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Petíció – határozottabb fellépést várnak a ruhában fürdőzőkkel szemben

Karszalagos belépés
a Víkendtelepen

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,
FÉLÁRON!

Két összeírópont
újranyílik

Alig tíz nap múlva zárul a népszámlálás második szakasza, amikor a kérdezőbiztosok otthonukban keresik fel
azokat, akik nem éltek az önkitöltés lehetőségével. A csütörtöki sajtótájékoztatón a marosvásárhelyi
eredményeket ismertette Soós Zoltán
polgármester és Kovács Mihály
Levente, az RMDSZ városi szervezetének elnöke.

____________4.
Erdélyi arcok

Obermájer Ervinről, dr. Macalik Győző
és vértanútársai szentté avatási eljárásának posztulátoráról, Márton Áron
püspök szentté avatási ügyének viceposztulátoráról a nagy többség azt
tudja, hogy római katolikus pap, egyházi szolgálatot teljesít. További tevékenységei azonban kevésbé ismertek.
Másik feladatköre, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegye Posztulátori Irodáját vezeti, és a jövendőbeli szentté
avatások előmozdításán dolgozik.

Fotó: Vajda György

Menyhárt Borbála
Néhány napja karszalagot kapnak azok, akik a marosvásárhelyi Víkendtelepre váltanak belépőt, az intézkedéssel azokat
próbálják kiszűrni, akik – megkerülve a jegyvásárlást – „belógnak” a szabadidőközpont területére. Eközben a közösségi
oldalon az utóbbi napokban ismét sokan nehezményezték,
hogy van a városnak egy ilyen méretű, szépen rendbe tett

strandja, csúszdákkal, több medencével, viszont a városlakók
közül sokan nem veszik ezt igénybe, ugyanis gyakori látvány
– főként este 7 óra után, amikor már ingyenes a belépés –,
hogy egyesek utcai ruhában, koszos alsóneműben fürdenek,
vagy éppen a ruháikat mossák a medencékben. Petíció is indult ez ügyben, amiben határozottabb fellépést kérnek a
város vezetőségétől.

(Folytatás a 4. oldalon)

____________15.
Csíkszereda,
a régizene
fővárosa

Néhány nap múlva megkezdődik a
Csíkszeredai Régizene Fesztivál és
hagyományos kísérőrendezvénye, a
Régizenei Nyári Egyetem, így Csíkszereda több mint egy hétre újra a muzsikálás és a régizene-oktatás
központjává válik.

____________17.

Helyben a helyreállítás
Benedek István
Nemrég derült ki, hogy szerződésbontást kezdeményezett az északerdélyi autópálya két szakaszán is dolgozó kivitelező az illetékes hatósággal, arra hivatkozva, hogy az építőanyagok megdrágulása
miatt képtelen a leszerződött összegért elvégezni a munkát. Ez egyben arra is utaló jel, hogy újabb komoly gond lesz az uniós helyreállítási alapból pénzelni szándékozott infrastrukturális
beruházásokkal, amelyeknek a helyzete eddig sem állt fényesen.
Azt már nagyon rég tudjuk, hogy a szép hazánkbeli közberuházási
pályázati rendszer egyik legfontosabb eleme és egyben rákfenéje az
alacsony ár, azaz minél olcsóbban vállalja fel az építő a munkát,
annál nagyobb eséllyel pályázhat a kivitelezési jogra. Az sem mellékes, hogy a minőségi kritériumokra közel sem fektetnek akkora
hangsúlyt, mint az alacsony árra. Amikor ilyen feltételekkel keresnek
építőket, akkor elkerülhetetlenül a szakmai színvonal alsó felében
teljesítő cégek jelentkeznek, amelyek beérik kevéssel is, cserébe legalább gyatrán is dolgoznak. Abban a közegben a tőkeerősség is ismeretlen fogalom, nincs anyagi tér az esetleg menet közben
jelentkező, előre nehezen beszámítható problémák kezelésére, mint
például a szükséges anyagok drágulása. Ez még normális gazdasági
légkörben sem lenne egészséges, de így, hogy az energiahordozók
és az építőanyagok ára szinte soha nem látott tempóban emelkedik,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 38 perckor,
lenyugszik
21 óra 16 perckor.
Az év 189. napja,
hátravan 176 nap.

Ma ELLÁK,
holnap LUKRÉCIA napja.
LUKRÉCIA: a Lukréciusz
(jelentése: nyereség) férfinév
női párja.

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 24 0C
min. 15 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. július 7.
1 EUR
4,9451
1 USD

4,8462

100 HUF

1,2015

1 g ARANY

271,8570

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
14, 7, 6, 8, 37 + 13

NOROC PLUS: 0 9 8 3 8 0

15, 11, 10, 12, 14, 13

SUPER NOROC: 3 7 5 0 9 2

22, 40, 10, 7, 14, 11

NOROC: 7 3 2 5 4 4 0

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,
szombat – vasárnap zárva. Tel. 0265/268-854.

Megyei hírek
Felújítás előtt
a Friedrich Schiller iskola
Uniós alapokból újítják fel a marosvásárhelyi Friedrich
Schiller Általános Iskolát, a beruházás értéke (héával
együtt) mintegy 12,5 millió lej. A tervek szerint 2023 októberében fejeződik be a munkálat, a tanulókat addig az iskola igazgatótanácsának július 6-i döntése szerint két, az
önkormányzat által biztosított helyre költöztetik: a Kárpátok sétányon található Traian Săvulescu Mezőgazdasági
Főgimnáziumba, valamint a Serafim Duicu Általános (az
egykori 11-es számú) Iskola épületébe. Az iskola vezetősége és az önkormányzat közötti megállapodás értelmében a szóban forgó helyiségeket az új tanév elejére
alakítják ki, a tanítás délelőtt zajlik – tájékoztat Facebookoldalán a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal.

Iratkozás a pótérettségire
A sikertelenül vizsgázott vagy a megmérettetésről kimaradt diákok július 18–25. között iratkozhatnak be az őszi
pótérettségire, amely augusztus 16-án a román nyelv és
irodalom írásbeli vizsgával kezdődik. 17-én a szaknak
megfelelő kötelező tantárgyból, 18-án a választott tantárgyból, 19-én anyanyelvből adhatnak számot tudásukról
a fiatalok. A szóbeli kompetenciavizsgák augusztus 22–
29. között zajlanak. Az óvások előtti, ideiglenes vizsgajegyeket augusztus 31-én, a végső eredményeket
szeptember 3-án teszik közzé.

Hosszított program
az útlevélosztályon
Augusztus 19-ig hosszított program szerint fogadja ügyfeleit a Maros megyei útlevélosztály a marosvásárhelyi Călăraşilor utca 26-28. szám alatt. Az ügyfélfogadás két
órával hosszabb, 8.30-tól 18.30-ig tart az eredeti 16.30 óra
helyett.

Kirándulás Székelyderzsre
A Maros Megyei Magyar Nyugdíjasok Egyesülete kirándulást szervez július 16-án, szombaton Székelyderzsre, a
Szent László legendát ábrázoló, felújított freskóval díszített unitárius templomhoz. Érdeklődni, jelentkezni július 15ig a 0744-928-299-es telefonszámon lehet, naponta 9–13
óra között.

Változott
az istentiszteletek időpontja
A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban júliusban és augusztusban, a nyári kánikulára való tekintettel,
a vasárnapi istentiszteletek délelőtt 10 órakor kezdődnek.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Döntetlen Kazahsztánban a BL-selejtezőben
A Ferencváros 0-0-s döntetlent játszott szerdán a kazah
Tobol vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában, a párharc első mérkőzésén.
A Ferencváros jobban kezdte a mérkőzést ellenfelénél,
mégis a kazahoké volt az első komoly lehetőség. Később a
magyar bajnok előtt is adódott ziccer, de Boli és Zachariassen sem volt elég higgadt, hogy vezetéshez juttassa a csapatát. A játékrész második felében kissé töredezetté vált a
játék, így a kapuk kevésbé forogtak veszélyben, azaz nem
született gól a szünetig.
A folytatásban ismét a zöld-fehérek ragadták magukhoz
a kezdeményezést, fölényük azonban meddőnek bizonyult,
ugyanis komoly bravúrt nem kellett bemutatnia a hazai kapusnak ahhoz, hogy a Tobol tartsa a 0-0-s eredményt. A hajrára sem változott a játék képe, a magyar bajnok irányított,
de azért komoly nyomást nem tudott helyezni a riválisára,
amely így biztosan őrizte a lefújásig a gól nélküli döntetlent.
A Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás az M1 aktuális csatornának úgy nyilatkozott, hogy a várakozásnak
megfelelően nehéz mérkőzés volt a kazah bajnok ellen,
amely már ritmusban van. „Nekünk ez volt az első tétmér-

kőzésünk a szezonban, ez mindig nagyon nehéz, nem tudni,
hogy pontosan hol állunk, úgyhogy örülünk, hogy kapott
gól nélkül hoztuk le a mérkőzést. Természetesen nyerni szerettünk volna, emiatt nem vagyunk elégedettek. Nagyon
fontos tanulságokat kell ebből a mérkőzésből leszűrni, és
bízom benne, hogy hazai pályán a továbbjutást ki tudjuk
harcolni“ – mondta.
Hozzátette: a visszavágón fontos lesz, hogy a csapatrészek jobban működjenek együtt, kevesebb hibával játsszanak, és a pozíciós játék jobb legyen. „Az ellenfél játékosai
a párharcokat keresik, abban nagyon tapasztaltak, minden
eszközt bevetnek, hogy kizökkentsenek minket a ritmusból.
Mentálisan erősnek kell lennünk nagyon, hogy ne hagyjuk,
hogy ezt megtegyék, és természetesen minőségben a labdával, a támadásokban sokkal veszélyesebben és nagyobb
átütőerővel kell majd játszanunk“ – hangsúlyozta.
A visszavágót szerdán 21 órai kezdettel rendezik a budapesti Groupama Arénában. Az ütközet győztese a szlovák
Slovan Pozsony és a grúz Dinamo Batumi továbbjutójával
találkozik, míg a vesztese átkerül az Európa-konferencialigába, ahol az északmacedón KF Skupi és a gibraltári Lincoln Red Imps alulmaradója vár rá.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés: Tobol Kosztanaj (kazah) – Ferencvárosi TC 0-0
Kosztanaj, vezette: Dario Bel (horvát).
Sárga lap: Jovancic (32.), Kajrov (38.), illetve Vécsei (34.), Boli (38.), Laidouni (71.).
Tobol Kosztanaj: Mokin – Kajrov, Malij, Tomasevic, Amanovic – Tagibergen, Jovancic, Zsarinbetov (68. Muzsikov) – Tosic, Zsakszilikov
(76. Vukadinovic), Brigido (64. Szergejev).
Ferencvárosi TC: Dibusz – Botka (77. Wingo), S. Mmaee, Kovacevic, Civic – Laidouni, Zachariassen (62. Marquinhos), Vécsei (51. Esiti)
– Tokmac, Boli (62. Bassey), Traore.

Eredményjelző

Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzések:
* szerdán játszották: Bodö/Glimt (norvég) – KÍ Klaksvík (feröeri) 3-0, HJK Helsinki (finn) – FK Riga FS (lett) 1-0, F91 Dudelange (luxemburgi) – KF Tirana (albán) 1-0, Zrinjski Mostar (bosnyák) – Sheriff Tiraspol (moldovai) 0-0, NK Maribor (szlovén) – FK Sahtyor Szaligorszk
(fehérorosz) 0-0, Slovan Pozsony (szlovák) – Dinamo Batumi (georgiai) 0-0, Tobol Kosztanaj (kazah) – FERENCVÁROSI TC (magyar)
0-0;
* kedden játszották: KF Ballkani (koszovói) – Zalgiris Vilnius (litván) 1-1, Lech Poznan (lengyel) – Qarabag FK (azeri) 1-0, The New
Saints (walesi) – Linfield (északír) 1-0, Shamrock Rovers (ír) – Hibernians (máltai) 3-0, KF Skupi (északmacedón) – Lincoln Red Imps
(gibraltári) 3-0, Pjunik Jereván (örmény) – KOLOZSVÁRI CFR 1907 0-0, Malmö FF (svéd) – Vikingur Reykjavik (izlandi) 3-2, PFC Ludogorec (bolgár) – FK Sutjeska Niksic (montenegrói) 2-0.

Szombaton Szuperkupa-döntő

A bajnok Kolozsvári CFR 1907 és a Románia-kupa győztese, a Sepsi OSK összecsapásával szombaton elkezdődik a 2022/2023-as
román labdarúgóidény. A mérkőzést 20.30 órai kezdettel az aradi Neumann Ferenc-stadionban rendezik, győztesét a Szuperkupával
jutalmazzák.
A két csapat többnyire gólszegény mérkőzéseket játszik, a legutóbbi tíz összecsapásukon egyetlen alkalommal született kettőnél több
találat. A háromszékiek ugyanakkor egyetlen alkalommal nyertek a kolozsváriak ellen, a 2020/2021-es szezonban, amikor a Sepsi OSK
is a felsőházi rájátszásban szerepelt.
A mérkőzést a DigiSport 1, a Prima Sport 1 és az Orange Sport 1 televízió élőben közvetíti.

A kis jövedelmű nyugdíjasok júliusi támogatását
nem veszik figyelembe a 90%-os gyógyszerárkedvezményre való jogosultság megállapításakor
A júliusban a 2000 lejes vagy annál alacsonyabb jövedelemmel rendelkező nyugdíjasoknak nyújtott pénzügyi
támogatás nem minősül nyugdíjból vagy szociális juttatásból származó jövedelemnek, és nem befolyásolja a 90 százalékos gyógyszerárkedvezményhez megszabott felső
jövedelemhatárt – hívja fel a figyelmet csütörtöki közleményében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(CNAS).
A 2022/74-es sürgősségi kormányrendelet alapján a kis

jövedelmű nyugdíjasoknak kiutalt 700 lejes támogatást
nem veszik figyelembe a 90 százalékos gyógyszerárkedvezményre való jogosultság megállapításakor, amelynek a
legtöbb 1429 lejes nyugdíj az előfeltétele – tájékoztat a
pénztár.
A CNAS emlékeztet, hogy 2022. január elsejétől a
gyógyszerek referenciaárának 90%-os kompenzációjában
részesül minden nyugdíjas, akinek maximum 1429 lej a
nyugdíja. (Agerpres)

RENDEZVÉNYEK

műsort mutat be, majd 17 órakor, a nyertesek díjazása
után utcabál kezdődik. A részvétel meghívóhoz kötött.

