
Turistaszezonban a Marosvásárhelyre érkező és továbbutazó
külföldinek jó ideje az autóbusz-állomások bőségének zava-
rában komoly kihívást jelent megtalálni azt a pályaudvart –
gondozott vagy elhanyagolt állapotban lévőt –, ahonnan cél-
állomására érhet. A szállítási törvény lehetővé teszi, hogy
bármelyik szállítócég saját pályaudvart létesítsen, ezt a helyi
önkormányzat sem akadályozhatja meg, következésképpen
nem is követi a működtetésüket.

A helyi tanács elfogadta a My City Tirgu-Mures/Marosvásárhely/
Neumarkt nevet viselő ötletpályázatot, mely a megyeszékhely központi
övezetének a rendezésére vonatkozik. A pályázati kiírás hivatalos indí-
tása június 18-a, így nem késő jelezni az olyan jellegű hiányosságokat,
amelyeket orvosolva a város vendégszeretetének hírét öregbíthetnék. A
helyi tömegközlekedést nem boncolgatjuk, bár ott is van épp elég javí-
tanivaló,  ezúttal főként a távolsági járatokra összpontosítunk. 

Tényfeltáró riportunk során azzal szembesültünk, hogy az önkor-
mányzat keretében nem létezik egy olyan ügyosztály, ahol a hasonló 

Évadzáró (és 
-nyitó) előadások 
a Nemzetiben
Több produkcióval is zárja idei, illetve
nyitja jövő évadát a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
lata, amelyek közül Sütő András Egy
lócsiszár virágvasárnapja című drá-
mája az évadzáró előadások sorában
június 16-án, szombaton és 17-én, va-
sárnap este 7 órától tekinthető meg a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Nagytermében.
____________2.
Ha a romok 
mesélni tudnának...
A felső udvari kastély a falu dísze, vi-
rága, a Maros mente büszkesége volt.
A sáromberki vonatállomás felől jövet
már messziről látszott a virágokkal,
fákkal körülvett pompás épület. 
____________5.

A labdarúgó-világbajnokságról
a 17. oldalon

Centenárium és autonómia
A nagypolitikában zajló iszapbirkózás sem tudja feledtetni a „jó

románokkal”, hogy a nagy egyesülés 100. évfordulója nem mindenki
számára jelenti ugyanazt, holott – szerintük – mindenkinek egyfor-
mán kellene örülnie és ünnepelnie. Az egyik központi lap a minap
cikksorozatot indított az ügyben, hogy felvilágosítson mindenkit
arról, hogy „mit is jelent a területi autnómia, kik kérik és miért”.

Az év eleji sepsiszentgyörgyi tüntetéssel indít a sorozat, amikor
farkasordító hidegben gyűltek össze pár százan, hogy „kifütyüljék
a bukaresti kormányt, és elénekeljék egy olyan ország himnuszát,
amelyet jobbnak tartanak a saját hazájuknál”. És persze, idézi a
himnuszt, illetve azt a részt, hogy „nyújts feléje védő kart,/ ha küzd
ellenséggel”, amiből azt a velős következtetést vonja le, hogy az el-
lenség a román hatóságok, amelyek évtizedek óta elutasítanak bár-
miféle párbeszédet Székelyföld autonómiájáról.

A továbbiakban felemlegeti az RMDSZ listáján parlamenti man-
dátumot szerzett háromszéki képviselőt, aki karácsony táján, éppen
akkor, „amikor a románság a centenárium évébe lépett”, törvény-
tervezetet nyújtott be a három székelyföldi megye autonómiájáról a
katalán modell mintájára. Aminek a lényege egyfelől az, hogy a
helyi adók maradjanak helyben, és ne Bukarest mondja meg, hogyan
éljenek a terület lakói, másfelől pedig az, hogy a magyar nyelvet
nyilvánítsák hivatalos nyelvnek Székelyföldön. Ráadásul azt is sze-
retnék, ha az intézmények homlokzatán a székely zászló mellett za-
vartalanul lenghetne a magyar lobogó is. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Mózes Edith

Szer Pálosy Piroska

A Voiajor autóbusz-állomás parkolója Fotó: Nagy Tibor

Elhanyagolt és korszerű pályaudvarok  Marosvásárhelyen
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Idén is megtartjuk a Sóvidék népviseletben című
programot. A Szolokma központjában, reformá-
tus templomában és művelődési házában zajló
rendezvényre várjuk Szencsed, Fenyőkút, Pálpa-
taka, Korond, Atyha, Alsósófalva, Felsősófalva,
Parajd, Szováta, Sóvárad, Kibéd, Makfalva, Siklód
és – természetesen – Szolokma, valamint a szom-
szédos községek és települések képviselőit. 

Az ismert koreográfia mentén zajlanak majd az esemé-
nyek: 10 és 11 óra között érkezés-regisztrálás az iskola ud-
varán, 11 órától felvonulás a központig, majd ökumenikus
istentisztelet a helyi református templomban. Az istentisz-
telet után közös fotó készül a hősök emlékművénél a nép-
viseletbe öltözött vendégekkel és a szervezőkkel.
Körülbelül 12.20-kor ünnepélyes megnyitó – Szász Jenő,
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, Vass Imre, Mak-
falva község polgármestere szól az egybegyűltekhez; Simó
Márton, az Élő Székelyföld Munkacsoport elnöke meg-
nyitja az Őseink viseletben fotókiállítást, majd a Kárpát-
medencei népviseletek című kiállítás megnyitója és dr.
Miklós Zoltán néprajzkutató, a székelyudvarhelyi Haáz
Rezső Múzeum igazgatójának Az életmód és lakáskultúra
változása a Sóvidéken című előadása következik. 13.20 és
15.20 között bemutatkoznak a falvak képviselői a színpa-
don – közben a fellépők ebédelnek 14.30 és 16.30 között –
, majd ad-hoc műsor következik, a népviseletet bemutatók
„hozott” műsorát tekinthetik meg a jelenlevők. 17 órától

népdaltanítás Fodor Adalbert Béla etnomuzikológus veze-
tésével. 

Fellépésüket jelezték a székelyudvarhelyi és a székely-
keresztúri népdalkörök, a szovátai Sirülők néptáncegyüttes,
a szolokmai iskolások és az alsósófalvi műkedvelők. To-
vábbi jelentkezéseket menet közben is elfogadnak a szer-
vezők, amennyiben a „felajánlott” műsorszámok
beleférnek az időkeretbe, az erre szánt időintervallumba.
18 óráig közös nótázás, majd a szervezők bejelentik, hogy
a következő esztendőben melyik település lesz a házigaz-
dája a rendezvénynek. Amennyiben igény van rá, és a he-
lyiek úgy szeretnék, akkor Dósa Béla zenekarával a
rendezvényt követően meg lehet állapodni arról, hogy haj-
nalig tartó bált muzsikáljanak  végig. 

A részvétel ingyenes. A program ideje alatt az étel- és az
italellátás folyamatos. Lehetőség van arra is, hogy autenti-
kus népi termékeket forgalmazók, helyi vállalkozók is jelen
legyenek a templom előtti téren kialakított standokon.

Ez a rendezvény a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
(NSKI) szervezésében, az NSKI elnöke, Szász Jenő fővéd-
nökségével valósul meg, partner Makfalva község önkor-
mányzata, társszervező az Élő Székelyföld Egyesület és
Munkacsoport. 

Kapcsolattartás, információ: simo.marton@gmail.com,
+40743-815149.

Simó Márton, 
az Élő Székelyföld Egyesület képviselője

Június 17-én, vasárnap falunapot tartanak a Sárpatak
községhez tartozó Pókában. A rendezvény reggelén a sár-
mási fúvószenekar hívogatja a falubelieket, majd délelőtt
11 órakor református istentiszteletet tartanak. Ekkor a sár-
mási kórus és Kilyén Ilka színművésznő is fellép. A dél-
utáni program a falu parkjában zajlik hagyományőrző

néptánccsoportok műsorával. A sármási csoport vicces je-
leneteket mutat be, Csiki Andrea saját alkotásaiból ad elő.
Az esti órákban a Kéknefelejcs szólóénekesei és Syntia szó-
rakoztatja a jelenlévőket. A szervezők várják azok jelent-
kezését, akik a pókai halból bográcsban levest szeretnének
főzni. Ez ügyben hívják a 0745-580-650-es telefonszámot.

Ballagnak a MOGYE végzősei
A Studium Prospero Alapítvány és partnerei szervezésé-
ben a már hagyományossá vált vártemplomi ballagáson
búcsúztatják a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem magyar tagozatos végzőseit. Az ünnep-
ségre június 15-én, pénteken délelőtt 11.30-kor kerül sor.
Az esemény ökumenikus istentisztelettel kezdődik, amit
búcsúbeszédek követnek, majd sor kerül a diplomaosz-
tásra és a különböző díjak kiosztására. Az ünnepséget a
várkertben kivetítik és kihangosítják, hogy azok is részesei
legyenek, akiknek már nem jut hely a templomban. Élőben
is követhető lesz a rendezvény a Studium Prospero Ala-
pítvány Facebook-oldalán. Ugyanaznap 18 órakor a Szín-
ház téren lesz a közös ballagási ünnepség, amelyen részt
vesz Sorina Pintea egészségügyi miniszter is. 

Magyar színházi diáktalálkozó 
Marosvásárhelyen

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara jú-
nius 11–18. között ismét megszervezi a két évvel ezelőtt
elindított MASZIDI-t, a magyar színházi diáktalálkozót. Az
egyhetes rendezvény célkitűzése, hogy a Kárpát-me-
dence egyetemein színészmesterséget magyar nyelven
tanuló diákok és oktatóik közös műhelymunkák során
megismerjék egymást, illetve az intézményeikben alkal-
mazott munkamódszereket. A résztvevők újvidéki, buda-
pesti, kaposvári, kolozsvári és marosvásárhelyi diákok, a
workshopokat pedig a vendég egyetemek és a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem oktatói tartják. A találkozó a
workshopok eredményeként születő produkciók bemuta-
tójával zárul. Az eseményt a Nemzeti Kulturális Alap és a
Studium Prospero Alapítvány támogatta.

Vakációs bibliahét
Június 18–22. között Állati küldetés címmel vakációs bib-
liahetet tart a marosvásárhelyi Vártemplomi Református
Egyházközség a Forradalom utca 8. szám alatti reformá-
tus iskolában, amelyre 5-8, illetve 9-12 éves gyermekeket
várnak. A gyermekfoglalkozás hétfőtől péntekig de. 10-13
óra között zajlik.

Néma erdő – 
kampány az állatkertben

Június 17-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a marosvásár-
helyi állatkertben, a trópusi ház előtt kerül sor az Európai
Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) Néma erdő
kampányának megnyitójára. A kampány az énekesmada-
rak veszélyeztetettségére hívja fel a figyelmet.

Orvosi előadás 
Az egészséges életmódról, a szervezet méregtelenítésé-
ről, az őssejt termelődésének elősegítéséről, a biológiai
óra beállításáról, a sportteljesítmény növeléséről tart elő-
adást dr. Cătălin Luca szakorvos június 17-én, vasárnap
14 órakor a marosvásárhelyi Plaza szálló konferenciater-
mében. A részvétel és a helyben igényelt vizsgálat ingye-
nes.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma JOLÁN és VID, holnap
JUSZTIN napja.
JUSZTIN: latin eredetű, je-
lentése: igazságszerető férfi.
Női párja a Jusztina.

15., péntek
A Nap kel 

5 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 16 perckor. 
Az év 166. napja, 

hátravan 199 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. június 14.

1 EUR 4,6656

1 USD 3,9462

100 HUF 1,4448

1 g ARANY 165,6222

IDŐJÁRÁS
Záporeső, zivatar várható

Hőmérséklet:
max. 270C
min. 150C

Megyei hírek

Sóvidék népviseletben II.
Makfalva község – Szolokma, 2018. június 16.

Több produkcióval is zárja idei, illetve nyitja jövő
évadát a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata, amelyek közül Sütő And-
rás Egy lócsiszár virágvasárnapja című drámája
az évadzáró előadások sorában június 16-án,
szombaton és 17-én, vasárnap este 7 órától te-
kinthető meg a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Nagytermében.

Az előadásokra érvényesíthető minden típusú szabadbér-
let, tehát a 2017/2018-as évadra váltott Bolyai János-diák-
bérlet, a Köteles Sámuel-pedagógusbérlet, a nyugdíjas
szabadbérlet és a 4, 6 és 8 egységes szabadbérletek, melyek
az évad végén érvénytelenné válnak. A diákjegyek ára 10
lej. Ugyanakkor csoportos látogatás esetén (10 személy fe-
lett) 8 lej értékű jegyek válthatók.

Sütő András jeles színművét a reformáció 500. évfordu-
lója alkalmából tűzte műsorra a Tompa Miklós Társulat. „A
bűnhődés univerzalitása ugyancsak Sebestyén Aba rende-
zésének sajátossága, itt nincs felmentés a bűnrészeseknek,

tettlegesen vagy metafizikai síkon előbb-utóbb mindenkit
elér egy magasabb rendű, arctalan hatalom keze. Az, hogy
az igazság hol van mindebben, majdhogynem feltárhatat-
lan. Ugyancsak a rendezői koncepció érdeme, hogy a ka-
rakterek többsége nem csupán egy példázat
papírmasészerű szereplője, egy szigorú kereteken belül
meghatározható elvrendszer szócsöve, hanem hús-vér
ember” – írja kritikájában Dézsi Fruzsina. 

A 14 éven felülieknek ajánlott előadás román nyelvű fel-
iratozással követhető. Jegyek válthatók a színház Kultúr-
palotában működő jegyirodájában (kedd-péntek
12.00-17.30 óra között, telefon: 0372-951-251) és a szín-
házban működő jegypénztárban (kedd-péntek 9.00-15.00
óra között és előadás előtt egy órával, telefon: 0365-806-
865) és online, a www.biletmaster.ro honlapon. Csoportos
foglalások/jegyvásárlás: Szász Melinda (0742-251-647),
Suflea Adél Frida (0743-854-707).
Én és a világ – 
Székely János-versek Gyulán és Marosvásárhelyen

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társu-
lata és a Gyulai Várszínház ko-
produkciójában valósul meg a
Székely János verseiből össze-
állított Én és a világ című elő-
adóest. A verseket válogatta
Elek Tibor, a Gyulai Várszínház
igazgatója, művészeti munka-
társ-rendező: Gáspárik Attila, a
Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház vezérigazgatója, előadó:
Henn János, a Tompa Miklós
Társulat színművésze. A vers-
műsor bemutatójára a Gyulai
Várszínház 55. Nyári Évadának
programja keretében, június
26-án, kedden 18 órától kerül
sor a Gyulai Várszínház kama-
ratermében. 

Marosvásárhelyen a
2018/2019-es évad elejétől lesz
megtekinthető a produkció – áll
a színház közleményében.
(Knb.)

Évadzáró (és -nyitó) előadások a Nemzetiben

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Falunap Pókában



Az uniós intézmények tárgyalói megállapodtak, hogy
az Európai Uniónak teljes energiafogyasztása leg-
alább 32 százalékát megújuló forrásokból kellene fe-
deznie 2030-ra, hogy biztosítsa a megváltozó
globális energiapiacon is az Európai Unió versenyké-
pességét – közölte az Európai Bizottság csütörtökön.

A tájékoztatás szerint az uniós bizottság javaslatában az sze-
repelt, hogy a megújuló energia aránya 2020-ig 20 százalékra,
2030-ig pedig 27 százalékra emelkedjen, a megújuló források
költségeinek jelentős csökkenése azonban magasabb célszá-
mok megvalósítását teszi lehetővé a költségvetések növelése
nélkül.Az uniós jogszabály arra szólít fel, hogy a tagországok
fokozatosan szüntessék meg a főként Délkelet-Ázsiából szár-
mazó pálmaolaj importját, és számolják fel a megújuló ener-

giaforrások felhasználásának a kistermelők előtt álló akadá-
lyait.

