
Szeptember 4-én hármas ünnep volt Marossárpatakon. A re-
formátus templomban tartott rövid istentiszteleten köszön-
tötték a 65 évesek kortárstalálkozóján megjelenteket, 
felavatták az Adorjáni Károly általános iskola községközponti 
felújított épületét és a szintén renovált kultúrotthont – a 
nemrég fiatalon elhunyt községbeli krónikásról, művelő- 
désszervezőről, újságíróról és elöljáróról, Berekméri Ed-
mondról nevezték el –, ugyanakkor megtartották a tanév-
nyitó ünnepséget is.  

Nem véletlenül kötötték össze ezeket az eseményeket, hiszen egy te-
lepülés számára fontos, hogy tisztelje a múltját, azokat, akik itthon ma-
radtak, vagy elszármaztak ugyan, de első lépéseiket itt tették meg, és azt 
a tudást, amelyet életük során kamatoztatnak, a templom melletti egykori 
iskolában alapozták meg. Korábban az iskolát Adorjáni Károly egykori 
tanítóról, iskolaigazgatóról nevezték el. A tanintézményt kitartó munká-
val sikerült felújítani. S azzal, hogy a kultúrotthon felvette Berekméri 
Edmond nevét, jelzik, hogy a közösség megbecsüli azt az embert, aki 
nemcsak a község krónikása, hanem aktív szervező, egyfajta zászlóvivő 
is volt.  

„Karcsúsítás”  
Háromszáznál több közalkalmazotti állást hirdettek meg az állami 

intézmények azóta, hogy úgymond létszámstopot vezetett be a kor-
mány július 1-jén. Az új állások létrehozására vonatkozó határozat 
korábban megszületett, így be lehet(ett) tölteni őket. 

A posturi.gov.ro portálon július 1. és augusztus 31. között 300 ál-
lást hirdettek meg, ugyanúgy a köztisztviselők országos ügynöksé-
gének (ANFP) honlapján is. A vámügyi hatóság augusztus 31-én 
közleményt adott ki, hogy 194 személyt kíván alkalmazni. Az embe-
reket a 103/2022-es sürgősségi kormányrendelet alapján alkalmaz-
zák, ergo a meghirdetett állásokra nem vonatkozik a létszámstopról 
rendelkező 80-as kormányrendelet.  

A meghirdetett állások egy részére nincs költségvetési fedezet. 
Több településen és megyében, ahol kórházak vannak az önkor-
mányzatoknak alárendelve, ez konfliktusokhoz vezetett.  

A belügyminisztériumhoz tartozó testületekben 7880 állás létre-
hozásáról döntött minapi ülésén a Ciucă-kabinet. Ezek többségét – 
5654-et – rendőrök fogják betölteni. 

A koalíciós pártok két nappal korábban jelentették, hogy befa-
gyasztják az alkalmazásokat a közszférában. Az intézkedés célja, 
hogy mérsékelje az eladósodottság növekedését, ugyanis januárban 
a GDP-arányos államadósság meghaladta az 50 százalékot. 

Mégis új közalkalmazotti állások ezreit hozzák létre. Az illetékesek 
így értik a takarékoskodást? 

(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Vajda György

Berekméri Edmond- 
kultúrotthon 
Marossárpatakon  
Vasárnap délután a marossárpataki 
református templomban tartott rövid 
istentisztelet és a felújított iskola ava-
tását követően a korábban korszerűsí-
tett kultúrotthon homlokzatán 
leleplezték azt a román és magyar 
nyelvű hivatalos táblát, amely azt hir-
deti, hogy a művelődési ház a nemrég 
fiatalon elhunyt Berekméri Edmond-
nak – a község krónikásának, tanítójá-
nak, újságírójának és közösség- 
szervezőjének – a nevét viseli.  
____________5. 
A faluban minden 
gyermek megtanult 
faragni  
A fafaragás iránt ma is nagy az érdek-
lődés, idén is több rendezvényre hívták 
bemutatni ezt a mesterséget. A Hagyo-
mányok Háza felkérésére részt vett a 
Marosvásárhelyi Napokon, itt ki is állí-
tották a munkákat.  ____________6. 
Milyen jövő vár az 
energiaszektorra? 
Az Európai Unió energiapolitikája, bár 
környezetvédelmi és klímavédelmi 
szempontból vonzó célokat szeretne 
megvalósítani, jelentős része műszaki 
és technológiai szinten nem megala-
pozott. A háború mellett ez is oka a 
drasztikus áremelkedéseknek.  
____________10.

Fotó: Nagy Tibor

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

Iskolaavató és tanévnyitó Marossárpatakon  

Megmaradásunk bástyái  
 

20% kedvezményben részesülnek a gyermekek  
antireflexes lencse rendelése esetén.



A napokban zajlott a Magyar Középiskolások Or-
szágos Szövetsége (MAKOSZ) huszonhetedik al-
kalommal megrendezett Diákönkormányzati 
Szabadegyeteme (DÖKSZAB) Jobbágyfalván, az 
RMDSZ és a Studium Prospero Alapítvány támo-
gatásával. A szervezők elégedettek a tapasztala-
tokkal. 

Az idei táborba 64 résztvevő érkezett Erdély minden 
megyéjéből és Bukarestből, mindannyian magyar közép-
iskolák diáktanácsainak képviselői, vezetői, 9-10. osztályt 
végzett tanulók, és szinte ugyanennyi szervező, akik ennél 
idősebbek, akár egyetemisták. Általában ez a megszabott 
résztvevői létszám, ennél többen csak egyetlen évben vol-
tak. A MAKOSZ által szervezett szabadegyetemek célja, 
hogy olyan romániai magyar középiskolás közeget hozza-
nak létre, amelynek tagjai érdeklődnek a közösség iránt, 
tesznek ezért, és olyan témák is érdeklik őket, amelyekről 
nem feltétlenül esik szó az iskolákban – mondta el lapunk-
nak Vass Péter, a MAKOSZ elnöke.  

Ezért a tábori tevékenységeket három csoportba sorol-
ták, a csoportmunkák célja, hogy a különböző játékok 
révén megismerjék egymást a résztvevők, és emberi szem-
pontból is fejlődjenek. A képzések, előadások a tábor szak-
mai részét jelentik, itt minden évben az érdekképviseletről 
és rendezvényszervezésről beszélgetnek többet, de olyan 
előadókat is meghívnak, akik különböző érdekes témákról 
értekeznek. Így idén Tőkés Hunor az ifjúság közéleti sze-
repéről beszélt, Winkler Gyula európai parlamenti képvi-
selő az Európai Uniót mutatta be, Bárdi Nándor az erdélyi 
kisebbségek helyzetéről szólt, Petki Milán pedig arról, ho-
gyan kell vállalkozást építeni fiatalon, míg Kelemen Kin-
cső interaktív képzése a gazdaság működésébe nyújtott 
betekintést. A résztvevők számára közös programokat is 
szerveztek, játékokat vagy éppen falutúrát, amelynek során 
különböző feladatokat kellett teljesítsenek – mindezek a 
résztvevők összerázását szolgálták. Természetesen nem hi-
ányzott a középiskolások elvárásainak megfelelő szórako-

zás, de volt idő sportra, ismerkedési és szimulációs játé-
kokra is. 

Vass Péter szerint a diákokat érdekli a szabadegyetem, 
a MAKOSZ-t s a DÖKSZAB-ot már sokan ismerik, ezért 
jönnek sok helyről és ekkora számban, és emiatt tud fenn-
maradni a szervezet, illetve a célok, amelyekért a vezetői 
dolgoznak. 

A táborzárás utáni visszajelzések pozitívak, csak a fá-
radtságra panaszkodhatnak a résztvevők, de ez nem csoda 
egy olyan táborban, ahol a program reggel 8 órától éjfélig 
tart egy teljes hétig. A szervezők örülnek, hogy ennyi diák 
részt vett, és hogy jól érezték magukat. Ami a témák iránti 
érdeklődést illeti, az változó, de minden területen vannak 
érdeklődők. A szervezet számára fontos, hogy legyenek 
olyanok, akik mélyebben beleássák magukat bizonyos kér-
désekbe, esetleg azok szakembereivé váljanak a későbbi-
ekben. A DÖKSZAB-on biztosított képzések ennek az első 
lépcsőfokát jelentik, megmutatják, merre kell haladni. 
Amit itt megtanulnak a diákszervezetek képviselői, azt ott-
hon tudják alkalmazni a területi szervezetekben, az előadá-
sok pedig minden résztvevő személyes érdeklődési körét 
is tágítják, fejlesztik, ezért mindig figyelnek a szervezők, 
hogy időszerű és érdekes témákat válasszanak, és ehhez 
megfelelő előadókat hívjanak meg. 

