyet a
fonálgombolyag jelképez: a fonál a
Nap útja, a gombolyag maga a Nap.

A csillagászati korszakváltásra
emlékezik a Biblia története is: a
„kosszarvú” Mózes, az új törvények
hozója összetöri az aranyborjút, a
régi vallás tartalmát vesztett, néma
bálványát.

Csillagok, csillagképek, csillag-
alakzatok – hány meg hány mesét
költött köréjük az emberi képzelet!
Saját fényük ragyogtatja mítoszaikat
is. De mi a helyzet a bolygókkal? –
tették fel a kérdést számtalanszor az
idők folyamán.

Azt mondják, saját maguktól – fé-
nyesek a planéták –, s hozzáfűzik,
hogy ha a Vénusznak és a Merkúr-
nak nem lenne saját fénye, akkor, ha
a szemünk és a Nap közé kerülnek,
éppen annyit fednének el a Napból,
amennyit eltakarnának a szemünk-
ből. – Ez azonban téves, hiszen ki-
próbált dolog, hogy ha egy sötét
tárgyat egy fényes elé teszünk, akkor
a fényes tárgy kilátszó oldalsó suga-
rai teljes egészében körbeveszik és
átragyogják, úgy, hogy láthatatlan
marad. Bizonyítja ezt az is, amikor a
Napot nagy távolságból egy növény
levél nélküli ágain keresztül szemlél-
jük, s az ágak semennyit sem takar-
nak el a Napból szemünk elől.

Hasonló történik az előbb említett
planéták esetében is, amelyek, habár
saját maguktól fény nélkül valók,
semmit sem takarnak el… szemünk
elől a Napból.

Második bizonyíték. Azt mondják,
az éjszakai csillagok annál fényeseb-
bek, minél magasabban vannak; s ha
fényük nem saját maguktól eredne,
akkor az árnyék, amelyet a köztük és
a Nap között lévő Föld vet rájuk, el-
sötétítené őket, és sem ők nem látnák
a Napot, sem a naptest őket. – Ezek
azonban nem veszik figyelembe,
hogy a Föld gúla alakú árnyéka sok
csillaghoz nem ér el, amelyekhez
pedig eljut, ott a háromszög már oly
mértékben kisebbedett, hogy a csil-
lag testéből csak keveset takar el, a
többi részt pedig megvilágítja a Nap.

Eme elmélkedés a párizsi Insti-
tute de France gyűjteményében ta-
lálható. Írója Leonardo da Vinci.
Félezer éve, 1519. május második
napján halt meg, 67 éves korában.

Leonardo a reneszánsz hérosz.
Végtelen kíváncsisága csak felfede-
zéseinek erejével volt mérhető.
Megfigyeléseit, tapasztalatait jegy-
zetek sokaságában rögzítette. Bölcs
belátással írja le a windsori kastély-
ban őrzött Windsori fóliákban:

Te pedig, aki az ember alakját és
tagjait minden megjelenési formá-
jukban szavakkal akarod leírni,
hagyj fel e szándékkal, mert minél
aprólékosabban írod le őket, az ol-
vasó elméjét annál jobban összeza-
varod, és megnehezíted számára a
leírtak megértését. Tehát nem leírni,
hanem lerajzolni kell őket.

Világ körüli turnéja és több száze-
zer látogatója után március 16-án
Magyarországra érkezett a XV. szá-
zadi zseni több festményének repro-
dukciója, valamint közel 60 műszaki
találmányának interaktív és kipró-
bálható makettje. Nemcsak festő,
hanem a saját idejét több száz évvel
megelőző, ezerarcú tudós. A kiállítá-
son több tucat, fából épült talál-
mánnyal is találkozhatunk. Ezeket
egy mai olasz mérnökcsoport da
Vinci eredeti rajzai alapján állította
össze olyan anyagokból, amelyek az
ő idejében is elérhetőek voltak.

Költő is volt. A milánói Ambrosi-
ana Könyvtár tulajdonában lévő,
1480 és 1518 között rajzolt és jegy-
zetelt Codice Atlantico alábbi szö-
vegrészlete is erről árulkodik:

Mivel a szem a lélek ablaka, a
lélek mindig attól fél, hogy elveszíti
őt. Annyira, hogy amikor valami
olyasmi mozog előtte, amitől az
ember megijed, akkor a kezével nem
a szívéhez, az élet forrásához kap,
nem is a fejét, az érzékek felettesének
helyét védi, nem a halló-, a szagló-
vagy az ízlelőérzéket, hanem rögtön
a megrémített érzéket oltalmazza.
Nem elég neki, hogy a szemeket le-
zárja, és a szemhéjakat a lehető leg-
erősebben összeszorítja, amitől a
szemek rögtön az ellenkező oldalra
fordulnak, hanem, nem tudván őket
biztonságban, még egyik kezét is elé-
jük helyezi, a másikat pedig ki-
nyújtja, hogy megvédje őt félelme
tárgyától.

De most még, májusban, gyöngéd
a fény.

A tavaszi sugár… –

– olvasom Tóth Árpádnál – 

– aranyburokba fonta
A zsenge bokrokat, s a bimbók

reszkető
Selyemgubóiból zománcos fényű

pompa,
Ezer szelíd szirom lepkéje tört elő.

A zsongó fák előtt, a kerti út sze-
gélyén

A park-őrző, borús csillámú rács-
vasak

Festékes könnye folyt, sírtak, mert
féműk éjén,

Hiába van tavasz, boldog rügy
nem fakad.

Egy lány jött az úton, virággal,
sok virággal,

Mellettem elsuhant, illatja meg-
csapott,

Egy-testvér volt talán a fénnyel és
a fákkal,

Eltűnt. Szívem zenélt. Merengve
álltam ott.

Bús voltam vagy derűs? ki tudja.
Ama ritka

Kelyhű percek közül ragyogva
volt ez egy,

Melyben pezsegve forr kedv és bú
drága titka,

Mint mélyen csillogó, nektár-ízű
elegy.

Olyan perc volt, midőn a vaskos
testi érzet

Kitágul… rezg, s ha kinyúlik a
kéz,

A Nap arany almáját a tenyered-
ben érzed…

Hasonló élményeket kívánva, ma-
radok kiváló tisztelettel. 

Kelt 2019-ben, 500 évvel az első
reneszánsz polihisztor halála után

A bimbók reszkető selyemgubóiból zománcos fényű pompa, ezer szelíd szirom lepkéje tört
elő
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Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyja-
ira emlékezünk, akikről talán nem tu-
dunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tete-
mes részt vállaltak az egyetemes ma-
gyar kultúra és tudomány
gazdagításában. (Forrás: Magyar élet-
rajzi lexikon, 1000-1990. Főszerkesztő:
Kenyeres Ágnes) 

PATSCH FERENC (Verespatak, 1919.
máj. 1. – Bp., 1979. aug. 4.): bányamérnök,
Kossuth-díjas (1952). Tanulmányait 1937-
ben a II. Károly Király Politechnikumban
kezdte Bukarestben, 1940-ben Sopronban
folytatta, ahol a József Nádor Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Bányamér-
nöki Karán 1942-ben bányamérnöki diplo-
mát szerzett. Gyakorlati idejét 1942. márc.

1-jén kezdte a MAORT-nál (Magy. Olajipari
Rt.), aug. 1-jétől Erdélyben a Hungaria Ve-
gyiművek ólom- és szénbányájában műkö-
dött. 1943. jan.-tól ismét a MAORT-nál
dolgozik, kutatási üzemvezető, folyamatosan
irányítja a kutatási területek munkáját. Ne-
véhez fűződnek az első mélyfúrások, illetve
ferdefúrások lemélyítései. 1950-től 1955-ig
Lovásziban üzemvezető főmérnök a Ma-
gyar–Szovjet Olajipari Rt.-nél. A magyar
olajipar országos szintű szervezeti átalakítá-
sát követően 1957-től 1964-ig a Dunántúli
Kőolajfúrási Üzem főmérnöke. 1964. márc.
1-jétől az Országos Kőolaj és Gázipari
Tröszt (OKGT) Fúrási Főosztályának, ké-
sőbb a Nemzetközi Főosztály vezetője.
Nyugdíjba vonulása után az OKGT vezér-
igazgatójának szaktanácsadója. Jelentős ma-
gyar és idegen nyelvű szakirodalmi
tevékenységet fejtett ki a nagymélységű fú-
rások és a jetfúrási technológia tárgykörében.