Az intézkedések segíteni kívánják az Európai Uniót abban,
hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az 1990-es
szinthez képest legalább 40 százalékkal csökkentse 2030-ig.
Célja egyebek mellett, hogy előtérbe helyezze az energiaha-
tékonyságot, világszinten vezető szerephez juttassa az uniót a
megújuló energiák terén, valamint, hogy méltányos feltétele-
ket biztosítson a fogyasztóknak – közölték.

A megállapodás követi a párizsi klímaegyezményben rög-
zített célkitűzést, hogy a Föld légkörének felmelegedését 2
Celsius-fok alatt kell tartani az iparosodás előtti mértékhez ké-
pest, és folytatni kell az erőfeszítéseket, hogy a felmelegedés
legfeljebb 1,5 fokos legyen – tették hozzá.
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Gabriel Vlase az államfő jelöltje
a SIE igazgatói tisztségére 

„Románia elnöke, Klaus Iohannis, június 14-én, Ro-
mánia alkotmánya 65. szakaszának (2) bekezdése
h) alpontjának alapján levélben értesítette a parla-
ment két házát arról, hogy Petru-Gabriel Vlasét ja-
vasolja a Külföldi Hírszerző Szolgálat igazgatói
tisztségére” – áll az elnöki hivatal közleményében.
Gabriel Vlase a képviselőház alelnöke, a védelmi,
közrendi és nemzetbiztonsági bizottság tagja, emel-
lett a nemzetbiztonsággal kapcsolatos törvényi keret
elemzéséért és frissítéséért felelős házközi bizottság
tagja is. Védelmi és hírszerzési egyetemet végzett,
a hadtudományok és a hírszerzés doktora. A SIE
legutóbbi igazgatója Mihai Răzvan Ungureanu volt,
aki 2016 szeptemberében mondott le, miután bot-
rány tört ki amiatt, hogy a SIE állítólag nem adott az
Országos Korrupcióellenes Ügyészségnek (DNA) bi-
zonyos információkat.  A kinevezésről a végső dön-
tést a parlament hozza meg. (Mediafax)

Nőtt a hat-, a kilenc- 
és a tizenkét havi ROBOR

Nőtt csütörtökön a hat-, a kilenc- és a tizenkét havi
irányadó bankközi kamatláb (ROBOR), miközben a
háromhavi 2,90 százalékon maradt – derül ki a
Román Nemzeti Bank (BNR) adataiból. A hathavi
ROBOR az előző napi 3 százalékról 3,02 száza-
lékra, a kilenchavi 3,05 százalékról 3,06 százalékra,
míg a 12 havi 3,11 százalékról 3,12 százalékra nőtt.
Mint ismeretes, a háromhavi ROBOR értéke azért
fontos, mivel ennek alapján számolják ki a változó
kamatozású hitelek törlesztőrészletét, miközben a
hathavi ROBOR-t a jelzáloghitelek törlesztőrészleté-
nek kiszámításakor alkalmazzák. A kilenchavi
ROBOR-t a kereskedelmi bankok által egy másik ke-
reskedelmi banktól felvett kölcsön kamatjának kiszá-
mításakor alkalmazzák. (Mediafax)

Tarcea: minden bírói döntést 
be kell tartani

Cristina Tarcea, a Legfelsőbb Bíróság elnöke csütör-
tökön, a Laura Codruţa Kövesi leváltását célzó al-
kotmánybírósági döntésről szóló kérdésre azt
válaszolta, minden bírói döntést, beleértve az alkot-
mánybíróságét is, be kell tartani. Klaus Iohannis ál-
lamfő kedden bejelentette: elolvasta az
alkotmánybíróságnak a Laura Codruţa Kövesi levál-
tásáról szóló indoklását, de „még egy kicsit” olvasnia
kell. Az elnök szerint első olvasatra úgy tűnik, az in-
doklás több kérdést vet fel, mint ahányat megvála-
szol. Az alkotmánybíróság csütörtökön tette közzé
133 oldalas indoklását az államfő és az igazságügyi
miniszter közötti konfliktus ügyében született dönté-
séhez. Ez pedig kimondja azt is, hogy mit kell tenni
annak érdekében, hogy ez az intézményi konfliktus
megszűnjön: az államfőnek vissza kell hívnia tiszt-
ségéből a DNA főügyészét. (Mediafax)

A cikkíró persze rögtön felteszi a kérdést: vajon a
helyi románság is otthon érezné magát egy autonóm
Székelyföldön? A választ a sorozat következő részében
tudjuk meg. 

Folynak tehát az „előkészületek” a centenáriumra.
Egy ilyen cikksorozat ebben az időszakban mindenre jó
lehet, de arra biztosan nem, hogy a magyarok szívében
fellobbantsa a lelkesedés lángját a nagy egyesülés iránt.
Arra viszont igen, hogy felborzolja az esetleg szunnyadó
kedélyeket mind magyar, mind román részről.

És ez csupán egy kis szeletkéje a „megbékélési” pro-
pagandának. Ugyanis épp a minap tartott közös sajtó-
tájékoztatót Marosvásárhelyen a Vatra Românească és
a Román Nemzeti Párt vezetősége, amelynek az ideig-
lenes elnöke – minő véletlen! – a magyarellenességéről
híres volt kolozsvári bíró, aki még a szemeteskukákat is
piros-sárga-kékre festette annak idején a kincses város-
ban. Nos, ez a párt a volt Nemzeti Egységpárt és a
Nagy-Románia Párt jogutódja kíván lenni, egy „auten-
tikus nacionalista párt”, amely a végsőkig kiáll majd
„a román nép érdekei mellett”.

Ezek után lehetnek még valakinek illúziói a centená-
riumi „megbékélést” és az autonómiatörekvések sikerét
illetően?

Centenárium 
és autonómia

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Megállapodás a megújuló energiaforrások 
felhasználásának növeléséről 

Pályázat az észak-erdélyi autópálya szilágysági 
szakaszának megépítésére

Romániában júliusban írják ki a
pályázatot az A3-as (észak-erdé-
lyi) autópálya Szilágy megyei sza-
kaszának tervezésére és
megépítésére – közölte Narcis
Neaga, a közúti infrastruktúrát ke-
zelő országos társaság (CNAIR)
igazgatója.

Az Agerpres hírügynökség szerint a
pályázat júliusban fog megjelenni a ro-
mániai közbeszerzések portálján, várha-
tóan novemberi pályázatbenyújtási
határidővel. Várhatóan 2019 februárjá-
ban, márciusában hirdetik ki a nyertes
pályázót, és ha nem lesznek fellebbezé-
sek, március-áprilisban meg is köthetik
a tervezési-kivitelezési szerződést. A 80
kilométeres Szilágy megyei pályasza-
kaszt a CNAIR igazgatója szerint négy,
körülbelül húsz kilométeres részre oszt-
ják, amelyek megépítésére más-más ki-
vitelezőt keresnek. Narcis Neaga azt is
megemlítette, hogy szeptember-október
táján kiigazítják a Meszes hegység alatt

átvezető alagút megvalósíthatósági ta-
nulmányát.

Az igazgató szerint a szilágysági pá-
lyaszakasz héa nélkül körülbelül 650
millió euróba kerül, és megépítését az
EU pénzalapjaiból fogják finanszírozni.

A Nagyvárad és Brassó közé tervezett
észak-erdélyi autópályának továbbra is
csak a Kolozsvár mellett elhaladó 52 ki-
lométeres Gyalu–Aranyosgyéres szaka-
sza vehető igénybe. A CNAIR ugyan
közölte, hogy tavaly novemberben meg-
történt a Gyalu és Magyarnádas közötti
8,7 kilométeres szakasz műszaki átvé-
tele, de ezt várhatóan csak 2018 őszén
nyithatják meg a forgalom előtt. Ekkorra
készül el ugyanis az a Szamos-híd,
amely összeköti az új pályaszakaszt a
meglévővel. Az észak-erdélyi pályán a
meglévő szakasztól keletre, Aranyosgyé-
restől Marosvásárhelyig folynak még
építési munkálatok. Az 52 kilométeres
távot a CNAIR öt szakaszra osztotta, és
mindegyik megépítésére más-más céget

keresett. A kivitelezési szerződéseket
2015 márciusában írták alá, de az állam
csak 2017 novemberében hárította el a
bürokratikus akadályokat az építés útjá-
ból. Ekkorra sikerült ugyanis pótolni az
időközben lejárt környezetvédelmi enge-
délyt, és kiállítani az építési engedélyt a
teljes szakaszra.

A CNAIR tavaly decemberre ígérte a
magyar–román államhatárhoz legköze-
lebb eső Bors–Berettyószéplak szakasz
építőinek a kiválasztását, de a verseny-
tárgyalás győzteseit azóta sem hirdette
ki. Ezen a 60 kilométeres szakaszon még
a Bechtel társaság kezdte el a pálya épí-
tését. Az amerikai cég a munkálatok
mintegy ötven százalékát végezte el
2013-ig, amikor a kormány szerződést
bontott vele. A munkálatok befejezésére
már korábban is versenytárgyalást írtak
ki, ám a 2015-ben kihirdetett győztes
neki sem látott a munkának, és 2016 no-
vemberében a szerződés felbontását
kérte. (MTI)

A kisebbségek szerepe az európai kultúrában
A Kisebbségi Munkacsoport csü-
törtöki ülése az Európai Bizottság
azon nyelvi, nemzeti kisebbségek
számára fontos kulturális, média-
és oktatási programjait tekintette
át, melyek valamilyen módon se-
gíthetnek ezen közösségek identi-
tásának megőrzésében. Gál Kinga
EP-képviselő, a munkacsoport
társelnöke kiemelte annak fontos-
ságát, hogy ismertebbé váljanak e
programok a nemzeti és nyelvi ki-
sebbségi közösségek számára, és
minél szélesebb körben éljenek e
lehetőségekkel. 

A Kreatív Európa programjai anyagi
támogatást nyújtanak a digitalizáció, a
globalizáció, a szétszabdalt európai piac
kihívásaiban a média és kultúra terén. Az
Európai Bizottság felelős szakértője el-

mondta, hogy ezek a programok nem he-
lyettesíthetik a tagállamok elsődleges kö-
telezettségét a kultúra támogatásában, de
segítenek egyes kulturális intézmények-
nek, művészeknek, társulatoknak, hogy
nemzeti határokon kívül, európai színté-
ren is megjelenhessenek. Gál Kinga kie-
melte: „A nemzeti-nyelvi kisebbségi
közösségek számára e programok sok le-
hetőséget nyújtanak, hiszen határokon
átnyúló rendezvények, fesztiválok való-
sulnak így meg. Például számi, wales-i,
baszk és szlovákiai magyar nyelvű prog-
ramokat is támogattak már így”. 

Támogatnak továbbá irodalmi fordítá-
sokat, különös tekintettel a kevésbé hasz-
nált nyelvekre (a lefordított művek
67%-a ilyen). Ezáltal szomszédos orszá-
gok irodalma válhat egymás melletti
népek számára hozzáférhetővé, ez pedig

egymás jobb megismerését szolgálja. Gál
Kinga hozzászólásában elmondta: „A ki-
hívás abban rejlik, hogy hogyan lehetne
minél nagyobb mértékben megismertetni
és terjeszteni a kisebbségi nyelvek irodal-
mát ezen uniós programok segítségével.
A magyar kisebbségben élő közösségek
irodalma megérdemelné végre a nagyobb
ismertséget Európa-szerte”. Végül az
Erasmus+ programot mutatták be, mely-
nek célja az oktatás révén az európai sok-
színűség megismertetése a fiatalokkal.
„Ennek alapja a nyelvtanulás. Lényeges
minél több idegen nyelv elsajátítása, de
jó lenne, ha ez nemcsak az angolra és a
nagy európai nyelvekre korlátozódna,
hanem kisebbségi nyelvek elsajátítását is
jelentené. E célkitűzést ösztönzi az Eras-
mus+ program” – mondta el a képviselő.
(Közlemény)

Őrizetbe vételi rekord Nagy-Britanniában
Rekordra emelkedett Nagy-Britanniában a terroriz-
mushoz köthető bűncselekmények gyanú-
jával őrizetbe vettek száma az elmúlt pénzügyi
évben.

A brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett 26 olda-
las statisztikai összesítése szerint a március végével zárult ti-
zenkét hónapban 441 embert vettek őrizetbe
terrorizmusgyanúval, 17 százalékkal többet, mint az egy évvel
korábbi azonos időszakban. Ez a legmagasabb éves őrizetbe

vételi szám terrorizmushoz kötődő ügyekben azóta, hogy a
tárca a 2001. szeptember 11-i amerikai merényletsorozat után
elkezdte ennek a statisztikának a rendszeres összeállítását. 

A belügyminisztérium csütörtöki összesítése szerint a már-
cius végéig eltelt egy évben őrizetbe vett 441 ember közül 143
(32 százalék) ellen emeltek vádat, közülük 114 (80 százalék)
ellen terrorizmushoz közvetlenül kötődő bűncselekmények
miatt. Az őrizetbe vettek közül 250-et (57 százalék) vádemelés
nélkül elengedtek.

Felmentették Sebastian Ghiţă volt képviselőt
Felmentette csütörtökön a Legfelsőbb Bíróság Se-
bastian Ghiţă volt képviselőt, valamint az ügyben
érintett vezető ügyészeket és rendőrparancsnoko-
kat is. Az ítélet nem jogerős. 

A bírósági döntés Ghiţát a következő vádak alól mentette
fel: kétrendbeli megvesztegetés, befolyás vásárlása, pénzmo-
sás, zsarolás és kétrendbeli, nem a nyilvánosságnak szánt in-
formációk felhasználása, valamint jogosítvány nélkül való
gépkocsivezetés. A tárgyalóteremben felolvasott bírósági fel-
jegyzés rámutat, a tettek, amelyekkel a volt képviselőt vádol-
ták, nem léteznek, vagy nem rendelkezik ezekről a büntető
törvénykönyv. Ghiţă esetében az előzetes letartóztatási parancs
visszavonását, a vagyonzár eltörlését és az 54 millió lejes óva-

dék visszafizetését is elrendelték. Ugyanebben az ügyben a
bírák úgy döntöttek, hogy a többi vádlottat is felmentik, mert
az elkövetett tettek nem léteznek, vagy nem rendelkezik ezek-
ről a büntető törvénykönyv. Az ügyben érintett volt Liviu Mi-
hail Tudose, a Ploieşti-i Ítélőtáblai Ügyészség volt főügyésze,
Viorel Dosaru, a Prahova Megyei Rendőr-főkapitányság volt
parancsnoka, Constantin Ispas rendőrtiszt és Aurelian Cons-
tantin Mihăilă, a Ploieşti-i Ítélőtáblai Ügyészség volt helyettes
főügyésze is. A döntés nem jogerős, az Országos Korrupció-
ellenes Ügyészség (DNA) megtámadhatja. Sebastian Ghiţă
volt parlamenti képviselő jelenleg Szerbiában tartózkodik.
2016 decemberében szökött meg az országból, jelenleg több
ügyben is zajlik ellene eljárás. (Agerpres)



kérdésekért felelnének. Így nem
csoda, hogy a jelenlegi állapotokért
nemhogy senkit sem lehet felelős-
ségre vonni, de még csak olyan hi-
vatalos szerv képviselőjét sem
sikerült megszólaltatni (eddig),
amelynek feladata lenne követni az
elburjánzott privatizálás végered-
ményeit. Az önkormányzat kommu-
nikációs osztályának visszajelzése
szerint ugyanis nincs kinek továb-
bítani az írásban elküldött kérdése-
inket, melyeket a káoszban való
tájékozódás és rendteremtés remé-
nyével fogalmaztunk meg.