A MAKOSZ számára jelenleg a legtöbb feladatot az ér-
dekképviseleti kérdések jelentik, hogy a diákok megismer-
jék, milyen jogaik és kötelességeik vannak iskolai szinten, 
az iskolák vezetőtanácsában legyen diákképviselet, 
ugyanis ez az a hely, ahol a diákok hallathatják a hangjukat, 
ám vannak még iskolák, ahol ez még nem működik. Ami 
az országos román diáktanácsot illeti, ezzel állandó kap-
csolatot tartanak fenn, viszont jelenleg nincs aktív közös 
érdekképviseleti projektjük, ugyanis a legtöbb kérdés tanév 
közben vetődik fel. 

 Ami az új tanévre vonatkozó változtatásokat illeti, a di-
ákszervezet még nem tud véleményt mondani, utólag dől 
el, hogy ezeknek milyen hatása lesz, hogy helyesnek bizo-
nyulnak-e vagy sem, ettől függetlenül szükség van változ-
tatásokra a tanügyben – véli a MAKOSZ elnöke.

 

IDŐJÁRÁS 
Felhőátvonulások 
Hőmérséklet: 

max. 22 0C 
min.  13 0C

Ma ZAKARIÁS,  
holnap REGINA napja. 
REGINA: vagy az ugyanilyen 
alakú latin névből származik, 
ekkor jelentése: királynő, vagy a 
Rein kezdetű német nevek becézé-
séből. Az előtag jelentése: tanács. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. szeptember 5.

1 EUR 4,8215
1 USD 4,8579

100 HUF  1,1927
1 g ARANY 267,7230

Megkezdődött az iskola  
Szeptember 5-én kezdetét vette az új tanév, amely 36 taní-
tási hetet foglal magában. Újdonság, hogy szerkezete nem 
félévekre, hanem tanítási modulokra tagolódik. Az első va-
káció október 22-31. között lesz, a téli vakáció december 
23-tól január 8-ig tart. A tanítás 2023. január 9-én kezdődik, 
és február 3-ig, 10-ig vagy 17-ig tart, a megyei tanfelügye-
lőségek döntése szerint. Az egyhetes vakáció a február 6-
a és 26-a közötti időszakra ütemezhető be. A tavaszi 
vakáció április 7-18. között lesz, a tanítás június 16-án ér 
véget. 

Elkezdődött a beiratkozás 
Elkezdődött a beiratkozás a marosvásárhelyi George Emil 
Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technoló-
giai Egyetemen. A beiratkozással és a közelgő felvételi vizs-
gákkal kapcsolatosan az admitere.umfst.ro oldalon 
találhatják meg az igényelt információkat az érdeklődők.  

Fokozott ellenőrzések 
a tanévkezdéskor 

Az új tanév kezdetén a rendőr-felügyelőség munkatársai 
felvilágosító és bűnmegelőző tevékenységeket folytatnak 
több iskolában, ellenőrzik a diákokat szállító gépjárműve-
ket, az iskolák közeli, illetve az azok előtti gyalogátjárók, az 
útfestés állapotát, a jelzőlámpák működését. Szeptember 
9-ig számos közúti ellenőrzést végeznek, a forgalmas he-
lyeken lévő tanintézmények körül forgalomirányítással is 
foglalkoznak. Mindezek mellett figyelemfelkeltő kampány 
segítségével a gyerekek védelmének fontosságát hangsú-
lyozzák. A szülőknek, saját gyermekük biztonsága érdeké-
ben, a következőket ajánlják: közösen tervezzék meg a 
napi programot, hogy mindig tudják, hol van, mit csinál a 
gyerek; határozzák meg pontosan, hogy kihez fordulhat, ha 
valamilyen gond adódik, és ki ügyel rá, amikor nem lehet-
nek vele; bármilyen probléma esetén beszéljenek vele, biz-
tosítsák a segítségükről, a támogatásukról; nézzenek 
utána, hogy kikkel barátkozik az online és az offline térben. 

Felvételi a pedagógiai karra  
Szeptember 8-ig lehet beiratkozni a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem pedagógiai karára, a marosvásárhelyi kép-
zésre. A tanító-óvodapedagógus szak nappali tagozatán 
tandíjmentes helyekre, a levelező tagozaton részben költ-
ségtérítéses helyekre várják a jelentkezőket. Levelező ta-
gozaton kétéves posztliceális református kántorképzésre is 
lehet felvételizni, a képzés elvégzése után egyházkerületi 
kántori oklevél jár. A felvételhez szükséges alkalmassági 
vizsgákat szeptember 9-én tartják. Bővebb tájékoztatás a 
0265-215-278-as telefonszámon 9-13 óra között, illetve a 
kantortanito@gmail.com e-mail-címen.  

Nagyszabású szemétgyűjtés  
Szeptember 17-én a Let’s Do It, Romania! mozgalom ke-
retében nagyszabású szemétgyűjtést szerveznek megye-
szerte a hulladékgyűjtési világnap alkalmából. Az akcióra 
civil szervezetek és intézmények jelentkezését várják a 
szervezők szeptember 12-ig. Jelentkezni a környezetvé-
delmi ügynökségnél, a baciu.ioana@apmms.anpm.ro e-
mail-címen vagy a 0741-186-865-ös telefonon, illetve a 
nicoleta.simion@letsdoitromania.ro e-mail-címen vagy a 
0740-102-843-as telefonszámon lehet. A szervezők idén is 
biztosítják a szemeteszsákokat és a kesztyűket, amelyeket 
az ügynökségnél, a Hídvég utca 10. szám alatt lehet át-
venni szeptember 7-től. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond 

6., kedd 
A Nap kel  

6 óra 48 perckor,  
lenyugszik  

19 óra 53 perckor.  
Az év 249. napja,  
hátravan 116 nap.

Gligor Róbert László

Megyei hírek 

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.

Ismét tanácskoztak és tanultak 
Zárult az idei középiskolás DÖKSZAB 

Csekme Istvánra emlékeznek 
Csekme István történelemtanárra emlékeznek születé-
sének száztizedik évfordulóján. A megemlékezést szep-
tember 6-án, kedden, ma délután 6 órakor a Studium 
Prospero Alapítvány marosvásárhelyi, Bolyai utcai épü-
letében tartják. Beszédet mond Spielmann Sebestyén 
Mihály, Csáky Károly és Ötvös József. Minden érdeklő-
dőt és hozzászólót várnak. 

Konferencia a rendszerváltás 
előtti könnyű- és rockzenéről  

Szeptember 8-án és 9-én, csütörtökön és pénteken a 
marosvásárhelyi Apolló palotában és a Studium HUB-
ban a magyarországi Hangőr Egyesület, a beatkor-
szak.blog.hu és a Marosvásárhelyi Rocksuli közös 
szervezésében az NKA Hangfoglaló Program támoga-
tásával az 1989 előtti határon túli magyar könnyűzenei 
életről, zenekarokról, koncertekről, lemezekről, helyszí-
nekről szóló konferencia lesz. A rendezvényen fotókiál-
lítás, kettős könyvbemutató (Erdélyi magyarock és a 
Mindenki!), lemez- és korabeli plakátkiállítás is helyet 
kap. A kerekasztal-beszélgetéseken az érdeklődők meg-
tudhatják, hogy milyen volt a rendszerváltás előtti anya-
országi, valamint az erdélyi, a szlovákiai, a kárpátaljai 

és a vajdasági magyar rockzenei élet. (Részletes prog-
ram a múlt szombati lapszám Múzsa mellékletében.)  

Évadnyitó hangverseny és gálaest 
a Kultúrpalotában 

Szeptember 8-án, csütörtökön kezdődik a Marosvásár-
helyi Állami Filharmónia új évada. A Kultúrpalota nagy-
termében 19 órakor kezdődő, a Marosvásárhelyi 
TVR-vel közösen szervezett nyitókoncert egyben az 
éppen zajló Erich Bergel nemzetközi karmesterverseny 
gálája is lesz, amelyen a díjazott karmesterek vezénylik 
a filharmónia zenekarát.  

Lemezbemutató a Kultúrpalotában  
Szeptember 14-én, szerdán 20 órakor a Kultúrpalotá-
ban az RVQ (Radu Vâlcu Quintet) lemezbemutató kon-
certet tart a Maros Megyei Múzeum szervezésében. A 
meghívott együttes legújabb, Shapes című albumát mu-
tatja be országos turnéjának egyik állomásán, Maros-
vásárhelyen. Az együttes a jazz, a fusion és a 
klasszikus, valamint a világzene stílusában fogalmazza 
meg zenei gondolatait. Az együttes augusztus 6-án a 
Maros Megyei Múzeum által szervezett 10R (Római) 
Fesztiválon Mikházán is fellépett. Tagjai: Radu Vâlcu 
(gitár), Mihai Balabaş (hegedű, live electronics), Andrei 
Petrache (zongora), Răzvan Florescu (vibrafon, ütő-
hangszerek) és Philip Goron (dobok). 

