
Bár hétfőtől újra fizetős lesz a parkolás
Marosvásárhelyen, tegnap a városban
még nem lehetett parkolójegyet vásá-
rolni, a tájékoztató táblák felszerelése
folyamatban volt. Bérletet azonban már
lehetett venni, készpénzzel és online is.
Hétfőn 8-18 óra között már számítani
lehet a bírságra, a helyi rendőrség 
mintegy 10 alkalmazottja követi, hogy
a gépkocsivezetők betartják-e a parko-
lási szabályzatot.

Hétfőn az okozhat gondot a gépkocsiveze-
tőknek, hogy a főtéren és az oda vezető kis ut-
cákban (a 0-s övezet, ahol 310 parkolóhely van,
ahol csak jeggyel lehet hétfőtől péntekig 8-18
óra között parkolni, az általános parkolóbérlet
ide nem érvényes) hol vásárolnak parkolóje-
gyet. Ilyet ugyanis szintén csak hétfőtől lehet
venni, elsősorban a polgármesteri hivatal adó-
befizetési irodáiban, a közszállítási vállalat
jegyirodáiban, a lakónegyedekben a napipia-
coknál, a lakásgazdálkodási vállalat irodáinál
stb. SMS-üzenetben és telefonos applikációval
ki lehet fizetni a parkolási díjat, utóbbihoz
okostelefonra van szükség. 

Moldovan Florian, a marosvásárhelyi közte-
rület-kezelő hivatal vezetője lapunknak el-
mondta, elsősorban a polgármesteri hivatal által
fenntartott ügyosztályok, vállalatok irodáira
bízták a parkolójegy-árusítást, és ilyenek a la-
kónegyedekben is vannak. Az osztályvezető
szerint a bérletek már megvásárolhatók a köz-
terület-kezelő hivatal 33-as irodájában, illetve
online, bankkártyával. Moldovan Florian az ed-
digi lakossági észrevételekből azt a következ-
tetést vonta le, hogy a gépkocsivezetők 70
százaléka valószínűleg a bérletváltás mellett
dönt, hiszen a több mint 4 ezer parkolóhelyből

Múzeumok 
Éjszakája 
13. alkalommal
A kínálat idén is gazdag, amellett,
hogy éjjel 2 óráig lesznek látogathatók
Marosvásárhelyen a múzeumok, húsz
helyszínen számos időszakos és ál-
landó tárlat, színházi eladások, kulisz-
szalátogatás, a legkisebbeket pedig
érdekes múzeumpedagógiai tevé-
kenységek várják.

____________2.
Alakuljon stratégiai
válságcsoport!
A sajtótájékoztatón ismertették a felhí-
vást, amelyben leszögezik, hogy „az
erdélyi magyar közösségnek alapvető
joga, illetve közösségi identitása meg-
őrzésének legfontosabb eszköze az
anyanyelvű oktatás biztosítása min-
den szinten.

____________3.

A mintaállam

Május elején, éppen a szabad sajtó napján
mutatta be a romániai sajtó- és szólásszabadság
helyzetéről szóló éves jelentését az Active
Watch. A sajtófigyelő szervezet jelentős teret,
több mint 200 oldalt szentel a romániai magyar
kisebbségnek, konkrét eseteket sorolva fel a szó-
lásszabadság korlátozásáról. 

Példának okáért kiemeli, hogy 2017-ben a
Románia Csillaga érdemrend becsületbírósága
kérte Kelemen Hunor kitüntetésének visszavo-
nását. Ugyanis szerintük az RMDSZ elnöke nem
tiszteli az ország alkotmányát, mert nem tekinti
ünnepnek december elsejét. Megemlíti azt is,
hogy Tőkés Lászlótól is egy véleménynyilvánítás
miatt vonták vissza ugyanazt a kitüntetést. 

A szervezet szóvá teszi a Maros megyei
„zászlóháborút” is, amelyet a nemrég leváltott
prefektus folytatott a különböző intézményekkel
a magyar nemzeti szimbólumok használata
miatt. A volt kormánybiztos nem vette figye-
lembe azokat a bírósági döntéseket sem, ame-
lyek szerint például az RMDSZ székházára

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)

2018. május 11., péntek 
LXX. évfolyam 
105. (19890.) sz. 
Ára: 2 lej 
(előfizetőknek 1,13 lej) 

Mózes Edith

Antalfi Imola

Fotó: Nagy Tibor 
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Kevesebb mint egy hét, és rajtol
a Múzeumok Éjszakája rendez-
vénysorozat, amit május 17–20.
között immár 13. alkalommal
szervez meg a Maros Megyei
Múzeum. A kínálat idén is gaz-
dag, amellett, hogy éjjel 2 óráig
lesznek látogathatók Marosvá-
sárhelyen a múzeumok, húsz
helyszínen számos időszakos és
állandó tárlat, színházi előadá-
sok, kulisszalátogatás, a legki-
sebbeket pedig érdekes
múzeumpedagógiai tevékenysé-
gek várják – a közelgő rendez-
vénysorozatot Fülöp Tímea
főszervező tegnap sajtótájékoz-
tatón ismertette. 

Akárcsak az elmúlt években, már
csütörtökön pörögni kezdenek a kultu-
rális események, a három nap alatt 20
helyszínen 25 kiállítást tekinthetnek
meg a művészet kedvelői. Az idei ren-
dezvénysorozat egyik jelentős szín-
foltjaként május 17-én délután 5
órától, azaz a nulladik napon nyílik
meg újra a Kultúrpalota Modern Ma-
gyar Művészeti Galériája, amelynek
újdonsága, hogy a tárlatanyagot kibő-
vítették, a korábbinál jóval több alko-
tás lesz látható. 

Pénteken 18 órától Se szavam, se
gondolatom: csak néztem és gyönyör-
ködtem – Medgyaszay István építőmű-
vészete címen nyílik időszakos
kiállítás a Kultúrpalota előcsarnoká-
ban. 19 órától kerül sor a Múzeumok
Éjszakája rendezvénysorozat hivatalos
megnyitójára, ez alkalommal a maros-
vásárhelyi Yorick Stúdió előadásában
a Kor-társak című zenés irodalmi estre
várják az érdeklődőket. 
Rövid időre 
két kripta is látogatható lesz

Fülöp Tímea elmondta, a Múzeu-
mok Éjszakájának programsorozata
idén négy új helyszínnel gazdagodik,
rövid időre beléphetnek az érdeklődők
három olyan különleges helyre, ame-
lyek egyébként nem látogathatók: egy
órára idegenvezető kíséretében meg
lehet tekinteni a Keresztelő Szent
János-plébánia,valamint a Köteles Sá-
muel utcai minorita templom kriptáját,
ugyanakkor rövid időre megtekinthető
a főtéri ferences templom tornya is. Az
alatta lévő kriptába ez alkalommal sem
lehet majd lemenni, viszont egy igen

érdekesnek ígérkező fényképkiállítá-
son mutatják meg a lenti helyszínt is a
nagyközönségnek. 

Továbbá az Aquaserv ivóvíz-szol-
gáltató jóvoltából a Nyár utcai Víz
Háza is nyitva áll majd a látogatók
előtt, ami a vezetékvízhálózat történe-
tét mutatja be. A víztározó épülete
mellett számos kiállítási tárgyat (pum-
pák, csövek, szerszámok, hidrotechni-
kai mérőműszerek, kanálisfedők,
fényképek, tervek és térképek stb.) te-
kinthetnek meg a látogatók az épület-
ben és a hozzá tartozó parkosított
udvaron. 

Idén sem maradnak el az előző
években igen népszerű gyerekfoglal-
kozások és múzeumpedagógiai műhe-
lyek, a Kultúrpalota kistermében
agyagmodellezés, kollázsműhely,
üvegfestés, arcfestés is lesz. A maros-
vásárhelyi várban, a néprajzi és a nép-
művészeti múzeumban szintén számos
érdekes foglalkozásra lehet benevezni,
például Posta a fronton címmel meg-
tekinthetők korabeli kézírások, szó-
használatok, illetve a Katonai kórház
műhelymunka keretében a kórház és a
Vöröskereszt szerepét ismertetik a há-
ború alatt, a különböző gyógymódokat
és kezeléseket. 
Mi van a kulisszák mögött?

A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház idén is csatlakozik a rendezvény-
hez, az előadások mellett a színház
munkatársai és önkéntesei május 19-
én, szombaton játékos, interaktív prog-
ramokkal várják a látogatókat.

Érdekesnek ígérkezik a kulisszajárás,
amikor a színház munkatársai által ve-
zetett sétákon bepillantást nyerhetünk
a színfalak mögé, megtudhatjuk a
többi között, hogy mi van a díszletek
mögött, hogyan készülnek a kellékek.
A magyar nyelvű túravezetés 16, 18 és
22 órától kezdődik. 

17 órától A lélek meztelen lazasága
című monodrámát adják elő az Un-
derground teremben, a Nagyteremben
pedig 19 órától A legyek ura című if-
júsági előadást lehet megnézni. Az elő-
adásra a Múzeumok Éjszakája
karkötővel egylejes jegyet lehet vál-
tani. A Kisteremben 19.30-tól a Dugó-
ban című, román nyelvű kortárs
drámát játsszák, 22 órától a Nagyterem
színpadán a színészekkel improvizá-
ciós gyakorlatokra kerül sor. Mind-
emellett a Játszma.ro jóvoltából
társasjátékozásra is lehetőség nyílik
16-19 óra között, 22 órától pedig a
Reghinactorii csapat rendhagyó elő-
adása lesz. 

A kiállításokra, rendezvényekre be-
lépni, akárcsak az előző években, az
erre feljogosító karkötővel lehet, ez
felnőtteknek 6, diákoknak, egyetemis-
táknak és nyugdíjasoknak 3 lejbe
kerül. A hatévesnél kisebb gyerekek-
nek, valamint a fogyatékkal élő szemé-
lyeknek ingyenes. A karszalagokat a
Maros Megyei Múzeum és a Nemzeti
Színház jegypénztáránál lehet megvá-
sárolni. 

A részletes programot a későbbiek-
ben közöljük. 

A labdarúgó 1. ligás rájátszás
9. fordulójának televíziós 

közvetítési rendje
Május 11., péntek:
* 17.00 óra: Temesvári Poli ACS – Bukaresti Juventus

(alsóház)
* 21.45 óra: Konstancai Viitorul – Jászvásári CSM Poli-

tehnica (felsőház)
Május 12., szombat:
* 13.00 óra: Voluntari FC – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK

(alsóház)
* 21.30 óra: Bukaresti Dinamo – Botoşani FC (alsóház)
Május 13., vasárnap:
* 13.00 óra: Concordia Chiajna – Medgyesi Gaz Metan

(alsóház)
* 21.30 óra: Gyurgyevói Astra – Kolozsvári CFR (felső-

ház)
Május 14., hétfő:
* 20.45 óra: USK Craiova – Bukaresti FCSB (felsőház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Te-

lekom Sport és a Look TV/Plus.

Hétvégi sportműsor
LABDARÚGÁS. A 3. ligás bajnokság V. csoportjá-

nak 28. fordulójában: Magyarigen – Radnót (ma 18 órá-
tól); Tasnád – Szászrégeni Lendület (holnap 18 órától).

A Maros megyei 4. ligában a 25. forduló mérkőzéseit
rendezik szombaton 11 órától. A program: Marosludas
– Szováta, Nagysármás – Dicsőszentmárton, Mezőmé-
hes – Kutyfalva, Nyárádtő – Náznánfalva, Marosvásár-
helyi Atletic – Marosvásárhelyi MSE (meggyesfalvi
pálya), Ákosfalva – Dános. A Marosvásárhelyi Gaz
Metan – Marosoroszfalu mérkőzést kedden játsszák,
Nyárádszereda áll.

KÉZILABDA. A női A osztályú bajnokság B cso-
portjának 26. (utolsó) fordulójában, ma 17 órától: Nagy-
bányai Minaur – Marosvásárhelyi Olimpic.

A férfi A osztály B csoportjának 21. fordulójában ma
18 órától: Segesvári HCM – Nagyváradi CSM (Radu
Voina csarnok).

ÚSZÁS. A XXV. Maros-kupáért rendeznek úszóver-
senyt szombaton, a marosvásárhelyi víkendtelepi úszó-
sátorban, mintegy 320 gyerek- és ifjúsági korosztályú
sportoló részvételével. Kezdés délelőtt 10 órakor.

28. Vályi Gyula-emlékverseny
Ma délután 4 órakor a Bolyai Farkas Elméleti Líceum ud-
varán a Vályi Gyula-emléktábla előtti gyülekezővel veszi
kezdetét a nagy matematikusról elnevezett emlékverseny.
Ezt követően diákkonferenciára kerül sor, melynek témája:
Mi leszek, ha nagy leszek? A szombaton 9 órakor kezdődő
verseny után a diákok városnézésen, a Vályi-emlékoszlop
koszorúzásán vesznek részt. A díjazás délután lesz. Az
emlékversenyt Sebestyén Júlia, a Vályi Gyula Matematikai
Társaság tiszteletbeli elnöke, valamint dr. Domokos József
elnök szervezi. 

18. udvarfalvi virágkiállítás és vásár
A Marossszentannai Polgármesteri Hivatal május 13-án,
vasárnap 10 órától az udvarfalvi labdarúgópályán szervezi
meg a 18. virágkiállítást és vásárt, ahol a községbeli ter-
melők mutatják be terményeiket, amelyekből vásárolni is
lehet. A becslés szerint mintegy 60 termelő állít majd ki, a
vásártérig vezető úton a kapukban is lehet gyönyörködni
a virágokban. A helyszínen felállított színpadon 14 órától
kezdődik a népzene- és táncműsor, amelynek díszmeghí-
vottja a Maros Művészegyüttes román és magyar nyelvű
előadásával. Ezt követően helyi könnyűzene-együttesek
szórakoztatják az egybegyűlteket. 

Keresztúrok diáktalálkozója
Május 10–13-a között zajlik a Keresztúr nevű települések
IX. diáktalálkozója a Maroskeresztúri Polgármesteri Hivatal
és a helyi általános iskola szervezésében. A rendezvény
témája a Keresztúrok kulturális öröksége diákszemmel,
melyen 15 Keresztúr nevű község tanulócsoportja és ta-
nácsi képviselete vesz részt, akik határainkon innen és túl-
ról érkeznek. A diáktalálkozó résztvevői megtekintik
Marosvásárhely nevezetességeit, és többek között kirán-
dulnak a Bekecs-tetőre.  

A kommunizmus áldozataira 
emlékeznek 

A Volt Politikai Foglyok Maros Megyei Szövetsége május
12-én 11 órai kezdettel megemlékezést tart a kommuniz-
mus áldozatainak állított emlékműnél. Az alkalomra a tag-
ságot és a szimpatizánsokat is várják. 

Adócsalással vádolnak egy céget –
több mint kétmilliós kár

A gazdasági bűncselekményeket vizsgáló Maros megyei
rendőrség tíz megyében és Bukarestben 46 házkutatást
végzett cégeknél és olyan személyek magánlakásán, aki-
ket adócsalással vádolnak. Az okozott kár több mint két-
millió lej. Egy Maros megyei cég 2015–2016-ban az
áruszállítást és a szolgáltatásokat nem vezette be a köny-
velésbe, így mentesült az adófizetéstől. Továbbá 2014–
2016 között marosvásárhelyi fantomcégek által kiállított
számlákat tüntetett fel a könyvelésben, és ezáltal törvény-
telen adóleírást élvezett. Az ügyben hat személyt állítanak
elő, akiket kihallgatnak. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma FERENC, 
holnap PONGRÁC napja.
PONGRÁC: görög eredetű,
latin közvetítéssel érkezett
hozzánk, jelentése: minden
erő.