Vándor bográcsgulyásfőző
verseny
A marosvásárhelyi Magányosok Klubja július 16-án, szombaton vándor bográcsgulyásfőző versenyt tart Iszlóban, a
sportpályán. Jelentkezni július 8-ig (máig) lehet Kopacz
Imolánál a 0365-428-664-es, 0745-221-326-os telefonszámon vagy a kopimola@freemail.hu e-mail-címen. A rendezvény délelőtt 9 órakor kezdődik, ünnepi beszédet
mond Barabási Ottó, Székelyhodos község polgármestere, áhítatot tart Hajlák Attila István római katolikus plébános. A verseny 10 órakor indul, a zsűrizésre déli 12-kor
kerül sor. 16 órától a Magányosok Klubja szórakoztató

Nyári iskola a természettudományi
múzeumban
Júliusban péntek délelőttönként 10 órától a hagyományos
Nyári iskola a múzeumban című vakációs tevékenységekre várják a gyermekeket a marosvásárhelyi természettudományi múzeum munkatársai. Július 8-án (ma) Tízórai
teázás, 15-én Apró bányászok a múzeumban, 22-én Repülő szirmok, 29-én Az ombre frizurás emlős címmel zajlik
kétórás foglalkozás. A részvételi díj alkalmanként egy gyerek számára 8 lej. Feliratkozni kedden, szerdán és csütörtökön lehet 9-13 óra között a természettudományi
múzeum Horea utca 24. szám alatti székhelyén vagy a
0740-189-067-es telefonszámon.
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Megrendezett színjátéknak tartja az ügyészség
a kidobott levélvoksok körüli botrányt

A sajtó számára előre kitervelt színjátéknak tartja
Mircea Galina, a Maros megyei ügyészség szóvivője az
idei magyarországi országgyűlési választásokat
megelőző erdélyi levélszavazatos botrányt, amelyre
hivatkozva az ellenzék az összes levélvoks megsemmisítését követelte – közölte csütörtökön internetes
oldalán a Krónika című lap.

A lap megtudta: tovább nyomoz az ügyészség azoknak a
részben megégetett magyarországi levélszavazatoknak az
ügyében, amelyeket a Marosvásárhely melletti Jedd település
határában, egy illegális szeméttelepen találtak néhány nappal
az országgyűlési választások előtt.
„Úgy tűnik, nem érvényes szavazatokról van szó, az azonosító adatok hiányosak. Minden jel arra utal, hogy egy megrendezett akcióról van szó, hiszen mind a tizenhárom
szavazólapnak csak a széle volt megégetve, utána pedig eloltva. A nyomozás még nem zárult le, de elmondhatom, hogy
90 százalékban színjátékról van szó” – mondta a Maros megyei vádhatóság szóvivője a Krónikának. Mircea Galina hozzátette: a magyarországi ügyészséggel is együttműködnek.
A vádhatóság megpróbálta kideríteni, ki lehet az a személy,
aki egy feltöltős kártyás telefonról felhívta az egyik marosvásárhelyi újságírót, és közölte vele, hogy meggyújtott szavazócédulákat talált. Az „informátor” azóta sem használja a
Punctul.ro portál munkatársának megadott számát. A nyomozók dolgát az is nehezíti, hogy az illegális szeméttelep környékén egyetlen térfigyelő kamera sem található.
Az ügyészségi illetékes szerint jóformán egyetlen esélyük
maradt: a bukaresti biokriminalisztikai laboratórium vizsgálati
eredménye. Kollégái annyit tudtak meg, hogy a szavazólapo-

kat a Román Posta és a szavazók postaládái közti úton „térítették el”.
A Krónika felidézte: Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke szerint egy tizennégy évvel korábbi esetre
emlékeztet a március végén „véletlenszerűen megtalált”, megégetett szavazólapok ügye. 2008 februárjában azonos forgatókönyv szerint már megpróbálták lejáratni a székelyföldi
magyarságot.
„Eldobott és elégetett szavazólapokról szóltak az első kérdések tizennégy évvel ezelőtt, amikor először választottak
meg az SZNT elnökévé. A tisztújító gyűlés egy másfél évig
tartó népszavazásra tett pontot, és közölte annak végleges
eredményét: több mint 210 ezren szavaztak Székelyföld autonómiájára” – írta közösségi oldalán Izsák Balázs. A marosvásárhelyi román sajtó azonban nem a székelyek
autonómiaigényre volt kíváncsi. Az SZNT újonnan megválasztott elnökének „a kamerák kereszttüzében, mikrofonok erdeje előtt” kellett nyilatkoznia egy számára addig ismeretlen
eseményről: Jedden félig elégett szavazólapokat talált egy ismeretlen személy, aki erről értesítette a román sajtót.
Az SZNT elnöke a Krónikának elmondta: akárcsak az idei
esetben, az akkori szavazólapok sem voltak annyira elégve,
hogy ne legyen kiolvasható a szavazati szándék. A „tettesek”
akkor is Marosvásárhely és Jedd között szórták szét a bizonyítéknak szánt dokumentumokat.
„Már akkor hangsúlyoztam, hogy aljas provokációról van
szó” – szögezte le a Krónikának Izsák Balázs, rámutatva:
akkor is a nemzeti oldalt próbálták lejáratni, hiszen az állítólagos illegális szeméttelepen kivétel nélkül az autonómiát elutasító szavazatokat találtak. (MTI)

Lemondott Boris Johnson
a brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéről

Lemondott csütörtökön Boris Johnson a brit Konzervatív Párt vezetői posztjáról. A lépéssel megszűnik
Johnson miniszterelnöki tisztsége is, de a kormányfő bejelentette, hogy utódja megválasztásáig
ellátja hivatali feladatait.

Johnson, aki 2019 óta állt a kormányzó Konzervatív Párt és
a brit kormány élén, csütörtök délután, a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt felolvasott lemondó nyilatkozatában
úgy fogalmazott: az alsóházi konzervatív frakció immár egyértelművé vált szándéka az, hogy a párt élére új vezető, ebből
következően a kormány élére új miniszterelnök kerüljön.
Johnson kijelentette: egyetért Sir Graham Bradyvel, az
utódválasztás megszervezéséért is felelős szakpolitikai frakcióbizottság elnökével abban, hogy az új vezető megválasztásának folyamatát haladéktalanul el kell kezdeni.
A távozó brit kormányfő szerint ennek menetrendjét a jövő
héten ismertetik.
Boris Johnson a lemondását bejelentő beszédében megköszönte azoknak a választóknak a támogatását, akik a 2019-es
parlamenti választáson a konzervatívokra szavaztak, kiemelve: a Konzervatív Párt a választáson 1987 óta a legnagyobb alsóházi többséghez jutott, és 1979 óta a legnagyobb
szavazataránnyal győzött.
A három éve tartott választáson a Johnson vezette Konzervatív Párt valóban évtizedek óta nem látott arányú győzelmet
aratott, és 80 fős, a brit parlamenti rendszerben rendkívül kényelmesnek számító alsóházi többséggel alakíthatott új kormányt.
Lemondását bejelentő csütörtöki beszédében Boris Johnson
kormánya legnagyobb vívmányai között említette a brit EUtagság megszűnési folyamatának (Brexit) végigvitelét, a koronavírus-járvány elleni leggyorsabb európai oltási kampány
megszervezését, és azt, hogy ennek eredményeként Nagy-Britannia Európában elsőként szüntethette meg a járvány terjedésének megfékezésére elrendelt zárlatokat.
Kijelentette: az elmúlt hónapokban a brit kormány a nyugati
világ éllovasaként szállt szembe az Ukrajna elleni orosz agresszióval is.
Johnson kijelentette ugyanakkor: fájdalmas számára, hogy
„oly sok” egyéb elképzelését, programját nem tudja személyesen megvalósítani, „de hát a politikában senki sem pótolhatatlan”.
„Szeretném, ha tudnák, hogy milyen szomorúsággal tölt el
a világ legjobb állásának feladása, de a sors így hozta” – tette
hozzá.
Johnson, komoly feltűnést keltve, a beletörődést, az akarata
ellenére bekövetkezett fejlemény kényszerű elfogadását jelentő „them’s the breaks” kifejezést használta, egyértelmű utalással arra, hogy egyáltalán nem állt volna szándékában
távozni tisztségéből, és a konzervatív frakciót tartja felelősnek
lemondásának kikényszerítéséért.

Az elmúlt hetekben kirobbant és egyre terebélyesedő belpolitikai botránysorozat miatt azonban csütörtökre gyakorlatilag összeomlott a Johnson vezette kormány. A héten először
Rishi Sunak pénzügyminiszter és Sajid Javid egészségügyi
miniszter mondott le, és csütörtökig 57-re emelkedett azoknak
a minisztereknek, államtitkároknak, helyettes államtitkároknak, tanácsadóknak és más kormánytisztviselőknek a száma,
akik ugyancsak lemondásukkal igyekeztek rábírni Johnsont a
távozásra.
Általános meglepetésre Priti Patel belügyminiszter is lemondásra szólította fel Johnsont, jóllehet ő eddig a kormányfő
feltétlen támogatójaként és szoros szövetségeseként volt közismert.
Johnson ellen már június elején bizalmatlansági indítványt
terjesztett be saját pártjának alsóházi frakciója, miután az elmúlt hónapokban kiderült, hogy a londoni miniszterelnöki hivatalban
és
más
kormányintézményekben
a
koronavírus-járvány megfékezésére korábban elrendelt szigorú korlátozások idején több kerti partit, ivászatokkal kísért
társasági összejöveteleket tartottak, nemegyszer Johnson részvételével.
A közkeletűen „partygate” néven emlegetett ügy Johnson
2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának eddigi legnagyobb belpolitikai botrányává fajult, különös tekintettel
arra, hogy a miniszterelnököt a rendőrség megbírságolta.
Az újkori brit politikatörténetben Johnson az első, hivatalban lévő miniszterelnök, akit törvénysértésért rendőrhatósági
szankcióval sújtottak.
Johnson a bizalmi szavazást megnyerte ugyan, de az alsóházi konzervatív pártcsoport tagjainak 41 százaléka ellene szavazott.
Komoly botrányt keltett a héten az is, hogy kiderült: Johnson úgy nevezte ki februárban a konzervatív frakció szavazási
és pártfegyelmének biztosításáért felelős kabinetiroda helyettes vezetőjévé Chris Pincher képviselőt, hogy korábban tájékoztatták a Pincher ellen szexuális molesztálás gyanújával tett
bejelentésekről.
Az utódjelölteknek a jelenlegi szabályozás alapján legalább
nyolc alsóházi tory képviselőtárs támogatását kell megszerezniük ahhoz, hogy indulhassanak a vezetőválasztási versengésben.
A mezőny kialakulása után a frakció szavazássorozatot
kezd, és a talpon maradó utolsó két jelölt közül – ha egyikük
sem lép vissza a másik javára – a Konzervatív Párt 160 ezer
regisztrált tagja választhatja ki postai szavazással Boris Johnson utódját, aki az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke is lesz.
A YouGov országos közvélemény-kutató intézet csütörtök
délután ismertetett gyorsfelmérése szerint a lehetséges utódok
közül Ben Wallace védelmi miniszter messze a legnépszerűbb
a párttagság körében. (MTI)
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Ország – világ
Nőtt a kiskereskedelmi forgalom
az első öt hónapban
Romániában a nyers adatok szerint 5,7 százalékkal
nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az idei
első öt hónapban a tavalyi év azonos időszakához
mérten – közölte szerdán a román statisztikai intézet. A naptárhatással kiigazított növekedés 7,3 százalék volt. A nyers adatok szerinti növekedés főleg
az üzemanyag-eladásnak köszönhető, amely 10,1
százalékkal bővült az első öt hónapban tavalyhoz
képest, nem élelmiszerekből 6,9 százalékkal többet
adtak el, míg az élelmiszerek, italok és dohánytermékek értékesítési volumene 1,9 százalékkal emelkedett. (MTI)

A jegybank 4,75 százalékra
emelte az alapkamatot
A Román Nemzeti Bank igazgatótanácsa szerdai
monetáris politikai ülésén 100 bázisponttal 4,75 százalékra emelte az alapkamatot. A jegybank döntése
meghaladta az elemzők várakozását, akik 75 bázispontos emelésre számítottak. Ugyanakkor a román
sajtó kiemelte, hogy még ezzel az emeléssel is Romániában a legalacsonyabb az alapkamat a térség
országai közül. Romániában májusban 14,5 százalék volt az éves infláció az áprilisi 13,8 százalék után.
A májusi fogyasztói árindex 19 éves csúcsnak számít. A központi bank korábban jelentősen növelte az
inflációra vonatkozó korábbi prognózisát, így a legutóbbi becslése szerint az idei év végén 12,5 százalékos fogyasztói árindexre számít a februárban várt
9,6 százalékkal szemben. 2023 végén 6,7 százalékos inflációt várnak. (MTI)

Rendkívüli ülésszakban
ratifikálják a finn és svéd NATOcsatlakozást
A parlament gyorsan végig fogja vinni Finnország és
Svédország NATO-csatlakozási jegyzőkönyvének
ratifikálását, rendkívüli ülésszakot hívnak majd
össze ezért – nyilatkozta csütörtökön Marcel Ciolacu
képviselőházi elnök. Az alsóház elnöke a parlament
épületében zajló parlamenti hírszerzési-biztonsági
fórumon beszélt erről. Mint hangsúlyozta, a június
végi madridi NATO-csúcson „történelmi jelentőségű
döntések” születtek, például hivatalosan is felkérték
Svédországot és Finnországot, hogy csatlakozzon
az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez. Ciolacu
ugyanakkor üdvözölte Franciaország és az Egyesült
Államok bejelentését romániai katonai jelenlétük növeléséről. (Agerpres)

A lakosság többsége Nyugat felé
irányulna
A romániai lakosság több mint 83 százaléka úgy véli,
hogy politikai és katonai szövetségek tekintetében
Romániának a Nyugat (EU, USA, NATO) felé kell irányulnia a következő évtizedekben – derül ki az INSCOP Research által a STRATEGIC Thinking Group
megbízásából végzett közvélemény-kutatásból. A
válaszadók több mint kétharmada (65,8 százalék)
szerint hosszú távon a NATO jelenti a legfőbb biztonsági garanciát Románia számára, 29 százalék
ezzel ellentétes véleményt vall. A megkérdezettek
70,9 százaléka szerint a jövőben növelni kellene az
ország hadseregét, 23,2 százalék szerint ennek a
jelenlegi szinten kellene maradnia, 3,5 százalék szerint pedig csökkenteni kellene a hadsereg létszámát.
A felmérés 1500 személy megkérdezésével készült,
a hibahatár 2,53 százalék. (Agerpres)