RENDEZVÉNYEK

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________2022. szeptember 6., kedd 

A kis csoportos beszélgetések, előadások, közös programok, csapatépítő játékok fontos részei a nyári szabadegyetemnek                  Fotó: MAKOSZ 



Egy hónappal a magyarországi mozis premier előtt 
mutatkozik be a Magasságok és mélységek (16) 
című nagyjátékfilm előzetese és plakátja.  

A Csoma Sándor rendezésében készült, megtörtént esemé-
nyeken alapuló alkotás Erőss Zsolt (Trill Zsolt) felesége, 
Sterczer Hilda (Pál Emőke) szemszögéből ábrázolja a valaha 
volt talán legnépszerűbb magyar hegymászó elvesztésének 
fájdalmát, és reményt adó utat mutat a jövő felé.  

A film a miskolci CineFesten történő bemutatkozása után 

szeptember 22-étől látható a magyarországi mozikban. 2013 
májusának végén egy ország figyelte aggódva a híreket, ami-
kor a Mount Everest első magyar meghódítója, Erőss Zsolt 
Kiss Péterrel együtt eltűnt a Himalájában. Első egész estés 
filmjében Csoma Sándor a megtörtént eseményeket Erőss 
Zsolt felesége szemszögéből ábrázolja, és megmutatja, hogy 
lehetséges a megbékélés.  

A főszerepben az erdélyi származású Pál Emőkét láthatjuk, 
míg Erőss Zsoltot Trill Zsolt alakítja. 

A kormányszóvivő szerint a létszámnövelést az indo-
kolja, hogy megszaporodtak a feladatok, főleg az Uk-
rajnából érkező háborús menekültek nagy száma miatt.  

Öt év alatt közel 80 ezer fővel bővült a közalkalma-
zottak száma. 50% fölé kellett emelkedjen a GDP-ará-
nyos államadósság, hogy leállítsák az állami szektor 
túlburjánzását. A kormány most az alkalmazások befa-
gyasztásával kívánja megfékezni az államadósság to-
vábbi növekedését.  

Március végén a közalkalmazottak száma 1.267.973 
volt, a Ciucă-kabinet működésének első három hónap-
jában átlagban havi 2304 fővel nőtt a számuk.  

Romániában 2008-ban, a globális pénzügyi válság 
kitörésekor álltak legtöbben az állam szolgálatában. A 
válság miatti leépítés 2014-ig tartott, de 2015-től a hi-
vatalban levő kormányok megkezdték az apparátus fel-
duzzasztását, ami 2019 októberére 1,235 millióra nőtt. 

2020-ban, annak ellenére, hogy hatalmas hiteleket 
vett fel, a kormány folytatta az alkalmazásokat. 2021 
januárja és 2022 áprilisa között további 18 ezer sze-
mélyt vettek fel az állami szektorban.  

Az államigazgatási reform évek óta visszatérő téma 
a belpolitikában, ám egyetlen kormány sem tett a meg-
valósításáért. 

A miniszterelnök a közelmúltban kijelentette: nem ha-
logatható tovább az állami szektor reformja. Azonban 
úgy „karcsúsítottak”, hogy például egy államtitkár he-
lyett kilencet alkalmaztak a szállítási minisztériumban. 
(Bode idejében egyetlen államtitkár dolgozott, a minisz-
ternek pedig egy kabinetfőnöke és egy tanácsadója 
volt.)  

Az új miniszter alatt jelenleg kilenc államtitkár dol-
gozik. Arra a munkára, amit Lucian Bode idejében négy 
személy végzett, most több mint tízszer annyi ember van. 
Az intézmény bérkiadásait tartalmazó kimutatásban 
egyik államtitkárnak kabinetfőnöke és hét tanácsadója 
van, egy másik kollégájának kilenc tanácsadó segíti a 
munkáját (!?).  

Csak az államtitkárok fizetése 68.250 lejt tesz ki. Az 
új tárcavezető egyetlen államtitkára a kilenc közül, a 
kabinetjével egyetemben, nagyobb összeggel terheli 
meg a minisztérium költségvetését, mint a korábbi mi-
niszter és annak közvetlen munkatársai. 

Így „karcsúsít” a Ciucă-kabinet.

Nem valószínű, 
hogy online oktatás lesz 

Nicolae Ciucă kormányfő hétfőn kijelentette, hogy a 
jelenlegi járványadatok tükrében nem valószínű, 
hogy ismét online oktatásra lesz szükség. A kor-
mányfő az új oktatási törvény tervezetéről is beszélt, 
rámutatva, hogy az még mindig közvita alatt áll, és 
arra biztatott mindenkit, hogy vegyenek részt ebben 
a folyamatban, figyelembe véve, hogy a törvénycso-
magnak hosszú távú hatásai lesznek, érintik a követ-
kező generációkat is. (Agerpres) 

Húszan fulladtak vízbe 
Az idei nyári idényben, június 30-a és szeptember 5-
e között 20 személy fúlt vízbe a román tengerpart tér-
ségében – tájékoztatott hétfőn a dobrudzsai 
katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU). Az áldozatok 
közül 14-en a tengerben, négyen a Dunában, ketten 
pedig egy-egy tóban lelték a halálukat. A mentőcsa-
patok további 11 személyt mentettek meg a vízbe fú-
lástól – derül ki az ISU közleményéből. A 
katasztrófavédelem munkatársai a két hónap alatt 
2471 személyt részesítettek sürgős orvosi ellátásban 
a partvidéken, közülük 728-at az üdülőhelyek napo-
zóin felállított katasztrófavédelmi sátraknál, és nagy 
részüket kórházba is szállították. A legtöbben, 474-en 
Costineşti-en kértek segítséget, és szintén magas volt 
az ellátottak száma (452) Eforie Nord üdülőhelyen. 
Szeptember 5-étől Mangalián és Tomis kikötőben mű-
ködik még vízimentő-szolgálat, egészen október 31-
éig – tájékoztatott a katasztrófavédelem. (Agerpres) 

Zárva marad a parajdi sóbánya 
Egy szakértői vélemény késése miatt még legalább 
egy hónapig zárva marad a parajdi sóbánya – közölte 
hétfőn a Székelyhon.ro portál a bányaigazgatóra hi-
vatkozva. A bányát július 23-án kellett bezárni, amikor 
a turisták számára megnyitott csarnokok felé vezető 
járat mennyezetén elkezdett beszivárogni a sótömb 
fölötti talajvíz, és paladarabok hullottak az útra. Sep-
rődi Zoltán bányaigazgató a portálnak elmondta: 
megszüntették a beszivárgást, és a múlt hét közepén 
sikeres volt a bányajáratban kamionokkal és autóbu-
szokkal elvégzett terhelési teszt. A munkaügyi fel-
ügyelőség azonban egy szakértői véleménytől teszi 
függővé a nyitást, amelynek elvégzésére egyetlen 
bukaresti szakértő rendelkezik jogosultsággal, aki 
negyvennapos határidővel vállalta azt – mondta az 
igazgató. (MTI) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

„Karcsúsítás” 

Magasságok és mélységek 

A 2014 utáni ukrán vezetést hibáztatta a Donyec-
medencei tragédia miatt Vlagyimir Putyin orosz 
elnök hétfőn egy Petropavlovszk-Kamcsatszkijban 
megtartott ifjúsági környezetvédelmi tanácskozá-
son.  

„A Donyec-medencében most zajló tragédia annak a naci-
onalista, neonáci rezsim tevékenységének az eredménye, 
amely 2014-ben erőszakkal ragadta magához a hatalmat, majd 
katonai műveleteket indított a Donyec-medencében. Kétszer 
indított el ott nagyobb katonai műveletet tüzérség, légierő, 
nehéz haditechnika és egyebek alkalmazásával. És még min-
dig ez történik” – mondta Putyin. 

Azt hangoztatta, hogy Oroszországnak „kötelessége segí-
teni” és védelmére kelni a Donyec-medence lakosságának. 

„Minden kísérletünk a probléma békés megoldására kudar-
cot vallott a kijevi rezsim álláspontja miatt” – fogalmazott az 
orosz elnök, aki méltatta az orosz hadsereg bátorságát. 

Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi miniszté-
rium szóvivője a hétfői hadijelentést ismertetve azt mondta, 
hogy a Mikolajiv és Krivij Rih irányából támadó ukrán fegy-
veres erők egy nap alatt 11 harckocsit, 7 gyalogsági harcjár-
művet és 8 egyéb páncélozott járművet, 9 nagykaliberű 
géppuskával felszerelt kisteherautót és több mint 220 katonát 
veszítettek. Mint mondta, ezenfelül Mikolajiv megyében, Be-
reznehovate és Murahivka környékén az ukrán 57. gépesített 
lövészdandár ideiglenes állomáshelyeit nagy pontosságú fegy-
verek találták el, Voznyeszenszk, illetve Ocsakiv közelében 
pedig megsemmisült két rakéta- és tüzérségi lőszerraktár, ame-
lyekben több mint 1500 sorozatvető-rakétát, köztük több mint 
kétszáz amerikai gyártmányú HIMARS rakétát tároltak. Az 
orosz légierő a Herszon megyei Csocsubejivkánál lelőtt egy 
ukrán Mi-8-as helikoptert. 

