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Szélesítik a havadi utat

Zsákutcában a fürdő terve

Újabb tagokat vár
az önsegélyző
pénztár

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára nagyon jól működő
egyesület, amely tagjai számára, főként a nyugdíjasoknak, de az alkalmazottak számára is kölcsönöket folyósít.
Június elsejétől változtak a hitelfolyósítási feltételeink.

____________4.
(Le)hallgatásra
ítélve

Múlt szerdán a Havad községhez tartozó Geges és a községközpont közötti út több szakaszán is munkagépekkel találkoztunk. Szélesítik a két település közötti, 4 méteres utat, és
a község valamennyi utcáját érintő aszfaltozás előmunkálatai is elkezdődtek – tudtuk meg Veress Gergely polgármestertől.

Nagy Székely Ildikó

Az Országos Helyi Fejlesztési Program (PNDL) révén megvalósuló
infrastrukturális beruházás mellett egy új buldoexkavátorról is említést
tett a községgazda – a Leader-programon keresztül megvásárolandó
munkagép értéke 64–65 ezer euró –, további sikeres projektekről azonban nem értesültünk. Mi több, két fontos terv – a gegesi sós fürdő létrehozása és a rigmányi kultúrotthon felújítása – is zsákutcába került.

Fotó: Nagy Tibor

A gyógyfürdő kialakítása nem mai terv, legutóbb három éve írtunk
róla. A negyedik mandátumát töltő polgármester több mint tíz éve szerzett tudomást a gázvállalat hatvanas–hetvenes évekbeli fúrásairól, amelyek során 35–36 fokos sós vizet találtak Gegesben. Az önkormányzat
fúrószondát állított fel a településen, és a felszínre jött vízből mintát küldtek a bukaresti szaklaboratóriumba. Kiderült, hogy a víz magas ásványianyag-tartalma miatt gyógyászati célokra alkalmas. Az eredeti elképzelés
szerint a fürdő a településtől 500–600 méterre létesült volna, a Nyárád
és Küküllő mente Natura 2000 gondnokság kérésére azonban az élővilág
védelme érdekében a faluhoz közelebb eső helyet kellett választani. A
korábbi helyszínen lévő földek tulajdonosai hajlandók voltak eladni területeiket, az újonnan kijelölt területen viszont a földeket rendkívül
magas áron vagy egyáltalán nem értékesítenék.
(Folytatás a 6. oldalon)

Bodolai Gyöngyi

A kötet azokat a lehallgatási jegyzőkönyveket tartalmazza, melyeket a
román államvédelmi hatóságok 1957
és 1960 között állítottak össze a Márton Áron püspök dolgozószobájában
elhelyezett mikrofonnal végzett lehallgatás eredményeképpen.

____________5.
Laza, fiatal,
családias
rendezvény

A hét végén Jobbágyfalván, a Tündér
Ilona völgyében zajlott le az Országos
Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE)
idei, immár 43. ifjúsági konferenciája,
ahol egyebek mellett arra keresték a
választ, hogy ki milyen úton lett azzá,
ami ma.

____________9.

Hangsúlyok

Izgalommal teli várakozás után június 12-én este végleges eredményt hirdettek az idei érettségi vizsgán. Az óvások után országszerte
63,78-ról 69 százalékra, megyénkben 60,73-ról 62,39-re nőtt a sikeresen érettségizők aránya. Országos viszonylatban egy híján 48.000en kifogásolták egy vagy több tantárgyból az elért eredményt.
Megyénkben 1.379 óvást nyújtottak be, közülük 731-en jártak sikerrel, 95 érettségizőnek nem változott, 552-nek kisebb lett a kifogásolt
jegye. Voltak látványos meglepetések, román nyelvből például a 3,95ről 7,9-re (!), a 8,25-ről 9,20-ra, a 8,30-ról 9,30-ra javult egyeseknek
az eredménye. Remélhetőleg olyan esetekben, ahol egy vagy több
jegy volt a különbség, a javító tanárok megkapják a méltó „elismerést”, mert ekkora tévedést nem tudni, milyen szakma esetében néznének el, a bukást átélő diák lelkiállapotáról nem is beszélve.
Ha az augusztusi pótvizsgán nem jár sikerrel, megyénkben 1.410
frissen végzett fiatal marad a pálya szélén, míg a 62,39 százalékuk
dúskálhat az egyetemi helyekben. A különleges tehetséget, adottságokat igénylő, valamint az orvosi egyetemek, egyes mérnöki szakok
stb. kivételével felsőoktatási intézmények egész sora egy szándéklevél
és az érettségi általános alapján veszi fel a hallgatókat. A megszokott
és ismert szakok mellett új képzési lehetőségek garmadáját kínálják,
csak legyen, aki az érettségi által megtizedelt diákok közül betöltse
azokat.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 44 perckor,
lenyugszik
21 óra 11 perckor.
Az év 197. napja,
hátravan 168 nap.

Ma VALTER, holnap ENDRE
és ELEK napja.
ENDRE: több német név rövidülése lehet, vagy a szláv Andrej módosulata.
ELEK: ismeretlen eredetű régi
magyar személynévből, a Velekből rövidült.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

Változékony idő

BNR – 2019. július 15.
1 EUR
4,7320
1 USD
4,1950
100 HUF
1,4525
1 g ARANY
191,0198

Hőmérséklet:
max. 250C
min. 110C

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

Megyei hírek

Gernyeszegi történelmi kulturális
napok

Július 18–21. között kerül sor a gernyeszegi történelmi kulturális napokra. A rendezvényt a falu fennállásának 700. évfordulója jegyében szervezik. Csütörtökön 16 órától ünnepi
tanácsülés, 17 órától ünnepi istentisztelet lesz a református
és az ortodox templomban, 18 órától a Teleki-kastélyban
megnyitják a rendezvényt. Pénteken 16 órától történelmi
konferencia lesz, majd emlékművet avatnak és könyvbemutatóra kerül sor. Szombaton 11 órától interaktív gyermekprogramok zajlanak, majd 11.30 órától folyamatosan
kastélybemutatókat tartanak, 14.30 órától a templomba és
a kriptába lesz látogatás. A színpadon 16 órától kezdődik a
műsor. Vasárnap 14 órától a néptánccsoportok lépnek fel,
16 órától Ábrám Tibor és zenekara szórakoztatja a közönséget. 18 órától a Bekecs Néptánccsoportot láthatja a közönség. 21 órától Szabó Elődé és a Titán zenekaré a
színpad. A rendezvény 23 órakor tűzijátékkal zárul.

Unitárius egyházköri találkozó

Magyar és német tannyelvű felvételi helyek
a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem 164 tandíjmentes és
350 tandíjas helyet hirdetett meg a 2019. július 16. és 31.
közötti felvételire azoknak a középiskolát végzett jelentkezőknek, akik német nyelven szeretnék folytatni tanulmányaikat.
Alapképzésen a BBTE a 2019-2020-as egyetemi tanévben 9 német tannyelvű szakra várja a jelentkezőket, és további 5 német tannyelvű magiszteri képzésre. A felvételire
meghirdetett ingyenes német nyelvű magiszteri helyek
száma 69, tandíjas 119.
Több mint 1.100 tandíjmentes és több mint 1.730 tandíjas alapképzős helyet hirdetett meg a BBTE azoknak a jelentkezőknek, akik a 72 magyar tannyelvű szak

valamelyikére szeretnének felvételt nyerni. A felvételire
meghirdetett ingyenes magyar tannyelvű magiszteri helyek
száma 490, tandíjas 1000.
A középiskolát végzettek, de azok is, akik már befejezték
alapképzéses tanulmányaikat, július 16-tól kezdődően iratkozhatnak a Babeş–Bolyai Tudományegyetem karaira.
A beiratkozási időszakra, a felvételi vizsgákra, az eredmények kifüggesztésére, a fellebbezések benyújtására, a
helyek visszaigazolására, valamint a megmaradó helyek újraosztására vonatkozó tudnivalókat a BBTE egyes karai határozzák meg. Bővebb információkat az alábbi oldalakon
lehet megtekinteni: http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/
calendar/ és http://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/calendar/.

A hét végén a közúti ellenőrzések során a rendőrök több olyan gépjárművezetőt azonosítottak,
akik vezetés előtt szeszes italt fogyasztottak, illetve nem rendelkeztek gépjárművezetői engedéllyel. A fennálló esetek mindenikét a
bűncselekmény kategóriába sorolják, mivel veszélyt jelentenek a forgalomban részt vevők számára.

mutatott ki az általa kilélegzett levegőben. A rendőrség a
baleset körülményeit is vizsgálja.
Július 12-én 20.50 órakor a szászrégeni rendőrség a
Nagypiac utcában igazoltatott egy járművet, amelynek 37
éves vezetője is ittasan ült a volán mögé. A légalkohol 0,57
mg/l volt, a rendőrök egészségügyi intézménybe kísérték,
ahol újabb vizsgálatoknak vetették alá a pontos véralkoholszint megállapítása végett. Az ügyet ittas állapotban
való vezetés bűncselekményeként vizsgálják.
Július 13-án 22.30 órakor a nyárádszeredai rendőrség
munkatársai a 135-ös kisszentlőrinci megyei úton igazoltattak egy kvadot vezető 41 éves nyárádszeredai férfit. Az
országos adatbázist ellenőrizve kiderült, hogy a férfinek
nincs érvényes hajtási jogosítványa egyetlen járműtípusra
sem, az alkoholteszt pedig 1,54 mg/l alkoholt jelzett az általa kilélegzett levegőben. Hajtási jogosítvány nélküli és
ittas vezetés bűntette miatt folytatják az eset kivizsgálását.
Július 14-én 18.15 órakor a sármási rendőrőrs járőrei
Nagysármáson, a közúton igazoltatták egy személyautó 46
éves mezőméhesi vezetőjét. Az alkoholteszt nyomán,
amely 1,79 mg/l értéket jelzett a járművezető által kilélegzett levegőben, egészségügyi egységbe kísérték a véralkoholszint megállapítása végett.

Hajtási nélküli ittas sofőrök

Közveszély az utakon

Sz. Pálosy Piroska

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közleményében
arra figyelmezteti azokat, akik hajtási jogosítvány nélkül
vagy alkohol fogyasztása után szándékoznak járművet vezetni, hogy az említett bűncselekmények elkövetése miatt
szabadságvesztéssel számolhatnak.
Július 12-én 22.30 órakor Beresztelke község területén
egy 48 éves helybéli férfi elvesztette uralmát az általa vezetett kvad fölött, és felborult. Enyhébb sérüléseket szenvedett, a rendőrség azonban megállapította, hogy nem
rendelkezett semmilyen járműre érvényes hajtási jogosítvánnyal, az általa vezetett ATV pedig nem volt bejegyezve
a forgalomba. Az alkoholteszt 0,58 mg/l légalkoholszintet

Július 20-án, szombaton Ádámoson kerül sor a VI. alkalommal megszervezett unitárius egyházköri találkozóra. A délelőtt 9 órától az általános iskola udvarán kezdődő
eseménysorozat keretében többek között gulyásfőző versenyre és gyermekfoglalkozásokra is sor kerül. Az istentisztelet az ádámosi unitárius templomban 10 órától
kezdődik.

Marosszéki népzene- és néptánctábor

Július 14-én kezdődött és 21-éig tart a XXI. marosszéki
népzene- és néptánctábor Jobbágytelkén. A már megszokott tábori rendnek megfelelően a helyi kultúrotthonban és
az iskolában táncoktatás lesz. Az érdeklődők székely mezőségi, nyárádselyei és marossárpataki táncokat tanulhatnak. Kásler Magda népdalokat oktat, népi muzsika
tanítására a péterlaki zenészek vállalkoztak, szakirányító:
Sinkó András. Zenélnek: Csiszár Aladár zenekara, a Magos
zenekar, Moldován István Kuki és zenekara, az Öves
együttes, a Cinige zenekar. Gyermekfoglalkozások, kézműves-foglalkozások is lesznek, továbbá Tordai Ede fotókiállítása várja az érdeklődőket. Szervező a Folk Center
Alapítvány.

Távirányított repülőmodell
és drón fesztivál

Július 19-én és 20-án, pénteken és szombaton harmadik
alkalommal lesz távirányított repülőmodell és drón fesztivál
a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem szervezésében. Pénteken a régi repülőtér (repülőklub) előadótermében 16 órától beszélgetés kezdődik a nemrég
megjelent európai drónröptetési szabályozásról. Szombaton 11 órától szintén a régi repülőtéren repülőmodell- és
drónbemutatót tartanak. Tavaly az ország minden részében
működő klubok képviselői és magánszemélyek több mint
50 modellt mutattak be. Az idén ennél többen jelentkeztek.

Bözödújfalusiak találkozója

Augusztus 3-án, szombaton 11 órától tartják a hagyományos bözödújfalusi találkozót az egykori falu határában lévő
emlékparkban. Közel három évtizede azok az elszármazottak zarándokolnak el ide, akik Bözödújfalu elárasztásakor
arra kényszerültek, hogy elhagyják házukat. Idén is az egykor itt élő felekezetek lelkészei tartanak istentiszteletet,
majd beszédek hangzanak el. A Bözödújfaluért Egyesület
terve, hogy folytassák az Összetartozás temploma építését,
amely az egykori római katolikus templom helyén épül.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Színházi előadások Mikházán

Forgách András 12 nő voltam című műve nyomán az
Apró kozmikus félreértés című előadás tekinthető meg július 19-én, pénteken 20 órakor Mikházán, a Széllyes Sándor Csűrszínházban.
Szereplők: Lőrincz Rita (Habfürdő), Csábi Anna (A madárkülsejű kutya, aki szereti a hazáját), Tankó Erika (Apró
kozmikus félreértés), Borbély B. Emília (A tizenkettedik).
Rendező: Csábi Anna. Díszlet- és jelmeztervező Albert
Alpár, zene Constantin Coada, fénytechnika Gidó Zoltán.