Helyben a helyreállítás
(Folytatás az 1. oldalról)
és közel sem látni, hogy ez a trend meddig tart, sok közberuházás kivitelezője fogja bedobni a törülközőt.
Az említett helyreállítási alapból tervezett nagyberuházások helyzete eddig sem állt fényesen. Ami az autópályákat illeti, ebből a pénzből összesen tizenhét
sztrádaszakaszt építenének meg, amiket 2026 augusztusig kéne befejezni, ehhez képest ezekből jelenleg egy szakaszon dolgozik a fentebb említett szerződésbontást kérő
cég. Számos más pályaszakaszra még a szükséges engedélyek sincsenek készen, nemhogy a kivitelezési pályázatok. De a vasútfejlesztési vagy a metróépítési projektek
helyzete sem jobb, kivitelező még sehol nincs megbízva
a munkavégzéssel, ami a nálunk jellemző tempót ismerve
erőst megkérdőjelezi a bő négyéves határidő betartását.
És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a tervek elkészítésekor még nem volt szó sem az építő-, sem az üzemanyagok árának mennybemeneteléről. Ezzel szemben az
tény, hogy a helyreállítási alapok kedvéért többet fizetünk be az uniós kasszába, és a megszerezhető pénz fele
hitel, amit akkor is törleszteni kell, ha a kiszemelt beruházás nem készül el teljesen. Úgyhogy ez helyreállás helyett helyben állásnak tűnik egyre inkább, cserébe
legalább az eddigi helyett drágábban.
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Karszalagos belépés
a Víkendtelepen
(Folytatás az 1. oldalról)
A napokban tette közzé a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a
hírt, miszerint szigorítják a Víkendtelepre való belépést, a szabadidőközpontba
érkezők
színes
karszalagokat kapnak a jegy mellett. Az intézkedés célja megkönynyíteni a kerítésen át vagy más
utakon „belógók”, a jegyvásárlást
megkerülők azonosítását.
A karszalagos rendszer kidolgozásakor azokra is gondoltak, akik
nem tudnak egy teljes napot a strandon tölteni, ugyanis akadnak személyek, akiknek különböző okok
miatt el kell hagyniuk a szabadidőközpontot, de aznap, egy későbbi
időpontban még visszatérhetnek.
Például ha valaki reggel vesz
jegyet, majd elhagyja a telepet,
aznap bármikor visszajöhet, ha felmutatja a karszalagját, nem kell újra
fizetnie.
Mátyási Levente, a Víkend igazgatója lapunknak elmondta, a rendszert kedden ültették gyakorlatba,
és tudni kell, hogy a karszalagok
színe naponta változik, azért, hogy
kiküszöböljék a lehetőséget, hogy
valaki esetleg több nap belépjen
egyazon karszalaggal. A karszalagok színe minden látogató számára
azonos lesz, függetlenül attól, hogy
kedvezményes vagy teljes árú
jegyet vásárolt. Az igazgató hozzátette: azok a személyek, akik a Víkend területén lévő éttermekben
zajló rendezvényen (esküvő, keresztelő) vesznek részt, fehér karszalagot kapnak.
Már több százan írták alá a petíciót
A napokban a közösségi oldalon,
egy édesanyák alkotta csoportban
ismét szóba került a Víkendtelep
kapcsán a probléma, ami a városlakókat évek óta zavarja.
Mint kiderült, a háborgó városlakók többsége nem a telepen lévő
körülményekre
panaszkodik,
hanem azt nehezményezi, hogy
hiába van a városnak egy mutatós,
rendbe tett, csúszdákkal és több medencével ellátott strandja, évek óta
nem sikerül kiszűrni a nem megfelelően viselkedő személyeket, akik
általában este 7 után érkeznek, amikor már nem kell belépőt váltani, és
sok esetben utcai ruhában, koszos
fehérneműben fürdenek, illetve
olyan felvételek is láttak már napvilágot, amikor a medencék vizében
mossák a ruháikat. Ez az, ami sok
városlakót, elsősorban a kisgyere-

kes családokat visszatartja attól,
hogy a Víkendre járjanak fürdeni,
inkább elmennek egy távolabbi
strandra, sok esetben más városba,
ahol általában jóval borsosabb a belépők ára. A közösségi oldalon napvilágot látott problémafelvetés
nyomán petíció is született az
ügyben, amit egy nap alatt több
mint háromszázan írtak alá, és
amelyben határozottabb fellépést
kérnek a városvezetés részéről
azokkal szemben, akik nem tartják
be a szabályokat, és tisztálkodásra
használják a medencék vizét.
Több rendfenntartóra
lenne szükség?
Az idény kezdetekor, a helyi tanács által megszavazott szabályzat
értelmében, eredetileg este 9 óráig
volt fizetős a Víkendre való belépés, ezzel a cél elsősorban a fent
említett jelenségnek a megfékezése
volt. Azonban a telepen lévő vendéglátóegységek nehezményezték
ezt az intézkedést, mondván, távol
tartja a vendégeiket, ugyanis senki
sem fizet 20 lej belépőt azért, hogy
igyon egy sört vagy üdítőt valamelyik teraszon. Így a tanács módosította a szabályzatot, és este 7 után
díjmentessé tette a belépést.
Kérdésünkre, hogy vannak-e
rendfenntartók megfelelő számban,
akik ki tudják parancsolni a vízből
a ruhástul fürdőket, Mátyási Levente rámutatott, keddtől péntekig
egy, hétvégéken pedig két vízimentő teljesít szolgálatot, akiknek
jogában áll felszólítani azokat, akik
nem tartják be a szabályokat. Emellett két helyi rendőr, valamint egy
közbiztonsági cég két-három alkalmazottja is felügyel a rendre, ellenben – tegyük hozzá –, öt-hat
személlyel igencsak nehéz fenntartani a rendet és lefülelni a szabálytalankodókat, amikor a telepen több
ezer strandoló tartózkodik.
Az igazgató megjegyezte, a múlt
hétvégi Vibe Fesztivál miatt – aminek néhány programpontja a Víkend területén zajlott –, fokozott
rendőri és csendőri jelenlét volt a telepen is, így jóval könnyebb volt
rendet tartani.
Szerettük volna megtudni, hogy
miért nem növeli a városvezetés a
telepen szolgálatot teljesítő rendfenntartók számát, azonban Portik
Vilmos Víkendtelepért is felelős alpolgármester éppen pihenőszabadságát tölti, a kabinetjétől pedig nem
kaptunk választ.

Fotó: Vajda György

Még húszezer emberhez kellene eljutni

Két összeírópont újranyílik

Alig tíz nap múlva zárul a
népszámlálás második szakasza, amikor a kérdezőbiztosok otthonukban keresik
fel azokat, akik nem éltek az
önkitöltés lehetőségével. A
csütörtöki sajtótájékoztatón
a marosvásárhelyi eredményeket ismertette Soós Zoltán polgármester és Kovács
Mihály Levente, az RMDSZ
városi szervezetének elnöke.

Karácsonyi Zsigmond
Amint már többször elhangzott,
a népszámlálás közösségi kérdés,
amely a következő évtizedünket
fogja meghatározni. A magyar közösség ereje az elkövetkezendő tíz
évben akkora lesz, amint amenynyien megszámláltatunk – hangsúlyozta Kovács Mihály Levente –
ugyanis a most begyűjtött adatok
fogják meghatározni az oktatási intézményeinknek, egyházainknak
járó támogatást, anyanyelvhasználatunkat a közigazgatásban. Marosvásárhely kapcsán az a kérdés,
hogy él-e még városunkban 60
ezer magyar ember, sikerül-e a 46
százalékos etnikai arányunkat
megőrizni vagy sem. A rendelkezésre álló információk szerint 86
százalékban sikerült a marosvásárhelyieket megszámlálni, ami 104
ezer ember jelent. A lekérdezéses,
második időszakban 12 ezer emberhez jutottak el a számlálóbiztosok. A 121 összeírókörzetben
tevékenykedő számlálóbiztosok
több mint fele magyar anyanyelvű.
Azok, akiknek a román nyelvtudása hiányos – például az idősebb
korosztálynak –, akár a polgármesteri hivatal zöldtelefonszámán magyarul tudó számlálóbiztost
igényelhetnek, hogy könnyebb legyen a kérdőívkitöltés.
A következő napok nagy kihívása, hogy a 86 százalékos lekér-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

dezési arányt legalább 95 százalékra lehessen feltornászni. Ebben
akar segíteni a városi RMDSZiroda azáltal, hogy a betelefonálók
számlálóbiztos-igényléseit továbbítja az önkormányzathoz. Egyébként az észrevételeket lehet jelezni
a 0800888999-es telefonszámon.
Városfejlesztési szempontból
fontos, hogy legyenek pontos adataink a lakosság helyzetéről: hányan vagyunk, kik vagyunk, és
minél pontosabban tudjuk megismerni a marosvásárhelyiek szociális és gazdasági helyzetére
vonatkozó adatokat – nyilatkozta
Soós Zoltán polgármester. Ennek
alapján lehet városfejlesztési stratégiát alkotni. Emellett fontos megismerni a magyar közösség
helyzetét.
Az elmúlt hetek tapasztalatai azt
mutatják, hogy az otthoni időpontegyeztetés nem mindig sikerül,
ezért a lakosság igényeit figyelembe véve újból megnyílnak péntek reggeltől az összeírópontok.
Gáspár Botond projektkoordinátor

arról tájékoztatott, hogy még várják a fővárosból az engedélyezést,
de úgy készülnek, hogy péntek
reggel két összeírópont (Iuliu
Maniu utca 4. szám és a helyi adóhivatal Tudor negyedbeli munkapontja) – amelyek az önkitöltős
szakaszban is működtek – a lakosok rendelkezésre áll reggeltől
estig, nemcsak munkanapokon,
hanem hétvégeken is. Emellett a
statisztikai hivatal székhelyén is
lesz számlálóbiztos.
Újságírói kérdésre adott válaszokból kiderült, hogy az időpontegyeztetésen kívül gondot és
fölösleges pluszmunkát jelentenek
a számlálóbiztosok számára a
rendszer pontatlanságai. Marosvásárhelyen az önkitöltős időszakban
75 százalékos volt az arány, de
ebből tízszázaléknyi hibás kérdőívet nem érvényesített a rendszer.
Ide visszatérnek majd a számlálóbiztosok. Mindenki egyénileg a
saját személyi száma alapján ellenőrizheti, hogy érvényes-e a kérdőíve.
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Beregszásztól a Fehér Házig
Dr. Ábrám Zoltán
Bizonyára kevesen hallottak Milton Friedman Nobel-díjas amerikai közgazdászról, a
„monetarista” közgazdasági felfogás ismert
képviselőjéről. Én magam akkor találkoztam
a nevével, amikor a magyar, azaz magyar
származású, minimálisan az egykori Magyarország területén született ősöktől származó
Nobel-díjasok életét vizsgáltam. Ilyen értelemben közéjük tartozik Milton Friedman is,
hiszen az Újvilágba fiatalon kivándorolt szülei Beregszászon, a történelmi Magyarország
területén születtek a 19. század második felében, egymás közt magyar anyanyelvükön
beszéltek. Ezt a tényt fiuk megerősítette
egyik levelében, amelyben félreérthetetlenül
fogalmazott: „Szüleimet mindig magyarnak
tartottam.” Ugyanakkor az is vitathatatlan
tény, hogy Milton Friedman Amerikában született, és szülei magyar (zsidó) származásának a büszke vállalásán túl semmi sem köti a
magyarsághoz. Magyarországot csak a rendszerváltást követő évben, idős korában látogatta meg egyetlen alkalommal. Mindezek
alapján mégiscsak nehezen sorolható be a
magyar származású Nobel-díjasok közé.
Annak alátámasztására, hogy mennyire
fontos a származás sorsszerűsége, szintén a
Nobel-díjas tudós szavai álljanak előttünk:
„Én Amerikában születtem. Ha szüleim Beregszászon maradtak volna, ott ismerkedtek
volna össze, én is Beregszászon maradtam
volna. Nem amerikai, hanem szovjet állampolgár lennék.” Ki tudja, milyen élet várt
volna rá a vörös Szovjetunióban, és egyáltalán eljutott volna a közgazdasági gondolkodáshoz és kutatáshoz? „Szerencséjére” a
szülők New York Brooklyn negyedében találkoztak egymással, és nem Bereg megye
központjában, amire igencsak esély adódott
volna. Korábban nem ismerték egymást, bár
mindketten Beregszászon születtek. Egymásra találásukban, majd kapcsolatuk kibontakozásában bizonyára szerepet játszhatott
magyar zsidó származásuk és közös szülőhelyük. Beregszász akkoriban az Osztrák–Magyar Monarchián belül a Tisza jobb partján
elterülő Bereg vármegyének volt a székhelye.
Galíciával határos lévén, az itt élő askenázi

zsidóság főleg Bereg megyén keresztül menekült Magyarországra a 18. századtól
kezdve, és számosan véglegesen letelepedtek
menekülésük kezdeti állomásán, Beregszászon.
Friedman Jenő Saul és Landau Sára Etelka
negyedik gyermekeként jött világra 1912. július 31-én az egyedüli fiú, Milton. Amint a
diaszpórában akkoriban – sőt később is – szokás volt, a szülők a gyerekek miatt otthon is
igyekeztek az angol nyelvet használni, bár
egymás közt magyarul társalogtak. A gyermekek ezért csak néhány magyar szót értettek
meg, és a későbbiekben nem alakult ki semmilyen magyar identitásuk sem.
Milton Friedman nívós elemi és középiskolákba járt, két osztályt egy év alatt elvégzett, és a zseniális képességekkel megáldott
ifjú már 16 éves korára befejezte tanulmányait. Ekkor, 1928-ban ösztöndíjasként a
New Brunswick-i Rutgers egyetemre került,
matematikát és statisztikát tanult, de az itt tanító kiváló professzorok biztatására érdeklődése a közgazdaság felé fordult. 1932-ben a
Chicagói Egyetem Közgazdasági Intézetbe
került, ahol tanított és kutatómunkát végzett;
itt doktorált és kapott egyetemi tanári kinevezést. Mindez a nagy gazdasági világválság
alatt történt, ami jelentős hatást gyakorolt
munkásságára. Ezt követően sorra megfordult Wisconsin, Washington, New York, Minnesota egyetemein, de 1946-ban visszatért
Chicagóba, és itt dolgozott 1977-es nyugdíjazásáig. Harminc éven át tanított közgazdaságtant, a köré szerveződött iskola a
szabadpiaci gazdasági rendszert helyezte a
középpontba. Időskorában is rendkívül aktív
maradt, 2006-ban, 94 évesen hunyt el.
Milton Friedman érdeklődési köre szerteágazó volt, munkássága a nyilvánosság előtt
zajlott. Az ötvenes években a Marshall-tervet
irányító amerikai kormányzat tanácsadójaként találkozunk a nevével, a hatvanas években Nixon elnök gazdasági tanácsadója,
később a Reagan-éra közgazdasági gurujának
tartották, egyúttal Margaret Thatcher brit miniszterelnök tanácsadója is volt. 1976-ban a
fogyasztáselemzéshez, a pénztörténethez és elmélethez való hozzájárulásáért, valamint a
stabilizációs politika összetettségének bemu-