11., péntek
A Nap kel 

5 óra 54 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 43 perckor. 
Az év 131. napja, 

hátravan 234 nap.
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1 EUR 4,6397

1 USD 3,9065

100 HUF 1,4773

1 g ARANY 165,1951

IDŐJÁRÁS
Napos, meleg idő

Hőmérséklet:
max. 260C
min. 100C

Menyhárt Borbála

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

Fotó: Nagy Tibor
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36, 6, 27, 18, 5, 2 SUPER NOROC: 6 5 6 9 4 4 

1, 20, 39, 21, 43, 44 NOROC: 8 8 7 7 0 4 3

Múzeumok Éjszakája 13. alkalommal
Új helyszínekkel gazdagodott 
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Ferenc pápával találkozik 
Viorica Dăncilă 

„Ma délután vatikáni látogatásra utazom, ahol kihall-
gatáson fogad Ferenc pápa. A látogatás alapja a Ro-
mánia és a Vatikán közötti jó kétoldalú kapcsolat” –
mondotta el a miniszterelnök a csütörtöki kormányü-
lés első felében. A találkozóra pénteken kerül sor –
derül ki a hivatalos közleményből. A közlemény sze-
rint a vatikáni látogatás alapja „a két ország közötti
jó kétoldalú kapcsolat Románia nagy egyesülése
centenáriumának évében, amelyben a Szentszék is
egy sor kulturális és akadémiai eseményt tart”.

18 százalékkal nőtt 
a külkereskedelmi hiány

Az első negyedévben 18 százalékkal, 2,715 milliárd
euróra nőtt a román külkereskedelmi mérleg hiánya
az előző év azonos időszakához mérten – közölte
az országos statisztikai intézet. A hiány 416,2 millió
euróval volt nagyobb a tavalyinál. Az import továbbra
is gyorsabb ütemben nőtt, mint az export, így a vizs-
gált időszakban Románia 19,702 milliárd euró érték-
ben importált, ami 10,8 százalékos növekedést
jelent. Az export értéke elérte a 16,986 milliárd eurót,
ami 9,8 százalékos bővülésnek felel meg.

Pénz miatt ölte meg 
munkanélküli fiát 

24 órára őrizetbe vették azt a lupényi nőt, aki szerda
reggel megölte fiát, majd este feladta magát a rend-
őrségen. A nyomozó hatóságnak azt mondta, késsel
mellkason szúrta 36 éves fiát, miután az, munkanél-
küli lévén, pénzt kért tőle. Az 58 éves nő ápoló a lu-
pényi városi kórház gyermekgyógyászati osztályán.
A rendőrök csütörtökre virradóra vették őrizetbe. A
lupényi kórház képviselői azt mondják, a nő soha
nem okozott gondot.

Kutyaharapás miatt került 
kórházba

Kilencéves kisfiúra támadt egy kutya Aradon, a gye-
rek egész testén kutyaharapásokkal került kórházba.
A kisfiú épp hazafelé tartott, amikor rátámadt az
egyik szomszéd szabadon engedett német juhásza.
A kisfiút a szülei vitték be az Arad Megyei Kórházba,
legalább tíz helyen harapta meg a kutya. A rendőr-
ség eljárást indított az eb gazdája ellen. Az incienst
követően a rendőrség 500 lejes bírságot szabott ki
a kutya gazdájára, amiért felügyelet nélkül hagyta az
állatot. 

kitűzni a zászlókat nem ütközik törvénybe. De az azóta
menesztett prefektus folyamatosan kifogásokat emelt a
kétnyelvű feliratok kapcsán is. 

A jelentés felhívja a figyelmet, hogy az Európa Ta-
nács idei jelentése szerint Romániának fokozott erőfe-
szítéseket kell tennie a kisebbségekkel szembeni
megkülönböztetés leküzdésére, és a területén élő vala-
mennyi nemzeti kisebbség jogainak védelmére. A Tanács
kiemelte, hogy az állam szisztematikusan visszautasít
minden Székelyföldre vonatkozó etno-kulturális identi-
tást, míg más történelmi régiók promoválására bátorít
egyesületeket. Ezek fényében az Active Watch azt a kö-
vetkeztetést vonja le, hogy a hatóságok, az előző évek-
hez hasonlóan, továbbra is korlátozni próbálják a
kisebbségiek véleménynyilvánításhoz való jogát. A ma-
gyar kisebbség törekvéseit – nyelvi jogok, autonómia
stb. – a sajtó jelentős része megbélyegezi, de az állami
hatóságok is sokszor rosszhiszeműen alkalmazzák a tör-
vényeket a kisebbségek esetében. 

Az Active Watch azt javasolja, hogy az állam alkal-
mazza az Európa Tanács kisebbségekre vonatkozó aján-
lásait, kezdeményezzen a magyar kisebbséggel
párbeszédet, hogy megismerje annak problémáit, olyan
programokat, ahol a lakosság a toleranciát és elfoga-
dást sajátíthatja el. Az újságíróktól azt kéri, hogy ma-
ximális figyelemmel ellenőrizzenek minden, a
kisebbségekről szóló információt, és amennyiben lehet-
séges, kérjék ki egy, a kisebbséget képviselő személy vé-
leményét is az ilyen témákról. 

A felsoroltak a kifogásoknak csak egy részét képezik.
De bőven elegendő ahhoz, hogy bárki belássa, nagyon
messze vagyunk attól, amit a politikusok – élükön a je-
lenlegi és a volt államelnökkel – modellállamnak, min-
taállamnak neveznek, a tolerancia, a kisebbségi és
nyelvi jogok paradicsomának. Igaz, a minta, a példa
lehet követendő vagy elrettentő. Önök melyikre gondol-
nak?

A mintaállam
(Folytatás az 1. oldalról)

Az anyanyelvű orvosképzés fel-
számolásának a megakadályo-
zása érdekében megfogalmazott
felhívást, valamint a magyar
orvos- és gyógyszerészképzés
maradéktalan helyreállítása érde-
kében elindított petíciót ismer-
tette közös sajtóértekezletén
Tőkés László, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnöke, Toró T.
Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt
ügyvezető elnöke és Izsák Balázs, a
Székely Nemzeti Tanács elnöke. 

A marosvásárhelyi Kultúrpalota kis-
termében tartott sajtótájékoztatón Tőkés
László kijelentette, hogy az 1990. már-
cius 20-i konfliktust kirobbantó nacio-
nalista erők továbbra is frontvárosként
használják Marosvásárhelyt. Ezt bizo-
nyítja a római katolikus iskola botrányos
ügye, valamint az orvosi és gyógyszeré-
szeti egyetemen előkészített integráció,
amiről nem fogadható el, hogy asszimi-
lációvá váljék. 

A közösség joggal várja el a közéleti
állásfoglalást, ezért vett részt és szólalt
fel az egyetemen kialakult helyzet ellen
szervezett tüntetésen – mondta Izsák Ba-
lázs, aki kiemelte, hogy a Székely Nem-
zeti Tanács mindig hallatja a szavát,
amikor a Székelyföld jövőjét meghatá-
rozó kérdések merülnek fel.

Politikai síkon kell cselekedni, s
ennek érdekében szükség van valameny-
nyi politikai erő összefogására – hang-
súlyozta Toró T. Tibor, a kezdeményező
Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető el-
nöke, aki elmondta, hogy a délután fo-
lyamán egyeztetnek az egyetemi oktatók
és a diákság képviselőivel. 

A sajtótájékoztatón ismertették a fel-
hívást, amelyben leszögezik, hogy „az
erdélyi magyar közösségnek alapvető
joga, illetve közösségi identitása megőr-
zésének legfontosabb eszköze az anya-
nyelvű oktatás biztosítása minden
szinten. Ezen alapvető jog érvényesíté-
sének a keretét a törvény által szavatolt
kulturális-oktatási autonómia intéz-

ményrendszere képezi. Ennek szerves
része az anyanyelvű orvosképzés, ami
egy önálló felsőoktatási intézmény kere-
tében valósítható meg, amit a román ál-
lamnak kötelessége biztosítani.

Mivel az önkényes és a magyar fél
által el nem fogadott intézményösszevo-
nás végképp ellehetetlenítené a magyar
nyelvű orvosképzést, a három politikai
szervezet javasolja, hogy alakuljon stra-
tégiai válságcsoport a politikai és szak-
mai szervezetek képviselőiből – a
MOGYE magyar oktatói és hallgatói be-
vonásával – a helyzet kezelésére, a le-
hetséges megoldások kidolgozására.
Javasolja továbbá, hogy alakuljon repre-
zentatív tárgyalócsoport, amely a román
politikum és az állami hatóságok illeté-
keseivel tárgyal a követelések érvénye-
sítéséről. Javasolják egy akciócsoport
megalakítását, amely tájékoztatja az or-
szágos és nemzetközi közvéleményt a
helyzet alakulásáról. 

A felek által megfogalmazott petíció,
amelyre minél több aláírást várnak, a til-
takozásról szól, „a MOGYE vezetőségé-
nek a magyar orvos- és gyógyszerész-
képzés elsorvasztására irányuló újabb
célzatos kísérlete ellen”, amely az egy-

kori kolozsvári Bolyai Tudományegye-
temnek a román tannyelvű Babeş Tudo-
mányegyetembe való erőszakos
beolvasztását idézi (1959).

A jogszerűnek álcázott egyetemegye-
sítés véghezvitele végképp megpecsé-
telné az eredetileg magyar tannyelvű
MOGYE keretében amúgy is sokszoro-
san megcsorbított anyanyelvű orvoskép-
zés sorsát – szól a továbbiakban a
tiltakozás. Majd a román állami hatósá-
goknak címzett felszólítás következik,
hogy tartsák tiszteletben a magyar kö-
zösség önálló anyanyelvű oktatáshoz
való jogát az óvodától az egyetemig, és
ne engedélyezzék a MOGYE intézmé-
nyes asszimilációját. 

A követelést az 1990. februári gyer-
tyás-könyves-bibliás marosvásárhelyi
békés tüntetés szellemében fogalmazták
meg, majd az EMNT, a Néppárt, vala-
mint az SZNT vezetői a Demeter József
lelkész által vezetett Sütő András Baráti
Társaság képviselőivel közösen megko-
szorúzták az anyanyelvű oktatásért síkra
szálló Sütő András sírját, hogy ezzel a
gesztussal is felhívják a figyelmet arra,
hogy az eltelt 28 évben sem rendeződött
a magyar nyelvű oktatás romániai hely-
zete. (bodolai) 

Ország – világTiltakozás és petíció 
Alakuljon stratégiai válságcsoport!

Nem lehet tovább várni az Európai
Unió megújításával, azonnal cse-
lekedni kell, senkinek sincs joga a
késlekedésre – hangsúlyozta 
Emmanuel Macron francia államfő
csütörtökön a németországi 
Aachenben a Nemzetközi Károly
Díj átvétele alkalmából mondott
beszédében.

Emmanuel Macron a díj névadójára,
Nagy Károly frank császárra (747-814)
utalva kiemelte, hogy már a „Karolingok
álma” is a népeit békés egységbe össze-
fogó Európa volt, az EU-s integráció
pedig éppen ezt, a békét és a fejlődést
biztosítja, páratlanul hosszú ideje, hetven
éve.

Az EU így olyan, mint egy „utópia, de
mégis létezik”. Ez a hetven év és ez a
megvalósult utópia a mai európaiak
öröksége, amelyet nem szabad elher-
dálni.

Félni sem szabad a mostani nyugtalan
időkben, és nem szabad feladni a demok-
ráciát és a jogállamiságot. Nem lehet en-
gedni azon erők „kísértésének”, amelyek
szerint az új kihívásokra a válasz a visz-
szahúzódás a nemzeti keretek közé –
mondta a francia államfő, hozzátéve,
hogy a nacionalista erők térnyerését jelzi
Nagy-Britannia távozása a közösségből
(Brexit), vagy a lengyelországi, az olasz-
országi és a magyarországi választások
eredménye.

A nemzeti keretek közé visszahúzódás
helyett az EU ügyét kell előmozdítani,
ami azonban nem lehet mindig csak a
legkisebb közös többszörös vagy az
utolsó pillanatban megtett lehető leg-
apróbb lépés politikája. Évtizedekre elő-
retekintő bátor döntéseket kell hozni, és
nem kell mindenben egyetérteni, de dol-

gozni kell – mondta Emmanuel Macron.
A nacionalisták és a demagógok vilá-

gosan beszélnek, ezért azoknak is vilá-
gosan kell beszélniük, akik fontosnak
tartják az EU-t, és teljes erővel, a lehető
legnagyobb ambícióval kell haladniuk
előre, méghozzá gyorsan – tette hozzá.

Mint mondta, „nem idézőjeles, hanem
valódi reformokat” kell végrehajtani. Ki-
emelte, hogy a polgárainak biztonságot
nyújtó EU-t kell felépíteni, amely a többi
között az eddiginél jobb migrációs poli-
tikát valósít meg.

Az „új Európát” két alapelvre, a szo-
lidaritásra és a konvergenciára – a tagok
teljesítménye közötti különbségek csök-
kentésére, a felzárkózásra – kell építeni,
ezért az euróövezetben létre kell hozni az
önálló költségvetés intézményét a beru-
házások ösztönzésére és a tagok közötti
konvergencia erősítésére.

Emmanuel Macron sürgette, hogy Né-
metország álljon e törekvések támogatói
közé, és szakítson a fétisként tisztelt ál-
lamháztartási többlet elérésére törekvő
politikával. Mint mondta, Berlin megbíz-
ható partnerre lel Franciaországban, hi-
szen „Franciaország visszatért”,
végrehajtja a régen várt reformokat, és
nem önös érdekből, hanem az Európa
iránti elkötelezettségből akarja előmoz-
dítani az integrációt.

Angela Merkel német kancellár a díja-
zottat méltató beszédében kiemelte, hogy
a nagy globális konfliktusok közül sok
Európa térségében, „a házunk kapuja
előtt” zajlik, és „nem úgy van már, hogy
az Egyesült Államok egyszerűen meg-
véd minket”.

Ezért az EU-nak „a saját kezébe kell
vennie sorsa irányítását” – húzta alá a
kancellár.

Mint mondta, az európai integráció
döntő szakaszához érkezett, és négy te-
rületen előre kell lépni, hogy az EU to-
vábbra is békét, biztonságot és jólétet
biztosítson népeinek.

Az első a tudományos kutatás és az
üzleti innováció területe, amellyel kap-
csolatban Németország és Franciaország
hamarosan közös kezdeményezésekkel
áll elő – mondta Angela Merkel. Szembe
kell nézni azzal, hogy a digitális átalaku-
lás folyamatában Európa nem tartozik az
első közé, és ezen változtatni kell, fel
kell zárkózni a legjobbakhoz. Nem lehet
beletörődni abba, hogy az autógyártás
szülőföldje, Európa az akkumulátorokat
Ázsiából, a digitális megoldásokat pedig
Amerikából kénytelen beszerezni autói-
hoz – tette hozzá.

A második a menekültügy, amellyel
kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az EU-
s külső határ védelme elengedhetetlen a
belső határellenőrzés nélküli övezeten
belüli szabad mozgás lehetőségének
megőrzésével, de a bezárkózás nem
megoldás. Helyette együttműködésre
van szükség az EU körüli térségek orszá-
gaival, a menekültügy közösségen belüli
kezeléséhez pedig egy „szolidáris, mél-
tányos és válságtűrő” rendszert kell ki-
dolgozni – mondta a német kancellár.

A harmadik terület az euróövezeti va-
lutauniós és gazdasági unió továbbfej-
lesztése, amellyel kapcsolatban a
bankunió kiépítésének befejezését
emelte ki, és megerősítette, hogy a júni-
usi EU-csúcsig Németország és Francia-
ország közös javaslatokat készít.

A negyedik terület a közös kül- és biz-
tonságpolitika, amely még mindig „gye-
rekcipőben jár” – mondta Angela
Merkel. (MTI)

Emmanuel Macron szerint 
Nem lehet tovább várni az EU megújításával

Fotó: Nagy Tibor



csupán a főtéri 310 hely kizárólag
jegyköteles, és itt is legtöbb 2 órát
lehet várakozni. 