Fotó: ISU (archív)

Az előadás 14 éven felüli nézőknek ajánlott. Jegyek a
0744-394-986-os telefonszámon foglalhatók.
20-án, szombaton szintén 20 órától Matei Vişniec
Kenyérrel a zsebben című kamara-előadását tűzték műsorra. Díszlet- és jelmeztervező Albert Alpár, zeneszerző
Cári Tibor, művészeti tanácsadó Balázs Attila. Előadják:
Kiss Attila és Molnos András Csaba. Jegyek a helyszínen
válthatók. Jegyek a 0744-985-742-es telefonszámon foglalhatók, előadás előtt fél órával kell kiváltani a helyszínen.
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A belügyminiszteri és külügyminiszteri poszton is
váltás várható a román kormányban

Váltás várható a Viorica Dăncilă miniszterelnök vezette kormányban: Carmen Dan belügyminiszter
hétfőn már be is jelentette lemondását, a diplomáciai tárcát irányító Teodor Meleşcanu távozásáról
pedig pártjának elnöke, a liberális ALDE-t vezető
Călin Popescu Tăriceanu házelnök beszélt kész
tényként egy televíziós műsorban.

Mindkét tisztségviselő leváltására Klaus Iohannis államfő
szólította fel május végén Viorica Dăncilă szociáldemokrata
(PSD) miniszterelnököt. A jobboldali elnök ugyanis a két minisztert tartja felelősnek azért, hogy az európai parlamenti választáson sok román állampolgár a rossz szervezés miatt nem
tudott élni választójogával. Iohannis azt vetette a szemükre,
hogy május 26-án több ezer külföldön élő román állampolgár
állt órákig sorban az ország külképviseletei előtt, és sokan közülük nem jutottak sorra, nem adhatták le szavazatukat, illetve
hogy egyes belföldi választókörzetekben is a szervezési problémák miatt torlódás alakult ki.
Meleşcanu mindeddig elhárította személyes felelősségét, és
Iohannist hibáztatta a torlódásért, amiért a korrupcióellenes
népszavazást is „rászervezte” az EP-választásra. Carmen Dant
a jobbközép ellenzék nem annyira az EP-választás, mint in-

Uniós források szerint

kább a diaszpóra tavaly augusztusi tüntetésén végrehajtott erőszakos tömegoszlatás miatt bírálta. Mindkét ügyet az ellenzék
folyamatosan napirenden tartotta, a büntetőjogi felelősséget
pedig ügyészek vizsgálják.
Az időközben PSD-elnökké is megválasztott Dăncilă vélhetően azért nem váltotta le azonnal a két tárcavezetőt, mert
el akarta kerülni annak látszatát, hogy ezzel politikai ellenfele
utasítását hajtja végre, de a bukaresti média tudni véli, hogy
neki is szándékában állt eltávolítani a kormányból Carmen
Dan belügyminisztert, a korrupcióért bebörtönzött Liviu Dragnea volt PSD-elnök egyik legfőbb bizalmasát.
Dan hétfőn annyit mondott: lemondásával meg akarta
előzni azt, hogy leváltásáról szavazzanak a PSD vezetőségi
ülésén, és úgy ítélte meg, hogy a miniszterelnök az „utca nyomásának” engedve válik meg tőle. Hasonló módon az ALDE
elnöke is azzal indokolta Meleşcanu leváltását, hogy „az ellenséges közvélemény” ellehetetleníti munkáját.
Román médiaértesülések szerint a román diplomácia irányítását Ramona Mănescu volt EP-képviselő veheti át.
A PSD végrehajtó bizottsága várhatóan további minisztercserékről is dönt. (MTI)

Ursula von der Leyen hozzájárulna
a határidő meghosszabbításához

Ursula von der Leyen, az
Európai Bizottság elnöki
posztjának várományosa,
jelenlegi német védelmi miniszter szerint szükség esetén
több
időt
kell
biztosítani a Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnéséről
folytatott
tárgyalások folytatásához,
akár a Brexit határidejének
meghosszabbításával – közölték uniós források hétfőn Brüsszelben.

Az Európai Parlament szociáldemokrata és liberális frakcióinak írt levelében Ursula von der
Leyen kijelentette, hogy bizottsági elnökké választása esetén
kész tárgyalások előkészítésére
„olyan előremutató és stratégiai
partnerség kialakítása érdekében, amelyre az Európai Unió a
Nagy-Britanniával tervezett jövőbeni kapcsolatait építeni szeretné”.
„Ha ehhez több időre van szükség, és ha erre jó okok vannak, támogatni fogom a Brexit kijelölt határidejének meghoszszabbítását” – közölte.
Az Európai Tanács július elején tartott, háromnapos csúcsértekezletén döntött arról, hogy Ursula von der Leyent javasolja az Európai Bizottság elnöki posztjára. A jelöltet azonban

Lehet jelentkezni a pótérettségire

Hétfőtől egy héten át lehet jelentkezni a 2019-es pótérettségire – közölte az oktatási minisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint ugyanakkor július 26-án,
pénteken iratkozhatnak fel a pótérettségire azok a tanulók, akik átmenő jegyet kaptak a pótvizsgákon. Az
őszi vizsgasorozat keretében román nyelv- és irodalomból augusztus 21-én, anyanyelvből 22-én, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból 23-án, a
választott tantárgyból pedig 26-án írásbeliznek a diákok. Augusztus 27-én és 28-án kerül sor a román
nyelvi kompetenciákat felmérő szóbeli vizsgára, 29én anyanyelvből szóbeliznek a tanulók, augusztus
30-án és szeptember 2-án a digitális kompetenciák
felmérésére kerül, szeptember 2-án és 3-án pedig az
idegennyelv-szóbeli zajlik. Az eredményeket szeptember 3-án 12 óráig közlik, és ugyanaznap 16 óráig
fogadják az óvásokat. A végleges eredményeket
szeptember 7-én hozzák nyilvánosságra. (Agerpres)

Újabb partner a fekete-tengeri
földgázkitermelésben

Az amerikai ExxonMobil egy harmadik partnert is bevonna a fekete-tengeri földgázkitermelésbe – adta
hírül hétfőn az Agerpres hírügynökség kormányzati
forrásokra hivatkozva. Az állami hírügynökség úgy
tudja, az amerikaiak pénteken tájékoztatták a bukaresti kormányt, hogy újabb partnert akarnak bevonni
az osztrák OMV Petrom mellé. A forrás cáfolta azt az
értesülést, miszerint az ExxonMobil kiszállna a beruházásból, a hírügynökség szerint az amerikai olajvállalat továbbra is a projektben marad. Romániában az
amerikai ExxonMobil és az osztrák OMV alkotta konzorcium termelheti ki a Fekete-tenger Neptun elnevezésű kontinentális talapzatában rejlő, 42 és 84
milliárd köbméter közöttire becsült gázmennyiséget,
de a két vállalat még nem döntött a beruházás elindításáról. A késés oka az, hogy a két beruházó elégedetlen a romániai jogi kerettel és annak
bizonytalanságával. Úgy vélik, a jelenlegi törvények
nem biztosítják az előfeltételeket egy több milliárd
euró értékű beruházás végrehajtásához. A feketetengeri gáz megvásárlásában Magyarország is érdekelt. (MTI)

Nőtt az építőipari termelés

az Európai Parlament tagjai többségének kell megválasztania.
Von der Leyennek bizottsági elnöki kinevezése jóváhagyásához legalább 376 szavazatra van szüksége a 751 tagú EP-ben,
amely erről a tervek szerint kedden szavaz strasbourgi plenáris
ülésén.
A Brexittel foglalkozó, április 11-i ülésén az Európai Tanács
– az Egyesült Királyság kérésére és vele egyetértésben – október 31-ig meghosszabbította az Egyesült Királyság kilépésének határidejét. (MTI)

Alan Turing matematikus portréja lesz az új 50 fontoson

Alan Turing matematikus portréja szerepel a két év múlva
forgalomba kerülő új brit 50 fontos bankjegyen.
Mark Carney, a Bank of England kormányzója jelentette be
hétfőn a manchesteri tudomány- és ipartörténeti múzeumban
a széles körű lakossági konzultáció eredményeként született
döntést. A brit jegybank vezetője szerint Turing háborús hős
volt, akinek tevékenysége óriási hatást gyakorol még a mai
nemzedékek életére is.
Alan Turing, akit a modern számítástudomány és a mesterséges intelligencia koncepciójának megalapozójaként tisztel a
tudományos utókor, a II. világháború idején annak a csoportnak az élén állt, amely a Bletchley Parkban, a brit katonai hírszerzés kódfejtésre szakosodott akkori központjában feltörte
a német hadvezetés által megfejthetetlennek hitt Enigmakódot. Ezt a kódot használták az Atlanti-óceán északi vizein
szövetséges konvojokra vadászó, a háború első szakaszában
súlyos veszteségeket okozó német tengeralattjárók kommunikációjához is. A kód feltörése egyes történészi vélemények
szerint évekkel rövidítette le a háborút.
Turingot e rendkívüli vívmány ellenére homoszexualitása
miatt 1952-ben „súlyos közszeméremsértés” vádjával elítélték.
Az ítélet úgy szólt, hogy Turing vagy börtönbe vonul, vagy
„önkéntes” kémiai kasztrációnak veti magát alá. Turing végül
e kezelést választotta, ám alig két évvel később, 1954-ben, néhány nappal 42. születésnapja előtt meghalt. Alan Turingot II.
Erzsébet királynő a brit kormány kezdeményezésére 2013-ban
utólagos kegyelemben részesítette.
A Bank of England által kezdeményezett társadalmi konzultáció résztvevői olyan tudományos hírességeket jelölhettek,
akik valós személyek voltak, de már nem élnek. A jegybankhoz a konzultáció hat hete alatt 227 ezer javaslat érkezett 989
egykori tudósra.

Ország – világ
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Az 50 fontos a legmagasabb címletű brit bankjegy, de a hétköznapi bankjegyforgalomban igen ritkán lehet vele találkozni, a készpénzfizetések túlnyomó része az 5, a 10 és a 20
fontos bankókkal történik.
A Bank of England három éve indította el a brit készpénzállomány teljes megújítását, és már forgalomban vannak az új,
polimer alapanyagú öt- és tízfontos bankjegyek.
Az ötfontoson Sir Winston Churchill néhai brit miniszterelnök, az új tízesen a ma is világszerte rendkívül népszerű,
1817-ben elhunyt angol írónő, Jane Austen portréja látható.
Az új, ugyancsak polimer alapanyagú 20 fontos jövőre kerül
forgalomba, J. M. W. Turner XVIII-XIX. századi angol festőművész önarcképével. (MTI)

Az év első öt hónapjában a nyers adatok szerint 23
százalékkal nőtt az építőipari termelés volumene Romániában a tavalyi év azonos időszakához képest –
közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet. A szezonális és naptárhatással kiigazított adat szerint a bővülés 14,5 százalék volt. A nyers adatok szerinti
bővülés főleg az új építményeknek köszönhető, amelyek esetében 30 százalékkal nőtt a termelés, a karbantartási és javítási munkálatok esetében 9,6
százalékos növekedést jegyeztek, ugyanakkor a felújításoknál 1,6 százalékos volt a visszaesés. Az épületek típusa szerint a nem lakóépületek mutatták a
legnagyobb növekedést, csaknem 40 százalékkal, a
lakóépületeknél a munkálatok volumene 33 százalékkal nőtt, az ipari létesítményeknél 7,6 százalékos
növekedést mértek. A román építőipari termelés volumene az elmúlt két évben csökkent, tavaly 4,1 százalékos, míg 2017-ben 5,4 százalékos visszaesést
jegyeztek az előző évekhez képest. (MTI)

Hangsúlyok

(Folytatás az 1. oldalról)
Hogy jó-e, rossz-e a mai helyzet, amikor az érettségi
vált sok egyetemen „mindenhatóvá”? Ha visszagondolunk a rendszerváltozás előtti időkre, kiderül, minden
korszaknak voltak sajátos nehézségei. Az ötvenes, hatvanas években a származásuk miatt kerültek hátrányba
sokan, és nem tanulhattak vagy csak évek múltán nyertek felvételt az elképzelt szakra. A hatvanas évektől a
túlbonyolított felvételi vizsgák nehezítették meg a főiskolára, egyetemre készülő diákok életét. Az érettségit
megelőzően, de a vizsga után sem lehetett lazítani, hiszen két-három tantárgyból kellett a felvételi vizsgára
készülni, és a kisszámú egyetemi helyre nagy volt a versengés. Különleges kegyelmi pillanatnak számított, amikor az egy helyre öten, sőt tízen felvételizők közül a
bejutottak névsorában látta meg nevét a diák. Attól
kezdve sínen érezhette magát, és szó sem volt arról,
hogy ne kapjon állást, csakhogy nem ott, azon a vidéken, ahol szerette volna, az erdélyi végzősöket ugyanis
jobbára a Kárpátokon túlra „száműzték”, onnan pedig
olyan nehéz volt mozdulni, hogy sokan az országból
való távozást találták az egyetlen megoldásnak. Manapság a sok egyetemet végzettnek nehéz munkahelyet találni, s ha akad is valami csábító, hamar kiderül, hogy
minimálbérrel fizetnek, ami nem elég például az idegen
városban, településen való megélhetéshez. Ezért a fiatalok egy része, akik nem számíthatnak szülői segítségre, a jobb megélhetés délibábját kergetve szintén a
határokon túl képzeli el a Kánaánt.
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Újabb tagokat vár az önsegélyző pénztár

Kölcsönök, szociális juttatások nyugdíjasoknak

Nagyon rég nem írtunk a Marosvásárhelyi
Nyugdíjasok
Önsegélyző Pénztáráról. Valószínűleg azért nem, mert egy
ideje minden zökkenőmentesen zajlik a pénztár háza
táján, miután lecsengtek a
viták, befejeződtek a perek,
amiről éveken át „hangos szócsatározás” volt a lapokban.
Morent Ilonával, az önsegélyző
pénztár alelnökével beszélgettük, akivel közel két évtizedig
a
Maros
Megyei
Nyugdíjpénztár igazgatójaként szoros kapcsolatot ápoltunk,
sokszor
volt
segítségünkre, amikor olvasók által felvetett kérdésekre
kellett válaszolni. MunkaterüFotó: Mezey Sarolta
lete ma is a nyugdíjasokkal nak, hanem a nyugdíjasok hozzátar- egy évre 2000 lej alatti összeget kér
kapcsolatos, csak egy kicsit tozói is, akik alkalmazottak, s iga- kölcsön, akkor tíz százalék kamatot
más jellegű.
zolják, hogy a felvett összeget számítunk. Ha nagyobb az összeg,