Forrás: Wikipedia

tatásáért kapott közgazdasági Nobel-díjat, az
annak megalakítását követő hetedik esztendőben. 1988-ban két magas rangú amerikai
kitüntetésben részesült, megkapta a Szabadság Elnöki Medált (fotó lent) és a Nemzeti
Tudományos Érdemrendet. Az amerikai közgazdaságtanban betöltött kiemelkedő szerepét bizonyítja, hogy 2002-ben a Fehér
Házban rendezett ünnepségen személyesen
George W. Bush amerikai elnök köszöntötte
a 90. születésnapjához közeledő közgazdászprofesszort.
Friedman könyveiben, tudományos értekezéseiben és újságcikkeiben a minél szabadabb piacgazdaság mellett lépett fel, síkra
szállva a pénzmennyiség mérsékelt, de állandó növekedése mellett, azzal érvelve,
hogy így a legtöbb gazdasági probléma megoldható, s biztosítható a tartós, csekély inflációval járó gazdasági növekedés. Felesége
egy személyben a legközvetlenebb munkatársa volt, legnagyobb hatású
művét vele közösen publikálta
Szabad választás címmel
1978-ban. A magyar zsidó
származású, világhírű közgazdász tudós izgalmas egyéniségként mély nyomot hagyott
a világban, korszakalkotó
módon járult hozzá ahhoz,
amit a gazdaságról ma gondolunk.
A Friedman házaspár saját
alapítványa által évtizedeken
át támogatta a színvonalas oktatáshoz való hozzáférést, a
szabad iskolaválasztás jogát.
2018 óta Budapesten Milton
Friedman Egyetem néven folytatja működését a 2001-ben
alapított Zsigmond Király
Egyetem, amely a modern kor
kihívásaira válaszoló piac- és
versenyképes
képzéseket
nyújt. A névváltoztatás hátterében áll, hogy egy másfél éves
tárgyalási és tranzakciós folyaForrás: Wikipedia mat eredményeként az Egysé-

ges Magyarországi Izraelita Hitközség tulajdonába került a Zsigmond Király Egyetem,
amelyet formálisan is támogat a magyar
zsidó származású közgazdász családja és a
szellemi örökségét gondozó alapítvány. Az
intézmény amúgy világi képzést nyújt; státusza „egyházi fenntartású világi magánegyetem”, amely piaci alapon működik, és az
alkalmazott tudományok egyetemeként biztosít oktatást.
Összegezésképpen elmondható, hogy Milton Friedman (1912–2006) a 20. század kiemelkedő, magyar származású közgazdásza,
aki 1976-ban Nobel-díjat kapott. Tudományos munkásságán túl közéleti szerepe is jelentős, nézetei befolyásolták számos ország
kormányának felfogását a gazdasági fejlődésről, a piacok és a monetáris politika szerepéről a gazdasági egyensúlyban, valamint a
technológia és az innováció fontosságáról az
összefonódott nemzetközi pénz- és munkaerőpiacok teremtette versenyben. Munkásságán, karrierjén, nézetein túl számunkra
jelentős, hogy Milton Friedman szülei Beregszászon született magyarok, a monarchiabeli
város izraelita polgárai voltak. Ők a jólét reményében Amerikába vándoroltak, fiuk ott
született, ahol minden lehetőség megadatott
számára, hogy zsenialitása, tehetsége, tudásszomja termékeny talajra találjon. Akik maradtak, azok leszármazottai azonban szovjet
állampolgárok lettek, később megjárták a
poklok poklát Auschwitzban vagy az Ukrajnától Szibériáig terjedő munkatáborok valamelyikében.
Szerencsésebb
esetben
kiszolgálták a kommunista rendszert, jelenleg
a háborút viselő Ukrajna „csendesebb” keleti
tartományában élhetnének, vagy éppenséggel
valahol a front halálzónájában szembesülnének a sorstalanság érzésével. Egészen távol
az esetlegesen Nobel-díjhoz vezető munka
kiteljesedésének a lehetőségétől. Íme, menynyire fontos a származás, és mennyire jelentős az, hogy az egyén még idejében elhagyja
a későbbiekben szomorú sorsot megélő szülőföldjét. Milton Friedman sikeres élete a
sors és sorstalanság közötti vívódás egyik
eredményes példája. De mi lett volna, ha szülei nem vándoroltak volna el Beregszászról?
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A természet kalendáriuma (DXX.)
Kiss Székely Zoltán
Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De jobb lesz, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem,
csak nézd, csak nézd a jobb kezem.
Július második hetében úgy indulok el a
természet- s a természettudomány-történet
ágazó-bogozódó ösvényein, hogy segítségül
hívom Nemes Nagy Ágnes Nyári rajzát.
Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt akác, ez itt levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülű,
hasát veri a nyári fű,
ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég,
ez itt a nyár.
Kis szomorúságot is csempésszünk mai
szemlélődésünkbe. Máris rövidülnek a nappalok. De tán majd télen elővehetjük (akár
rajzos) emlékeinket erről a nyárról.
Majd télen ezt előveszem,
ha hull a hó, nézegetem.
Nézegetem, ha hull a hó:
ez volt a ház, ez volt a tó.
Régmúlt nyári emlék? Ilyen nekem a sulyom. A Nagygát fölött, a Sziget mögött iszapos pocsolyában léptem termésébe egykoron.
Igen fájdalmas találkozás volt az! Azt a vízidiót ma is tartogatom, ritkaságszámba megy.
A sulyom a mirtuszvirágúak (Myrtales) rendjébe, a füzényfélék (Lythraceae) családjába
tartozik, holtágak lakója. Szürkésfekete termése 2-4 cm hosszú, 2-4 szarvú, a csúcsán
koronát visel. Csapdafegyvert is neveztek el
róla. Latin neve (Trapa natans – úszó csapda)
is erre utal. Az érett termés beérve a víz aljára
süllyed, de ha érkezik egy-egy árhullám, a víz
messzire elviheti. Keményítőben gazdag termése miatt a sulyom bizonyos időszakokban
– törökvilág, hódoltság kora – ínségeledel
volt. Ugyanakkor az ázsiai konyha egyik jellegzetes eleme: vízigesztenye néven találkozhatunk vele a wok-zöldségkeverékekben.
Népünk, íze után, vad mandulának is tiszteli.
Termését nyersen, sütve, főzve, lisztként lepénybe-kásába téve fogyasztották. Finom
szószt lehet belőle készíteni. Csakhogy ma
már védett növény, és már nyoma sincs a
Maros holtágaiban.
A sulyom veszélyeztetettségéről először,
még 1894-ben, Borbás Vince írt A sulyom
pusztuló félben című cikkében. Megállapította, hogy „Az európai sulyom szemlátomást
pusztul. Hazánkból is ismerjük a sulyom gyérülését”, okai „a tavak, holtágak, állóvizek
kiszárítása, a folyók szabályozása”, „a fürdés, halászás” és termésének szerfeletti gyűj-

Csepegjetek, ti terhes felhők, éltet

tése. Dabóczy Ernő 1900-ban a sulyomról
szóló dolgozatában így fogalmazott: „E növény úgy látszik, hogy Erdélyben is pusztulásnak indul, és kívánatos volna, hogy
előfordulásának körülményeit, termőhelyét,
elterjedését az érdeklődők följegyeznék.”
Napjainkra Nyugat-Európában annyira megritkult a sulyom, hogy veszélyeztetett növénnyé vált. „Ez az oka annak, hogy a Kárpát-medencében is védelem alatt áll, pedig
nálunk még nagy állományai élnek, és nem
tartozik a közvetlenül veszélyeztetett növényfajaink közé” – idézem Molnár V. Attila
2021-ben megjelent Veszélyben a vízigesztenye című írását. A magyar botanika egyik
legtermékenyebb alkotójának, Borbás Vincének végső soron igaza lett. 1870 és 1905 között 874 dolgozata jelent meg, mintegy 2000
új növényalakot írt le és nevezett meg, ezek
jelentékeny része ma is érvényes. Róla tisztelői nemcsak számos növényfajt neveztek el,
hanem a Borbásia botanikai folyóiratot is. Ő
dolgozta ki az Ősmátra-elméletet, amely szerint a magyar puszták flórája az egykor
meleg-száraz Magyar-középhegység („Ősmátra”) mészköves-dolomitos lejtőiről vándorolt mai helyére. Új gondolatokat hozott a
fajok keletkezése és a növénytársulások fejlődésmenete tekintetében is. 1902-től haláláig a Kolozsvári Tudományegyetem
növényrendszertan-tanára, majd a Botanikus
Kert igazgatója volt. A régen megérdemelt
tanszéket csak élete végén nyerte el. Kolozsváron a házsongárdi temetőben helyezték
örök nyugalomba 117 éve, 1905. július 7-én.
Ma a Fiumei úti sírkertben pihen.
Abban az évben, 1894-ben, amikor Borbás
megírta cikkét a sulyomról, július 8-án,
Szentpétervár elővárosában, Kronstadtban
született a különös élettörténetű orosz fizikus,
Pjotr Leonyidovics Kapica. Az első világégés idején, 1918-ban szerzett mérnöki diplomát Szentpéterváron, a polgárháború
körülményei között spanyolnáthában elvesztette egész családját. Ekkor mentora, Abram
Fjodorovics Joffe fizikus, Cambridge-be,
Ernest Rutherfordhoz szerzett számára kutatói ösztöndíjat. Itt szupererős mágneses terek
előállításával és az ott lejátszódó jelenségek
eredményes kutatásával hívta fel magára a figyelmet. Jól beilleszkedett az itt dolgozó tudósok közösségébe, Rutherford saját utódját
látta benne. De 1934-ben egy szokásos hazalátogatás után nem engedték vissza a Szovjetunióból. Sztálin a szovjet fizikai kutatások
színvonalának emelése érdekében megvásároltatta Kapica Cambridge-i laboratóriumát a
Kapica tervezte héliumcseppfolyósítóval
együtt, és Moszkvában új fizikai intézetet létesített a számára. Itt sikerült felfedeznie a
cseppfolyós hélium szuperfolyékonyságát. A
második világháborúban a szovjet acélgyártást segítette Kapica találmánya, egy ipari
méretekben működő turbinás levegő-cseppfolyósító. Amikor az 1950-es évek végén Kapica a nagy teljesítményű mikrohullámú
generátorokat kutatta, érdeklődése a szabályozott termonukleáris fúzió felé fordult, vagyis az atomerőművek irányába. Ekkor
meghívták a titkos szovjet atomkutatásban
való részvételre, de visszautasította a bomba-

Ez itt az ég, ez itt a nyár

gyártást, nem fogadta el Berija irányítását, és
lemondó levelét elküldte Sztálinnak. Életben
hagyták, de száműzték saját intézetéből. Csak
Sztálin és Berija halála után térhetett vissza.
Az 1960-as években egyike volt a Bajkáltavat az ipari szennyezéstől féltő szovjet tudósoknak. 1969-től dolgozatok sorát tette
közzé az irányított termonukleáris fúzióról.
De külföldre nem mehetett. Nagy kegynek
számított, hogy 1970-ben részt vehetett egy
Magyarországon tartott nemzetközi konferencián. Később részt vehetett a nemzetközi
Pugwash konferenciákon – a tudományos kutatómunkának a pusztítás helyett az építés
szolgálatába állítását szorgalmazó nemzetközi találkozókon. 1978-ban kapott megosztott Nobel-díjat a szuperfolyékonyság
felfedezéséért. Élete utolsó percéig, 1984. április 8-án bekövetkezett haláláig dolgozott –
ahogyan és amikor csak engedték.
Július van. Kánikula. Olyan meleg, hogy a
Dolomitok legmagasabb hegycsoportjában, a
Marmolada alatt egy gleccser egyszerűen lerobbant a hegyről. Egy hete csúcshőmérsékletet, +10°C-t mértek ott. El kell fogadnunk,
a klímaváltozás megjósolhatatlanná tette a
gleccserek olvadómozgását is.
Július van. Nagy szárazság. A 652 kilométeres Pó, melyen úszó vízimalmok százai
őrölték valamikor a kenyérnek valót, annyira
kiszáradt, hogy már a sós tenger nyomul be a
medrébe. Már több mint 30 km hosszan keveredett össze az édesvíz a sós tengervízzel.
Erre eddig még nem volt példa a feljegyzések
kezdete óta.
Jer, Níce, és tekintsd meg,
Alélva mint vesződnek
A hervadó virágok
S bágyadva mint rezegnek,
A Flóra szűz leányi,
Nézd, hektikába estek
S a főldre mind ledűltek,
Halál lebeg felettek.
Óh, bárcsak egy esőszem
Cseppenne most reájok,
Hogy zsibbadott erekbe
Új vér cseregne ismét.
Csepegjetek, ti terhes
Felhők, reájok éltet:
Ím, Flóra kér lihegve
S temjénnel egy esőért. –
Hull már! de jaj! Hiába
Csepeg le harmatod már,
Hiába, mert kiszáradt
Erek be nem fogadja.
Későre harmatoztok:

Az illatos virágok
Sárgúlva hulltanak le
S gyász éjtszakába dűltek. –
Szép Níce, engem is te
Így ölsz meg, és rövid nap
Nem lészek! Ah kegyetlen
Nem szánol-e meg ekkor?
Gondolná az ember, hogy Csokonai Vitéz
Mihály A szárazság és az elhagyatott szerelmes „Anákreon mértéke szerént” megírt költeményében a Béke istenasszonyához,
Nikéhez fohászkodik? De Níce az a leány,
kinek kegyeiért epekedik az elhagyott szerelmes.
Jer, Níce! míg kinyújtott
Karokkal és lihegve
Sohajtozok, s szememből
Gyöngyharmatok csepegnek.
Nícém! csak érted élek,
Jer már, ölelj meg engem,
S tedd számra gyenge szádat,
Élet csepeg belőle.
Jer! s lankadó szemembe
Tekints csak egyszer, édes
Nícém, tudod, hogy engem
Tekinteted feléleszt.
De futsz te, jaj! Kegyetlen,
Szép Níce! jer, s ne fuss el.
Nem állsz meg? ah hitetlen,
Hogy veszne el szerelmed!
Sisegd tehát utána,
Sisegd, te gyenge szellő,
Zokogva, hogy szerettem,
És ő vetett meg engem,
S mondd, hogy rövid időre
Kimúlok én örökre:
Mert ah! ki tudna ennyi
Fájdalmat elviselni!
Jössz már? de ah, sokára
Jöttél, kimúlok imhol.
Miként ma a virágok
Kimúltak, úgy ki én is.
Ne sírj, ne, Níce, kérlek,
Magad minek fogyasztod!
Bévett szokása már a
Sírás kevély nemednek.
De jaj! alig lehellek.
Adj csókot – és azonnal
Halld – ím heregve mondom –
Halok, de él szerelmem.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2022. július 8-án, 318 évvel azután,
hogy II. Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemmé választották
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Erdélyi arcok

Hivatás és hitvallás

Obermájer Ervinről, dr. Macalik Győző
és vértanútársai szentté avatási eljárásának posztulátoráról, Márton Áron
püspök szentté avatási ügyének viceposztulátoráról a nagy többség azt
tudja, hogy római katolikus pap, egyházi szolgálatot teljesít. További tevékenységei azonban kevésbé ismertek.
Másik feladatköre, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegye Posztulátori Irodáját vezeti, és a jövendőbeli szentté
avatások előmozdításán dolgozik.

Nagy-Bodó Tibor
– Hol kezdődik az ön története?
– Hétköznapjaimban úgy tapasztalom,
hogy az a meglehetősen hosszú cím, ami hivatalos forrásokban a nevem után megjelenik, bizonyos tekintetben ismeretlen az
egyszerű emberek előtt. A nagy többség azt
tudja rólam, hogy római katolikus pap vagyok, és lelkipásztori munkában működöm,
úgy, ahogyan azt a klasszikus lelkipásztori
életforma megkívánja. Ez mindenképpen
igaz, hiszen kisegítő lelkészként is működöm
a csíkszeredai Szent Ágoston plébánián,
azonban a tevékenységi köröm másik részéről úgyszólván keveset tudnak azok az emberek, akik nem ismernek engem. Másik
feladatköröm, ami kevésbé világos fogalom
a nem beavatottak előtt, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegye Posztulátori Irodáját vezetem, és tulajdonképpen a jövendőbeli
szentté avatások előmozdításán dolgozom.
Erdélyben igencsak közismert Márton Áron
néhai püspök személye, az „Emberkatedrális”, aki a legnehezebb időkben tett tanúságot
elkötelezettségéről, az Isten és az ember szeretetéről. Kevésbé ismeretes, azonban szintén

– Hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára és az iskoláira?
– Egyrészt a felhőtlen boldogság jut erről
eszembe, hiszen édesanyám és anyai nagyszüleim igyekeztek szeretetükkel pótolni az
a hiányt, amit édesapám elvesztése családunk
életében okozott.
Másrészt megemlíteném szeretett falum
anyatemplomát és kis kápolnáját, ahová mindig vonzott Valami, ami nem evilági, a végtelen Szentség és Igazság. Akkor még nem
tudtam megfogalmazni, hogy miért jó ott
lenni, de most már tudom, hogy ez a végtelen
vonzerő maga a Mindenható volt gyermeki
szívem számára.
– Mivel indították útjára, és mit találunk
még a hamuban sült pogácsa mellett a világot látott tarisznyájában?
– Három gondolatot szeretnék kiemelni,
amelyek mindmáig meghatározzák papi szolgálatomat és lelkiségemet. Ezek nem annyira
kimondott szavak, inkább az ő példájukból
sugárzó élő tanúbizonyságok.
Egyrészt mindig is csodáltam édesanyám
jóságát és segítőkészségét, ahogyan embereket meghallgatott, és próbált segíteni rajtuk.
Arra is rájöttem, hogy ez a jóság és segítőkészség keresztény hitéből táplálkozik, hiszen ő mélyen vallásos, sokat imádkozó nő.
Másrészt jóleső érzés volt, hogy nagymamám egészséges aggodalommal és féltő szeretettel kísérte végig életutamat. Éreztem,
hogy mindig szeretettel várnak haza a családi
otthonba, vágyva, akarva ezáltal a családunk
egységét.
Harmadszor, nagytatám volt az, akitől,
mint egyszerű falusi embertől, megtanultam
a munka szeretetét és a becsületes munka értékét. Gyermekként, fiatalként még nem értettem, hogy mire tanít meg a napi mezőre

Obermájer Ervin

nagyon fontos főegyházmegyénk múltjában
és jelenében annak a tíz vértanúnak a szentté
avatási eljárása, akik szintén hűségesnek és
elkötelezettnek bizonyultak a kommunizmus
önkénnyel teli évtizedeiben a Jóistenbe vetett
hit és az egyház integritása iránt. Posztulátorként az a feladatom, hogy az ő életükről részletes információkat és hiteles bizonyítékokat
szerezzek be, hogy szentté avatási eljárásuk
egyházmegyei szakasza beindulhasson.
Ezenfelül a posztulátor feladata tulajdonképpen az, hogy biztosítsa az eljárás jogszerűségét abban a tekintetben, hogy az a hatályos
egyházi jog kívánalmainak messzemenőkig
eleget tegyen.
Személyes történetem 1989. december 4én kezdődött, amikor Isten kegyelméből
megláthattam a napvilágot a Kovászna megyei Sepsibükszádon. Tulajdonképpen csupán életem első kilenc hónapja köt ehhez a
településhez, mert édesapám korai, tragikus
halálát követően édesanyámmal hazaköltöztünk a Hargita megyei Csíkdelnére, anyai
nagyszüleimhez, ahol nevelkedtem, és ahol a
papi hivatás iránti vágyat felkeltette a Jóisten
a lelkemben.

járás, a fizikai munka, de most már nagyra értékelem ezt a tapasztalatot, a szellemi munka
terén hasznosítva azt.
– Melyek voltak élete eddigi legfontosabb
„megállóhelyei”?
– A szép gyermekkor évei után fontos mérföldkövet jelentettek számomra az iskoláim,
különösképpen a csíkszeredai Segítő Mária
Római Katolikus Líceum, ahol sok szép keresztény értéket fedezhettem fel az iskola légkörében, de az ott kialakult baráti
kapcsolatokban és tanáraim munkájában is.
Biztosan állíthatom, hogy az iskola nemcsak
naprakész és magas színvonalú tudással készített fel az életre, hanem nagyon mély, értékadó keresztény neveléssel is.
Mérföldkő volt életemben 2008. szeptember 29-e is, amikor elkezdtem tanulmányaimat és lelki utamat a Gyulafehérvári
Nagyszemináriumban, amely egy igazi szép
lelki út volt számomra, amelyből most is nagyon sokat merítek. Az ott tanító tanárok és
kispapokat kísérő nevelők példája és szavai
hozzásegítettek ahhoz, hogy Isten kegyelme
hatékonyan működjön bennem, és végigkísérjen egész életem során.

Igencsak fontos tapasztalatokkal gazdagodtam a marosvásárhelyi Keresztelő Szent
János plébánián, hálás vagyok a vásárhelyi
hívek és paptestvérek szeretetéért és élő hitéért.
Ezt követte a római tanulmányok három
éve. Ekkor egészen mélyen megtapasztaltam,
hogy az egyház katolicitása, egyetemessége
mennyire nagy érték. Egy nemzetközi kollégium lakójaként, a világ minden részéről jött
papok és világiak között sok jó dolgot tanultam, és örök barátságokat kötöttem.
A következő állomáshelyem a Gyulafehérvári Nagyszeminárium volt, immár fegyelmi
elöljáróként és tanárként. Fiatal korom ellenére mindig azt tartottam, hogy a nevelésben
fontos szerepet játszanak a szilárd elvek és a
hiteles papi kép felmutatása a kispapok számára. Mindig vallottam, hogy a papságra nevelésben fontos a következő sorrend: igaz
embernek, jó kereszténynek és hűséges papnak kell lenni.
– Mit jelentett, és mit jelent önnek ma
Csíkdelne?
– Azt mondhatom, hogy eddigi életem
minden állomáshelyén jól éreztem magam és
igyekeztem maximálisan tanulni emberektől,
elöljáróktól, kollégáktól. Mégis Csíkdelnének
valahogy kiemelt helye van a szívemben,
szülőfalum nyugodtsága, az ott élő közösség
szeretete, templomaink szentséges légköre
olyan számomra, mint egy éltető gyökér.
– Miért választotta ezt a hivatást?
– Inkább úgy fogalmaznék: mi volt az az
indok, amiért elfogadtam a papi hivatást Isten
kezéből? Erre pedig a válasz az Isten iránt érzett ragaszkodás és szeretet. Hiszem azt,
hogy Isten, ha valakit kiválasztott erre a
nemes szolgálatra, hivatásra, attól azt szeretné, hogy elősegítse az emberek üdvösségét, szeretetteljes közösséget építsen, és
becsületes munkájával szolgálja az egyház
ügyét. Én mindezt szeretném megtenni, egyszóval valami szépet Istenért és népemért.
– Hogy lehet hitre, megértésre és szeretetre tanítani család nélkül?
– Azt gondolom, hogy ezeket az értékeket
elsősorban cselekedeteinkkel kell tanítanunk.
Ezek az értékek nemcsak a család intézményéhez kapcsolódnak, hanem gyakorlatilag
bármely élethelyzetben megélhető valóságok.
Akkor, ha van rá akarat! A manapság sokat
támadott papi cölibátus sem kivétel ez alól,
ugyanis itt a probléma gyökere az általános
hitbeli krízis, ami Európát gyötri. Ez az, ami
tulajdonképpen megtorpedózza a hit alapjait,
a megértés őszinteségét és a szeretet éltető
erejét. Miért? Mert az emberek eltávolodtak
a Szent fogalmától. Mindehhez hozzásegítettek a vérlázítóan otromba viccek az egyházról, a szemforgató és rosszindulatú pletykák,
valamint a sokszor tetten érhető lelki elmaszkírozás és őszintétlenség önmagunk, közösségeink és az Isten előtt.
– Gondolt-e valaha arra, hogy egy család
talán többet nyújthatna önnek, mint a jelenlegi szolgálata?
– Bevallom, nem gondoltam erre. Szerintem azért is nem, mert én az Egyházat saját

családomnak tekintem, és fontosnak tartom,
hogy a papok élő kapcsolatban legyenek családjainkkal. A papi hivatás egyik fontos
alapja az elkötelezett keresztény család, viszont ez fordítva is igaz, a keresztény család
elkötelezettségének forrása a hiteles, Isten
szeretetéről és gondviseléséről tanúskodó
papi élet.
– Mit tenne, ha valamilyen okból kifolyólag holnaptól nem lehetne többet pap?
– Tekintve, hogy századunkban jó néhány
tekintélyes kutatásban azt állítják, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás, a feltevés akár valószínűséget is hordozhat
magában. A kommunizmus idején történt hasonló precedens, amikor a papokat börtönbe
vetették, a szerzetesrendek nagy részét feloszlatták, és a népvezérek azt gondolták,
hogy zsigeri gyűlöletük felszámolhatja azt,
amit Krisztus alapított. Ennek ellenére az emberi szívekből nem tudták kiirtani az Isten
iránti imádatot és az egyház iránti ragaszkodást. Számomra a papság elsősorban nem egy
betöltött hivatal, hanem élő lelkület és ragaszkodás. Ezt pedig az embertől semmilyen hatalom semmilyen eszközzel nem veheti el.
Életükkel bizonyították ezt vértanúink és hitvallóink, akiknek a szentté avatását igyekszem munkámmal elősegíteni.
– Ön szerint milyen a mai papsors, milyen
világban és milyen világot élnek meg a
lelkészek 2022-ben?
– Teljesen világos, hogy még nagyon sok
munkánk van ezen a világon, és ezen az sem
változtat, hogy egyesek törekednek arra,
hogy az egyházat lejárassák, ellehetetlenítsék
és hiteltelenné tegyék. Nekünk mindig Isten
szentségéből és mindenhatóságából kell táplálkoznunk, s ez felvértezi a pap lelkét arra,
hogy ne verjen gyökeret szívében a félelem.
– Mi az Ön kedvenc igéje, és miért?
– Papi jelmondatom még mindig éltet, és
emlékeztet hivatásom lényegére: „Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki
küldött, s elvégezzem, amit rám bízott.” (Jn
4,34). Igyekszem is ezt a mindennapokban
valóra váltani.
– Mi az, amit mindenképpen meg szeretne
valósítani az életében?
– Elsősorban természetesen azt, hogy
minél több embert elvezessek az evangélium
igaz fényéhez, hogy az emberi életek ezáltal
többek legyenek.
Másodsorban nagy boldogságot jelentene,
ha mostani munkám révbe érne, és Márton
Áron püspököt és tíz vértanúnkat a szentek
sorában tisztelhetnénk.
– Ön szerint milyen ma a hit, és mi az Ön
hitvallása?
– Véleményem szerint a társadalomnak
nem lenne szabad megfosztania magát a hittől, mert az valóságos felhajtóerőt jelenthet a
családoknak, az egyes embereknek és az
egész társadalmi berendezkedésnek. Hitvallásom pedig: tiszteletteljes emberségesség,
igaz keresztény szeretet és szolgálatkész papság.
– Tisztelendő úr, köszönjük a beszélgetést!
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VÍZSZINTES: 1. Statisztikus, egyetemi tanár, Halléba hívták tanítani, 275 éve
hunyt el (Márton). 10. München folyója. 11. Hallotta vala. 12. Gyógypedagógus (süketnémákkal), 200 éve született (Károly). 17. Unszol. 19. Ragadozó halféle. 20. A Jupiter
egyik holdja. 21. Ócskapiac. 22. Algebra (röv.). 23. Balti nép. 24. Elek! 25. Európa-kupa
(röv.). 26. Orosz férfinév. 28. Római 56. 29. Kisebb folyó. 31. Keverék. 32. Tiltószó. 33.
Vándor életmódú. 34. Orosz költ (Alekszandr). 35. Nem tart vissza. 37. Gépember. 39.
Páratlan oltár! 41. Eligazít, tanít. 43. Stendhal hse (Julien). 45. Spanyol és francia gépkocsijel. 46. Minden, összes (angol). 48. … muri (Móricz Zsigmond regénye). 50. Fába
vés. 51. Hallgat a szavára. 53. Német író, zeneszerz, júniusban 200 éve halt meg (Ernst
Theodor Amadeus, eredetileg E. T. Wilhelm). 54. Közigazgatási bírósági elnök, 150 éve
született (Aladár).
FÜGGLEGES: 1. Német személynévmás. 2. Csak félig! 3. Német férfinév. 4.
Lengyel író (Slawomir). 5. Juhar (nép.). 6. Hajófar. 7. Részben mázlis! 8. Akontó. 9.
Színész, író, mfordító, 250 éve született (Ádám). 12. Sokoldalú építész, 300 éve
született (Jakab). 13. Él, élénk. 14. Becézett Katalin. 15. Éktelenül ért! 16. A tantál
vegyjele. 18. Csuk és … (Gajdar). 21. Templomi építmény. 22. Rachmaninov operája. 24.
Állam, de nem hamis! 26. A dolog lényege! 27. Író, jogtörténeti író, MTA levelez tag,
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dáridó.
L. N. J.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerül betket folyamatosan összeolvasva Firenze egyik
látványosságának a nevét kapjuk. Könnyítésül egy bett elre beírtunk.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl helyes megfejtéseket július 21-ig a
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borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)
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a 0265/268-854-es telefonszámon.