– Ennek a döntésnek a lényege,
hogy a főtéren minél nagyobb le-
gyen a fluktuáció, hamar szabadul-
janak fel a parkolóhelyek, ne
fordulhasson elő, hogy bérlet birto-
kában valaki napokon át ott tartja
autóját. A jegyvásárlás nem kellene
gondot jelentsen, hiszen SMS-üze-
netben is lehet fizetni, amint az a tá-
jékoztató táblákon olvasható
román, magyar és angol nyelven –
tette hozzá. (Az már más kérdés,
hogy gyakorlatilag az 1-es övezet
fog emiatt „bedugulni”.) Mint meg-
tudtuk, a táblákat szerdától kezdték
felszerelni, hétfőig befejezik kihe-
lyezésüket. Övezetenként más-más
színnel hívják fel az autóvezetők fi-
gyelmét a díjszabásokra: a 0-s öve-
zetre piros, az 1-esre sárga és a 2-es
övezetre kék szín figyelmeztet. 

Persze nem megy minden zök-
kenőmentesen az első napokban,
menet közben a hibákat korrigál-
ják, a lakossági észrevételeket is fi-
gyelembe veszik – mondta a
hivatalvezető. Moldovan Florian
szerint gondot okoz a személyzet-

hiány (a közterület-kezelő hivatal-
nál egyetlen személy foglalkozik a
parkolással), a bérbe vett számító-
gépes programot sem tudták telje-
sen a parkolási szabályzathoz
igazítani, beruházásra nem kaptak
pénzt, így nem tudtak minden
szükséges elektronikai műszert
megvásárolni és – megfelelő jármű
híján – a szabálytalanul parkolt
autók elszállítását sem tudják jelen-
leg megoldani. 

Ioan Damaschin, a helyi rendőr-
ség parancsnoka a Népújságnak

tegnap elmondta, készen állnak a
fizetőparkoló rendszer újra beveze-
tése után felügyelni a közterületen
parkoló autóvezetőket, 8-10 rend-
őrségi alkalmazott ellenőrzi a sza-
bályzat betartását, de szükség
esetén a rendőrök létszáma növel-
hető. A számtáblák alapján a bérle-
tek, a parkolási díj SMS-ben,
telefonos applikációval történő ki-
fizetését, a parkolási időt, ponto-
sabban ennek esetleges túllépését
ellenőrzik egy számítógépes prog-
rammal. Parkolójegy, telefonos díj-
kifizetés hiánya esetén fényképpel
dokumentálják a szabálysértést. A
helyi rendőrök – engedélyezett
adatkezelők lévén – írják meg a
jegyzőkönyvet, azonosítják a gép-
kocsi-tulajdonost, róják ki a tanácsi
határozat alapján a bírságot. A bír-
ságot 48 órán belül ki kell fizetni,
ha ez nem történik meg, 600 lejre
nő a büntetés. 

Az érdeklődők a polgármesteri
hivatal honlapján tanulmányozhat-
ják a 0-s, 1-es, 2-es övezethez tar-
tozó utcákat, jeggyel, SMS-ben
vagy okostelefonra letöltött alkal-
mazással megváltott díj kifizetése
után, illetve bérlettel lehet szabály-
szerűen parkolni.

Szerdán délután került sor a
székelyföldi magyar városok
polgármestereinek ötödik ta-
lálkozására Nyárádszeredá-
ban, ahol nemcsak
tanácskoztak az elöljárók,
hanem négyük közös megál-
lapodást írt alá.

A találkozón részt vevő nyárád-
szeredai, szovátai, erdőszentgyör-
gyi, borszéki, székelyudvarhelyi,
székelykeresztúri, szentegyházi,
gyergyószentmiklósi, csíkszeredai,
baróti, sepsiszentgyörgyi, kovász-
nai, tusnádfürdői elöljárók (a kézdi-
vásárhelyi családi okok miatt
igazoltan hiányzott – szerző meg-
jegyzése) első napirendi pontként
Fábián István történelemtanártól és
Agyagási Levente rádiós újságírótól
előadásokat hallhattak a marosszéki
székely identitástudat mai állapotá-
ról, a tudatvállalásról, valamint
arról, hogy milyen szerepe van
ebben a médiának, illetve a Hargita
és Kovászna megyei elöljáróknak,
majd a székelyföldi magyar városok
sajátos kérdéseiről tanácskoztak. A
mintegy háromórás ülés után a mű-
velődési ház színpadán közös
együttműködési megállapodást kö-
tött négy város: Sepsiszentgyörgy,
Erdőszentgyörgy, Nyárádszereda és
Csíkszereda. Mivel még nem tették
meg a szükséges hivatalos lépé-
seket, a megállapodást egyelőre
nem lehet szó szerinti testvértelepü-
lési szerződésnek tekinteni – hang-
zott el a tanácskozás fel-

vezetőjében, ahol Nyárádszereda
elöljárója hasonló kapcsolat megkö-
tését ajánlotta a turisztika terén Szo-
váta és Tusnádfürdő polgár-
mestereinek.
Rajtunk múlik

A két-két nagy- és kisvárost a 
névazonosságon kívül a hasonló
közigazgatási, gazdasági, kereske-
delmi tevékenység mellett kulturá-
lis, irodalmi és művészeti
hagyományaik is összekötik. Is-
merve a négy város gazdag törté-
nelmi múltját, hagyományokra
épülő jelenét, a városok elöljárói
hisznek az összefogás biztató, jövőt
építő erejében, ezért úgy döntöttek,
„Isten akaratából és a közösségeink
által ránk ruházott hatalom alapján;
örömben és bánatban egyaránt

közös múltunk, társadalmi szerep-
vállalásunk és történelmi küldeté-
sünk szellemében; a településeink
és térségeink között fennálló kap-
csolat és viszony intézményes meg-
erősítése érdekében; annak
kifejezéseként, hogy a legutóbbi
száz év embertelenségében is sike-
rült embernek maradnunk; a törté-
nelmileg, földrajzilag, kulturálisan,
értékrendjében egységesen össze-
tartozó Székelyföld jövőképével a
mai napon négyoldalú partnerségi
szerződés megkötésére kötelezzük
el magunkat, önkormányzatainkat
és közösségeinket”.

A Maros Megyei Tanács és a
Maros megyei RMDSZ elnöke üd-
vözölte a négyes kapcsolat létrejöt-
tét. „Hiszem, hogy minden szinten

erősíteni kell a magyar közösségek
közötti együttműködést. Az erdélyi
magyar közösség akkor tud megma-
radni, ha valóban közösségként mű-
ködik, ha közösen tervezi a jövőt. A
közös múlt összeköt, és reményt ad
a közös jövő építése. Rajtunk múlik,
hogy milyen lesz a jövő, tudunk-e
erős és cselekvő közösség maradni”
– emelte ki Péter Ferenc.
Székelyföld 
egységét hangsúlyozzák

Csibi Attila Zoltán erdőszent-
györgyi polgármester szerint itt az
ideje, hogy ne csak határokon át-
ívelő kapcsolatokban gondolkod-
junk, hanem Székelyföldön belül is
szoros kötelékeket alakítsunk ki
egymás között. A városok között
már léteznek ilyenek, de olyan kap-
csolódási pontokat kell találni, ame-
lyekre mind a négy város lakói
büszkék lesznek. A városvezetők,
önkormányzatok már megbeszél-
nek közös témákat, tapasztalatot
cserélnek, de együtt kell tervezni,
hogy a székelyföldi lakosságnak is
legyenek kapcsolatai bármilyen vo-
nalon. 

Antal Árpád András szerint na-
gyon fontos, hogy Székelyföldet
egységes régióként mutassuk fel, és
a négy város között sokkal erősebb
relációk alakuljanak ki: ezt hivata-
losítják ez alkalommal, és töltik fel
tartalommal. Az eredmények évek
múlva mérhetők, de azt szeretnék,
hogy a diákok, kulturális és gazda-
sági szereplők egymás között szo-
ros kapcsolatot alakítsanak ki, és a
kistérségek között is kommunikáció
és cselekvés jönne létre – mondta el
kérdésünre Sepsiszentgyörgy pol-
gármestere. Hasonlóan vélekedett
Csíkszereda vezetője is: megköze-
lítésükben Székelyföld egységes, és

ez a pillanat „egyértelmű elkötele-
ződés és dokumentum formába ön-
tése is ennek az érzésnek”. Ami a
jövőbeni eredményeket illeti: az ön-
kormányzati rendszer lehetővé
teszi, hogy az ilyen típusú partner-
ségeket követően forrásokat is le-
hessen rendelni a partnerség
tárgyába foglaltak megvalósítására,
és a méretében, gazdaságilag és
költségvetésileg is erősebb két
város tud majd bevinni olyan forrá-
sokat – és nem csak anyagiakat,
hanem kulturális és egyéb szolgál-
tatásokat – is, amelyek megörven-
deztetik az erdőszentgyörgyi és
nyárádszeredai embereket – osz-
totta meg lapunkkal gondolatait Rá-
duly Róbert Kálmán, hozzátéve,
hogy már a legutóbbi helyhatósági
választások óta beszélgettek arról,
hogy szorosabbra kellene fűzni a
kötelékeket a különböző térségek
között, hogy ezáltal keressenek és
találjanak intézményes kapcsoló-
dási pontokat.

A találkozó házigazdája, Tóth
Sándor polgármester úgy véli,
„ránk fér, ha a közigazgatási kap-
csolatainkat úgy erősítjük, hogy le
van írva, és konkrét céljaink van-
nak. Ha össze is köt minket a múlt
és a név, miért ne mutassuk meg kö-
zösségeinknek, hogy jó barátok, jó
partnerek vagyunk, és azok is aka-
runk maradni?” Az autonómiatö-
rekvések kapcsán is egységesen kell
gondolkodni – hangsúlyozta a nyá-
rádszeredai polgármester. Maros-
szék is része a Székelyföldnek, és
ezt a marosszékiek is így kell gon-
dolják, érezzék. „Mindezeket mer-
jük vállalni és leírni. Közösen
akarunk emberek maradni az em-
bertelenségben” – zárta gondolatait
az elöljáró.
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Gligor Róbert László

(Folytatás az 1. oldalról)

Az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztár felkérte csütörtö-
kön az egészségügyi
szolgáltatókat, kezeljék fele-
lősen a biztosítottak egész-
ségügyi problémáit, és ne
halogassák a szükséges bea-
vatkozásokat az informatikai
rendszerben felmerülő prob-
lémák miatt.

A biztosító azt követően tette
közzé az erről szóló közleményt,
hogy május 3-án ismét leállt az in-
gyenes és ártámogatott szolgáltatá-
sok regisztrációjára szolgáló
számítógépes rendszer. A CNAS fel-
hívja a figyelmet: az ilyen esetekre
megvannak az offline protokollok. E
problémák fényében a CNAS fel-
szólítja az egészségügyi szolgáltató-

kat, továbbra is a legnagyobb fele-
lősséggel kezeljék a biztosítottak
problémáit, és ne halogassák a szük-
séges beavatkozásokat. 

A számítógép-hálózat egyébként
azért állt le, mert nemrég lejárt egy
karbantartási szerződés – az ese-
mény körülményeit szakemberek
bevonásával tervezik tisztázni. 

Az egészségbiztosítási pénztár
azt ígéri, saját szakértői segítségé-
vel folytatja a rendszer azon kom-
ponenseinek karbantartását,
amelyekre már nincs érvényes szer-
ződés. Rámutatnak: a meghibáso-
dásokat a biztosítóval szerződéses
viszonyban lévő szolgáltatók a 
suport.siui@casan.ro e-mail-címen
jelezhetik. 

Az informatikai rendszer miatt
nem maradhatnak el a kezelések

2019. január elsejétől Romá-
nia veszi át fél évre az Európa
Tanács elnökségét. Fontos
időszakban kerül az ország a
Tanács élére: nemcsak Eu-
rópa biztonsága, versenyké-
pessége lesz terítéken,
hanem az uniónak azon is
dolgoznia kell, hogy megerő-
sítse az európai identitástu-
datot, miközben Nagy-
Britannia kilép az EU-ból, és
május végén európai parla-
menti választásokat is szer-
veznek.

A romániai magyar közösségnek
is részt kell vennie ebben a folya-
matban: meg kell mutatnunk erdé-
lyi értékeinket, és képviselnünk kell
sajátos érdekeinket Európában. 

Annak érdekében, hogy hozzájá-
ruljunk az EU-s elnökség sikeréhez,
és lehetőségünk legyen befolyá-

solni a döntéseket, az RMDSZ ma-
gyar szakembereket toboroz. Szá-
mukra megnyílik a lehetőség, hogy
álláshoz jussanak az elnökség ideje
alatt az illetékes intézményekben,
Bukarestben vagy Brüsszelben.
Olyan szakembereket keresünk,
akik jártasak az európai uniós szak-
politikák terén, akik gazdaság, kör-
nyezetvédelem, regionális
fejlesztés, mezőgazdaság, oktatás,
ifjúság, többnyelvűség, közigazga-
tás, jogalkotás szakterületen dol-
goznak.

A jelentkezők számára eligazítót
és szakmai képzést szervezünk
május 17-én, csütörtökön délután 4
órától az RMDSZ ügyvezető elnök-
ségén (Kolozsvár, Majális utca 60.
szám). A fényképes önéletrajzokat
május 14-ig várjuk az 
euelnokseg@rmdsz.ro e-mail-
címre. (RMDSZ-közlemény)

Az RMDSZ magyar 
szakembereket toboroz 

Moldovan Florian                                                                                                Fotó: Nagy Tibor

Ötödszörre tanácskoztak szerdán a székelyföldi magyar városi elöljárók 
Fotó: Gligor Róbert László

Jegyet még nem árusítanak

Négy székelyföldi város kötött megállapodást
Közösen tervezik a jövőt



Ebben az évben a csíksomlyói búcsú
időpontját május 19-re tűzték ki a 
Ferenc-rendi szerzetesek. Az összma-
gyarság legjelentősebb keresztény
eseményére ma már nemcsak a római
katolikus, hanem minden magyar ke-
resztény/keresztyén hívő több száze-
zer képviselője megy el.

A búcsújárás 1567-ben kezdődött, de a
kegytemplom története jóval korábbi idő-
pontra nyúlik vissza. A ferences szerzetesek
1442 és 1448 között építették itt az első, kő-
fallal körülvett gótikus templomot és kolos-
tort, Sarlós Boldogasszony tiszteletére
szentelték fel. A kőfalak mögé menekült szá-
zadokon keresztül a környék népe az ellenség
betörésekor. Aztán 1661-ben a törökök táma-
dásától ezek a kőfalak sem tudták megvédeni
a templomot és a kolostort, felgyújtották
őket, az idemenekült nép egy részét megöl-
ték, másik részét rabságba hurcolták. A ké-
sőbbi évszázadokban a templomot és az
épületeket többször javították, bővítették,
majd 1804-től új, barokk templom építésébe
fogtak, a tornyok építését 1830-ban fejezték
be.

A csíksomlyói ferencesek a kezdetektől
oktatták a környékbeli gyermekeket alapfo-
kon, majd magasabb szinten is. 1630-ban em-
lítik először a gimnáziumot. 1675-től nyomda
is működött itt a 19. század végéig, az erdélyi
művelődés fontos terjesztőjeként. Legfőbb
alapítója Kájoni János (1629–1687) volt, aki

a marosszéki Mikházán is tevékenykedett a
kolostor építése alkalmával, 1666-tól kezdő-
dően.

A csíksomlyói templomot belülről oltár,
oltárképek, szobrok díszítik. A legértékesebb
a kegyszobor, amely átvészelte az 1661-es
török támadást és tűzvészt. A Mária-zarán-
dokok előtte fejezik ki tiszteletüket, alázatu-
kat, hálájukat.