Mezey Sarolta

– A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára nagyon
jól működő egyesület, amely tagjai
számára, főként a nyugdíjasoknak,
de az alkalmazottak számára is kölcsönöket folyósít. Június elsejétől
változtak a hitelfolyósítási feltételeink. Az igények szerint egy- vagy
kétéves futamidőre folyósítunk kölcsönt, attól függően, hogy milyen
összeget kérnek a tagok. Eddig a
befizetett alap ötszörösét folyósítottuk kölcsönként, mostantól az alap
nyolcszorosát is megkaphatják a kérelmezők. Hangsúlyozom, tagjaink
között nem csak nyugdíjasok van-

törleszteni tudják.
– Hány taggal rendelkezik az önsegélyző pénztár?
– Jelenleg körülbelül 9000 tagunk van, s továbbra is várjuk a
frissen nyugdíjazottakat, hogy csatlakozzanak a pénztárhoz, hogy bővítsük a kört, hiszen nagyon sokat
számít, ha van akihez folyamodni,
ha pénzre van szükség.
– Milyen kamattal lehet kölcsönhöz jutni?
– Kedvezményesebb kamatot alkalmazunk, mint a bankok. Minden
évre fix kamatot számítunk,
ugyanis nálunk nincsenek járulékos
költségek. Az igény benyújtását követően egy-két órán belül meg is
kapható a kért összeg. Ha valaki

ezt kétéves futamidővel lehet törleszteni, s akkor évi 9 százalékos
kamatot alkalmazunk. Ha valaki
például 10.000 lej kölcsönért folyamodik, akkor a futamidő minden
évére 900 lej kamatot kell fizetni,
két évre 2x900 lejt. Akik érdekeltek, eljönnek és a hitelfolyósítás
minden részletét elmagyarázzuk. A
kölcsönfolyósítás nincs korhatárhoz
kötve, ami nagyon fontos.
– Mi történik, ha valamilyen
okból kifolyólag valaki nem tudja
törleszteni a felvett kölcsönt?
– Ha valaki adott hónapban nem
tudja a megszabott összeget kifizetni, akkor a következő hónapokban az összeget újra felosztva
törleszti. Ha nem haladja meg a ha-

cián hangsúlyozta: „Az intézet Székelyföldre vonatkozó kutatásokat,
fejlesztő stratégiákat és konkrét akcióterveket készít, vizsgáljuk, kutatjuk a régió társadalmi, gazdasági és
politikai folyamatait, közpolitikákat, szakpolitikákat dolgozunk ki a
térség számára, együttműködünk a
székelyföldi önkormányzatokkal,
továbbá bekapcsolódunk a Digitális
Székelyföld kifejlesztésébe, részt
veszünk a Székely Háló kidolgozásában, és hozzájárulunk az önkormányzati képviselők képzéséhez.”
Etnikai egyenlőtlenségek
a közszférában Kovászna megyében
Székely István Gergő, a Székelyföldi Közpolitikai Intézet kutatási
igazgatója előadásában egy nagyjából fél éve elkezdett kutatás eredményeit ismertette, melynek célja a
Kovászna megyei közszférában tapasztalt etnikai alapú jövedelmi,
gazdasági és vagyonbeli egyenlőtlenségek vizsgálata a közalkalmazottak
vagyonnyilatkozatainak
feldolgozása alapján.

A felmérés során 5002, Kovászna
megyei közszférában dolgozó személy vagyonnyilatkozatát dolgozták
fel statisztikai módszerekkel. Egyaránt bekerültek az elemzésbe a központi államigazgatóságok megyei
kihelyezett szervei (a dekoncentrált
intézmények, különös tekintettel a
belügyre, honvédelemre, igazságügyi rendszerre), illetve a helyi tanácsoknak
és
a
megyei
önkormányzatnak alárendelt intézmények. A dokumentumokat a szóban forgó intézmények honlapjáról
töltötték le, ami pedig ott nem volt
megtalálható, azt az Országos Feddhetetlenségi Intézmény (ANI) honlapjáról gyűjtötték össze.
Székely előadásában hangsúlyozta, hogy a most bemutatott előzetes
eredmények
alapján
elmondható, hogy az etnikai viszonyok tekintetében a megyei etnikai
arányokhoz képest a magyarok jelentősen alulreprezentáltak a dekoncentrált intézmények minden
típusában, leginkább a honvédelemben (0 százalék), a belügyi szervek-

Konferencia a székelyföldi etnikai egyenlőtlenségekről

Fókuszban Székelyföld

Etnikai alapú jövedelmi és
gazdasági egyenlőtlenségek
Székelyföldön címmel szervezett konferenciát a Székelyföldi Közpolitikai Intézet
(SZKI) július 9-én sepsiszentgyörgyi székhelyén. Az előadás-sorozat – melynek címe
Fókuszban Székelyföld – célja
a Székelyföld aktuális társadalmi, gazdasági, politikai folyamatait vizsgáló társadalomtudományi kutatások friss
eredményeinek bemutatása.

Székelyföldre kiterjedő kutatások
A Székelyföldi Közpolitikai Intézet (SZKI) kormányzattól független
alapokon működő kutatóintézet,
melynek fő célja olyan szakmai háttéranyagok kidolgozása, amelyek
elősegítik a székelyföldi önkormányzatok közpolitikai céljainak
megvalósítását – derül ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből.
Zsigmond József, az SZKI
ügyvezető igazgatója a konferen-

táridőt, akkor a visszafizetendő öszszeg nem változik, pontosabban,
nem számítunk késedelmi kamatot.
Ha valaki a megszabott határidő
előtt szeretné visszafizetni a felvett
összeget, megteheti, mi újraszámítjuk a kamatot, ami kevesebb lesz.
Abban az esetben, ha valaki nem
tud törleszteni, alkalmazzuk a törvényt, felszólítjuk a kezeseket,
hogy a hitel összegét újra felosztva
törlesszék. Általában pozitívan viszonyulnak a felszólításainkra.
– Mennyi a tagsági díj jelenleg?
– A havi tagsági díj jelenleg a
nyugdíj egy százaléka, de nem kevesebb, mint hat lej, ennyit kell fibeiratkozáskor
is. A
zetni
temetkezési segély alapjába havi 4
lej a hozzájárulás.
– A tagok számára milyen szociális szolgáltatásokat nyújt még az
önsegélyző pénztár?
– Azon tagok számára, akik
nehéz helyzetben vannak, 800 lejnél kisebb a nyugdíjuk, kétévente
segélyt folyósíthatunk. Ez szociális
segély, amit nem kell visszafizetni.
Ha valakinek bármilyen tanácsra,
illetve jogi tanácsra van szüksége,
bizalommal forduljanak hozzánk,
mert mi segítünk, útbaigazítást, felvilágosítást nyújtunk a nyugdíjjal
kapcsolatos kérdésekre. Együttműködünk gyógyszertárakkal, amelyek havi tíz alkalommal száz lej
értékben ingyenes gyógyszert biztosítanak. Van az udvarban – a Bolyai tér 36. szám alatt – egy
fogászat, ahol szintén előnyt élveznek a nyugdíjasok. Egy brassói cég
kedvezményes áron biztosít szemüveget tagjaink számára. Tehát
többféleképpen próbálunk segíteni
az embereknek. Tagjaink a „régiség” függvényében temetkezési segélyben is részesülnek.

ben (kb. 10 százalék), továbbá a
prefektúra keretében (15-20 százalék). Míg a helyi önkormányzatokban és oktatási intézményekben
nagyjából visszatükröződnek a lakossági etnikai arányok, a megyei
önkormányzatnak alárendelt intézményeikben a magyarok felülreprezentáltsága rajzolódik ki, ám ez
lényegesen kisebb mértékű, mint a
románok túlsúlya a korábban tárgyalt intézményeknél.
A kutatási eredmények azt is mutatják, hogy a románok egyértelműen
előnyben
vannak
a
jövedelmek terén is. Míg a magyarok az alacsonyabb bérsávokban
(nagyjából az átlagbér két- vagy háromszorosáig) felülreprezentáltak,
addig a felsőbb jövedelmi sávokban
egyértelműen a románok túlsúlya
rajzolódik ki.
Míg a jövedelmek és a hitelek tekintetében egyértelmű a románok
előnyösebb helyzete, addig az ingatlanvagyon (elsősorban telkek)
tekintetében a magyarok pozíciói
kedvezőbbek valamivel.
Marosvásárhely esetében
a hátrányok különösen látványosak
Csata Zsombor, az MTA Kisebbségkutató Intézetének tudományos
munkatársa, a BBTE oktatója A
közigazgatási elit vizsgálatának lehetőségei a vagyonnyilatkozatok
alapján – Marosvásárhely példája
című előadásában ismertette a kutatás előzményeit, nemzetközi összehasonlításban mutatta be a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség jogi hátterét, és tágabb tudományos kontextusba helyezte a
vagyonnyilatkozatok
adatainak
vizsgálatában rejlő lehetőségeket.
Korábbi kutatásokra hivatkozva
kijelentette, hogy folyamatosan
romlanak az erdélyi magyarok társadalmi pozíciói, és ez a jövedelmekben is megmutatkozik.
Marosvásárhely esetében a hátrányok különösen látványosak, hiszen
míg a lakosság közel fele magyar, a
közszférába tartozó intézmények
vezetésében való részvétele a legoptimistább számítás szerint sem

– Az önsegélyző pénztár kirándulásokat, ünnepségeket is szervez.
Mit kell tudnunk ezekről?
– A múlt hónapban is háromnapos kirándulást szerveztünk, az utazáshoz a város és a közszállítási
vállalat járult hozzá. Voltunk Aradon, Temesváron, Máriaradnán,
meglátogattuk e települések nevezetességeit, a templomokat, a múzeumokat, a képtárakat. Most újabb
kirándulást szervezünk a Vaskapuhoz, aztán Segesvárra, Dánosra, Parajdra és Szovátára. Jelentkező van,
a helyek elkelnek.
– Létrehozták a Femina klubot,
milyen céllal?
– Mivel az egyesület 70 százaléka nő, arra gondoltunk, hogy teret
kell biztosítanunk nekik az ismerkedésre, beszélgetésre, ünneplésre.
A klub havi két rendezvényén nagyon sokan vesznek részt. Minden
találkozónak van egy tematikája,
ami vagy irodalommal, vagy művészettel, vagy egészségüggyel kapcsolatos. Az érdekelt személyeket
várjuk ezekre a rendezvényekre.
Meghatóan szép pillanat, amikor a
születésnapjukat ünnepelőket felköszöntjük.
– Kik vezetik azt az önsegélyző
pénztárat, amely ilyen sokrétű tevékenységet fejt ki?
– Szász Imre az elnök, jómagam
az alelnök vagyok, a vezetőtanács
további tagjai: Moldován László,
Rusu Ioan és Bogat Ştefan. A munkát jó csapat végzi. A pénztár főkönyvelője Mihály Ramona, a
jogtanácsos pedig Niţulescu Florin.
Morent Ilona alelnök kifejtette:
várják azokat, akik frissen vonultak
nyugállományba, lépjenek be a
pénztárba, mert számos előnyben
részesülnek.

haladja meg a 20 százalékot. Ez azt
jelenti, hogy egy marosvásárhelyi
magyarnak kétszer-háromszor kisebb az esélye, mint egy románnak,
hogy olyan pozícióba kerüljön
ezekben a szervezetekben, amelyre
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vonatkozik. Nagyon alacsony
az arányuk a belügyminisztérium
alkalmazottai körében, a honvédelemben, az igazságügy dekoncentrált intézményeiben, magasabb a
helyi és a megyei tanácsnak alárendelt szervezetekben, a környezetvédelmi, egészségügyi és az oktatási
minisztérium állásaiban, de itt sem
közelítenek a lakossági arányokhoz.
Az is látszik, hogy ott vannak inkább magyar vezetők, ahol alacsonyabbak az átlagbérek: a szociális
szolgáltatásokban, kulturális intézményekben, oktatásban. Ez magyarázza azt a 15 százalékos
bérhátrányt is, ami a magyar vezetőkre és köztisztviselőkre általában
jellemző a románokhoz képest.

xxx
Az SZKI megalapításának ötlete
2016-ra nyúlik vissza, amikor a
Székelyföldi Önkormányzati Tanács új elnöke, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere bejelentette, hogy szükség van egy, a Székelyföldet tanulmányozó közpolitikákat kidolgozó szakmai szervezetre. Az intézmény 2017-ben
kezdte meg működését, több kutatás készült azóta, leginkább a döntéshozatalokhoz szükséges háttéranyagok, demográfiai kutatás, közpénzügyi átvilágítás, gazdaságfejlesztési előtanulmány, valamint
költségvetési reformterv. Az intézet
sepsiszentgyörgyi székhellyel és
egy nyárádszeredai munkaponttal
működik. Terveik szerint a Fókuszban Székelyföld című rendezvénysorozat keretében a Székelyfölddel
kapcsolatos aktuális kutatások eredményeit fogják a szélesebb közönség elé tárni – az intézet saját
kutatásait és más szakmai műhelyeknek a régióra vonatkozó vizsgálatait egyaránt – áll a
közleményben. (mózes)
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Új kötet jelent meg Márton Áronról

(Le)hallgatásra ítélve

Hiánypótlónak, kiemelt fontosságúnak és érdekesnek
ígérkező kötet jelent meg a
napokban. A (Le)hallgatásra
ítélve – Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–
1960) című, 568 oldalas könyv
Márton Áron lehallgatási
jegyzőkönyveinek gyűjteménye és nem csak: kiegészül
számos egyéb, a püspök életével, munkásságával, valaaz
adott
korral
mint
kapcsolatos fejezettel is.