A külföldről Marosvásárhelyre,
illetve megyén belüli vagy kívüli te-
lepülésre utazók, amennyiben idő-
ben tájékozódnak a világhálón
szereplő autóbuszjáratokról – ter-
mészetesen, ha az adatokat napiren-
den frissítik – , amelyek a
megyeszékhelyről indulnak, vala-
mint ide érkeznek, rengeteg idő-
veszteségtől és bosszúságtól
kímélhetik meg magukat. Amennyi-
ben azonban nem érdeklődnek tele-
fonon is a járatok  indulásának
időpontjáról, azzal szembesülhet-
nek, hogy egyik-másik szállítócég
honlapja félretájékoztatta a látoga-
tóit, mivel a feltüntetett járatok már
nem közlekednek, vagy megszün-
tették az eddigi állomáshelyüket és
elköltöztették azokat. 
Versenyfutás az állomások között 

A legrégebbi a Voiajor autóbusz-
állomás, az ide érkező utasok idő-
utazáson vehetnek részt,
amennyiben a több mint harminc
évvel ezelőtt aszfaltozott, gödrökkel
tarkított peronok között botladoz-
nak. Azok, akik továbbutazás céljá-
ból csupán a vonatállomás
szomszédságában található Duda
Transig kell gyalogoljanak, a sze-
rencsésebbek közé tartoznak. De ha
olyan célállomásra tartanak, amely-
nek járatai a Bodoni utcai Tam Rt.-
től vagy a Béga utcai Bálint
Transtól, a Siletina Impex Kft. –
Helyi Közszállítási Vállalat Rt. ud-
varáról indulnak, vagy a volt No-
vember 7. negyedből induló buszra
szállnának föl, csomagjaikkal taxit
kell igénybe vegyenek. A rendszer-
váltás előtti buszállomás magán-
kézbe került, azt követően vette fel
a Voiajor (utazó) nevet, a pályaud-
varon pedig azóta sem történt ér-
demleges felújítás. Pedig a
privatizáció nyomán magánkézbe
került marosvásárhelyi autóbusz-ál-
lomásban fordult meg egykor az
összes távolsági járat. Nagy előnye
volt, hogy az átszállást helyben
megoldhatták az utazók, nem kellett
a várost átszelni ahhoz, hogy a kört-
vélyfájai, szászrégeni, avagy Seges-
várra, Kolozsvárra, Brassóba stb.
tartó járatra  átszálljanak. A Dózsa
György utcai távolsági buszállo-
másról egykor  több száz  járat in-

dult, melyek lassan lemorzsolódtak,
nagyrészt a díjszabás miatt, amit az
ügykezelő állapít meg, akinek a te-
lephely karbantartásáról  is gondos-
kodnia kell/ene. A magánkézben
lévő távolsági járatok tulajdonosai
így anyagi meggondolásból lassan
saját buszállomásokat alakítottak ki,
vagy  olyan üzemeltetőkkel kötöt-
tek szerződést, akik kedvezménye-
sebb tarifákat állapítottak meg. A
Voiajor diszpécsere, Cerghizan
Valer kérdésünkre elmondta, hogy
naponta hozzávetőleg ötven bel-
földi  járat indul, ugyanakkor kül-
földre naponta, illetve hetente
indulnak buszjáratok.  A kolozsvári
székhelyű Fany cég tengerparti já-
ratai is érintik a Voiajor buszállo-
mást, Mangaliára szállítják az
utasokat. 

A Helyi Közszállítási Vállalat
udvaráról megyén belüli és kívüli
járatok egyaránt indulnak. Ugyan-
csak a Béga utcában található a Bá-
lint Trans korszerű buszállomása,
ahonnan negyven-ötven megyén
belüli járatot és több mint 20 me-
gyeközi járatot indítanak Kovász-
nára, Brassóba, Bákóba, Szebenbe
stb. A szállítási céget 2001-ben
jegyezték be, a buszállomás 2015-
től működik, jelenleg az autópark-
juk több mint száz járműből áll. 

Amint Bálint József cégvezető
elmondta, gazdasági megfontolás-
ból döntöttek a saját buszállomás
építése mellett. A díjak egy és
három euró közöttiek, ennek fejé-
ben indulás előtt tizenöt perccel biz-
tosítani kell a beállási lehetőséget,
a civilizált körülményeket, mosdót,
csomagmegőrzést stb., és amint
hangsúlyozta, a megyén belüli és a
megyén kívüli járatok számára
ugyanazokat a szolgáltatásokat biz-
tosítják. 

A vonatállomás szomszédságába
is korszerű buszállomást építtetett a
Duda Trans szállítócég tulajdonosa.
Costea Ionuţ járatfelelőstől meg-
tudtuk, hogy az egykor a helyszínen
működő autóbusz-állomás létesíté-
sének ötletét újították fel, mivel a
tapasztalat szerint a legtöbb nagy-

városban a vonatállomás szomszéd-
ságában található a távolsági autó-
buszok állomása. A márciustól
működő pályaudvarról naponta
száz járatot indítanak, és a tervek
szerint terjeszkedni fognak annak
érdekében, hogy a Temesvárra,
Gyulafehérvárra, Segesvárra, Erdő-
szentgyörgyre, Bonyhára stb.  in-
duló járatok mellé újabbak
csatlakozhassanak.
Egységes, komfortos várakozókért 

Mint megtudtuk, Makkai Ger-
gely alpolgármester a beiktatását
követően szorgalmazta a város terü-
letén lévő vidéki buszmegállók szá-
mára kialakítandó komfortosabb
várakozók létesítését, illetve azok
egységessé tételét annak érdekében,
hogy a vidéki járatok buszmegálló-
iban  civilizált körülményeket te-
remtsenek a várakozó utasok
számára. Ezért is fordultunk hozzá
kérdéseinkkel. Amint az  elöljáró
hangsúlyozta, személyesen kereste
meg azzal az ötlettel a közterület-
kezelő igazgatóság vezetőjét, hogy
a vidéki autóbuszok várakozóiknak
egységes képét és komfortját alakít-
sák ki, azonban őt is arról tájékoz-
tatták, hogy az a szállítócégek
feladata.  

– Miért nincs Marosvásárhelyen
egységes tájékoztatás a város kü-

lönböző pontjairól induló távolsági
autóbuszjáratokról? Van-e erre vo-
natkozó elképzelés a helyi tanács
által elfogadott mobilitási tervben?
– kérdeztük  Makkai Gergely alpol-
gármestert.

– Komoly kérdés, ami sokakat
érint, ezért köszönjük, hogy felve-
tette. Elvileg megnyertük a város-
kép átalakítására vonatkozó projekt
elkészítésének lehetőségét, és ebbe
a tervbe talán az is beleférne, hogy
a városon kívüli szállítás hiányos-
ságait orvosoljuk. Tavaly ősszel
hagyta jóvá a helyi tanács azt a  mo-
bilitási tervet, mely a város jövőké-
pén változtatna, az pedig a helyi
közszállítás felújítását foglalja ma-
gában. A városon kívüli, vidéki tö-
megközlekedés egységes
tájékoztatását, az út menti  várako-
zók  civilizálttá tételét azonban nem
foglalták bele, az ugyanis a szállító-
cégek felelőssége – mondta a pol-
gármester-helyettes. Felvetésünkre
elismerte, hogy  valóban fontos
volna  áttekinthetőbb menetrendet,
láthatóbb feliratokat közzétenni a
városon áthaladó távolsági járatok-
ról. De ehhez nemcsak a buszállo-
mások adminisztrátorai, hanem a
szállítócégek is hozzá kellene járul-
janak. Egy egységes információs
platform  létrehozása is előmozdít-

hatná az utasok hiteles tájékoztatá-
sát.
A várakozóhelyekért a szállítócégek
felelősek

A közterület-kezelő igazgatóság
szerint nem az önkormányzat hatás-
körébe tartozik a vidéki útvonalakat
kiszolgáló buszállomások kijelölése
és karbantartása, hanem a szállító-
cégek kötelessége az általuk mű-
ködtetett autóbusz-állomásokat és
várakozókat megfelelően karbantar-
tani, azonban, hogy ne rontsák a
város arculatát az ideiglenes létesít-
mények, az önkormányzat rájuk
kényszeríthet egy közös megoldást.

A szállítási törvény alkalmazásait
tanulmányozva nyílt betekintésünk
arra, hogy miként jelölik ki azokat
a buszmegállókat, amelyekben a
városon áthaladó távolsági sze-
mélyszállítást végző fuvarozók
megállhatnak, anélkül hogy enge-
délyért folyamodjanak, vagy a
használatért díjszabást fizessenek.
A törvény értelmében a helyi taná-
csi határozattal közterületen kijelölt
megállóhelyeket engedély nélkül és
díjmentesen használhatják a fuvaro-
zócégek. Ilyen a Kaufland áruház
vagy a II-es számú járóbeteg-ren-
delő előtti, a Tudor negyedi, a Co-
rina üzlettel átellenben, a volt
November 7. negyedből kivezető
szakaszon lévő stb. 

Mivel a szállítási törvény állító-
lag rendkívül megengedő, számta-
lan fuvarozócég létesíthet
buszállomást. A tapasztalat azt mu-
tatja, hogy az utasok érdekeit két-
három elhivatott szállítócégen kívül
senki sem veszi figyelembe. Pedig
egy hatékonyan működő közös
diszpécserszolgálattal, információs
irodával, de legfőképp naprakészen
aktualizált digitális tájékoztató táb-
lákkal megoldhatnák az általunk
jelzett hiányosságok egy részét. Re-
mélhetőleg a jövő héten útjára indí-
tott ötletpályázatra beérkező tervek
és a mobilitási terv kivitelezése
során az ilyen jellegű hiányosságo-
kat is  figyelembe veszik.
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(Folytatás az 1. oldalról)

„Egy alkotmánybírósági döntést
lehet vitatni, lehet nem szeretni, el
lehet mondani, hogy nem jó, de a
döntést ettől függetlenül be kell tar-
tani. Ha az Alkotmánybíróság dön-
tését valaki nem tartja tiszteletben,
különösen egy olyan személy, aki-
nek az Alkotmánybíróság bizonyos
cselekedetet ír elő, akkor az már
nem a jogállamról szól” – jelentette
ki Cseke Attila, az Erdélyi Magyar
Televízió Mérlegen című műsorá-
ban. Az RMDSZ szenátusi frakció-
vezetője az elmúlt hetekben
kialakult súlyos alkotmányjogi vi-
tákról, valamint a szenátus által el-
fogadott közigazgatási kódex

kisebbségjogi vonatkozásairól be-
szélt Jakab Orsolya műsorában.

Úgy vélte, az alkotmánybírósági
döntésekhez és a jogállamisághoz
való megfelelő viszonyulásra ko-
rábban az RMDSZ is jó példával
szolgált. „Az RMDSZ-nek az el-
múlt években több alkotmánybíró-
sági döntéssel kapcsolatban is volt
komoly aggálya, elég, ha csak a ma-
rosvásárhelyi római katolikus iskola
létrehozására vonatkozó törvényre
utalok, amelyet az Alkotmánybíró-
ság 5-4 arányban, tehát egy szava-
zatot nyilvánított alkotmány-
ellenesnek. Nem tetszett nekik ez a
döntés, vitatjuk is annak jogi alap-

ját, de attól még tiszteletben kell
tartanunk” – szögezte le a politi-
kus.

Cseke Attila az erdélyi magyar-
ság szempontjából fontos „fél lé-
pésnek” nevezte a közigazgatási
törvény szenátusi elfogadását, hi-
szen ez a közigazgatásban történő
anyanyelvhasználat terén jelentős
jogbővítést biztosít, kezdve a két-
nyelvű utca- és köztérnevektől a
helyi és megyei önkormányzati in-
tézményekben kötelezővé váló
anyanyelvű formanyomtatványo-
kig, a teljes lépés viszont a jogsza-
bály képviselőházi elfogadása lenne
olyan formában, mint ahogy az át-

ment a felsőházon. Erre van esély,
de Romániában bármi megtörténhet
– mondta, hozzátéve: ezúttal is vol-
tak parázs viták, főként a kisebbségi
vonatkozású rendelkezések mentén,
amikor az ellenzéki pártok a meg-
szokott, nacionalista érvekkel pró-
bálták meghátrálásra kényszeríteni
a beterjesztőket, ám a jogszabály
összességében nem váltott ki olyan
általános hisztériát, mint egy évvel
ezelőtt. 

A kétnyelvű utcanévtáblák kihe-
lyezésének törvényi szabályozása
kapcsán elmondta, erre mindeddig
nem volt jogalap, következésképp
pozitív példák is alig voltak ezen a
téren Erdélyben. „Nem mondom,
hogy ezentúl gördülékenyebb lesz a
folyamat a kétnyelvű utcanévtáblák
ügyében, de ha egyszer a törvényes
keret adott, onnantól kezdve van

mit életbe léptetni. Erre ma megvan
a esély” – mutatott rá.

Előrehaladottabb viszont a hely-
zet a közigazgatási tervezet által
előírt magyar nyelvű formanyom-
tatványok ügyében: a kolozsvári
székhelyű Kisebbségkutató Intézet
ugyanis már kidolgozott közel 190
magyar nyelvű nyomtatványt, ame-
lyek a különböző helyi és megyei
önkormányzati intézményeknek kü-
lönböző témakörökben magyarul
adnak egy keretet, ezek egységesí-
téséhez és bevezetéséhez azonban a
közigazgatási kódex mellett egy
ezeket hitelesítő kormányhatáro-
zatra is szükség lesz. 

Cseke Attila közölte, reményeik
szerint döntő házként a képviselő-
ház várhatóan június végén szavaz
majd a közigazgatási kódexről. 

Cseke Attila szenátor véleménye: 
A vitatható döntést is be kell tartani 

A Duda Trans peronjai

Információhiány miatti káosz

A Balint Trans váróterme Fotó: Nagy Tibor



A 18. század derekától Marossárpatak tör-
ténete szorosan összefonódott a Teleki család
sárpataki uradalmának történetével. „Az első
Teleki, aki Sárpatakon lakott, Teleki Mihály
volt (1730-1740 körül). Ennek utódja volt Te-
leki Lajos, akinek két fia volt: Domokos és
Mihály. A két testvér között oszlott meg a va-
gyon, így épült két kastély az alsó és felső ud-
varral, neoklasszicista stílusban” – írja
Adorjáni Károly tanító az 1943-ban elkészült
falumonográfiában. Az 1872-ben épült alsó
udvari kastélyban ma is gyönyörködhetünk.
A község központjában található épületet a
háború után, 1945-ben államosították, utolsó
gazdája Teleki József volt. Az alsó udvari
kastélynak az idők folyamán többféle rendel-
tetése volt. Iskola, kultúrotthon, gyermekott-
hon működött benne. Jelenleg kórházotthon,
öregeket és fogyatékosokat gondoznak itt. 

A felső udvari kastély a falu dísze, virága,
a Maros mente büszkesége volt. A sárom-
berki vonatállomás felől jövet már messziről
látszott a virágokkal, fákkal körülvett pompás
épület. Akik látták a neoklasszicista stílusban
készült felső Teleki-kastélyt, ma egyhangúlag
állítják, hogy sokkal eredetibb, szebb és érté-
kesebb volt, mint az alsó Teleki-kastély. Épí-
tésének idejét nem tudjuk pontosan, csupán
az ismeretes, hogy a Teleki család emeltette
a 19. században.