Pünkösdkor kisebb búcsút és augusztus
15-én, Nagyboldogasszony mennybemene-
tele napján nagyobb búcsút tartanak a Csík-
somlyótól több mint 1500 kilométerre levő
lettországi Aglonán. Megragadó az egymás-
tól oly távol eső két színhely szelleme, az
egyházi épületek – templom és kolostor – ha-
sonlósága.

Lettország és Erdély hasonló nagyságú te-
rületen fekszik (55, illetve 57 ezer négyzet-
kilométer). Lettország kétmilliónyi
lakosságának vallási megosztottsága: 49%
protestáns (evangélikus), 20% római katoli-
kus és 28% ortodox.

Keresztény székhely már 1263-ban műkö-
dött Aglonában, a későbbi korokban az or-
szág római katolikusságának központja lett.

A Domonkos-rend szerzetesei a 16. szá-
zadban fatemplomot építettek két nagyobb tó
között, erdővel borított területen, amiben el-
helyezték a Vilniusból vitt Mária-ikont. El-
kezdődtek a zarándoklatok Aglonába. Az
1700-as évek közepén szükségessé vált egy
kőtemplom és kolostor építése. 1768-ban
kezdték el késő barokk stílusban építeni a ba-
zilikát, és 1800-ban fejezték be. Két 60 méter
magas torony díszíti. A Mennybemenetel-ba-

zilika a legnagyobb római kato-
likus templom Északkelet-Euró-
pában, fontos egyházi-spirituális
központ. Az orosz birodalom
mindent megtett a szerzetesi
rend és a római katolikus egyház
elsorvasztása érdekében, így
csak 1920-ban lett püspöki szék-
hely, megindult a szeminárium
és a katolikus gimnázium. 

A bazilika belsejét rokokó stí-
lusú oszlopok és boltívek ékesí-
tik, templomi festmények,
szobrok és művészeti kincsek
gyűjteményét tartalmazza, köz-
tük a leghíresebb az Aglona cso-
dálatos Boldogasszonya ikon,
amelyet csak vallási ünnepek al-
kalmával fednek fel. Sok le-
genda kering az aglonai ikon
csodáiról. Egyik közszájon forgó
történet szerint egy család csó-
nakkal vitte gyerekét Aglonába
keresztségért. Útközben erős
vihar tört ki, amely megrázta,
majdhogynem felborította a csó-
nakot. A csónak irányítására fi-
gyelő apa nem vette észre, hogy
a gyerek kiesett belőle. Mikor
észrevette, az aglonai Szűz Má-
riához kiáltott segítségért, és a
gyerek megmenekült, a tóparton
élő emberek mentették meg.

Az ikont gyógyhatásúnak is
tekintik. A Mária-zarándokok az ikon előtt fe-
jezik ki hódolatukat, köszönetüket. A zarán-
dokok nemcsak Lettországból, hanem
Litvániából, Lengyelországból és más euró-
pai országokból gyalogosan is érkeznek. Kü-
lönösen érdekes és nagy élmény minden
jelenlevő számára az éjszakai, gyertyákat
tartó tömeg és az, ahogyan az emberek hit-
ben, testvéri szeretetben állnak egymás mel-
lett, a somlyói alkalmakhoz hasonlóan.

A templom közelében még a 19. század
elején gyógyhatású kénforrást fedeztek fel. A
dominikánusok kórházat is építettek ide. A

forrásokból sokan visznek haza vizet, beteg-
ségre használják.

1993-ban II. János Pál pápa is megláto-
gatta az aglonai bazilikát. Akkor több mint
300.000 hívő vett részt az aglonai búcsún.
Ebből az alkalomból a templomban kiterjedt
felújítási munkálatok zajlottak, és a környé-
ken is fejlesztés volt tapasztalható. 

Az egymástól másfél ezer kilométernyire
fekvő csíksomlyói és aglonai búcsú üzenete
évszázadok óta ugyanaz: őrizzük meg hitün-
ket, közösségünket, együvé tartozásunkat
szeretetben.

Csíksomlyó és Aglona (Lettország)

Veress László
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Az aglonai bazilika

A csíksomlyói kegytemplom

A csíksomlyói Mária-szobor



A madarak és fák napja teltével, május
10. után, a pasztellzöldeket leharsogó mé-
lyebb tónusú kékeszöldek s egyre fakuló,
mély árnyékú barnák még itt-ott virágözönt
bújtatnak a rekkenő hőséggel beköszöntő má-
jusközép sötétebb azúrba csobbanó ege alá.
A tulipánok még virítanak, a labdarózsák ké-
sőbb kezdték, de hamar elvirágoztak. Az aká-
cok alatt sziromszőnyeg idézi a hirtelen jött
melegbe ellobbanó mézlegelők illatát. A nő-
szirmok megannyi faja és fajtája is virágot
bontott már, buja virágaik pompája gyorsan
hervadó szépség. A hazai orchideák megany-
nyi faja – kosborok és ujjaskosborok, bangók,
kisasszonypapucsok, madársisakok, gérbics,
madárfészek, békakonty, bibircsvirág – is
már a kora nyári előkánikulában táncoltatja
illatpillangóit. A medvehagyma rég elvirág-
zott, a gyöngyvirág s a salamonpecsét is kö-
veti nemsokára. Már a kontyvirágok is
bontják zöldessárga, aszimmetrikus virágocs-
káikat a virágja hervadt, de zöld szoknyába
öltöző galagonya- és kökénybokrok árnyéká-
ban. Ágas homokliliomok settenkednek elő,
s a napverte dombhátakon a késő tavasz
utolsó nedveit felszippantva hirtelen virágba
borulnak a pézsmahagymák.

Kosztolányi Dezsőt hívom segítségül:

Május.
Szív és torok hogy fuldokol.
Isten fölöttem és az ég
s lenn a fényes pokol.

Egy éneket,
hatalmasat és lüktető-vadat,
neked.

Térdig rózsában és övig a fűben
kacagni,
egészségesen, egyszerűen.

Szeszélyt
dadog a szájam, és ifjú foggal harapnám
a vad veszélyt.

Nem félek én,
mert hogyha meghalok, ezerszer élek én,
és szép a sorsom,
és szép, ezerszer szép az én koporsóm.

Én.
Hazug a rím, nem leszek soha
vén.

Ettem.
Virágot, mézet, lángokat.
Szerettem.

Már a pipacsok lángjai is égnek a puszta
mezőkön, s a boglárkák, borbálafüvek, rep-
csények, vadrezeda sárgája von köréjük kerí-
tést. A lóherék és lucernák még csak
készülődnek, de a lednekek már-már elvirág-
zanak. A kutyatejek még csak készítik napra
néző sátoros virágzataikat, de az orbáncfű
már javában sárgul a mezei utak árnyékosabb
árkaiban. Árvacsalánok utánozzák a csalán
leveleit, de elárulják őket fehér, kékes, sárga
vagy éppen bíboros fürtjeik. Tisztesfüvek, ka-
kukkfüvek, veronikák kékjei s lilái, szagos
müge hófehér virágocskái, galajok tüllsárgái
szerénykednek a szárazabb gyepekben. S a
bodza illata terjeng a város feletti református,
katolikus és zsidó temető fölött. Ökörszemek
bámulnak az égre a Somostető nagy tisztásán,
mintha kéküket a felhősödő, zápor előtti égtől
kölcsönöznék. Harangvirágok, peremizsek,
cickafark, aszatok, pitypangok, hölgymálok
készülődnek a bimbóbontásra. Hitelen vi-
rágba lobban egy-egy vadrózsabokor. A Né-
metkalap-széli erdő vadalmája s az egyetem
feletti dombhát nagy vackorfája már ledobta
virágszirmait. De még virágzanak az erdő
madárcseresznyéi. Hársak méhlegelői bom-
lanak, veres gyűrűs som, juharok és kőrisek
bontják sátorozó virágzatukat. De a kányafák
és jerikói loncok még melegebbre várnak.

Mintha csak Vivaldi Négy évszakának, a
Tavasznak a zárótételét táncolná megannyi
virág. Pásztorok és nimfák, virágok és hím-
porszállító rovarok tánca. A beárnyékolódó,
addig felhőtlen ég – a gond nélküli ifjúság
(gyors léptű késő tavasz sietteti őket) – a kö-
zelgő nyár terhébe hull. S a Maros hullámzik
tova vele.

Május. Kosztolányi Májusa: 

Úsztam.
Az elmúló folyón örök barázdát
húztam
s fülem körül – még egyre hallani –
csörgött a hajnali
folyó.

Vizes hajamra lángoló
csókot dobott a nyár,
és – hallali –
nem múl el soha már.

Hallod?
Hogy zengenek a messze-messze halmok,
s a szép
és mély zenét,
mely csöndbe simul szívünk láza mellé,
mint hogyha benne most is hullám csobogna
s a nyugtalan folyó emelné.

A parton
a boldogságomat magasba tartom
atléta-kézzel és fejem
könnyű ábrándra fektetem.
Így dalolok, egészen és betelten,
amíg az élet záporozva hull rám,
s a lelkem
viszi a hullám.

A meteorológusok szikár tavaszutó néven
nevezik a májust.

A latin Maius hónapot Ovidius szerint a

meglett korúak (maiores) tiszteletére nevezték
volna el – írja Jankovics Marcell Jelkép-ka-
lendáriumában. – Valószínűbb azonban,
hogy a régi római termékenység-istennő,
Maia vagy férfi párja, Maius volt a névadó.
A görögöknél Maia a pleiászok egyik csillaga
volt, Zeusz szeretője, és a főistennel együtt
töltött éjszakák eredményeként Hermész (a
latin Mercurius) anyja. Ez a planétaistenfi az
asztrológia májusi Ikrek jegyében van „ott-
hon”. (…) a 7 pleiászt, a Pleiades 7 csillagát
a görögök – de mások is – kapcsolatba hoz-
ták a 7 planétával. A (…) csillagzat szabad
szemmel látható csillagainak a száma meg-
egyezik a szabad szemmel látható planétáké-
val. (…) A csillagkép olümposzi védnöke
ugyanakkor Apollón volt. Ők hárman egy
vidám regében együtt is szerepelnek. Ez az is-
teni tolvaj Hermész első csínytevéséről szól,
aki még azon a napon, hogy megszületett, el-
lopta bácsikájának, Apollónnak 50 marháját
– a hónap első kétharmadában még a Bika
havában járunk –, aztán, mint aki jól végezte
dolgát, visszabújt a pólyába, Maia ölébe. A
görög maia „anyácskát”, „dajkát”, „bábát”,
a dór nyelvjárásban „nagyanyát” jelentett
(…) Maia a növekedés és a szaporulat felett
bábáskodott, s a május valóban a növekedés
hónapja. Bizonyos értelemben Ovidius fején
találta a szöget, hisz maior, maius a latin
magnus, „nagy” melléknév közép- és felső-
foka, és a növekedést fejezi ki.

A hónap régmúltjába pillantva, a május
mindenütt a nyár aggodalmas adventjének
tűnik, aminek a jövendő termés féltése volt az
alapja. Május az ókorban Európa-szerte en-
gesztelő és tisztító szertartások böjtös idő-
szaka volt.

A régi magyar kalendáriumok ígéret hava-
ként tisztelték.

A május ugyanakkor a nyár aggodalmas
adventje – a jövendő termés féltése. Rómá-
ban tilos volt ekkor új ruhát ölteni, házasságot
kötni és házaséletet élni, ekkor takarították ki
a templomokat, mosták le az istenszobrokat.
A legjellegzetesebb római ünnep a 9-én, 11-
én és 13-án tartott Lemuria: a „holt lelkek”
(lemures) engesztelőnapjai. Március idusát
követően a Róma területén felállított alkalmi
szentélyekben szalmából és kákából font bá-
bokat helyeztek el. Május 15-e után ezeket a
Vesta-szüzek főpapi segédlettel ünnepélyesen
a Tiberiszbe vetették jelképes emberáldoza-
tul.

E napok a közbeesőket is beárnyékolták.
Lemuriát a termésért való aggodalom tette
komorrá. Eredete ez a fagyosszenteknek is. A

hagyomány szerint Pancratius és Bonifatius
ókeresztény vértanúk voltak (†304, illetve
303), akárcsak Servatius (†384) Rajna-vidéki
püspök. Kitalált személyek voltak, a katoli-
kus egyház törölte is őket a naptárból. De
napjaikon (május 12., 13. és 14.) Közép-Eu-
rópában – évszázados paraszti tapasztalat
szerint – a melegedő, néha kánikulába csapó
időjárás hirtelen hűvösre fordul, sőt sokszor
fagyot is hoz, amely a sarjadó rügyeket, ve-
téseket tönkreteheti.

A Hója erdő lombjai felett
tavaszi napfény-patak csergedez

– kezdi Majálison című versét 1927-ben
Dsida Jenő –

a tisztásokról dal szürönközik,
majálisozók víg ünnepe ez.
Tüzek gyúlnak, és távol füstjük édes.
A Hója erdő lombjai felett
ölelkező kacaj ül ünnepet,
s a tisztásokon dal szürönközik.

Ismerős a kép. A vásárhelyi Somostetőn, a
Pócsfalva fölötti Redáncban, az enyedi Őr-
hegy lábánál vagy a szászrégeni Kerekerdő
szélén is hasonlóképpen ünneplik máig a má-
just.

Olyan messze vagyok az emberektől!
Egy lángfehér virágú szép cseresznye
sziromhulltába tartom a fejem,
és néha-néha mintha beleveszne.
Egyedül állok, egyenesen, némán,
nem tüzel zene, nem kábít a bor:
én vagyok Dónáth, régi kőszobor
s a szirmok alá tartom a fejem.

Sötét fatörzsről kicsi hangya fut le,
a bolyba fut, vagy élelmet keres,
s szememből lassan könny patakja foly:
neki van miért, neki érdemes…

Szememből lassan könny patakja foly,
s tompán csuklik el kérdésem szava:
Hója erdőből mit vigyek haza,
és hol a haza, hol a hangyaboly?

– fejezi be versét a 101 esztendővel ezelőtt,
1907. május 17-én született Dsida Jenő.

A mégis valahova tartozás reményével,
maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2018-ban, napra a madarak és fák
napja után
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Kiss Székely Zoltán

Lángfehér virágú szép cseresznye sziromhulltába tartom a fejem

Agárkosbor bókol a nyárnak Nagyenyed határában

A természet kalendáriuma (CCCVI.)

(Folytatás  április 20-i lapszámunkból)
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 tetemes
részt vállaltak az egyetemes magyar
kultúra és tudomány gazdagításában.
(Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000–
1990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

LÁSZLÓ JÓZSEF (Fugyivásárhely,
1808 – Kolozsvár, 1878. máj. 10.): színész,

bonviván. Pályáját vándorszínészként kezdte
Miskolcon, 1837-ben az újonnan megnyílt
Nemzeti Színházhoz szerződött. 1858-ban
nyugdíjazását kérte. A kolozsvári színház
művészeti tanácsadója, egy ideig igazgató-
sági tagja. Kolozsvárott telepedett le, s innen
1859-ben mo.-i, majd 1867-ben erdélyi ven-
dégkörútra indult, s utoljára Aradon lépett fel.
A legsikeresebb magyar bonvivánok egyike
volt. Fellépett klasszikus drámákban, de ját-
szott komikus szerepeket is. Felesége De
Caux Mimi volt. F. sz.: címszerep (Gaál Jó-
zsef: Peleskei nótárius); Lajos szabó (Szigli-
geti: Szökött katona); Laertes (Shakespeare:
Hamlet); Bolond (Shakespeare: Lear király);

Carlos (Goethe: Clavigo); Ottó (Katona:
Bánk bán). 

SIKÓ MIKLÓS (Septér, 1818 – Maros-
vásárhely, 1900. máj. 5.): festő. Részt vett a
szabadságharcban, majd Münchenben ké-
pezte magát. Vándorpiktorként Erdélyben,
főleg Kolozsvárt és Marosvásárhelyen nagy-
számú (kb. 400) miniatűr, akvarell, olaj és
kőrajzos arcképet készített. 