Megfejtések
a július 1-jei
számból:
Ikrek:
A fekete város
Skandi:
Ki a közöst nem becsüli, a
büntetést megérdemli.
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Csíkszereda,
a régizene fővárosa
Néhány nap múlva megkezdődik a Csíkszeredai Régizene
Fesztivál és hagyományos kísérőrendezvénye, a Régizenei
Nyári Egyetem, így Csíkszereda több mint egy hétre újra a
muzsikálás és a régizene-oktatás központjává válik. Ferencz
Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ menedzsere, Filip
Ignác, a fesztivál művészeti vezetője, Sógor Enikő, Csíkszereda
kultúráért felelős alpolgármestere és Borboly Csaba megyei tanácselnök július 6-án, szerdán sajtótájékoztatón ismertette a
fesztivál idei tematikáját, programjait és más fontosabb részleteket.

– Én elsősorban azt szeretném kifejezni, mennyire hálás vagyok a
város nevében, hogy a Megyei Kulturális Központ és munkatársai
ilyen színvonalasan szervezik meg
ezt a fesztivált. Ugyanakkor büszke
is vagyok mint társszervező, hogy
ennek a folyamatnak mi is részese
lehetünk, hiszen nem kis dolog,
hogy Csíkszereda minden júliusban
tíz napra a régizene fővárosává
válik, megközelítőleg 150 zenészt
megmozgatva a világ minden tájáról, olyan helyet teremtve térben és
időben, ahol le lehet lassulni. Minden zenekedvelőt szeretettel várunk
a koncertekre és a kísérőrendezvényekre egyaránt – osztotta meg
gondolatait a jelenlévőkkel, és invitálta a fesztiválra a közönséget
Sógor Enikő alpolgármester.
Filip Ignác a fesztivál zenei tartalmáról, témájáról és a XIV. Régizenei Nyári Egyetem részleteiről
számolt be.
– A fesztivál idei fő témája a természet és a természetben rejlő muzsika. A fesztivál első napját reggel
9-től zenés helytörténeti túra nyitja
Csíksomlyóra, a fesztivál hivatalos
megnyitóját követően pedig 18.30tól a világszínvonalú francia Obsidienne együttes koncertjén vehet
részt a közönség, a Mikó-várban
(eső esetén a Csíki Játékszínben).
Vasárnap 11.30-tól a Madéfalvi
Schola lép fel a csíksomlyói kegytemplom pápai kisbazilikájában, 18
órától pedig a Concerto Spiralis
koncertezik a Mikó-vár színpadán
(eső esetén a Márton Áron Főgimnázium dísztermében) számos helyi
és magyarországi meghívottal,
fennállásuk tizedik évfordulóját ünnepelve. Hétfőn 19 órától a bukaresti Sempre együttes koncertje lesz
hallható a Csíki moziban, 21 órától
pedig Cipriana Smărăndescu lép fel

a Mikó-vár északnyugati bástyatermében. Kedden 16 órától Elena
Maria Şorban Muzică din cuvânt.
De la Bach la Beethoven (Zene a
szóból. Bachtól Beethovenig) című
könyvének bemutatójára kerül sor a
Márton Áron Főgimnázium dísztermében, míg 21 órától a Canlar
együttes koncertje hallható a Mikóvár északnyugati bástyatermében.
Szerdán a Kájoni Consort és a
Codex együttesek koncerteznek,
előbb 17.30-tól a Mikó-vár északnyugati bástyatermében, utóbbi 19
órától a Csíki moziban. Csütörtökön 19 órától a Flauto Dolce koncertje hallható a Csíki moziban, 20
órától pedig dokumentumfilm-vetítésre kerül sor Crafting Recorders
címmel, amely a Huene történelmi

dísztermében, majd 19 órától a Barokk Fesztiválzenekar koncertje következik a Szent Ágostontemplomban. A szombat, mint az
lenni szokott, a gyermekeké, a reneszánsz gyermeknapon kézművesfoglalkozások és reneszánsz játékok
várják a kicsiket és nagyokat.
Ugyanezen a napon kerül sor a má-

furulyakészítő műhely tevékenységét mutatja be. Érdekességképpen
megjegyeznénk, hogy a filmvetítés
előtt fellépő Flauto Dolce zenekar
használja az ebben a műhelyben készülő furulyákat.
Pénteken a XIV. Régizenei Nyári
Egyetem kurzuszáró hangversenyeire kerül sor 11 és 15 órától a Márton
Áron
Főgimnázium

sodik zenés helytörténeti túrára, ezúttal Szépvízre, Szent László
nyomában kirándulhatnak a jelentkezők. 16.30-tól borkóstolóra lehet
jelentkezni, késő délután 18 és
19.30 órától pedig a Mikó-vár színpadán a Carmina Renascentia és a
Musica Historica együttesek koncertjét lehet meghallgatni. A szombati napot 21 órától reneszánsz

táncház zárja. A fesztivál utolsó
napját Erich Türk orgonakoncertje
nyitja 11 órától a szépvízi római katolikus templomban, és az idén 50
éves észt Hortus Musicus fellépése
zárja 20 órától a Szent Ágostontemplomban, közreműködve a csíkszeredai
Lux
Aurumque
kamarakórussal; itt a régizene mellett a világhírű észt származású
Arvo Part kortárs egyházzeneszerző művei is felcsendülnek– öszszegezte a fesztivál kínálatát a
művészeti vezető.
Ferencz Angéla menedzser a fesztivál egyéb részleteit ismertette a
résztvevőkkel. Kiemelte, hogy a
szervezés elején készítettek egy felmérést, hogy visszajelzést kapjanak
arról, hogyan látja a közönség a fesztivált, milyen igények fogalmazódnak meg bennük, és milyen irányba
haladjon a szervezői csapat. Két nagyon erős válasz körvonalazódott a
felmérés során: az egyik, hogy maradjon ilyen a fesztivál, mint eddig,
a másik pedig, hogy nyissanak erőteljesebben a fiatalok felé.
– Arculatban és programokban is
igyekeztünk ehhez tartani magunkat, de abban is megállapodtunk,
hogy azt a színvonalat és azt az intellektuális tempót, amit ez a fesztivál diktál, szükséges tartani, ez
egyfajta igényesség és tudás, amire
büszkék vagyunk – részletezte a
Kulturális Központ menedzsere,

majd örömét fejezte ki, hogy a
Csíki Székely Múzeummal való
partnerség megerősödni látszik, hiszen a két zenés helytörténeti túra a
múzeum régészeinek tudását tükrözi. Emellett startolt a múzeum
Hónap tárgya elnevezésű kezdeményezése, amely szintén a fesztiválhoz kapcsolódik. A jegypénztárnál
négy olyan doromb van kiállítva
(középső fotó), amelyek csíki kúriák leletanyagából származnak. A
dorombzene lesz az a kellemes
hangzás, ami visszavezet bennünket
a csíki uradalmi életbe, és összekapcsol a zenével, valamint a lokális értékekkel, továbbá a doromb a
fesztiválon is megszólal.
– Fontosnak tartjuk kiemelni,
mennyire büszkék vagyunk az idén
tízéves, kerek évfordulóját ünneplő
Madéfalvi Schola együttesre, amit
Ványolós András karnagy vezet, és
amelynek tagjai lelkes, daloló
kedvű gyerekek. Nem győzzük eleget hangsúlyozni, mekkora értéket
képviselnek, és egyre inkább kezdenek rájuk felfigyelni külföldön is.
Ők is kapcsolódnak ahhoz a többéves régizenei hagyományhoz, ami
Csíkszeredához, illetve a fesztiválhoz kötődik – hangsúlyozta Ferencz
Angéla.
Az eseményen részt vett Borboly
Csaba, Hargita Megye Tanácsának
elnöke is, aki támogatásáról biztosította a rendezvényt, és elismerően
szólt a szervezők munkájáról, valamint a jó együttműködésekről.
Idén (első alkalommal) a kisebb
gyermekeknek is lehetőségük lesz a
Régizenei Nyári Egyetem mellett
bekapcsolódni az éneklésbe, zenebonálásba. Július 12–14-én naponta
10–12 óra között régizeneoviba várják a kicsiket, Ádám Rebeka vezetésével a Zengő kulturális térbe. A
foglalkozáson való részvétel 40
lejbe kerül, regisztrálni személyesen a Hargita Megyei Kulturális
Központban titkárságán vagy a
0746-244-235-ös telefonszámon
lehet. A helyek száma korlátozott.
A fesztivál teljes programja és további részletei három nyelven megtalálhatók a regizene.ro honlapon,
továbbá Facebook-on események
formájában is elérhető. Jegyeket és
bérleteket idén a Csíki moziban és
a koncertek előtt egy órával a helyszínen lehet váltani. A belépők ára
15 és 25 lej között váltakozik, a
fesztiválbérlet ára 150 lej. A műsorfüzetek idén a természet jegyében
és környezettudatossági szempontból korlátolt számban érhetők el, és
szimbolikus 10 lejes áron vásárolhatók meg.
A fesztivál Mikó-várba tervezett
eseményei kedvezőtlen időjárás
esetén a Csíki Játékszín nagytermében lesznek. A kísérőrendezvényeken való részvétel regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni a következő telefonszámokon lehet: +40-746-244235 (helytörténeti túrák), + 40-753055-311 (borkóstoló).
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Fejlődőben a zöldautópiac
Az Európai Unióban környezetvédelem és a CO2-kibocsátás csökkentése
terén jelenleg érvényesülő tendenciákat Románia is követi, és e folyamat
egyik fontos pillérét az egyre inkább
„zöldebbé” váló autópiac képezi.

Romániában egyre nő az elektromos, valamint a plug-in hibrid autók eladása, és az
ilyen járműveknek szánt töltőállomások hálózatának fejlesztését is erőteljesen támogatják mind a hatóságok, mind a magánszektor.
A levegő minőségén még sokat kell javítani Romániában, és ennek egyik kulcsa az
országos monitorozó hálózat bővítésében rejlik, amelyre jelentős összegeket különítettek
el a hatóságok.
Felfelé ível Romániában a környezetbarát
autók eladása
A romániai Autógyártók és -importőrök
Szövetségének (APIA) adatai szerint 2021ben megduplázódott a forgalomba helyezett
zöldautók (100 százalékban elektromos és
plug-in hibrid járművek), valamint a teljesen
hibrid autók száma, és piaci részesedésük elérte a 15,5 százalékot, ami 2,2-szerese az
előző évi aránynak.
2021. december 31-én összesen 7.611.039
személyautót tartottak számon Romániában.
A jelzett időpontban 13.310-re rúgott az
elektromos járművek száma, ezek közül
12.433 személyautó, 309 motorkerékpár, 301
áruszállító gépkocsi, tíz moped, három pedig
különleges célra szolgáló jármű volt.
A hivatalos statisztikák szerint tavaly a
környezetbarát autók piaci részesedése 7,1
százalék volt, és előző évhez képest megduplázódott (+109,1%) az ebbe a kategóriába tartozó járművek eladása. E tekintetben
mindenképpen említésre méltó a plug-in hibrid autók számának jelentős, 178,9 százalékos növekedése, ezekből 2892 darabot
vásároltak tavaly.
Ugyanakkor az elektromos autók értékesítése is jelentősen nőtt 2021-ben (+122,3 százalékkal a 2020-as évhez képest), elérve a
6323 darabot.
Az idei év első négy hónapjában 36 százalékkal nőtt a forgalomba helyezett autók
száma Romániában 2021 azonos időszakához
mérten. A környezetbarát autók esetében
131,1 százalékos növekedést könyveltek el,
ami 19,7 százalékos piaci részesedésnek felel
meg. Érdemes megjegyezni, hogy a 100 százalékban elektromos autók kategóriájában
487,4 százalékos, a plug-in hibridek esetében
159,5 százalékos növekedést regisztráltak tavalyoz képest.
A „villamosított” autók, azaz az elektromos autók (100 százalékban elektromos és
plug-in hibrid), valamint a full hibridek (amelyek külső töltés nélkül is rendelkeznek elektromos meghajtással) 2022 negyedik
hónapjának végére 19,7 százalékos piaci részesedést értek el, ami 4,4 százalékkal és
1644 darabbal meghaladja a dízelmotorosok
részesedését.
Az elmúlt évben a legkelendőbb 100 százalékban elektromos autók rangsorát a 2021ben piacra dobott modell, a Dacia Spring
vezeti 3068 eladott darabbal, ezt a Volkswagen Up! követi 435 darabbal (+139%) és a
Hyundai Kona 384 darabbal (+114,5%).
A plug-in hibrid autók tekintetében a toplistát a Renault Captur vezeti 269 darabbal
(14-szeres növekedés 2020-hoz képest), következik a Ford Kuga (261 darab +203,5%)
és a Hyundai Tucson (229 darab, 2021-ben
piacra dobott változat).
A külső töltés nélküli hibrid autók közül az
első helyen a Toyota Corolla áll 617 darabbal,
9,2%-os növekedéssel 2021-hez képest, ezt
követi a Toyota C-HR 579 darabbal és 5,9%os növekedéssel, majd a Toyota RAV4 400
darabbal, 9,6%-os növekedéssel.
Az elektromos autók iránti kereslet növekedéséhez hozzájárult többek között a Roncsautó plusz program, amelynek keretében
10.000 euró értékű támogatásban részesülnek
mindazok, akik 100%-ban „zöld” autót vásárolnak, és mintegy 4500 eurós támogatás jár
plug-in hibrid autó vásárlása esetén.
Az elektromos autókat kiszolgáló
töltőállomások országos hálózata
A környezetkímélő gépjárművek elterjedésével a hatóságok elkezdtek kidolgozni egy
stratégiát az elektromos és plug-in hibrid
autók töltőállomás-hálózatának létrehozására. Ugyanakkor magáncégek is jelentős
összegeket fektettek be az elektromos autók
töltőpontjainak kiépítésébe.
Az Európai Bizottság által 2022. február
9-én közzétett, Az elektromos járművek fel-