„A kétszintes kastély felső részében pad-
lásszobák voltak, ahová a tájban gyönyör-
ködni, a messzeségbe elnézni jártak fel a
lakók. A földszinten volt a konyha, a kamra,
valamint a szolgálólányok lakószobái. Az
emeletet a grófi család, majd a későbbi tulaj-
donos, Vaida Mircea családja lakta. Itt voltak
a vendégszobák is, itt szolgálták fel az ebédet,
és ezen az épületszinten kapott helyet a tár-

salgó is. A kastély hátsó részén volt egy lép-
csőház üvegfallal, innen lehetett feljutni az
emeletre. A bástyaépület is a kastélyhoz tar-
tozott, amely szintén kétszintes volt. Ezt a bás-
tyát nyaralásra használta Vajda Mircea olasz
származású nagybátyja, Anastasie Safrano. A
földszinten volt egy nagyobb és két kisebb
szoba, konyha és kamra is. Az emeleti rész
adott helyet a társalgónak és három kisebb
szobának. Ezzel a bástyával volt egybeépítve
a parádés lovak istállója, valamint a kertész-
lak” – mesélte egykor érdeklődésemre Rend
Mária (Cukri) tanító néni.
Kávét a sírhoz

A falu öregjei gyakran emlegetik, hogy ka-
nyargós, szerpentines út vezetett fel a kastély-
hoz. Ezt az utat rendszerint hintóval tették
meg a grófi család tagjai. A kastély előtt cso-
dálatos park volt, öreg fákkal körülvéve, vi-
rágokkal beültetve. A közelben gyönyörű tó
egészítette ki a kastély festői környékét, szik-
lakövekkel körülrakva, a sziklák között ha-
vasi gyopárral. A bejárat előtt volt egy terasz,
ahová a parádés hintót felvitték a lovak. Itt
ültek be és itt szálltak ki a kastély lakói.

Az utolsó grófi lakó báró Bornemissza
András felesége, Pólika grófnő volt. Nem hi-
teles források szerint a báró politizált, s egy
alkalommal hivatása Budapestre szólította,
ahol ellenségei meggyilkolták. Holtteste a
helyi kriptában van eltemetve. Felesége so-
káig gyászolta. A falu népének nagy ámula-
tára reggelente kivitte a férje kávéadagját a
sírhoz, annyira szerette és hiányolta.
Vaida-birtok lett

Pólika grófnő halála után a birtok a tancsi
Telekiekre maradt. Teleki Artúrt szerette a
falu lakossága, mert segítette a falu lakóit, az
emberek munkáját pedig érdem szerint, bő-
kezűen megfizette. A kastélyt és a hozzá tar-

tozó javakat később fia, Teleki Béla örökölte,
aki politikus volt.

1933 őszén Teleki Béla, mielőtt Magyar-
országra távozott volna, eladta a birtokot a
kastéllyal együtt Vaida Sándor (Alexandru?)
román miniszterelnök Mircea nevű fiának. A
birtokhoz a kastélyon kívül kb. 400-500 hold
szántó és 20 holdnyi park tartozott. A kastély-
ban Mircea csak tavasztól őszig tartózkodott,
távollétében Kis László intéző viselte gondját
az épületnek és környékének, a falu emberei-
vel műveltetve meg a hatalmas földterületet. 

1937 augusztusában Vaida Mircea közölte
az intézővel, hogy a birtokot eladja, viszont
szándékában áll megtartani a kastélyt a park-
kal együtt. A majort a gazdasági épületekkel
együtt az intéző kapta, végkielégítés gyanánt.
Kis László disznóhizlaldát létesített itt, de
próbálkozása valószínűleg nem hozta a várt

eredményt, mert a hizlaldát hamarosan fel-
számolta. Adorjáni Károly tanító, a Hitel-
szövetkezet elnöke, tudomást szerezve a
birtok áruba bocsátásáról, közgyűlést hívott
össze. Ismertette a helyzetet, és arra ösztö-
nözte a lakosságot, hogy a birtokot vegyék
meg, biztosítva a jelenlévőket, hogy a Hi-
telszövetkezeten keresztül ő majd gondos-
kodni fog a szükséges pénzösszegről. A
vásár megtörtént, a birtok a sárpataki nép tu-
lajdonába került, s ez nagymértékben befo-
lyásolta a település későbbi fejlődését.

„Amikor 1940 őszén bevonultak a ma-
gyarok, és Erdély két részre oszlott, Vaida
Mircea elmenekült, a kastélyt nem tudni,
kinek a gondjaira bízta. Kis László az inté-
zői lakást és a gazdasági épületeket magán-
személyeknek adta el, majd ő is távozott. A
kastély sokáig gazdátlanul állt, egyik nyáron
marosvásárhelyi iskolások nyaraltak benne.
Később egy katonai alakulat lakott ott, tönk-
retéve a kastély földszinti részét. Azután
Debrecenből idemenekült egy zsidó család:
két nő és két leányka. A lakók nappal nem
mutatkoztak, csak estefelé jártak ki leve-
gőzni. Valaki gondoskodhatott róluk, mert
raktáruk mindennel tele volt. A két nő férje
állítólag magyar tiszt volt, de zsidó szárma-
zásuk miatt rejtegetni kellett őket. A félreeső
marossárpataki kastély azonban csak rövid
ideig jelentett búvóhelyet számukra. A front
közeledtével elárulták és elhurcolták őket. A
falu akkori jegyzője vette át a bástyát a fog-
lyok elhurcolásakor, s valószínűleg felfe-
dezte, hogy egy ládában értékes kincsek

vannak, amit elrejtett. A háború után fiával

visszatért a kastélyhoz s magával vitte a
ládát, amelyben állítólag arany- és ezüsttár-
gyak voltak” – mesélte néhai Szántó István
tanító, iskolaigazgató.
Kémtörténet

A háború vége felé Káli Nagy Sándor üz-
letember lakott a kastélyban feleségével
együtt. Káli különös ember volt, senki sem
tartotta vele a kapcsolatot a faluban. Naponta
járt kis pónilovával a városba, a hírek szerint
benzinkútja volt Vásárhelyen. 

Babos Jánosné Berta 1942 és 44 között
szolgált Káli Nagy Sándor feleségénél. Ami-
kor a kastélyhoz került, a család az emeleti
részt lakta. Káli második felesége fiatal hölgy
volt, aki otthon tartózkodott, ritkán hagyta el
a kastélyt. Berta néni visszaemlékezései sze-
rint egy napon levelet dobtak le egy repülő-
gépről. Ő felvette, és odaadta Kálinak.
Néhány nap múlva ismét megjelent a repülő-
gép, s újabb levelet hozott. Berta néni szaladt,
hogy felvegye, de az akkori jegyző a közel-
ben tartózkodott, vízért ment a csorgóra, és
megelőzte. Nem akarta odaadni a levelet, el-
tette, hiába kérlelte a szolgálólány. A történ-
tek után 3-4 nappal Káli Nagy Sándort
letartóztatták. A feleségének hetente kellett
jelentkeznie vallomást tenni a csendőrségen.
Később, a front átvonulásakor, megjelent egy
autó két katonával és Káli Sándorral. Elvitték
a feleségét a kastélyból, s azóta senki sem
látta őket. Berta néni később megtudta, hogy
Nagy Sándor orosz kém volt.
A pusztulás

A háború idején, abban az időszakban,
amikor senki sem lakta, a kastélyt kifosztot-
ták, bútorokat, könyveket, értéktárgyakat vit-
tek el. A fegyverletétel után, 1945 nyarán
megjelent a tulajdonos, Vaida Mircea, és
áruba bocsátotta a felső udvari kastélyt. Innen
kezdődik az impozáns épület tragédiája. Kö-
vesdi (Petreanu) Dumitru toldalagi lakos
vette meg 20 millió lejért. Először a kastélyt
bontatta le, eladva az anyagot a község lakó-
inak, később a bástya is hasonló sorsra jutott.
Aztán letarolták a park „égig érő” fáit, ame-
lyek között még Afrikából hozottak is voltak.
A bontás, pusztítás valószínűleg valakinek a
megbízásából történt. A fotón látható irattar-
tót sikerült megmenteni, ma a falumúzeum-
ban található.

Napjainkban csak néhány cserép- és tégla-
darab tanúskodik arról, hogy a Teleki-kriptá-
tól nem messze valamikor csodálatos kastély
állt. Máig sem tudni pontosan, hogy ki a fe-
lelős a kastély eltűnéséért, ki a hibás azért,
hogy a mai nemzedék nem gyönyörködhet a
pompás épületben. A fiatalok közül bizonyára
csak kevesen tudják, hogy a Bandi-hegyen
egykor egy kétszintes kastély volt, amelyre
nem vigyáztak őseik.
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A lebontott kastély épülete

Káli felesége

Szántó István

Berekméri Edmond

Ha a romok mesélni tudnának...



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)

MAILAND OSZKÁR (Algyógy, 1858.
jún. 29. – Déva, 1924. nov. 30.): etnográfus.
Kolozsvárt végzett tanulmányai után 1884-től
Déván a magyar nyelv és irodalom tanára. A
Kisfaludy Társ. megbízásából a román folk-
lórt, ill. a román-magyar paraszti együttélés
kérdéseit vizsgálta. – F. m. Az oláh népkölté-
szet fő jellemvonásai (A Kisfaludy-Társ. Évl.
1890); Újabb adatok az oláh nép költészetéhez
(A Kisfaludy-Társ. Évl. 1891); Székelyföldi
gyűjtés (Magy. Népköltési Gyűjt. Bp., 1905).

IMREH BARNA (Angyalos, 1908. jún.
20. – Sepsiszentgyörgy, 1982. márc. 15.): re-
formátus lelkész, író, helytörténész, néprajzi
író. Tanulmányait szülőfalujában és a Székely
Mikó Kollégiumban végezte (1926), teológiai
tanulmányokat folytatott Kolozsvárt, Bp.-en,
Halléban, Königsbergben és Brüsszelben; az
utóbbi helyen bölcsészdoktori címet szerzett.
1933-tól ref. lelkipásztor Brassóban, Mező-
bándon, majd Alsórákoson. 1974 után nyug-
díjasként Sepsiszentgyörgyön élt. Első írása a
marosvásárhelyi Vadászújságban jelent meg
(1927), itt s a kolozsvári Ellenzékben közölte
elbeszéléseit, vadásztörténeteit, tárcacikkeit.

Írásai jelentek meg az Erdélyi Múzeum, a Ko-
runk, A Hét stb. hasábjain. Erdély helynevei-
nek jeles kutatója volt. F. m.: Mezőbánd
helynevei (Kolozsvár, 1942); Küküllő-,
Maros- és Nyárád-vidéki helynevek a XVI-
XIX. századból (Dolgozatok a Ferenc József
Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi
Intézetéből 10. 1943); Sepsiszentgyörgy hely-
nevei (Kisgyörgy Zoltánnal és Győrbíró Pállal,
Aluta, 1980); Elkészítette Alsórákos falumo-
nográfiáját, a könyv, Alsórákos története cím-
mel posztumusz jelent meg 2014-ben. – 

(Folytatjuk)

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

„Isten, mikor a bűnbe esett embert az
édenből kiűzte, vigasztalásként egy szál füge-
virágot nyújtott át neki. Ez minden, amit meg-
hagyok tenéked a paradicsomi boldogságból.
Senkitől vissza nem vonható jogodat az álmo-
dozáshoz.”

Szervét Mihály e szavakkal védelmezi a
gondolat(a) szabadságát, tenyérnyi édenkert-
jét, az 1975-ben megjelent Csillag a mág-
lyánban. Szerzője 91 éves lenne: Sütő
András 1927. június 17-én született Puszta-
kamaráson.

Június közepén járunk. 
A téli égbolt csillagképei közül – mintha

csak Kálvint s Szervétet idézné – már csak az
Ikrek két fényes csillaga, Castor és Pollux
pislog éppen a nyugati égbolt alján. A hori-
zontba süllyed északnyugaton a Szekeres leg-
fényesebb csillaga, a Capella is. Ha a Medárd
után érkező délutáni zápor patyolattisztára
mosta az égboltozatot, s újabb felhőfoszlá-
nyokat nem kergetett az északi látóhatár fölé,
este 9-kor már csak a Perszeusz és a Kasszi-
opeia csillagai pislákolnak ottan. Megtalálá-
sukra csak akkor van esélyünk, ha, mondjuk,
valahol a Nyárád s a Kis-Küküllő valamely
vízválasztó dombhátán próbáljuk belesóhaj-
tani mindenségvágyunkat a csillagos égbe.

Mint tette azt évszázadok óta számtalan
ember – gyermek és felnőtt, egyszerű paraszt
és írástudó, magyar vagy román, szász és
zsidó, avagy örmény –, ahogy megírta volt
Ion Brad A Kis-Küküllő mentén című ver-
sében, Kányádi Sándor fordításcsodájában:

Hajdan csak a falu volt nékem a hazám,
Kilyéntől a Küküllő-partig.
Húztam a nagy hőségben a kapám,
s a dombok tetejére vágytam mindig.

A dombok a gyermekek hegyei, hol
nehéz csillag-fürtök teremnek,
s mint szüretkor, ha mustjuk foly,
álmokkal töltik esténként a lelket.

Felettünk a halovány Zsiráf csillagzata. Az
Ikrektől délre-délkeletre egymást követik az
állatöv csillagképei: a Rák, az Oroszlán, a
Szűz, a Mérleg.

Bolygók dolgában is elkényeztet minket a
június. A Merkúr az Ikreket látogatja. Fél órá-
val a Nap után nyugszik le. A ragyogó Est-
hajnalcsillag a Rákban halad előre. A hónap
közepén több mint kétórányi időt késve
nyugszik le a Nap után. A Mérlegben pedig
ott fényesedik a hátráló Jupiter. A folyamato-
san keletre vándorló Hold sorra keresi fel
őket: 16-án a Vénusz közelében jár, 23-án
már a Jupiterrel fog randevúzni.

A déli égbolt alján halványul a Vízikígyó,
a Szextáns, a Serleg és a Holló. Fejünk felett
az Ökörhajcsár, a Bereniké Haja és a 
Vadászebek fénylik. Az égbolt tetejétől
északra a Nagy Göncöl, a Kis Göncöl és a
Sárkány hármasa fénylik. Az Ökörhajcsártól
keletre a Herkules a zenit felé forduló Északi
Koronát öleli körül.

De térjünk vissza a csillagfürtös ég alá.

Titkokat rejtett minden mezsgye,
mindenki más és más országot védett.
Pintyek ügyességével bolyongtam be
én az egész környéket.

Esőt álmodtam az aszályban,
jégveréskor a napra lestem.
A tövisekben a lábam
nemegyszer véresre sebeztem.

A nagyvilágot bolyongom be most,
elérhettem a hegyek kéklő ormát,
de most is az otthoni földdel, ott
kezdődik számomra az ország.

– fejezi be vallomását a költő.
Feltekintve az égre, visszaszaladva az idő-

ben, még hadd emlékezzünk 1963. június 16-
ára. 55 évvel ezelőtt indult a világűrbe az első
űrhajós nő, Valentina Tyereskova. A Vosztok-
6 fedélzetén három napot töltött a Föld körül.
Az első űrhajósnő, miután 48-szor megke-

rülte bolygónkat, jú-
nius 19-én landolt. A
Szovjetunió hőse és a
szovjet hadsereg első,
és azóta is egyetlen tá-
bornoknője, egyben a
női egyenjogúság
szimbóluma lett. 2014.
február 7-én, a szocsi
téli olimpiai játékok
megnyitóünnepségén
az olimpiai lobogót
Oroszország nyolc
köztiszteletben álló
személyisége hozta be,
egyikük Tyereskova
volt.