TOMCSIK JÓZSEF (Aranyosgyéres,
1898. máj. 19. – Bázel, 1964. dec. 30.): orvos,
mikrobiológus és szerológus, egyetemi tanár.
Tanulmányait a kolozsvári és a bp.-i egyete-
men végezte, ahol 1922-ben avatták orvosdok-
torrá. Előbb Preisz Hugó bakteriológiai
intézetében dolgozott, majd 1925-ig a Rocke-
feller-alapítvány támogatásával az USA-ban

folytatott tanulmányokat. 1926-ban Pekingben
a Rockefeller-egyetem kórbonctani intézeté-
nek bakteriológiai osztályát vezette. 1927-ben
az akkor megnyílt Országos Közegészségügyi
Intézet szerológiai osztályának vezetésével
bízták meg. 1932-ben a szegedi egyetemen a
közegészségtan tanára. 1936-tól az Országos
Közegészségügyi Intézet igazgatója, 1943-tól
a bázeli egyetemen a közegészségtan és bak-
teriológia tanára. Kutatásokat végzett a bakté-
riumok finomabb szerkezetének tisztázására,
valamint a diftéria aktív immunizálását ille-
tően. Az általa kidolgozott immuncitológiai
módszerért Robert Koch Emlékéremmel tün-
tették ki 1960-ban. F. m.: Pasteur und die ge-
neratio spontanea (Basel, 1964). 

(Folytatjuk)

Összeállította: Kuti Márta

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)



Ugyanannak a laza talajnak
tulajdonítható a pisai ferde
torony „földrengésállósága”,
mint amelyik a torony süllye-
dését és dőlését idézte elő
több száz évvel ezelőtt – de-
rítették ki olasz és brit mér-
nökök.

A világhírű műemlék nem sok-
kal építésének kezdete, 1173 után
elkezdett dőlni a laza talajréteg és
a rosszul lefektetett alapok miatt,
dőlésszöge elérte az 5,5 fokot,
ennek ellenére az 58 méter magas
torony legalább négy pusztító föld-
rengést túlélt épségben 1280 óta –
emlékeztetett a Phys.org tudomá-
nyos-ismeretterjesztő hírportál.

A mérnököket régóta foglalkoz-
tatja a kérdés, miért élhette túl az
erős földrengéseket a pisai ferde

torony. Az építmény sebezhetősége
miatt a szakemberek úgy vélték,
hogy már egy mérsékelt földren-
gésnek súlyos károkat kellene
okoznia az épületben, sőt akár
romba is dönthetné azt. A Római
Tre Egyetem és a Bristoli Egyetem
tudóscsoportja megtalálta a vá-
laszt: a dinamikus talaj-szerkezet
kölcsönhatás (DSSI) jelenség áll a
rejtély hátterében. A talaj és a szer-
kezet kölcsönhatása egy érintke-
zési probléma a talaj felszíne és a
szerkezeti elemek között.

A kutatócsoport tanulmányozta
a rendelkezésre álló szeizmológiai,
geotechnikai és szerkezeti infor-
mációkat, és arra a következtetésre
jutott, hogy a torony nagy magas-
sága és szilárdsága együtt a talaj
lazaságával jelentős mértékben

módosítja az épület vibrációs sajá-
tosságait oly módon, hogy a torony
nem rezonál a földrengés talajmoz-
gásával. Ez a pisai torony fennma-
radásának kulcsa – olvasható a
Bristoli Egyetem közleményében.

„Ironikus, hogy ugyanannak a
talajnak tulajdonítható az, hogy a
pisai ferde torony túlélte a földren-
géseket, mint amelyik az épület
instabilitását okozta, és annak ide-
jén majdnem a ferde torony össze-
omlását idézte elő – közölte
George Mylonakis, a Bristoli
Egyetem professzora, a talaj-szer-
kezet kölcsönhatás szaktekintélye.

A kutatók eredményeiket a föld-
rengésállóság-tervezés szakembe-
reinek 16. európai konferenciáján
mutatják be jövő hónapban a gö-
rögországi Thesszalonikiben.

A marylandi Sykesville város-
kában egy rendőr meglőtt egy
mormotát, mert nem reagált
a felszólításra. Az állatvédők
a rendőr megbüntetését kö-
vetelik állatkínzásért.

A CBS televízió Baltimore-i
szerkesztősége tette közzé azt a vi-
deót, amely bejárta az amerikai kö-
zösségi médiát, és amely azt
mutatja, hogy egy rendőr rálő az út-

testen ácsorgó mormotára. A helyi
seriff hivatala közleményt adott ki
az ügyben azzal a magyarázattal,
hogy a mormota akadályozta a for-
galmat, és mivel az autóból kiszálló
rendőr nógatására nem reagált, azt
hitte, az állat beteg vagy sérült,
ezért lőtt rá.

A tudósításból nem derült ki,
hogy az állat kimúlt, vagy állatkór-
házba szállították.

Rendőri túlkapás áldozata 
egy mormota

A humán papillomavírus
(HPV) elleni védőoltás bizton-
ságos és hatékony védelmet
nyújt a fiatal lányok és nők
számára a méhnyakrák kóro-
kozója ellen – derült ki egy új,
független tanulmányból,
amely megerősítette az Euró-
pai Gyógyszerügynökség
(EMA) és az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO) korábbi
megállapításait.

A londoni székhelyű Cochrane
Group tanulmánya a világ külön-
böző tájain élő több mint 73 ezer fi-
atal lány és nő bevonásával készült
26 korábbi vizsgálat elemzésére
épült – írta a BBC News.

A szakemberek kimutatták, hogy
a 15 és 26 év közötti nőknél a védő-
oltás minden 10 ezer nő esetében
341-ről 157-re csökkentette az ab-
normális méhnyaksejtek kialakulá-
sának a kockázatát.

Az eredmények szerint a beoltást
követően ritkán jelentkeznek ko-
moly mellékhatások.

A vakcina ellenzői azonban to-
vábbra is kitartanak amellett, hogy
a védőoltás ártalmas lehet, aminek
lehetőségét alaposan ki kell vizs-

gálni. Néhány szülő arról számolt
be, hogy a lányuk rosszul érezte
magát a beoltást követően.

A Cochrane Group tanulmányát
megelőzően az Európai Gyógyszer-
ügynökség (EMA) és az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) is arra
a megállapításra jutott, hogy a
HPV-oltás biztonságos és érdemes
beadatni. Az angol közegészség-
ügyi szolgálat (Public Health Eng-
land, PHE) védőoltásokkal
foglalkozó részlegének vezetője,
Mary Ramsay elmondta, a tanul-
mány tovább gyarapítja azon bizo-
nyítékok tárházát, amelyek szerint
a HPV-oltás jelenti a leghatéko-
nyabb védelmet a fiatal lányok szá-
mára a méhnyakrákkal szemben.

Hozzátette: „a 15 és 25 év közötti
nők többsége már kapott humán pa-
pillomavírus elleni védőoltást
Nagy-Britanniában”. A Cochrane
Group szerint további adatokra van
szükség a védőoltás ritkán jelent-
kező mellékhatásainak jobb megis-
merése érdekében.

Világszerte évente csaknem 528
ezer nőnél diagnosztizálnak méh-
nyakrákot, és közülük 266 ezren
halnak bele a betegségbe.

A HPV-oltás biztonságos 
és hatékony

Egy eredetileg a csontritkulás
(oszteoporózis) kezelésére ki-
fejlesztett gyógyszer alkal-
mazásával sikerült
növekedésre késztetniük pá-
ciensektől vett hajtüszőket
laboratóriumi körülmények
között brit kutatóknak.

A Manchesteri Egyetem szakem-
berei szerint a szer egyik összete-
vője arra a fehérjére hat, amely
megfékezi a hajnövekedést és ezál-
tal szerepet játszik a kopaszodásban
– írta a BBC News.

A projektet vezető Nathan
Hawkshaw szerint a módszer „igazi
megoldást jelenthet a hajhullással
küzdő emberek számára”.

A kopaszodás kezelésére jelenleg
két gyógyszer áll rendelkezésre: a
minoxidil (férfiak és nők számára
egyaránt), valamint a finaszterid
(kizárólag férfiak számára). Mind-
két szer mellékhatásokkal jár és
nem is mindig elég hatékony, ezért
a páciensek gyakran inkább a haj-
beültetés mellett döntenek.

A PLOS Biology című folyóirat-
ban publikált tanulmány készítői la-

boratóriumi körülmények között
végeztek teszteket több mint negy-
ven olyan férfi pácienstől származó
hajtüszőmintákon, akik hajbeülteté-
sen estek át.

Hawkshaw szerint klinikai vizs-
gálatokra lesz szükség annak meg-
állapításához, hogy a kezelés
hatékonyan és biztonságosan alkal-
mazható-e embereknél.

A Brit Bőrgyógyászok Egyesüle-
tének szóvivője „rendkívül érdekes-
nek” nevezte a tanulmányt. Mint
fogalmazott: „a hajhullás gyakori
rendellenesség, amely jelentősen
károsíthatja a lelki egészséget,
egyebek között az önbecsülés és az
önbizalom rombolásával”.

„A hajhullással küzdő emberek
számára egy-egy kezelés teljes
siker, de akár teljes kudarc is lehet.
Nincs olyan módszer, amely min-
denkinél egyformán hatékony” –
jegyezte meg a szóvivő, hozzátéve,
hogy éppen ezért minden egyes új
lehetséges gyógymód esélyt ad az
embereknek arra, hogy megtalálják
a számukra leghatékonyabb keze-
lést.

A kopaszság új gyógymódja
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Megfejtették a pisai ferde torony 
„földrengésállóságának” titkát

Először észleltek szénben
gazdag aszteroidát a Kuiper-
övben, az objektum segítheti
a Naprendszer történetének
megismerését.

A Neptunusz mögött keringő
jeges törmelékhalmazban felfede-
zett aszteroida összetétele arra utal,
hogy nem ott alakulhatott ki. Fel-
tehető, hogy a 300 kilométer széles
objektum az óriásbolygók közötti
pályájáról vetődött ki a Naprend-
szer történetének korai, változó
időszakában. Az aszteroida olyan
távoli, hogy elemzése több évig
tartott. „Amikor megérkeztek az
első adatok, azt hittük, valamit el-
tévesztettünk. Egyáltalán nem úgy
nézett ki, mint a Kuiper-öv többi
objektuma” – idézi Tom Seccullt,

a belfasti Queen’s University kuta-
tóját a BBC hírportálja.

Ebben a régióban a legtöbb égi-
test felszíne jeges. A 2004 EW95
jelű aszteroida azonban nemcsak
szénben gazdag, hanem rétegszili-
kátokat, agyagot és zsírkövet is tar-
talmazó ásványokban is. 

„Ezek a jellemzők olyan aszte-
roidák esetében fordulnak elő, me-
lyek kőzete folyékony víz
jelenlétében formálódott. Mivel a
2004 EW95 messze van a Naptól,
mintegy mínusz 253 Celsius-
fokos, így a felszínén lévő minden
víz fagyott lehet. Ez arra utal, hogy
valamikor felforrósodott, és a Nap
közelében formálódhatott” –
mondta Seccull.

Rhian Jones, a Manchester

Egyetem munkatársa, aki nem vett
részt a kutatásban, kifejtette: „ez az
első bizonyíték a rétegszilikátok
jelenlétére a Kuiper-övben”.

A Naprendszer kialakulásának
egyik, Grand Tack nevet viselő el-
mélete szerint a korai Naprendszer
meglehetősen vad vidék volt: a Ju-
piter és a Szaturnusz először a Nap
irányába mozdult el, majd vissza-
tért jelenlegi pozíciójába. Ez a fo-
lyamat szétszórhatott a
Naprendszer külső régióiba né-
hány olyan korai objektumot, me-
lyek a gázóriások között alakultak
ki. Seccull szerint több égitest is
lehet a Kuiper-övben, mely hason-
latos a 2004 EW95 aszteroidához,
de nagyon nehéz elegendő adatot
szerezni róluk.

Először észleltek szénben gazdag aszteroidát
a Kuiper-övben

Családja férfitagjai ölték
meg azt az Olaszországban
élő 25 éves pakisztáni nőt,
aki nemet mondott a neki ki-
szemelt férjre – jelentette az
olasz sajtó szerdán.

Az Olaszországban élő Sana
Cheema április második felében
Pakisztánba utazott, ott halt meg.
A nőt azonnal eltemették Pakisz-
tánban.

Családja több verziót is közölt
az olasz hatóságokkal, miszerint a
nő hirtelen betegségben, baleset-
ben, infarktusban halt meg.

Az olasz ügyészség vizsgálatot
indított és orvosszakértői vizsgála-
tot kért a pakisztáni hatóságoktól.
Így derült ki, hogy a nőt megfojtot-
ták és eltörték a nyakát. Az áldozat
apját, fivérét és nagybátyját Pa-
kisztánban őrizetbe vették.

Sana Cheema 2003-ban telepe-

dett le családjával az észak-olasz-
országi Bresciában, ahol egy au-
tósiskolában dolgozott.
Pakisztánba szüleivel és testvérei-
vel utazott, majd semmilyen élet-
jelet nem adott magáról.
Olaszországi ismerősei és munka-
adója nem hitte el hirtelen halálhí-
rét, feljelentést tettek, így indult el
az olasz hatóságok vizsgálata.

Mint kiderült, a nőt nem sokkal
Pakisztánba való megérkezése
után megölték. Nem tudta, hogy
családja már megszervezte a há-
zasságát egy számára ismeretlen
pakisztáni férfival. Amikor a fiatal
nő nemet mondott, megölték. El-
utasítása ugyanis családja szerint
szégyent hozott rájuk.

Sana Cheema sorsa a szintén pa-
kisztáni származású Hina Salee-
mére emlékeztet. Ő is családjával
gyerekkora óta Bresciában élt, és

húszévesen eljegyezte magát egy
olasz férfival. Családja ezt elle-
nezte, olyannyira, hogy 2006-ban
a család négy férfitagja megölte
Hina Saleemet. Elvágták a torkát,
majd eltemették a család bresciai
házának udvarán. Az elkövetőket
az olasz bíróság jogerősen elítélte.

2010-ben egy Modena városa
közelében élő pakisztáni családban
a férj kővel agyonverte a feleségét,
miután az asszony húszéves lá-
nyuk védelmére kelt, aki nem akart
Pakisztánban férjhez menni egy
apja által kiválasztott férfihoz.

Az Olaszországban élő pakisz-
táni bevándorlók számát több mint
100 ezerre becsülik. Hivatalos ada-
tok nincsenek arról, hány olaszor-
szági pakisztáni család
„költöztette” haza lányát akarata
ellenére és adta Pakisztánban férj-
hez.

A kényszerházasságot elutasítő nőt megölték
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VÍZSZINTES: 1. Nagybirtokos, politikus, 200 éve hunyt el (Alajos, gróf). 10. Vészt
hozó (latin). 11. Az első bűvös négyzet egyik szava. 12. Francia író, 350 éve született
(Alain René). 17. Nagy hangon beszél. 19. Üres rés! 20. Éghajlat. 21. Hódító..., Andersen
Nexö regénye. 22. Sérülés. 23. Árvita. 24. Az arzén vegyjele. 25. Elek! 26. Köhögés elleni
cukorka. 27. Új jelentésű előtag. 28. Hawaii köszönés. 30. Konyhai edény. 31. Izomkötő.
32. Kelet-Budapest lakója. 33. Magyar dolgozók országos szövetsége (1934-től, röv.).
36. Cseh traktormárka. 38. Kampóra tesz. 40. Római 1002. 41. Nehézfém. 43. Francia
város. 45. Páratlan réce! 46. Moszat. 48. Régi irodai alkalmazott. 50. Nobel-díjas vegyész
(György). 52. Kommunista filozófus, 200 éve született (Karl). 53. Írónő, újságíró, 100
éve hunyt el (Sarolta, grófnő). 54. Festő, a nagybányai művésztelep egyik egyik
szervezője, 100 halt meg (Simon).

