
Igen változatos, színes programokban gazdag hétvége vár
május 17-19-én a marosvásárhelyiekre. A Múzeumok éjsza-
kájának kínálata idén is gazdag, amellett, hogy a szombati
napon éjjel 2 óráig lesznek látogathatók Marosvásárhelyen
a múzeumok, tizennyolc helyszínen számos időszakos és ál-
landó tárlat, toronylátogatás, színházi előadások, kulisszajá-
rás, a legkisebbeket pedig érdekes múzeumpedagógiai
tevékenységek várják. 

Újdonságnak számít idén, hogy Mikháza is bekapcsolódik a program-
sorozatba, illetve nem mindennapi élményben lesz részük azoknak, akik
ellátogatnak a Néprajzi és Népművészeti Múzeumban berendezett Illú-
ziók múzeuma című kiállításra. A részletekről tegnap a szervezők szá-
moltak be a sajtó képviselőinek. 

Fülöp Tímea, a rendezvény főszervezője elmondta, a Maros Megyei
Múzeum idén május 17-19. között tizenhét partnerével közösen szervezi
meg a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot, amely 18 helyszínen
zajlik. Soós Zoltán, a múzeum igazgatója hangsúlyozta, a felnőttbelépő

Az al-dunai 
székelyek 
rövid története
A magyar betelepítések elmaradtak a
német, szerb, román lakosságmozgá-
soktól. Részben népesség-
felesleg sem létezett, részben megfe-
lelő szervezettség sem igen akadt. Az
1867-es kiegyezést követően azon-
ban időszerűvé váltak a magyar bete-
lepítések, amelyeknek egyúttal
elmagyarosító szerepet is szántak. 

____________6.
Megismerni lehet,
megérteni soha
A vonat lassított. Próbáltam közelebb
férkőzni a vagon falához és kipillan-
tani a réseken, hátha megtudom,
hogy hol vagyunk. Mohón kíváncsis-
kodtam erre is, arra is, de csak fegy-
veres német katonákat, szögesdrót
kerítést és barakkok hosszú sorát vél-
tem felfedezni. Mégis megörvendtem,
mert arra gondoltam, hogy ennél az 
utazásnál már biztosan nem lehet
rosszabb!

____________15.

Költségfaragászat

Habár a kormányzat gazdasággal kapcsolatos nyilatkozatai-
ban egymást érik a bővülésre és a jólétre való utalások, vannak
arra utaló jelek, hogy a döntéshozók is tudják, nem minden olyan
fényes, amilyennek igyekeznek beállítani. Úgy tűnik, már készül-
nek a kozmetikázásra.

Erre egy példa a kormány által szerdán elfogadott, 2019–22
közötti időszakra vonatkozó konvergenciaprogramban van. Ha-
sonló, a kormányzat középtávú gazdasági stratégiájáról szóló
dokumentumot, amelyet elküldenek az uniós hatóságoknak, min-
den tagállam kormányai szoktak készíteni, aztán hogy az ilyen
stratégiákban szereplő célokból mi válik valóra, az már más
lapra tartozik. No, de a mi kormányunkéban arról is szó esik,
hogy dolgoznak a közszféra kiadásainak lefaragásán. Állítólag
már márciustól készül egy felmérés arról, hogy hol lehetne spó-
rolni, júliusra kellene ezt befejezzék, és az akkortájban várható
költségvetés-kiegészítéskor jönnének is az első költségcsökkentő
lépések.

Elég nehéz elhinni, hogy tényleg komolyan dolgoznak egy
ilyen terven, pedig két szempontból sem ártana. Egyrészt a bár-
milyen teljesítményelvárások nélküli állami béremelések feszült-
ségeket okoznak a gazdaságban, mert a valós piacon élő
magánszféra nem tud lépést tartani ezekkel, másrészt meg lassan

Fotó: Nagy Tibor 
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Benedek István

Menyhárt Borbála
(Folytatás a 4. oldalon)

Egy hét múlva Múzeumok éjszakája

Mikháza is bekapcsolódik 



Civil szervezetek vására 
A Maros megyei civil szervezetek ezen a héten  szervezik
meg a XVII. Együtt a közösségért elnevezésű civil vásárt.
Ennek égisze alatt több rendezvény zajlik.  Május 11-én a
Rózsák terén 10–18 óra között zajlik a központi rendezvény,
ahol interaktív standoknál mutatják be, hogy mivel segítik
év közben a helyi közösségeket. 12 órakor a hagyományos
civil menetre várják a marosvásárhelyieket. 13 órakor a Civil
krossz című futóversenyre kerül sor. Délután 4 órakor flash-
mob lesz, amelyen közösen tornásznak a résztvevők. A civil
szervezetek vására keretén belül zajlik a IV. utcazene-fesz-
tivál is, amelyre a szervezők továbbra is várják a marosvá-
sárhelyi zenészeket és énekeseket. 11 órakor a Színház
téren a Rocksuli Egyesület kezdeményezésére a zené-
szek megkísérlik megdönteni az egy időben együtt zené-
lők országos rekordját. A rendezvényről bővebb
tájékoztatást a 0722-318-605-ös telefonszámon nyújtanak.

XXV. Vályi Gyula matematikai 
emlékverseny

A Vályi Gyula Matematikai Társaság május 10-11-én szer-
vezi meg a XXV. jubileumi Vályi Gyula matematikai emlék-
versenyt és az emlékversennyel egybekötött
csapatversenyt a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti
Líceumban. A  társaság célja a tanulók tehetséggondo-
zása, matematikai-logikai ismeretek gazdagítása, valamint
Vályi Gyula emlékének ápolása. A rendezvény pénteken
délután 5 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik, a  ma-
tematikaverseny szombaton 9 órakor veszi kezdetét. A dí-
játadó záróünnepség szombaton 15 órakor lesz.   

Az APIA május 11-12-én is fogadja
ügyfeleit

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség
(APIA) Maros megyei kirendeltsége felhívja az érdekeltek
figyelmét, hogy május 15-én lejár az idei támogatási ké-
relmek benyújtási határideje. Annak érdekében, hogy vala-
mennyi gazda be tudja nyújtani a kérelmét,  az APIA
szakemberei május 11-én és 12-én, szombaton és vasárnap
is fogadják az ügyfeleket a megszokott munkaprogram sze-
rint. A kérelmekre vonatkozó útmutatók   megtalálhatók az
APIA  www.apia.org.ro, illetve  www.apiamures.ro webolda-
lain – tájékoztatott Săvaşcă Ovidu Daniel ügyvezető igazgató. 

Megemlékezés 
A Volt Politikai Foglyok Maros Megyei Szövetsége május
18-án 11 órától ünnepi megemlékezést tart a kommuniz-
mus áldozatainak emlékművénél. Az eseményre a szövet-
ség tagjain kívül a szimpatizánsokat is várják. 

A péteri szolgálat a Biblia tükrében 
A Katolikus Magyar Bibliatársulat pápalátogatást előké-
szítő programot szervez Marosvásárhelyen május 11-én,
szombaton 10-13 óra között a Deus Providebit tanulmányi
házban  A péteri szolgálat a Biblia tükrében címmel. Ér-
deklődni és bejelentkezni az orsijudit@yahoo.com e-mail-
címen vagy a 0740-915-948-as telefonszámon lehet. 

Gyűjtők vására 
Május 18-án 7-14 óra között a marosvásárhelyi Mihai Emi-
nescu Művelődési Házban  szervezik meg a gyűjtők vásá-
rát, ahol bélyegeket, numizmatikai gyűjteményeket,
régiségeket, jelvényeket állítanak ki és bocsátanak áruba.  

Könyvbemutató a Bernády Házban
Könyvbemutatót tart a Mentor Könyvek Kiadó május 14-
én, kedden 18 órától a Bernády Házban. A marosvásárhe-
lyi ügyvéd, a helyi Kaszinó elnöke, Fekete Andor Közélet
és kaszinó című könyvéről és magáról a szerzőről a kötet
szerkesztője, Sebestyén Mihály és Káli Király István be-
szélget.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ÁRMIN és PÁLMA,
holnap FERENC napja.
FERENC: az olasz Francesco
név latinosított Franciscus for-
májából származik, jelentése:
francia. Női párja: Franciska.
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5 óra 55 perckor, 
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20 óra 42 perckor. 
Az év 130. napja, 

hátravan 235 nap.
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IDŐJÁRÁS
Változékony idő, előfor-
dulhat zápor és zivatar

Hőmérséklet:
max. 140C
min. 80C

Megyei hírek

Virágkiállítás Udvarfalván 
Május 12-én, vasárnap 14.30 órától   XIX. alkalommal
szervezik meg az udvarfalvi virágkiállítást. A sportpályán
sorra kerülő rendezvény főszervezője a   Deo Volente Egye-
sület. 14.30 órakor áhítatot tart Jakab István esperes, éne-
kel a Hozsánna kórus és fellépnek az udvarfalvi ifisek. 15
órától Tiffy&Tamás dicsőítő dalai hangzanak el, majd fellép
a Napsugár néptáncegyüttes és az Aranykalász néptánc-
csoport.  17 órától Ábrám Tibor és Domahidi Jolán énekel,
19 órától Szabó Előd (Titán)&Tóth Reni koncertezik.  

Folkhétvége Gegesben 
A Világló Egyesület és a Tükrös zenekar május 17-én,
pénteken Gegesbe látogat, hogy egy háromnapos ren-
dezvénysorozat keretében számot vessen a táncházmoz-

galom múltjával és jelenével, a 20. századi parasztkultúrát
a városokban tovább éltető folyamatok hatásaival. A folk-
hétvégére, amely táncházat, gyermekprogramokat, kirán-
dulást és koncertet is magába foglal, minden érdeklődőt
várnak. A teljes programon való részvétel ára kedvezmé-
nyesen 120 lej, egy éjszakai szállás két étkezéssel és tán-
cházi belépővel 60 lej. A koncertre és a táncházba a
belépő személyenként 15 lej. A részvételi szándékot Erdei
Beátánál lehet jelezni az erdei.sarolta.beata@gmail.com
e-mail-címen, illetve a 0743-066-604-es telefonszámon. 

Tarisznyás majális Szászrégenben 
Május 11-én, szombaton 15 órától tarisznyás majálisra
várják az érdeklődőket a szászrégeni Kosár-erdő előtti
Egy-fa környékére, ahol sokféle családi programra kerül
sor. A szervezők – az RMDSZ  szászrégeni szervezete és
a vidék magyar közössége – arra kérik a majálisozókat,
hogy tarisznyájukban vigyenek magukkal enni- és innivalót. 

RENDEZVÉNYEK

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

Nagy Mária énekesnő vasárnap az Erdély TV-ben
Újra hazalátogatott Erdélybe a gyergyóremetei szüle-

tésű Nagy Mária énekesnő, és vasárnap 13.30 órakor az
Üzenet szeretettel műsor vendége lesz. Ugyanakkor azo-
kat is a tévéképernyők elé várják, akiknek fontos a sok-
színűség a hagyományok terén is, hiszen első alkalommal

szerveznek interetnikai fesztivált Marosvásárhelyen.
Erről az eseményről is szó esik a műsorban. A Hitélet
stábja olyan rendhagyó istentiszteleten járt, ahol a gye-
rekek hirdették az Igét. Kövessék a műsort vasárnap
17.30 órától!

Mexikóiakká vált diáknapozók
Fiesta hangulat a virágóránál

Igazi mexikói fiesta hangulat-
ban érkeztek szerda délután
Marosvásárhely főterére a 22.
diáknapok színes pólós, zászlós
csapatai. A négynapos megabuli
ezúttal is a hagyományos felvo-
nulással indult, az önfeledt tö-
megben a sombrerók és egyéb,
jellegzetesen mexikói kellékek
között egy pinata is feltűnt. 

Nagy Bernadett programfelelőstől
megtudtuk, hogy idén 33 csapat vesz
részt a szombaton záruló rendez-
vénysorozaton, négy csapat első al-
kalommal diáknapozik. Érdekesség,
hogy a többségiben marosvásárhelyi
és néhány kolozsvári egyetemistából
álló csapatok mellett első alkalom-
mal egy brassói hallgatók alkotta tár-
saság is benevezett a buliba. Az
egyetemi évektől már elbúcsúzott,
korábban legalább öt diáknapon részt

vett fiatalokból pedig idén is össze-
jött a legrégibbnek számító Veterá-
nok csapat. Az idei rendezvényre
1200 versenyző regisztrált, de min-
den csapathoz közel 30 szurkoló is
tartozik – tette hozzá a programfele-
lős.

Az ez évi tematika a diáknapozók
bemutatkozó videóiban és a játékok-
ban is kifejezésre jut, az egyik ver-
senyszámnál például spanyolul kell
számolni, és a jellegzetes zene és tánc
mellett egy mexikói kultúráról szóló
kvíz is helyet kapott a programban.
Emellett a kincskeresés kellékei is
ehhez a világhoz kapcsolódnak – tájé-
koztatott Nagy Bernadett. 

A diáknapok forgatókönyve a szo-
kásos: délelőtt és délután sportverse-
nyek és egyéb játékok zajlanak a
Víkendtelepen, az esti órákban pedig
a Maros-parti gokartpályán váltják
egymást a koncertek: ma a Lóci ját-
szik, a Parno Graszt és Andrei Chel-
bezan zenéjére lehet szórakozni, a
szombati fellépők: 4S Street, a Ba-
gossy Brothers Company, Rosso
Bruno & Thomas Pcz & C.A Strings.
Idén először egy 1700 négyzetméte-
res bulisátor is a diáknapozók rendel-
kezésére áll, az esték utolsó fellépői
ott biztosítják a hajnalig tartó jó han-
gulatot.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

Péter Mihály köszöntése
Dr. Péter Mihály egyetemi tanár kilencvenedik esztendejét

tölti. Ebből az alkalomból tanítványai, munkatársai, tisztelői,
szerettei boldog születésnapot kívánnak neki. Az erdélyi ma-
gyar közösség, kiemelten az orvostársadalom megköszöni
szerteágazó, számos díjjal és elismeréssel nyugtázott tevé-
kenységét. Közülük két elismerés kimondottan marosvásár-
helyi vonatkozású, mindkettőt – Marosvásárhely díszpolgára,
Pro Libro Senator érdemoklevél – 2016-ban kapta.