Kaáli Nagy Botond

A kötet azokat a lehallgatási
jegyzőkönyveket tartalmazza, melyeket a román államvédelmi hatóságok 1957 és 1960 között állítottak
össze a Márton Áron püspök dolgozószobájában elhelyezett mikrofonvégzett
lehallgatás
nal
eredményeképpen. Forrásértékük a
történész számára felbecsülhetetlen,
s általuk jobban megismerhetjük
Márton Áron egyházpolitikai elképzeléseit, a keleti politikához fűződő
reményeit és félelmeit, kapcsolati
hálóját, az állammal szembeni paszszív, de olykor ellenállásra buzdító
egyházfőt, a püspöki aulán belüli
személyes ellentéteket, konfliktusokat, az egyházmegye és az egyházmegyei intézmények vagy akár
egyes plébániák működését és nem
utolsósorban a romániai kisebbségellenes intézkedések miatt aggódó
és azok ellen tiltakozó püspököt. A
jegyzőkönyveket Nagy Mihály Zoltán és Denisa Bodeanu tanulmányai
vezetik be, a kutatók munkáját
pedig irodalomjegyzék és mutatók
segítik.
A tartalomjegyzékben egyebek
mellett olyan címek sorakoznak,
mint Márton áron püspök élete és
kora, Az erdélyi katolicizmus jellegzetességei 1918 és 1944 között
és egy életút első állomásai, Az
állam és a katolikus egyház összeütközése Romániában 1944 és 1960
között, Márton Áron, az integráló –
1944–1949, Márton Áron letartóztatása és pere, Márton Áron püspök
román titkosszolgálati megfigyelése (1938–1960), Márton Áron
püspök dossziéi a volt Securitate
irattárában, Az információgyűjtés

feladatával is ellátott titkosszolgálati/államvédelmi szervek rövid bemutatása (1938–1948), Márton
Áron püspök megfigyelése 1938 és
1948 között, A román államvédelmi
hatóság 1948 és 1960 közötti történetének rövid bemutatása, Letartóztatás, kivizsgálás és tárgyalás
(1949–1951), Márton Áron börtönévei (1951–1955), A püspök megfigyelése az 1955–1960 közötti
időszakban, avagy Lehallgatási
jegyzőkönyvek (1957–1960).
Az 1000 év Erdélyben, 100 év
Romániában projekt keretében készült kötet a marosvásárhelyi Lector
Kiadó, a Varadinum Alapítvány
Kiadó és az Iskola Alapítvány
Kiadó közös gondozásában jelent
meg.
Amint azt a könyv előszavában
olvashatjuk, „Márton Áron, a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye püspökének életútja
megkerülhetetlen a romániai katolikus egyház 20. századi történetének megismeréséhez, egyházi
pályája az egyetemes katolikus egyház jelenkori története szempontjából is tanulságos. Az életút
feldolgozásának és értékelésének
előfeltétele a magyar és a román
történetírás együttműködése, valamint a korabeli levéltári források
feltárása és szakszerű publikálása.
Jelen kötet többéves kutatómunka
eredménye. Az itt közölt iratok a
2000-es évek elejéig a történészek
számára hozzáférhetetlenek voltak.
A Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács levéltárának megfigyelési állományában két Márton
Áronra vonatkozó személyi megfigyelési dosszié található. A dossziékat a Securitate 1956 és 1980
között állította össze. Az első,
Mureş fedőnevű FI 261991. számú
dosszié 174 kötetből áll 54.687 oldalon, míg a második, az Urania fedőnevű FI 209511. számú 62
kötetet tesz ki és 22.393 oldalt tartalmaz. A két dosszié 236 kötetéből
153 tartalmaz lehallgatási jegyzőkönyvet. A román államvédelem
Márton Áron megfigyelésére »változatos« titkosszolgálati eszközöket
és módszereket alkalmazott:
ügynöki hálózatot, követéses megfigyelést, a levelezés titkos ellenőrzését és cenzúrázását, és amint azt

az itt közölt iratok is alátámasztják
– szobalehallgatást. (...) Márton
Áron börtönből való szabadulása
után (1955) nem engedte meg, hogy
dolgozószobájába telefont vezessenek be, arról viszont nem volt tudomása, hogy a Securitate tisztjei
1956-ban lehallgatókészüléket helyeztek el dolgozószobája falába. A
falba épített mikrofont szalagos
magnetofonhoz csatlakoztatták,
amelyet a várban erre a célra kialakított helyiségben helyeztek el. A
napi két váltásban dolgozó államvédelmi tisztek először legépelték, románra
fordították,
majd
kiértékelésre a bukaresti központba
küldték az iratokat és a rögzített beszélgetések hangszalagjait. A gyakori áramszünetek, a magnószalag
hiánya és a személyzet túlterheltsége miatt a püspök lehallgatása
nem volt zökkenőmentes. Az ebédlőben, a püspök hálószobájában és
a püspöki palota kertjében folyó beszélgetésekről csak ügynökök útján
szerezhetett tudomást az államvédelem, ezekben a terekben nem sikerült lehallgatókészüléket elhelyezni.
A különféle információk elemzése
alapján az államvédelem a püspökről és környezetéről a lehallgatási
jegyzőkönyveket tartotta a legértékesebb forrásnak. Ezen iratok forrásértéke történeti szempontból is
kivételes, nemcsak a bennük foglalt
adatok miatt. E »szövegekből« cenzúrázatlanul, utólagos kiegészítések,
módosítások
nélkül
ismerhetjük meg Márton Áron és a
vele kapcsolatot tartó személyek
véleményét és álláspontját. A korszak hivatali irataiban a totalitárius
hatalom diskurzusa, szemlélete érvényesül, míg a visszaemlékezéseket, naplókat vagy interjúkat
szubjektivitásuk miatt csak körültekintéssel hasznosíthatjuk. A lehallgatási iratok közlése etikai
kérdéseket is felvet, hiszen azok a
személyiségi jogok súlyos megsértésével készültek. Ezt szem előtt
tartva, a történeti megismerés szempontjából fontos iratok kutatásával
és szakszerű publikálásával biztosítani kell a kutatók hozzáférését az
ilyen típusú iratokhoz. A kötetben
az 1957 és 1960 között keletkezett
szobalehallgatási jegyzőkönyvek
egy részét közöljük. (...) Nincs tu-

Forrás: Márton Áron Múzeum – Facebook

domásunk arról, hogy Márton Áron
ebben az időszakban naplót vezetett
volna, így a lehallgatási iratokon
keresztül, ha nem is a legbelsőbb
intim szférájába nyerünk betekintést, de jobban megismerhetjük az
adott korszakban felelős egyházi
döntéshozói pozíciót betöltő személy érvelési logikáját, vívódásait,
jellemét, helyzetfelismerő képességét; az itt és a most, a hogyan és a
miként kérdéseit megválaszoló püspököt.
Az iratokat időrendben, az esetek
többségében teljes terjedelemben,
szöveghű másolatban, szó szerint,
de nem betűhíven, hanem a mai helyesírási szabályok szerint adjuk
közre. A gépelési hibákat, a helytelenül leírt személy- és helységneveket kijavítottuk. Az olvashatóság
érdekében külön jelzés nélkül korrigáltuk a helyesírási hibákat is. A
román nyelvű beszélgetések jegyzőkönyveit magyar fordításban közöljük. Mivel a magyar nyelven
folytatott beszélgetések jegyzőkönyvei nem minden esetben maradtak
fenn,
ezért
a
rendelkezésünkre álló román
nyelvű jegyzőkönyvet szintén magyar nyelvű fordításban publikáljuk. Az iratokat szerkesztett címmel
láttuk el, feltüntetve a beszélgetésben részt vevő személyek nevét és
tisztségét, a beszélgetések főbb témáit és időpontját. (…)
A két bevezető tanulmány elengedhetetlen útbaigazítást ad a történelmi kontextus megértéséhez és a
két megfigyelési dosszié keletkezéséhez. Nem állt szándékunkban
részletesen bemutatni Márton Áron
életútját, hanem csak azokra a történelmi eseményekre fókuszáltunk,
amelyeket a forrásgyűjtemény megértése szempontjából relevánsnak
gondoltunk. Szükségesnek mutatkozott a román titkosszolgálati, hírszerzési szervek és államvédelmi
hatóságok 20. századi történetének
rövid összefoglalása. Részletesen
bemutattuk azonban azt a folyamatot, ahogyan a fentebb felsorolt
román hatóságok a püspököt megfigyelték, majd a ’40-es évek végétől
terhelő
bizonyítékokat
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gyűjtöttek róla, valamint előkészítették letartóztatását és elítélését.
Továbbá betekintést nyerhetünk
abba a hálózati-operatív munkába,
ahogyan az ’50-es évek közepétől
az immáron szabadlábon lévő Márton Áront az államvédelmi szervek
megpróbálták újra börtönbe juttatni,
majd ennek meghiúsulása után
megkísérelték elszigetelni és semlegesíteni.”
A kötet szerzői közül Nagy Mihály Zoltán történész, a Bihar Megyei Állami Levéltár főlevéltárosa
2012-ben szerzett doktori oklevelet
a Pécsi Tudományegyetemen. Kutatási területe: a romániai magyar
nemzeti közösség második világháború utáni társadalmi, politikai integrációja, valamint az erdélyi
magyar történelmi egyházak és a
román állam viszonya. Denisa Bodeanu szintén történész, a Securitate Irattárát Vizsgáló Nemzeti
Tanács tudományos munkatársa.
2009-ben szerzett doktori oklevelet
a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen. Kutatási területe: az etnikai és
vallási kisebbségek helyzete Romániában a kommunizmus időszakában, a mindennapi élet a
kommunizmusban.
A kötetet még nem mutatták be,
de már kapható Csíkszeredában,
Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, valamint Marosvásárhelyen
a
Gutenberg
könyvesboltokban, Kolozsváron az
IDEA Könyvtérben, a Gaudeamus
Librariumban, Nagyváradon az Ilylyés Gyula Könyvesboltban vásárolható meg (rendelhető is).
Magyarországon a Fókusz-Líra
láncban (meg is rendelhető:
www.lira.hu). Jövő héten az Új
Ember Könyvesboltban is megvásárolhatják az érdeklődők. A könyv
elsőként az idén augusztus 17-e és
25-e között zajló Kolozsvári Magyar Napokon kerül bemutatásra, a
második könyvbemutatónak augusztus 24-én a csíkszentdomokosi
Márton Áron Múzeum ad otthont. A
marosvásárhelyi kötetismertetőre
ugyancsak augusztus folyamán
kerül sor, a részletekkel a későbbiekben jelentkezünk.
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Pezsgő ifis élet, közmunka,
almaprés

Szélesítik a havadi utat

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

(Folytatás az 1. oldalról)
– A fürdő az egész falu jövője
szempontjából fontos beruházás
lenne, ezért nem értem egyesek
hozzáállását – jegyezte meg a polgármester, aki a látogatásunk utáni
hétvégén szándékozott összehívni
az érintetteket megbeszélésre.
Amennyiben nem sikerül közös
nevezőre jutni, az önkormányzat
tulajdonában levő, régóta nem
használt községközponti futballpályán alakítanák ki a fürdőt, ebben
az esetben azonban ciszternával
kellene lehozni a vizet Gegesről. A
gyógyfürdő és a hozzá tartozó melléképületek – öltöző, zuhanyzó, illemhely, parkoló – létrehozásához
legalább egy másfél hektáros területre van szükség, a futballpálya
mérete ezt megközelíti.
– Próbáltak-e pályázati úton
anyagi forráshoz jutni a fürdő létrehozása érdekében? – kérdeztük.
– Amíg a beruházásnak helyet
adó terület nincs a nevünkön, semmilyen felmérést, tervrajzot nem
készíthetünk. A fürdő ügyében
többször fordultam a fejlesztési
minisztériumhoz. Értésemre adták,
hogy fejlesztésre akkor igényelhetünk támogatást, ha bekerültünk a
turisztikai hálózatba. Azt javasolták, hogy bankkölcsönből indítsunk el valamit, ezt követően
próbálhatunk meg pályázni – fejtette ki a polgármester.

uniós támogatásból indította el a
beruházást, a kivitelezés megkezdése után azonban váratlan nehézségbe ütköztek.
– Az egyik fal 30 centire bedőlt
az épület felé. Ez a fal egy olyan
helyiséghez tartozott, amelyet utólag toldtak az ingatlanhoz, alap
nélkül egy gerendára volt építve.
Alá kellene alapozni, ez azonban
nem volt belefoglalva a pályázatba. Így erre a munkálatra külön
dokumentációt kellett összeállítanunk, jelenleg az engedélyezésre
várunk, amit valószínűleg helyszíni felmérés előz meg. A munka
tavaly októberben állt le, a kivitelezési határidő viszont idén májusban lejárt. Szerencsére a törvény
lehetővé teszi, hogy pénzbírság ellenében egy évig hosszabbítsunk.
Csak az a gond, hogy ez időre a ki-

Fotó: Nagy Tibor

után sem biztos, hogy folytatni
tudja a kultúrotthon felújítását –
foglalta össze a helyzetet a polgármester.
A községgazdát arról is megkérdeztük, elkezdődött-e az ivóvíz- és
a szennyvízhálózat kiépítése. Veress Gergely ennek kapcsán a megyei mestertervre hivatkozott,
amelybe a községet is belefoglalták – és amire számos önkormányzat évek óta hiába vár –, majd azt
is megjegyezte, hogy mivel a község egyetlen településén sincs víz,
valószínűleg Gyulakutáról kell
majd felszivattyúzni, az viszont
nagyon költséges lenne.

Csökken a szemétszállítási díj

– Ami a szennyvízhálózatot illeti,
mivel kis településekről van
Romokban a rigmányi
szó,
mindeniknek
külön tisztítóálkultúrotthon
lomást kellene építeni. Havad lakossága
azonban
eléggé
kiöregedett, és nem valószínű,
hogy az idős községbeliek ki tudnák fizetni a hálózatra való csatlakozást, amikor még a szemétdíj is
nehezen gyűl össze – jegyezte meg
a polgármester. Veress Gergelytől
azt is megtudtuk, hogy a szelektív
hulladékgyűjtést az Adi Ecolect
társulás július 19-én indítja be a
községben. A hulladékot eddig kéthetente vitték el, ezután minden
héten péntekenként fogják elszállítani. A szemétszállítási díj a szelekElakadt a rigmányi kultúrotthon vitelező más megbízásokat vállalt tív gyűjtéssel személyenként havi
felújítása is. Az önkormányzat el, így az alapozás jóváhagyása 5,50 lejről 1,62 lejre csökken.