FÜGGŐLEGES: 1. Belga, osztrák és spanyol autójel. 2. Hatból kettő! 3. Kugli. 4.
Énekdíszítés. 5. Amerikai egyetem. 6. Kárt okoz. 7. Tiltószó. 8. Ypern vallon neve. 9.
Erdélyi román költő, 100 éve halt meg (George). 13. Vele szemben. 14. Erdélyi festő
(XIX. sz., Miklós). 15. Az egyik Darja. 16. A gallium vegyjele. 18. Nem mozog. 20.
Érsek, politikus, 600 éve hunyt el (János). 21. Színésznő (Irén). 22. Héber üdvözlés.
24. Mint (német). 26. Fürdőszobában van. 28. Előtag: levegő. 29. Régi neve: kéneső. 30.
Magyar város. 32. Fagylaltmárka. 33. Erdélyi költő és politikus (Béla). 34. Könnyezés.
35. Nagybirtokos, miniszter, MTA ig. tag, 150 éve született (János, gróf). 37. Órómai
viselet. 39. Vegyész, MTA-tag (Gyula). 42. Római 1004. 44. Nap (latin). 47. Elem! 49. A
rádium vegyjele. 51. Patás háziállat.

L.N.J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 24-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 Paul Benjamin Auster ame-
rikai író egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Bántódás – Mocsárláz. 7. …-móg, dohog – Rangjelző szó. 8. Ökör
lesz belőle – Folyékony vulkáni kőzet. 9. Hélium és foszfor vegyjele – Ritka darab! 11.
Bátorkodik – Néma madár! 12. Elemi parány – Scarlett O’Hara birtoka. 14. Igevégződés
– Zokogni kezd! 15. Kordély – Karolás. 18. Énekesmadár-féle – Közszállítási vállalat
ügyfele. 19. Csodás történetet mond – Székelyek legendás vezére. 22. Eme tárgy – Bele-
hull! 23. Házbérlő – Villanykörte. 25. Kockáztatott összeg – Álarc része! 27. Gléda –
Olasz, spanyol és thaiföldi gépkocsijelzés. 28. Portékát megvételre kínál – Sémi nép. 30.
Tiltószó – A ruténium vegyjele. 31. Nett, csinos – Tolerancia.     

FÜGGŐLEGES: 1. Egyszer sem – Sakkjátszma vége. 2. Alaptermészet, egyéniség –
… Eszter (Németh L.). 3. Keresztül – Tova. 4. Verscsengő – Íme. 5. Vízisport – Másoló-
papír. 6. Fő ütőér – Hazai folyó. 10. Papagájfajta – Sark. 13. Máshollét igazolása – Vagdal,
nyiszál. 16. Amerikai focista (Alexi) – Valódi. 17. Ecetsav sója – Csodálat. 20. A Jupiter
egyik holdja – Gazdasági udvar. 21. Indián oszlop – Énekkar. 24. Száraz kukoricaszár –
Egyik művészet. 26. Helyez, tesz – Vakondok igéje. 29. Helyhatározó rag – Alá. 

Koncz Erzsébet

Az ÁPRILISI ÉVFORDULÓK (3.) 
című pályázat nyertesei:

HOMPÓT CSILLA, Marosvásárhely, 
Szabadság u. 23. sz.

KECSKÉS LAJOS, Marosvásárhely, Jeddi út 13/1. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

VARGA; BRAUN; TOLNAY; SZILÁGYI;
KOSZKOL; VÖRÖS; HREBLAY; RÁTH.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a május 4-i 
számból:

Klasszikus (ikrek): Drakula
Skandi: ...mert amit nappal
nyer a férjem lóversenyen, el-
veszti éjjel kártyapartin.
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A marosvásárhelyi G-ral Avra-
mescu utca 4. szám alatti szék-
helyű Mureş Insolvency SPRL,
a csődbe ment Euro Leasing
Cons  Kft. cégfelszámolója,
újra 

nyilvános árverést szervez 
az adós tulajdonában levő ingó-
ság, egy  Iveco ML N 80 E ka-
mion értékesítésére. Kikiáltási ár
10.800 lej.  Az ár nem tartal-
mazza a héát. 

Az árverésre május 18-án 12
órától kerül sor a felszámoló
székhelyén, és hetente, pénteki
napokon  megismétlik, az ingó-
ság értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán-
és/vagy jogi személyek vehetnek
részt, akik/amelyek  kifizetik a ki-
kiáltási ár 10%-át képező részvé-
teli garanciát, a részvételi díjat,
és megvásárolják a feladatfüze-
tet az árverés előtti napon 13
óráig.  

Bővebb felvilágosítás a
0265/261-019,  0745-146-096-os
telefonszámokon.

A Cris Consult SPRL és a  Mureş Insolvency SPRL felszámolókon-
zorcium, a Textil Iteco KFT. cégfelszámolója 
nyilvános árverést hirdet
az adós cég javainak egyenként történő értékesítésére: 

– kötő- és varrógépek, mérő-, ellenőrző, állítóműszerek és berende-
zések, szállítóeszközök, bútorzat, irodai felszerelés, védőfelszerelések,
valamint  más tárgyi aktívák és leltári tárgyak. Kikiáltási ár 1.057.918
lej. Az ár nem tartalmazza a héát. A javak teljes jegyzéke megtekinthető
a felszámoló székhelyén és a www.smdamures.ro weboldalon. 

Az árverést május 18-án 13 órától a felszámoló székhelyén – Ma-
rosvásárhely, Gen. Avramescu utca 4. szám – tartják, és péntekenként
azonos időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig. 

Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát,
a részvételi díjat és a feladatfüzet ellenértékét legkésőbb 24 órával az
árverés meghirdetett időpontja előtt. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096,
0744-708-080 telefonszámokon. 

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mureş Insolvency SPRL, a csődbe ment  Novocom  Consult  Kft.
cégfelszámolójaként újra 

nyilvános árverést szervez
az adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére:

– hét db szállítóeszköz – kikiáltási ár 21.600 lej + héa
– az  árukészletet termékcsaládonként egy-egy tömbben értékesítik,

legalább 15.000 lej (héa nélkül) értékben: fémvasalások, vasáru, PVC-
és fémtartozékok, fogantyúk és csuklóspántok, különféle  zárak, rete-
szek, tolózárak, csavarok stb.  – kikiáltási ár 54.664,73 lej + héa.

A teljes lista és az árak a felszámoló székhelyén tanulmányozhatók.  
Az árverést május 18-án 13 órától tartják a felszámoló székhelyén,

és azonos időpontban megismétlik péntekenként, a javak értékesíté-
séig.  

Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi ga-
ranciát,  a részvételi díjat, és megvásárolják  a feladatfüzetet  24 órával
az árverés kezdete előtt.

Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019, a 0265/269-700 vagy a 0745-
146-096-os telefonszámon.

A Mureş Insolvency SPRL –  Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca
4. szám –,  a Dan Group Trans  Kft. cégfelszámolója,  újabb 

nyilvános árverésen eladja
a Segesvár, Új  utca 13/C/9.  szám alatti székhelyű, csődbe jutott cég
következő javait: 

– Krone SPD 27 félpótkocsi, kikiáltási ár 16.537,50 lej
– Dell Intel Pentium 3 számítógép, kikiáltási ár 18 lej
– Dell Intel Pentium 4 számítógép, kikiáltási ár 39 lej
– Philips képernyő, kikiáltási ár 15,6 lej
– Bizo képernyő, kikiáltási ár 15,6 lej
– HP Photosmart nyomtató, kikiáltási ár 18,9 lej
– Lexmark nyomtató, kikiáltási ár 13,8 lej. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverés május 18-án 12 órától lesz a felszámoló székhelyén –

Marosvásárhely, G-ral  Avramescu utca 4. szám –,  és hetente pénte-
kenként megismétlik ugyanabban az időpontban, a javak értékesíté-
séig. 

Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek,
akik/amelyek  24 órával az árverés előtt garanciaként kifizetik a meg-
vásárolandó javak kikiáltási árának 10%-át, a részvételi díjat és meg-
vásárolják a feladatfüzetet.  A garanciát a Dan Group Trans Kft.-nek
(RO15730844) a marosvásárhelyi CEC-nél nyitott
RO82CECEMS0301RON0425387-es bankszámlaszámára kell átutalni. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a
0745-146-096-os telefonszámon. 

A Mureş Insolvency SPRL, a Mezőméhes községi Kendeffytanya, Ady Endre utca 29. szám alatti székhelyű,
csődeljárás alatt álló Internaţional Bujor Kft. cégfelszámolójaként  újabb

nyilvános árverést szervez 
az adós vagyonát képező alábbi javak értékesítésére:

– ingatlan Mezőméhesen  1.000 négyzetméter beltelekkel, telekkönyvszáma 50032/Mezőméhes, katasz-
terszáma 92/1, rajta téglából épült, szuterénes, földszintes épület, melynek az alagsorában egy hőközpont,
a földszinten üzlet, két raktár, egy elosztókabin, két folyosó, három illemhely, egy helyiség a kapcsolótáblának,
egy fémoszlopokra helyezett, fémlemezekkel burkolt födém és három üzemanyagtöltő szivattyú található. Ki-
kiáltási ár 79.500 lej.

A nyilvános árverést május 18-án 13 órától a  felszámoló Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám
alatti székhelyén tartják, és  péntekenként azonos időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig.

A nyilvános árverésen részt vehetnek magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek beszerzik a feladatfü-
zetet, kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi garanciát és az árverésen való részvételi díjat legkésőbb
24 órával az árverés meghirdetett időpontja előtt. A részvételi garancia átutalható az Internaţional Bujor Kft.-
nek (RO 21906091) a BRD GSG RT. Maros kirendeltségénél nyitott bankszámlájára:
RO68BRDE0270SV31758772700. 

Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146-096-os telefonszámokon.

Tájékoztató a vízszolgáltatás adósság
miatti felfüggesztéséről

A marosvásárhelyi Aquaserv vállalat 2018. május 14-től a vízdíj kifizetésének elmulasztása
miatt kénytelen felfüggeszteni az ivóvíz-szolgáltatást hét tulajdonosi társulás esetében. Az említett társu-
lások 90 napnál régebbi, több mint 500.000 lejes adósságot halmoztak fel.

Ezt az igencsak kellemetlen döntést csak azután hozta meg a vállalat, miután az összes megelőző jogi lé-
pést megtette, megpróbálta behajtani a társulások régi adósságait. Azon okból, hogy a lakótársulások nem
tettek meg mindent e lépés elkerülésének érdekében, a vállalat kénytelen a vízszolgáltatás felfüggesztésének
extrém tettéhez folyamodni, ám ez a cselekedet törvényszerű (51/2006-os és 241/2006-os törvény).

Azok a tulajdonosi társulások, amelyeknél 2018. május 14-től tervbe van véve az ivóvíz-szolgáltatás
felfüggesztése, a következők:

Az ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése a további adósságok felhalmozásának elkerülése és az eddigi adós-
ság behajtásának céljából történik. Ez a két tényező az Aquaserv vállalat működésének alapját képezi a
szolgáltatói szerződésben vállaltak szerint.

Az Aquaserv vállalat az ügyben érdekelt intézményeket – Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalát, a pre-
fektusi intézményt és az egészségügyi igazgatóságot – értesítette a kialakult helyzetről, ezen intézmények
pedig megértik a helyzet súlyosságát.

Az egészségügyi miniszter 2014/119-es számú rendeletének 22-es cikkelye második bekezdése (össze-
vonva a 25-ös cikkely ötödik bekezdésével) szerint felhívjuk az ügyben érintett lakosok figyelmét,
hogy tartalékolják maguknak azt a vízkészletet, amely elegendő a fiziológiai szükségletekre, a személyi
higiéniához és a főzéshez. 

Az Aquaserv Rt.

A Gergely Ádám András Egyéni Felszámolóiroda – Marosvásárhely,
G-ral Ghe. Avramescu u. 4. szám –, a csődbe jutott Rebomix Kft.  cég-
felszámolója újabb 

nyilvános árverést  szervez
a Csíkfalva községi Jobbágyfalva, Fő út 180A szám (Maros megye)
alatti ingatlan egy tömbben való  értékesítésére, ami a következőkből
áll: 2089 m2 terület, telekkönyvszám 1422/N/Csíkfalva (a 955/II/Job-
bágyfalva telekkönyvből);  kataszterszám: 1022/2/2/3/1/1/ (244/1), a
hozzá tartozó gabonaőrlő malommal, pékséggel,  valamint az ehhez
tartozó berendezésekkel,  kapusszobával.  A kikiáltási ár 95.000 euró. 

Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt, akik/ame-
lyek igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garancia, valamint a
részvételi díj kifizetését az árverést megelőző napon 12 óráig. Az árve-
rés a jogi felszámoló székhelyén május 18-án 12 órakor lesz, és meg-
ismétlik péntekenként, ugyanabban az időpontban, a javak
értékesítéséig. A részvételi feltételekről, a technikai részletekről bővebb
tájékoztatást a 0265/261-019, 0265/269-700, 0745-146-096-os telefon-
számokon nyújtanak. 

Május 11., péntek:
19.30 óra, DigiSport 1, Telekom

Sport 1: Craiova – Kristiansand
(női kézilabda EHF Kupa, döntő,
visszavágó)

20.00 óra, DigiSport 4: Piteşti –
Nagyvárad (férfikosárlabda Nem-
zeti Liga)

22.00 óra, DigiSport 3: Cardiff
Blues – Gloucester (rögbi, Chal-
lenge Kupa)

Május 12., szombat:
11.00 óra, TVR 2: Kolozsvár –

Slobozia (román női kézilabda
Nemzeti Liga)

11.15 óra, DigiSport 3: Spanyol
Nagydíj – 1. futam (GP3 Series)

14.00 óra, M4 Sport: Szeged –
Ferencváros (magyar férfikézilabda
K&H Liga)

16.00 óra, M4 Sport, DigiSport
2: Spanyol Nagydíj – időmérő
edzés (Forma–1)

16.15 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1: Bukaresti CSM – Győr
(női kézilabda Bajnokok Ligája,
elődöntő)

18.00 óra, M4 Sport: Debrecen –
Diósgyőr (magyar labdarúgó OTP
Bank Liga)

18.45 óra, DigiSport 4: Leinster
Rugby – Racing 92 (rögbi Champi-
ons Cup)

19.00 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1: Rosztov-Don – Vardar (női
kézilabda Bajnokok Ligája, elő-
döntő)

20.30 óra, M4 Sport: Ferencvá-
ros – Vasas (magyar labdarúgó OTP
Bank Liga)

21.45 óra, DigiSport 4: Real
Madrid – Celta Vigo (spanyol lab-
darúgó La Liga)

Május 13., vasárnap:
10.10 óra, M4 Sport: Spanyol

Nagydíj – 1. futam (Forma–2)
11.00 óra, DigiSport 1: Târgo-

vişte – Nagyszeben (román labda-
rúgó 2. liga)

11.30 óra, M4 Sport, DigiSport
3: Spanyol Nagydíj – 2. futam
(GP3)

12.30 óra, M4 Sport, DigiSport
3: Spanyol Nagydíj – 2. futam
(Forma–2)

13.45 óra, DigiSport 3: Spanyol
Nagydíj (Porsche Supercup Series)

16.00 óra, M4 Sport, DigiSport
2, Telekom Sport 2: Spanyol Nagy-
díj – futam (Forma–1)

16.00 óra, DigiSport 3: Crotone
– Lazio (olasz labdarúgó Serie A)

16.15 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport1: Kisdöntő (női kézilabda
Bajnokok Ligája)

18.45 óra, M4 Sport: Ferencvá-
ros – Szolnok (magyar férfivízi-
labda OB I, döntő)

19.00 óra, DigiSport 1, Telekom
Sport 1: Döntő (női kézilabda Baj-
nokok Ligája)

19.00 óra, DigiSport 3: Atalanta
– Milan (olasz labdarúgó Serie A)

20.30 óra, M4 Sport: MTK –
Győr (magyar labdarúgó Merkantil
Bank Liga)

21.45 óra, DigiSport 2: AS Roma
– Juventus (olasz labdarúgó Serie
A)

21.45 óra, DigiSport 3: Levante
– Barcelona (spanyol labdarúgó La
Liga)

21.45 óra, DigiSport 4: Sampdo-
ria – Napoli (olasz labdarúgó Serie
A)

TV-sportközvetítési ajánló 
a hétvégére

Zarándoklat május 19-én Csíksomlyóra
A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára – Bolyai utca 36. szám – zarándoklatot szervez tagja-

inak a csíksomlyói búcsúra.
Indulás május 19-én reggel 6 órakor a székhely elől. Iratkozni, a helyek függvényében, a székhelyen május

14-éig lehet. Bővebb tájékoztatásért hívják a 0265-262-651-es vagy a 0365-430-813-as telefonszámot.