A marosvásárhelyi Római Katolikus Főgimnáziumban
érettségizett, majd érdemoklevéllel végezte a marosvásárhe-
lyi orvosegyetemet. Több mint négy évtizeden át a
MOGYI/MOGYE Mikrobiológiai Tanszékének oktatója,
húsz évvel ezelőtti nyugdíjazásáig tanszékvezető profesz-
szora. Hosszú időn át a kilencvenes évek elején újjáalakult
Erdélyi Múzeum-Egyesület egyik alelnöke, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia külső tagja. Szaktanulmányain kívül je-
lentős és hiánypótló orvostörténelmi kutatásokat folytatott,
számos esetben felesége, Péter H. Mária oldalán. Foglalko-
zott a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógysze-
részképzéssel, az erdélyi fogorvoslás történetével, az Erdélyi
Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának szá-
zéves tevékenységével. A Genersich-emlékkönyv társszer-
kesztője, több jelentős kiadvány fejezetszerzője (Hivatás és
tudomány, Fejezetek az erdélyi magyar orvostudomány tör-

ténetéből: kutatások 1945–1990 között, Teremtő életek). 
Az ünnepelt gazdag szakmai tevékenységét, közösségi

feladatvállalását, oktatói érdemeit tekintve, tisztelet és hála
illesse. Részemről megköszönöm Péter Mihály professzor-
nak, hogy a nyolcvanas évek „aranykorszakában” megbízott
bentlakásfelelősként támogatta a Communitas önképzőkör
működését, továbbá azt, hogy a kilencvenes években ugyan-
azon a tanszéken tevékenykedhettünk, és mindig kiemelt fi-
gyelemmel követtük egymás megvalósításait. Boldog
születésnapot!

Dr. Ábrám Zoltán

Péter Mihály professzor és felesége, Péter H. Mária
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ott tartunk, hogy az állami bér- és nyugdíjkiadásokat alig
fedezik az államkassza bevételei. Ám ennek a kormány-
zatnak az eddigi két és fél éve egyébről sem szólt, mint
bér- és nyugdíjemelésről, és a vonatkozó időben már túl
leszünk ugyan az európai parlamenti választásokon, de
ezek csak a bemelegítést jelentik az idei év igazi politikai
csatájához, az államelnök-választáshoz. Pont annak a
közeledtével, az eddigi kormányzati kampánydiskurzust
is figyelembe véve, itt szó sem lesz egy hosszú távon is
fenntartható és teljesítményorientált költség-észszerűsí-
tésről. Noha úgy lenne normális, hogy az állami szférá-
ban is a komoly munkát fizessék meg tisztességesen, és
ne csak azért emeljenek mindenféle elvárás nélkül bére-
ket, hogy azzal megvásárolják az illető munkavállalók
szavazatait. De mivel ez nem egy normális ország, in-
kább arra készüljünk, hogy a nyáron majd előállnak a
kormánypártok azzal, hogy ők szerették volna megterem-
teni itt az igazi jólétet, csak ezek a gonosz gyarmatosító
multik keresztbe tettek nekik, így kénytelenek elhalasztani
a megváltást, és majd jól lefaragják papíron is mindazo-
kat a beruházásokat, amelyekről már a költségvetés ösz-
szefércelésekor is tudták, hogy nem lesz rájuk pénz. A
szavazatért adott bérekhez addig nem nyúlnak, amíg lesz
honnan kölcsönöket felvenni. Mert úgysem ők törleszte-
nek majd, hanem a szavazók, akár bedőltek a meséiknek,
akár nem.
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Leváltanák a washingtoni 
nagykövetet

George Maior, Románia washingtoni nagykövete le-
váltását kezdeményezte szerdán Klaus Iohannis ál-
lamfőnél a külügyminisztérium, amely úgy értékelte,
hogy Maior már nem tudja hitelesen képviselni Ro-
mánia érdekeit az Egyesült Államokban. Maior ko-
rábban a Román Hírszerző Szolgálat (SRI)
igazgatója volt. A SRI tevékenységét felügyelő par-
lamenti bizottság éves jelentésében azt állította,
hogy Maior személyes céljaira használta a SRI-t. A
külügyminisztérium szerint az is beárnyékolja a
román–amerikai stratégiai kapcsolatokat, hogy a
román alkotmánybíróság az emberi jogok megsér-
tésének minősítette a SRI és az ügyészségek kö-
zötti, Maior mandátuma idején kötött titkos
megállapodásokat. Iohannis szerdán azt mondta: a
nagyszebeni EU-csúcsot követően dönt Maior eset-
leges visszahívása ügyében. (MTI)

Székely Fesztivál Budapesten
Ma kezdődik a Székely Összefogás Alapítvány szer-
vezésében az ötödik Székely Fesztivál a budapesti
Millenáris parkban, ahol péntektől vasárnapig kultu-
rális programokkal, székely ételekkel, italokkal, kéz-
műves termékekkel várják a látogatókat. Domokos
István főszervező az M1 aktuális csatorna csütörtöki
műsorában elmondta: a fesztivál, amelynek külön-
leges vendégei idén a bukovinai székelyek lesznek,
kulturális, gasztronómiai, turisztikai szempontból
mutatja be Székelyföld értékeit. A háromnapos fesz-
tivál kiemelt vendége Böjte Csaba szerzetes lesz, a
rendezvény egyfajta lelki vezetőjeként – fűzte hozzá.
A fesztiválon négy helyszínen hatvan műsorszám és
több mint 500 fellépő mellett csaknem száz kézmű-
ves termelő portékái, valamint turisztikai kiállítás és
két művészeti tárlat is várja a látogatókat. (MTI)

Felfüggesztettet kapott a rendőrt
rúgdosó volt képviselő

Jogerősen egy év és kilenc hónap felfüggesztett bör-
tönbüntetésre ítélte csütörtökön a bukaresti ítélő-
tábla Cristian Boureanu volt képviselőt hatósági
közeg bántalmazása miatt. Cristian Boureanu ellen
tavaly júliusban emelt vádat a fővárosi első kerületi
ügyészség, amiért június 9-én erőszakosan viselke-
dett egy közúti ellenőrzést végző rendőrrel. Utóbbi
megállította a járművet, amelyben a volt képviselő
is utazott, és elkérte az autót vezető személy doku-
mentumait. A jobb oldali ülésen helyet foglaló Bou-
reanu az ügyészség szerint megfenyegette a
rendőrt, kezét a gépkocsi ajtajának nyílásába szorí-
totta, elszakította egyenruhája ingét, és ágyékon
rúgta, 7-8 napon belül gyógyuló sérülést okozva. A
rendőr a földre teperte Boureanut. Az exképviselőt
megbilincselve kísérték be a rendőrségre. A történ-
tek idején Boureanu erősen ittas állapotban volt. Ba-
rátnője, Laura Teodora Dincă a két kihallgatáson
egymástól eltérő nyilatkozatokat tett, ezért őt hamis
tanúzás miatt állították bíróság elé. (Agerpres)

Ország – világ

Május 15-én 21 és 22.30 óra között kerül sor az Eu-
rópai Bizottság elnöki posztjára jelöltek vitájára az
Európai Parlament plenáris üléstermében. Ez az
egyetlen vita, amelyen a Bizottság elnöki posztjára
pályázó összes jelölt részt vesz. A nyitóbeszédek
sorrendjét április 4-én sorshúzással döntötték el.

Jelöltek: 1. Nico CUÉ, Európai Baloldal (EL), 2. Ska KEL-
LER, Európai Zöldek Pártja (EGP), 

3. Jan ZAHRADIL, Konzervatívok és Reformerek Európai
Szövetsége (ACRE), 4. Margrethe VESTAGER, Liberálisok
és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE), 5. Manfred
WEBER, Európai Néppárt (EPP), 6. Frans TIMMERMANS,
Európai Szocialisták Pártja (PES).

A vita Eurovision által összeállított témái között többek kö-
zött ezek szerepelnek: Az én Európám: hogyan néz ki?, Kör-
nyezetvédelem, valamint Értékeink és a világ.

A vitát három, az Eurovision által kiválasztott újságíró ve-
zeti: a kérdéseket Emilie Tran Nguyen (France Télévisions)
és Markus Preiss (ARD Germany) teszi fel, míg a közösségi
médiában zajló vitáról és az oda érkező kérdésekről Annasti-
ina Heikkilä (YLE Finland) számol be. 

A plenáris üléstermet tévéstúdióvá alakítják, és a vitát élő-
ben közvetít az EBU (Eurovision) és az EbS. A 23 nyelven

(az online streamingeléshez jelnyelven is) sugárzott vitát a te-
levíziók és online platformok ingyenesen átvehetik.

A belépéshez az éves intézményközi belépővel rendelkező
újságíróknak nincsen szükségük egyéb akkreditációra. Az
ilyen belépővel nem rendelkezőknek viszont május 10-ig re-
gisztrálhattak az online regisztrációs felületen, vagy május 
14-ig e-mailt kell küldeniük a media.accreditation@ep.eu-
ropa.eu címre.

A plenáris ülés terméből a közönség is követheti a vitát,
ehhez május 13-ig helyet kell foglalni a
bookingsEE2019@ep.europa.eu e-mail-címen. Azonban a
plenáris terem üléshelyei nem használhatók munkaállomás-
ként, és a közönségnek végig ülve kell maradnia a helyén.

A tudósítók számára a Paul-Henri Spaak (PHS) épület föld-
szintjén található sajtóterem éjfel után egyig nyitva tart. Emel-
lett két további terem: a plenáris ülésteremmel szemben
található PHS 3C50 és az ülésterem alatti PHS 1A2 is az új-
ságírók rendelkezésére áll, itt is élőben követhető a vita a ki-
vetítőkről.

Az Európai Parlament audiovizuális berendezései és esz-
közei az esemény során végig igénybe vehetők. Az előzetes
foglalásokat szintén a bookingsEE2019@ep.europa.eu címre
kell küldeni.

(Forrás: az Európai Parlament 
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája) 

EP-választások 2019
Élőben követhető az EB elnökjelöltjeinek vitája

Az európai uniós vezetők csütör-
tökön, a nagyszebeni informális
csúcsértekezleten elfogadtak egy
tíz pontos nyilatkozatot, amely-
ben többek közt vállalják, hogy
„egyetlen Európát fognak védel-
mezni”.

„Megerősítjük abbéli meggyőződé-
sünket, hogy egységesen fellépve erő-
sebbek vagyunk ebben az egyre
nyugtalanabb, kihívásokkal teli világ-
ban. Tudatában vagyunk annak, hogy
vezetőként a mi felelősségünk, hogy uni-
ónk erősebbé váljon, a jövőnk pedig
szebb legyen, ugyanakkor elismerjük
más európai államok európai perspektí-
váját is. Éppen ezért ma egyhangúlag
megállapodunk tíz olyan vállalásról,
amelyek elő fogják segíteni azt, hogy
megfeleljünk mindannak, ami ezzel a fe-
lelősséggel jár” – áll a nagyszebeni nyi-
latkozatban, amelyet az Európai Tanács
magyarul is közzétett a honlapján.

A tízpontos nyilatkozat a követke-
zőkre vonatkozik: védelem, szolidaritás
a nehéz időkben, közös megoldások
iránti nyitottság, a demokrácia és a jog-
állam védelme, az eredményekre fekte-
tett hangsúly a legfontosabb ügyekben,
a méltányosság elvének tiszteletben tar-
tása, az EU ambícióinak megfelelő esz-
közök használata, az eljövendő
nemzedékek jövőjének védelme, illetve,
hogy Európa felelősségteljes globális ve-
zető lesz.

„Kelettől nyugatig, északtól délig egy
Európát fogunk védeni. Harminc évvel
ezelőtt több millióan harcoltak a szabad-
ságukért és az egységért, és lebontották
a vasfüggönyt, amely évtizedekig meg-
osztotta Európát. Nincs helye olyan
megosztottságnak, amely a közös érde-
künk ellen dolgozik” – nyomatékosítja a
dokumentum.

„Jóban-rosszban egységesek fogunk
maradni. Szolidaritást fogunk vállalni

egymással a nehéz időkben, és minden-
kor össze fogunk tartani. Képesek va-
gyunk arra, hogy egyetlen hangon
szólaljunk meg, és ezt meg is fogjuk va-
lósítani” – emelik ki az EU vezetői.

A nagyszebeni nyilatkozat aláírói
ugyanakkor nyitottak „a közös megoldá-
sokra”, és az egyetértést és kölcsönös
tiszteletet tartják szem előtt.

„A jövőben is védeni fogjuk az élet-
módunkat, a demokráciát és a jogállami-
ságot. Soha nem fogjuk magától
értetődőnek tekinteni az európai polgá-
rok nehezen kivívott, elidegeníthetetlen
jogait és alapvető szabadságait. Meg
fogjuk védeni a szerződésekbe foglalt
közös értékeinket és elveinket” – hang-
súlyozzák.

Az uniós vezetők a tízpontos nyilat-
kozat végén hozzáteszik: döntéseiket e
tíz vállalás szellemének és szövegének
megfelelően hozzák majd meg. 
(Agerpres)

Tízpontos nyilatkozatot fogadtak el 
az uniós vezetők

Ha kiállunk egymásért, ha együtt erősek vagyunk,
és együtt dolgozunk, megerősödik a magyar közös-
ség, a Kárpát-medencei magyarság – mondta el
Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képvi-
selőjelöltje, a FUEN elnöke csütörtökön délután
Ozsdolán, ahol mintegy száz felső-háromszéki ön-
kormányzati vezetővel – polgármesterekkel, alpol-
gármesterekkel – találkozott Fejér László Ödön
szenátor és Grüman Róbert, a Kovászna Megyei Ta-
nács alelnöke társaságában.

„Mi kiállunk egymásért. Ez azt jelenti, hogy kiállunk az
ozsdolai közbirtokosságért, mert ez a per rossz lehetőségeket
vetít előre; ha ez veszélybe kerül, akkor az összes székelyföldi
közbirtokosság veszélybe kerül, márpedig a magántulajdon
visszaállamosítását nem engedhetjük. Ebben nagy felelőssé-
gük van azoknak a politikusoknak, akik a nemzetközi fóru-
mokon fel tudják hívni a figyelmet az ilyen jogsértésekre” –
mondta el a jelölt. Hozzátette: ami Úzvölgyében történik, egy
hasonló vörös vonal, amelyet készülnek átlépni. „Világos,
hogy a cél a bajkeverés, botrányt akarnak okozni a többség és
a kisebbség között. A botrányból nem kérünk, de nem enged-
hetjük meg, hogy ilyesmi megtörténjen, a közösségünknek
össze kell zárnia az ilyen ügyekben” – fogalmazott Vincze Lo-
ránt. Emlékeztetett: Orbán Viktor szerdai kolozsvári előadá-
sában úgy fogalmazott: a magyaroknak az a célja a világon,
hogy megmaradjanak magyarként, és a következő nemzedé-
keket is magyarnak neveljék. Ez így van itt, Háromszéken is
– tette hozzá Vincze.