Gyermekpresbitérium-választással, hangszeroktatással, ifzenekar
működjúsági
tetésével, kirándulások és táborok szervezésével teszi színessé és izgalmassá Tőkés
Attila református lelkipásztor
a gegesi gyermekek, fiatalok
mindennapjait.

A kis presbiterek egyebek mellett
az egyházi lap kihordásában és a
nyári tábori tevékenységek lebonyolításában segítenek, és ők számolják meg a templomban a
gyülekezeti tagokat. A konfirmandusok idén nyáron Csíkfalva községbe, a jobbágytelki Tündér
Ilona-völgybe kirándulnak, jövőre
pedig egy görögországi út van kilátásban, a lelkész Pál apostol útját
szeretné végigjárni a fiatalokkal. A
gegesi parókia június közepétől
szeptemberig számos tábornak ad
otthont. Van, amelyiknél csak a
helyszínt biztosítják, a július 22-én
kezdődő hagyományőrző Szivárvány tábornak és az augusztus 26ától zajló ottalvós vakációs
bibliahétnek viszont a helyi egyházközség a szervezője.
Az ifjúsági zenekarban nemzedékváltás történt, a korábbi énekes
ugyanis Svájcban, a gitáros Kolozsváron folytatja tanulmányait. A zenekar minden áprilisban, a magyar
költészet napján Nyárádszentsimonban szokott fellépni (a rendezvényről mi is évről évre
beszámolunk).

Sötétebb, húsosabb, termékenyebb

Festői szépségű vidék, kiöregedő
falvakkal – így él a köztudatban
Havad község, és ötből négy településén mintha valóban kiapadtak
volna a fiatalság forrásai. Gegesben
viszont más a helyzet. A helyi református lelkipásztor, Tőkés Attila kezdeményezésére,
holland
támogatással létrejött Hope & Vision Egyesület mikrokölcsönökkel
segíti vállalkozásuk beindításában a
falubelieket, ez pedig fontos motiváció a munkaképes lakosság itthon
maradásához. László József és felesége, Emese a málnatermesztésben
találta meg a nyugodt jelen és jövő
biztosítékát.
– Öt évvel ezelőtt hozták a hollandok Gegesre a málnapalántákat
– fogott a történetbe a piros bogyós
gyümölcsből ízletes szörpöt, lekvárt
is készítő, kétgyermekes édesanya.
– A tiszteletes úrnál voltak a palánták, bárki jelentkezhetett az átvételükre. A férjem jött az ötlettel, hogy
mi lenne, ha megpróbálnánk. Volt
egy telkünk, ahol korábban kukoricát ültettünk, oda terveztük a mál-

Holland málna Gegesben

nást. Nem tudtuk, szereti-e a hűvösebb holland időjáráshoz szokott
hibrid növény az itteni meleget, de
úgy gondoltuk, ha nem járunk sikerrel, majd kiszántjuk a töveket.
Erre viszont szerencsére nem volt
szükség. Az 1300 tőből először öt
és fél sort ültettünk be, és júniusban
már gazdag termésünk volt. Akkor
újabb töveket kértünk. Az első

évben majdnem 30 kiló málnánk
lett.
– Általában meddig van termés?
– Június elejétől az első hóharmatig. A második évben november
2-án még hét kilót szedtünk le. A
holland málna termése zamatos, de
nem olyan édes, mint a hazai. A szemek nagyobbak, sötétebbek, húsosabbak, és vederbe töltve sem

engednek levet, így szállításra, fagyasztásra is alkalmasak.
A málnatövek árát a László családnak két év alatt kellett kifizetni,
amikor már jövedelmező lett a vállalkozás. Jelenleg 5–6 ár van beültetve málnával – a meglévő terület
mellett egy kerthelyiséggel is próbálkoztak, de a talajvíz és a nagy hidegek miatt ott nem lett termés –, és
évente 500–550 kiló gyümölcsöt
szüretelnek.
– Hogy zajlik az értékesítés? –
kérdeztük.
– Nem kell piacra járnunk vagy
útszélen árusítanunk a termést, a
vevők ugyanis házhoz jönnek. Most
is már le van foglalva 200 kiló. A
szomszéd településekről és Marosvásárhelyről is érkeznek vásárlók,
rendszerint egy személy 10–15–20
kiló málnát visz el. Amikor telefonálok, jönnek is a gyümölcsért, így
nem kell elraktározni.
– Beszéljünk kicsit az árról.
– Egy kiló málnát 15 lejért
adunk. Az első évben 10 lejt kértünk kilójáért, a másodikban 12 lejt.
Többen megjegyezték, hogy ez így

– Gegesben korábban egy hatalmas kivándorlási hullám volt érzékelhető, de ez a folyamat pár éve
megállt. Egyre több fiatal család
vásárol itt házat, illetve építkezik,
van, aki külföldről – Magyarországról, Németországból, Hollandiából – költözik haza. Míg három
éve még jó pár eladó ház volt a faluban, ma már egyre nehezebb itt
ingatlant vásárolni. Mindezek fényében Geges jövőjét kedvezőnek
látom – összegzett a lelkipásztor.
Tőkés Attilától azt is megtudtuk,
hogy a gyülekezet lélekszáma évek
óta stagnál. A nyilvántartásban szereplő 250 gyülekezeti tagból 186an laknak a településen, viszont az
újonnan beköltözők közül többen
is átiratkoztak ide.
– Kicsi, de összetartó, szorgalmas közösség a miénk. Ravatalozót
építünk a faluban, ebben a polgármesteri hivatal is támogat, a tulajdonképpeni építkezés viszont
közmunkával, a gegesi férfiaknak
köszönhetően valósul meg –
mondta a lelkész.
Tőkés Attila az újdonságok között említette a diakóniai csoport
által beindított kertészetet is. Az ott
termő zöldséget a falu időseinek
ebédjénél hasznosítja a lelkes aszszonycsoport.
Geges almatermő vidék, az egyháznak is több mint egy hektár gyümölcsöse van, húsz hagyományos
almafajtával pedig egy bemutató
kertészetet hozott létre. Az évről
évre megszervezett almafesztivál
hozta az ötletet egy almaprés működtetésére.
– Részben helyi alapból, részben
holland támogatással szereztük be
tavaly az alma mellett más gyümölcs préselésére is alkalmas felszerelést. Elsősorban a helyieknek
szántuk, de sokan jönnek más településekről is gyümölcsöt préseltetni
– mondta a lelkipásztor, majd elmesélte, hogy a múlt évi gazdag gyümölcstermésnek
köszönhetően
naponta 12–13 órát préseltek. A lelkész az elkövetkezőkben egy fiatal
vállalkozónak szeretné átadni az almaprést, van is egy frissen végzett
kertészmérnök, aki jelenleg Marosvásárhelyen él, de a későbbiekben
Gegesben alapozná meg a jövőt.

nagyon olcsó, szinte pazarlás, ezért
emeltük tavaly 3 lejjel az árat. Idén
viszont nem drágítottunk.
– Tervezik-e szaporítani a termést?
– Szeretnénk, de nincs alkalmas
területünk hozzá. A mezőn ellophatják és a medve is kárt tehet benne.
Beszélgetésünk végén a családfő
tevékenységeiről is szó esett. József
gondozza a Hope & Vision Egyesület tulajdonát képező, szintén Hollandiából hozott skót teheneket,
amelyekről 2018. január 17-i lapszámunkban Sikertörténet lehet a
gegesi címmel Gligor Róbert
László számolt be olvasóinknak. A
27-ről 32 egyedre nőtt állomány
egy tízhektáros, bérelt területen tanyázik. A félvad állatok nagyon védelmezik utódaikat – idén kilenc
borjú született –, ezért nem tanácsos
közel merészkedni hozzájuk. Az
egyedi látványt nyújtó skót tehenek
sokszor fák, bokrok takarásában legelnek, így nem biztos, hogy az arra
járó találkozik velük. Vizet, szénát
hozó gondozójuk füttyjelére viszont
mindig feltűnnek a domboldalon.
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Szenegál és Algéria mérkőzik az Afrika-kupáért

Szenegál jutott elsőként a fináléba az
Egyiptomban zajló Afrikai Nemzetek Kupáján,
miután a vasárnapi első
elődöntőben hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a
tunéziai
válogatottat
Kairóban. A ráadásban
Dylan Bronn öngólja
döntött: egy jobb oldali
szenegáli szabadrúgásra
a tunéziai hálóőr, Muez
Hasszen kirepült a kapujából, ám a labdát épp a
visszafutó védő fejére
ütötte.
Szenegál ellenfele az
algériai labdarúgó-válogatott lesz, miután a vasárnap esti elődöntőben
2-1-re legyőzte a nigériai
csapatot.
Az első félidőben Algéria szerzett vezetést:
Rijad Mahrez tört be
jobbról a 16-oson belülre, erős beadása pedig
mellkason találta az ötösön álló William TroostEkongot, akiről a labda a
kapuba pattant. A második játékrészben Odion
Ighalo egyenlített tizenegyesből, ám a rendes
játékidő ráadásának perceiben Mahrez szabadrúgásból eldöntötte a
találkozót.
A Tunézia – Nigéria
bronzmérkőzést szerdán,
a Szenegál – Algéria
döntőt pedig pénteken
rendezik, ugyancsak Kairóban.

A szenegáliak győztes góljának pillanata. Fotó: AFP

Eredményjelző
Labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája:
* negyeddöntő: Szenegál – Benin 1-0, Nigéria – Dél-Afrika 2-1, Elefántcsontpart – Algéria 1-1, Madagaszkár – Tunézia 0-3;
* elődöntő: Szenegál – Tunézia 1-0 – hosszabbítás után, Algéria –
Nigéria 2-1.

Gólzáporos meccsek az 1. ligában
Két mérkőzést játszottak vasárnap a labdarúgó 1. liga nyitófordulójában, mindkét találkozón az Európa-ligában múlt héten bemutatkozott
együttesek voltak érdekeltek. A CSU Craiova hazai pályán fogadta az
Academica Clinceni csapatát. A házigazdák csak nehezen, az ötödik
hosszabbításpercben szerzett találattal múlták felül az élvonalban újonc
vendégüket. Hiába vezettek két ízben is, ellenfelül mindkét alkalommal egyenlítettek – másodszor a hajrában, a harmadik hosszabbításpercben. Ekkor úgy tűnt, meglepetést tudnak szerezni, és elvisznek egy
pontot Craiováról, de két perccel később Nicolae Constantin megszerezte azt a gólt, amellyel mégis otthon tudták marasztalni a három pontot a házigazdák.

Maros KK: Kimondták a csődöt

Kihirdették a Maros Kosárlabdaklub csődjét.
A gazdasági ügyekre szakosított Maros megyei
törvényszék helybenhagyta a csődbiztos erre vonatkozó kérését, és kimondta a korábban a férfi
Nemzeti Ligában csapatot működtető sportszervezet gazdasági működésének befejezését. Az
ítélet pénteken jelent meg az igazságszolgáltatási

intézmények döntéseit ismertető Portaljust weboldalon.
A Totalbaschet internetes kosárlabdaújság
ezzel kapcsolatosan emlékeztetett: a Maros Kosárlabdaklubnak csaknem 4,4 millió lejre, azaz
majdnem 1 millió euróra rúgó adóssága volt, többek között 37 játékosnak is tartoztak, összesen
mintegy 1,5 millió lejjel. Az ügy legnagyobb kárvallottja Alhaji Mohammed,
az amerikai játékosnak több mint 190
ezer lejét nem fizették ki. A listán Goran
Martinic következik, aki 160 ezer lejét
bánhatja, illetve Ivan Ivanovic, akinek
124 ezer leje maradt a közösben.
A Maros Kosárlabdaklub jelentős tartozásokat halmozott fel játékosügynökségekkel,
utazási
irodákkal,
szállodákkal, őrző-védő szolgálatokkal
szemben is, emlékeztetett a Totalbaschet.
Fotó: Nagy Tibor

Djokovic megvédte címét,
ötödször bajnok Wimbledonban

A világelső Novak Djokovic ötödször
nyerte meg a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben két meccslabdát hárítva
legyőzte a nyolcszoros bajnok Roger Federert.
A világelső és címvédő Djokovic 25.
Grand Slam-döntőjére készült, ebből
ötöt a brit fővárosban vívott, és csak egyszer maradt alul. A Wimbledonban másodikként rangsorolt, hússzoros Grand
Slam-bajnok Federer 12. alkalommal
játszhatott finálét a Church Roadon, eddigi mérlege nyolc győzelem és három
vereség volt. Ami kettejük párharcát illeti, a korábbi 47 találkozójuk alapján
Djokovic vezetett 25-22-re, GS-mérkőzéseken 9-6-ra, füvön pedig 2-1-re. Érdekes, hogy szettekből ugyanakkor
Federer nyert többet (70-67), aki 2015ben tudta legutóbb legyőzni riválisát, s
azóta négyszer kikapott tőle.
A 48. csata a várt csúcsteniszt hozta,
nemigen tudták egymást megszorítani a
felek, a 37 éves svájci egyszer jutott
bréklabdához, de kihasználatlanul
hagyta. A rövidítésben Federer 5-3-nál
két labdára volt a szettől, de a hátul stabilabb szerb sorozatban négy labdamenetet nyerve fordított, és 62 perc
elteltével szettelőnybe került.
A folytatásban a sokat rontó Djokovic
váratlanul simán elvesztette az adogatását, majd 3:0-nál az agresszívabb svájci
már dupla brékelőnyben volt. A széteső
Djokovic egyszer még hozta a szerváját,
majd 1:5-nél a következőt semmire, kettős hibával elbukta, így a bázeli klasszis
24 perc alatt kiegyenlített.
A harmadik játszmában a 32 éves
szerb néhány megnyert hosszú labdamenet révén összeszedte magát, de továbbra sem jutott el bréklabdáig.
Federernek 5:4-nél fogadóként szettlabdája volt, de ellenfele néhány remek
szervával kijött a szorításból. A finálé
második rövidítésében Djokovic hibátlanul játszott, míg feszültebbnek tűnő ellenfele sorra ütötte a hálóba a labdákat.
Federer 1-5-ről még feljött 4-5-re, de
fordítani már nem tudott. Djokovic 2 óra
15 perc elteltével úgy vezetett 2-1-re,
hogy egyetlen bréklabdája sem volt.
Újabb fordulatként a negyedik játszmában a nyolcszoros bajnok svájci 2:2nél elvette ellenfele adogatását, majd
egy újabb brékkel 5:2-re elhúzott. Federer egy 35 (!) ütéses labdamenet végén
hárította Djokovic első bréklabdáját, de
a másodikat már nem tudta. Ezzel együtt
a következő lehetőségnél már könnyedén kiszerválta a szettet, így három óránál jöhetett az ötödik, utolsó játszma.