Tulajdonosi társulás Helység Cím Adósság A felfüggesztés
időpontja

42-es tulajdonosi 
társulás Marosvásárhely Măgurei u. 6., 12., 

Parângului u. 58., 70. 193.198,82 2018. 05. 14

107-es tulajdonosi
társulás Marosvásárhely Petru Dobra u. 29., 31., 33., 35.,

37., 39., 41., 43., 45., 47., 49., 51. 98.601,54 2018. 05. 14

305-ös tulajdonosi
társulás Marosvásárhely Dózsa György u. 168. 21.725,37 2018. 05. 15

694-es tulajdonosi
társulás Marosvásárhely Raktár u. 30–32. 49.327,51 2018. 05. 15

441-es tulajdonosi
társulás Marosvásárhely Kudzsir u. 8A, 8B. 44.737,39 2018. 05. 15

442-es tulajdonosi
társulás Marosvásárhely Kudzsir u. 4A/1., 2. 66.544,11 2018. 05. 15

448-as tulajdonosi
társulás Marosvásárhely Raktár u. 2., 2/1., 2/2. 34.737,25 2018. 05. 15
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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. (60848)
Az ERIVAN IMPEX KFT. nőket alkalmaz Marosvásárhelyre, a Szabadi (Voiniceni) út 147. szám alatti
műhelybe, SZAKKÉPZETLEN MUNKAKÖRBE. Előnyös fizetési lehetőség +  étkezési jegyek +  a köz-
lekedési bérlet árának visszatérítése. Érdeklődni a 0733-089-968-as telefonszámon 8-15 óra között vagy
személyesen a Voiniceni út 147. szám alatt. (20029-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0740-592-229, 0742-298-872. (20043-I)
IDŐSGONDOZÓKAT keresünk NÉMETORSZÁGBA OTTHONI IDŐSGONDOZÁSRA. Jövedelem:
1000-1400 euró között. A szállítás, a szállás és az étkezés biztosítva. Németnyelv-tanfolyamon felkészítjük
az alapszintű németnyelv-tudásra. Iratkozni a 0748-122-242-es telefonon. (20028-I)
VARRÓNŐT keres TELEVÍZIÓNK, nyugat-európai bérezéssel. A dunatv.dunatajstudio@dunataj.hu
címen, e-mailben várjuk jelentkezését, a szakmunkás-bizonyítványának szkennelt másolatával. (sz.-I)
TERMOPÁN, PÁRKÁNY, SZÚNYOGHÁLÓ, VASAJTÓ, TETŐSZERKEZETEK, REDŐNY, SZA-
LAGFÜGGÖNY, SZÍNPADI FÜGGÖNYÖK RENDELÉSRE. Javítást is vállalunk. Tel. 0744-504-536.
(62194)
ÉLELMISZEREKET FORGALMAZÓ CÉG megbízható ÁRUKISZÁLLÍTÓ SOFŐRT alkalmaz B ka-
tegóriájú jogosítvánnyal, azonnali munkakezdéssel. Tel. 0722-555-020. (20088-I)
A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szí-
vesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-128-313.
(19953-I)
A RETA COM KFT. – Maros megye legjelentősebb acéltermékeket forgalmazó cége – alkalmaz: ELŐ-
KÖNYVELŐT –  elvárások: 2 év könyvelőségi tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret; SEGÉDRAK-
TÁROST – elvárás: tapasztalat az acéltermékek vagy építőanyagok forgalmazásában. Amit nyújtunk: vonzó
bérezés, étkezési jegyek. Az önéletrajzokat várjuk a következő elérhetőségekre: e-mail-cím: 
office@retacom.ro Tel. 0746-253-481. (20074)
ELÁRUSÍTÓNŐKET és ÁRUFELTÖLTŐ FIÚKAT alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvá-
sárhelyen. Tel. 0722-404-679. (20085-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI ADIMAG COM IMPEX KFT. – piacvezető a tartós fogyasztási cikkek és
az építőanyagok forgalmazásában és eladásában – alkalmaz ÁRUKEZELŐKET, SOFŐRÖKET és TAR-
GONCAKEZELŐKET. Vonzó fizetési csomagot ajánlunk. Az önéletrajzokat személyesen kell benyújtani
a cég székhelyén: Marosvásárhely, Szabadság (Libertăţii) utca 110. szám alatt. Tel. 0741-416-196. (20092)
KÖNYVELÉST, JELENTÉSEK, ÉVI MÉRLEGEK KÉSZÍTÉSÉT vállaljuk. Tel. 0734-636-638. (8417-I)
MAGÁNCÉG VÍZÓRA-LEOLVASÓT alkalmaz részmunkaidőben. Tel. 0265/250-618, 0744-572-875.
(20096)
FOGORVOST keresünk MAROSVÁSÁRHELYI RENDELŐBE minimum egy év tapasztalattal. Tel.
0742-279-393. (8428)
TÁPGYÁRTÁSSAL, VALAMINT SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉG keres C ka-
tegóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT (szakmai tanúsítvánnyal rendelkezők előnyben). Tel. 0725-
578-030. (sz.)
HEGESZTŐT alkalmazunk. Tel. 0744-511-215. (8434-I)
KFT. keres LAKATOSOKAT, SZERELŐKET és SEGÉDMUNKÁSOKAT. Érdeklődni a 0747-496-627,
0742-574-804-es telefonszámokon. E-mail-cím: servinstalmures@gmail.com (20098-I)
A marosvásárhelyi November 7. negyedbeli NORDIC BÁR (az Unic mellett) sürgősen alkalmaz BÁ-
ROSNŐT. Érdeklődni a bárban vagy a 0744-613-505-ös telefonszámon. (8449)
SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST alkalmazok BETONTERMÉKEK GYÁRTÁSÁRA. Tel. 0745-600-
645. (8474-I)
ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOL-
GOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0745-113-979. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, hogy
ismét sikeres a magánélete és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez
ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól,
élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A Mureş Insolvency SPRL (székhely: Marosvásárhely, Gh. Avramescu utca 4. szám) az Energomur Rt.
cégfelszámolójaként 

nyilvános árverést szervez
az adós cég következő vagyontárgyainak értékesítésére: 

1. Ingatlan (manzárd) Marosvásárhelyen, a Kós Károly utca 1/B szám alatt. Kikiáltási ár: 278.198,64 euró. 
2. Dacia SPM, kikiáltási  ár 3.392 lej + héa.
Az árverést május 18-án 12 órától tartják a felszámoló székhelyén, és azonos időpontban megismétlik

minden pénteken, a javak értékesítéséig.  Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát, a feladatfüzetet és a részvételi
díjat, valamint jelzik a részvételi szándékot az árverés előtti napon 12 óráig. 

A részvételi garanciát a RO28RNCB0193015967210036-os, a marosvásárhelyi BCR Central bankfióknál
nyitott számlaszámra kell átutalni, vagy készpénzzel is lehet fizetni a felszámoló székhelyén. 

Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019  vagy a 0745-146-096-os telefonszámon.

A Mureş Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Gen. Avramescu u. 4.,
Maros megye –,  a csődbe jutott Super Trafic Kft. cégfelszámolója, 

nyilvános árverést szervez
az alábbi javak értékesítésére:

1a) lakrész Marosvásárhelyen, a L. Rebreanu utca 11. szám alatt:
egy szoba, konyha, mellékhelyiség, élelmiszerkamra,  előszoba (a H
épület földszintjén), 128/2878-ad rész a teljes ingatlanból, amiből
52/2878-ad rész az 1995. évi 112-es törvény alapján, illetve 76/2878-
ad rész a román állam tulajdona;

1b) 129,855/2.746,148 négyzetméteres belterület;
1c) földszintes épület Marosvásárhelyen, a L. Rebreanu utca 11.

szám alatt: C3 építmény: téglaépület, cseréppel fedve, 70 négyzetmé-
teres beépített felület: 3 iroda, előtér; C6 épület: alagsor (részben) +
földszint: téglából, betonlemezzel és bitumenes kartonnal fedve, 235
négyzetméter beépített felület, az alagsorban három pince, a földszin-
ten öt iroda, egy fogadóterem, két előtér, iroda, öltöző, két mosdó; C8
épület: lemezcsarnok  (földszint + 1 emelet) lemezzel fedve, 397 négy-
zetméter beépített felület: a földszinten lerakat, képviseleti üzlet, két
iroda, öltöző, raktár, lépcsőház; C7 földszintes épület: téglacsarnok le-
mezzel fedve, 215 négyzetméteres beépített felülettel,
1.666,85/2.746,18 négyzetméteres rész. Kikiáltási ár 1.434.160 lej;

2. leltári tárgyak és állóeszközök – bútorzat, irodai felszerelés. Kiki-
áltási ár 5.866,00 lej. Az árak nem tartalmazzák a héát. A javak teljes
listája a felszámoló székhelyén tanulmányozható. 

Az árverésre 2018. május 18-án 13 órakor kerül sor, és megismétlik
minden pénteken, ugyanabban az időpontban, a javak értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és jogi személyek, akik ki-
fizetik a kikiáltási ár 10%-át jelentő részvételi garanciát, a részvételi díjat
és megvásárolják a feladatfüzetet 24 órával a licit kezdete előtt. Bővebb
tájékoztatás a 0265/269-700, 0745-146-096-os telefonszámokon. 

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mureş Insolvency SPRL, a Talimur Exim Kft. cégfelszámolója, újra  

nyilvános árverést szervez 
az adós Talimur Exim Kft. alábbi javainak értékesítésére:

1. A jobbágyfalvi, Fő út 108/A szám alatti ingatlan egyben: húsfeldol-
gozó részleg a hozzá tartozó 945 négyzetméteres területtel és ingó ja-
vakkal:  húsfeldolgozásban és -konzerválásban használatos műszaki
felszerelések (gépek, berendezések); irodabútorok, irodai eszközök,
munkavédelmi felszerelések, négy szállítóeszköz – kikiáltási ár 165.000
euró.

2. 5.750 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Jobbágyfalván, szám nél-
kül – kikiáltási ár: 18.500 euró. 

3. 11.480 négyzetméteres kaszáló (kültelek) Jobbágyfalván, szám
nélkül – kikiáltási ár: 37.000 euró. 

4. 2.111 négyzetméteres beltelek Jobbágyfalván, szám nélkül – 6.500
euró. 

A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát. 
Az árverésre május 18-án 10 órától kerül sor a cégfelszámoló szék-

helyén, és hetente, péntekenként, ugyanabban az időpontban megis-
métlik, a javak értékesítéséig. 

Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát,
a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet az árverést meg-
előző napon 14 óráig. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/261-019, 0265/269-700, 0745-146-096-
os telefonszámokon.

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű MUREŞ INSOLVENCY SPRL, a Khriss
Prodcom  Kft. – Marosludas, Republicii utca 28–30. szám –  cégfelszámolója, újra 

nyilvános árverést szervez
az adós cég  javainak értékesítésére:

a) szállítóeszköz: Dacia 1304T haszonjármű  – 1.071,44 lej;
b) felszerelések: Carat Colibri kasszagép – 175 lej; Fram kombinált hűtőszekrény – 75 lej; kávéfőző – 20

lej; irodai számológép – 5 lej; PC III GZ számítógép – 45 lej; mérlegsúlyok – 90 lej; mérleg (50 kg) – 125 lej;
HPSC 1410 multifunkcionális nyomtató – 22,50 lej, Samsung nyomtató – 62,50 lej; fax – 67,50 lej; wite sík-
képernyő –  50 lej; TET képernyő – 5 lej; hármas elosztó hosszabbítóval – 2,50 lej; gázkonvektor – 160 lej;

c) leltári tárgyak: asztal –  10 lej; PAL-lemezzel borított íróasztal – 10 lej; cégtáblafémváz – 5 lej; kalapács
– 5 lej; fémszekrény – 22,50 lej; fotel (2 db) – 10 lej, veder nyomóráccsal – 2,50 lej; lapát –  7,50 lej; asztal –
110 lej; asztal – 125 lej; fémpolc –  45 lej; szék – 10 lej; szék (4 db)  15 lej;  szék (4 db) – 22,50 lej; szemétkosár
– 5 lej; oltókészülékek (3 db) –  40 lej;  oltókészülékek (2 db) – 25 lej; oltókészülék – 15 lej; feliratos tábla –
5 lej; pult – 10 lej; kerékkulcsok – 10 lej; 

d) építőanyagok (tégla, csőperemek, díszkő, fémprofilok, flexvágók stb.) egy tételben – 556,50 lej. 
Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Az árverésre május 18-án 12 órától kerül sor a cégfelszámoló székhelyén (Marosvásárhely, G-ral Avra-

mescu u. 4. sz.), és hetente pénteki napokon, ugyanabban az időpontban megismétlik, a javak értékesítéséig. 
Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek megvásárolják a fel-

adatfüzetet, kifizetik  a részvételi díjat és  a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát  24 órával az ár-
verés kezdete előtt. A garanciát a RO44BUCU1651212805089RON számlaszámra  kell átutalni, amelyet az
Alpha Banknál nyitott a Khriss Prodcom Kft. (RO 3800130). Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700, 0265/261-
019,  0745-146-096-os telefonszámokon.   

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mureş Insolvency SPRL, a csődbe ment Magnific Com Kft. (Maros-
vásárhely, Bánát utca 13/9.) cégfelszámolójaként 

nyilvános árverést szervez 
az adós cég következő vagyontárgyainak egyenkénti értékesítésére:

– műszaki felszerelés,  kikiáltási ár 1.137,50 lej
– szállítóeszközök, kikiáltási ár 3.100 lej
– mérőműszerek, valamint ellenőrző és beállító berendezések, kiki-

áltási ár 2.073,34 lej
– bútorzat, irodai berendezés, védőfelszerelés,  egyéb aktívák, kiki-

áltási ár 1.773,50 lej
A teljes lista az árakkal a felszámoló székhelyén tanulmányozható.

Az árak nem tartalmazzák a héát. 
Ezenkívül termékcsaládonként egy-egy tömbben értékesítik a cég

árumintákból álló árukészletét  – gépkocsi-alkatrészek és -tartozékok,
csavarok stb. – minimum 5.000 lej (héa nélkül) értékben. Kikiáltási ár:
19.304,19 lej + héa. Az árukészlet részletes jegyzéke és az ár a felszá-
moló székhelyén tanulmányozható. 

Az árverést május 18-án 13 órától tartják a felszámoló székhelyén,
és azonos időpontban megismétlik péntekenként, a javak értékesíté-
séig.  

Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő részvételi ga-
ranciát, a részvételi díjat, megvásárolják a feladatfüzetet 24 órával az
árverés kezdete előtt. Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019, 0265/269-
700 vagy 0745-146-096-os telefonszámon.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 3 szobás, kétfürdős magán-
ház egyedül az udvaron, 400 m2

telek, garázs, a Budai negyedben.
Irányár: 115.000 euró, alkudható. Tel.
0755-309-832. (8475-I)

SÜRGŐSEN eladó 2 szobás, föld-
szinti, szigetelt, külön bejáratú tömb-
házlakás a Kövesdombon, a Ion
Buteanu utcában. Tel. 0755-309-832.
(8475-I)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházla-
kást Marosvásárhelyen. Tel. 0755-
309-832. (8475-I)

ELADÓ 14 ár építkezésre alkalmas
telek Sáromberkén, a főút mellett. Tel.
0720-487-644. (8244-I)

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a
Szabadság utca 60/A sz. alatt. Tel.
0365/445-590. (8425)

2 SZOBÁS, II. osztályú, I. emeleti
szigetelt lakás (kamrával, pincével) eladó
a Hunyad utcában. 41.000 euró, enyhén
alkudható. Tel. 0753-599-911. (8406)

ELADÓ 2 szobás, első osztályú
tömbházlakás az Argeşului utcában.
Tel. 0756-018-413. (7952-I)

ELADÓ másfél szobás garzon. Ér-
deklődni  naponta 17 és 19 óra között
a 0755-911-482-es telefonszámon,
ügynökségek kizárva. (8334-I)

ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261-
023. (8331)

ELADÓ családi ház Nyárádszeredában,
nem messze a központtól. Megfelel két
család részére is: 2 fürdő, 2 konyha, 5
szoba, 11 ár telek. Tel. 0743-019-113.
(8390)

ELADÓ Nyárádmagyaróson családi
kertes, központi fűtéses ház, víz
bevezetve, iratok rendben. Tel. 0745-841-
825. (8418)

KERESEK eladó vagy kiadó 1-2 szobás
lakást. Tel. 0748-498-357. (8373)

ELADÓ Kibéden, vagy elcserélek
marosvásárhelyi, illetve szovátai
tömbházlakásra, központi részen, 15
áras területen levő 3 szobás, téli-nyári
konyhás, pincés, kertes, téglaépületű
családi házat, amely villannyal, vízzel,
földgázzal, műholdvevővel és több
gazdasági melléképülettel van el-
látva. Tel. 0741-510-758. (8447-I)

ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
kályhacsövek, többféle bútordarab,
lemezek, órák, szövetek, csergeterítő,
porszívó, többféle edény, 15 db
báránybőr, sok baba, régi székek,
kicsiágy, szőnyegek, mosdókagyló,
plüssterítő és sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel.  Tel. 0265/242-342.
(8182)

ELADÓ 1 ha erdő és 1,16 ha szántóföld
Székesen. Tel. 0745-206-048, 0265/311-
271. (8333)

ELADÓK méhek. Tel. 0749-317-125.
(8290)

ELADÓ 1993-as Opel jó állapotban,
tulajdonostól. Tel. 0740-451-790. (6278)

VESZEK vagy beveszek nagybányai
és más festményt (Pál Lajos, Olariu
stb.), ezüstöt, antik tárgyakat, bútort.
Bernády tér 4. szám. Tel. 0740-147-
380. (8183-I)

BÚZÁT vásárolok. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (8318)

NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a Niki
Park üzletben. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0744-438-594.
(20084)

ELADÓ szemes kukorica. Tel. 0747-
080-572, 0747-080-614. (8286-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831. (8384)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel. 0758-
548-501. (8411)

ELADÓ Singer varrógép (több mint 100
éves), olló, vasaló, mozsár,
hegesztőkészülék, kohó, satu,
szerszámok, üllő, hajlítógép,
oxigénpalack, egyebek. Tel. 0770-617-
192. (8416)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (-)

ELADÓ motorkasza (120 cm), tárcsás
kasza, váltóeke, döngölő. Tel. 0745-404-
666. (8444)

DIÓBELET vásárolok – 22 lej/kg. Tel.
0722-304-786. (8451)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (8456-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7664)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)

A HUMAN EUROLAB orvosi labora-
tórium Nyárádgálfalva 146. szám alatt
ingyenes laboratóriumi vizsgálatokat
végez küldőpapírral. Érdeklődni a
0741-253-253-as telefonszámon 8-12
óra között. (8368)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (7081)

SÍRKERETEK készítése gránitból,
mozaikból előnyös áron. Tel. 0753-924-
431. (8221)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (6018-I)

ELTARTÁSI szerződést kötnék
marosvásárhelyi lakásért, cserébe
gondozást nem tudok vállalni, csak havi
pénzbeli támogatást. Tel. 0746-996-976.
(7808)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (7810-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0365/449-633, 0771-605-189.
(8300-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (8285)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserép-
forgatás, csatornatakarítás, -javítás. Tel.
0721-156-971. (8266)

VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, teraszkészítést fából, csatorna-
készítést, bádogosmunkákat,
cserépforgatást. Tel. 0747-871-270,
0758-639-258. (sz.-I)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (6445-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8458)

VÁLLALOK manikűrözést, pedikűrö-
zést és fodrászatot a kliens lakásán.
Tel. 0748-894-727. (8466-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő múlik, az évek telnek,
de míg élünk, velünk lesz szép
emléked. Emlékezünk a férjre,
nagytatára, GYÖRGY JENŐ
(Öcsi) volt Parângului utcai
lakosra halálának 15.
évfordulóján. Emlékezünk:
felesége, Rózsika, fia, Jenő,
leánya, Éva, unokái: Kinga,
Tamás és még akik őt
ismerték és szerették.
Nyugodj békében! (8380)

Szívünk soha el nem múló
fájdalmával emlékezünk
GYARMATI SÁNDORRA
halálának 7. évfordulóján.
Akik ismerték, gondoljanak rá
szeretettel. Nyugodj békében!
Szerető felesége, Irénke,
valamint öccse, Gyurika és
Irénke. (8408)

„Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán
szeretnek.”
Szerető jóságod nem lehet
feledni, a Jóisten hívott, mert
szeretett.
Kegyelettel emlékezünk
SZÁNTHÓ ALBERTRE, aki
már két éve nincs közöttünk,
de emléke örökre velünk van,
és velünk is marad. Szeretteid.
(8407-I)

Emlékeztetni szeretnénk,
hogy a szerető testvér, PAP
IRÉNKE már egy éve nincs
köztünk.
Itt hagytál bennünket,
te voltál a jóság, a szeretet,
téged elfeledni nem lehet.
Csendes a temető, nem jön
felelet, 
arcunkat mossák a keserű
könnyek.
Felkiáltanánk: szerettünk és
soha nem feledünk! 
Szerető testvéreid: Jolán, Kati
és Józsi. Nyugodj csendesen
férjeddel együtt! (8448)

Szomorú szívvel és szeretettel
emlékezünk május 11-én a
drága jó édesapára,
nagytatára, apósra, testvérre,
sógorra és nagybácsira, id.
JÓZSA TIBORRA halálának
11. évfordulóján. Emlékét
örökre őrzik szerettei.
Nyugodj békében, drága Tibi
bátyus! (8450-I)

Valahol a felhők között van
egy másik világ, ahol minden
szép és nem szenved senki
már. Angyalok éneke kísérjen
utadon tovább, óvják léptedet,
vigyázzanak rád. Szívünkben
hagytad emléked örökre. Ha
látni akarunk, felnézünk az
égre, ott választhatod a
legszebb csillagot, mely
szikrázó fényével ránk
ragyog.
Fájó szívvel emlékezünk a
vásárhelyi SIMON ILONKÁRA
halálának 5. évfordulóján.
Szerettei. (8453)

Virágot viszünk egy néma
sírra, 
de ezzel téged már nem
hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de
olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne
tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, nagyon
szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem
feledünk.

KURON IRÉN
(1954-2017)

Soha el nem múló fáj-
dalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, ami-
kor drága szerettünk egy éve,
május 11-én, csendben
harcolva, egy pillanat alatt
eltűnit a homályban.
Nyugodjál békében, az
angyalok vigyázzanak rád!
Fájó szívvel emlékeznek rá
szerettei. (8467-I)

Fájó szívvel emlékezünk
HAJDÚ SÁNDORRA halálának
20. évfordulóján. Szerető
családja: felesége és
gyermekei, Orsika és Laci.
(8455)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
GAGYI BÉLÁNÉ 

született FARKAS PIROSKA 
temetése 2018. május 12-én 14
órakor lesz a szászrégeni refor-
mátus temetőben. 

A gyászoló család. (8438-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
sógor, vő, rokon és jó szomszéd, 

id. SOÓS ISTVÁN 
életének 63. évében hirtelen el-
hunyt. Temetése május 12-én,
szombaton  de. 11 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben, református
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (8462-I)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, édesanya és nagymama, 

HOLOM ÉVA 
életének 65. évében eltávozott
közülünk. Isten nyugtassa béké-
ben, őrködjön  örök nyugalma
fölött!
Mindig szeretni fogunk!
Temetése május 13-án, vasárnap
13.30 órakor lesz a remeteszegi
temetőben. 

Férje, Avram, fia, Cristi 
családjával Chicagóból 

és fia, Claudiu. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk szere-
tett szomszédunktól, SOÓS
ISTVÁNTÓL. Őszinte részvé-
tünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. Az Ambrus család.
(8463-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szere-
tett szomszédunktól, SOÓS
ISTVÁNTÓL. Őszinte részvé-
tünk a gyászoló családnak. A
Munkás utcai 24-es tömbház
lakói. (8464-I)
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Fájó szívvel emlékezünk május 13-

án KISS ANDRÁSRA halálának 2.

évfordulóján. Szereteted és

jóságod szívünkbe zártuk egy

életen át. 

Emlékét őrzik szerettei. (8429)

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mureş Insolvency SPRL, az újraszerveződés alatt álló  Mobilis Kft.
csődbiztosaként 

nyilvános árverést  szervez
az adós következő javainak értékesítésére:

– egy 5.200 m2-es és egy 3.400 m2-es kültelek (szántóterület) Nyá-
rádtőn (Maros megye), telekkönyvszámuk 2219/N/Nyárádtő és
3968/N/Nyárádtő. Kikiáltási ár: 182.320 euró+héa.

– 211 m2-es beltelek, rajta C37/1 anyagraktár, A+1=építőanyagszín,
A+2=nyitott raktár, A+3=út, összfelület 2692 m2, Marosvásárhelyen, a
Raktár utca 30A+2. szám alatt (Maros megye). Kikiáltási ár 667.149
euró.

Az árverést május 18-án 13 órától tartják a felszámoló székhelyén,
és ugyanabban az időpontban megismétlik minden pénteken, a javak
értékesítéséig. Az árverésen azok a magán- és jogi személyek vehet-
nek részt, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik  a kiki-
áltási ár 10%-ának megfelelő részvételi garanciát és a részvételi díjat
24 órával az árverés kezdete előtt. Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-
019, 0265/269-700 vagy 0745-146-096-os telefonszámon.

Focioktatás Marosvásárhelyen! 
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja 

az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed! 
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.

Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro. 
Kezdj el focizni még ma!
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A Mureş Insolvency SPRL, a
marosvásárhelyi Somos utca
27/A szám alatti székhelyű Ent-
reprise Kft. cégfelszámolója,
újra 

nyilvános árverést szervez 
az eladósodott cég  következő
ingó javainak értékesítésére:

Szállítóeszközök:
1. Iveco tehergépkocsi, 2002-

es gyártású, 407.400 km-ben, ki-
kiáltási ár: 24.600 lej + héa

2. MAN TGA nyergesvontató,
2005-ös gyártású, 781.485 km-
ben, kikiáltási ár:  22.020 lej +
héa

3. Krone SDP24 félpótkocsi,
1996-os gyártású, kikiáltási ár:
5.400 lej + héa

4. SCHMITZ Cargobull S01
félpótkocsi, 2003-as gyártású, ki-
kiáltási ár: 7.920 lej + héa

5. Robuste Kaiser S3803V2C
félpótkocsi, 1994-es gyártású, ki-
kiáltási ár: 5.040 lej + héa

Az árverés a cégfelszámoló
Marosvásárhely, Gh. Avramescu
utca 4. szám alatti székhelyén
lesz 2018. május 18-án 13 óra-
kor, és megismétlik  a javak érté-
kesítéséig minden pénteken
ugyanabban az időpontban.
Azon jogi és/vagy magánszemé-
lyek vehetnék részt az árveré-
sen, akik/amelyek az árverést
megelőző napon 13 óráig garan-
ciaként kifizetik a kikiáltási ár
10%-át, a részvételi díjat és meg-
vásárolják a feladatfüzetet. Bő-
vebb felvilágosítás a
0265/269-700 és a 0745-146-
096-os telefonszámon.  

MÁJUSRA

Gépjárművezető vagy, de még nem találtad
meg a helyed? 

Csatlakozz Európa egyik legnagyobb 
fuvarozóvállalatához kamionsofőrként!

Rád van szükségünk, amennyiben:
• betöltötted a 21. életévedet
• van C+E kategóriás jogosítványod, gépjárművezetői igazolványod

és digitális gépjárművezetői kártyád
• szeretnél egy dinamikusan fejlődő, tőzsdén jegyzett, megbízható

vállalatnál elhelyezkedni

Amit pedig mi kínálunk neked:
• Európa egyik legfiatalabb, legkorszerűbb flottáját, jól felszerelt,

kényelmes kamionokkal, az egész EU-t lefedő szervizháttérrel
• stabilitást, biztonságot adó munkahelyet: kiszámítható jövedelem,

fix napidíjas rendszer az alapbéren felül, mely tovább növelhető
gazdaságos fogyasztás esetén

• kezdőknek betanulási lehetőséget, folyamatos képzéseket
• céges buszjáratot Csíkszereda és Budapest között

Legyél akár tapasztalt sofőr, akár kezdő, mi számítunk rád!
Jelentkezz a 0757-062-600 vagy a 0266/312-071 telefonszámon,

vagy az angajarisoferi@waberers.com e-mail-címen. 

A Mureş Insolvency SPRL –
Marosvásárhely, G-ral Avra-
mescu utca 4. szám –, a Petris
Turism Kft. cégfelszámolója
folytatja a

nyilvános árverést 
az adós cég tulajdonában levő
Holmer DOS T3 típusú  cukor-
répa-begyűjtő kombájn eladá-
sára. Kikiáltási ár 200.194,50 lej,
az ár nem tartalmazza a héát. 

Az árverésre a cégfelszámoló
székhelyén kerül sor 2018.
május 18-án 13 órakor, és meg-
ismétlik péntekenként, ugyanab-
ban az időpontban, a gép
értékesítéséig. 

Az árverésen részt vehetnek
azok a magán- és jogi szemé-
lyek, akik/amelyek kifizetik a kiki-
áltási ár 10%-át kitevő részvételi
garanciát, a feladatfüzetet és a
részvételi díjat 24 órával az árve-
rés kezdete előtt.  

Bővebb  tájékoztatás a
0265/269-700, 0265/261-019,
0745-146-096-os telefonszámo-
kon. 

A Mureş Insolvency SPRL –
Marosvásárhely, Ghe. Avra-
mescu utca 4. szám –, a csődbe
jutott Com Ardeleana Kft. (Di-
csőszentmárton, 1918. Decem-
ber 1. utca 32. szám)
cégfelszámolója, újra 

nyilvános árverést  szervez
az alábbi ingó  javak értékesíté-
sére:

– fafeldolgozó gépek  és szál-
lítóeszközök, kikiáltási ár
155.444 lej; bunker, kikiáltási ár
741,76 lej.  

A licitre május 18-án 12 órától
kerül sor, és hetente megismétlik,
ugyanabban az időpontban, a
javak értékesítéséig. Az árveré-
sen azok a jogi/fizikai személyek
vehetnek részt, akik/amelyek a
kikiáltási ár értékének 10%-át ki-
tevő részvételi garanciát, vala-
mint az árverésen való részvételi
díjat kifizetik, és megvásárolják a
feladatfüzetet  legkésőbb az ár-
verés előtti napon 12 óráig. 

Bővebb tájékoztatás a
0265/269-700, 0265/261-019,
0745-146-096 telefonszámokon. 