„Együtt erősek vagyunk. Sokszor bebizonyosodott, hogy
amikor a közösség beállt a szövetség mögé, összezártuk sora-
inkat, akkor erősek voltunk. Ugyanígy van ez a Kárpát-me-
dence többi szegletében is. A tét most nem az, hogy Winkler
Gyula vagy Vincze Loránt bejut-e az Európai Parlamentbe,
hanem az, hogy az RMDSZ megmaradjon a romániai magyar-

ság érdekképviseleti szervezeteként, mert ha nem, akkor meg-
gyengülünk itthon, az önkormányzatokban és Bukarestben is,
és erre várnak a románok évek óta. Nem engedhetjük, hogy
az EP-be bekerüljön egy példátlanul nacionalista román kül-
döttség, a magyarfaló Rareş Bogdannal, a március 15-e ün-
nepnappá nyilvánítását megakadályozó Traian Băsescuval és
a csíksomlyói búcsú világörökségi felterjesztését leállító Da-
cian Cioloşsal az élen, és mi ne kerüljünk be” – mutatott rá
Vincze Loránt.

Együtt dolgozunk, mert céljaink vannak együtt – folytatta
az RMDSZ jelöltje. Emlékeztetett: az elmúlt időszakban
olyan eszközöket sikerült létrehozni, amelyeket ezután is bát-
ran lehet használni. „A Minority SafePack a legjobb példája
annak, hogy téglát téglára rakva, együtt dolgozva építkez-
tünk. Most erre alapozva igyekszünk megteremteni a fo-
gódzókat ahhoz, hogy az Európai Unió támogasson
bennünket az anyanyelvhasználat, anyanyelvi oktatás,
szimbólumhasználat terén” – mutatott rá Vincze. Hozzá-
tette: a 200 ezer erdélyi magyar ember megélhetését bizto-
sító mezőgazdasági támogatások megőrzése és növelése,
illetve az önkormányzatok fejlesztésére szánt pénzalapok
megőrzése legalább ennyire fontos. „Ott kell lennünk, hogy
ne a fejlett nyugati nagy farmokat támogassák a családi gaz-
daságok helyett, és ne az európai fővárosok technológiai fej-
lesztésére fordítsák a támogatásokat, hanem a
kistelepülésekre” – mondta el. 

Zárásul emlékeztetett: most első alkalommal mondták ki a
Kárpát-medencei magyar politikai szervezetek, hogy az Eu-
rópai Parlamentben egységesen lépnek fel, a közös Kárpát-
medencei magyar csapatban. Orbán Viktor nagyon
világosan fogalmazott, amikor arra kérte az erdélyi magya-
rokat, hogy az erős Kárpát-medencei magyar képviselet ér-
dekében szavazzanak az RMDSZ-re – fejtette ki Vincze
Loránt. (közlemény)

Vincze Loránt: ha kiállunk egymásért, és együtt 
dolgozunk, megerősödik a magyar közösség

Költségfaragászat
(Folytatás az 1. oldalról)

Mózes Edith
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Hétfőn kezdődnek a Marosvásárhelyi Napok 
Gazdag és változatos programot ígérnek a szervezők

Május 13-19. között kerül sor
a XXIII. Marosvásárhelyi
Napok rendezvényeire, a
programokat idén is a polgár-
mesteri hivatal állította össze.
A városnapokat 1997-től évi
rendszerességgel szervezi
meg a marosvásárhelyi ön-
kormányzat, amely ezúttal is
gazdag és változatos progra-
mot ígér.

A 23. alkalommal sorra kerülő
Marosvásárhelyi Napok keretében
hétfőn, május 13-án 17 órától 21
óráig sporttevékenységek lesznek
(minifoci, városi kupa a Víkendte-
lepen). A Gallery Wedding Garden-
ben 19 órától a Miss&Mister
Marosvásárhely szépségversenyre
kerül sor, az esemény meghívott
előadói Roxana Nemes,
Tiffy&Tamás, The Motans. Kedden
17-21 óra között minifoci lesz a Ví-
kenden (városi kupa), 18 órától 
magyarnóta- és mulatós estet tarta-
nak a Mihai Eminescu Kulturá-

lis Központban. Szerdán a sport-
tevékenységek 15 órától kezdődnek
a Víkenden – teniszbajnokság fel-
nőttek számára (férfi/női) és mini-
foci városi kupa –, 18 órától a
várban retro román könnyűzene-
előadást láthatnak az érdeklődők.
Fellépnek: Corina Chiriac, Mira-
bela Dauer, Cătălin Crişan. Csütör-
tökön 10 órától a város képviselői a
külföldi küldöttségekkel találkoz-
nak a várban, 13 órakor megnyitják
a főtéren a kézműves- és virágvá-
sárt, 17 órától a várban tartják az
Aranylakodalmat, és ugyancsak 17
órától a ligetbeli sátorban folklór-
műsort szerveznek (fellépők: Bog-
dan Orban, Mara Stuparu, Larisa
Ioana Codarcea, Cristian Tăran,
Ábrám Tibor, Maria Butilă). A
Liget nagyszínpadán 19 órától
könnyűzenei műsorra várják az ér-
deklődőket (meghívottak: a Corax,
Gentiana, Jakab Csaba, Fly Pro-
jekt). Délután 3 órától teniszbajnok-
ság és minifoci lesz a Víkenden.

Pénteken a sporttevékenységek
már reggel 9 órakor elkezdődnek a
Víkenden (lábtenisz-bajnokság, mi-
nifoci városi kupa, teniszbajnokság
felnőttek számára (férfi/női), harc-
művészeti turné, ökölvívás-bemu-
tató, hagyományos lábtenisz-
bajnokság (öregfiúk), 10 órától a
várban kerül sor első alkalommal a
Maros megyei hagyományőrző
fesztiválra, a Folkfórumra, amelyen
a Maros Művészegyüttes lép fel, 17
órától a Liget-sátorban folklórmű-
sor várja a műfaj kedvelőit (fellép-
nek: Ileana Moldovan, Nelu
Şopterean, Marian Suciu, Kilyén
Ilka & Ritziu Krisztina, Mihaela és
Ciprian Istrate). Ugyancsak a Liget-
ben, a nagyszínpadon koncertezik
20 órától Vastag Csaba, valamint a
„100 pentru România”, 21 órától a
Ligetben, alternatív színpadon lép-
nek fel: Lady and the Tramps,
Bronx, Rocksuli, Koszika&The
Hotshots, E.M.I.L., Luna Amară, 21
órától a Liget-sátorban Mike Zetter,

Gabriel, Elena Ionescu@Band ze-
nélnek. Szombaton 9-től sporttevé-
kenységek várják az érdeklődőket a
Víkenden (lábtenisz-bajnokság,
open kategória, hagyományos láb-
tenisz-bajnokság, öregfiúk kategó-
ria, ökölvívás-bemutató/C.S.
Ringbox, harcművészeti bemutató,
vízilabda-bajnokság gyerekek és if-
júságiak számára, strandröplabda-
bajnokság, kosárlabda-bemutató,
Lucky Dragons), 10 órától a várban
zajlik a Maros megyei hagyomá-
nyőrző fesztivál, a Folkfórum. 17
órától ismét folklórműsor lesz a
Liget-sátorban (Sebastian Şerban,
Anca Manoilă, Ina Todoran, Buta
Árpád, Ovidiu Furnea; a Spice Mu-
reşene együttes), 18 órától a Noap-
tea Târziu, Prospekt, Kontrax,
Stonecrops, Firma, Golan, Bucium,
Dirty Shirt koncerteznek a Ligetben
az alternatív színpadon, 19 órától a
vár házasságkötő termében kerül
sor a Szemelvények a zene és a he-
gedű történetéből Alexandru To-

mescuval című rendezvényre. 19
órakor a Liget nagyszínpadján a
Zanzibar és az Alternosfera lép fel,
21 órától a Liget-sátorban koncer-
tezik az Oamenii dimineţii és a
Desperado. Vasárnap, május 19-én
zárulnak a városnapok. Ekkor sem
maradnak el a sporttevékenységek
– lábtenisz-bajnokság, open kategó-
ria, hagyományos lábtenisz-bajnok-
ság, öregfiúk kategória,
teniszbajnokság felnőttek számára
(férfi/női) – Víkend, 9 órától –,
Folkfórum a várban 10 órától, 17
órától a Liget nagyszínpadán is
folklórműsor lesz (Costi Dumitru,
Florina Oprea, a Laci Csárda zene-
kara és Gyárfás István, Livia Sor-
lea, fellép: Ionuţ Fulea, a Spice
Mureşene együttes), 19 órától a
Liget nagyszínpadán a Pasărea
Rock valamint az Omega együtte-
sek koncerteznek. A városnapi ren-
dezvények este fél 10 órától a
Ligetben tűzijátékkal zárulnak.
(antalfi) 

Mikháza is bekapcsolódik
ára nőtt, 10 lejbe kerül, viszont az ezért járó karkötő
birtokában meg lehet látogatni a különleges kiállítá-
sokat is, mint a marosvásárhelyi várban, a Történeti
és Régészeti Múzeumban lévő Puszták aranya. A
nagyszentmiklósi kincs hiteles másolata, valamint a
Kultúrpalota második emeleti kiállítótermeiben a
Tonitza – A gyermekkor képei című tárlatot. Az
előző években a különleges tárlatokra külön jegyet
kellett váltani. A diákok, egyetemisták, nyugdíjasok
5 lejért vásárolhatnak karszalagot, a hat éven aluli
gyerekeknek és fogyatékkal élőknek pedig ingyenes
a belépés. 

A programsorozat 17-én, pénteken a 100 Tagú Ci-
gányzenekar két koncertjével veszi kezdetét. A 18
órától kezdődőre már elkeltek a jegyek, a 21 óraira
már csak néhány kapható. 

A program ezúttal is a szombati napon a leggazda-
gabb. Akárcsak minden évben, éjjel 2 óráig lesznek
nyitva a múzeumok, emellett idén is lesz toronyláto-
gatás, az érdeklődők szombat délelőtt 11 és éjjel 2 óra
között mehetnek fel a régi városháza tornyába. Szom-
baton 19-21 óra között idegenvezető kíséretében meg
lehet tekinteni a Keresztelő Szent János-plébánia
kriptáját. Továbbá a Nyár utcai Vízmúzeum is nyitva
áll majd a látogatók előtt, ahol a vezetékes vízhálózat
történetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők; szá-
mos kiállítási tárgyat (pumpák, csövek, szerszámok,
hidrotechnikai mérőműszerek, kanálisfedők, fényké-
pek, tervek és térképek stb.) is meg lehet tekinteni. 

Idén sem maradnak el az előző években igen nép-
szerű gyerekfoglalkozások és múzeumpedagógiai
műhelyek, a Kultúrpalota kistermében agyagmodel-
lezés, üvegfestés, arcfestés lesz, a várban, a Néprajzi
Múzeumban szintén számos érdekes foglalkozásra
lehet benevezni. 
Illúziók múzeuma

Különlegességnek számít és egyedi élményt nyújt
majd a látogatóknak a Néprajzi és Népművészeti Mú-
zeumban berendezett Illúziók múzeuma című vándor-
kiállítás, amelyen a látogatók a kiállítási tárgyakat
szemlélve mechanikai és optikai jelenségeket tapasz-
talhatnak meg. Megtudhatják, hogy miként működik
az emberi érzékelés és az agy, illetve miért látunk
olyan dolgokat, amiket az agyunk képtelen felfogni.
Többek között 24 görbített tükör, vortex alagút, pira-
mis hologram, Van de Graaff-generátor, és teremin,
egy olyan hangszer, amit pusztán gesztusokkal lehet
megszólaltatni, illetve még sok más érdekesség várja
az érdeklődőket – számolt be Adrian Filpişan, a szer-
vező Pluto Csillagászati Egyesület képviselője. Az il-
lúziók világába a belépés karszalaggal történik, és
előzetes bejelentkezés szükséges a 0740-365-699-es
telefonszámon. 
Különleges válogatás angol könyvekből 

Igen érdekes kiállítással rukkol elő a Múzeumok
éjszakája alkalmából a marosvásárhelyi Teleki Téka
is. Lázok Klára igazgató elmondta, szombaton du. 6
órakor nyílik a legújabb időszakos kiállításuk, a
BrExlibris, amelynek célja, hogy bemutassa azokat
az angol könyveket, amelyeket az Angliában tanuló

diákok, illetve Teleki Sámuel szereztek be Teleki
Téka és a Református Kollégium számára. A kiállítás
íve a reprezentatív egyházi kiadványoktól az angol
tudományos forradalom és irodalom kötetein keresz-
tül és az erdélyi–angol kölcsönhatások nyomáig kö-
veti az állomány gyarapodását a kezdetektől a 19.
század elejéig. Igazi ritkaságokkal is lehet találkozni
a kiállításon, ilyen például az egyházi kiadványok
közül az egyik legszebb és legértékesebb, a kilenc-
nyelvű Biblia Poliglotta. 

A kiállítás célja reprezentatív képet nyújtani a Te-
leki Sámuel Tékájában és a Református Kollégium-
ban fellelhető angol könyvekről és szerzőkről, kitérve
arra a néhány ritkaságra is, amelyek révén a könyvtár
az angol könyvtörténeti kutatásoknak is fontos állo-
mása.
Kulisszajárás és kedvezményes jegyvásárlás

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház idén is csat-
lakozik a rendezvényhez, az előadások mellett a szín-
ház munkatársai és önkéntesei május 18-án,
szombaton interaktív programokkal várják a látoga-
tókat. Érdekesnek ígérkezik a kulisszajárás, amikor a
színház munkatársai által vezetett sétákon bepillan-
tást nyerhetünk a színfalak mögé, megtudhatjuk töb-
bek között, hogy mi van a díszletek mögött, hogyan
készülnek a kellékek. A magyar nyelvű túravezetés
15, 16, 17, 18 és 23 órától kezdődik, és előzetes be-
jelentkezés szükséges. 