A tábornok szerint Harkiv közelében az orosz légierő pre-
cíziós csapása megölte a Kraken „nacionalista” alakulat több 
mint 30 tagját, 10 járművet pedig üzemképtelenné tett. A do-
nyecki régióban, Krasznopillijánál az ukrán 81. ejtőernyős ro-
hamdandár állásaira mért koncentrált tűzcsapásokban több 
mint 20 katona esett el és több mint félszáz megsebesült. 

A nap folyamán az orosz harcászati légierő, valamint a ra-
kéta- és tüzérségi egységek hat ukrán vezetési pontot, 152 élő-
erő- és hadfelszerelés-összpontosulást, 48 lőállásban lévő 
tüzérségi egységet, valamint öt rakéta- és tüzérségi fegyver- 
és lőszerraktárat támadtak, aminek eredményeképpen meg-
semmisült egy amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvető a 
Harkiv megyei Timcsenka falu közelében. 

Az orosz légvédelem a szóvivő szerint öt drónt – köztük 
egy Bayraktar-TB2 típusút – és négy amerikai gyártmányú 
HARM radarelhárító rakétát lőtt le, valamint HIMARS, Ura-
gan és Vilha sorozatvetők 34 lövedékét fogta el a Herszon me-
gyei Kazacke és Csornobajivka közelében. 

Az orosz védelmi tárca összesítése szerint az ukrán fegyve-
res erők a háború kezdete óta 287 repülőgépet, 152 helikoptert, 
1877 drónt, 372 légvédelmi rakétarendszert, 4822 harckocsit 
és egyéb páncélozott harcjárművet, 825 többszörös rakétave-
tőt, 3368 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 5304 kato-
nai járművet semmisítettek meg. 

Konasenkov azt mondta, hogy az ukrán erők vasárnap, a 
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) képviselőinek je-
lenléte ellenére is megpróbáltak drónnal csapást mérni a zapo-
rizzsjai atomerőműre. Közölte, hogy az orosz elektronikai 
hadviselési eszközök ráhatásának eredményeként az eszköz a lé-
tesítmény területétől egy kilométerre lezuhant. Enerhodar város 
ellen az éjszaka folyamán két tüzérségi támadást intéztek. 

Vlagyimir Rogov, Zaporizzsja megye Moszkva-barát köz-
igazgatási főtanácsának tagja, az Együtt vagyunk Oroszor-
szággal mozgalom elnöke közölte, hogy hétfőn a NAÜ hat 
hátrahagyott szakértője közül négyen elutaztak a nukleáris 
erőműből. Az enerhodari hatóságok beszámolója szerint 
egyébként az ukrán hadsereg a városban két drónnal csapást 
mért egy lakóházra, amelyben a Rogov vezette mozgalom fő-
hadiszállása működött. 

Hétfőn a Donyec-medence több, szakadár ellenőrzés alatt 
álló településéről jelentettek ukrán tüzérségi támadást.  

Az orosz védelmi tárca és az ukrajnai Moszkva-barát ható-
ságok által kiadott tájékoztatást más források nem erősítették 
meg. (MTI) 

Putyin Kijevet hibáztatta a Donyec-medencei tragédia miatt 

Liz Truss külügyminisztert választották a brit Kon-
zervatív Párt új vezetőjévé. A választási eredmény 
azt jelenti, hogy Truss lesz az Egyesült Királyság új 
miniszterelnöke a távozó Boris Johnson utódjaként. 

Liz Truss a pártvezetői tisztségért Rishi Sunak volt pénz-
ügyminiszterrel versengett. 

A párttagság péntekig adhatta le szavazatait, az eredményt 
hétfő délután hirdette ki Sir Graham Brady, a Konzervatív Párt 
vezetőválasztásainak megszervezéséért is felelős, rendkívül 
befolyásos alsóházi szakpolitikai frakciótestület, az 1922 Bi-
zottság elnöke. 

Brady közölte: Sunakra a Konzervatív Párt tagjai közül 
60.399-en, Liz Trussra 81.326-an voksoltak. 

A részvételi arány 82,6 százalékos volt.  
Truss a voksok 57,4 százalékának megszerzésével győzött, 

Sunakra a választáson részt vevő párttagok 42,6 százaléka sza-
vazott.  

A 47 éves Liz Truss lesz a harmadik nő az Egyesült Király-
ság kormányfői posztján Margaret Thatcher és Theresa May 
után. 

Liz Truss és Boris Johnson kedden járul II. Erzsébet ki-
rálynő elé, aki formálisan tudomásul veszi Johnson távozását, 
és kinevezi a megválasztott utódot a miniszterelnöki tisztségre. 

Az elmúlt évtizedek gyakorlatával ellentétben ez a ceremó-
nia ezúttal nem a londoni Buckingham-palotában zajlik majd, 
hanem az uralkodó skóciai nyári rezidenciáján, a Londontól 
több mint 800 kilométerre északra lévő Balmoral kastélyában, 
ahol a királynő a hagyományoknak megfelelően júliustól ok-
tóberig tartózkodik. 

A 96 esztendős uralkodó, aki 70 éve ül az Egyesült Király-
ság trónján, hónapok óta mozgásproblémákkal küszködik, és 
ezért született az a döntés, hogy Balmoralban fogadja Johnsont 
és megválasztott utódját. Így a váltás időpontja a szokásoshoz 
képest egy napot késik. 

Liz Truss az Egyesült Királyság 56. miniszterelnöke lesz, 
II. Erzsébet királynő uralkodása alatt pedig a 15. 

Amikor az uralkodó 1952 februárjában, édesapja, VI. 
György király halála után trónra lépett, Winston Churchill volt 
a brit miniszterelnök. 

A most befejeződött vezetőválasztást az tette szükségessé, 
hogy Boris Johnson – aki 2019 óta tölti be a kormányfői tiszt-
séget – az utóbbi hónapok sorozatos belpolitikai botrányai 
nyomán július 7-én bejelentette lemondását a Konzervatív Párt 
vezetői posztjáról. 

Ez kormányfői tisztségének megszűnését is jelentette, de 

Johnson a lemondás bejelentésével egy időben közölte, hogy 
utódja megválasztásáig és hivatalos beiktatásáig ellátja hiva-
tali teendőit. 

A tisztségért nyolcan indultak. A többhavi választási folya-
mat első szakaszában az alsóházi konzervatív frakció tartott 
egyhetes szavazássorozatot, amelynek egyes fordulói után 
azok a jelöltek estek ki, akik a legkevesebb voksot kapták.  

Az utolsó forduló után Truss és Sunak maradt versenyben, 
és közülük választotta a több mint 170 ezres párttagság Trusst 
a Konzervatív Párt új vezetőjévé. Johnson lemondása után 
még a 42 éves Sunak számított favoritnak, de ugyanazok a 
botrányok, amelyek a távozó kormányfő népszerűségét ki-
kezdték, az ő támogatottságát is megtépázták. 

A londoni rendőrség például – Johnsonhoz hasonlóan – ta-
vasszal őt is megbírságolta a koronavírus-járvány megfékezé-
sére elrendelt korlátozások megsértése miatt. 

Mindemellett a nyár elején olyan sajtóértesülések is meg-
jelentek, amelyek szerint Sunak indiai állampolgárságú fele-
sége, aki jómódú részvénybefektető, egy jogi kerülőutat 
kihasználva az elmúlt években nem fizetett Nagy-Britanniá-
ban jövedelemadót külföldi befektetéseinek hozadéka után. 

Az alsóházi konzervatív frakció szavazássorozatának mind-
egyik fordulójában Rishi Sunak kapta a legtöbb voksot.  

A brit közvélemény-kutató cégek felmérései azonban a ve-
zetőválasztási folyamat ideje alatt végig azt mutatták – a hét-
főn kihirdetett eredmény alapján helyesen –, hogy a 
Konzervatív Párt tagjai körében Liz Truss egyértelműen nép-
szerűbb volt, mint Sunak. Így a választási szakértők, a sajtó 
és a fogadóirodák kezdettől a jelenlegi külügyminiszter győ-
zelmét várták. 

Győzelmének kihirdetése utáni első, rövid beszédében Liz 
Truss kijelentette: teljesíteni kívánja mindazokat az ígéreteket, 
amelyekkel a Konzervatív Párt Johnson vezérletével jelentős 
fölénnyel megnyerte az 2019-es parlamenti választásokat. 

Egyértelmű utalást tett ugyanakkor arra, hogy nem tervezi 
előrehozott választások kiírását, kijelentve: vezetésével a Kon-
zervatív Párt 2024-ben is – vagyis a jelenlegi parlament man-
dátumának lejártával – „nagy győzelmet” arat majd. 

Liz Truss egyelőre részletek nélkül kijelentette: elsődleges 
feladatának tekinti a magas energiaárak és az energiaellátási 
kockázatok kezelését. 