Ebben Federer 1:2-nél három bréklabdát hárított, de 2:3-nál már nem sikerült
neki, így az ismét alig rontó Djokovic
került lépéselőnybe, csakhogy a svájci
rögtön visszabrékelt. Innentől újra nyílt
lett a meccs, mindketten extra megoldásokat mutattak be, majd Federer egy kereszt elütéssel 7:7-nél brékelte riválisát.
Ezután a bajnoki címért szervált, de két
mérkőzéslabdát is elpuskázott, így tovább haladtak fej fej mellett egészen
12:12-ig, amikor következett az idén bevezetett szabálynak megfelelően az ötödik szettet lezáró rövidítés. Ebben újra a
szerb volt higgadtabb, így 4 óra 57 perc
elteltével – minden idők leghosszabb
wimbledoni döntője után – ő ünnepelhetett.
Az immár 16-szoros Grand Slam-bajnok és 75-szörös tornagyőztes Djokovic
2011, 2014, 2015 és 2018 után ötödször
diadalmaskodott Wimbledonban, és trófeája mellé 2,35 millió fontot kapott.

Eredményjelző
A wimbledoni teniszbajnokság
döntőinek eredménye:
* férfi egyes: Novak Djokovic
(szerb, 1.) – Roger Federer (svájci, 2.)
7:6 (7-5), 1:6, 7:6 (7-4), 4:6, 13:12 (74)
* női egyes: Simona Halep (romániai, 7.) – Serena Williams (amerikai,
11.) 6:2, 6:2
* férfi páros: N. Mahut, E. RogerVasselin (francia, 11.) – J. Cabal, R.
Farah (kolumbiai, 2.) 7:6 (7-5), 6:7
(5-7), 6:7 (6-8), 7:6 (7-5), 3:6
* női páros: S. W. Hsieh, B.
Strycova (tajvani, cseh, 3.) – G. Dabrowski, Y. F. Xu (kanadai, kínai, 4.)
6:2, 6:4
* vegyes páros: R. Lindstedt, J. Ostapenko (svéd, lett) – I. Dodig, L.
Chan (horvát, tajvani, 8.)

Brit Nagydíj: Hamilton hatodszor nyert Silverstone-ban

A hazai környezetben versenyző
Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája nyerte a vasárnapi Forma–1-es
Brit Nagydíjat, így 39 pontosra növelte előnyét az összetettben. A
címvédő és ötszörös világbajnok
hatodszor végzett az élen a nagybritanniai futamon, így Jim Clarkot
és Alain Prostot megelőzve az örökrangsor élére állt. Hamilton idei hetedik sikerét aratta, amely egyben
pályafutása nyolcvanadik futamgyőzelme volt.
Mögötte csapattársa, a finn Valtteri Bottas lett a második, a Ferrari
monacói pilótája, Charles Leclerc
pedig a harmadik. A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari

német versenyzője egy ütközés következtében csupán a 16. helyen
végzett.
A két héttel ezelőtti Osztrák
Nagydíjon győztes Max Verstappen
autóján tíz perccel a kezdés előtt, a
rajtrácson hátsó szárnyat cseréltek.
Közvetlenül a rajt után csak egy
változás történt az élmezőnyben:
Vettel megelőzte Pierre Gaslyt. Hamilton a negyedik körben átvette a
vezetést az első helyről indult Bottastól, de csapattársa két kanyar
után ismét az élre állt. A tizedik kör
után a két Red Bull és a – lágy
gumik miatt némileg lelassult – két
Ferrari nagyot csatázott egymással:
Gasly visszaelőzte Vettelt, de a csa-

Verstappen megelőzte Vettelt, ám néhány másodperccel később a német pilóta hátulról nekiütközött holland riválisának. A verseny után ezért két büntetőpontot is kapott. Fotó: Getty

pata rögtön ezután kirendelte kerékcserére, majd Verstappen a bokszutcában Leclerc elé került, és bár a
monacói is visszavette a pozíciót
két kanyar után, a folytatásban is
csak centiméterek választották el
őket egymástól.
A 21. körben Antonio Giovinazzi
kicsúszása miatt beküldték a biztonsági autót, ezt kihasználva Hamilton az élre állt, Bottas pedig a
második helyre került. A Mercedescsapatnál villámgyorsan reagáltak,
a Ferrarinál épp ellenkezőleg, és
mivel késlekedtek Leclerc bokszba
hívásával, Vettel megint a monacói
előtt találta magát.
A biztonsági autó kiállása után a
két Mercedes ismét elhúzott a többiektől, Verstappen pedig előbb
visszaverte Leclerc újabb támadását, majd megelőzte csapattársát,
Gaslyt, és előrelépett a negyedik
helyre. A 36. körben Leclerc is elment Gasly mellett, majd néhány
perccel később Verstappen megelőzte Vettelt, ám néhány másodperccel később a német pilóta
hátulról nekiütközött holland riválisának. Mindketten vissza tudtak
térni a pályára, Verstappen az ötödik pozícióban folytatta a versenyt,
Vettelnek azonban ki kellett állnia
orrkúpcserére. A Ferrari pilótája tíz
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másodperces büntetést kapott, aminek semmi jelentősége nem volt,
mivel amúgy is a mezőny végére
csúszott vissza. A versenyt követően két büntetőpontos levonással is
sújtották a versenybírók.
A hajrában Hamilton nem állt ki

Fotó: Bloomberg

újabb kerékcserére, Bottas igen,
végül mégis a címvédő brit pilóta
futotta a leggyorsabb kört, amiért
egy bónuszpontot kapott.
A világbajnokság két hét múlva
Hockenheimben, a Német Nagydíjjal folytatódik.

Eredményjelző
Forma–1-es Brit Nagydíj, Silverstone (52 kör, 306,291 km):
* pontszerzők: 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:21.08.452 óra,
2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 24.928 másodperc hátrány, 3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 30.117 mp h., 4. Pierre Gasly (francia,
Red Bull) 34.692 mp h., 5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 39.458
mp h., 6. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 53.639 mp h., 7. Daniel
Ricciardo (ausztrál, Renault) 54.401 mp h., 8. Kimi Räikkönen (finn,
Alfa Romeo) 1:05.540 p h., 9. Danyill Kvjat (orosz, Toro Rosso)
1:06.720 p h., 10. Nico Hülkenberg (német, Renault) 1:12.733 p h.
* leggyorsabb kör: Hamilton 1:27.369 p, 52. kör
* pole-pozíció: Bottas

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Hamilton 223 pont, 2. Bottas 184, 3. Verstappen 136,
4. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 123, 5. Leclerc 120, 6. Gasly 55,
7. Sainz 38, 8. Räikkönen 25, 9. Ricciardo és Lando Norris (brit, McLaren) 22-22, 11. Hülkenberg 17, 12. Kevin Magnussen (dán, Haas) 14,
13. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 13, 14. Kvjat 12, 15. Alexander Albon (thaiföldi, Toro Rosso) 7, 16. Lance Stroll (kanadai, Williams) 6, 17. Romain Grosjean (francia, Haas) 2, 18. Antonio Giovinazzi
(olasz, Alfa Romeo) 1
* csapatok: 1. Mercedes 407 pont, 2. Ferrari 243, 3. Red Bull 191,
4. McLaren 60, 5. Renault 39, 6. Alfa Romeo 26, 7. Racing Point és
Toro Rosso 19-19, 9. Haas 16
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Gulyásfőzés Magyarsároson

Szerkeszti: Mezey Sarolta

A magyarsárosi RMDSZ az idén
nyolcadik alkalommal szervezte
meg a gulyásfőző versenyt és focibajnokságot, melyre a Kis-Küküllő
menti településeket hívta meg.
Helyszín a Bandi Dezső Általános
Iskola udvara és műgyeppályája
volt. A rendezvény népszerűsítését,
a hirdetések, meghívók és emléklapok készítését Balázs Sándor mérnök vállalta el. A zenei hangulatról
Székely Szabolcs gondoskodott,
míg a hangosbemondón Kendi Róbert irányította a programot. Balázs
József elnöknek és Balázs Attila alpolgármesternek pedig a vendégek
fogadása és útbaigazítása maradt.
Egykettőre benépesült a főzésre
kijelölt hely. Sorra húzták fel sátraikat és rendezték el tűzhelyeiket a
lelkes csapatok, amelyek a legtöbb
esetben a focicsapatuk számára is
készítettek gulyást.
A vámosudvarhelyiek Bartos
Marianna főszakács és Bartos
Csaba tűzmester irányításával disznóhúsból készített gulyással kedveskedtek csapattársaiknak.
Visszatérőként, a tavalyi helyére
rendezkedett be a héderfájiak tízfős
csapata. Az üstbevalót Kántor Ildikó felügyelte, az üst alá valót
Szabó Ferenc aprította. Ez alkalommal sem feledkeztek meg a
gondos asztalterítésről, a beszédes
kancsóról és kerámiatárgyakról.
Idén először a településünkön
dolgozó állatorvos is benevezett a
versenyre Dr. Stoica nevű csapatával. Disznótökpörkölttel indított, és
olyan ügyes volt, hogy a végén elnyerte a legjobb szakács díját,
melynek nagyon örvendett.
A legnépesebb a dicsőszentmár-

toni Borlovagrend nevű csapat volt.
A főszakácsi szerepet a legfiatalabb
csapattag, Hidi Annabella látta el,
tűzmester Magyari Levente volt.
Nagy népszerűségnek örvendett és
elismerésben részesült a főztjük:
babgulyás csülökkel.
A helybéli fiatalok Ügyeskedők
főzőcsapata gondoskodott a pályán
ügyeskedőkről is. Az üst és az asztalok között sürögtek-forogtak Keszeg Enikő irányításával. A tűzről
Kolozsvári Béla gondoskodott. Hagyományos gulyással erősítették
küzdő társaikat.
A helyi szervezet ez alkalommal
is bőségesen főzött az erre járóknak. Most a változatosság mellett
döntöttek. Három nagy üstben készült a gulyás és pörkölt az idelátogatók számára. Volt berbécstokány,
őzhúspörkölt és vaddisznóhúsból
készült gulyás. Az előkészületekről
és a fűszerezésről Pataki István,
Balázs Zoltán és Szabó Levente
gondoskodtak.
Míg az üstökben vidáman rotyogott az étel, a műgyeppályán tizennégy csapat mérte össze erejét és
tudását Scridon Ioan, Nan Silviu és
Codrean Adrian vezetésével. Egész
nap tele volt az udvar, az ínycsiklandozó illatoknak, a kellemes zenének és a játék izgalmának
köszönhetően.
Mire elkészült az étel, megalakult a kóstolóbizottság is, melynek
tagjai Novák Csaba Zoltán szenátor, Bakk-Miklósi Kinga, Szabó Albert megyei tanácsos és Ozsváth
Róbert Levente voltak.
Délután 3 óra körül eredményt
hirdettek. Először a főzésben jeleskedő csapatok irányítóit jutalmaz-

ták serleggel és emléklappal: a III.
díjnak a dicsőszentmártoni Borlovagrend csapata örvendett, II. díjat
a héderfáji Visszatérők csapata kapott, míg az első díjat és a legjobb
gulyás címet a vámosudvarhelyiek
érdemelték ki. Különdíjban Pataki
István és Stoica Lucian részesültek. A sportrendezvény eredményei
a következőképpen alakultak: III.
helyezést a désfalvi csapat, II. a
szőkefalvi csapat, első pedig a Dicsőszentmártoni Kalózok lett. A
nap gólkirálya Sergiu Gutureanu, a
legjobb kapus Pop Eugen volt.
Eredményeiket éremmel és emléklappal jutalmaztuk.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik névtelenül, de kitartó és
szeretetteljes munkával segítettek,
hogy kellemes, emlékezetes legyen
ez a találkozás is. Anyagi támogatásukért illesse köszönet Gyergyai
Botondot, Vlas Florint, Iszlay
Lászlót, Vartec Andreit, Bîlea
Ioant, Szász Andrást, Simon Károlyt, Medesan Robertet, Szász
Editet és Szalma Melindát.
Köszönjük minden benevező
csapatnak a jelenlétét. Számunkra
a rendezvény sikerességét és történetiségét az is igazolja, hogy kezdetben mindenki a próbálkozó,
ügyeskedő kategóriában indult, ma
pedig már visszatérők, bizonyítani
vágyók, a közös együttlét és szórakozás ezen formáját támogató
résztvevőkké váltak. Ennél már
csak az több, hogy nemcsak a borkészítésben jeleskednek, hanem az
ételkészítés fortélyait is gyakorolják.
Jövőre mindenkit visszavárunk!
Tóth Katalin, Magyarsáros