De visszatérve a
Földre újólag, hadd
emlékezzünk meg né-
hány természettudo-
mányos évfordulóról.

173 éve, 1845. jú-
nius 18-án született
Alphonse Laveran
orvos, a malária elleni
gyógyszer felfedezője,
illetve az ellene hatá-
sos kininterápia meg-
alapozója.

395 éve, 1623. jú-
nius 19-én született
Blaise Pascal francia
matematikus, fizikus,
vallásfilozófus.

Mechanikus számológépet szerkesztett,
megalapozta a projektív geometriát, kidol-
gozta másokkal közösen a valószínűség ma-
tematikai elméletét. Tanulmányozta a
folyadékokat és tisztázta a vákuum és a nyo-
más fogalmát. Megfogalmazta a közlekedő-
edények fizikai törvényét. Tanulmányozta a
gázok nyomásviszonyait, a légnyomásválto-
zásokat vizsgálva. Híres barométeres kísér-
lete Torricelli igazát támasztotta alá. A
nyomás mértékegysége az ő munkásságának
tiszteletére lett pascal. A gondolkodásnak és
a gyakorlati kísérletek tényadatainak tulajdo-
nított döntő szerepet tudományos munkájá-
ban.

A nagy hatású filozófus halála után nyolc
évvel, az 1670-ban megjelent Pensées 
(Gondolatok) művében bámulatos élességű
és távlatú maximákban villantja fel „az
ember nagyságát” és az ember nyomorúsá-
gát.

„Különös valami a kereszténység. Azt pa-
rancsolja az embernek, ismerje el hitványsá-
gát, sőt utálatosságát, de ugyanakkor
megparancsolja neki, hogy igyekezzék Isten-
hez hasonlatossá lenni. Ha nem ellensú-
lyozná az egyik a másikat, e felemeltetése
szörnyen felfuvalkodottá, e lealacsonyítása
iszonyatosan alávalóvá tenné” – írja.

174 éve, 1844. június 19-én halt meg Pá-
rizsban Étienne Geoffroy Saint-Hilaire ter-
mészettudós. 21 évesen, 1793-ban
választották meg a Jardin des Plantes állattani
gyűjteményének igazgatójává, majd állást ka-
pott a Nemzeti Természetrajzi Múzeumban
az állattani tanszéken. 1794-től Georges 
Cuvier-vel dolgozott együtt, közös gondol-
kodásukból öt tudományos mű született. Ge-
offroyt 1798-ban a Napóleon egyiptomi
hadjáratát kísérő tudományos expedíció tag-
jává nevezték ki. 1807-ben a Tudományos
Akadémia tagjává választották. 1809-ben a
párizsi egyetem állattanprofesszora lett. Az
összehasonlító fejlődéstan egyik megalapo-
zója volt. Összehasonlító bonctani alapon be-
bizonyította a gerincesek egyes osztályainak
egységes felépítését, s ezt a felépítést később
megpróbálta az egész állatvilágra kiterjesz-
teni. Kutatásaival egyik előfutára lett Darwin
tanításainak. Ő a teratológiának, a növény-
szervezettan fejlődési rendellenességekkel
foglalkozó ágának megalapozója is. S ő hozta
létre az első állatkertet.

163 éve, 1855. június 19-én született Szé-

kelyudvarhelyen Issekutz Hugó gyógysze-
részdoktor, egyetemi magántanár. Marosvá-
sárhelyen volt gyógyszerészgyakornok.
1881-ben Kolozsvárott gyógyszerészi okle-
velet, 1882-ben ugyanott gyógyszerészdok-
torátust szerzett. Részt vett a kolozsvári
tudományegyetemen a gyógyszerészgyakor-
noki tanfolyam megszervezésében, s ennek
1914-től vezetője, 1912-től 1915-ben bekö-
vetkezett haláláig a gyógyszerészi intézet
igazgatója volt.

99 éve, 1919. június 20-án halt meg
Csontváry Kosztka Tivadar gyógyszerész
és festő. Tehetséget érezve, otthagyta gyógy-
szerészi állását, és különböző mesterektől
festészetet tanult. Míg külföldi kiállításairól
(Párizs, 1907) a legnagyobb kritikusok elis-
merően nyilatkoztak, itthon nemigen ismer-
ték el. Ehhez különc életvitele, és – élete vége
felé egyre kifejezettebb – látnoki-prófétai al-
lűrjei is hozzájárultak, melyeket a képeit
elemzők közül többen pszichopatológiásnak
tartanak. Művészetét az expresszionizmus-
hoz, illetve posztimpresszionizmushoz kap-
csolják, de igazából öntörvényűsége
izmus-besorolhatatlanná teszi. 1907-ben
megfestett esőverte kopasz libanoni sziklába
kapaszkodó fája, a Magányos cédrus mára
sokértelmű szimbólumává vált az egész ma-
gyar kultúrának.

Van benned mélyen egy parányi szikra:
nem látod és nem is tapinthatod,
de több, mint szíved és minden tagod,
erősebb, mint a tenger és a szikla.

– teszem ide mankóul a 96 éve, 1922. június
20-án született Jánosházy György Van egy
szikra... versét a Mentor Kiadónál 2012-ben
megjelent Árnyékvitéz című kötetéből –

Pár milliárd év és meghal világod:
egy feneketlen, nagy lyuk elnyeli
a Mindenséget, szépséggel teli
bolygód, a fénylő csillagmiriádot,
nem lesz többé gyönyör, fájdalom, élet,
nem töri át napfény a bús sötétet,
a Semmi lesz megint, az ősi csend,

a kicsi szikra küzd csupán az éjjel,
az összeomlott, puszta végtelent
megtölti dallal: verssel és zenével.

Csillagok, fügevirágok és cédrusok béké-
jével, maradok kiváló tisztelettel.

Kelt 2018-ban, június idusán
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Kiss Székely Zoltán

Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus

Fügevirág és harang

Összeállította: Kuti Márta

A természet kalendáriuma (CCCXI.)



2018. június 15., péntek _____________________________________________ SZÍNES VILÁG _______________________________________________ NÉPÚJSÁG 15

Ötszázhuszonöt éve, 1493.
június 10-én született Anton
Fugger, a világ első nagy
nemzetközi bankházának
feje, a kor leggazdagabb em-
bere, akinek neve a magyar
nyelvben a fukar szóban él to-
vább. Fugger komoly befo-
lyással volt a történelem
alakulására, egyebek között ő
pénzelte a mohácsi csata után
Habsburg I. Ferdinánd ma-
gyar királlyá választását.

A bankárdinasztia őse egy gra-
beni szegény takács, Hans Fugger
volt, aki az 1360-as években telepe-
dett le Augsburg városában, majd a
céh megbecsült tagja lett. Fia, Jakob
már nem érte be ennyivel: átlépett a
kereskedők céhébe, már nem készí-
tette, hanem árulta a szöveteket, s
idővel pénzügyekkel is foglalkozni
kezdett. A Fuggerek felemelkedé-
sére az ő fia, az ifjabb Jakob (1459-
1525) alatt került sor, aki méltán
érdemelte ki a Gazdag jelzőt. Ő épí-
tette ki a família nemzetközi kap-

csolatait: ügyletelt a firenzei Medi-
ciekkel, a Habsburgokkal kötött
megállapodásai révén részesedés-
hez jutott az örökös tartományok
bányáiban, és miután a sziléziai és
magyarországi bányákat is megsze-
rezte, gyakorlatilag monopolhely-
zetbe került az európai
rézkereskedelemben. Őt gazdagí-
totta a Németországba hajtott ma-
gyar szarvasmarhák eladása, a
pápai Kúriában ő finanszírozta a
Svájci Gárda felállítását, s ennek fe-
jében bérbe vehette a pénzverést, és
hatalmas bevétele származott a so-
kakat felháborító, a lutheri reformá-
ciót elindító búcsúcédulák
árusításából is. Vagyona a kortársak
számára felmérhetetlennek látszott,
sokan minden idők egyik leggazda-
gabb emberének tartják.

A pénzt ügyesen forgatta: főne-
meseknek és uralkodóknak nyújtott
kölcsönöket, egyebek között V. Ká-
roly német-római császárrá válasz-
tása érdekében is tetemes összeget
„fektetett be”, amit a hálás uralkodó

spanyolországi bányajogokkal és
hercegi rangra emelésével viszon-
zott. Fugger bőkezű is tudott lenni:
alapítványokat hozott létre, és ő
építtette a világ első, ma is működő
„szociális lakótelepét”, a híres augs-
burgi Fuggereit, ám az emberek ezt
is csak lelkifurdalása megnyilvánu-
lásának tartották.

A „Gazdag” Fugger gyermekte-
lenül halt meg, utódjának Antont,
egyik bátyja gyermekét tette meg,
aki a legjobb nevelést kapta, majd
Itáliában és Franciaországban tett
szert tapasztalatokra. Rómában a
családra nem jellemző módon még
veszteséges ügyletekbe is kevere-
dett, de bácsikája ezt is elnézte neki.
A bankház vezetését 1525-ben vette
át, tovább gyarapította a vagyont,
olyannyira, hogy a Fuggerek egy
időben a Német-Római Birodalom
vagyonának egytizede fölött rendel-
keztek. Még az akkor meghódított
Újvilágban is voltak kirendeltségeik
és bányáik, s bekapcsolódtak a rab-
szolga-kereskedelembe is.

Anton alatt lett a Fugger-ház V.
Károly legnagyobb hitelezője. A le-
genda szerint még azt is megenged-
hette magának, hogy amikor a nála
vendégeskedő császár arra panasz-
kodott, hogy fázik, egyik adósleve-
lével gyújtotta meg a tüzet a
kandallóban. Tehette, hisz maradt
még éppen elég adóslevél a ládájá-
ban.

Anton, akinek sógornője a
Thurzó családból származott, a ma-
gyar történelmen is nyomot ha-
gyott. Amikor a mohácsi csata előtt
II. Lajos király megpróbálta vissza-
szerezni a felvidéki rézbányákat,
szabályszerű pénzügyi bojkottot
szervezett ellene, amivel megnehe-
zítette a török elleni harcra készü-
lődő ország helyzetét. Lajos halála
után ő „finanszírozta” a Habsburg-
házi I. Ferdinánd magyar királlyá
választását. Jellemző, hogy a Fug-
gerek ekkor már olyan népszerűtle-
nek voltak az országban, hogy
nevük – csöppet sem hízelgő
módon – a köznyelvbe is bekerült,

a fösvény embereket utánuk neve-
zik fukarnak. Anton gyermekei cél-
szerű kiházasításával igyekezett a
család jövőjéről gondoskodni, a ház
az ő 1560. szeptember 14-én bekö-
vetkezett halálakor állt befolyása és
gazdagsága tetőfokán.

A Fuggerek a 16. század végétől
már nem játszottak olyan fontos
szerepet, mint korábban. A har-
mincéves háború után a társaság
megszűnt, tiroli bányáikat 1657-ben
szolgáltatták vissza a Habsburgok-
nak, de a Fugger bank még ma is
működik. A Fuggerek hercegi címei
és birtokai megmaradtak, és ma is
számos alapítványt működtetnek,
Augsburgban múzeum mutatja be a
város történetének leghíresebb csa-
ládját. A nem alaptalanul rendkívül
pénzéhesnek tartott Fuggerek rend-
kívül gyors és hatékony hírszerző
hálózatot működtettek, és az így
gyűjtött információk révén győzték
le versenytársaikat, nevükhöz fűző-
dik a hármas könyvelés feltalálása
és alkalmazása is. (MTI)

Fél évezrede született az első nemzetközi bankár

Száz éve, 1918. június 10-én
süllyesztették el olasz torpe-
dók az Osztrák–Magyar 
Monarchia hadiflottájának
büszkeségét, a Szent István-
csatahajót.

A múlt század elején a többi
nagyhatalomhoz hasonlóan az
Osztrák–Magyar Monarchia is
lázas ütemben látott flottájának kor-
szerűsítéséhez és fejlesztéséhez.
Ekkoriban jelentek meg a dreadno-
ught típusú, a korábbiaknál na-
gyobb, erősebb fegyverzetű és
páncélzatú csatahajók, amelyek
mellett a korábbi hadihajók elavult-
nak számítottak. A Monarchia négy
ilyen, úgynevezett Tegethoff-osztá-
lyú hajó megépítése mellett döntött,
az elsőt, a Viribus Unitist (Egyesült
erővel, I. Ferenc József jelmondata)
1911-ben bocsátották vízre. Ezt kö-
vette a Tegethoff, majd a Prinz
Eugen, végül a Magyarországon ké-
szült Szent István.

A csatahajó építése nemzeti
ügynek számított, a sajtó rendszere-
sen nyomon követte a magyar hajó-
gyártás legnagyobb vállalkozásának
minden mozzanatát, még híradófel-
vételek is készültek. Az egyik cikk
lelkendezve számolt be az esemé-
nyekről: „A Szent István az első
nagy csatahajó, mely magyar föl-
dön, magyar szakértelemmel, a ma-
gyar ipar igénybevételével épült.
Reméljük, hogy ez közelebb fogja
hozni haditengerészetünket a nem-
zet szívéhez.”

A Siegfried Popper hadmérnök
tervei alapján készült óriás gerincét
1912. január 29-én fektették le a
Ganz és Társa Danubius Gép-,
Waggon- és Hajógyár Rt. fiumei te-
lepén. A hajót 1914. január 17-én
bocsátották vízre, ami azonban nem
az építés végét, hanem csak egyik
fontos szakaszának befejeződését
jelentette: a kazánokat, a gépeket, a
fegyverzetet és a páncélzatot csak a
vízen lehetett felszerelni.

A 152 méter hosszú, 27,3 méter
széles, 20 ezer tonna vízkiszorítású
csatahajót két hajócsavar hajtotta,
ezeket 12 Babcock-Wilcox kazán
táplálta gőzzel. Az első kémény
köré platformot építettek, amely a
parancsnoki hídtól egészen a hátsó
kéményig tartott, és számos fény-
szórót helyeztek rá. Gyenge pontja
a keresztirányú vízzáró válaszfalak
gyengesége és a torpedó-védőkam-
rák függőleges falának nem megfe-
lelő dőlése volt.

Tűzerejével a maga korában a
legnagyobbak közé tartozott, a vilá-
gon elsőként ennél a hajónál építet-
tek három ágyút egy
páncéltoronyba. A Szent István a
Skoda cég által szállított 12 db 305
mm-es, 12 db 150 mm-es, 18 db 70
mm-es ágyúval és 4 db 533 mm-es
torpedóvető csővel rendelkezett, ol-
dalössztűz alkalmával 5400 kg tö-
megű gránátot lőtt ki 20 kilométeres
távolságra. Állandó személyzete
962 főből, teljes legénysége 1087
főből állt.

Az SMS Szent István (Seiner
Majestät Schiff – Őfelsége hajója)
1915. november 17-én állt szolgá-
latba, a próbajáratok, az ágyúk be-
lövése után egyik gyakorlat a
másikat követte. A csatahajó részt
vett Póla légvédelmében is, de első
(és utolsó) éles bevetésére csak
1918. június 9-én indult. Akkor az
osztrák–magyar hajóhad parancs-
noka, Horthy Miklós ellentenger-
nagy úgy döntött, feltörik az

Otrantói-szorosban létesített antant
tengerzárat. (Ezt egy évvel koráb-
ban, ugyancsak Horthy vezetésével
egyszer már megkísérelték.) Két
kötelék indult útnak, az egyik veze-
tője a Szent Istvánon Seitz Henrik
sorhajókapitány, a másiké a Viribus
Unitis zászlóshajón maga Horthy
volt. A Szent Istvánt testvérhajója,
a Tegethoff, a Velebit romboló és
hat torpedónaszád kísérte.