Nem hivatalos értesülések szerint az új brit miniszterelnök 
hamarosan soron kívüli költségvetést terjeszt a londoni parla-
ment elé, amelyben 30 milliárd font értékű adócsökkentési 
csomag is lesz. (MTI) 

Liz Truss lesz az új brit miniszterelnök  
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A Stupár Károly marossárpataki 
lelkipásztor által tartott istentiszte-
letet követően az ünneplők a felújí-
tott és kibővített iskola udvarára 
vonultak, ahol a tanévnyitón Mózes 
Sándor igazgató köszöntötte a je-
lenlevőket és a díszmeghívottakat: 
Kelemen Hunor miniszterelnök-he-
lyettest, az RMDSZ szövetségi el-
nökét, Percze Lászlót, Magyar- 
ország Csíkszeredai Főkonzulátusá-

nak konzulját, Péter Ferencet, a 
Maros Megyei Tanács elnökét,  
Kolcsár Károly parlamenti képvise-
lőt, Illés Ildikó megyei főtanfel-
ügyelő-helyettest, Kozma Mónikát, 
a Pro Economica Alapítvány igaz-
gatóját és természetesen a rendez-
vény házigazdáját, Kozma Barnát, 
Sárpatak polgármesterét.  

Az igazgató többek között el-
mondta, hogy 14 év munkájának és 
fáradozásának eredményeként sike-
rült felújítani az iskolát és nem 
csak. 2008-tól Kozma Barna pol-
gármester valamint a helyi tanács 
sokat tett azért, hogy fejlessze a te-
lepülést, ennek részeként pedig az 
egyik legnagyobb megvalósítás az 
iskolaépület korszerűsítése. Az 
igazgató megköszönte Románia 
kormányának és a parlament 
RMDSZ-frakciójának a támogatást, 
a lobbit, továbbá azoknak a munká-
ját is, akik a tervezésben, kivitele-
zésben segítettek. Pedagógus- 
kollégáihoz szólva kifejtette: fel-
adatuk megtölteni lélekkel és lelkü-
lettel az épületet. Hangsúlyozta, 
hogy az iskola fenntartása nemcsak 
az önkormányzat, az ott dolgozó ta-
nárok feladata, hanem az egész kö-
zösségé, a szülőké, a civil 
szervezeteké és mindenkié, akiknek 
erkölcsi kötelessége tenni valamit 
az elkövetkezendőkben a diákok 
szellemi, lelki és erkölcsi fejlődésé-
ért.  

Kozma Barna polgármester el-
mondta, amikor 2008-ban meg-
kezdte első mandátumát, azt tűzte 
ki célul, hogy otthonossá, élhetővé 
teszi a községet. Azóta sikerült fel-
újítani a templomot, a kultúrotthont, 
más középületeket, közművesítet-
ték, rendbe tették a községközpon-
tot és most felavatják a megújult 
iskolát, amelyet 926 négyzetméter-
ről 1855-re növeltek, és amelyben 
15 korszerű osztálytermet alakítot-
tak ki mellékhelyiségekkel, illetve 
tanári szobát, irodákat, gyűléster-
met. A beruházás közel 5,7 millió 
lejbe került, amiből 5,4 millió ál-
lami támogatás volt, 384.000 lej ön-
rész. 2017-ben pályázták meg a 
bővítés finanszírozását, 2019-ben 

fogtak hozzá a cégek a kivitelezés-
hez, és a munkálatokat 2022-re be 
is fejezték. Az elöljáró büszkén 
mondta, hogy a megye legkorsze-
rűbb iskolájában fogadhatják ezen-
túl a diákokat, majd megköszönte 
mindazoknak a munkáját, akik se-
gítették a tervezést, kivitelezést.  

Illés Ildikó főtanfelügyelő-he-
lyettes örömét fejezte ki, hogy egy 
ilyen épületbe járhatnak a diákok. 
Aki óvodát, iskolát épít, a jövőt 

építi – mondta, és értékelte a közös 
összefogást, amely lehetővé tette a 
terv véghezvitelét. Megígérte, hogy 
ehhez méltó pedagógusok és okta-
tók nevelik, tanítják majd mindazo-
kat, akik átlépik az intézmény 
küszöbét.  

Miután Balázs Gizella, az iskola 
egykori diákja elszavalt egy verset, 
Péter Ferenc, a Maros Megyei Ta-
nács elnöke következett. Rövid be-
szédében hangsúlyozta, hogy a 
templom, az iskola és a kultúrott-
hon felújítása a közösség tenni aka-
rását igazolja, és az itthon maradást 
erősíti. Ha egy közösségnek hosszú 
távú tervei vannak, azt jelenti, hogy 
bíznak a jövőben, amely magyar és 
keresztény kell legyen. Majd azt kí-
vánta, hogy töltsék meg az iskolát 
sok gyerekkel, legyen minél több 
esemény a kultúrotthonban, és bát-
ran tervezzék a jövőt, mert ez iga-
zolja, hogy élhető közösség van 
Sárpatakon.  

Mózes Zsuzsánna, az iskola di-
ákja román nyelvű szavalatát köve-
tően Percze László konzul lépett 

mikrofonhoz, akinek az iskolaigaz-
gató külön megköszönte, hogy Ma-
gyarország kormánya a Bethlen 
Gábor Zrt.-n keresztül interaktív 
táblák és iskolai bútorzat vásárlását, 
valamint az óvodai játszótér kiala-
kítását támogatta. És elárulta azt is, 
hogy az ünnepségen nemcsak a 
megújult iskolát, hanem két olyan 
osztálytermet is felavatnak, amelye-
ket magyarországi kormánypénzből 
sikerült felszerelni, bebútorozni.  

A konzul elmondta, óriási a hatá-
ron túli pedagógusok felelőssége, 
áldozatvállalása az anyanyelvi ok-
tatásért való küzdelemben. 

Magyarország kormánya szá-
mára kiemelten fontos a külhoni 
magyar anyanyelvi oktatás erkölcsi 
és anyagi támogatása. És az is fon-
tos, hogy a megújult iskolákban ne 
kezdje tanulmányait kevesebb diák, 
mint az előző tanévben. Minden 
megszűnő magyar osztállyal nem-
csak a közösség, hanem mindany-
nyian – határon innen és túl – 
szegényebbek leszünk. A magyar-
ság fennmaradása a Kárpát-meden-
cében közös ügyünk, és jó látni, 
hogy vannak erős közösségek, ame-
lyek megtartják, fenntartják meg-
maradásunk erős bástyáit – mondta 
többek között a konzul, majd a diá-
kok felé fordulva hangsúlyozta: az 
iskola értük van, az itt kapott tudást 
kamatoztassák jól, hiszen minél 
több mesterséget művelő emberre, 
jó magyarra van szükség ahhoz, 
hogy megerősítsük közösségünket.  

Az anyanyelv megőrzésének fon-

tosságáról énekelt – Berekméri 
Enikő tanítónő irányításával – a IV. 
B osztályos tanulók kórusa. Végül 
Kelemen Hunor miniszterelnök-he-
lyettes, az RMDSZ szövetségi el-
nöke köszöntötte az ünneplőket.  

Az elnök elmondta, 32 éve az 
RMDSZ nemzetpolitikájának leg-
fontosabb pillére az anyanyelvi ok-
tatás megteremtése az óvodától az 
egyetemig. Az elmúlt évtized iga-
zolta, hogy ezt a célkitűzést nehéz 
volt elérni, és ma is minden tanév-
nyitás közeledtével meg kell küz-
deni minden magyar anyanyelvű 
osztályért, óvodai csoportért. Az er-
délyi magyar ember legfontosabb 
értékei az anyanyelve, kultúrája, 
vallása, ezért ezeket semmilyen kö-
rülmények között nem szabad fel-
adni. Fontos számunkra az iskola, 
mert identitásunk egyik alapja. 
Mindezek mellett közös feladatunk 
az érvényesüléshez szükséges ver-
senyképes tudás megalapozása – 
mondta a szövetségi elnök. Nem 
rejtette véka alá, hogy ma a pedagó-
gusok munkája nincs megfelelően 
értékelve, és tesznek majd ezért. 
Szükség van partnerekre, hogy 
megőrizzük a minőségi oktatást, és 
ebben együtt kell működjön a csa-
lád, a gyerekek, a pedagógusok és 
az önkormányzat is.  

A politikusok szerepe, hogy ha a 
jelen gazdasági helyet miatt nem is 
tudjuk itthon tartani fiataljainkat, 
olyan feltételeket kell teremteni, 
hogy visszajöjjenek. Sajátítsák el a 
transzilván értékeket, amelyekért 
„akarjanak visszajönni”. A pedagó-
gusokhoz szólva elmondta, a jövő 
tanévtől érvénybe lép az új oktatási 
törvény. Azon lesz az RMDSZ, 
hogy a kisebbségi, anyanyelvi okta-
tásra a legkedvezőbb jogszabályt al-
kalmazzák, majd a diákokat arra 
intette, hogy életük során soha ne 
adják fel emberi méltóságukat és 
szabadságukat.  