Ráadásként a színház kedvezménnyel is kedveske-
dik a látogatóknak: akik május 18-án, szombaton Mú-
zeumok éjszakája karkötővel jelentkeznek a
színházban működő jegypénztárnál, bármelyik má-
jusi előadásukra 5 lejes jegyet válthatnak (a fennma-
radó helyek függvényében). A színházban működő
jegypénztár aznap 14.30 és éjfél között tart nyitva.
Római kulináris program Mikházán

Idén először a mikházi régészeti park is bekapcso-
lódik a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatba,
május 19-én, vasárnap 10-17 óra között lehet bekap-
csolódni az ott zajló rendezvényekbe. Érdekesnek
ígérkezik a gasztronómiai műhely, amely foglalkozás
során a római korban használt különféle élelmiszer-
tartósítási technikákat ismertetik majd meg a látoga-
tókkal. Az antik forrásokból ismert receptek
bemutatása mellett szeretnének kipróbálni néhány
zöldség- és gyümölcskonzerválási módot. A tartósí-
tott élelmiszereket a mikházi 7R (Római) fesztiválon
lehet majd megkóstolni, augusztus elején.

Emellett a mikházi Time Box pavilonok kiállítása
keretében egy holobox segítségével a római kori haj-
ápolást és hajviseletet szeretnék bemutatni a nagykö-
zönségnek. A régészeti parkban és a
kiállítópavilonokban óránként idegenvezetés lesz.
Soós Zoltán múzeumigazgató elmondta, szerepet kap
a látványosságok között az a porta is, amit a tavaly a
múzeumnak a megyei tanács támogatásával sikerült
megvásárolnia, ez Mikháza egyik legszebb népi épí-
tészeti örökségét szemlélteti, gazdagon díszített be-
járattal, érdekes parasztházzal. 

A rendezvénysorozat részletes programját jövő
héten közöljük lapunk hasábjain.

(Folytatás az 1. oldalról)

A Tottenham Hotspur egygólos
hazai vereségét követően szerdán
az idegenbeli visszavágón a rendes
játékidő hosszabbításában lőtt gól-
lal 3-2-re legyőzte az Ajax Amster-
damot a labdarúgó Bajnokok Ligája
elődöntőjében, így idegenben szer-
zett több góllal bejutott a fináléba.

Az Ajax remekül kezdte a mecs-
cset, a 5. percben egy jobbról beí-
velt szöglet után de Ligt fejelt 6
méterről a jobb sarokba. Szinte a
középkezdés után azonnal Son
egyenlíthetett volna, de éles szög-
ből a kapufát találta el. Son a 23.
percben is helyzetbe került, 12 mé-
teres lövését azonban fogta Onana.
A 30. percben Tadic egy jó csel után
az ötös sarkától lőtt mellé, majd
nem sokkal később a szerb gurított
vissza Ziyechnek, aki 16 méterről
kilőtte a hosszú sarkot.

A második félidőt fantasztikusan
kezdte a Spurs, Dele Alli közeli lö-
vését még kiütötte Onana, Moura

10 méteres löketével szemben
azonban már ő is tehetetlen volt.
Három perc elteltével a brazil egy
kapu előtti kavarodást követően
egyenlített, így az angol csapatnak
már csak egy gólra volt szüksége
a továbbjutáshoz. A 64. percben
Ziyech újra vezetéshez juttat-
hatta volna az Ajaxot, de 11 mé-
terről nagy helyzetben
mellégurított. Ziyech a 79. perc-
ben lezárhatta volna a párharcot,
16 méteres lövése a bal kapufán
csattant. A 87. percben Vertongen
megfordíthatta volna, de négy mé-
terről nem talált a kapuba. A 96.
percben jött a dráma: Moura har-
madik góljával a döntőbe lőtte a
Tottenhamet.

Az angol csapat története során
először küzdhet meg a legrango-
sabb európai trófeáért. Az Atlético
Madrid stadionjában június elsején
sorra kerülő döntőben a Tottenham
ellenfele az FC Liverpool lesz.

Bajnokok Ligája: Amszterdamban is
csoda történt, a Tottenham hozta össze

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó: Ajax Ams-

terdam (holland) – Tottenham (angol) 2-3 (2-0), továbbjutott a Tot-
tenham 3-3-mal, idegenben lőtt több góllal.

Gólszerzők: De Ligt (5.), Ziyech (35.), illetve Moura (55., 59.,
90+6.).

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 28. fordulójában, ma 18 órá-

tól: Marosvásárhelyi MSE – Székelyudvarhelyi FC (nyárádszeredai
pálya), Szászrégeni Avântul – Lénárdfalvi ACS Fotbal Comuna, Tordai
ACS Sticla Arieşul – Radnóti CS.

A 4. liga elit csoportjának 22. fordulójában, szombaton 11 órától: Ákos-
falva – Marosszentkirály-Náznánfalva, Nyárádtői Unirea – Kutyfalva,
Szováta – Segesvár, Marosoroszfalu – Dános, Marosvásárhelyi CSM –
Marosludas (Trans-Sil stadion), Nyárádszereda – Nyárádtői Viitorul, Ma-
rosvásárhelyi Atletic – Nagysármás.

A 4. liga klasszikus csoportjának 18. fordulójában, ma 18 órától: Kerelő
– Görgénysóakna; szombaton 13 órától: Mezőzáh – Magyaró; vasárnap
12 órától: Gernyeszeg – Küküllődombó, Marosvásárhelyi MSE II – Me-
zőrücs (koronkai pálya), Mezőceked – Radnót II.

KOSÁRLABDA. A férfi Nemzeti Liga rájátszásának második körében,
a 9-12. helyekért rendezett párharc második mérkőzésén, vasárnap 18 órá-
tól: Marosvásárhelyi CSM – CSO Voluntari (ligeti sportcsarnok).

A labdarúgó 1. ligás rájátszás 9. forduló-
jának televíziós közvetítési rendje

Május 10., péntek:
* 18.00 óra: FC Botoşani – FC Voluntari (alsóház)
* 21.00 óra: Bukaresti Dinamo – Medgyesi Gaz Metan (alsóház)
Május 11., szombat:
* 15.30 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Concordia Chiajna (alsóház)
* 18.00 óra: Jászvásári CSM Politehnica – Dunărea Călăraşi (alsóház)
* 21.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Bukaresti FCSB (felsőház)
Május 12., vasárnap:
* 21.00 óra: Kolozsvári CFR – CSU Craiova (felsőház)
Május 13., hétfő:
* 20.30 óra: Konstancai Viitorul – Gyurgyevói Astra (felsőház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport

és a Look Sport/Plus.
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(Folytatás május 3-i 
lapszámunkból)

A közel kétszáz éven át török
fennhatóság alá tartozó Bánát foko-
zatosan elnéptelenedett, gyéren la-
kott területté vált. Újbóli
betelepítése Ausztriára hárult,
annak nagyhatalmi törekvéseit iga-
zolta. A török alóli felszabadulást
követően, 1716 után mindjárt meg-
alakultak a határőrizettel megbízott,
többnyire a helybeli szerb lakosság-
ból létrejött határvédő falvak. A ha-
tárőrvidék központja Pancsova lett.

A magyar betelepítések elmarad-
tak a német, szerb, román lakosság-
mozgásoktól. Részben népesség-
felesleg sem létezett, részben meg-
felelő szervezettség sem igen akadt.
Az 1867-es kiegyezést követően
azonban időszerűvé váltak a ma-
gyar betelepítések, amelyeknek
egyúttal elmagyarosító szerepet is
szántak. A törvényes keretek és az
anyagi ráfordítás mértéke ugyanak-
kor elmaradt a korábbi időszakok
több hullámban lezajló betelepíté-
seitől. Kedvezőtlenebb gazdasági
adottságok, kimértség, némi szerve-
zetlenség és a telepesek nehéz beil-
leszkedése jellemezte az ekkor
sorra kerülő népességmozgásokat,
különösen a bukovinai székelyek
egy részének az áttelepítését az al-
dunai határ menti területekre.

Egyébként az úgynevezett Duna
menti réti földek betelepítésének a
gondolata már korábban felmerült,
és az 1860-as években határőrök-
nek kínálta fel a bécsi udvar. Csak-
hogy a kedvezményezettek
feladatául szánták a gátak felépíté-
sét, ami vitathatatlanul szükség-
szerű volt az árvizek elkerülése
érdekében. Mivel a határőrvidék la-
kosai nem fogadták el az ajánlatot,
a birodalom az állami telepítés
módszeréhez nyúlt, és összesen
nyolc falut hozott létre: Eisenheim,
Rudolfsgnad, Königsdorf, Al-
brechtsdorf, Gizellaheim, Gyur-
gyevó, Ivanova és Marienfeld. Az
olcsó réti földek csábítása miatt ide
érkező szegény telepesek gyenge
védőrendszert építettek, és a gyors
és hatékony gátépítés hiányában a
falvakat kivétel nélkül elmosta a víz
a későbbi nagy árvizek idején.
Utóbbi három település közelében
a megmaradt (értsd: máshová el
nem költözött) árvízkárosult lakos-
ságból hozták létre azt a három
falut, amelyekbe a nyolcvanas
években több hullámban bukovinai
magyarokat telepítettek. Így jött
létre többnemzetiségű telepessel,
ám magyar többséggel Székely-
keve, Sándoregyháza és Herte-
lendyfalva az előbbi falvaknál
valamivel védettebb helyen. 

A bukovinai csángók (ez a kife-
jezés volt használatban a helyesebb
bukovinai székely megnevezés he-
lyett) al-dunai betelepítésének a
gondolata 1876-ban fogalmazódott
meg legelőször a hivatalosságok ré-
széről, és a következő évben került
a nyilvánosság elé. Határozottabb

formában néhány év múlva a dunai
gátépítéssel megbízott kormánybiz-
tos, Nagy György vetette fel a gya-
korlati megvalósítás lehetőségeit.
Terve hamar megkapta a hivatalos
jóváhagyást, mivel az ármentési
költségeket a telepesekre hárította.
Thomka Károly andrásfalvi refor-
mátus lelkész figyelt fel elsőként
arra a lehetőségre, hogy hívei új
lakhelyet kaphatnak a földrajzilag
igencsak távol elhelyezkedő al-
dunai vidéken. Rögvest felvállalta a
kitelepülni szándékozók ügyét,
mindvégig képviselőjük és szószó-
lójuk volt a hivatalos szervek és
személyek előtt. A felkínált lehető-
ség elfogadásának a vágya amúgy
egybeesett a Bukovinában élő szé-
kelyek nehéz életkörülményei alól
való mentesülés szándékával.
Mindezt tetőzték a demográfiai vi-
szonyok, a túlnépesedés miatti be-
szűkült élettér az öt bukovinai
székely faluban. A nincstelenség
miatt egyre többen moldvai bojá-
rokhoz szegődtek szolgának, ezt ne-
vezték „móduvázásnak”.

Érdemes felvázolni Thomka Ká-
roly lelkész mozgalmas életútját,
hiszen a bukovinai székelyek őt
tartják a kitelepítés „apostolának”.
Fiatalkorában részt vett az 1848-as
forradalom néhány harcában, majd
azt követően Arad megyében szol-
gált, később szórványlelkész volt
Bukarestben. 1878-ban Andrásfal-
vára kapott meghívást, ahova az ak-
kori események sodrában orosz
vonattal utaztak a családjával, úri
körülmények között. Csakhogy el-
kerültek a poggyászok, velük együtt
elveszett a felszentelési okmány, és
várnia kellett a másolatig, hogy
szolgálatba léphessen. Hertelendy-
falván a politikai ellenzék rebellis
központja alakult ki körülötte 1905-
ös elhunytáig. Tíz gyermeket nevelt
fel, papságát fia, Thomka Károly
folytatta.

A bukovinai magyarok küldöttsé-
gének tagjai 1882 decemberében
Thomka Károly vezetésével foga-
dást kértek a kormánybiztosnál,
hogy „látnák végre ama földet, me-
lyet a hon számukra kijelölt”. Ki-
hallgatást kértek a
miniszterelnöknél és a királynál is.
Ferenc József császár és a képvise-
lőház beleegyezését követően meg-
alakult a Csángó-Magyar
Egyesület, amely csak táplálta az
euforikus hangulatot a „keleti ma-
gyarok” behozatalát illetően. A kül-
döttségnek sikerült eljutnia az
al-dunai helyszínre, és lelkes beszá-
molójuknak köszönhetően lényege-
sen többen jelentkeztek, mint
amennyinek földet lehetett adni.
1883 márciusának végén megkez-
dődött a Bukovinából az Al-Duná-
hoz áttelepedő első csoportok
bevagonírozása. Nagy társadalmi
összefogás alakult ki a székelyek
megsegítésére, a politikai ellenzék
nagyszabású figyelemfelkeltő, ma-
gyarkodó akciókat szervezett: Ceg-
léd, Szolnok és Szeged
vasútállomásán lampionos-kokár-
dás fogadtatásban részesítette a le-

endő hazájuk felé tartó szegény te-
lepeseket, és bőségesen megvendé-
gelte őket.

Néhány hónap alatt három álla-
milag szervezett transzport érkezett
vonattal, összesen közel háromezer-
ötszáz személy. Döntő többségük-
ben nincstelenek, hiszen a
tehetősebbeket nehéz volt meg-
győzni a változásra. Őket újabb csa-
ládok követték, akik viszont már
saját maguk szervezésében, külön-
böző támogatásokkal vállalkoztak a
hosszú útra, és érkeztek meg vonat-
tal vagy kocsikkal. Utóbbiakat „ten-
gelyes gazdáknak” nevezték, a
módosabbak közül valók voltak, és
igyekeztek vagyonukból minél töb-
bet átmenteni az új hazába. Velük
jött Thomka Károly lelkész is 1884-
ben. Rokoni hívásra néhány erdélyi
család is áttelepült, főleg Déváról és
környékéről. A többnyire nincstelen
bukovinai telepeseket három újon-
nan létrehozott és frissen elnevezett
faluban helyezték el, ahol az elmo-
sott falvak helyben maradó német,
szlovák, bolgár lakossága alkotta a
viszonylagosan jómódú kisebbsé-
get. Részükről a fogadtatás több-
nyire kimért, hűvös volt, ami
fokozta a csalódottság és a kiszol-
gáltatottság érzését. A kincstártól
kedvezményes áron megkapott föl-
dekre a későbbiekben mindannyian
negyven évre szerződést kötöttek,
de jövedelem hiányában nehezen
tudták fizetni a megszabott részle-
teket, miközben a szlovákok és né-
metek jó törlesztők voltak.
Előfordult hát, hogy egy-egy részt
eladtak nekik. Aki szerette volna ezt
elkerülni, annak fuvarozást, cselé-
deskedést, idénymunkát kellett el-
vállalnia valahol távolabbra.
Akárcsak a soha el nem felejtett ott-
honban, Bukovinában, itt is a kör-
nyezettől eltérő, sajátos közösséget
alkottak.