A hajóraj Premuda szigetétől dél-
nyugatra, 14 csomós sebességgel
haladt, amikor hajnali fél négykor a
Szent Istvánt torpedótalálat érte. A
lövéseket két MAS típusú olasz mo-
toros naszád adta le, amelyek ez-
után elmenekültek. (Erős a gyanú,
hogy a hadművelet híre kiszivár-
gott, de a hajó pusztulásában a ter-
vezési hiányok okozta stabilitási
gondok is szerepet játszottak.) A
torpedók két kazánházat találtak el,
és átszakították a válaszfalat is; a
roncson további két ismeretlen ere-
detű sérülést is azonosítottak. A Te-
gethoff megpróbálta elvontatni a
Szent Istvánt, de a kötél elszakadt,
és a hajó a legénység elszánt küz-
delme ellenére megtelt vízzel. A
mindössze 937 napig csatarendben
álló hajó 6 óra 5 perckor felborult,
és öt perc alatt elsüllyedt, vele pusz-
tult 4 tiszt és 85 tengerész, köztük
41 magyar. A Szent István volt az
első csatahajó, amelyet torpedók
süllyesztettek el, a pusztulásáról ké-
szült filmet ma Franciaországban
őrzik.

A magyar ipar- és hadtörténet ki-

emelkedő alkotása a nyílt tengeren,
65 méter mélyen, fedélzetével lefelé
fordulva fekszik a hullámsírban.
Felkutatására több expedíció is in-
dult, roncsait az 1970-es években
jugoszláv búvárok derítették fel. Az
elmúlt több mint két évtizedben a
hajóroncsot magyar búvárok több
alkalommal is átkutatták, de álla-
pota és a kiemelés költségei miatt
alig van rá remény, hogy valaha is
a felszínre kerüljön.

A Szent István elsüllyedésének
90. évfordulóján, 2008. október 2-
án magyar búvárok emléktáblát he-
lyeztek el a csatahajó marad-
ványainál, „A kötelesség előbbre
való, mint az élet” jelmondattal.
2014-ben a vízre bocsátás centená-
riumáról kiállítással emlékezett a
budapesti Közlekedési Múzeum.

Az Országgyűlés 2016. novem-
ber 8-án egyhangúlag elfogadott ha-
tározatában június 10-ét, a Szent
István csatahajó elsüllyesztésének
napját a Magyar Haditengerészet és
a hősi halált halt magyar haditenge-
részek emléknapjává nyilvánította.
A határozat értelmében tavaly a
horvátországi Pólában emlékművet
avattak az I. világháborúban elesett
magyar haditengerész hősi halottak
emlékére. Az idén a Magyar Hon-
védség megalakulásának 170. év-
fordulóján rendezett program-
sorozat részeként a hadtörténeti mú-
zeum több időszaki kiállítást is ter-
vez, megemlékeznek a Szent István
csatahajó elsüllyedésének századik
évfordulójáról is. (MTI)

A Szent István csatahajót 100 éve süllyesztették el
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 28-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 Ian McEwan angol író egyik
művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Izzadásgátló – Béklyó, gúzs. 7. Tova – Páratlan roló! 8. Japán szó-
rakoztató hölgy – Púpos állat. 9. Vörös – Ománi, luxemburgi és svéd gépkocsijelzés. 11.
Számítógépmemória-típus – Pazar darab! 12. Odú, vájat – Előtagként középsőt jelent. 14.
Azonban – Téli csapadék. 15. Táplálék – Piszok, kosz. 18. Arab állam – Angol soulénekes
művészneve (Henry Adeola Samuel). 19. Tyúkanyó – Magyar színész volt (András). 22.
Üres ler! – A kén és kálium vegyjele. 23. Női név – Menyegző, lakodalom. 25. Idegen
olaj – Lócsemege. 27. Szekér része! – Plazma páros hangzói. 28. Korai gyümölcs – Di-
lemma, galiba. 30. Ember, románul – Jód és bór vegyjele. 31. Szellőrózsa – Biztonsági
berendezés.    

FÜGGŐLEGES: 1. Jókedv, vidámság – Halogén elem. 2. Udvariasság, figyelmesség
– Erdélyi Dániel rendezte magyar filmvígjáték. 3. Határidőrag – Olt-partok! 4. Szemlél,
mustrál – Német névelő. 5. Ugat – Kaució, letét. 6. Szöglet – Borzong, didereg. 10. Mártás
– Folyadékkal átítat. 13. Galamb – Világtenger. 16. Franciaországi folyó – Dögevő raga-
dozó állat. 17. Római pásztordal – Bizsu. 20. Afrikai kérődző – Kaszáscsillag. 21. Vizenyő
– Magyar írónő volt (Magda). 24. Táblakép – Tüzet éleszt. 26. Becézett Beatrix – Len
betűi. 29. Rés szélei – Német és máltai autójelzés.  

Koncz Erzsébet

Az ÖTSZÖRÖS OSCAR-DÍJAS
című pályázat nyertesei:

FÜLÖP ILDIKÓ, Marosvásárhely, 
Moldovei u. 28A/15. sz.

GÁLICZ MÁRIA, Marosvásárhely, Pandúrok útja 21/10. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:

AZ ARANYTÓNÁL; HAJNALKA; TALÁLD KI, KI
JÖN VACSORÁRA; HEPBURN.

Kérjük a nyerteseket, 
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel 

a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések a június 8-i 
számból:

Klasszikus (ikrek): Ráktérítő
Skandi: 1. Meglehetősen ma-
gánosan.
2. Természetesen mind a ketten.
3. Akkor miért nem tanulja
meg.
4. Nagyokat, őrmester úr.
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VÍZSZINTES: 1. Skót építész, 150 éve született (Charles Rennie). 10. Csillagkép.
11. USA-tagállam. 13. Bőrgyógyász, egyetemi tanár, politikus, 150 éve született
(Lajos). 17. Vázunk része. 19. Párosan őröl! 20. (Az) egyik (német). 21. Arad megyei
helység. 22. Térelválasztó. 23. Tekercs (angol). 24. A házba. 25. Ómega és alfa. 26. ...
Grosso, brazíliai vidék. 27. Páratlan sínek! 28. ... plan, távoli felvétel. 30. Összeszid. 31.
Vendéglői lap. 32. Fordul, perdül (nép.). 33. G. Bruno születési  helye. 34. Halk zörejt
hallat. 36. Elemi parányra vonatkozó. 38. Most készült. 39. Káosz, zrí. 40. Stan filmbeli
társa. 41. Spanyol bika. 43. Ingerpálya. 45. Messze (francia). 46. Részeg. 47. Könyvtáros,
pedagógus, gyorsíró, 100 éve hunyt el (Sándor). 48. Újságíró, szerkesztő, 150 éve
született (Miksa). 49. Nobel-díjas USA-vegyész, 100 éve született (Jerome).

FÜGGŐLEGES: 1. Magyar Optikai Művek (röv.). 2. Az argon vegyjele. 3. Becézett
macska. 4. Ízlel. 5. Várpalota része. 6. Szlovák. 7. Sóhaj. 8. Gyászoló. 9. Újságíró, poli-
tikus, 100 éve halt meg. 12. Erdélyi író, költő, 100 éve hunyt el (György). 13. Dolce
far... (édes semmittevés). 14. Dal. 15. Ébred. 16. Sodrás. 18. A nátrium vegyjele. 21. Az
írás atomja. 22. ... morgana (délibáb). 24. Kotorékban alvó éjjeli állat. 26. Ritka női név
(márc. 10.). 28. Állat (német). 29. Gót király volt. 30. Kacat. 32. Nagyobb állat testrésze.
33. Nem (latin). 35. Mindig a fejét ütik. 37. Látta az esetet. 38. Hatalmában tart. 40. A
hegy leve. 42. Potroh része! 44. Szláv igen. 45. Éneklőhang. 46. Igevégződés.
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Kisiskolások számára szer-
veztek diákolimpiát a napok-
ban a Csíkfalvi Általános
Iskolában, de ezt követően
más örvendetes eredmények-
ről is beszámolt a testnevelő
tanár.

Nemcsak a ragyogó napsütéstől,
hanem a jókedvtől, zenétől és gye-
rekzsivajtól is hamar felforrósodott
a hangulat az iskolaudvaron már a
délelőtt folyamán. Az óvodások
számára harmadjára szerveztek ovi-
olimpiát idén a pedagógusok,
amelyre Szekeres Levente testne-
velő tanár is meghívást kapott. A jól
sikerült akció nyomán született az
ötlet, hogy hasonló rendezvénynek
a kisiskolások is örülnének. A kis-
diákok különböző feladatokat kap-
tak, de nem versenyszerűen kellett
megoldaniuk ezeket, mert a hang-

súly a játékon és az élvezhetőségen
volt – mondta el a tanár. Olyan
ügyességi gyakorlatokat kellett vé-
gezniük, mint célbadobás, akadá-
lyokon való átjutás tárgyakkal,
ugrókötelezés, labdavezetés léccel,
a végén pedig zsákban ugrás és kö-
télhúzás. A rendezvény jól sikerült,
remélik, hogy nem az utolsó volt.
Fáradtan, boldogan

A község öt településéről érkezett
gyerekeket osztályonként csopor-
tokra osztották, mindenki egy-egy
feladatot kapott, annak elvégzése
után mehetett át a következőhöz,
így mindenki aktívan és folyamato-
san dolgozott, és ha fizikailag nem
is voltak megerőltetők a gyakorla-
tok, minden gyereknek figyelni kel-
lett, dolgozni, így elfáradtak,
megizzadtak, de boldogok volt a
foglalkozások végén. A feladatok
irányításába bekapcsolódtak a taní-
tónők is. Jó ötlet volt összegyűjteni

a gyerekeket egy helyre, hogy meg-
ismerjék egymást, hiszen most még
azt hiszik, hogy a világ a saját falu-
jukból áll, de ha évente legalább
egyszer találkoznak az egykorúak,
amikor 5. osztályban egy helyre ke-
rülnek, már nincs stressz, hogy
vajon milyenek lesznek az új osz-
tálytársak – taglalta Szekeres Le-
vente, aki a csíkfalvi és
jobbágytelki iskolák felső tagozatán
tanít, de tavaly már három falu kis-
iskolásainak tartotta a testnevelési
órát Csíkfalván.

A felső tagozotosok számára még
nem szerveztek olimpiát, de az öt-
letet nem vetik el, bár ez már egy
más korosztály, ezek a játákok már
nem jelentenek nekik kihívást, nem
kötik le őket, így más tervezést igé-
nyel – ismerte el a pedagógus.
Tavaly volt a csúcs

Összességében jónak tartja a
csíkfalvi iskola sportéletét a tanár,

megjegyezve, hogy a tavalyit csúcs-
évként értékeli, ám az idén is van-
nak eredmények. Tavaly a csíkfalvi
lányokkal megnyerte a megyei kis-
pályás labdarúgó-bajnokságot, ami
nem kis teljesítmény, ha figyelembe
vesszük, hogy olyan marosvásárhe-
lyi iskolák csapatait győzték le, ahol
több száz diák közül lehetett kivá-
logatni a legjobbakat. Idén is meg-
nyerték a körzeti szakaszt, de a
megyei versenyen már kevésbé jól
szerepeltek. A fiúkkal nem tudnak
hasonló eredményeket elérni a foci-

ban, mert amióta Nyárádszeredában
a Puskás Akadémia alközpontja
működik, a vidék legjobb játékosait
„elszippantja”, és velük szemben
„senki sem rúghat labdába”.

Ugyancsak a lányokkal jegyezte
az idei legjobb eredményt is: Nagy
Krisztina 8. osztályos tanuló egyé-
niben 8. lett Szovátán az 1500 mé-
teres síkfutásban. A diáklány a
képességvizsgák nyomán bejutott a
marosvásárhelyi sportlíceumba, a
szülők is támogatják, így már csak
rajta múlik, hogyan szerepel a kö-
vetkező években.

Amúgy az iskolai sport csupán
egyfajta szórakozás – véli a tanár,
hiszen nehéz kiemelkedő eredmé-
nyeket elérni a folyamatosan vál-
tozó korosztályokkal, és ritkán akad
olyan ütőképes generáció, mint a ta-
valyi, amellyel években, és nem
azonnali eredményekben lehet gon-
dolkodni, építkezni. Ennek ellenére
Szekeres Levente bizakodó az isko-
lai sportélet jövőjét illetően, mert ez
a kisdiákolimpia is megmutatta,
hogy vannak tehetséges gyerekek,
csak foglalkozni kell velük.

Az esélyesek közé sorolt spa-
nyol labdarúgó-válogatott,
kispadján Fernando Hierróval,
a szerdán kinevezett szövet-
ségi kapitánnyal az Európa-
bajnok portugál gárda ellen
mutatkozik be ma az oroszor-
szági világbajnokságon.

A B csoport rangadóján a papír-
forma szerinti két továbbjutó talál-
kozik, így elméletben a tét az, hogy
melyikük kerül a nyolcaddöntőbe
az első, illetve a második helyen.
Az iráni és a marokkói együttes ese-
tében a legjobb tizenhat közé kerü-
lés óriási meglepetés lenne, a két
válogatott legfeljebb a mérleg nyel-
vét jelentheti, ha a két favorit nem
bír egymással. Erre amúgy jó esély
mutatkozik, mert az összesített mér-
legben a spanyolok jobbak ugyan
(17 győzelem, 13 döntetlen, 8 vere-
ség), de a nagy tornákon kimondot-
tan nyílt csatákat vívtak egymással
a csapatok. Egyetlen vb-meccsükön
a későbbi aranyérmes spanyolok
2010-ben 1-0-ra győztek a nyolcad-
döntőben, a 2004-es Eb-n viszont a

házigazda portugálok nyertek 1-0-
ra a csoportkörben. Az 1984-es (1-
1) és a 2012-es (0-0)
kontinensbajnokságon döntetlenre
játszottak egymással.

A csoportrangadó esélyeit azon-
ban nagyban befolyásolhatja, hogy
a spanyolok két nappal az első mér-
kőzésük előtt szövetségi kapitányt
váltottak, ami nem éppen szokvá-
nyos eset. Főként nem egy favorit-
nál, amely veretlenül vívta meg a
selejtező sorozatot, és az elküldött
Julen Lopetegui kapitány 2016 júli-
usi kinevezését követően nem szen-
vedett vereséget, húsz

találkozójából 14-szer győzött hat
döntetlen mellett. A szakemberrel
mégis szerződést bontott a spanyol
szövetség, mert a vb-rajt előtt el-
ígérkezett a Real Madridhoz, ráadá-
sul ezt kedden hivatalosan be is
jelentették. Mindez annak ellenére
történik, hogy kapitányi megbízatá-
sát május végén hosszabbították
meg a 2020-as Eb végéig.

A két évvel ezelőtti Eb-n győztes
portugálok kulcsembere még min-
dig az ötszörös aranylabdás Cristi-
ano Ronaldo, aki honfitársai közül
elsőként léphet pályára négy vb-n.
A 150-szeres válogatott szélső

mindhárom eddigi vb-jén (2006,
2010, 2014) eredményes volt, de
csak egy-egy alkalommal. A 16 vb-
góllal rekorder Miroslav Klose tel-
jesítményére aligha jelent veszélyt
Ronaldo, viszont csatlakozhat a
német centerhez, valamint utóbbi
honfitársához, Uwe Seelerhez és a
brazil Peléhez, akik négy vb-n talál-
tak az ellenfelek kapujába.