Az ünnepi beszédek után Mózes 
Sándor igazgató a hagyományhoz 
híven átadta az iskola szellemiségét, 
hagyományait, belső értékrendjét 
szimbolizáló kulcsot a legjobb ered-
ményeket elért nyolcadikos tanuló-
nak, Mózes Ádámnak. Ezután 
Kelemen Hunor, Percze László, 
Péter Ferenc, Illés Ildikó, Kozma 
Barna és Mózes Sándor elvágták az 
avatószalagot, és meglátogatták az 
iskolát, majd a BGA Zrt. támogatá-
sával felszerelt két osztályteremben 
is szalagot vágtak.  

Az okostáblák kivételével, ame-
lyeket később szállítanak le, ízléses, 
a célnak megfelelően berendezett, 
korszerűen felszerelt iskola fogadta 
a tanévnyitón a sárpataki diákokat, 
s erről mindenki meggyőződhetett, 
akinek alkalma volt bejárni a  
folyosókat, tantermeket.  

Megmaradásunk bástyái  
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               Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)



Vasárnap délután a marossár-
pataki református templom-
ban tartott rövid istentisztelet 
és a felújított iskola avatását 
követően a korábban korsze-
rűsített kultúrotthon homlok-
zatán leleplezték azt a román 
és magyar nyelvű hivatalos 
táblát, amely azt hirdeti, hogy 
a művelődési ház a nemrég fi-
atalon elhunyt Berekméri Ed-
mondnak – a község 
krónikásának, tanítójának, 
újságírójának és közösség-
szervezőjének – a nevét vi-
seli.  

Az iskolaavatás után az ott jelen 
levő meghívottak közül többen a 
közeli kultúrotthonhoz vonultak, 
ahol több községbeli ünneplő, meg-
emlékező jelenlétében Kelemen 

Hunor miniszterelnök-helyettes, az 
RMDSZ szövetségi elnöke, Péter 
Ferenc, a Maros Megyei Tanács és 
a megyei RMDSZ elnöke, valamint 
Kozma Barna, Marossárpatak pol-
gármestere leleplezték a két névtáb-
lát. A kultúrotthonban az iskola 
gyermekkórusa rövid áldást éne-
kelt, majd Kozma Barna polgár-
mester röviden beszélt a névadóról 
és bemutatta azokat a helybéli mű-
vészeket, akik elhozták alkotásai-
kat, és kiállították a színpadon. 
Miholcsa József szobrokat, Veres 
Zsuzsánna festményeket és ifj. 
Vajda Péter csontfaragványokat ál-
lított ki. Mózes Sándor iskolaigaz-
gató Berekméri Edmond életútját 
méltatta, majd Nemes Gyula hely-

történész bemutatta Berekméri Ed-
mond A múló idő emlékei című do-
kumentumkötetét. Az író 
műkedvelő helytörténészként olyan 
második világháborús veteránokat 
szólaltatott meg a könyvben, akik 
részt vettek a második világháború-
ban. Leírta a csata és a fogság bor-
zalmait, de képet kaphatunk arról is, 
hogy mit jelentett Erdély visszajut-
tatása az anyaországhoz a második 
bécsi döntést követően. Huszonkét 
interjú és temérdek fotó illusztrálja 
a történészeknek, hadtörténészek-
nek akár forrásként is szolgáló 
könyvet, amelynek kiadását a 
szerző nem érhette meg, így a helyi 
önkormányzat gondozásában jelent 
meg.  

Berekméri Edmondnak érdemei 
elismeréseként a helyi tanács posz-
tumusz díszpolgári címet adomá-
nyozott. Az elismerő oklevelet a 
névadó ünnepségen Kozma Barna 

polgármester adta át a kitüntetett  
feleségének, Enikőnek. Mi sem zár-
hatta volna méltóbban e momentu-
mot, mint a kisebbik lánya, 
Berekméri Réka által elénekelt ka-
tonadal.  

A rendezvényen jelen volt többek 
között Berekméri Edmond családja, 
volt pedagóguskollégái, tanácsosok, 
lelkipásztorok, a helyi RMDSZ tag-
jai, sajtós kollégák és sokan azok 
közül, akik ismerték, szerették, tisz-
telték, illetve sok közösségi terv, 
rendezvény megvalósításában 
együttműködtek vele.  

Bár az iskolaépület teljes fel-
újításának a befejezése janu-
árra várható, az intézmény 
szépen elrendezett, parkosí-
tott udvarán tartották az év-
nyitó ünnepséget a 
marosvásárhelyi Bolyai Far-
kas Elméleti Líceumban, ahol 
1620 tanulóval, 59 osztállyal 
kezdik meg az új tanévet. 

„A gyermek a legtökéletesebb te-
remtmény, mert egyedül ő tudja 
megalkotni saját egyéniségét. A 
gyermek lelke lágy viaszhoz vagy 
fehér papírhoz hasonló, ahová ma-
gának a gyermeknek kell bevésni a 
képzeteket.” Maria Montessori el-
gondolkoztató soraival köszöntötte 
a szülőket, nagyszülőket, vendége-
ket és tanárkollégákat Hajdú Zoltán 
igazgató, és mindenekelőtt az iskola 
diákjait, akik 175 napot fognak el-
tölteni a forró nyár után az iskola-
padokban.  

Külön köszöntötte a 22 legkisebb 
bolyaist, az előkészítő osztály tag-
jait, akiknek tanítónőjük vezetésével 
örömteli perceket ígért a betűk és 
számok birodalmának játékos felfe-

dezése során. Köszöntötte az ötödik 
osztályosokat, akik kikerültek a „vé-
dőburokból”, ami korábban átölelte 
őket. Szólt a nyolcadikosokhoz, 
akikre mozgalmas, izgalmas tanév 
vár, és reményét fejezte ki, hogy 
akik szeretnék, továbbra is a Bolya-
iban folytathatják tanulmányaikat. 
Gratulált a kilencedik osztályosok-
nak, akiknek négy szép évet kívánt. 
A nehéz, de ugyanakkor esemé-
nyekben gazdag (gólyabálszervezés, 
szalagavató, tanár–diák meccsek, 
ballagás, nagykorúsítás, érettségi 
vizsga) utolsó évhez kitartást, sikert 
kívánt a végzős diákoknak.  

Bejelentette, hogy a munkaterv 
elkészül, és a tanári kar által össze-
állított program a kötelező tananyag 
tanítása mellett tele lesz „értékte-
remtő környezetvédelmi, egészség-
megőrző, kulturális és sport- 
rendezvényekkel”. A cél érdekében, 
miszerint a diákok szeretettel men-
jenek iskolába, szívesen tanuljanak, 
a pedagógusok mellett szükség van 
a szülőkre is, akikkel szoros kap-
csolatot, egymás őszinte tájékozta-
tását ígérte.  

A tanulónak joga van a zavarta-
lan tanuláshoz! A tanárnak joga van 
a zavartalan tanításhoz! Mindenki 

jogát tiszteletben tartom! – ismer-
tette az új tanév jelmondatait.  

Beszámolt az iskolaépületen vég-
zett rengeteg munkáról, a megújult 
és modern oktatási eszközökkel fel-
szerelt tantermekről, a szép iskola-
udvarról, ahol kellemesen telhetnek 
a szünetek. Továbbá a 2022-23-as 
iskolai év újdonságairól is, valamint 
arról, hogy az oktatási minisztérium 
elfogadta az iskola pályázatát, mi-
szerint ettől a tanévtől csak elektro-

nikus naplót fognak használni, ami 
reményeik szerint felgyorsítja a 
kapcsolattartást az iskola és a szü-
lők között.  

A lehetőségek kihasználására 
biztatta a diákokat Péter Ferenc, a 
megyei tanács elnöke. Fărcaş Ema-
nuela, a megyei rendőr-felügyelő-
ség szóvivője figyelmet, védelmet, 
eligazítást ígért. Jakab Irma-Tünde 
aligazgatónő köszöntötte az iskola 
valamennyi osztályát és az osztály-

főnököket. Díjazták az idei érettségi 
vizsgán legmagasabb jegyet (9,80) 
elért diák, Nagy Brigitta Rebeka tel-
jesítményét, aki a debreceni orvosi 
egyetemen folytatja tanulmányait.  

Az ünnepség a Csenteri Levente 
iskolalelkész által mondott áldással, 
biztatással ért véget, amelyben az 
Pál apostolt idézve azt kívánta a di-
ákoknak, hogy a múltat felvállalva, 
a célnak nekifeszülve induljanak el 
meghódítani a világot. 