Kitüntették a Bányászati Szolgálati Érdemé-
remmel (1960). 

HALMÁGYI ISTVÁN (Szilágysomlyó,
1719 – Kilyén, 1785. máj. 1.): főispán, nap-
lóíró. A kolozsvári ref. kollégiumban tanult,
majd külföldi tanulmányút után az erdélyi fő-
kormányszék szolgálatába állt. Előbb titkár,
majd királyi táblai bíró, Marosszék főkirály-
bírája, végül Háromszék vm. főispánja lett.
Első naplója külföldi utazásról és göttingeni
egyetemi tanulmányairól (1752-53) szól,
másik magyar nyelvű naplója 1762-től 1769-
ig ismerteti az erdélyi közállapotokat és tár-
sadalmi életet. Művei: H. I. naplói 1752-53,
1762-69, és Iratai (Közzétette: Szádeczky
Lajos, Bp., 1906). 

NAGY KÁLMÁN (Kolozsvár, 1939. máj.
5. – Kolozsvár, 1971. okt. 9.): nyelvész, mű-
fordító. Kolozsvárt a Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetemen szerzett magyar nyelv- és
irodalomtanári diplomát (1960). 1971-ig
Nagybányán általános isk. tanár volt, majd
1971. febr.-tól haláláig az Utunk c. irodalmi

hetilap szerkesztője. Nyelvészeti és műfordí-
tói munkásságának kiemelkedő eredménye a
finn Kalevala új magyar fordítása. Lefordí-
totta Martti Larni A szép disznópásztorlány
c. művét (Bukarest, 1968). F. m.: Kalevala
földjén. Részletek a Kalevalából (Bukarest,
1969); Kis magyar nyelvtankönyv különös
tekintettel a nyelvhelyesség mindennapi kér-
déseire (Bukarest, 1970); Kalevala (műfordí-
tás, Bukarest, 1972); Kalevala (Bp., 1975). 

BÉRCZY ERNŐ, MÁRTON (Nagyvá-
rad, 1889. máj. 7. – Bp., 1931): színész, ren-
dező. Rákosi Szidi színiiskolájának elvégzése
után Kolozsvárra, innen Debrecenbe, majd
Krecsányi buda-temesvári társulatához szer-
ződött. Az 1920-as években a Belvárosi Szín-
ház és a Renaissance Színház tagja volt. E két
színháznál rendezőként is működött. 1928-
ban az Új Színház szerződtette főrendezőnek.
– Sz. Tódor (Földes Imre: Terike), Szvetozár
(Szenes Béla: A buta ember), Tamás (Szenes
Béla: A gazdag lány), Hubert (Savoir: Kék-
szakáll nyolcadik felesége).

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Kiss Székely Zoltán

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCLVI.)

És kling-klang, megszólal a májusi erdők harangja, a gyöngyvirág
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Az alábbi interjúban a köz-
kedvelt televíziós személyiség
marossárpataki emlékeiről, a
diktatúrabeli nehéz, meg-
alázó évekről, szakmai sikere-
iről, családjáról mesél.

– Olvasom, hogy Csáky Zoltán
Sümegen született. Gondolom, a há-
ború sodorta önöket az anyaországi
Veszprém megyébe…

– Valóban sodorta. A 3. magyar
hadsereg gyaloghadosztályát a ma-
rosvásárhelyi honvédekkel 1944
végén a Dunántúlra irányították,
ahol 1945 tavaszán a Balaton-Fel-
vidék és a Marcali-medence körle-
tében utóvédharcokat folytattak az
előrenyomuló Vörös Hadsereggel.
A szovjetek 1945. április elején az
utolsó magyarországi helységből is
kiűzték a német csapatokat. Édes-
anyám, Buksa Ilona állapotos volt,
követte a honvédségnél szakaszve-
zetői tisztséget betöltő apámat,
Csáky Károlyt. Így születtem meg
Sümegen 1945 márciusában. A há-
ború végeztével az erdélyiek közül
voltak, akik Kismartonba, Ausztri-
ába távoztak, a többség, így szüleim
is, a hazatérést választották. Ez
eléggé kalandos úton, vagonokban
utazva sikerült. Anyám mesélte,
hogy amint egy folyó közelében
megállt a szerelvény, a lavórba vizet
merített, hogy meg tudjanak mosa-
kodni és megmosdatni a néhány hó-
napos babát. Talán ezért is szeretem
annyira a vizet, az úszást, hiszen
megmerített a Mura, a Dráva, a
Tisza, majd a Maros vizében. Szü-
letésem helyszínére, Sümegre té-
vésként tértem vissza. Papp Imre
várkapitányról forgattam portrét,
aki csodálatos középkori történelmi
helyszínt varázsolt az egykori kuruc
várból. Nejemmel, Emőkével az
idén tavasszal is meglátogattuk a
kisvárost, Kisfaludy Sándor emlék-
házát. Egy üveg sümegi nedűt, mer-
lot kadarkát hoztam a püspöki
palota borospincéjéből.

– Hogy kerültek szülei korábban
Marossárpatakra? Gyermekkorá-
ban járt a településünkön? 

– Anyai nagyapám és ősei, a Buk-
sák tudtommal Marossárpatak kör-
nyékéről származnak. Tatuka
gazdálkodó volt, Édenkével együtt
nyolc gyermeket, négy fiút és négy
lányt neveltek fel. Marossárpatak
számomra a gyermekkor boldog
színterét jelenti. A nyári vakációban
anyám szüleihez csapták ki az uno-
kákat, akik aztán vidáman és hango-
san belakták a szőlőlugasos, disznó-
és tehénpajtás, szénapadlásos öreg
portát. Az igazi élményt az eperfa
alatti késő esti beszélgetések jelen-
tették. Édenke szokásos bibliaóráján
a világ történéseit firtató kérdé-
sünkre „csak a Teremtő tudja” vá-
laszt adta, míg László nagytata, aki
huszárként harcolt a doberdói csata-
téren, a világ dolgairól tömören így
nyilatkozott: a jóég tudja, azaz a Jó-
isten politikája. Ezt a címet is adtam
publicisztikai kötetemnek.

– A háborút követően Marosvá-
sárhelyen telepedtek le. Hogyan
emlékszik vissza ezekre az évekre?

– Édesapámnak Marosvásárhe-
lyen hamarosan tisztviselői állás ke-
rült az induló Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen,
anyám, aki gyors- és gépírói vég-
zettséggel rendelkezett, a háztartás-
ban maradt, hiszen közben
megszületett Zita húgom. De a
kosztpénzt varrónői munkával egé-
szítette ki. Emlékezetemben élesen
megmaradt Szepesi hangja, közve-
títése az 1954-es svájci vb döntőjé-
ről. Ezt a Somostető alatti
lóversenypályán hallgattuk hang-
szóróból. A meccs idejére leállítot-

ták a versenyt, síri csend
honolt, amikor a németek
berúgták a harmadik,
győztes gólt. Az ’56-os
melbourne-i olimpia ide-
jén egy nagy füzetbe írtam
az eredményeket, csalá-
dunk egyik vendége meg-
jegyezte apámnak, hogy a
fia Magyarország nevét és
a magyar versenyzőket
piros ceruzával írja. 

– Ha nem tévedek,
1969-ben indult a buka-
resti magyar adás. Ön
akkor a marosvásárhelyi
Vörös Zászló újságírója
volt. Hogyan került Buka-
restbe?