A 2010-ben vb-aranyérmes spa-
nyol keretből hatan maradtak hír-
mondónak, a cserekapus José
Manuel Reinán kívül öt mezőnyjá-
tékos: Gerard Piqué, Sergio Ramos,
Sergio Busquets, Andrés Iniesta és
David Silva. Ők öten azóta is meg-
határozónak számítanak. Az együt-
tes címvédőként – és
Eb-aranyérmesként – leszerepelt a
2014-es brazíliai vb-n, amelyen a
Hollandiától elszenvedett sokkoló
vereséggel (1-5) kezdett, majd a
Chile elleni 0-2-vel folytatta, és
végül nem jutott tovább a csoport-
jából.

A marokkói és az iráni válogatott
közös múltja két találkozót jelent –
a nemzetközi szövetség (FIFA) tá-
jékoztatása szerint. Az 1977-es és a
2002-es, nemzetközi tornákon meg-
rendezett mérkőzésekben közös,
hogy 1-1-es végeredmény után a
büntetőpárbajban az ázsiai fél 4-3-
ra győzött. Érdekesség, hogy előb-

bit Irán, utóbbit Marokkó nem te-
kinti hivatalos találkozónak.

Amíg a portugál és a spanyol
keret döntő részében európai top-
klubokban is meghatározó szerepet
betöltő labdarúgók találhatók, addig
a marokkói és az iráni válogatottat
a hazai bajnokságból érkezők mel-
lett leginkább közepes európai csa-
patokban játszó, de ott sem kiugró
teljesítményt nyújtó játékosok al-
kotják. Ritka kivétel a Juventus ma-
rokkói védője, Mehdi Benatia, míg
honfitársa, a 19 éves Acsraf Hakimi
a Real Madrid játékosa, de eddig
csupán epizódszerep jutott számára
a Bajnokok Ligája címvédőjénél.
Az irániak nemzetközileg legneve-
sebb képviselője a portugál szövet-
ségi kapitány, Carlos Queiroz,
akinek a vb-rajt előtti legnagyobb
problémája az volt, hogy az ameri-
kai gazdasági szankciók miatt a
Nike nem biztosítja a cipőket a vele
szerződésben lévő játékosainak.

Gligor Róbert László

A sport mint szórakozás és játék
Vidéken is vannak tehetségek

Június 15., péntek:
* 15.00 óra: Egyiptom – Uruguay (A csoport)
* 18.00 óra: Marokkó – Irán (B csoport)
* 21.00 óra: Portugália – Spanyolország 

(B csoport) 
Június 16., szombat:
* 13.00 óra: Franciaország – Ausztrália 

(C csoport)

* 16.00 óra: Argentína – Izland (D csoport)
* 19.00 óra: Peru – Dánia (C csoport)
* 22.00 óra: Horvátország – Nigéria

(D csoport)
Június 17., vasárnap:
* 15.00 óra: Costa Rica – Szerbia (E csoport)
* 18.00 óra: Németország – Mexikó (F csoport)
* 21.00 óra: Brazília – Svájc (E csoport)

A labdarúgó-világbajnokság 
hétvégi televíziós közvetítési rendje

Szombaton osztályozót játszik 
az MSE

Szombaton 18 órai kezdettel fogadja a Marosvásárhelyi MSE labdarúgócsapata
Szeben megye bajnokát, a Resinári Păltiniş együttesét a 3. ligába való feljutásért
kiírt osztályozón. A feljutás két mérkőzés összesített eredménye alapján dől el, a
visszavágót egy héttel később rendezik a Szeben megyei nagyközségben. A ma-
rosvásárhelyi csapat azzal az eltökélt szándékkal vág neki a találkozóknak, hogy
visszahelyezze Marosvásárhelyt a romániai labdarúgás térképére, és ennek érde-
kében számít a focikedvelő marosvásárhelyiek (és nem csak) támogatására. A mér-
kőzést a Sziget utcai Tran-Sil-stadionban rendezik, a helyszínen megváltható
belépőjegy ára 5 lej.

2018. június 15., péntek _________________________________________________SPORT ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 17

A csoportrangadó esélyeit nagyban befolyásolhatja, hogy a spanyolok két nappal az első mér-
kőzésük előtt szövetségi kapitányt váltottak: Julen Lopetegui helyére Fernando Hierro (b2) ér-
kezett

Labdarúgó-vb: Az Eb-címvédő portugálok
ellen mutatkozik be az új spanyol kapitány

Fotó: Gligor Róbert László



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ különleges ház pirosban, a
Vácmányon (Koronka), alkudható
áron. Tel. 0749-044-500. (9081-I)

ELADÓ 2 szobás, szigetelt tömbház-
lakás a Ion Buteanu utcában, a föld-
szinten (4 emeletes), termopán
nyílászárók, saját hőközpont, vasajtó,
36.000 euró. Tel. 0748-318-067 vagy
0775-353-803. (9079-I)

A BRAŞOVULUI utcában eladó egy
földszinten levő egyszoba-összkom-
fortos, 37 m2-es lakás beépített te-
rasszal, saját hőközponttal. Irányár:
45.000 euró. Tel. 0743-317-715.
(8940-I)

ELADÓ egyszobás tömbházlakás IV.
emeleten, a Kövesdombon. Tel. 0749-
188-494, 10-19 óra között. (8795)

ELADÓ garzonlakás VII/IX. emele-
ten. Tel. 0755-911-482, ügynökségek
kizárva. (8963-I)

ELADÓ magánház a Someşului ut-
cában. Tel. 0744-511-670. (9020-I)

ELADÓ ház: 3 szoba, konyha, fürdő,
garázs, melléképületek Holtmaroson,
a központban, alkudható áron. Tel.
0742-304-245. (8873-I)

ELADÓ ház Nyárádszeredában. Tel.
0756-630-249. (8646-I)

ELADÓ ház Deményházán rendezett
papírokkal. Tel. 0265/576-041. (mp.-I)

ELADÓ családi ház Nyárádremetén: 4
szoba, konyha, fürdőszoba, mellék-
épületek, istálló, garázs, 27 ár telekkel.
Tel. 0748-608-069. (8962)

ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261-
023. (8805)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a régi
Tudorban. Tel. 0744-511-670. (9020-I)

KIADÓ 2 szobás lakás a Kövesdom-
bon. Tel. 0742-801-609. (9071-I)

ELADÓ házhely, 22,5 ár terület
Nagyernye községben, a város felőli
bejáratnál, jobboldalt, a község ele-
jén. Érdeklődni a 0265/217-094-es te-
lefonszámon. (9076-I)

KIADÓ 3 szobás, földszinti tömbház-
lakás a November 7. negyedben, au-
gusztus elsejétől, megbízható
személynek. Tel. 0265/250-323.
(9105-I)

CSALÁDI HÁZ eladó a Budai ne-
gyedben, csendes helyen. Tel. 0721-
520-074. (9110-I)

MEZŐGAZDÁSZOK, állattartók és
természetszeretők figyelmébe! Ma-
rosvásárhelytől 28 km-re, Nyárádsze-
reda irányában elsó beltéri, bekerített
92 ár terület (istálló, raktárhelyiség,
gyümölcsös, villanyáram rendelke-
zésre áll). Tel. 0745-671-345. (9073-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

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!

Kastély- és kalandtábor 8–14 éves gyermekeknek
Gernyeszegen, június 24–29. között

• interaktív történelemóra, népi játékok, kincskeresés, 
kalandjáték, tánctanítás, gyermekbál a kastélyban

• kézművesműhelyek (batikolás, buborékvarázs, bogozás,
gyöngyfűzés, gipsztechnikák és még sok más...)

Ára 545 lej, a helyszínre a szülők szállítják a gyerekeket.
Tel. 0749-154-849, facebook: creactivity.org.ro, 

e-mail: creactivity.org@gmail.com

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)
TERMOPÁN, PÁRKÁNY, SZÚNYOGHÁLÓ, VASAJTÓ, TETŐSZERKEZETEK, REDŐNY, SZALAG-
FÜGGÖNY, SZÍNPADI FÜGGÖNYÖK RENDELÉSRE. Javítást is vállalunk. Tel. 0744-504-536. (62194)
ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN FÉRFI és NŐI MUNKAERŐT TEJ-
FELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377. (sz.-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)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, cserép-
forgatást, külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-747.
(8818)
FÉMKERÁMIA, VÁZ ÉS VÁZPROTÉZISEK készítésére alkalmas FOGTECHNIKUST keresünk. Tel.
0720-019-289, 10-14 óra között. (8677-I)
KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT. Tel. 0744-798-270. (8689-I)
KÖZPONTBAN LEVŐ PANZIÓ és VENDÉGLŐ SZAKÁCSOT alkalmaz. Tel. 0744-624-976. (20251-
I)
A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ  A TERMELÉSI OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzokat
a cég székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be vagy elküldhetik a követ-
kező e-mail-címre: hr@triplast.ro. Érdeklődni a 0742-147-717-es telefonszámon. (62346-I)
TAPASZTALT BÁROSNŐT és ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk ABC-be. Tel. 0740-034-622, 8-20 óra
között. (20254)
KERESKEDELMI EGYSÉG MECHATRONIKAI MÉRNÖKÖT, GÉPÉSZMÉRNÖKÖT alkalmaz di-
namikus munkaközösségbe. Elvárások: számvezérlésű gép programozása és irányítása, jó kommunikációs
készség, az angol nyelv alapfokú ismerete, B kategóriás jogosítvány. A szakmai tapasztalat előnyt jelent.
Versenyképes bérezést ajánlunk. Az érdekelt személyek fényképes önéletrajzát várjuk a
contact@contiplay.ro e-mail-címre. (20254)
A PC HOUSE felvesz megbízható, legalább B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az öné-
letrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a
Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265-313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
ÁLLATELEDELT FORGALMAZÓ CÉG – marosvásárhelyi székhellyel – alkalmaz RAKODÓMUN-
KÁST. Részletek a 0731-312-429-es telefonszámon 8-20 óra között. (20263-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (20264)
MAROSVÁSÁRHELYI KFT. alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-
SEGÉDET. Amit ajánluk: vonzó jövedelemcsomag, étkezési jegyek, az utazás költségeinek elszámolása.
További információkért hívják a 0365/430-240, 0785-210-682-es telefonszámot. Fax: 0365/430-241. E-
mail-cím: office@consuselectric.ro (62370-I)
A marosvásárhelyi November 7. negyedbeli NORDIC BÁR sürgősen alkalmaz BÁROSNŐT. Érdeklődni
a bárban vagy a 0744-613-505-ös telefonszámon. (9077)
LAKATOST, HEGESZTŐT alkalmazunk. Tel. 0744-511-215. (9109-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Pénzügyminisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek végrehajtó osztálya

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2018.
június 25-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek javait, az állami adósságok be-
hajtása érdekében: 

DANIS VLAD CONSTRUCT KFT., Marosszentgyörgy, Tudomány utca 10., Maros megye, adószám
31655370, végrehajtói dossziészám D1465

– Toyota Land Cruiser személygépkocsi, rendszáma MS-76-VLD, 2003-as gyártmány, szürke, 2982 köb-
centis, dízel, 1KD-FTV motor, szériaszáma 1030501, működőképes, kikiáltási ár 19.150 lej + 19%  héa

– M 32 G  Kaeser áramfejlesztő, azonosítószám 329/4118, működőképes, 6.350 lej  + 19% héa
– Baumax betonvibrátor, azonosítószám 1502244, működőképes, kikiáltási ár 269 lej + 19% héa
–  kupás O&K MH4 gumikerekű exkavátor, nem működőképes (nincs akkumulátor), kikiáltási ár 13.970 lej

+ 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit. Az ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás

a végrehajtás ellen.  A végrehajtandó összeg 316.782 lej, a cég héafizető.
RAVAMAT KFT., Jedd, Hold–Lunii utca 10. szám, Maros megye, adószám 23440493, végrehajtói

dossziészám R1091
–  CHIGO 4800BTU/H típusú kazettás  légkondicionáló berendezés, kikiáltási ár 1.384 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a vég-

rehajtás ellen.  A végrehajtandó összeg 20.123 lej, a cég héafizető.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót a

licit időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vá-

sárlási ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a ma-
rosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám
4322637), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,  román jogi személyek a Cégbíróság által ki-
bocsátott cégbejegyzési okirat másolatát,  külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordí-
tását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát. 

Jelen okirat a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes
bíróságon, a 2015. évi 207-es újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre
vonatkozó 260. és 261. cikkelye értelmében. 

A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonat-
kozó 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem
kötelező. 

Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék. 
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2018. június 15. 

Olivia Sîntean,  a pénzügyi hivatal helyettes vezetője                    Cîmpeanu Carolina  osztályvezető
Lăcătuşu Dumitru főfelügyelő

Marosvásárhely, 
Dózsa György utca 1-3. szám, 
tel.: 0265/262-546, fax: 0265/261-093, 
e-mail: ajfp.ms@anaf.ro

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
nyilvános árverést szervez 

2018. június 28-án 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca
30. szám alatti székhelyén a következő javak értékesítésére:

– 6175 négyzetméteres beltelek épületekkel Dicsőszentmártonban,
az Avram Iancu utca 144. szám alatt, telekkönyvszáma 51010, kikiáltási
ár 456.180 lej. A CARBID CONMET RT. tulajdonát képező ingatlant az
állami adósságok behajtása céljából értékesítik. A kikiáltási ár nem tar-
talmazza a héát.

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó  2015. évi 207-es tör-
vény 250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások ér-
telmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak
a fenti ingatlanra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés idő-
pontja előtt. 

A fent említett jogszabály 250. cikkelyének 4. bekezdése j) pontja,
valamint  7. cikkelye értelmében a liciten való részvételhez az ajánlat-
tevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a kö-
vetkező iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni
Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell át-
utalni, címzett a  Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki  garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő ös-
szegről, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai
jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat máso-
latát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítá-
sát, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány
másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehesse-
nek az árverésen.  

A Carbid Conmet Rt. ingatlanának árveréséről szóló közlemény  ki-
függesztésének időpontja: 2018. június 15. A közleményt kifüggesztik
a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a Dicsőszentmártoni
Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén és megjelenik a Köz-
pénzügyi Minisztérium weboldalán.   

Bővebb felvilágosítás  a  végrehajtói irodában (Bălţatu Gheorghe
végrehajtó) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon. 



ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
kályhacsövek, többféle bútordarab,
lemezek, órák, korsók, szövetek,
csergeterítő, porszívó, többféle edény, 15
db báránybőr, sok baba, régi székek,
kicsiágy, szőnyegek, matrac,
mosdókagyló, plüssterítő és sok egyéb,
minden olcsón. Csere is érdekel.  Tel.
0265/242-342. (8808)

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

VESZEK régi festményeket, kép-
kereteket, antik bútorokat, bármilyen
régiséget. Tel. 0731-309-733. (8673)

ELADÓ 1 ha erdő és 1,16 ha szántó
Székesen. Tel. 0745-206-048, 0742-027-
047, 0265/311-271. (8881)

ELADÓK OLCSÓN könyvsorozatok
(Téka, Horizont, Panoráma stb.) jó
állapotban. Elajándékozok jó állapotban
levő könyvszekrényeket, kisebb
ruhásszekrényt, konyhaasztalt stb. Tel.
0365/412-395. (9045)

ELADÓ bio vörösbor, 7 lej litere. Tel.
0365/881-922. (9083)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0742-
866-258. (6887-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8886-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0754-498-472.
(sz.-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0755-862-
175. (sz.-I)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0740-
919-662. (8865-I)

GYERTYÁNFA eladó. 160 lej. Tel.
0742-641-827. (8865-I)

ELADÓ 40x50 cm-es infravörös és
hátmasszírozó gép, egy szobabicikli,
egy kétlábú falétra, egy falra szerel-
hető gázmelegítő, egy új, 50 m2-es,
vastag autóponyva. Tel. 0773-827-
672. (9100-I)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (9099-I)

ELADÓ Székelybós területén 42 ár
belsőség; felosztható, építkezési le-
hetőséggel. Tel. 0265/250-323.
(9105-I)

MINDENFÉLE

GYÜMÖLCSTERMESZTŐ MÁLNÁT
ajánl házhoz szállítással, 15 lej/kg,
minimum 3 kg. Tel. 0751-310-921.
(20256-I)

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (8947-I)

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-
tosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (8893)

HAJDÚSZOBOSZLÓN olcsó üdülést
kínálunk félpanziós ellátással, házias
ízekkel. 450 lej/fő (7 éjszaka) + üdülési
adó. Tel. 00-36-52-271-848, 00-36-30-
455-7227, Szabó Antalné,
Hajdúszoboszló, Damjanich utca 100.
szám. (8914)

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán, falun is.
Tel. 0740-527-205. (8933)

KERÍTÉS-, SZOBAFESTÉST vállalok.
Tel. 0754-321-542. (8956)

IDŐS SZEMÉLY gondozását vállalom.
Tel. 0753-628-139. (8956)

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

VÁLLALOK: bádogosmunkát
(csatornázást), tetőjavítást, „lindabozást”
és cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(8988)

FIGYELEM! Ha nem késő, megjavítok
faszéket, ajtó- és ablakzárakat. Ami nem
jó, kicserélem újra. Tel. 0743-211-281.
(9018)

Július 8-án FODOR IMRE TEREP-
FUTÓ VERSENYT szervez az Out-
ward Bound Romania
Marosvásárhelyen, a Somostető –
Németkalap útvonalon. Az önkénte-
sek jelentkezését július 1-ig várjuk a
dalma@outwardbound.ro e-mail-
címre. (sz.-I)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-
tőjavítást, festést, cserépforgatást stb.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.
0721-156-971. (9042)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-
tőjavítást, festést, cserépforgatást stb.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.
0746-819-774. (9043)

BETEGGONDOZÓT keresünk idős
házaspár mellé napi 6-8 órára Ákos-
falvára. Tel. 0742-097-001. (mp.-I)

SZOBA- és lépcsőházfestést vállalok.
Tel. 0746-854-850. (9082)

KERESEK kerthez értő személyt, aki
levágja – kizárólag géppel –  3 ár
szőlőskertben a füvet. Tel. 0365/881-922.
(9085)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (8841)

HETI 5 ALKALOMRA, napi 4 órára
bejárónőt keresek. Tel. 0726-692-
020, 0743-179-407. (sz.-I)

A MAROSSZENTGYÖRGYI 11-es
tulajdonosi társulás keres céget
tömbháztető szigetelésére. Tel. 0751-
162-837. (9111)

MEGEMLÉKEZÉS

A negyvenéves érettségi
találkozó alkalmával fájda-
lommal emlékezünk elhunyt
osztálytársunkra, CSEH
ILDIKÓ KATALINRA, osztály-
főnökünkre, KÓSA KLÁRÁRA,
valamint NAGY ÉVA, JAKAB
ÉVA, GÁSPÁR JÁNOS
tanárainkra. Emlékük legyen
áldott, nyugalmuk csendes! A
Kémiai Líceum 1978-ban
végzett XIII. C osztályának volt
diákjai. (9060-I)

Fájdalommal emlékezünk jú-
nius 16-án a drága férjre,
édesapára, LÁSZLÓ KÁROLY-
RA (Kari) halálának 4.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (9075)

Fájó szívvel emlékezünk KALI
ELLÁKRA halálának 5.
évfordulóján. Köszönjük, hogy
a miénk volt, és még az is
marad, mert aki szerettei
szívében tovább él, nem halt
meg, csak távol van. A gyászoló
és emlékező család. (-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
június 16-án szeretett
testvérünkre, id. MÁRKUS
ISTVÁNRA halálának első
évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Emlékét őrzik
testvérei: Lajcsi, Rózsi és
Margit. Nyugodjon békében!
(9003-I)

„Nem múlnak ők el, akik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak álmok, évek,
Ők itt maradnak bennünk
csöndesen még.”
(Juhász Gyula)
Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett férjre, édesapára,
nagytatára, apósra, FEJES
ZOLTÁNRA halálának 20.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Felesége, lánya, fia, menye és
unokái. (8936-I) 

Múlnak az évek, te nem vagy
már velünk, de szép emléked
tovább él szívünkben, soha el
nem feledünk. 
Szomorú szívvel, kegyelettel
emlékezünk MOLNÁR
JÓZSEFRE, az IMATEX volt
dolgozójára halálának 11.
évfordulóján. Pihenése legyen
csendes, drága emléke áldott!
Lánya, Ildikó, veje, Csaba,
imádott unokája, Betike,
nővére, Ica, sógornője,
Annuska és sógora, Sándor.
(9040-I)

Elcsitult a szív, mely értünk
dobogott, pihen a kéz, mely
értünk dolgozott. Számunkra
te sosem leszel halott, örökké
élni fogsz, mint a csillagok.
Kegyelettel, szomorú szívvel
emlékezünk június 16-án a
nyárádremetei születésű
LÁSZLÓ ÁRPÁD volt
marosvásárhelyi lakosra
halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Soha el
nem feledünk. Gyászoló
szerettei. (9063)

Boldogan összetartoztunk
rövid ideig.
Hat éve már, hogy emlékké
vált a szerető feleség és
édesanya, a mikházi születésű
ELEKNÉ SALAT ANNA. Drága
emlékét őrizzük, míg élünk.
Férje, Ede és lányai: Anna és
Kati családjukkal. (9100)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
csodálatos édesanyánk, nagy-
mamánk, nagynénénk, 

VELCIOV GIZELLA MÁRIA 
született Takács 

nyugalmazott főgyógyszerésznő 
94. évében, hosszú és türelem-
mel viselt szenvedés után 2018.
június 9-én elhunyt. A gyászszer-
tartásra 2018. június 16-án,
szombaton 11 órakor kerül sor a
római katolikus temető alsó ká-
polnájában. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (9066-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér, só-
gornő, anyós, rokon és ismerős, 

BEGIDZSÁN 
DOROTTYA-ROZÁLIA 

szül. Elek 
nyugdíjas tanárnő 

június 11-én, 81 éves korában be-
tegség következtében csende-
sen megpihent. Június 15-én,
pénteken 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (9083-I)

Nyugodj békében, mindig gon-
doskodó, kicsi édesanyám, 

BEGIDZSÁN 
DOROTTYA-ROZÁLIA. 

Szívünkben mindvégig élni
fogsz! 

Lányod, Jutka és vejed, Tibi,
unokáid: Zolika és Zsófika.

(9083-I)

Szomorú szívvel búcsúzom
édesanyámtól, 

BEGIDZSÁN 
DOROTTYA-ROZÁLIÁTÓL. 

Emléke és szeretete örökké élni
fog. 

Fia, István, menye, Éva, 
unokája, Arnold. (9083-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk 
DÓRI nénitől. 

Begidzsán László, Lia, Lacika,
Andrea, Laura. (9108-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós és rokon, 

özv. TÓTH ELEMÉRNÉ 
szül. FAZAKAS GIZELLA 

életének 94. évében elhunyt.
2018. június 19-én helyezzük
örök nyugalomra a református
sírkertben. 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
Velciov testvéreknek szeretett
ÉDESANYJUK elvesztése
miatt érzett mély fájdalmuk-
ban. Isten nyugtassa béké-
ben! A Ferenczi család és a
szomszédok. (9106)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönök minden együttérzést,
bátorító szót, imát és szeretetet,
amit kaptam édesapám, BAJKÓ
JÓZSEF halála után és a
temetésén. 
A rokonok, ismerősök, barátok,
szomszédok szeretetén kívül a
Jóisten szeretete is jelen volt a
szomorú perceimben, és üzent
nekem az Ézsaiás 41:10. versein
keresztül:
„Ne félj, mert Én veled vagyok; ne
csüggedj, mert Én vagyok
Istened; megerősítelek, sőt
megsegítlek és igazságom
jobbjával támogatlak.”
Drága édesapám, emléked a
feltámadás örömteli pillanatáig a
szívemben őrzöm.
Lánya, Annamária.
Elérhetőség a 0746-962-171-es
telefonszámon. (9101)

Köszönöm mindazoknak, akik
június 13-án VERES DEZSŐ
temetésén részt vettek. Gyászoló
leánya és családja. (91047)

Jóságos szívetek pihen a föld
alatt, minden könnycseppünk nyugtassa álmotokat.
Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, ÁBRAHÁM
ARANKÁRA és ÁBRAHÁM JÓZSEFRE haláluk negyedik
évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szeretteik. (9059)

„Én vagyok a feltámadás és az
élet, aki hisz énbennem, ha meghal
is, él.”
(Jn. 11, 25-26.)
Fájó szívvel emlékezünk június 16-
ára szeretett édesanyánk,
MOLNÁR IRÉN szül. Kovács
halálának 4. évfordulóján. Emlékét
szívünkben őrizzük. Bánatos férje,
József, gyermekei: János, Ildikó,
József és Péter, unokái: Attila,
kicsi Attila, Róbert, Dániel, Kinga,
dédunokája, Lídia. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Nyugodjál békében! 
Szerettei. (9021-I)
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Gyorsaság, minőség és biztonság:
Határidő előtt elkészült az Arató utcai híd

Jó hír az összes gépkocsivezető és az Arató
utca lakói számára. Bár az Arató utcai híd tel-
jes felújításának befejezését július végére ter-
vezték, a munkálatok átvételére az eredeti
határidő előtt kerül sor, azaz június 14-én,
csütörtökön. Ezt követően ezen az útszaka-
szon a gépkocsiforgalom a legrövidebb időn
belül visszatér a megszokott mederbe.
Mindez azoknak a híreszteléseknek az elle-

nére, miszerint az újjáépítési munkálatok elhúzódnak ...
egészen őszig.

„Az Arató utcában található híd újjáépítési munkálatait
a határidő előtt befejezzük, és a gépkocsiforgalom újrain-
dul a környéken, a körforgalom és a híd közötti szakaszon,
a másik oldalon (a Tudor Vladimirescu és a Predeal utca
között) mintegy két hétig kell még korlátozásra számítani,
amíg azt a részt is leaszfaltozzák. Megjegyezzük, hogy a
munkálatok 2018. március 29-én kezdődtek, és a terv sze-
rint július végére kellett volna elkészülni velük. A munka
értéke megközelítőleg 400 ezer lej. Marosvásárhely Pol-
gármesteri Hivatala köszönetet mond a kivitelező cégnek
a jó minőségű munkáért. Ugyanakkor köszönetet mondunk
a lakosoknak is, hogy megértést tanúsítottak a munkálatok
idején” – mondta a polgármester tanácsadója, Claudiu
Maior.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
SC Dürkopp Adler SRL, 
Marosszentgyörgy
str. Agricultorilor – Mezőgazdász u. 12.

Munkatársat keres 
számvezérlésűgép-kezelő és hőkezelő állás betöltésére

Amit kérünk: 
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komolyság, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek. 

Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás;
– Biztos, hosszú távú munka;
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek;
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyén vagy e-mailen:
office@duerkopp-adler.ro , personal@duerkopp-adler.ro várunk.

További információk a 0265/208-307-es telefonon. 

MAROS MEGYEI TANÁCS

A tej és kifli program keretében 
kiosztott termékek tárolását ellenőrizték

A Románia iskoláiért program lebonyolításáért fe-
lelős megyei bizottság nevében tájékoztatjuk a la-
kosságot, hogy a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság májusban 13 tanintézetnél és 13 rak-
tárnál végzett ellenőrzést a tej és kifli program ke-
retében kiosztott termékek tárolását illetően. 
Az ellenőrzések során megállapították, hogy a nyá-
rádmagyarósi óvodában és általános iskolában nem
tárolták megfelelően a tejtermékeket.
Az észlelt rendellenességek miatt 100 lejes bírságot
róttak ki, illetve bevontak a forgalomból 8,2 liter
tejet, amelyet nem megfelelően tároltak. Irodahelyiségeket bérelünk

A helyi tanács 2017. december 19-i 353-as számú határozata alapján
létrehozott Marosvásárhelyi Városi Sportklub közzéteszi szándékát,
miszerint helyiséget, épületet bérelne irodáknak, tevékenysége folyta-
tása érdekében. A székhelynek rendelkeznie kell: legalább 15 helyiség-
gel, legalább két irodaasztallal/székkel irodánként, irattartó
szekrénnyel, konferenciateremmel (befogadóképessége minimum 16
fő), parkolóhely legkevesebb 30 gépkocsi számára. A székhelybérlésre
szánt összeg legfennebb 2500 euró/hó + rezsi. Az ajánlatokat e-mailben
a csm@tirgumures.ro címre lehet beküldeni, további információk a
0723-354-024-es telefonszámon igényelhetők.

Prof. univ. dr. Constantin Copotoiu,
a Marosvásárhelyi VSK elnöke

Az 55 év fölötti nyugdíjasok figyelmébe!
A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti az 55 év fölötti nyugdíjasokat, hogy

az első félévi  ingyenes autóbuszbérletek érvényességi idejét (jún. 30.) meghosszabbították július 15-ig. 
Az új bérleteket június 18-ától lehet kiváltani  SZEMÉLYESEN, az alábbi iratok alapján:
– kizárólag a 2018. májusi nyugdíjszelvény (eredeti és másolat)
– személyazonossági igazolvány  (eredeti és másolat)
–3/4-es friss fotó azoknak, akik először kérnek bérletet
– típusnyomtatvány – 5 lej, a bérlet átvételekor kell kifizetni
– a bérletet személyesen kell átvenni, és ezt aláírással igazolni.
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás  következő buszjegyirodáinál adják

ki:
• a székhelyen, a Béga utca 2. szám alatt, hétfő–péntek: 7–16 óra
• főtéri (régi) iroda,  hétfő–péntek: 7–20 óra
• Tudor negyedi iroda,  hétfő–péntek: 7–16 óra
• kövesdombi iroda,  hétfő–péntek: 7–16 óra
• a nagykórháznál levő jegyiroda,  hétfő–péntek: 7–15 óra
• Panovi (Bolgár téri) iroda,  hétfő–péntek: 7–20 óra
• Az Auchan  üzletkomplexumnál levő buszjegyiroda,  hétfő–péntek: 7–16 óra.
Ez a program június 18 – július  13. között érvényes. 

A vezetőség

A Maestro SPRL bukaresti fiókja (a volt SMDA Insolvency SPRL) a
Mureş Insolvency SPRL által – székhely: Marosvásárhely, Ghe. Avra-
mescu u. 4. szám, Maros megye –, az átszervezés alatt álló Contrans-
com Benţa Rt. csődbiztosaként 13.172 négyzetméteres területet 

értékesít
Segesváron, a Küküllő lakóparkban. A kikiáltási ár 180.886 euró + héa.
A parcellákat külön-külön feltüntető lista az árakkal együtt a
www.unpir.ro, a www.smdamures.ro és a www.olx.ro weboldalakon, il-
letve a csődbiztos székhelyén tanulmányozható. 

Amennyiben több ajánlattevő jelentkezik, nyilvános árverést szer-
veznek. Az árverésre június 22-én 13 órakor kerül sor a csődbiztos
székhelyén, és megismétlik minden pénteken ugyanabban az időpont-
ban, a javak eladásáig. Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és
jogi  személyek, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő rész-
vételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet leg-
később 24 órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatással a
csődbiztos szolgál a 0265/269-700, 0745-146-096, illetve az adós a
0745-624-214-es telefonszámán.  