Bodolai Gyöngyi
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Újra az iskolaudvaron 
Derűs tanévnyitó a Bolyaiban  

Berekméri Edmond-kultúrotthon Marossárpatakon  

Vajda György

               Fotó: Nagy Tibor

Berekméri Edmond tanító, újságíró, helytörténész 1972. áp-
rilis 25-én született a Maros megyei Sáromberkén értel-

miségi családban, és itt is nevelkedett, szüleinek egyetlen 
gyerekeként. Általános iskolai tanulmányait Sáromberkén és 
Körtvélyfáján végezte, Marosvásárhelyen érettségizett. A Ma-
rosvásárhelyi Kántortanító Főiskolán folytatta a tanulmányait, 
miközben a Sáromberki Általános Iskolában helyettes tanító volt. 
A főiskolát 1993-ban végezte el, közben írásai rendszeresen 
megjelentek a nagyváradi Szemfüles gyereklapban és a Tabu 
Magazin hetilapban. 1995-ben címzetes tanítóként kapott kine-
vezést Marossárpatakra. Több mint 25 évig volt a Népújság 
külső munkatársa.  

Községi lapot alapított Marossárpataki Újság címmel. A helyi 
újságnak 22 évfolyama, összesen 130 száma jelent meg, az 
utolsó 2021 decemberében, amit már súlyos betegen állított 
össze. 2011-ben falumonográfiát jelentetett meg Gálfi Tiborral 
közösen. Helytörténeti és régifénykép-gyűjteményét 2018-ban 
Száz év a Maros jobb partján (1890–1990) című kötetében adta 
ki. A községi RMDSZ elnöke volt, az Erdélyi fejedelmek szo-
borpark egyik kezdeményezője, a helyi néprajzi múzeum egyik 
alapítója. Évente megszervezte a március 15-i, augusztus 20-i 
rendezvényeket. Több mint két évtizedig tevékenykedett az ön-
kormányzatnál. A hagyományőrzés, hagyományteremtés terén 
is aktív volt. Az utóbbi 10 esztendőben minden télen megszer-
vezte a hagyományos nótaestet. A marossárpataki református 
egyházközség presbitere volt több mint 12 éven át. Aktív ápolója 
és fenntartója volt a magyarországi Földes és Jászapáti testvér-
településekkel való kapcsolatoknak. Szándékában állt kiadni az 
orosz fogságot megjárt marossárpataki személyekkel készített 
interjúkat, de erre már nem került sor. Türelemmel viselt hat és 
fél évi betegség után 2022. február 13-án elhunyt. (Mózes Sándor 
méltatása alapján) 

 Fotó: Bodolai Gyöngyi



Bandi Dezső örökségét éltetik  
– A Bolyai Farkas Elméleti Líce-

umban működő Bartha Sándor fara-
gókört Bandi Dezső iparművész 
vezette, ő tanította meg nekem a fa-
faragást. Őt kértem meg, hogy Csitt-
szentivánon is vállalja el a feladatot, 
a gyermekeket avassa be a fafaragás 
technikájába. Szívesen jött, megta-
pasztalta a gyermekek érdeklődését, 
s úgy látta, érdemes foglalkozni 
velük. A tevékenységet 2005-ig ve-
zette, ezt követően létrehoztuk a 
nevét viselő egyesületet, amely fel-
vállalta a faragókör működtetését. 
Ahhoz, hogy ez működhessen, az 
önkormányzat támogatására, helyi-

ségre volt szükség. Ennek köszön-
hető, hogy Csittszentivánon minden 
gyerek megtanult faragni. Amikor 
testnevelő tanárként a technológiát 
is tanítottam, a gyakorlati órákat a 
műhelyben tartottuk, s minden gyer-
mek vésőt vehetett a kezébe. Jelen-
leg is hetente kétszer van köri 
tevékenység – fogalmazott Székely 
Lajos.  

Az ő vezetésével a faragókör tag-
jaival elkészítették az iskola előtti 
gyalogkaput, a templom téren az I. 
és II. világháborús áldozatok emlé-
kére állított emlékművet és a tele-
pülés fennállásának 710. 
évfordulójára faragott kopjafát.  

Készül a művelődési ház elé 
a székely kapu 

– Közben folyamatosan dolgo-
zunk a székely kapun, amit a műve-
lődési otthon elé szándékozunk 
felállítani. Össze van ácsolva, kö-
vetkezik a faragás. A Bandi Dezső 
mintáját fogjuk felhasználni, azt 
szeretném, ha minden gyermek, fi-
atal, aki a faragókör tagja volt, leg-
alább egy kis virágot, levelet, indát 
kifaragna a kapun.  

A kapu felállítását az új kerítés 
elkészülte utánra tervezik – mondta 
Székely Lajos.  

Táborok, kiállítások 
rendszeres meghívottja 

A fafaragás iránt ma is nagy az ér-
deklődés, idén is több rendezvényre 
hívták bemutatni ezt a mesterséget. 
A Hagyományok Háza felkérésére 
részt vett a Marosvásárhelyi Napo-
kon, itt ki is állították a munkákat. 
Azok a gyerekek, akiket érdekelt, 
bekapcsolódtak a foglalkozásba. 
Utána Csángóföldön, Somoskán a 
településnapokon kellett bemutatót 

tartania. Aztán Csittszentivánon 
szervezték meg a kézművestábort. 
Legutóbb a Női Akadémia és a Di-
vers egyesület által szervezett kéz-
műves-tevékenység alkalmával 
oktatta a fafaragást.  

– A tanítványaim közül, sajnos, 
csak négy fiatal dolgozik asztalos-
ként. A fafaragás ma már nem nyújt 
megélhetést, nincs igény a faragott 

bútorra, a faragott kapuknak nálunk 
nincs akkora hagyománya, mint 
Udvarhely környékén vagy Csík-
széken.  

Az igényes faragott tárgyak elké-
szítése sok időt vesz igénybe, na-
gyon munkás, nem tudják 
megfizetni az emberek, inkább a 
gyors technológiával készülő búto-
rok, olcsó tárgyak mellett döntenek. 

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Fotó: Mezey Sarolta

A faluban minden gyermek megtanult faragni  
Székely Lajos nyugdíjas tanár megyeszerte közismert szemé-
lyiség. Hírnevet és népszerűséget a fafaragás révén szerzett, 
hiszen több mint két évtizede vezeti a Bandi Dezső Kulturális 
Egyesületet, amelynek fő célkitűzése e hagyományos kézmű-
ves-foglalkozás népszerűsítése és oktatása. Az évek során a 
faragókörökön, táborokban, kézműves-foglalkozásokon osz-
totta meg a felnövekvő nemzedékkel a mesterétől, Bandi De-
zsőtől elsajátított tudást. Szinte nem volt olyan 
kézművesrendezvény, ahol ne fordult volna meg, ne oktatna, 
s ne foglalkozna a fafaragás iránt érdeklődő gyerekekkel, fi-
atalokkal. 

Felújították a csittszentiváni iskolát  
Szép környezetben kezdenek a gyerekek 

Teljesen felújított, elegáns, 
korszerű iskolában kezdik az 
új tanévet a csittszentiváni 
gyerekek. Azt mondhatnánk, 
hogy irigylésre méltó környe-
zet várta őket becsengetés-
kor. Szép, világos tantermek, 
modern táblák és bútorzat, 
barátságos hangulat, minden 
adott ahhoz, hogy jó körül-
mények között tanuljanak.  

300 ezer eurós beruházás 
Az iskola felújításához Mezőpa-

nit község önkormányzata nyert 
pályázatot a regionális fejlesztési 
ügynökségnél. A Regionális Ope-
ratív Program pályázati kiírása az 
épület energetikai felújítását cé-
lozta meg, azonban ennél sokkal 
komplexebb felújítást kellett vé-
gezni.  

– A pályázatot 2017-ben nyújtot-
tuk be, és ugyanabban az évben 
írtuk alá a szerződést. A finanszíro-
zást kimondottan az energetikai 
felújításra kaptuk, de az iskola épü-
lete nagyon rossz állapotban volt, 
úgy döntöttünk, teljesen felújítjuk 
az épületet. A munkálatok 2020-
ban kezdődtek el. Leszedtük a te-
tőzetet, csak a falak maradtak, az 
épület új tetőt kapott, a falakat új-
ravakoltuk, hőszigeteltük, új, mini-
mális hőveszteségű nyílászárókat 
szereltünk fel. Megújult a fűtési 
rendszer, korszerű hőközpontot 
szereltünk, ami megfelel az új stan-
dardoknak. Az épületet az előírá-
soknak megfelelően hőszigeteltük 
15 cm vastag kőzetgyapottal. Meg-

újult a villanyhálózat és a világítási 
rendszer is, a legkorszerűbb mű-
szaki megoldásokkal, beleértve a 
LED-es világítótesteket is. A tetőre 
napelemes rendszert szereltünk. Az 
osztálytermekbe 2 cm vastag bam-
buszpadozat került – mondta 
Bartha József projektmenedzser. 