töltésének árazása Európában című jelentésből kiderül, hogy 2019-ben Romániában 376
nyilvános elektromosautó-töltőállomás működött.
Új hivatalos statisztikák nincsenek e töltőállomások számáról, de a hatóságok legutóbbi becslése szerint az elektromos
töltőpontok száma megközelíti a 3000-et, és
az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében további 15.000-rel kívánják növelni
ezek számát. Az elektromos töltőállomások
térképe megtekinthető a www.plugshare.com
weboldalon.
Az Enel X Románia a Mega Image üzletlánccal együttműködve 72 töltőpontot hozott
létre Bukarestben és további 11 településen.
Ebből 46 Enel X töltőállomás a bukaresti
Mega Image üzleteknél található, 18 Ilfov
megyében (Mogoşoaia, Popeşti Leordeni, Jilava, Voluntari, Otopeni, Chitila, Bragadiru,
Corbeanca településeken), négy Temes megyében (Temesváron és Újszentesen) és négy
Giurgiu, illetve Vrancea megyében.
2021-ben az OMV Petrom és a Renovatio
partnerségre lépett a legambiciózusabb romániai elektromos mobilitási projekt kidolgozására, amelynek köszönhetően 2022 végéig
legalább 40 gyors és ultragyors töltőállomást
kívánnak telepíteni az OMV és a Petrom romániai állomásain. Minden telephelyre legalább egy, minimum 50 kW teljesítményű
töltőpontot terveznek, és legalább 20 ezek
közül minimum 350 kW teljesítményű töltőállomással fog rendelkezni. A töltőállomásokat elsősorban a transzeurópai közlekedési
hálózat (TEN-T) romániai folyosói mentén és
városokban helyezik el.
A közúti infrastruktúrát kezelő országos
társaság (CNAIR) ugyanakkor a Rompetrollal és a MOL-lal írt alá koncessziós szerződést az A1 és A2 autópályákon található
pihenőhelyek felszerelésére, üzemeltetésére
és karbantartására, ezeken benzinkutak és
elektromosautó-töltőállomások is épülnek. A
kezdeményezés a következő útvonalakat
érinti: Nagylak – Szeben (A1), Piteşti – Bukarest (A1), Cernavodă – Konstanca (A2).
A levegő minőségével kapcsolatos
problémák
A levegőminőség szempontjából Románia
nem áll valami jól, 2021-ben országunk vezette a szennyezettségi negatív toplistát Európában.
Az Országos Környezetvédelmi Ügynökség egy tanulmánya szerint, amely a www.calitateaer.ro portál által összesített adatokra
alapoz, a kén-dioxid óránkénti határértékének
túllépését regisztrálták, de mérőállomásonként nem több mint évi 24 alkalommal. A
benzol esetében az éves határértéket egy állomáson lépték túl, a nitrogén-dioxid esetében
pedig
három
mérőállomáson
regisztrálták az éves határérték túllépését. Az
óránkénti határértékeket azonban nem lépték
túl több mint évi 18 alkalommal.
A levegőben levő 10 mikrométernél kisebb
átmérőjű részecskék (PM10) napi határértékét több mint 35-ször lépték át öt mérőállomás adatai alapján, de az évi határértéket
egyszer sem. A PM2,5 szennyezés éves határértékét szintén nem haladták meg a mérések szerint.
Jelenleg Románia ellen kötelezettségszegési eljárás van érvényben a levegő rossz minősége, az Európai Unió által megszabott
átlagértékek meghaladása miatt; Bukarest,
Brassó és Iaşi helyi hatóságai megoldásokon
gondolkodnak. A kötelezettségszegési eljárás
legutolsó fázisában Romániát az Európai
Unió Bírósága elé állítják.
Virginijus Sinkevičius, az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosa nemrég azt nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek, hogy
a helyzet sajnos romlik. Sinkevičius azt
mondta, megtörténhet, hogy a rosszabb eredmények egyik oka a megfigyelőállomások
számának növekedése, de „egyértelmű”,
hogy a gyakorlat nem változik, és a problémák súlyosbodnak. „Sokrétű megoldásra van
szükség. Először is, ha szennyezést észlelsz,
a szennyezés forrását kell megvizsgálnod,
azt, hogy miként lehet a forrásnál csökkenteni a szennyezést” – magyarázta az uniós
biztos.
Jelenleg 156 mérőállomáson monitorozzák
a levegő minőségét Romániában. Ezek az Országos Automatikus Levegőminőség-monitorozó Hálózathoz (RNMCA) tartoznak, és
reális időben továbbítják az adatokat az Európai Bizottságnak.
Az Országos Automatikus Levegőminőség-monitorozó Hálózat modernizálását és

kibővítését a környezetvédelmi, vízügyi és
erdőügyi minisztérium kezdeményezte. 2021.
október 22-én a minisztérium bejelentette,
hogy az év első felében hat megyében összesen 14 új levegőminőség-mérő állomást helyeztek el. Ugyanakkor megkötötték a
szerződést 30 szállópor-koncentrációt (PM10
és PM2,5) mérő berendezés, valamint négy
laboratórium vagy mobil mérőberendezés beszerzésére, amelyek több szennyező anyag
mérésére alkalmasak.
Az illetékes minisztérium adatai alapján a
14 új mérőállomásból hetet már üzembe helyeztek (Argeş, Bihar, Brassó, Kovászna,
Hargita, Olt és Prahova megyében), három
beüzemelése folyamatban van (Bákó és Kolozs megyében), és négyet a jövőben fognak
beüzemelni (ezek Bukarestben, illetve Konstanca megyében találhatók). Ezek a mérőállomások
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szennyezőanyag-mérő
berendezéssel vannak felszerelve, és a nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok (NO2/Nox),
ózon (O3), benzol (C6H6), valamint a 10, illetve 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű részecskék (PM10 és PM2,5) koncentrációját
mérik.
A 30 szállópor-koncentrációt (PM10 és

PM2,5) mérő berendezést Bukarestben, valamint Ilfov, Kolozs, Iaşi és Brassó megyében,
az automatikus és mobil laboratóriumokat a
bukaresti, a bákói, a brassói és a iaşi-i környezetvédelmi ügynökség hatáskörébe tartozó területeken üzemeltetik majd.
Románia az út kezdetén az elektromosautóakkumulátorok gyártásában
Romániában egyelőre nem gyártanak
elektromos autókhoz való akkumulátorokat,
a Varta viszont kiszemelte az országot egy
ilyen üzem helyszínéül, a beruházás értéke
egymilliárd euró. A német Draxlmaier vállalat szintén bejelentette, hogy a következő hat
évben 200 millió eurót fektet be Temesváron
egy akkumulátorgyárba.
Ugyanakkor a Rombat 2021-ben bejelentette, hogy új bukaresti üzemében megkezdi
a lítium-ion akkumulátorcellák gyártását
elektromos autók számára.
Az 1996-ban alapított, a frankfurti tőzsdén
is jegyzett kanadai Rock Tech Lithium szintén bejelentette, hogy 400 millió eurót fektet
be egy elektromos autók alkatrészeit előállító
gyárba. Itt állítanák elő az akkumulátorokhoz
szükséges lítiumport, a nyersanyagot pedig
Kanadából szereznék be. (Agerpres)

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
2022. július 7 -én kelt

247. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános rendkívüli ülésének
az összehívásáról
A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178.
cikkelyének (2) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2)
pontjával, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján,
elrendeli:
1. cikkely (1) Összehívja 2022. július 11-én 13.00 órára a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános rendkívüli ülésre, a Közigazgatási
Palota nagy gyűléstermébe.
(2) A rendkívüli ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő
közvetítésével biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán
lehet követni.
3. cikkely Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság
weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.
Péter Ferenc
ELNÖK

Ellenjegyzi
Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke
2022. július 7-i 247. sz. rendeletének melléklete
A Maros Megyei Tanács 2022. július 11-i rendkívüli ülésének
NAPIRENDTERVEZETE
1. Szentgyörgyi Anna megyei tanácsosnak az eskütétele. Szentgyörgyi Anna a 2020. szeptember 27-i önkormányzati választások jelöltlistáján póttagként szerepelt, a mandátumát a Maros Megyei
Bíróság érvényesítette.
2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított,2020. 11. 05/158. sz. határozata 3. mellékletének módosításáról, amely a Maros Megyei Tanács szakbizottságainak a
megszervezésére vonatkozik.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2017. 04. 12/50. sz.
határozatának módosításáról, amely „A Marosvásárhelyi Természettudományi Múzeum felújítása” elnevezésű projekt jóváhagyására
és a projekthez kapcsolódó kiadásokra vonatkozik.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a „154J számú, Beresztelke – Vajdaszentivány
– Marossárpatak közötti megyei út kiszélesítése a 0+000-0+631 és a
4+726-12+684 km szakaszon, Maros megye” beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan, amit a Maros
Megyei Tanács utólag módosított és kiegészített 2017. március
16-i 28. sz. határozatával hagyott jóvá, ami egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és a mutatók jóváhagyására/aktualizálására vonatkozik, valamint annak a jóváhagyására vonatkozóan, hogy az
állam költségvetéséből, az országos helyi fejlesztések programja
keretében nem finanszírozható költségvetési tételeket a helyi költségvetésből fedezzék.
Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
5. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
ELNÖK
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (66289-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I)

VILLANYSZERELÉS: épületi, gépészeti, monofázisú, háromfázisú. Tel.
0740-708-157. (15723-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(14975-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(66256-I)

VÁLLALUNK:

CÉG 10% kedvezménnyel VÁLLAL HÁZTETŐKÉSZÍTÉST, TETŐJAVÍTÁST, CSERÉPFORGATÁST, ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT
stb. Tel. 0774-574-527. (16136)

kerítést.

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244200. (sz.-I)
A nyárádtői TRANSGRÁNIT vállalat fejlődőképes ÁRUMOZGATÓT (SEGÉDMUNKÁST) keres hosszú távra. Amennyiben ajánlatunk
felkeltette
érdeklődését,
kérjük,
önéletrajzát
az
info@transgranit.com e-mail-címre küldje el, vagy személyesen leadhatja cégünk székhelyén, Nyárádtő, Fő út 446/B szám, vagy telefonon érdeklődhet a 0265/328-663-as számon. (-I)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG jó számítógép-kezelési ismeretekkel rendelkező, frissen végzett fiatalokat keres RAKTÁROSI
és KERESKEDELMI ALKALMAZOTTI munkakörökbe. Az önéletrajzokat az office@loriand.ro e-mail-címre várjuk. (p.-I)

A STELLA MARIS VENDÉGLŐ

– Marosvásárhely, Tineretului utca 2. szám (a volt Bradul vendéglő,
a polgármesteri hivatal mögött) –
rendezvényeket szervez: esküvő, keresztelő, bankett, tor stb.
maximum 140 személy részvételével.
Ugyanott önkiszolgáló vendéglő, többféle, választható menüvel,
házhoz szállítással is! Tel. 0744-618-608.
(66531-I)

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

ADÁSVÉTEL
ELADÓ egy antik S 100-as Skoda
autó, fehér, 45 éves, 203 ezer kilométerben, minden illeték kifizetve, műszaki rendben, 4 új gumival és sok
cserealkatrésszel. Tel. 0743-211-281.
(16235-I)
VESZEK régi képeket, képkereteket,
antik bútorokat, porcelántárgyakat
stb. Tel. 0731-309-733. (16405-I)
ELADÓK:
összecsukható
vaságy,
húsdaráló, dió és mák, könyvek,
csónakos
varrógép,
hintaszék,
festmények, keretek, rádió, aragázkályha,
porszívó, szép cserefa ajtó, többféle
bútordarab, lemezek, órák, csergeterítő,
üvegkorsók, többféle nagy és kicsi edény,
15 db báránybőr, sok baba, kerékpár,
szőnyegek, fából kiságy, régiségek,
ezenkívül sok egyéb, minden olcsón.
Csere is érdekel. Tel. 0265/242-342.
(15612)
ELADÓK Vármezőben 470-540 m2es telkek. Tel. 00-36-20-334-8629.
(16354-I)
ELADÓ 20 ár beltelek Agárdon. Tel.
0752-708-718. (23135-I)
ELADÓ egy PYSVA márkájú laptop.
Tel. 0365/420-898. (16445-I)

LAKÁS
KIADÓ a központban szépen berendezett, 2 szobás lakás igényesnek.
Tel. 0365/446-207. (16417-I)

ELADÓ központi fekvésű magánlakás Marosvásárhelyen, a Hadsereg
téren, 424 m2, külön udvaron: előszoba, négy szoba, konyha, két fürdőszoba, kamra, pince, garázs.
Érdeklődni a következő telefonszámokon: 0770-590-934, 0771-359296. (16323-I)
KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16418)
KERESÜNK egy hétvégi házat megvételre. Tel. 0365/420-898. (16445-I)
KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0771-260688. (sz-I)
HÉTVÉGÉRE kiadó hétszobás kulcsosház Vármezőben, fürdődézsával,
szaunával. Tel. 0751-951-541. (sz-I)

festést,

meszelést,

tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást,
szigetelést

polisztirénnel,

elszállítunk

törmeléket és egyéb anyagot, készítünk
Nyugdíjasoknak

10%

kedvezmény. Tel. 0750-678-803. (16151)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást,
bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát, kerítéskészítést is.
Tel. 0740-756-103. (16122-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget aláírok. Tel. 0756-760-667. (23135-I)

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205.