– A Babeş–Bolyai
Egyetem bölcsészkarának
publicisztikai szakán vé-
geztem, Balogh Edgár
professzor utolsó osztá-
lyában. Így kerültem Ma-
rosvásárhelyre, a helyi
laphoz. A riportok mellett
írtam néhány színi- és té-
vékritikát is, többek között
a frissen indult bukaresti
magyar adásról. Bodor
Pál, aki már Kolozsvárról
ismert a Gaál Gábor-kör-
ből, felfigyelt a bírála-
tokra, és azt mondta:
látom, kritizálni tudsz, hát akkor
gyere, próbáld meg „csinálni” is a
tévét. Tizenöt emlékezetes évet töl-
töttem a magyar adásnál, ingázva
Marosvásárhely és Bukarest között.

– Sokan a Kaláka – népi hagyo-
mányt ápoló – ifjúsági mozgalom
kezdeményezőjének és szervezőjé-
nek tartják. Emellett dokumentum-
filmekkel és portréfilmekkel
szerepelt a Román Televízió magyar
nyelvű műsorában. Hogyan emlék-
szik vissza erre az időszakra?

– A bukaresti tévé magyar adása
esetében a kérdés úgy tevődött fel:
lehet-e a diktatúrában nézhető, vál-
lalható, az erdélyi magyarságot
szolgáló tévéműsort csinálni? Az
azóta eltelt évek, a visszaemlékező
nézők igazolják, bizonyítják, hogy
lehetett. Az a háromórás hétfői
műsor ébresztette rá a ’70–’80-as
években a romániai magyarságot,
hogy összetartoznak. Az együvé
tartozás hullámhosszán szólítottuk
meg a székelyföldi, a partiumi és a
szórványmagyarságot. Kitűnő
román kollégáink voltak, akiktől a
mesterséget tanultuk. Olyan közös-
ségteremtő műsorok születtek, mint
a Zenés karaván, a Kaláka. Jóma-
gam riporterként az úgynevezett ta-
butémákban jeleskedtem, filmet
forgattam a csíki bicskázásokról, a
moldvai csángókról. A Kaláka nép-
tánc-, népdalvetélkedő műsorunk
mottója az volt, hogy jobb, ha mi
táncolunk, mint ha minket táncol-
tatnának. 22 magyar tannyelvű lí-
ceum diákjait vontuk be Simonffy
Kati zenei szerkesztővel a honisme-
reti vetélkedőbe Marosvásárhelytől
Zilahig, Kolozsvártól Besztercéig,
Csíkszeredától Székelyudvarhelyig.
A székely anyavárosban 2500 néző
jelenlétében zajlott a felvétel. Az azt
megelőző napokban hátizsákos fia-
talok százai lepték el a várost, nem
csoda, hogy a csíkszeredai szeku
akkori főnöke, Erdélyi Elemér tá-
bornok is a tiszteletét tette a forga-
táson. A Kaláka műsorában
mutatkoztak be első ízben a Romá-
niában élő magyar etnikumú mold-
vai, gyimesi, dévai és barcasági
csángók. Míg Simonffy Kati a tánc-
házakat szervezte, Boros Zoli a ro-
mániai magyar könnyűzenének
biztosított pódiumot, jómagam a
Kollégium sorozattal a nagy múltú
erdélyi magyar iskolákat jártam be.
A belügy állambiztonsági főosz-
tálya ez idő tájt, 1981. június 10-i

dátummal nyitotta meg megfigye-
lési és követési dossziémat.

– Olvastam követési dossziéját.
Tudta, hogy lehallgatják? A rend-
szerváltást követően megtudta a be-
súgók igazi nevét, megkereste őket?

– Hogy lehallgatnak, arra Kin-
cses ügyvéd hívta fel az első felesé-
gem figyelmét még 1980-ban. De
később már nekem is gyanús kez-
dett lenni, hogy az erdélyi városok-
ban riportútjaimon mindig
ugyanannak a szállodának ugyan-
azon szobájában helyeztek el. Egy
idő után már cinkosan összekacsin-
tottunk a recepcióssal. A ’80-as
évek közepétől aztán személyesen
is bemutatkoztak a „kék farkasok”.
400 oldalas szekusdossziém feldol-
gozását sokáig halogattam. Dávid
Gyula figyelmeztetett, akivel a
csíkszeredai könyvvásárban egy-
más mellett dedikáltunk, hogy a tel-
jes múlt feltárása mindnyájunk
feladata és kötelessége. Így írtam
meg Costica történetét a Nyomom-
ban kék farkasokban, mely, remé-
lem, könyv alakban is megjelenik.
Ezt a témát már elengedtem, nem
szívesen beszélek róla. A kereszté-
nyi tanítás legcsodálatosabb eleme
a megbocsátás.

– Mi történt önnel a magyar adás
megszűnésével? Olyat is hallottunk
egykor, hogy egy kollektív gazda-
sághoz került…

– A nyárádszentmártoni téesznek
és vezetőjének, néhai Nagy Jenő el-
nöknek nagyon sokat köszönhetek.
Remek, egyszerű emberek, jó le-
vegő a mezőn, néhány mezőgazda-
sági alapismeret elsajátítása, pl. a
búza, a rozs, az árpa termésének
megkülönböztetése annak a másfél
évnek köszönhető, amit náluk töl-
töttem „csépfelelősi” beosztásban.

– Hogyan sikerült még a rend-
szerváltás előtt kitelepednie Ma-
gyarországra?

– A sümegi anyakönyvemnek kö-
szönhetően. 1985-ben a frissen vég-
zett gyermekorvos, Emőke
feleségemet 11 kollégájával együtt
Moldvába helyezték. Onnan ma-
gyar orvos számára a diktatúrában
nem volt visszaút Erdélybe. Közben
a családunk gyarapodott, Zselyke
után megszületett Csongor. Emő
Moldvában, én a téeszben, a gyer-
mekek a nagymamáknál, nyomom-
ban kék farkasok – ekkor mondta a
feleségem, adjuk be a kitelepedési
kérelmet, hátha megkapom, hiszen

én már voltam magyar
állampolgár. És így ér-
keztünk meg 1989. feb-
ruár 13-án két
gyermekkel, két bő-
rönddel a Keleti pálya-
udvarra.

– Mivel foglalkozott,
mielőtt a Duna TV mun-
katársa lett?

– A hatvani kórház
biztosított gyermekor-
vos feleségem számára
állást és lakást. Én egy
fiatalokból álló épí-
tészbrigádba kerültem,
stukkódíszeket tettünk
fel a környező kasté-
lyok falaira. Emlék-
szem, Orbán Viktornak
1989 nyarán a Hősök
terén elmondott emlé-
kezetes beszédét az épí-
tőállványon állva, egy
meszesvödör mellett
hallgattam. Írtam egy-
két újságcikket. Bodor
Pál, aki már áttelepült
Budapestre, felfigyelt
az írásaimra, és beaján-
lott Szepesi Györgynek.
A drága Hang, mert Er-
délyben számunkra ő
jelentette a magyar
focit, kézen fogva vitt

be a Magyar Rádióba. 1992 őszén
Balogh Juli és Csoóri Sándor hívott
a megalakulandó Duna Televízió-
hoz. 

– Az Arcélek című portrésoroza-
tában Miholcsa József is szerepelt,
a marossárpataki történelmi szo-
borpark is megjelent. Milyen érzés
volt Marossárpatakra jönni?

– Jóskát már korábbról ismertem,
mikor még a Mezőségen élt és al-
kotott. Erdélyi útjaimon el-elláto-
gattam Sárpatakra, szomorú
kötelességnek téve eleget, hiszen
mindkét szülőm a falu temetőjében
nyugszik. A református templom
kertjében figyeltem fel az egyre
szaporodó erdélyifejedelem-szob-
rokra. Kérdésemre, hogy ki készí-
tette, mondták: Miholcsa József, a
falu szobrásza. Ráadásul Jóska
éppen nagyszüleim egykori háza
mellett vett terebélyes portát, istál-
lóval, lovakkal. Jól sikerült portrét
készítettem róla.