A Bukovinából érkezetteknek ki-
vétel nélkül le kellett tenniük a hű-
ségesküt, aminek feltétele volt a
Szózat megtanulása. „Itt élned, hal-
nod kell” – szembesültek a valóság-
gal. A szeretetteljes fogadtatást és a
megvendégelést az új hazában mos-
toha életkörülmények váltották fel,
járványok alakultak ki, és bizony a
vártnál keményebb munkának bizo-
nyult a gátépítés, a kubikolás. A ki-
települő nemzedék ódzkodott a
nehéz munkától, hiszen éppen a
könnyebb élet reményében hagyták
el szülőföldjüket. Ráadásul a buko-
vinai székelység, akiket számukra
bántó módon csángóknak neveztek
minduntalan, veszekedős és zárt kö-
zösségnek volt elkönyvelve, akik-
nek körében az átlagosnál
magasabbnak bizonyult az alkoho-
lizmus. Iszogatás közben állandóan
azt énekelték: „Bukovina, mit vétet-
tem, hogy én benned nem élhet-
tem.” (Nagy Sívó Zoltán: Bukovina,
mit vétettem?, Forum Könyvkiadó,
1999)

„Itt voltunk, mit tehettünk.
Nehéz idők voltak. Mostohább volt
Moldáviánál is” – panaszkodtak
sokszor jogosan. Mégis, az élet las-

sacskán beindult a maga új kerék-
vágásában. Irányított építkezés zaj-
lott a faluban, amelynek során
szabályos utcák, fasorok, járdák jöt-
tek létre. Minden faluban a főtéren
községháza, később újonnan felépí-
tett templom és már a kezdeti évek-
ben működtetett iskola. A gyakori
fizikai nélkülözések ellenére az ak-
kori viszonyok között korszerűen
felszerelt meleg iskola, a tanítás je-
lentette felemelkedésüket és meg-
erősödésüket. De újdonság volt
számukra az időközben megalakult
népház és a gazdakör is. Összessé-
gében véve nélkülöztek, de örültek
az ünnepnapoknak, az életesemé-
nyeknek: mindig pazarló kereszte-
lőt, esküvőt, tort tartottak. Zárt
közösségükben mindig ragaszkod-
tak hagyományaikhoz, szokásaik-
hoz, nyelvükhöz és észjárásukhoz.

Harmincöt évet tartott az al-
dunai magyarok, székelyek identi-
tásmegőrzés szempontjából
felhőtlenebb élete. A nehézségek el-
lenére mégiscsak bekövetkezett egy
Bukovinában lassacskán beszűkülő
életterű néptöredék megmentése és
felemelkedése az európaiságban
Bukovinánál inkább jeleskedő Dél-
vidéken. Ez idő alatt egy új nemze-
dék nőtt fel, majd bekövetkezett a
Monarchia bukása, az első világhá-
ború vége. Mire gyökerett eresztet-
tek, és beilleszkedtek a velük együtt
élő nemzetiségek körébe, újra ki-
sebbségi sors jutott osztályrészül
nekik. Ezúttal nem a román, hanem
a szerb nyelvet kellett megtanul-
niuk, használniuk. Még az iskolá-
ban is szerbül tanították a
gyermekeket az új ország földraj-
zára és történelmére, habár a szerb-
ség betelepülése csak a harmincas
évek második felében kezdődött,
akkor is elsősorban tisztviselők te-
lepedtek le. A fentiek ellenére a két
világháború között nagyobb, látvá-
nyos változások nem következtek
be az al-dunai falvak életében. A
szerb királyságban ugyanúgy élték
független életüket, mint azelőtt, el-
végre Vajdaság tartománya a király-
ság fejlett része volt. Vajdaságban a
szerbek aránya csak megközelítette
a fele arányt, a többséget különböző
nemzetiségek alkották. A magyarok
központja lett Torontálvásárhely
(Debelyacsa), a románoké Révaúj-
falu (Banatsko Novo Selo), a néme-
teké Almás (Apfeldorf) és a többi.

A „kicsi magyar világ” három és
fél esztendeje is túl rövidnek bizo-
nyult a jelentősebb változáshoz.
Hatvan esztendő viszonylagosan ki-
egyensúlyozott életkörülményeit
követően aztán egyszerre „felfor-
dult a világ”. 1944 októberében
megpecsételődött a második világ-
háború kimenetele és vele együtt a
vesztesek sorsa. A németek, a ma-
gyarok és egyéb nemzetiségek ellen
elkövetett atricitások, internálások
megdöbbentő méreteket öltöttek,
miközben a titoista partizán hata-
lom fokról fokra megtette a magáét
a kisebbségeivel, a másként gondol-
kodókkal szemben. Bár Jugoszlávia
a nyitott, a szabad mozgást megen-

gedő kommunizmust képviselte,
látszólag lágy diktatórikus rend-
szerrel, a kisebbségeit legalább úgy
felőrölte, mint a kemény diktatúrák.
Nagyobb volt ugyan a mozgástér,
de az igazságtalanság ellen fellépő-
ket, a rendszernek nem tetsző elvek
mellett kiállókat nyomon követte az
államhatalom, és szükség esetén le-
csapott rájuk. Fokozódott a kiván-
dorlás, a kilencvenes évek délszláv
háborúja pedig sokakat menekü-
lésre késztetett. Kedvezőtlen sors
jutott hát Hertelendyfalva, Sándor-
egyháza és Székelykeve (székely
magyar) népének. És bár igaz, hogy
Vajdaságban a formális többnyelvű-
ség jó ideje működő gyakorlat, és
az állam nyíltan támogatásáról biz-
tosítja a kisebbségek önszerveződé-
sét, ez még korántsem elég. Fontos
ragaszkodni a saját identitáshoz, ki-
állni mellette. Összegzésképpen
mégiscsak elmondható, hogy –
minden nehézség mellett – a Délvi-
dékre áttelepült bukovinai széke-
lyek zárkózottságuk ellenére, vagy
éppen annak köszönhetően, meg-
őrizték kultúrájuk ősiségét, és
„megfogyva bár, de törve nem” ra-
gaszkodnak gyökereikhez.

Manapság a legalapvetőbb gond
a megmaradás szempontjából maga
a kedvezőtlen népesedési helyzet. A
születések száma már jó ideje ala-
csonyabb az elhalálozások számá-
nál, ráadásul nagyon magas lett az
elvándorlás. Harmadrészt fokozott
a beolvadás, az átlagos többszöröse
a vegyes házasságok aránya. A ma-
gyar közösségek fogyása a vége-
ken, a szórványban még kirívóbb,
mint amúgy. Napjainkban az iden-
titás megőrzését egyre inkább fel-
váltotta az anyagiak hajhászása, és
nagyon nehéz kitörni ebből az ör-
dögi körből. Nehéz megőrizni az ér-
tékeket, fenntartani az
egymásrautaltság érzését, a közösség
megtartó erejét. Mégis, tudatosítani
kell azt, hogy a megmaradás elsősor-
ban az érintett közösségen múlik.
Márpedig a Székelyföldről Bukovi-
nába, majd a Vajdaságba átvitt szé-
kely virtusnak szélben és viharban
is virulensnek kell maradnia. 

Az al-dunai székelyek történeté-
nek a megismerése, a velük kialakí-
tott kapcsolat, a sorsuk iránti
aggódó cselekedet mindazok meg-
erősítését szolgálja, akik tömbben
élnek, vagy legalábbis vegyes kö-
zegben. Egy konzervált világ lassú
átalakulásának, egy zárt közösség
megpróbáltatásainak a tanúi lehet-
nek. Miközben sajátos értékrend-
jük, szokásaik, humorérzékük,
érzületük csodálóivá válhatnak.
Velük és általuk mindannyian gaz-
dagabbak vagyunk. Mert amikor
székelyekről beszélünk, nemcsak a
Székelyföldre, hanem az innen ki-
rajzottak hányatott sorsára is gon-
dolunk. Mindenekelőtt a madéfalvi
veszedelmet követően létrehozott öt
bukovinai csángó falura, majd az
onnan számos vidékre eltelepült
sorstársakra. Kiemelten az al-dunai
székelyekre, akik hányatott sorsuk
ellenére is kitartanak a végeken.
Isten áldja őket!

(Folytatjuk)
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Az al-dunai székelyek rövid története
Dr. Ábrám Zoltán



Még tegnap, a hirtelen jött ta-
vaszban bazsarózsák nyíltak, s az
orgonák már kezdték útjukra eresz-
teni apró virágaikat. Aztán a várat-
lan lehűlés megálljt parancsolt a
május eleji virágkeringőnek. Mára
már megint melegszik, s felpattint-
ják titkolt virágaikat a gyöngyvirá-
gok. Pünkösdi rózsák lengetik
sziromkoszorúikat, s már virágzó
orgonát is látni.

orgonaszó orgonaillat, 
ónkarikás ablaktányérok
lépesméz-ízű zsoltár
életem pünkösd-évszaka
lelkem pünkösdi itala

Kányádi Sándor kezdi így
1975-ben írt Egy csokor orgona
mellé című, Jékely Zoltánnak aján-
lott versét. Kányádi ma lenne éppen
90 éves.

máig zsongító óborom
nyelvem petőfi sándora
albertus molnár
ledőlt a cinterem fala
kövei földbe vástak
védtelen áll a dombon
maholnap egyesegyedül
istené lesz a templom
csupán egy ajkon szól már
paptalan marosszentimrén
haldoklik szenczi molnár
hoztam egy csokor orgonát
ülök őbenne bízón
ülök hol várja jézusát
a házsongárdi síron

A Kaláka együttes épp e napok-
ban turnézik Erdélyben a Vannak
vidékek és a Valaki jár a fák he-
gyén című műsoraival. Kolozsvárt,
Székelyudvarhelyen, Sepsiszent-

györgyön s Kézdivásárhelyt való-
színűleg felhangzik legújabb Ká-
nyádi-zenéjük is, a Halottak napja
Bécsben.

(…)Mert a legárvább akinek
még halottai sincsenek
bora ecet könnye torma
gyertyájának is csak korma
álldogálhat egymagában
kezében egy szál virággal
mert a legárvább akinek
még halottai sincsenek(…)

Jut eszembe erről Pápai Páriz
Ferenc. Éppen 370 éve született
Désen. Gyulafehérvár, Marosvásár-
hely és Nagyenyed után tanulmá-
nyait 1672-től külföldön folytatta.
Lipcsében és Bázelben orvosnak,
Heidelbergben bölcsésznek tanult.
Három évre rá Apafi Mihály udvari
orvosa és a nagyenyedi kollégium
tanára lett. Negyven évig dolgozott
tanárként Nagyenyeden. Először ta-
nított magyar kollégiumban orvosi
alapismereteket. Diákjainak kül-
földi egyetemi ösztöndíjakat szer-
zett. Rektorént külhoni támo-
gatóitól nagy összeget gyűjtött az
elpusztult nagyenyedi kollégium új-
jáépítésére. 1704 márciusában a
kollégiumot és Nagyenyedet labanc
hordák égették fel. (Ezen esemény
köré fonódik Jókai Mór A nagy-
enyedi két fűzfacímű kisregényé-
nek története is.) 1711-ben Pápai
kérésére az angol király elfogadta a
kollégium megsegítésére történő
pénzbeli gyűjtést, s 1720 – 1743 kö-
zött adományából felépült az ókol-
légium. Pápai nem érhette meg
iskolája újjáépítését. 1716-ban köl-
tözött ki az Őrhegy alá.

Az első magas szintű magyar
nyelvű orvosi munka, a Pax corpo-
ris… írója. Műve a XVII-XVIII.
századfordulón a legkedveltebb or-

vosságoskönyv,
gyógynövényka-
lauz, a gyógyulni
vágyók kátéja volt.

Rendkívül előre-
mutatóak voltak a
korának idegrend-
szeri betegségekre
vonatkozó orvosi
ismeretei. A Par-
kinson-kórral kap-
csolatos leírását
csak a legutóbbi
időkben ismerte el
a nemzetközi szak-
irodalom. Pápai ezt
írja tremorról: Az
Reszketegség va-
gyon vagy edgy
részben, ugymint
vagy Főben, vagy
Kézben, vagy pedig
többekben egyszer s’ mind. Mintegy
130 évvel Parkinson előtt már
eléggé pontosan összefoglalta a
Parkinson-kór alaptüneteit, leírta,
hogy a betegség progresszív, főként
az időseket érinti, és azt is, hogy a
betegség oka az agyban keresendő:
E nyavalya a főnek nyavalyái közé
számláltatik. (Érdemes megje-
gyezni, hogy James Parkinson a
róla elnevezett betegség patológiai
hátterét a nyaki gerincvelő megbete-
gedésének tartotta.) Pápai már akkor
említést tesz a Parkinson-kór és a
helytelen étkezési szokások összefüg-
géséről: – (…) disznóhús étel igen
ártalmas – valamint a kis mennyi-
ségű alkohol jótékony hatásáról: Itala
hasonlóképpen szűkös légyen: éljen,
ha lehet, zsályás vagy ürmös borral, a
méhser is hasznos (...) A telített zsírok
korlátozását és a mértékletes alkohol-
fogyasztást egyes vizsgálatok napja-
inkban is védő hatásúnak tekintik.

Ugyancsak értékes alkotása volt
a – részben Szenczi Molnár Albert

korábbi szótárának bővítésén ala-
puló – latin–magyar szótár; első al-
kalommal 1710-ben jelent meg.

Nagyenyedhez közel fekszik
Szászcsanád, a Kis-Székás völgyé-
ben. Itt született 1870-ben, szintén
május 10-én, Tuzson János botani-
kus, erdőmérnök. A selmecbányai
Bányászati és Erdészeti Akadémián
erdészmérnöknek tanult. 1899-ben a
kolozsvári Ferenc József Tudomány-
egyetemen szerzett bölcsészdoktori
oklevelet. Sokáig szerkesztette a ma-
gyar botanika legpatinásabb folyó-
iratát, a Növénytani Közleményeket.
1912-ben a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Növényrendszertani
Intézetének vezetője s a Füvészkert
igazgatója lett. Kutatóként főleg a
fás növények szövettanával, nö-
vényföldrajzával és ősnövénytani
vizsgálatokkal foglalkozott. Már
nyugdíjasként vásárolta meg 1925-
ben a fenyvespusztai erdőbirtokot,
benne az Erzsébet királyné emlé-
kére létesített Erzsébet-ligettel, a
létrehozta messzi országokból ho-
zott fenyőfajokkal a ma nevét viselő
arborétumot. 1943 decemberében
örök nyugalomra helyeztetett a Far-
kasréti temetőben.