Kicsi lány, nagy betegség

További fejlemények

Zongor Vivien Ilona állapotáról június 20án írtunk. Az 1 éves 9 hónapos szabédi kislány ritka betegséggel született: kis méretű
gége, a bal hangszál teljesen bénult, a jobb
hangszál részlegesen bénult. Emiatt légzési
nehézségei vannak, és alig jön ki hang a torkán. Romániában nem tudnak segíteni rajta,
csupán Szegeden, egy sebészeti beavatkozással. A családnak körülbelül 10.000 euróra
lenne szüksége a műtétre, az altatásra, az antibiotikumokra, a rehabilitációs kórházi kezelésekre és a beavatkozás utáni orvosi
vizsgálatokra. Mivel ez meghaladja az
anyagi lehetőségeiket, segítséget kérnek. Ezúttal a gyűjtésről és a műtét lehetséges időpontjáról kérdeztük Vivien édesanyját,
Kelemen Kingát.
– Milyen támogatásokat kaptak eddig?
– Nyitottunk egy bankszámlát, ahova euróban és lejben is küldhettek pénzösszegeket
az adakozók. Eddig 1.951 euró és 13.750 lej
gyűlt össze. Emellett a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye részéről is érkeznek
majd adományok, amiket július 19-én utalnak át. Az egyházmegye az összeg egynegyedét már összegyűjtötte számunkra, és

még most is tart az adakozás. Továbbá felkerestem a szabédi unitárius lelkészt, ő is elindított egy gyűjtést, azonban ezzel
kapcsolatban még nem kaptam visszajelzést.
Hamarosan a polgármesteri hivatalhoz is
szeretnék egy kérvényt beadni, némi támogatás reményében.
–A szükséges összeg nagy része már összegyűlt, mikorra tervezik a műtétet?
– Amikor legutóbb kint voltunk a profeszszornál, azt kérték tőlünk, hogy intézzük el
Vivien magyar állampolgárságát. Ez körülbelül augusztus közepén lesz meg, ekkor telefonálok is Szegedre, hogy készítsék elő a
szükséges papírokat. Reménykedem benne,
hogy augusztus végén vagy legkésőbb szeptember elején sikerül kiutaznunk. A műtétnek mihamarabb meg kell lennie, ugyanis
egy őszre vagy télre elhúzódó műtét után a
hideg levegő sokat árthat Vivien torkának.
– Hogyan tervezik a kiutazást és az ott-tartózkodást?
– Legutóbb egy barátunk vitt el minket
Szegedre, ezúttal is vele megyünk majd. Valószínű, hogy panzióban fogunk lakni, hogy
közel legyünk a kórházhoz. A facebookos

A Kárpát-medencei
Szentlászló települések
találkozója

Július 5-6-án tartották meg a
Kárpát-medencei Szentlászló települések találkozóját a magyarországi Zalaszentlászlón.
A Szentlászló Települések Baráti
Szövetsége 1996-ben alakult meg a
névadó király nevét viselő 15 Kárpát-medencei településsel, a lovagkirály
életének,
példájának,
emlékének őrzésére.
Immár ez volt a XXIV. találkozó,
ahol a szép számban megjelentek
között ott voltak Erdélyből Nyárád-

szentlászló és Homoródszentlászló
képviselői is. Az esemény helyszínei a barokk Szent László-templom,
valamint a Makovecz Imre által tervezett faluház voltak, ahol a résztvevők, a helyi elöljárók, Oláh
István, a Magyarok Világszövetségének alelnöke ünnepélyesen felavatták Szent László király bronz
mellszobrát az alkotó Márkus Péter
szobrász jelenlétében.
A jövő évi találkozó a horvátországi Szentlászlón lesz.
Szebeni Lajos, Nagyvárad

A rovatban közölt levelek tartalmáért,
a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

hirdetésünk láttán egy Szeged környékén élő
vidéki család is felvette velünk a kapcsolatot, felajánlották, hogy bármiben szívesen
segítenek. Köszönjünk nekik és mindenkinek, aki támogatásával hozzájárul ahhoz,
hogy gyerekünknek biztosítani tudjuk a
szükséges orvosi kezeléseket és beavatkozásokat.
Aki segíteni szeretne abban, hogy kigyűljön a teljes pénzösszeg a családnak, még
megteheti. A pénzösszegeket a következő
bankszámlára lehet folyósítani:
Banca Transilvania Tg-Mureş
Zongor Vivien Ilona
Euróban: RO25BTRLEURCRT0503069601
Lejben:
RO75BTRLRONCRT0503069601
Külföldről: BIC. BTRLRO22
és az eurós kontszám
Aki készpénzben szeretne adakozni, megteheti a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperesi hivatalának pénztáránál
kedden, csütörtökön és pénteken 10 és 14
óra között, az alábbi címen: Marosvásárhely, Bernády György tér 3. szám.
Az eddig összegyűlt adományokat július
19-én utalják át. Később is lehet adakozni,
azt azonban csak augusztusban kapja meg a
család.
Szikszai Ibolya Tünde

Kelemen Kinga és beteg kislánya, Vivien
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Laza, fiatal, családias rendezvény

Unitárius ifjúsági konferencia Jobbágyfalván

A hét végén Jobbágyfalván, a
Tündér Ilona völgyében zajlott le az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE)
idei, immár 43. ifjúsági konferenciája, ahol egyebek mellett arra keresték a választ,
hogy ki milyen úton lett azzá,
ami ma.

Gligor Róbert László

Százötven résztvevőt vártak a
rendezvényre, zömében 18-25 év
közöttieket, fiatal családok is érkeztek gyerekekkel. Minden 17. életévét betöltött fiatal és fiatal felnőtt
számára nyitott a konferencia, résztvevők pedig szinte minden erdélyi
unitárius gyülekezetből érkeztek, de
akadtak külföldiek is.

A programot istentiszteletek, áhítatok, tábortűz, sörkóstolás, előadás-sorozat,
szabadidős
tevékenységek töltötték ki. A nyitóistentisztelet és az előadások, beszélgetések
nagy
része
a
rendezvénysátorban zajlott, de volt
babzsákos pihenőzóna is, ahol beszélgetni lehetett, a záró-istentiszteletet viszont a faluban, az unitárius
templomban tartották. Ez alternatív
ifjúsági alkalom volt, amelyen nem
lelkész, hanem néhány teológiai
hallgató és világi, ODFIE-s központi tag végzett szolgálatot. Minden konferencia helyszínén a
szervezet kopjafát állít, de mivel itt
már ez az ötödik, csak az első két
alkalommal állítottak oszlopot,
azóta ezekre tesznek kis emléktáblákat a rendezvények végén – tud-

tuk meg Baróthi Brigitta főszervezőtől, aki úgy látja, szó szerint ideragadt Jobbágyfalvára az amúgy
„vándor” rendezvény, most már lassan nem a Tündér Ilona vendégházba, hanem hazaérkeznek.
Nagyon megszerették a helyet a
vendéglátás miatt is, de azért is,
mert itt minden feltétel adott a nyugodt, családias rendezvényhez, esős
időre van második szállás- és rendezvénylehetőség is a sátrakon
kívül.
Mindannyian adót fizetünk
Az unitárius fiatalok életében nagyon fontos szerepet játszik az
évenkénti ifjúsági konferencia,
amely az ODFIE legfontosabb „seregszemléje”. Jó látni, hogy immár
ez a 43. rendezvény, hogy itt vannak a fiatalok és kevésbé fiatalok,

Érdekes élettörténeteket, személyes életutakat ismerhettek meg a fiatalok

Tánctábor a barátság
és a népi kultúra ápolásáért

alatt, hogy milyen programot szervezzenek 8-10 éves gyermeküknek,
amely minőségi időtöltésnek számít
és élvezhető is. Egy biztos: unatkozni nem lehetett idén sem a marosvásárhelyi
Borsika
néptáncegyüttes táborában, amelyet
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az
RMDSZ és a Communitas Alapítvány támogatott. A részvétel minden
nagycsoportos
borsikás
számára természetes volt, lelkesedés és öröm jellemezte a négynapos
ottlétet. Az élményekről a Borsika
Trella Várhelyi Gyopár
Néptáncegyüttes Egyesület alapítói,
A szülők számára az az egyik Törzsök Zsuzsánna és Hunor menagy kihívás az iskolai szünidő séltek.
Kirándulás, tábor, néptánc- és
népdaloktatás, kézműves- és
mozgásos tevékenységek, s
ami ennél is fontosabb: csapatépítés. Mi kell ennél több
egy mai iskolás gyereknek a
vakáció ideje alatt? Ez volt a
nyár egyik fénypontja annak
a 65 Maros megyei gyereknek, akik részt vettek a II.
Borsika néptánctáborban Zetelakán.

Őszre új koreográfia
„Egy olyan korosztályt szeretnénk megszólítani, amelynek a romániai intézményes rendszer nem
biztosítja a magyar néptáncos, népművészeti képzést” – így vezeti fel
a tábort szervező Borsika Néptáncegyüttes Egyesület megalapításának
célját a Törzsök házaspár. A tábor
négy napja alatt napi két alkalommal összesen csaknem 18 órai szakmai oktatás zajlott. Felcsíki
táncrendet és népdalokat tanultak a
gyerekek, megismerték és elsajátították a stílust. „Első hallásra soknak tűnik a próbákra szánt idő, de a
gyerekek ezt nem munkának érezték vagy olyan kötelező programnak, amelyet nehezen éltek meg.
Végig lelkesek voltak. Sőt, az esti
táncház idején Levi, az oktatótár-

Erdély számos részéről érkeztek
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Fotó: Gligor Róbert László

és hogy a két nemzedék között
összhang van, továbbá jó alkalom
ez a régi barátokkal való találkozásra is.
A konferencia témája az első hallásra furcsának tűnő útadó volt,
amely azonban képletes cím, és arra
utal, hogy bizonyos embereknek
„útadót” kellett fizetniük ahhoz,
hogy eljussanak egy bizonyos pontig. Ez az út ki-ki számára a jó szakaszt jelenti, amelyet az ODFIE
révén tettek meg, és amelynek köszönhetően azzá lettek, amik ma.
Kilenc ilyen személy élettörténetét
hallgathatták meg a fiatalok, közöttük lelkész házaspárokét, egyetemistáét, pedagógusét, külföldről
„odacseppent” vagy éppen Afrikában önkénteskedő személyekét.
Ezek az előadások olyan üzenetet
hordoznak, amely a fiatalok számára is célkitűzésként értelmezhető
– részletezte a főszervező.
Második család
Második családjának tekinti az
ODFIE-s közösséget Tőkés Lehel,
akinek életét nagyban befolyásolta
a múltban a szervezet. Most a családjával, gyerekeivel jár ide, hogy
ők is követendő értékrendre találjanak az ifjúság körében. Volt korkülönbség a résztvevők között, több

gyermekes család is érkezett, és
amíg a kicsik a gyermekfoglalkoztatóban játszottak, addig a szülők
nyugodtan beülhettek az előadásokra – mondta el elégedetten a
gyergyószentmiklósi férfi, Andrási
Botond, aki ötödik alkalommal volt
jelen a konferencián. Már kiskora
óta közel állt hozzá az ODFIE, és a
konferencia azért a kedvenc rendezvénye, mert mindig van olyan témája, amely számukra fontos, és
amelyről beszélni kell.
A hangulat nyugodt, családias, a
kötöttebb programok mellett el
lehet lazulni, vannak pihenésre, beszélgetésre kijelölt helyek, és sokan
itt találkoznak régi barátaikkal –
magyarázta a székelykeresztúri fiatalember. Az Angliában élő, magyarországi származású, erdélyi
gyökerekkel nem rendelkező Matók
Dóra is ezért érkezik nyaranta az
ODFIE rendezvényeire. Hat éve
cseppent bele ebbe a közösségbe,
amelyet magáénak érez, és ma már
szervezőként vesz részt több nyári
ifjúsági rendezvényen. Számára az
jelenti a nyarat, a kikapcsolódást, ha
eljön Erdélybe, ha barátaival találkozik. Nagyon fontos számára az ifjúsági konferencia, és ez még csak
a nyár kezdete – vallotta be szigetországi lány.

sam kellett hogy biztassa őket, mozogjanak szabadon, ne a betanult
koreográfiát gyakorolják” – meséli
Zsuzsánna.
Szabadprogram, kütyük nélkül
Bármennyire hihetetlen, a gyerekek négy napig nem igényelték a
kütyüket, mindössze esténként beszéltek a szülőkkel telefonon. A kötetlen programok idején népszerű
volt a labdajáték, a szabadtéri játékokhoz ők maguk is hoztak kellékeket, de lázba hozta őket a
patakászás is: gátat építettek a Küküllőn, és akinek kedve volt, ügyességi játékokba kapcsolódhatott be.
A tábor elengedhetetlen eleme a
gyöngyfűzés is, amikor a lányok a
népviseletük ezen kiegészítőjét készíthetik el, a fiúk pedig papírrepülőt tűrögettek, fociztak, vagy volt,
akit a gipszfiguraöntés és gyurmadíszkészítés kötött le.

Összeforrott közösség
A tánctábor nélkülözhetetlen jellege már tavaly kiderült a szervezők
számára, hiszen ezáltal nemcsak
szakmai felkészülést tudnak nyújtani a gyerekeknek, hanem közösséget formálnak. Új barátságok
születtek, illetve régiek erősödtek
meg, néhányan közülük, a tánccsoportos együttlétek nyomán, közösen
szervezték a nyaralásukat, illetve
egy 20 fős lánycsoport az egyik közösségi felületen is aktívan tartja a
kapcsolatot. „Esténként a többgyerekes családok mintájára mozogtunk, mert a kisebb vagy először
táborozók számára mi, felnőttek helyettesítettük a szülőket” – emlékszik vissza az esti altatási
ceremóniára Hunor, akinek a tábor
lejártával hiányérzete támadt:
„senki nem hívott fel szipogva,
hogy hiányzunk”.
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DIMITRIE CANTEMIR POSzTLICEÁLIS ISKOLA
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel
akkreditált tanintézet

SzAKKÉPESÍTÉS

ÉVI TANDÍJ

KEDVEzMÉNYEK A KÉPzÉSEK RÉSzTVEVŐINEK

ÁLTALÁNOS
ORVOSI
ASSzISzTENS
nappali
3 éves

2.800 lej
6 részletben,
az elsőt
(550 lej)
a beiratkozáskor kell kifizetni,
a 2-6. részletet
(egyenként 450 lej)
a beiratkozási kérvény
(típusnyomtatvány)
alapján

GYóGYSzERÉSzASSzISzTENS
nappali
3 éves

2.800 lej
6 részletben,
az elsőt
(550 lej)
a beiratkozáskor kell kifizetni,
a 2-6. részletet
(egyenként 450 lej)
a beiratkozási kérvény
(típusnyomtatvány)
alapján

Beiratkozás:
2019. július 8–26. és
szeptember 2–13. között,
10-től 17 óráig,
hétfőtől péntekig
a Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola
titkárságán,
a Bodoni Sándor utca 3-5. szám alatt

A BEIRATKOzÁSHOz/ TöRzSKöNYVEzÉSHEz
SzüKSÉGES IRATOK
Iratok eredeti példányban:
– a középiskola elvégzését igazoló okirat
– érettségi oklevél
– az érettségi oklevelet helyettesítő igazolás (2019-es
évfolyam)
– születési bizonyítvány, (esetenként) házasságlevél,
személyazonossági igazolvány
– orvosi igazolás a családorvostól, amely igazolja, hogy
a jelentkező egészséges (clinic sănătos), és alkalmas
az egészségügyi asszisztensi szakma gyakorlására.
Az orvosi igazolást minden tanév elején be kell nyújtani.
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el az eredeti
iratok alapján, amelyeket visszaadnak.
A beiratkozási díj 150 lej (a díj befizetése alól mentesülnek a gyakorló pedagógusok gyermekei, erről a szülők
tanintézményében kiadott igazolást kell bemutatni).
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy időben
történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj első részletét is.