– Egyik legismertebb dokumen-
tumfilmje a Hagymakupolás hon-
foglalás…

– Kínkeserves feladat a romániai
ortodoxia erdélyi terjeszkedéséről
beszélni. Hiszen legszívesebben azt
mondaná az ember: nőjön szabad-
ságban a hit, éljen jogával az egy-
ház. Nekem nem az ortodox
vallással van bajom, hanem az egy-
ház erőszakos terjeszkedésével – az
ortodox expanzióval a színmagyar
erdélyi területeken. A film bemuta-
tása óriási felháborodást váltott ki
mind az ortodox egyház felső veze-
tésében, mind pedig a bukaresti saj-
tóban. De az államvédelmi szervek
is felfigyeltek ránk. Amikor bemu-
tató körútra indultunk Erdély több
városába, Vásárhelytől Sepsiszent-
györgyig, operatőrömmel észrevet-
tük, hogy mindenhol követnek. A
nyomunkban volt két bőrkabátos
úriember. Egyébként a hagymaku-
polás boom nem állt le, csak lelas-
sult, legújabb változata, hogy az
erdélyi falvak mindegyikében orto-
dox feszületeket kezdtek állítani.

– Az erdélyi tévénézők sajnála-
tára már néhány éve nem vezet mű-
sort a Duna TV-n. Mivel foglalkozik
azóta?

– Egy, már megjelent kötet, a
Volt egyszer egy kék Duna és a ki-
adásra váró Nyomomban a kék far-
kasok a legutóbbi évek termése.
Írogatok a szép kiadású Magyar
Krónika c. folyóiratba. Legutóbb a

felújításra váró gyimesbükki Rá-
kóczi-várat mutattam be. 

– Nem gondolt arra, hogy szere-
pet vállal a magyarországi politikai
életben?

– Nem. Éppen elég főállású po-
litikussal készítettem stúdióbeszél-
getést, hogy pártállástól függetlenül
meggyőződjek arról: politika és er-
kölcs távolról sincs összhangban
egymással.

– Mit csinál szívesen szabadide-
jében? 

– Van egy gyönyörű, saját terve-
zésű kertem Gödöllőn, tele erdélyi
történelmi kastélyok köveivel. De a
kertészkedést nem kell komolyan
venni, Emőke, a feleségem el is til-
tott attól, hogy a növényekhez, vi-
rágokhoz nyúljak. Egyébként
úszom, teniszezem.

– Igaz, hogy baráti kapcsolatot
ápol Bölöni László labdarúgóedző-
vel?

– Bölöni Lacit még orvostanhall-
gatóként ismertem. Arról nem is be-
szélve, hogy volt, amikor egy
lánynak udvaroltunk, ő aztán el is
vette a színiakadémiát végzett Za-
kariás Klárát. Portrét készítettem
róla, ma is tartjuk a kapcsolatot. Írja
az önéletrajzát, de olyan makacs,
hogy szerkesztői beleszólást nem
enged, így aztán a futballszeretők
sajnálatára talán soha nem fogjuk
elolvasni a történetét. 

– Kérem, mutassa be családját!
– Kirepültek már a családi ház-

ból. Emőke, a feleségem még gyó-
gyítja a kisgyermekeket, Gyopár
nagylányomtól van a helyes
Zsombi unokám, Zselykét és férjét
noszogatom, hogy ők is ajándékoz-
zanak meg utóddal, Csongor még
keresi a helyét az életben. 

– Biztos vagyok benne, hogy Er-
délyhez, Marosvásárhelyhez szoros
szálak fűzik. Mikor járt utoljára itt-
hon? 

– A Duna Tv-hez kerülésemkor
hosszú éveken át, amikor Erdélybe
indultunk forgatni, mindig azt
mondtam a stábnak, megyek haza.
Ma már kevésbé. De bármerre is
forduljon a történelem kereke,
bármi is történjen az erdélyi ma-
gyarsággal, én továbbra is remény-
teljes erdélyi maradtam. Vásárhely?
Hát jó végigmenni a Bolyai utcán,
leülni és emlékezni a vár melletti
sétatér öreg gesztenyefái alatt.

– Mi tetszett és mi nem városunk
átalakulását, az utóbbi években tör-
tént változásokat illetően?

– A város utcái tiszták. Az nem
lep meg, hogy magyar felirattal
nem találkozom, és magyar szót rit-
kán hallani a főtéren, sajnos. De áll
még és hirdeti a magyar múltat, kul-
túrát Közép-Kelet-Európa legszebb
szecessziós városháza és kultúrpa-
lotája. És remélem, nem fog meg-
valósulni a polgármesteri hivatal
őrült ötlete, hogy a történelmi főtér
alá garázssort építsen.

– Végül: mi a véleménye a romá-
niai politikai helyzetről, az
RMDSZ-ről, az autonómiáról?

– Legszívesebben elhárítanám a
választ azzal, hogy a messzire távo-
zott ne mondjon véleményt, ne fog-
laljon állást. De eszembe jut, hogy
1992. október 25-én filmes tudósí-
tást készítettem a Chrudinák-féle
Panorámának a kolozsvári Szent
Mihály-templomból az RMDSZ
parlamenti képviselőinek és szená-
torainak eskütételéről. A jelenlévők
a kolozsvári nyilatkozatban Isten és
ember előtt vallották, hogy az erdé-
lyi magyarságot szolgálják, fenn-
maradásának egyetlen biztosítéka,
záloga a belső önrendelkezés elvén
nyugvó autonómia megteremtése.
Sajnos, az elmúlt években, évtize-
dekben a kezdeti ideákat apró-
pénzre, magánzsebes üzletekre
váltotta a képviselők némelyike. Az
erdélyi magyarság autonómiája,
melyért naponta kellene küzdeni,
még soká várat magára.

Berekméri Edmond

Csáky Zoltán nem felejtette el Marossárpatakot
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 16-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasz-
tani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.) 

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Rippl-Rónai József

festőművész egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beír-
tunk.

VÍZSZINTES: 1. Udvariatlan, durva – Elbeszélő költemény. 7. Tova – Szibériai folyó.
8. Szándékozik – Sémi nép. 9. Kissé virrad! – A bárium és az urán vegyjele. 11. Török
tiszti rang – Ritka férfinév. 12. Pólus – Mese jelzője lehet. 14. Puha fém – Ablak része!
15. Hajók veszte – Szégyenpad. 18. Ökör lesz belőle – Változó csillagfajta. 19. Bog –
Magyar műkorcsolyázó (Krisztina). 22. Eme tárgy – Schutzstaffel német védőosztag
rövidítése. 23. Dózis – Műsorszórás. 25. Kamionjelzés – Felső végtag. 27. Arab férfinév
– Fohász. 28. Eszes – Jókedv, vidámság. 30. Azonos betűk – Olasz névelő. 31. Energiát
kibocsát, közvetít – … dal (Petőfi)

FÜGGŐLEGES: 1. Sovány ló – Csípős fűszer. 2. Sűrített takarmány – Dél-európai
nép. 3. Skálahang – Moha egynemű hangzói. 4. Menyasszony – Máltai, kambodzsai és
osztrák gépkocsijelzés. 5. Szóbeszéd – … vitorlákkal (R. Tudoran) 6. Manilakender –
Nemesfém. 10. Mezei munkás – Mögötte, később. 13. Innivaló, tréfásan – Éghajlat. 16.
Dedó – Magyar tornász (Henrietta). 17. Szerves oldószer – Kisebb fiútestvér, tréfásan.
20. Orvosi kés – Rendőr, argóban. 21. Zeusz pajzsa – Horogra kerül. 24. Kártyalap – Fél-
revezet, megtéveszt. 26. Épületmaradvány – Földdarab, göröngy. 29. Másolni kezd! –
Kettős betű.