Tizedike után érkeznek a fagyos-
szentek. Ám az utolsó fagyot hozó
napok nem pontosan fagyosszen-
tekkor várhatók. Erre utal az ókori
Róma kísérteties Lemuria ünnepe
május 9-én, 11-én és 13-án. Az ün-
nepségsorozat a holtak ártó szelle-
meinek kiengesztelését szolgálta.

Pongrác, Szervác és Bonifác név-
ünnepei május 12. és 14. közé esnek.

Évszázados paraszti tapasztalat
szerint ebben az időszakban a me-
legedő időjárás hirtelen hűvösre
fordul, sokszor fagyot is hoz, amely
a sarjadó rügyeket, vetéseket tönk-
reteheti. A szorongás olyan erős,
hogy szakrális kultuszuknak nincs
nyoma: még patrociniummal, szo-
borállítással sem remélik, hogy jó-
indulatuk megnyerhető.

Szervác, Pongrác, Bonifác, mind
a fagyosszentek,

Hogy a szőlő el ne fagyjon, füs-
töljenek kendtek!

Elővigyázatosságból az olyan ké-
nyes egynyári zöldségeket, mint
például az uborka bab, paradicsom,
paprika, csak a fagyosszentek után
ültették el.

Pedig e három jámbor szent iga-
zán semmivel sem szolgált rá, hogy
ily kétes dicsőségre tegyen szert.

E napokhoz időjóslatok is kapcso-
lódtak.

Ha szép idő van, akkor mondják:

Sok bort hoz a három ác,
ha felhőt egyiken se látsz.

Vagy:

Pongrác-napi eső,
Zöldül már a mező.

Úgy tartották, ha fagyosszentek-
kor nagy a hideg, akkor rossz ter-
més várható.

A hagyomány szerint Pancratius
és Bonifatius ókeresztény vértanúk
voltak. Bonifác nevét és ünnepét a
régi Magyarországon nemcsak a fa-
gyosszentek társaságában, hanem
külön is számon tartották. Miséjét
több középkori misekönyvünkben
megtaláljuk. A Bónis, Bóné, Bóna
családnév a Bonifác származéka.

Servatius Rajna-vidéki püspök
volt. Kr.u. 384-ben, pünkösdhétfőn
halt meg, amely akkor május 13-ára
esett. A legenda szerint szabadban
lévő sírját soha nem lepte be a hó, bár
körülötte magasan állott a hóesés.

Reményében annak, hogy ma
Nagygalambfalván, Nagyenyeden s
a Farkasréti temetőben egy-egy or-
gonavirág is reáhull azokra a sí-
rokra, maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2019-ben, május első dekád-
jának végén, fagyosszentek előtt

Orgonaszó, orgonaillat, lépesméz ízű zsoltár
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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) 

KANYARÓ FERENC (Torda, 1859. máj.
25. – Torda, 1910. márc. 21.): irodalomtörté-
nész. Kolozsvárott szerzett unitárius papi és
tanári oklevelet. 1880-tól a kolozsvári unitá-
rius főgimnázium tanára. Számos irodalom-
történeti cikke jelent meg elsősorban Zrínyi

Miklósra vonatkozóan. M.: Zrínyi ismeretlen
munkája (Siralmas panasz kiadása, 1890);
Unitáriusok Magyarországon... (Kolozsvár,
1891); A Zrínyiász kelte és költője (Bp.,
1894); Adalékok Erdély régi irodalomtörté-
netéhez (Bp., 1897). 

SCHMEITZEL MÁRTON, Schmeizel
(Brassó, 1679. máj. 28. – Halle, 1747. júl.
30.): statisztikus; egyetemi tanár. 1700-ban
Jénába, majd Wittenbergbe és Greifswaldba
ment teológiára. Mint nevelő nagyobb utakat
tett Dániában, Német- és Svédo.-ban és Né-
metalföldön. 1721-ben Jénában a bölcseleti
kar tanára és egyetemi könyvtáros. 1731-ben
I. Frigyes Vilmos porosz király az államjog
és történelem tanárává nevezte ki a hallei
egyetemre. ~ még a korabeli leíró statisztika
művelője, de már elfordult az államismeret
megmerevült skolasztikus hagyományaitól.
Egyébként elsőnek használta jénai egyetemi

előadásaiban (Collegium politico-statisticum,
1723) a statistica kifejezést. Hallei tartózko-
dása idején főként Erdélyre vonatkozó törté-
nelmi tanulmányokkal és egy m. történeti
könyvtár anyagának gyűjtésével foglalkozott.
Ez utóbbi katalógusát a nagyszebeni szüle-
tésű Agnethler Mihály helmstedti egyetemi
tanár adta ki (1748 - 51). F. m.: Commentatio
historica de Coronis...Regni Hungariae coro-
nae (Jenae, 1712); Einleitung zur Staatwis-
senschaft... (Halle, 1732); Catalogus
scriptorum, qui res Hungariae, Transsilvaniae
etc illustrant... (Halle, 1748).

SZABÓ SÁMUEL (Székelyföldvár,
1829. máj. 16. – Kolozsvár, 1905. jan. 1.):
tanár, történész. Tanult Nagyenyeden, Seges-
várt, 1848-ban a pesti egyetemen és a nagy-
váradi tüzérképző iskolában. 1848–49-ben
Gábor Áron mellett részt vett az erdélyi har-
cokban. A szabadságharc bukása után egy
ideig bujdosott, aztán főúri családoknál ne-

velősködött. 1856-tól Heidelbergben tanult.
1858-tól marosvásárhelyi, 1868-tól haláláig
a kolozsvári ref. kollégium tanára volt. 1867
-68-ban szerkeszti a marosvásárhelyi Szé-
kely Közlönyt, 1869-től 1871-ig Kolozsvá-
rott az Erdélyi Gazdát. F. m.: A kolozsvári
ev. ref. főtanoda régibb és legújabb története
(Bp., 1876); Hunyadi Mátyás... (Kolozsvár,
1902); A székelyudvarhelyi codex (Bp.,
1908).

ALBISI LÁSZLÓ, Biki (Dés, 1819 –
Bp., 1881. máj. 20.): színész, színigazgató.
Huszonegy évesen Erdélyben színigazgató,
majd a kolozsvári Nemzeti Színház operatár-
sulatának tagja. A szabadságharc alatt hon-
véd, utána ismét a kolozsvári színházhoz
szerződött. 1869-től a bp.-i Nemzeti Színház
tagja. Szerepköre korábban az operabuffó,
később komikus apák, burleszk humorú szín-
padi alakok.

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Kiss Székely Zoltán

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCLVII.)

Istené lesz a templom a paptalan Marosszentimrén
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„Minden, ami egyszer meg-
történik, lehet, hogy soha
többé nem történik meg újra.
De minden, ami kétszer törté-
nik, bizonyosan megtörténik
harmadszor is”. Paulo Coelho

Első változat. A vonat lassított.
Próbáltam közelebb férkőzni a
vagon falához és kipillantani a ré-
seken, hátha megtudom, hogy hol
vagyunk. Mohón kíváncsiskodtam
erre is, arra is, de csak fegyveres
német katonákat, szögesdrót kerí-
tést és barakkok hosszú sorát vél-
tem felfedezni. Mégis
megörvendtem, mert arra gondol-
tam, hogy ennél az utazásnál már
biztosan nem lehet rosszabb! Hála
istennek! Végre-valahára megér-
keztünk! Ez szinte kibírhatatlan
volt. Egy-két napi eledelt hozhat-
tunk csak magunkkal, és már több
napja úton voltunk. Ha előre tudom,
hogy ilyen hosszú az út, akkor nem
eszem az ételből, hogy több jusson
a gyermekeknek és a feleségemnek.
A négyéves, legkisebb lányom na-
gyon sokat sírt. Didergett, éhezett,
kimerült volt. Akkora volt a zsúfolt-
ság, hogy le sem fektethettem, ne-
hogy agyontapossák. Felvettem az
ölembe, betakartam a kabátommal,
magához ölelte unikornisát, de újra
és újra felsírt. Egy idő után már
sírni sem volt ereje, szemei meg-
üvegesedtek, és én attól rettegtem,
hogy végzetesen ki fog száradni. A
három nagyobb gyermekem is ne-
hezen viselte a megpróbáltatást.
Fintorogtak az irtózatos ürülékszag-
tól, de mi rájuk mordultunk, hogy
fejezzék be, mert viselkedni a mar-
havagonokban is tudni kell.

Nos, ezért megváltásnak érez-
tük, amikor a vonat sisteregve és
fújtatva megállt. Félrehúzták az aj-
tókat, és hirtelen szemünkbe áradt a
világ világossága. De micsoda vi-
lágé! SS-katonák ordítottak le ben-
nünket mellbevágó hangnemben.
Meggémberedett tagjainkat alig

tudtuk mozgatni, de még egymás-
hoz sem mertünk szólni, olyan fé-
lelmetesen üvöltöttek és sürgettek
bennünket hosszú sorban a sínek
mellett tovább. Néhány magasabb
rangú tiszt elébe dirigáltak, akik
ránk mutatva irányítottak: a jó erő-
ben levő férfiak egyik irányba, az
idősebb férfiak, asszonyok, anyák,
gyermekek másik irányba. Bennün-
ket is szétválasztottak. Még annyi
időm sem volt, hogy magamhoz
szorítsam őket, máris rikácsolva ta-
szították fel őket egy teherautóra.
Az unikornis beleesett a sárba, és én
magam elé képzeltem a kislányom
síró arcát és azt, ahogyan az édes-
anyja és a testvérei megpróbálják
megvigasztalni. Miközben ott áll-
tam néhány száz sorstársammal,
mégis magányosan, valami nyo-
masztóan nehéz szag telepedett
ránk. Az orrfacsaró bűz nagyon szo-
katlan volt, de mintha hasonlított
volna valamire. Talán arra, amikor
az egyetemi laboratóriumban meg-

fogtam véletlenül egy tűzforró fém-
darabot, és kezem bőrének égett
szaga összekeveredett az átható ke-
mikáliák bűzével, de ez most még
annál is töményebb és émelyítőbb
volt. Ó, Istenem, vajon mikor
fogom ismét látni szeretteimet?

Második változat. A buszunk
fékez. Kinézek az ablakon, és felis-
merem azt, amit már annyiszor lát-
hattam képeken. Ott a tornyos kapu
és az alatta áthaladó sínpár. Látoga-
tók százai tolonganak alatta, mi is
kiszállunk, mert bennünket is hajt a
kíváncsiság. Megdöbbenünk a kon-
centrációs láger hatalmasságán, hi-
szen a képek nem képesek a
méreteket hűen tükrözni. A vége a
ködbe vész, és nekünk 20 percet
kell gyalogolni, hogy eljussunk az
egyik sarkába, majd újabb húsz per-
cet, hogy visszatérjünk, és további
fél órába telik, mire elbaktatunk a
krematóriumok romjaihoz is. Ez
aztán tényleg nagyipar! Hát ide ér-
keztek szerelvények százai, min-
denik emberek ezreit hozva
magával! Hát itt vált „sorstalanná”
milliónál is több élő és érző ember!
Felfoghatatlan, érthetetlen, mi
mégis a saját nyomorúságunkon
kezdünk nyafogni, mert elfáradunk
a sok kutyagolástól, ráadásul a
véget nem érő zuhétól is alaposan
elázunk. Ránézek az unikornisát
szorongató, elfáradt kislányomra,
magamhoz ölelem, és felveszem a
nyakamba. Szólok néhány biztató
szót a nagyobbaknak is, megfogom
a feleségem kezét, és szabadon sé-
tálunk ki a haláltáborból az életbe.

Kicsit olyan érzés volt eltávozni
a lágerből, mintha egy rémálomból
ocsúdtam volna fel. De amíg ez ne-
künk csak egy utazás volt, addig a
szerencsétlenül járt embereknek a
végső utazást jelentette. A haláltá-
borok emlékeztetők a szörnyűségek
utáni nemzedékeknek. Mindenki-
nek meg kellene ezeket látogatni,
mert akkor talán egy ideig ritkábban
siránkoznánk elkényelmesedett
életünk kicsinységein. De kár, hogy
csak egy ideig. Mert az emberben
ott lapul az esendőség, és nem tanul
a múltból. Sajnos a zsidó népirtás
sem egyedi eset a világtörténelem-
ben. Az, hogy milyen sötétség rejlik
az emberi lélek legmélyén, szá-
momra ugyanúgy felfoghatatlan,
mint az, hogy Auschwitzot meg
lehet ismerni, de megérteni soha. 

Veress Zsombor

Megismerni lehet, megérteni soha
Az auschwitzi és birkenaui haláltáborokban jártam családommal
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 23-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 Franz Schubert osztrák
zeneszerző egyik híres művének a címét kapjuk. Könnyítésként egy betűt előre beír-
tunk.

VÍZSZINTES: 1. Kacérkodik – Értelmetlen, logikátlan. 7. Tetejére – Pára egynemű
hangzói. 8. Buli, parti – Brazil tagállam. 9. Részben pénzel! – Osztrák, thaiföldi és belga
gépkocsijelzés. 11. Földdarab, göröngy – Le. 12. Inda, hajtás – Csípős fűszer. 14.
Kicsinyítő képző – Legvégén! 15. Mén – Svéd popegyüttes. 18. Létezett – Történelmi
köz. 19. Becézett férfinév – Madzag, zsineg. 22. Korrövidítés – Sértetlen. 23. Szalonnát
főz – Színültig. 25. Kísértet, szörny – Orosz folyó. 27. Csüng – I. P. I. 28. Amely ideig –
Odú, vájat. 30. Keservesen sír – Védelmez. 31. Szekció – Lemez. 

FÜGGŐLEGES: 1. Pánkó – Sémi nép. 2. Merész – Ízletes húsú hal. 3. Azonos betűk
– Páratlan répa! 4. Az Amerikai Egyesült Államok angol rövidítése – Kopasz. 5. Jussol –
Kaszinójáték. 6. Költséges, nem olcsó – Koncentrációs tábor. 10. Festőeszköz – Éljenzést
kifejező szó. 13. Hosszú női sál – Éjszínű, fénytelen. 16. Máshollét igazolása – Pihen a
gulya. 17. Forog vele a világ – Fontos akta. 20. Gomba szaporítószerve – Vizenyő. 21.
Támogat – Olajbogyó. 24. Huszárparancs – Beteget gondoz. 26. Tagadószó – Orosz
vadászrepülőgép. 29. Keleti játék – Gerlefej! 