• A nehéz anyagi helyzetben lévő diákok a 2. részlettől
kezdődően kérhetik a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb
felvilágosítás a titkárságon).
• Szálláslehetőség diákbentlakásban, minden szobában számlázott szolgáltatásokkal (fűtés, meleg és hideg víz, villanyáram),
internet, kábeltelevízió.
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a diákokra
összpontosító interaktív módszerekkel.
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola honlapján.
• Állandó bejárás a Serafim Duicu könyvtárba, hozzáférés az
adatbázisához és az internethez.
• Szaktermek
• Modern laboratóriumok
• Osztálytermek oktatásra
PARTNERKAPCSOLATOK
• Szerződéses együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi
Kórházzal és a Megyei Klinikai Kórházzal az egészségügyi,
gyógyszerészképzésben (klinikai szakgyakorlat) az országos
normáknak megfelelően.
• Együttműködési szerződések és protokollok gyógyszertári
egységekkel, gyógyszergyárakkal, laborokkal és gyógyszerlerakatokkal a szakmai gyakorlat biztosítása céljából.
• Oktatási együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi Szolgálattal
• Orvosi magánrendelőkkel
• Idősotthonokkal

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:

Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola,
Marosvásárhely,
Bodoni Sándor u. 3-5. szám.
Tel/fax: 0365/401-129
www.scoalacantemir.ro

A posztliceális képzésre a középiskolát elvégzett diákok iratkozhatnak be érettségi diplomával vagy anélkül.

NE CSAK DIÁK LÉGY, LÉGY ERASMUS+-OS DIÁK

A Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola 2016-tól kezdődően Erasmus+ programokat kínál, amelyek keretében az általános orvosi asszisztens képzés diákjai 19 napos
szakmai gyakorlaton vehetnek részt európai országok egészségügyi intézményeiben a szakmai, kulturális és nyelvi versenyképesség növelése érdekében.
A Nursing transcultural program az általános orvosi asszisztens szak 42 másod- és harmadéves diákját célozza, akiknek lehetőségük lesz szakmai gyakorlaton részt
venni Olaszországban a campobassói A. Cardarelli kórházban, Spanyolországban a granadai UED Los Tulipanes központjában, Németországban a hattersheimi
idősotthonban (Senirenresidentz), illetve Ausztriában a bécsi Allgemeinmedizin kórházban.
ERASMUS+ program
2016–2017-es tanév

„Gyakorlati szakmai képzés leendő általános
orvosi
asszisztenseknek
sürgősségi esetekre az európai normáknak megfelelően”
20 harmadéves diák szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A.
Cardarelli kórházban.
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851

ERASMUS+ program
2017–2018-as tanév

„Európai készségek az ápolási és kivizsgálási módszerek terén”

40 másod- és harmadéves diák szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli
kórházban, valamint a spanyolországi granadai UED
Los Tulipanes központban.

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/269-667
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862

• Maros megyei RMDSZ

• Thomas Hux sofőriskola

• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás

- 0265/264-442
- 0265/262-907
- 0741-235-239,
- 0365/882-842

- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

ERASMUS + program
2018–2019-es tanév

„Gondozzuk emberségesen és hozzáértően nagyszüleinket
– transzeurópai geriátriai (idősgyógyászati) egészségügyi
nevelés”
40 másod- és harmadéves diák 19 napos szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli kórházban,
a spanyolországi granadai UED Los Tulipanes központban,
valamint a németországi hattersheimi idősotthonban.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNyÖK, SZALAGFÜGGÖNyÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELyI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)

MAROSVÁSÁRHELyI SZÉKHELyŰ ÉPÍTŐIPARI CÉG munkatársakat keres a következő munkakörök betöltésére: ÉPITÉSVEZETŐ MÉRNÖK; GÉPKEZELŐ SZAKEMBER földmunkagépekre; professzionális, B, C, C-E kategóriával rendelkező SOFŐR; KARBANTARTÓ elektromos és benzines
kisgépek javításához, VILLANYMOTOR-TEKERCSELŐ. Hosszú távú, folyamatos és megbízható munkalehetőséget biztosítunk, versenyképes jövedelemmel. Érdeklődni lehet munkanapokon a 0742-636-597es telefonszámon. (63796-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21356)

A KOVÁCS PÉKSÉG BOLTI ELADÓT alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (21398)

ALKALMAZUNK RAKTÁROST és SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel.
0741-215-738. (21398)

CSATLAKOZZ A PETRy MAROSVÁSÁRHELyI CSAPATÁHOZ! Mosolygós, kedves NŐI és
FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi hentesboltjainkba. Szakmai tapasztalat nem szükséges,
mindenki betanításban részesül. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro. Tel: 0733-990-055. (-I)

A TEXT CAR SERVICE KFT. ALKALMAZ három AUTÓSZERELŐT, egy MŰHELYVEZETŐT,
egy RECEPCIÓST, egy SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Érdeklődni a 0745-867-604, 0265/322-013-as
telefonszámokon. Önéletrajzokat július 26-áig lehet benyújtani. (21411-I)

A Népújság hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NyUGATI JELENBE.
MISSISSIPPI SzŐNYEGMOSó
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

Kiegészítik
a Roncsprogram pluszt

A kormány 15 millió lejjel kiegészíti hétfőtől a Roncsprogram
plusz
kezdeményezést, miután az elmúlt
négy hónapban a magánszemélyeknek felajánlott összes
voucher elfogyott – közölte a
környezetvédelmi minisztérium.

A rendelkezésre álló összegből
334 elektromos autót jegyeztek
elő. Graţiela Gavrilescu tárcavezető arra számít, hogy év vége
előtt elfogy a 15 millió lejes kiegészítő összeg is. A minisztérium
szerint a Roncsprogram plusz akcióban a polgárok 45.000 lejes
ökoértékjegyet kaphatnak, ami
nem haladhatja meg egy új, teljesen elektromos jármű kereskedelmi árának 50%-át. Új, külső
tápellátással rendelkező plug-in
jármű beszerzése esetén a vásárló
20.000 lejes értékjegyet kap,
amely az autó eladási árának leg-

feljebb 50%-a lehet. Az ilyen típusú hibrid járművek szén-dioxidkibocsátásának kisebbnek kell
lennie mint 50 g/km.
A programhoz való hozzáférés
nem függ attól, hogy a vásárló leadott-e egy használt autót, de a
klasszikus roncsautóprogram keretében kínált kiselejtezési díj összevonható a Roncsprogram plusz
kiterjesztés által biztosított ökoértékjeggyel.
Ha a kérelmező töröl a forgalomból egy nyolc évnél régebbi
járművet, és úgy dönt, hogy új
elektromos autót vásárol, jogosult
mind a 6.500 lejes selejtezési díjra,
mind a 45.000 lejes ökoértékjegyre.
Ugyanez érvényes plug-in hibrid jármű megvásárlása esetén,
amikor a vásárló mind a 6.500 lej
kiselejtezési díjat, mind pedig a
20.000 lejes ökoértékjegyet megkapja. (Agerpres)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADó első osztályú, első emeleten
levő háromszobás tégla tömbházlakás a régi Tudorban (Bucsin utca).
Érdeklődni a 0744-867-496-os telefonszámon. (3504-I)
VENDÉGHÁz kiadó Gyulán, fürdőövezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Interneten megtekinthető: http://alexandervendeghaz.hu (2101-I)
ELADó kétszobás, magasföldszinti
tömbházlakás a Kövesdombon. Tel.
0722-295-524. (5/3475-I)
ELADó tetőcserép bontásból. Tel. 0751154-902. (7/3372)
ELADó jó állapotban levő kanapé,
két fotel és egy Samsung tévé. Tel.
0742-795-909,
0365/444-905.
(1/3484-I)
ELADó tűzifa: gyertyán, 140 lej. Tel.
0740-570-753, 0745-793-465. (13/3431)
ELADó sírhely a régeni alsó katolikus
temetőben. Tel. 0740-077-814. (58)
ELADó ház Marosszentkirályon, a
Völgy utca 8. szám alatt. Érdeklődni
a 0755-896-799 és a 0756-214-509es telefonszámokon. (3518-I)
SüRGŐSEN eladó jó állapotban levő
konyha- és szobabútor, aragázkályha, rendelésre készített bejárati
ajtó (új), ruhásszekrény, csillárok, jutányos áron. Tel. 0752-246-310.
(sz.-I)
VÁRMEzŐBEN a főút mellett 4
db.500 m2-es telek eladó kedvező
áron.
Tel.
0036-203-348-629.
(3510-I)

ELVESZETT

Forrás : ecolounge.hu

ELVESzTETTEM Gaál Csaba névre
szóló könyvtári belépőmet. Semmisnek
nyilvánítom. (sz.)
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Mély fájdalommal a szívünkben,
de Isten akaratában megnyugodva közöljük, hogy a
szeretett
édesapa,
testvér,
nagybácsi,
nagytata,
a
székelykáli születésű
ÁGOSTON KÁROLY
mindenki kedves Karcsi bácsija
életének 72. évében, betegségét
türelemmel
és
csendesen
viselve, 2019. július 12-én örök
nyugovóra tért. Drága halottunk
virrasztása a Pax temetkezési
vállalat székhelyén (Papiu Ilarian
utca 10.) július 16-án este 7 órakor, temetése szerdán, július 17-én
13 órakor lesz a székelykáli ravatalozótól.
A gyászoló család. (-I)

MINDENFÉLE

ELHALÁLOZÁS

FÉMSzERKEzETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
nagybátyánktól,
ÁGOSTON KÁROLYTóL,
akinek emlékét szívünkbe zárjuk.
Nyugodjon békében, Karcsi
bátya!
Unokahúgai: Enikő, Izabella,
Jutka, Tünde és családjuk. (-)

VÁLLALOK
tetőkészítést,
cserépforgatást,
csatornakészítést.
Tel.
0751-847-346. (14/3188)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/3460-I)
KÉSzÍTüNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (1/3230)
ALKALMAzUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21373)
KERESEK EGY NŐT vagy CSALÁDOT két idős személy állandó gondozására
falura, Mezősályiba.
Motiváló fizetést ajánlok. Érdeklődni
a 0741-365-957-es telefonszámon.
(8/2505-I)
AUTOMATA mosógépeket, hűtőszekré-nyeket javítok. Tel. 0755-825502. (3511)
TETŐJAVÍTÁS, csatornázás, festésmázolás, szigetelés, teraszjavítás.
Tel. 0759-467-356. (3513)

MEGEMLÉKEZÉS

Az emlékezéshez szeretet kell,
és akit szeretünk, nem
feledjük el. Az idő múlik, a
hiányod nagyon fáj, meg
kellett tanuljunk élni nélküled.
Emléked elkísér egy életen át.
Könnyes
szemmel
emlékezünk
július
16-án
SzöVÉRFI KÁROLYRA (volt
futballista) halálának első
évfordulóján.
Fájó szívvel,
soha el nem múló szeretettel
őrzi emlékét bánatos felesége,
Kati, lánya, Enikő, veje, Lulu,
valamint unokái: Cristi, Gabi
és Tzontzo. Álmod legyen
csendes! Nugodj békében,
drága Kari tata! (sz-I)

Az idő múlik, feledni nem
lehet, csak letörölni a hulló
könnyeket. Szomorú szívvel
emlékezünk PORTIK CSERES
OLGÁRA szül. Nagy halálának
első évfordulóján, július 16án. Szerettei. (3507-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy
özv. KUN EDIT
szül. Balog
földi hamvait július 16-án, kedden 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra a református temetőben, egyházi szertartás szerint.
Búcsúznak tőle gyermekei:
István, zita és Gyuri, menye,
Babuci, unokái: Arni, Noémi
és férje, Dan, dédunokája, Erik.
Nyugodj békében!
A gyászoló család. (6/3491-I)
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, szomszéd és jó ismerős,
özvegy CSERNÁCzKI ILONA
nyugdíjas tanítónő
életének 93. évében, 2019. július
13-án csendesen elhunyt.
A temetés folyó év július 17-én,
szerdán 14 órakor veszi kezdetét
a Papiu utcabeli római katolikus
temető felső kápolnájában. Pihenése legyen csendes!
A gyászoló család. (3517-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama
és dédmama,
RUSI ILONA
született Kurcsi
életének 88. évében csendesen
elhunyt. Temetése 2019. július
17-én, szerdán lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Emlékét szívünkben őrizzük.
(sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk dr.
KISGYöRGY ÁRPÁDNÉ szül.
Kis Emilia főgyógyszerésznőtől.
Együttérzésünket
fejezzük
ki
a
gyászoló
családnak. Nyugodjál békében,
drága
Emmike!
Évfolyamtársaid és kollégáid. (3512-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás
szívvel
köszönjük
mindazoknak,
akik
drága
szerettünk,
MAKKAI
LAJOS
temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek és együttérzésükkel mély fájdalmunkban
velünk osztoztak. A gyászoló
család. (3495)
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