Koncz Erzsébet

Az ÁPRILISI ÉVFORDULÓK (2.)
című pályázat nyertesei:

Nagy Judit, Marosvásárhely, 
Predeal u.

Kiss Viktor, Marosvásárhely, 
1848. út

A pályázati rejtvény megfejtése:
SZÉCHENYI; BERGER; ROUSSEL; ÚJVÁRI; 

KOMMENOVICH; BALLA; NAGY
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
az április 19-i számból:

Klasszikus (ikrek):
A kis koldus

Skandi:
Üdítsen fel téged,
Jöjjön közénk, szálljon közénk
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Szerkeszti: Kiss Éva 846.

A 175 éve született Munkácsy (1868-ig Lieb) Mihály néhány művét említjük a
fősorokban.

VÍZSZINTES: 1. Festménye. 10. Monda. 11. Tok. 12. Festménye. 17. Álomba ringat.
19. … deux (kettesben). 20. Norvég zeneszerző (Edvard). 21. Szakrális. 22. Tizenegy
(német). 23. Palindrom férfinév. 24. Kényelmes heverő. 25. Vágóeszköz. 26. Három lóerő!
27. … Svevo (olasz író). 28. Lentebbi szerv. 29. Fölé tesz. 31. Amerikai színész (Nick).
33. Az Irtis mellékfolyója. 35. … Callas (szoprán). 37. Ká nélküli kakaó! 38. Orosz igen.
39. Hajófar. 41. Párt! 42. Oldatban felvitt fedőréteg. 44. Vízi állat. 45. Für …, színésznő.
47. Az aktuális 24 órában készült. 48. Ott, a tetejére (nép.). 50. Festménye. 51. … Pilátus
előtt (festménye).

FÜGGŐLEGES: 1. Félárnyék! 2. Szintén ne. 3. Bizonyít. 4. Távbeszélő. 5. Vizet ad.
6. … King Cole, rockénekes. 7. Az argon vegyjele. 8. Csillag (olasz). 9. Festménye. 13.
Tömegesen pusztító. 14. Űrmérték. 15. A tellúr és az oxigén vegyjele. 16. …-móg (dohog).
18. Zavaros tan! 20. Festménye. 21. Maszek iparos. 22. Budapesti egyetem. 24. Rajt. 25.
Tüzet szüntető. 27. Hímzett. 28. Farsangi álarcos. 30. Azonban, de. 32. Tölgy (angol). 34.
Mesebeli törpe. 36. Forma. 38. Emelőszerkezet. 40. Kamionjelzés. 43. Levegő (angol).
44. Fél tucat. 46. Knock out (röv.). 47. Némán műt! 49. Német és zambiai gépkocsijel.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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Szováta Város Polgármesteri Hivatala
Álláshirdetés

A 286/2011-es számú, módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat
alkalmazási keretszabályzatának 7. cikkelye első bekezdésében a meghatározott,
valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett szerződéses állások esetében
előírt általános feltételeket teljesítő jelentkezőknek Szováta Város Polgármesteri
Hivatala versenyvizsgát hirdet megüresedett szerződéses állások betöltésére, a
polgármester szakapparátusa keretében:

– egy őr a Só útja ökoturisztikai parkba 
– egy szakképzetlen munkás az utcai takarítást felügyelő részlegre
A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155. szám, 4-es

iroda – lehet benyújtani a hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való meg-
jelenésétől számított 10 munkanapon belül, és a következőket kell tartalmaznia:

a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat és esetleg a szakképesítést igazoló oklevelek, iratok máso-

lata;
d) a munkakönyv és/vagy esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből ki-

derül a szolgálati idő, a szakmai gyakorlat;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat, melyből kiderül, hogy

a jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;
g) a keresztlevél és házasságlevél (esetenként) másolata
h) a katonakönyv másolata (esetenként)
j) önéletrajz.
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell felelniük a 2011.

évi 286-os kormányhatározat 3-as cikkelyében előírtaknak. 
Sajátos részvételi feltétel: 
az őrnek: 
– legalább öt év szolgálati idő
– középfokú végzettség
– B kategóriás hajtási jogosítvány
a szakképzetlen munkásnak: 
– szakmai gyakorlat nem szükséges 
– általános iskolai végzettség.
A versenyvizsga három részből áll:
1. dossziéválogatás, legtöbb két munkanappal a jelentkezési határidő lejárta

után;
2. írásbeli vizsga 2019. május 23-án 11 órakor, a polgármesteri hivatal székhe-

lyén;
3. állásinterjú május 24-én 10 órakor, ugyancsak a hivatalban.
A végleges eredményt az állásinterjú után három munkanappal függesztik ki a

hivatal hirdetőtábláján. 
A könyvészetet a hivatal székhelyén függesztik ki. 
Bővebb felvilágosítás a 0265-570-218-as telefonszámon, 127-es mellékállo-

más.
Fülöp László Zsolt polgármester

BL: Előny a Barcelonánál
Az FC Barcelona háromgólos győzelmet aratott

szerdán az FC Liverpool felett a labdarúgó Bajnokok
Ligája elődöntőjének első felvonásán. A kiegyensú-
lyozott első félidőben Luis Suarez juttatta vezetéshez
a házigazdákat, az uruguayi támadónak ez volt az
első találata a sorozat mostani idényében. Szünet
után nyomasztó fölényben futballoztak az angolok,
így némileg váratlanul újra a katalán gárda szerzett
gólt Lionel Messi révén. A fordulat megtörte a ven-
dégek lendületét és felhozta a házigazdákat, akik
Messi parádés szabadrúgásgóljával végül jelentő-
sebb előnyre tettek szert.

Az eredmény: Bajnokok Ligája, elődöntő, első
mérkőzés: FC Barcelona (spanyol) – FC Liverpool
(angol) 3-0 (1-0), gólszerzők: Suarez (26.), Messi
(75., 82.).

Kedden játszották: Tottenham Hotspur (angol) –
AFC Ajax (holland) 0-1 (0-1), gólszerző: Van de
Beek (15.).

A mérkőzésre hétfői lapszámunkban visszatérünk.

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 26.

fordulójában, pénteken 18 órától: Marosvásárhelyi
MSE – Besztercei Gloria (nyárádszeredai pálya),
Szászrégeni Avântul – Radnóti CS.

A 4. liga elit csoportja 21. fordulójának prog-
ramja: szombaton délelőtt 11-től: Nagysármás –
Ákosfalva, Marosludas – Nyárádszereda, Maros-
vásárhelyi CSM – Dános (Trans-Sil stadion), Se-
gesvár – Marosoroszfalu, Kutyfalva – Szováta,
Marosszentkirály-Náznánfalva – Nyárádtői Unirea
(marosszentkirályi pálya); szombaton 18 órától:
Nyárádtői Viitorul – Marosvásárhelyi Atletic (dó-
zsagyörgyi pálya).

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga rájátszá-
sában (1. kör, 2. mérkőzés) ma 19 órától, a ligeti
sportcsarnokban: Marosvásárhelyi CSM – Kons-
tancai Athletic.

Gólképtelen Sepsi OSK, közel a CFR újabb bajnoki címe
A CSU Craiova ellen sem tudott gólt szerezni a

Sepsi OSK csapata a labdarúgó 1. liga felsőházi rá-
játszásában, így folytatódott a háromszékiek hat
forduló óta tartó sikertelen sorozata. A székelyföldi
alakulat olténiai vendégjátéka gyenge mérkőzést
eredményezett, a találkozó egyetlen találatát Cicâl-
dău a szünet után szerezte. A házigazdák sem vil-
logtak, de néhányszor azért eljutottak Fejér
kapujáig, míg a vendégek szurkolóinak az utolsó
tíz percig kellett várniuk, hogy kedvenceik bár
helyzetet alakítsanak ki.