Koncz Erzsébet

Az ÁPRILISI ÉVFORDULÓK (3.)
című pályázat nyertesei:

Fornvald Ana-Dorfia, Szászrégen, 
Ierbuşului u.

Borda János, Marosvásárhely, 
Moldovei u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
EÖTVÖS; GERANDO; MEDICI; MÜHLBECK; HAZAY;

EDVI; MENTOVICH; KISS; SÁRKÖZY; BO
Kérjük a nyerteseket, 

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

Megfejtések 
a május 3-i számból:

Klasszikus (ikrek):
A borozás

Skandi:
Aztán nemsokára találkoztam
egy helyes kis szöszke marsbeli
nőcikével.

3.
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Szerkeszti: Kiss Éva 847.

R

VÍZSZINTES: 1. Gazdaságtörténeti író, 150 éve, márciusban született (Sándor).
10. …marcia: indulószerűen (zene). 11. Régi súlyegység. 12. Bariton operaénekes,
népdalgyűjtő, 150 éve halt meg (Mihály). 17. Tara úrnője (Scarlett). 19. A technécium
vegyjele. 20. Madridi képtár. 21. Bog. 22. Pinceszag. 23. Becézett Ferenc. 24. Ütközet.
25. Keleti bérmunkás. 26. Határrag. 27. Színültig. 29. Vészt hozó (latin). 31. Pára! 32.
Vietnami holdújév. 34. Finom báj, kellem. 36. Mikszáth felesége. 38. Ruhatartozék. 40.
G. Bruno születési helye. 42. Álmos anyja. 44. Start. 46. Egyszerű vegyi anyag. 48. Anyag-
mennyiség-egység. 49. Attila névváltozata. 51. Környezetéből feljebb juttat. 53. Francia
személynévmás. 54. Amerikai költő, 200 éve született (Walt). 55. Író, egyetemi tanár
Kolozsváron, 125 éve hunyt el (Lajos).

FÜGGŐLEGES: 1. Friss az újság. 2. Olasz névelő. 3. Mario Vargas …, perui író. 4.
Hangos nevetés. 5. Lyukat készítő. 6. A fluor és a nátrium vegyjele. 7. Ecetcseppek! 8.
Finn atléta (Ville). 9. Olasz államteoretikus, 550 éve született (Nicolo). 13. Odúja van.
14. Ritka (német). 15. Női név (szept. 16.). 16. Skálakezdet. 18. Cremonai hegedűkészítő.
20. Német operaszerző, 150 éve született (Hans). 21. Ló kicsinye. 22. Te (német). 24.
… Eastwood, filmsztár. 25. Keményfém. 28. Székely is. 30. Elcsór. 33. Arany terhe. 35.
Botanikus, MTA-tag, 175 éve született (Gyula). 37. Tagadás. 39. Indonéziai sziget. 41.
Föníciai betű. 43. Este (francia). 45. Sugárhajtású repülőgép. 47. Ama párja. 50. A trícium
és a volfram vegyjele. 51. Kicsinyítő képző. 52. Elem!

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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ADÁSVÉTEL

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

ELADÓ gyümölcsös 47 ár belterüle-
ten. Tel. 0740-086-654. (7/2526-I)

ELADÓ tűzifa, 150 lej/m. Tel. 0747-620-
424. (2537)

ELADÓ tűzifa megbízható cégtől. Tel.
0747-566-430. (5/2522)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel. 0758-
548-501. (2538)

ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0745-
386-089. (16/2559-I)

ELADÓ kézi perzsaszőnyeg (190x95 cm)
– 150 lej, jobbos hallókészülék – 150 lej.
Tel. 0365/735-650, 12-18 óra között.
(17/2584)

ELADÓK tízhetes malacok. Tel. 0740-
463-935. (4/2569)

ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
kályhacsövek, többféle bútordarab,
lemezek, órák, csergeterítő, porszívó,
többféle nagy és kicsi edény, 15 db
báránybőr, sok baba, kerékpár,
szőnyegek, Thonet-székek, fából kiságy,
sok tűzifa, kagylók, poharak és sok
egyéb, minden olcsón. Csere is érdekel.
Tel. 0265/242-342. (12/2605)

VÁRMEZŐBEN a Fő út mellett 4
darab 500 m2-es telek eladó kedvező
áron. Tel. 00-36-20-334-8629.
(3/2595-I)

ELADÓ Dacia 1310, 1996-os, 76.000
km-ben. Tel. 0770-171-936. (6/2619-I)

ELADÓK: váltóeke, krumplikidobó,
tárcsás kasza (185-230 cm), betonkeverő
dízelmotorral, magfúvó. Tel. 0745-404-
666. (7/2620)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(5/2618)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (18/2632-I)

LAKÁS

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

A XXIII. Marosvásárhelyi Napok programja
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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 szobás, I. emeleti, vagon tí-
pusú tömbházlakás Marosvásárhe-
lyen, a Szabadság utca környékén.
Ára: 36.000 euró. Érdeklődni a 0742-
940-744-es telefonszámon, 10-20 óra
között. (11/2530-I)

ELADÓ négyszobás ház Szentgerice
központjában, Marosvásárhelytől 19
kilométerre, aszfaltút a kapuig,
fürdőszobával, mellékhelyiségekkel és
sok gazdasági épülettel. Szükség
esetén 5 hektár szántóföldet és 72 ár
gyümölcsöst is eladunk. Irányár 35.000
euró. Tel. 0740-808-298. (6/2523-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon hosszú távra. Tel.
0365/410-620. (6/2546)

ELADÓ ház Nyárádszeredában tiszta
telekkönyvvel. Tel. 0756-630-249.
(2/2541-I)

KÉTSZOBÁS tömbházlakást vásá-
rolnék a Kornisa negyedben vagy kör-
nyékén. Tel. 0723-263-065. (mp.-I)

SÜRGŐSEN eladó 3 szobás, 2
fürdőszobás tömbházlakás és garázs.
Érdeklődni lehet a következő
telefonszámon: 0751-684-604. (2/2567)

ELADÓ I. osztályú, tégla tömbházla-
kás első emeleten, a régi Tudorban.
Tel. 0744-236-015, 0744-582-168.
(5/2570-I)

ELADÓ I. osztályú, 2 szobás lakrész
III. emeleten, a Kövesdombon. 
Irányár: 43.000 euró, alkudható. Tel.
0730-367-454, 15 óra után. (6/2599-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás ga-
rázzsal, pincével. Érdeklődni a 0754-
323-475-ös telefonszámon, 10-20 óra
között. (8/2601-I)

ELADÓ kertes ház, Marosvásárhely,
Dózsa György utca (360 m2). Tel.
0771-384-428. (13/2627-I)

ELADÓ Nyárádmagyaróson egy
1942-ben épült háromszobás tégla-
ház 25 ár területen; istálló, csűr, mel-
léképületek is vannak, valamint
zöldségeskert. Telekkönyv rendben,
azonnal átiratható. Az ingatlan a főút
mellett található. Tel. 0757-718-104.
(16/2630-I)

ELADOM központhoz közel található
magánlakásomat (előszoba, konyha,
szoba, pincerész), vagy elcserélem a
Kárpátok sétányon egy garzonra. Ér-
deklődni naponta 10-22 óra között a
0365/781-886, 0741-009-451, 0770-
939-727-es telefonszámokon.
(15/2629-I)

KIADÓ egyszobás, földszinti, bútoro-
zott lakás hosszú távra a Mocca kör-
nyékén. Tel. 0770-513-712. (19/2633-I)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházla-
kást vagy magánházat. Azonnali fize-
tési lehetőség. Tel. 0755-309-832.
(1/2637-I)

SÜRGŐSEN eladó 2 szobás, külön
bejáratú, ultramodern tömbházlakás
a Kövesdombon. Irányár: 49.000
euró, alkudható. Tel. 0755-309-832.
(1/2637-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

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

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

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

PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és RAKTÁROST alkalmazunk pékségbe. Előnyös munka-
bér, nyolcórás munkaprogram, étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21220)

A VIM SPECTRUM GYÓGYSZERGYÁR TELEFONOS ÉRTÉKESÍTŐT alkalmaz. Versenyképes bé-
rezés. Elvárások: a román nyelv magas szintű ismerete, nagyon jó kommunikációs készség. Az önéletraj-
zokat a vim@vimspectrum.ro e-mail-címre vagy a vállalat székhelyén várjuk. (21227-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u.
47/3. szám (November 7.). (63639-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 pékségbe (fizetés
2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés 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)

MUNKAVÉDELMI és TŰZVÉDELMI MAGÁNCÉG MUNKATÁRSAT alkalmaz. Elvárások: mesteri,
mérnöki vagy almérnöki szakképzés, B kategóriás jogosítvány, PC-használati tapasztalat, kommunikációs
készség, a román nyelv ismerete. Az önéletrajzokat az office@munkavedelem.ro e-mail-címre vagy a
0265/266-074-es faxszámra kérjük elküldeni. (21232)

ÁKOSFALVI KISBÚTORGYÁR SZAKKÉPZETT ASZTALOSOKAT és CSISZOLÓKAT alkalmaz.
Korrekt bérezést és a szállítási költségek fedezését biztosítjuk. Érdeklődni a 0726-703-123-as telefonszá-
mon. (21231-I)

MUNKÁT KERESEL, fiatal és tapasztalatlan, de ambíciós vagy? AUTÓKOZMETIKÁT, AUTÓFÉNYE-
ZÉST tanulhatsz nálunk, jó kereseti lehetőséggel! Tel. 0732-539-275. (21228-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST, KARBANTARTÓT és fiatal SEGÉDMUNKÁST. Tel.
0744-644-026. (21234)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (21234)

A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG NEHÉZGÉPKEZELŐT (betanítását
vállaljuk), valamint AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro
e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet.
(21235-I)

FELVESZÜNK ügyes kezű fiatal hölgyeket a jeddi termelőbe. Tel. 0745-520-408. (21224-I)

FÉMMEGMUNKÁLÓ CÉG alkalmaz: TECHNIKUST – az ideális jelentkező jártas a fémmegmunká-
lásban, ismeri a technikai rajzot és dinamikus; MENEDZSERASSZISZTENST – az ideális jelentkező is-
meri a román nyelvet, előkönyvelési, alapfokú számítógép-kezelési ismeretekkel rendelkezik és dinamikus.
Az önéletrajzokat várjuk az office@pitco.ro e-mail-címre. Tel. 0744-394-486. (21229-I)

IDŐSGONDOZÓI MUNKA AUSZTRIÁBAN! Tapasztalattal rendelkező, németül jól beszélő, komoly
gondolkodású, KÉPZETT ÁPOLÓKAT keresünk Ausztriába, 4 hetes váltásba, hivatalos, szervezett mun-
kára. Tel. 004368120567069; 004368860601054, 8-17 óra között lehet érdeklődni. E-mail-cím: kovacsan-
namari1@hotmail.com (sz.-I)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET és SZEMÉLYZETET A SZERELŐVONALRA. Aján-
lunk szakmai képzést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. 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. (sz.-I)

ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és fiatal SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0745-832-
391. (21233)

A marosvásárhelyi GIA TECHNOLOGY KFT. MENEDZSERASSZISZTENST alkalmaz. Követelmé-
nyek: az angol és német nyelv ismerete, tapasztalat műszaki területen, értékesítés, dokumentumszerkesztés,
árverés (licitek), fordítások. Az önéletrajzokat a contabilitate@gia-romania.ro e-mail-címre várjuk. Tel./fax:
0265/252-468. (21240-I)

HÖLGYET keresünk PÉNZTÁROS és PÉNZTÁR-ADMINISZTRÁCIÓS MUNKAKÖRBE a marosvá-
sárhelyi DIEGO áruházba. Önéletrajzukat a Diego üzletbe vagy a targumures@diego.ro e-mail-címre kérjük
eljuttatni. (-I)

ALKALMAZUNK ÁRUKEZELŐ MUNKÁST.  Tel 0744-707-936. (9/2609-I)

MAROSVÁSÁRHELYI HENTESBOLTJAINKBA ELADÓKAT alkalmazunk. Szakmai tapasztalat nem
szükséges, mindenki betanításban részesül! Amennyiben kedves, mosolygós vagy, nyitott az új dolgok meg-
tanulására, Rád van szükségünk! Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mail-címen vagy telefonon a
0733-990-055 számon. (sz.-I)

KERTÉPÍTŐ CÉG KERTÉPÍTÉSBEN és TÉRBURKOLÁSBAN JÁRTAS KOLLÉGÁKAT keres Buda
környéki (szentendrei) munkákra. Bejelentett hivatalos munkahely. Bérezés: nettó 1500 Ft/óra. Szállást
Szentendrén családi házban (nem munkásszálló) biztosítunk. Érdeklődni: tel.: 00-36-70-590-2398. (21244-I) 

MAGYARORSZÁGI PÉKSÉG CSOMAGOLÓKAT és BETANÍTOTT PÉKEKET alkalmaz. A szállás in-
gyenes. Érdeklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (21245)

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)

Számítógépek állnak 
az ügyfelek rendelkezésére 
a pénzügyi hivatalokban

A Pénzügyminisztérium az Adó- és Pénzügyi Hivatal révén va-
lamennyi területi pénzügyi hivatalban önkiszolgálás céljából szá-
mítógépeket bocsát az adófizetők rendelkezésére a pénzügyi
kötelezettségek megkönnyítése érdekében. E számítógépek segít-
ségével az adófizetők benyújthatják a jövedelemadóra és a társa-
dalombiztosítási hozzájárulásokra vonatkozó egységes
nyilatkozatot.

A hatályban lévő törvényes előírásoknak megfelelően az egységes
nyilatkozat benyújtási határideje 2019. július 31-e. 

Azok az adófizetők, akik nem rendelkeznek személyi számító-
géppel vagy nincs internet-hozzáférésük, használhatják a pénzügyi
hivatalokban önkiszolgálási céllal rendelkezésükre bocsátott szá-
mítógépeket, hogy létrehozhassák a saját virtuális teret (SPV) és
az ANAF által létrehozott további elektronikus szolgáltatásokat.
Kérésre a pénzügyi felügyelők közvetlen útmutatása is igénybe ve-
hető, hogy az adófizetők eleget tehessenek a pénzügyi kötelezettsé-
geinek. 