VÁLLALUNK: festést, csatornajavítást, tetőjavítást, bármilyen javítást.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (16446)

MINDENFÉLE
ALKALMAZOK elárusítónőt a Mures
Mall melletti aluljáróban levő Charm
Fashion üzletbe. Érdeklődni a 0741-365957-es telefonszámon.(16451)
GONDOZÓNŐT keresek ágyhoz kötött
beteg
mellé
Marosszentkirályra.
Érdeklődni
a
0741-365-957-es
telefonszámon.(16451)
HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel.
0740-708-157. (15723-I)

Szomorú szívvel emlékezünk drága
gyermekünkre, édesapára, testvérre és jó barátra,

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
Fülöp Hunor. (16399-I)

HORVÁTH ISTVÁNRA
halálának 24. évfordulóján. Emlékét
őrizzük. Nyugodj békében!
Szerettei. (16474)

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (16439)
HÁZAK felújítását vállaljuk, tetőkészítést bármilyen lemezből, cserépből,
ácsmunkát, cserépforgatást. Tel.
0746-739-502. (16403)

MUNKÁLATOKAT vállalunk: háztetőt
készítünk cserépből, Lindab-lemezből, teraszt fából, hőszigetelést szurkos kartonnal, polisztirénnel, kisebb
javításokat, meszelést stb. Tel. 0754634-559, Csaba. (16455-I)

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ácsmunkát és bármilyen javítást. Hívjanak bizalommal. Tel. 0767-837-782.
(14836)

Elvesztettük azt, akit annyira szerettünk, a jókedvünk és
nyugodalmunk vele elvesztettük. Üres már a lakás, nincs, akit
hazavárjunk, ezért nem jön sokszor szemünkre álom. Majd ha
elindulunk, napjaink letelvén, karjaid várnak az út végén.
„Tudom, búcsú nélkül oly messzire mentem, tudom, hogy
megsirattok gyakran engem. Nyugodjatok bele, most már nincs
mit tenni, ahol én vagyok, onnan nem lehet hazajönni. Szerettem
volna még köztetek lenni, de a halál legyőzött, el kellett menni.”
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, a Jóisten őrködjön
pihenésed felett. Két karod munkáját mindenhol látjuk, áldott,
szép emléked szívünkbe zárjuk. A fájdalmat leírni nem lehet, csak
letörölni az érted hulló könnyeket. Könnyes szemmel tekintünk
az égre, kérjük a Jóistent, nyugtasson békében!
Fájó szívvel emlékezünk július 8-án a siklódi születésű
BALÁZS JÓZSEFRE
halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Emlékét szívében őrzi felesége, fia, lánya, két unokája és menye.
(16448-I)

0770-663-571. (16477)
Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, míg élünk, mi nem

MEGEMLÉKEZÉS
KIADÓ hosszú távra 3 szobás, bútorozott tömbházlakás a Kövesdombon.
Tel. 0741-123-181. (16479-I)

A 60 éves érettségi találkozó alkalmával kegyelettel emlékezünk
elhunyt osztályfőnökünkre, ORBÁN ZSÓFIA tanárnőre, valamint
egykori OSZTÁLYTÁRSAINKRA. Külön köszönet Höhn Mária
tanárnőnek, aki minden találkozónkon részt vett.
Az Erdőszentgyörgyi Elméleti Líceum 1962-ben végzett osztálya.
(16470-I)

(16400-I)

56 ÉVES nő bármilyen munkát vállal. Tel.
KIADÓ az orvosi egyetem mellett kétszoba-összkomfort bútorozva. Tel.
0749-191-230. (-I)
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feledünk téged.
Szomorú
szeretettel

szívvel

és

örök

emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk július

BIRTALAN ZITÁRA, aki 4 éve

10-én PÁNTI LÁSZLÓNÉRA

távozott

szül. Hideg Margit halálának

emlékét, szeretetét, jóságát,

11.

kedvességét szívünkben őriz-

évfordulóján.

Szép

közülünk.

Szép

emlékét szeretettel őrizzük.

zük

Szerettei. (16440-I)

legyen áldott, nyugalma csen-

mindörökké.

Emléke

des! Gyászoló szerettei. (-I)

Fájó szívvel emlékezünk július
8-án az elhunyt id. SOÓS
LÁSZLÓRA

halálának

8.

évfordulóján. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

Szerettei. (16447)

csendes!

Szomorúan emlékezünk 2014.
július
10-re,
édesanyám,
BAKÓ ILONA elhunytára.
Nyugodjon békében! Fia és
családja. (16466)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa és nagytata
ION BOLOG
elhunyt. Búcsúzunk tőle július
10-én 12 órakor a Vili temetkezési
Kft. ravatalozótermében (November 7.).
Bánatos felesége, lánya
és unokái. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mélyen együttérzünk kolléganőnkkel, Bíró Imolával szeretett ÉDESAPJA elhunyta
okozta mély fájdalmában. A
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség munkaközössége részvétét fejezi ki a
gyászoló családnak. A Maros
Megyei
Környezetvédelmi
Ügynökség munkaközössége.
(16471-I)
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Eladási közlemény
A Maros Megyei Közpénzügyi
Hivatal székhelyén (Marosvásárhely,
Dózsa György utca 1–3. szám) július 20-án 11 órai kezdettel
nyilvános árverésen értékesíti
az alábbi cégek ingó javait, a költségvetéssel szembeni adósság
behajtása céljából:
FAGHIURA INSTAL CONSTRUCT KFT., adószáma 42068737,
Malomfalva 77/F/1, Maros megye
– fehér, kétajtós, háromszemélyes dízel Mercedes Benz Vito 111
CDI személygépkocsi, 2010-es gyártmány, 265.000 km-ben, 85
kW, 2148 köbcentis, szériaszám WDF63960113602763, rendszáma MS-19-FIC, jó állapotban, enyhe karcolásokkal, kikiáltási
ára 13.359 lej, + 19% héa. A kikiáltási ár a becsérték 50%-a, harmadik árverés. Az ingóság nincs elzálogosítva. Behajtandó
összeg: 152.474 lej. A végrehajtás ellen nincs fellebbezés. A kft.
héafizető.
PLUTO TAXI KFT., adószám 31793968, Marosvásárhely,
Malom utca 29/4., Maros megye
– 2016-os telefonközpont nagyon jó állapotban, kikiáltási ár
7.725 lej + 19% héa

Nagyernye község 2022. évi, saját költségvetésből a következőknek nyújt vissza nem térítendő finanszírozást kulturális programokra, projektekre:
MEGJEGYZÉS: A finanszírozásban részesült pályázókat felkérjük, jelentkezzenek a szerződés aláírására
a Nagyernyei Polgármesteri Hivatal (Nagyernye 439. szám) 3-as irodájában, bélyegzővel és az elfogadott
összegek függvényében újragondolt költségvetéssel, a hirdetésnek az intézmény honlapján történő közzétételétől számított 30 napon belül.
Sorszám

A projekt bejegyzési
száma

Kérelmező

A projekt elnevezése

Elnyert
összeg (lej)

1.

2022. június 09./6248 ACODOMUS Egyesület Részvétel a XVII. kecskeméti
tánc- és zenei fesztiválon

5.000

2.

2022. június 14./6374

5.000

Sáromberki református
parókia

Tisztelgés Teleki gróf előtt, aki
megalapozta a kulturális életet
ebben a régióban

1.
2.
3.
4.
5.

Kérelmező

2022. június 14./6361 Iklandi unitárius parókia,
Nagyernye
2022. június 14./6365
Székelykáli római
katolikus plébánia
2022. június 14./6368
Székesi református
parókia
2022. június 14./6369
Székesi református
parókia – Székelykál filia
2022. június 14./6387
Nagyernyei római
katolikus plébánia

A projekt elnevezése
Harang automatizálása

Elnyert
összeg
(lej)
8.500

Templomtető javítása

20.200

Imaház felújítása

2.700

Református templom külső-belső
5.200
felújítása
Folyamatban levő javítások
23.400
a nagyernyei római katolikus
plébánián
Az értékelő és elbíráló bizottság.
A bizottság titkára: Nerghes János

Hirdetés

– Buget Call Center Univerge SV8100 szerver jó állapotban, kikiáltási ár 1.950 lej + 19% héa. A kikiáltási ár a megállapított
becsérték, második árverés. Az ingóság nincs elzálogosítva. Behajtandó összeg: 76.728 lej. A végrehajtás ellen nincs fellebbezés. A kft. héafizető.
ALL MEDIA PARTNER KFT., adószám 25293321, Dicsőszentmárton, Köztársaság utca 51., Maros megye
– zöld színű EXTEC C12, 2004-es lánctalpas betonzúzó, közepesen kopott, hibás motorral, nem működőképes, kikiáltási ár
278.179 lej + 19% héa. A kikiáltási ár a becsérték 75%-a, második árverés. Az ingóság nincs elzálogosítva. A végrehajtás ellen
nincs fellebbezés.
PROFIREKLAM PRODUCTIE KFT., adószám 30660319, Ákosfalva 123E, Maros megye

A 2022. évi, saját költségvetésből származó vissza nem térítendő finanszírozást nyertek a községhez tartozó, Romániában 2022-ben elismert alábbi vallási felekezetek.
MEGJEGYZÉS: A finanszírozásban részesült pályázókat felkérjük, jelentkezzenek a szerződés aláírására
a Nagyernyei Polgármesteri Hivatal (Nagyernye 439. szám) 3-as irodájában, bélyegzővel és az elfogadott
összegek függvényében újragondolt költségvetéssel, a hirdetésnek az intézmény honlapján történő közzétételétől számított 30 napon belül.
Sor- A projekt bejegyzési
szám
száma

– 2016-os ICC01 IT-rendszer, jó állapotban, kikiáltási ár 1.125
lej + 19% héa

Részletes területrendezési terv (PUD) dokumentációjának elfogadására vonatkozó
HATÁROZATTERVEZET
félkollektív házak, cégközpont építése, külső rendezések és közművekhez való csatlakozások
kidolgozása tárgyában, Vadász u. 37–39. szám, Szászrégen, Maros megye
A közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 52/2003. sz., újra megjelent, utólagosan módosított
és kiegészített törvény 7. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, Szászrégen polgármestere tájékoztatja
a lakosságot a részletes területrendezési terv dokumentációja jóváhagyásáról szóló PUD építési eljárás
megindításáról, félkollektív lakások, székház építése, külső rendezések, bekötések és közművekhez
való csatlakozások tárgyában, Vadász u. 37–39. sz., Szászrégen, Maros megye.
A közvita tárgyát képező határozattervezettel kapcsolatos javaslatokat vagy ajánlás értékű véleményeket
a hivatal 25-ös irodájába lehet benyújtani vagy az office@primariareghin.ro e-mail-címre, illetve a
0265-512-542-es faxszámra küldeni, 2022. július 20-ig.
A benyújtott anyagokon fel lesz tüntetve: ajánlás a részletes területrendezési terv (PUD) dokumentációja elfogadására vonatkozó határozattervezethez, félkollektívház-építés, cégszékház építése, külső
elrendezések, bekötések és közművekhez való csatlakozás tárgyában, Vadász u. 37–39. sz, Szászrégen,
Maros megye.
A fent említett határozattervezettel kapcsolatban írásbeli javaslatot, ajánlást vagy véleményt benyújtó személyek vagy szervezetek kötelesek megjelölni a tervezet azon cikkét vagy cikkeit, amelyekre az hivatkozik,
megjelölve a feladás időpontját és a feladó elérhetőségeit.
A tájékoztató anyagok megtekinthetők a szászrégeni városháza hirdetőtábláján és a www.primariareghin.ro honlapon, a „Döntési átláthatóság” címszó alatt.
Pui Dragoş Cristian
alpolgármester

– Screen Truepress Jet 2500 UV nyomtatóhoz felszerelés, jó állapotban, leltári szám 1002. Kikiáltási ár 198.650 lej + 19% héa.
A kikiáltási ár a becsérték 50%-a, de a 2015. évi 207-es törvény
250. cikkelyének 11. és 14. bekezdése értelmében eladható a
kikiáltási árnál kevesebbért is, de nem kisebb összegért, mint a
becsérték 25%-a (negyedik árverés). Az ingóság nincs elzálogosítva. Behajtandó összeg: 191.745 lej. A végrehajtás ellen
nincs fellebbezés. A kft. héafizető.
LDK TYRE KFT-D, Nyárádtő, 380. szám, Maros megye, adószám 30874940
– Volkwagen Golf 1K ABBLSX0, azonosítószáma
WVWZZZ1K27W149623, 2007-es gyártású, 1896 köbcentis, 77
kW, rendszáma MS-14-LDK, dízel, fekete, 287.000 km-ben, kikiáltási ára 6.650 lej + 19% héa.
Az ingóság nincs elzálogosítva. Behajtandó összeg: 41.302 lej.
A végrehajtás ellen nincs fellebbezés. A kft. héafizető.
Carolina Aurelia Cîmpeanu hivatalvezető-helyettes
Ghira Dumitru Adrian osztályvezető
MAROS MEGYEI TANÁCS

Ellenőrizték a Romániai iskolaprogram
lebonyolítását
A romániai iskolaprogram megvalósítását követő
megyei bizottság nevében tájékoztatjuk Önöket,
hogy 2022. május folyamán a Maros Megyei Közegészségügyi Hivatal a Bátosi Általános Iskolában ellenőrizte a program lebonyolítását, és nem talált
rendellenességet.
Ugyanakkor 14 oktatási egységben, több mint 562
diák és 34 tanár részvételével került sor a
gyümölcs-, zöldség-, tej- és tejtermékfogyasztással
kapcsolatos tematikus tevékenységekre.
A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