Kolozsváron a CFR és a Viitorul találkozott, a
házigazdák számára létfontosságú mérkőzésen. A
Dan Petrescu irányította alakulatnak szüksége volt
a győzelemre, hogy őrizze előnyét a FCSB-vel
szemben a bajnoki címért folyó küzdelemben, szü-
netre azonban a tengerpartiak vonulhattak előny-
ben. A negyedórás pihenő után fordult a játék képe,
a házigazdák háromszor is betaláltak, így akár már
hétfőn bebiztosíthatják ötödik bajnoki címüket.

A labdarúgó 1. liga felsőházi 7. fordulójának
eddig nem közölt eredményei: CSU Craiova – Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK 1-0, Kolozsvári CFR –
Konstancai Viitorul 3-1.

Az állás: 1. CFR 44 pont, 2. FCSB 39, 3. Craiova
36, 4. Viitorul 30, 5. Astra 24, 6. Sepsi OSK 20.

A labdarúgó 1. ligás rájátszás 
8. fordulójának 

televíziós közvetítési rendje
Május 3., péntek:
* 18.00 óra: Concordia Chiajna – FC Botoşani (al-
sóház)
* 21.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Nagyszebeni
Hermannstadt (alsóház)
Május 4., szombat:
* 18.00 óra: Dunărea Călăraşi – Bukaresti Dinamo
(alsóház)
* 21.00 óra: Konstancai Viitorul – Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK (felsőház)
Május 5., vasárnap:
* 15.00 óra: FC Voluntari – Jászvásári CSM Poli-
tehnica (alsóház)
* 21.00 óra: CSU Craiova – Bukaresti FCSB (fel-
sőház)
Május 6., hétfő:
* 21.00 óra: Gyurgyevói Astra – Kolozsvári CFR
(felsőház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Di-
giSport, a Telekom Sport és a Look Sport/Plus.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ Panasonic színes tévé. Tel.
0265/217-534. (17/2295) 

ELADÓ: héjatlan tökmag, nagy kapa-
citású kukoricafejtő gép, lucernabála.
Tel. 0747-480-255. (1/1915-I)

ELADÓ hatsoros, műtrágyaszórós
kukoricavető gép. Ára: 1.000 euró.
Tel. 0749-500-746. (7/2461-I)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (6/2503-I)

LAKÁS

VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdő-
övezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Inter-
neten megtekinthető: http://alexan-
dervendeghaz.hu (2101-I)

KIADÓ kétszobás, bútorozott lakás a régi
Tudorban. Érdeklődni 15–20 óra között a
0744-781-522-es telefonszámon. (2424)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Kövesdombon. Tel. 0365/410-620. (2434)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott
kétszobás apartman a November 7.
negyedben nem dohányzó személy
részére. Ára 200 euró. Tel. 0752-836-
269. (2250-I)

ELADÓ 2 szoba-konyhás családi ház
17 ár beltelekkel, rendezett telek-
könyvvel. Gógánváralja 253. szám
(Bonyha község). Tel. 0744-325-970.
(sz.-I)

NE HAGYD KI! I. osztályú, 2 szobás
tömbházlakás eladó az Unirii negyed-
ben fedett parkolóval. Bővebben a
0740-106-282-es telefonszámon.
(2439-I)

MÁSFÉL SZOBÁS, I. osztályú, 36 m2-es
garzon eladó a Kárpátok sétányon. Tel.
0749-425-152. (12/2266)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0732-804-369, 0747-699-113. (1/2479)

ELADÓ 2 szobás lakás az Argeşului
utcában (Kornisa negyed). Tel. 0747-
656-195, 8-20 óra között. (7/2485-I)

BÉRELNÉK kétszobás tömbházla-
kást hosszú távra, lehetőleg földszin-
ten vagy liftes tömbházban. Ajánlok
150 eurót és garanciát. Tel. 0742-
614-602. (sz.-I)

ELADÓ családi ház a központban. 440
m2 a telek, lakott felület 110 m2. Tel. 0743-
825-497. (13/2511)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok:
kapu, garázsajtó, ablakrács stb. Tel.
0744-966-747. (21159-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók, főzőlapok, sütők javítását
vállaljuk az ügyfél lakásán, bárhol
Maros megyében. Kelemen szerviz.
Tel. 0265/243-294, 0745-560-092.
(13/2011-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-
104. (7/636-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget alá-
írok. Tel. 0756-760-667. (21187-I)

TETŐSZIGETELÉS részletre,
garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722-
693-866. (21178)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (4/2359-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875)

SOFŐRT alkalmazunk B, C, E kategóriával árukihordásra Maros
megyébe. Tel. 0744-692-871. (21184)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumato-
lógia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; ne-
urológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia;
immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak.
Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (No-
vember 7.). (sz.-I)

A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálás-
ban jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek az
ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villany-
szerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetősé-
get. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a
titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre
elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon.
(63586-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe – program:
5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100 lej), vagy csak középen, 6-14,
illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pék-
ségbe (fizetés 2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fi-
zetés 1800 lej), 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT (gradul 3)
és SOFŐRÖKET (fizetés 2400 lej). Érdeklődni  hétköznapokon 7-15
óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63533-I)

A DORA MEDICALS (Marosvásárhely) ÁLTALÁNOS ASSZISZ-
TENSNŐT keres recepciós munkakörbe. Érdeklődni a
secretariat@doramedicals.ro e-mail-címen, tel. 0733-553-974. (sz.-I)

MŰEMLÉKEK HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA SZA-
KOSODOTT KFT. MUNKATÁRSAT keres. Kedvező bérezés.  Bő-
vebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (63618)

A VARROC LIGHTING SISTEMS ROMANIA RT. (Electromu-
reş Rt.) ALKALMAZ: műanyagfröccsöntésben – előállítás, feldolgo-
zás, galvanizálás, hegesztés és összeszerelés – gyakorlattal rendelkező
MUNKÁSOKAT; SMT- (felületszerelési technológia) OPERÁTORT
az SMT-gépek (Solder Paste Printer, Pick and Place Machine, Reflow
Oven, AOI) irányítására, a munkafolyamatok követésére; MUNKÁ-
SOKAT elektronikus áramkörök gyártásának végső fázisához (ellen-
őrzés, csomagolás). Az önéletrajzokat nyújtsák be a részvénytársaság
székhelyén, Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 112–114. sz. alá.
Érdeklődni a 0744-390-767-es telefonszámon. (63612-I) 

ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT, TAKARÍTÓNŐT.
Nyolcórás munkaprogram, előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel.
0741-215-738. (21220)

PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és RAKTÁROST al-
kalmazunk pékségbe. Előnyös munkabér, nyolcórás munkaprogram,
étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21220)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

SZOCIÁLIS SZERVEZET kedvezményes lakhatási lehetőséget, valamint
támogatást nyújt szakmai fejlődésben és munkahelykeresésben

Marosvásárhelyen 18-26 év közötti hátrányos helyzetű lányok részére. Bővebb
információk a 0748-117-475-ös telefonszámon. (sz.-I)

OLASZORSZÁGI KÖRUTAZÁS
2019. JÚNIUS 11–18. között. 

Főbb helyszínek: Velence, Cinque Terre, Bolsena, Orvieto, Pisa, Toscana –
Firenze, Trieszt és Ptujska Gora. 

Még van öt hely.
Bővebb információ a 0744-909-601-es telefonszámon. (sz.-I)

ZARÁNDOKLATOK 2019-ben 
Medjugorje: 2019. május 20-25.