A rendelkezésre bocsátott számítógépek kizárólag az elektroni-
kus pénzügyi szolgáltatások elérése céljából használhatók. 

Azon pénzügyi hivatalok, ahol az adófizetők rendelkezésére bo-
csátott számítógépek találhatók, a www.anaf.ro weboldal Servicii
oferite de ANAF (az ANAF szolgáltatásai) menüpontnál találhatók. 

A saját virtuális tér (SPV) létrehozására vonatkozó tudnivalók
a www.anaf.ro weboldalon 

a https://www.anaf.ro/internet/ANAF/servicii online/inregistrare
persoane fizice linken találhatók. 

A jövedelemadóra és a társadalombiztosítási hozzájárulásokra
vonatkozó egységes nyilatkozat a digitális bizonyítvány alapján a
www.e-guvernare.ro portálon is továbbítható az ANAF-nak.

Kérjük az adófizetőket, hogy időben nyújtsák be az egységes
adónyilatkozatot, hogy a benyújtási határidő közeledtével megelőz-
zék az ANAF informatikai rendszerének túlterheltségét. 



ELADÓ tömbházlakás. Tel. 0732-804-
369, 0747-699-113. (2/2638)

MINDENFÉLE

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

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

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
aláírok. Tel. 0756-760-667. (21187-I)

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)

KÉSZÍTÜNK háztetőt cserépből vagy
lemezből, teraszt fából, és vállalunk
bármilyen kis javítást. Nyugdíjasok-
nak 15% kedvezmény. Tel. 0758-639-
258, Csaba. (5/2483-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: Lindab
tetőzetet, ácsmunkát, cserépforgatást,
tetőjavítást, bádogosmunkát 20%
kedvezménnyel. Tel. 0743-799-833.
(9/2507)

TETŐFEDŐ BÁDOGOS vállal
tetőkészítést (cserépből, Lindab
lemezből) és javítást, szigetelést stb.
Tel. 0748-669-239, Mihály. (6/2484-I)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (4/2359-I)

SÍRKERETEK készítése gránitból,
előnyös áron. Tel. 0753-924-431.
(11/2553)

VÁLLALOK tetőfedést, tetőjavítást,
bádogosmunkát, festést. Tel. 0737-
364-290. (4/2543-I)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (4/741)

MEGBÍZHATÓ dadust, pótmamát
keresünk 1,5 éves kislányunk mellé napi
8 órára, hosszú távra, a November 7.
negyedbe. Tel. 0745-888-930. (12/2578-I)

VÁLLALUNK: tetőfedést, külső-belső
munkát, bármilyen kisebb javítást.
Tel. 0744-227-906. (15/2608-I)

OLCSÓ ÜDÜLÉST kínálunk
Hajdúszoboszlón félpanziós ellátással,
házias ízekkel: 7 éjszaka: 500 lej/fő, 3
éjszaka: 250 lej/fő. Tel. 00-36-52-271-
848, 00-36-30-455-7227, Szabó Antalné,
Hajdúszoboszló, Damjanich u. 100. sz.
(8/2621)

KIADÓ 20 m2-es irodahelyiség központi
zónában irodának vagy csendes
tevékenységre. Tel. 0740-180-058.
(20/2634)

VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab
lemezből, tetőjavítást, csatornakészítést,
csatornajavítást, szigetelést kartonból,
festést stb. Tel. 0759-467-356. (3/2639-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk és emlé-
keztetjük azokat, akik ismerték a
szeretett  édesapát, nagyapát, az
egykor Marosvásárhelyen, a Kö-
vesdombon lakott GYÖRGY
JENŐT, halálának 16. évforduló-
ján. Kegyelettel emlékezik fele-
sége, Rózsika, fia, Jenő, leánya,
Éva, unokái: Kinga és Tamás.
Nyugodj békében! (5/2544)

Szomorú szívvel emlékezünk
GYARMATI SÁNDORRA halálá-
nak 8. évfordulóján. Akik ismer-
ték, gondoljanak rá szeretettel.
Nyugodjon békében! Szerettei:
felesége, Irénke, öccse és csa-
ládja. (8/2573)

Ott pihen, ahol nem fáj semmi, 
nyugalmát nem zavarja senki. 
Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, 
nem vagy elfeledve, szívünkben
örökké megmaradsz.
Fájdalommal, kegyelettel emléke-
zünk KISS KLÁRÁRA szül. Sajgó
halálának (2013. május 12.) 6. év-
fordulóján. Férje, Kiss György,
fia, Kiss Róbert, testvérei: Sajgó
Ilona, Simon Mária családjukkal
együtt. (14/2580)

Fájó szívvel emlékezünk 
SZEMÉLY JOLÁNRA szül. Sándor
halálának 8. évfordulóján. Nyu-
godjon békében! Bánatos férje,
Gyula és fia, Árpád, menye, Ida
és mindazok, akik ismerték és
szerették. (15/2581)

„Én vagyok az Út, az Igazság és
Élet, aki hisz énbennem, ha meg-
hal is, él.”
Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
május 14-én a drága édesapára,
RITZ KÁROLYRA, aki immár 20
éve eltávozott tőlünk. A Jóisten
adjon neki továbbra is nyugodal-
mat. Akik ismerték, gondoljanak
Rá kegyelettel. Lánya, Márta és
veje, István. (16/2582-I)

Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet:
szívünkben az örök emlékezet. Az
idő múlik, de feledni nem lehet.
Fájó szívvel emlékezünk május
12-én id. TANKÓ BALÁZS volt
marosvásárhelyi lakosra halálá-
nak 15. évfordulóján. Emlékét
őrzi felesége, lánya, fia, veje,
menye és unokái. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(19/2586)

Könnyes szemmel nézünk az
égre, kérjük a Jóistent, nyugtas-
son békében. Jóságos szíved
pihen a föld alatt, minden könny-
csepp nyugtassa álmodat. 
Fájó szívvel emlékezünk az ud-
varfalvi BAKI ILONÁRA halálának
kilencedik évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
(4/2596-I)

Kegyelettel emlékezünk TAMÁS
SÁNDORRA halálának 2. évfordu-
lóján. Kedves, szép emlékét, sze-
retetét szívünkben megőrizzük.
Megtört szívű édesanyja, fele-
sége, két gyermeke, két testvére
és a rokonok. Emléke legyen ál-
dott és nyugalma csendes! Sze-
rettei. (5/2598-I)

Életem legszomorúbb napjára
emlékezem május 11-én, fiam,
BIRÓ LÁSZLÓ elhunyta alkalmá-
ból. Már egy  éve búcsú nélkül itt-
hagyott. Szívemben örökké élni
fog. Bánatos édesanyja, két lánya
és pici, egyéves unokája, Zoe.
(14/2607-I)

„És ne higgyétek azt,
Hogy elszakadtam tőletek,
Bizony mondom én, veletek 
vagyok
Mind e világnak végezetéig.”

(Reményik Sándor)
Negyven éve, hogy szeretett
édesanyánk, HÉJJAS
GYÖRGYNÉ született GYEPESSY
MARGIT (Mancika) eltávozott az
élők sorából. Áldott, szép emlé-
két kegyelettel őrizzük szívünk-
ben. Isten kegyelme által
nyugodjon békében! Szerető lá-
nyai és vejei. (10/2623)

Fájó szívvel emlékezem szeretett
férjemre, BAKAI PÉTERRE halá-
lának 2. évfordulóján. Nyugodjon
békében! Felesége és nevelt fia,
László. (17/2631)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, férj, édesapa, 

KISS ZOLTÁN 
erdészmérnök 

életének 62. évében elhunyt.
Temetése május 17-én, pénteken
14.30 órakor lesz a felsőőri
(Ausztria) református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (1/2614-I)

Megrendülve, szívünk mély fáj-
dalmával, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk, nagyma-
mánk, dédnagymamánk, a mező-
bergenyei születésű 

SZIGYÁRTÓ OLGA 
született Veress 

maroskeresztúri lakos  
életének 87. évében visszatért
Teremtőjéhez. Temetése 2019.
május 11-én 13 órakor lesz a ma-
roskeresztúri református temető-
ben. Emléke legyen áldott!
Búcsúzik tőle lánya, Olga-Edith,
unokái: Betti és férje; Zsolt és
barátnője; Gellért és felesége;
dédunokái: Kincső, Hanga és
Boróka, illetve menye, Ildikó.
Köszönjük az együtt töltött pilla-
natokat, az emlékeket örökre szí-
vünkben fogjuk hordozni.
(21/2635-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Ezúton fejezzük ki őszinte
részvétünket özvegy Eta néni-
nek a szeretett férj és nagybá-
csi, APA ALAJOS elhunyta
miatt. Nyugalma legyen
békés, emléke áldott! Unoka-
húgai: Icuka és Terike.
(17/2610)

A szeretett személy elvesz-
tése a legfájdalmasabb min-
den közül, amit át kell éljünk,
függetlenül korunktól vagy
annak korától, aki az égbe tá-
vozik.
Együttérzünk ezekben a
nehéz percekben BARABÁSI
ZOLTÁN mérnök, volt helyi ta-
nácsos családjával. Isten
nyugtassa békében!  Maria
Precup, Szászrégen municí-
pium polgármestere, Márk
Endre, Szászrégen municí-
pium alpolgármestere. (sz.-I)
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„Addig leszek köztetek, míg a szívetekben élek!”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy az imádott férj, édesapa, nagytata, após, barát,
ismerős, a temesvári születésű 

DOBAY ISTVÁN 
olimpiai atléta 

május 2-án, életének 82. évében hosszú szenvedés után hir-
telen megpihent.

Viszontlátásra földnek porában,
Viszontlátásra az égi sugárban.
Viszontlátásra a hold udvarán,
Vagy a tejút valamely csillagán –
Vidám viszontlátásra „mégis, mégis”.

Búcsúztatása május 10-én 12 órakor lesz Németországban,
a marli hochstrassei kápolnában, majd temetése egy későbbi
időpontban Marosvásárhelyen, református szertartás szerint,
a katolikus temetőben lesz.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család: felesége, Kati, gyermekei: István és Kinga
családjukkal. (3/2616-I)

Május 10-én 9 és fél éve, hogy eltávo-
zott szerettei köréből édesanyám,
GYORGYISOR MAGDOLNA. 
Akik ismerték és szerették, gondolja-
nak rá szeretettel. Emlékét őrizzük
szívünkben. Soha nem felejtünk el,
drága jó édesanyám. Nagyon hiány-
zol nekünk. 
Lánya, Tuci, két unokája: Istvánka,
Sziszike, négy dédunokája: Józsefke,
Vivike, Ádámka és ifj. Istvánka. 
Nyugodj békében, édesanyám, és
imádkozz érettünk az Úrnál. (9/2622)

„Túl a harcokon és szenvedéseken
Átvészelni egy élet tisztító tüzén
Nem fáj már a seb.”

(Tabéni Géza)
Szomorú szívvel és kegyelettel emlé-
kezünk május 10-én id. BERECZKI
ISTVÁNRA halálának első évforduló-
ján. 
Emlékét örökre megőrzi felesége,
Irma, fiai: István és Ákos, menyei:
Rebi és Betty, unokái: Zsolt, Dóra és
Áron. Nyugalma legyen csendes! (10/2578-I)
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Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan kiegészített
2015. évi 207-es  törvény 250. cikkelyének 1. bekezdése értelmében 2019. május
22-én 11 órakor a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén – Marosludas,
Köztársaság utca 25. szám – nyilvános árverésen értékesítenek  egyes, az alábbi
adósok tulajdonát képező ingó és  ingatlan javakat:
LASCU RADU LUCIAN, Marosvásárhely, Jeddi út 12/B/2 szám
– 11.600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50053, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 54.000 lej. Az ár nem tartalmazza  a héát. 
– 5300  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50465, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 25.757 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 2900  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50037, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 10.845 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 11.600  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50036, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 47.448 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 7000  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50102, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 30.954 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
LUCANDRA SERVOEX KFT., Marosludas, Maros utca 6.
– kereskedelmi helyiség – bár és nyári kert – terület nélkül, Marosludason, a Maros
utca 6. szám alatt, telekkönyvszám 51463, Marosludas, kataszterszám C2,
helyrajzi szám 117/1/2, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 39.767 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát. 
ROMTRANS ROMULUS KFT., Marosludas, Mioriţei u. 18A
– Scania 124L 420 nyerges vontató, 2003-as gyártású, fehér, rendszáma MS-02-
AFR, 987.085 km-ben, hibás (nincs kapcsolószekrény, hiányzik a kardántengely),
kikiáltási ár 11.800 lej  (50%-kal csökkentve).  Az ár nem tartalmazza a héát. 
NIMAS MIHAI, Mezőceked, Urieş 36A, Maros megye 
– 1995-ös gyártású, fekete Opel Frontera személygépkocsi, rendszáma  MS-65-
DNA, 261.000 km-ben, nem működőképes, kikiáltási ár 1.801 lej  (50%-kal
csökkentve). Az ár nem tartalmazza a héát. 
ORMENIŞAN MARIUS IULIU, Marosludas, Fő út 36D
–1997-es, benzines, 1598 köbcentis Opel Astra Caravan személygépkocsi,
rendszáma MS-09-DJT, működőképes állapotban, kikiáltási ár 1.950 lej (50%-kal
csökkentve). Az ár nem tartalmazza a héát. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy legkésőbb egy nappal az árverés előtt
mutassák be a következő iratokat: 
– vásárlási ajánlat 
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél – a részvételi garancia a
kikiáltási ár 10%-a, és a Ludasi Kincstárban nyitott
RO54TREZ4805067XXX002360 számlára kell befizetni; címzett a Maros Megyei
Közpénzügyi Hivatal (adószám:4322637).  Készpénzzel hétfőtől csütörtökig 8.30–
15, pénteken 8.30–11 óra között lehet befizetni a részvételi díjat a Ludasi Kincstár
pénztárablakainál.  
–  az ajánlattevõt képviselő személy meghatalmazása
–  román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési
okirat másolata
–  külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása 
–  román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél  másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő nem az adós cég
közvetítője.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, hogy
értesítse erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal a licit időpontja előtt. 
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a
közzétételtől vagy a tudomásulvételtől számítva 15 napon belül, a 2015. évi 207-es
törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai alapján. 
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a
Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a 0265/411-321, 0265/413-222, 0265/413-
224-es telefonszámon. 

Daniela Pop osztályvezető