Szentföld: 2019. július 2-6.
Lelki vezető: Ft. Hajlák Attila-István

Érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz-I)

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
nyilvános árverést szervez 2019. május 15-én 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a
következő javak értékesítésére:
– Volkswagen 7HC GCAAB300X0, MS-77-MTM, 2012-es gyártású, alvázszáma WV2ZZZ7HZCH066536, kikiáltási ár 27.740
lej; 
– Volkswagen C3, ACXBMPXO, MS-01-TKT, 2007-es gyártású, alvázszáma WVWZZZ13CZ7E192163, kikiáltási ár 7.255 lej;
– Volkswagen 7JO PCAAC300X0, MS-02-TKT, 2012-es gyártású, alvázszáma WV1ZZZ7JZCXO15128, kikiáltási ár 19.920 lej. 
– Audi személygépkocsi, B8ACAGF1, MS-04-TKT, 2011-es, alvázszáma WAUZZZ8K3BAC33835, kikiáltási ár 22.635 lej. 
A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es     törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő
előírások értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint  7. bekezdése értelmében a liciten való részvételhez
az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási
ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN
RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell átutalni, címzett a  Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 –
vagy banki  garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,
romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat
román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány  másolatát, ahhoz, hogy a megszabott
helyen és időben részt vehessenek az árverésen.  
Az árverésről szóló közlemény  kifüggesztésének időpontja: 2019. május 3. A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó-
és Pénzügyi Osztály, a Dicsőszentmártoni Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén és megjelenik a Közpénzügyi
Minisztérium weboldalán.   
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, a végrehajtói irodában (Bălţatu Gheorghe felügyelő) vagy a 0265/443-312-es
telefonszámon. 

Eladási közlemény
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2019. május 15-én 11 órai
kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi ingó és ingatlan javakat: 
– Leica TCR805 Power mérőállomás, kikiáltási ár 5.460 lej + 19% héa
– Leica TS 06 mérőállomás, kikiáltási ár 8.440 lej + 19% héa
– GNSS Trimble R4 receptor, kikiáltási ár 8.050 lej + 19% héa
– kék Volvo M V50 személygépkocsi, azonosítószáma ZV1MW75416223304, 2006-os gyártású, 1997 köbcentis, rendszáma
MS-12-NPZ, kikiáltási ár 14.625 lej + 19% héa
– kék Scania N3 haszonjármű, R420LA típus, 2007-es gyártású, 1.003.344 km-ben, teljes és üzemképes, rozsdafoltok vannak
rajta, kopott az ülések kárpitja, és a bal első maszk alsó fele sérült, kikiáltási ár 33.375 lej + 19% héa
– Abrichter SCM gyalugép, kikiáltási ár 1.300 lej + 19% héa
– 850 x 90 mm-es gyalugép, kikiáltási ár 1.300 lej + 19% héa
– 1207 négyzetméteres szántóterület, 84 m2 felületű ipari épület, lakások (összfelület 349 m2), telekkönyvszám 50039 Csíkfalva,
helyrajzi szám 792/1, kataszterszám C1 792/1, C2 792/1, C3 792/1, kikiáltási ár 76.664 lej
– két db Pfaff 1245 varrógép, kikiáltási ár 4.600 lej + 19% héa
– hét db Sewmaq SW-9000SS-7, kikiáltási ár 2.600 lej + 19% héa
– fehér Mercedes Atego haszonjármű, azonosítószáma WDB9700151K330401, forgalmi engedély száma M00313576s, 4249
köbcentis, rendszáma MS-01-MPS, 1998-as gyártású, nincs benne akkumulátor, kikiáltási ár 8.290 lej + 19% héa
– FIAC kompresszor, kikiáltási ár 1.180 lej + 19% héa
– Beissbarth típusú kerékszerelő gép, kikiáltási ár 2.050 lej + 19% héa
– RAV típusú kerékszerelő gép, kikiáltási ár 3.160 lej + 19% héa
– RAV típusú kerékcentírozó, kikiáltási ár 2.380 lej + 19% héa
– kék Opel Combo C BF 11 AC Break dízel személygépkocsi, alvázszáma W0L0XCF0653057621, motorszériaszám 1318686,
2005-ös gyártású, rendszáma MS-04-EDS, 192.065 km-ben, kikiáltási ár 7.700 lej + 19% héa
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságokra, hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés
időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási
ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni,
számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), ha szükséges, az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek
a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát. 
Jelen okirat a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi
207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261. cikkelye
értelmében. 
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2.
bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék. 
A közlemény kifüggesztésének időpontja: 2019. május 3. 

Zogorean Florin, a Közpénzügyi Hivatal
jogi személyektől bevételező osztályának helyettes vezetője 

Cîmpeanu Carolina osztályvezető



KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk, kút-
gyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(2448-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, tetőszigetelést, cse-
répforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-
pukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747, 0755-291-137. (12/2327-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (2/2330)

VÁLLALOK vakolást, padlócsempe-
lerakást, tetőjavítást (régi cseréppel). Tel.
0747-816-052, János. (4/2332)

TETŐFEDŐ BÁDOGOS vállal tető-
készítést (cserépből, Lindab lemez-
ből) és javítást, szigetelést stb. Tel.
0748-669-239, Mihály. (6/2484-I)

KÉSZÍTÜNK háztetőt cserépből vagy
lemezből, teraszokat fából, és válla-
lunk bármilyen kis javítást. Nyugdíja-
soknak 15% kedvezmény. Tel.
0758-639-258, Csaba. (5/2483-I)

KIADÓ tömbház alatti garázs a Barátság
(Prieteniei) utcában. Tel. 0754-751-829.
(9/2487)

KERESEK EGY NŐT vagy CSALÁ-
DOT két idős személy állandó  gon-
dozására  falura, Mezősályiba.
Érdeklődni a 0741-365-957-es tele-
fonszámon. (8/2505-I)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (11/2509-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: Lin-
dab tetőzetet, ácsmunkát, cserépfor-
gatást, tetőjavítást, bádogosmunkát
20% kedvezménnyel. Tel. 0743-799-
833. (9/2507-I)

VÁLLALUNK szobafestést, mázolást,
padló- és falicsempe-lerakást,
lépcsőházfestést garanciával. Tel. 0746-
552-473. (12/2510)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz fájó
emléketek.
Szomorú szívvel emlékezünk
drága jó szüleinkre: május 3-án
drága édesanyánkra, HOŢA 
ILONÁRA szül. Simon halálának
9. évfordulóján, valamint június
5-én drága édesapánkra, HOŢA
SÁNDORRA halálának 10. évfor-
dulóján. Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes! Szeretteik.
(2446)

Minden évben eljön a nap, ami a
szívünkben fájó emlék maradt.
Hirtelen halálod megtörte a szí-
vünket, örökké őrizzük drága em-
lékedet.
Fájdalommal emlékezünk május
5-én a drága jó férjre, édesapára,
id. VAJDA ISTVÁNRA halálának 2.
évfordulóján. Nyugodjál csende-
sen! Bánatos felesége, Irén, fia,
István és családja. (3/2476-I)

„Szerettem volna  még élni közte-
tek, de a sors másképp rendelke-
zett.”
Üres az udvar, csendes a ház,
mert nincs többé drága édes-
apánk. Két keze munkáját minde-
nütt látjuk, áldott, szép emlékét a
szívünkbe zárjuk. Hosszú útra
mentél, búcsút nem intettél, el-
hagytad a házat, s minket, akiket
szerettél. Szerettünk nagyon,
amíg csak éltél, legyen áldott a
föld, ahova megpihenni tértél.
Munka, őszinteség és küzdelem
volt életed, legyen áldott, csen-
des a te pihenésed.
Fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, május 5-
ére, a gernyeszegi 
id. BEREKMÉRI ISTVÁN halálá-
nak 3. évfordulóján. Emlékét szí-
vünkben őrizzük: felesége, két
fia, két menye, öt szeretett uno-
kája. (2431)

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel gondolunk a drága jó
férjre, testvérre, a havadi szüle-
tésű BODONI ENDRÉRE, aki már
tíz hosszú éve itthagyott minket.
A Jóisten adjon neki továbbra is
nyugodalmas pihenést! Fele-
sége, Olga, nővére, Rózsika és
szerettei. (12/2490)

Mély fájdalommal emlékeztetem
azokat, akik  ismerték az én drága
férjemet, CUCIAN IOANT (Nelu),
hogy május 3-án 4 éve, hogy örök
álmát alussza a mi drága szere-
tett lányainkkal, MÓNIKÁVAL és
ELLUSKÁVAL. Emlékük legyen
áldott, és nyugalmuk békés! Bá-
natos feleséged és édesanyátok,
Mária. (13/2492-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a
pipei születésű ORBÁN 
ISTVÁNRA halálának 7. évfordu-
lóján. Akik ismerték és tisztelték,
kérjük, gondoljanak rá kegyelet-
tel. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Felesége, Judit
és családja. (3/2500-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
szüleinkre, a mezőcsávási id.
NAGY JÓZSEFRE halálának 
25. évfordulóján és NAGY 
ZSUZSANNÁRA halálának 10. év-
fordulóján. Emlékük legyen 
áldott, nyugalmuk csendes! Sze-
retteik. (4/2501-I)

Ha egy könnycsepp gördül végig
arcunkon, az azért van, mert hi-
ányzol nagyon. Voltak még ter-
veid, nem készültél menni,
küzdöttél, de már nem volt mit
tenni. Szó nélkül mentél el, csen-
desen és szerényen, azt sem
mondtad, isten veletek.
Két kezed munkáját mindenhol
látjuk, és emléked, míg élünk, szí-
vünkbe zárjuk. Virágot viszünk
egy néma sírra, de ezzel téged
nem hozhatunk vissza. Tudjuk,
hogy nem jössz, de olyan jó
várni, hazudni a szívnek, hogy ne
tudjon fájni.
Fájó szívvel emlékezünk BIRÓ
SÁNDORRA halálának 2. évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes!
Emlékét fájó szívvel őrzi nagyma-
mája, Erzsike, menye, Sanyi
bátyja, Laci és Erika. (5/2502-I)

Volt valaki, akit nagyon szeret-
tünk,
De már 5 éve nincs velünk, elve-
szítettük.
Jóságát, szeretetét nem feledjük
soha,
Az élet lehet bármilyen mostoha.
Tovább kell menjünk és élni éle-
tünk,
De vele elveszett valami belőlünk.
Szívünkben soha el nem muló fáj-
dalommal emlékezünk a haraszt-
keréki LABANCZ VIKTOR
halálának 5. évfordulóján.
Emlékét őrzik lányai: Hajni és
családja, Gizike és családja.
Nyugodj békében, drága édes-
apánk! (mp.-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama és testvér, 

BALÁZS MAGDA MÁRTA 
szül. KAPUSY MAGDA MÁRTA 

tanítónő 
életének 89. évében váratlanul el-
hunyt.
Drága halottunkat 2019. május 7-
én 11 órakor a marosvásárhelyi
római katolikus temető alsó ká-
polnájából helyezzük örök nyu-
galomra. Drága emléke
szívünkben él. 

Szerettei. (11/2489-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, nagybácsi, rokon,
barát, ismerős és szomszéd, 

APA ALAJOS 
nyugdíjas főmester 

84 évesen, rövid szenvedés után
megpihent. Temetése folyó év
május 3-án, pénteken du. 2 óra-
kor lesz a római katolikus temető
alsó kápolnájából, református
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes!

Bánatos felesége. (2494-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, drága feleség, édes-
anya, anyós, nagymama, déd-
mama, anyatárs és jó szomszéd,
a marosvásárhelyi születésű 

SZABÓ ZSUZSA 
május 1-jén, életének 82. évében,
nehéz szenvedés után eltávozott
szerettei köréből. Drága halottun-
kat 2019. május 3-án 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra a ma-
rosvásárhelyi református temető-
ben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (14/2512-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, ismerős és jó szomszéd,
a gyergyóditrói születésű 

özv. KUTASI LENKE 
szül. Csibi 

április 29-én, életének 78. évében
hirtelen elhunyt. Temetése május
4-én, szombaton 14 órakor lesz a
székelykáli katolikus temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (15/2513-I)

Fájdalommal tudajuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy 

FORO MÁRIA 
életének 69. évében, május 1-jén,
súlyos betegség után elhunyt.
Búcsúztatása 2019. május 4-én,
szombaton 13 órakor lesz a 
meggyesfalvi temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 
Gyermekei: Dorin és Florina, csa-
ládjukkal. (1/2515-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudo-
mást PUSKÁS ILDIKÓ kollé-
ganőnk szeretett ÉDESAPJA
haláláról. Vigasztalódást kívá-
nunk a gyászoló családnak.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Az Aquaserv
vezetősége. (sz.-I) 

Őszinte részvétünket fejezzük
ki PUSKÁS ILDIKÓ kollega-
nőnknek, és együttérzünk
vele szeretett ÉDESAPJA el-
vesztése miatt érzett fájdal-
mában. Az Aquaserv
munkaközössége. (sz.-I)

Szomorúan értesültünk Kádár
István presbitertársunk fele-
sége, NYAKAS ILDIKÓ el-
hunytáról.
Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Adjon vi-
gasztalást és gyógyírt az Ige
szava:
„Azért akár éljünk, akár hal-
junk, az Úréi vagyunk!”
(Róm. 14:8/b)
A Marosvásárhely V. Felsővá-
rosi Református Egyházköz-
ség presbitériuma és
munkaközössége. (21221-I)
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„Egyszer majd újra öleli kezem,
addig csak lentről figyelem.
De a mécsest, mi szívemben érte ég,
már nem veheti el tőlem az ég.”
Szomorú szívvel emlékezünk 2015.
május 4-ére, CSÁSZÁR PIROSKA
szül. BIRTALAN PIROSKA halálának
4. évfordulóján.
Sohasem szűnik meg lelkünk gyá-
sza érted.
Szerető családja. (11/2466-I)

„Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük; fiatalok,
mint az idő.
Újra születnek
minden gyerekkel; megöletnek
minden halottal – harmadnapra
föltámadnak, mire virradna.
Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.” 
(Ratkó József: Zsoltár anyámnak)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy a világ legjobb, legszebb felesége, édesanyja és
nagymamája, 

KÁDÁR ILDIKÓ 
szül. NYAKAS ILDIKÓ 

64 éves korában örökre megpihent. Elcsitult a szív, mely értünk
dobogott, elpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Szívünkben,
emlékeinkben örökre élni fog. 
Temetése 2019. május 3-án, pénteken 14 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temetőben. 
Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára
elkísérik és gyászunkban együttérzéssel osztoznak. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Férje, István, gyer-
mekei: Anna és Attila, unokái: Lilla Maja, Zsolna Rozina és 
Attila. (-I)

Az RMDSZ Maros megyei szervezete megrendüléssel értesült 
TÖRÖK GÁSPÁR ALBERT EDMUND 

volt fotóművész, egykori körzeti elnök haláláról. 
Őszinte együttérzéssel kívánunk vigasztalódást a gyászoló család-
nak szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmában.
„Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüs-
töt.” 
(Zsolt. 66,1)
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!
Az RMDSZ Maros megyei szervezete. (sz.-I)
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A MUREş INSOLVENCY SPRL – Marosvásárhely, Ghe. 
Avramescu u. 4. szám –, az újraszerveződés alatt álló adós FORAJ

SONDE RT. csődbiztosa nyilvános árverést  szervez  egy 20 kV-os
kültéri egység (Cetam S 441 típus, 1988-ból) értékesítésére. A kiki-
áltási ár 5.800 lej + héa.

A nyilvános árverésre május 10-én 13 órától kerül sor a csődbiz-
tos székházában, és hetente péntekenként megismétlik ugyanabban
az időpontban, az értékesítésig. Az árverésen részt vehetnek azok
a magán- és jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladat-
füzetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a rész-
vételi díjat 24 órával az árverés kezdete előtt. 

Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096
vagy az adós 0736-444-657-es telefonszámán.