A pályázati szerződésben a mun-
kálatokra 246 ezer eurós költség 
szerepelt, ebből 150 ezer euró volt 
a finanszírozás, a többi az önrész. 
Az épület rossz állaga miatt az 
építkezés folyamán olyan munká-
latok jöttek közbe, amelyekre nem 
számítottak, és az anyagok is na-
gyon megdrágultak, ezért a keret-
összeget további 54 ezer euróval ki 
kellett egészíteni, így az összkölt-
ség 300 ezer eurót tesz ki.  

A felújított iskolaépületben öt 
osztályterem, egy informatikala-
bor, egy tanári szoba és mellékhe-
lyiségek találhatók. Az udvaron 
még van egy másik épület is, annak 
korszerűsítése egy következő terv 
része lesz.  

Az iskolafelújítás tervét a Huzzo 
Kft. készítette, a kivitelező a Kro-
nos Life Construct Kft. volt. A mű-
szaki ellenőrzéssel Kirizsán Ildikót 
bízták meg.  

Az önkormányzat saját költsé-
gén alakította ki az esővíz-elvezető 
rendszert, újíttatta fel a kerítést, és 
végzi el az udvar parkosítását.  

Közel kilencven gyermek 
tanul az iskolában  

Ráduly Csongor, a Mezőpanit 
községhez tartozó iskolák igazga-

tója elmondta, hogy az osztályter-
mekben új bútorok, korszerű táblák 
vannak.  

A bútorzat René Westerbeke, a 
Turbocam Enhanced Surfaces Kft. 
hollandiai képviselője révén ado-
mányként érkezett a helyi Bandi 
Dezső Kulturális Egyesület nevére, 
azzal a céllal, hogy a készletet – 
több mint 400 padot és széket, pro-
jektorokat, táblákat – a községbeli 
iskolák bebútorozására és felszere-
lésére ossza szét.  

– A csittszentiváni iskolában 
megközelítőleg kilencven gyermek 
tanul. Az új épületben öt osztály, a 
régiben egy osztály kezd. Össze-
vont a harmadik és negyedik osz-
tály, a nyolcadikosok a mezőpaniti 
Kádár Márton Általános Iskolába 
járnak, ők ötödik osztálytól ott ta-
nulnak. Az óvodába több mint 30 
gyermeket írattak be. Községszin-
ten nem esett vissza a gyermeklét-
szám, Mezőpanitban gyarapodás 
van, itt harmadik-negyedik gyer-
meket is vállalnak a szülők.  
Szentivánon enyhén csökken a 
gyermekek száma. Abban remény-
kedem, hogy Vásárhely közelsége 
vonzó lesz a fiatalok számára, és a 
szülők ide fogják íratni a gyerme-
keiket.  

Községszinten a pedagóguslét-
szám 65 körüli, a tanárok többsége 
címzetes, talán a bergenyei iskolá-
ban kevesebben vannak címzete-
sek, ide évről évre helyettesítő 
tanárok kerülnek – tájékoztatott 
Ráduly Csongor igazgató.  
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Balogh Károly és Balogh Éva lel-
kipásztorok 21 éve szolgálnak a 
több mint ezerlelkes csittszentiváni 
gyülekezetben. A lelkész házaspár 
szolgálata során nem csak a lelki 
építkezésen, hanem a környezet, az 
épített örökség szebbé tételén is fá-
radozott. A közelmúltban a refor-
mátus egyházközségben hálaadó 
istentiszteletet tartottak abból az al-
kalomból, hogy befejeződött a 
templomtorony és portikus felújí-
tása. Az istentiszteleten részt vett 
Bodó Előd Barna, Mezőpanit pol-
gármestere és Kolcsár Károly par-
lamenti képviselő is.  

– Szolgálatunk során minden 
évben valami újítás történt. A temp-
lomot 2009-ben kívül-belül teljesen 
felújítottuk, bútorzatot cseréltünk, 
azután a székely kaput, a kerítéseket 
javítottuk meg, viszont a templom-
toronyra nem került sor. Idén sike-
rült felújítani a tornyot és a 
portikust. A munkálatok 50 ezer 
lejbe kerültek, amiből 31 ezer lejt a 

vallásügyi államtitkárság biztosított, 
7 ezer lejt pedig az önkormányzat. 
A fennmaradó részt a gyülekezeti 
tagok állták a közgyűlés határozata 
értelmében – fogalmazott Balogh 
Éva tiszteletes asszony. 

A gyülekezeti élettel kapcsolat-
ban a lelkésznő kitért arra, hogy na-
gyon szerteágazó a tevékenységük, 
viszont kettőjük között megoszla-
nak a teendők. A tiszteletes asszony 
vezeti a kórust, a nőszövetségi 
munkát, ő tartja a bibliaórákat, a 
gyermekek vallásóráit, a konfir-
mandusok kátéóráit. Emellett ő 
szolgál a szombati és a vasárnap 
délutáni istentiszteleteken.  

A vasárnap délelőtti istentisztelete-
ken Balogh Károly hirdeti az igét, 
ekkor vannak a keresztelők is, mert az 
a tapasztalat, hogy a falubeliek jobban 
szeretik, ha férfi lelkész keresztel, il-
letve ha ő adja össze a fiatal párokat. 
A tiszteletes úr vezeti az Imm-Pro ke-
resztény ifjúsági zenekart, amely szá-
mos rendezvényen lép fel.  

Felújították a tornyot és a portikust 

Nemrég zárult a vakációs biblia-
hét, amelyen naponta 67 gyermek 
vett részt. A foglalkozásokat Balogh 
Éva tiszteletes asszony vezette. 

– A bibliahetet a 21. nyáron szer-
vezzük meg, mert a gyermekek na-
gyon szeretik ezeket az alkalmakat. 
A szervezésbe bevonjuk az ifiseket, 
idén 25-en vettek részt. Úgy látjuk, 
hogy a bibliahéten nagyon jól for-
málódik a közösség, összekovácso-
lódik az ifjúság. A fiatalok 
odaadóak és lelkesek. Reggel fél 8-

kor már a művelődési otthonban 
voltak – ott tartottuk a foglalkozá-
sokat –, mindenki időben szerette 
volna előkészíteni az aznapi felada-
tát – fogalmazott a lelkész.  

A szülők is nagyra értékelik a 
bibliaheti tevékenységeket, hiszen a 
gyermekek nap mint nap új élmé-
nyekkel térnek haza. Idén negyven 
család adakozott, és járult hozzá 
ahhoz, hogy a gyermekek jól érez-
zék magukat, gyümölcsöt, fagyit, 
édességet ehessenek.  

Sikeres vakációs bibliahét 



A hazai közönség előtt sze-
replő világbajnoki címvédő 
Max Verstappen, a Red Bull 
versenyzője nyerte a vasár-
napi Forma–1-es Holland 
Nagydíjat Zandvoortban, és 
ezzel 109 pontra növelte az 
előnyét az összetettben. A 24 
éves pilóta sorozatban ne-
gyedszer diadalmaskodott, ez 
az idei 10. és pályafutása 30. 
futamgyőzelme. 

Verstappen mögött George Rus-
sell, a Mercedes brit versenyzője 
lett a második, míg a dobogó alsó 
fokára Charles Leclerc, a Ferrari 
monacói pilótája állhatott fel. 

A rajtot Verstappen és az élme-
zőny többi tagja is jól kapta el, a 
sorrend pedig az első kanyarban 
nem változott, a vb-címvédő az élen 
maradt, mögötte Leclerc és Carlos 
Sainz Jr. (Ferrari) száguldott a má-
sodik és harmadik helyen. 

Verstappen az őt üldöző Leclerc-
rel együtt a 10. körre több mint öt 
másodperces előnyre tett szert  
Sainzcal, valamint az őt szorongató 
Lewis Hamiltonnal (Mercedes) 
szemben, aztán a 15. körben a Fer-
rari ritkán látható módon rontotta el 
Sainz versenyét. A spanyol ugyanis 
kerékcserére a bokszba hajtott, de a 
bal hátsó abroncsot nem készítették 
elő a szerelők, így Sainz a szokásos 
2-3 másodperc helyett 12 másod-
percig állt a garázs előtt, mire újra 
a pályára hajthatott. Közben Lec-
lerc hátránya kettőről öt másod-
percre nőtt Verstappennel szemben, 
így aztán a monacói Ferrariján is 
kerekeket cseréltek, de ez a boksz-
kiállás probléma nélkül lezajlott. 

Az élen száguldó vb-címvédő 
aztán a 19. körben a bokszba hajtott 
friss abroncsokért, ezzel egy időre 
a két Mercedes állt az élre Hamil-
ton, Russell sorrendben. Verstappen 
aztán hamarosan utolérte és meg-
előzte Russellt, Hamilton pedig a 
30. körben kiállt kerékcserére, így a 
holland címvédő visszavette a veze-
tést. 

A versenytáv feléhez érve Vers-
tappen, Leclerc, Sergio Pérez (Red 
Bull) volt a dobogós helyeken szá-
guldók sorrendje, de a negyedik 

Hamilton és az ötödik Russell is na-
gyon gyors volt a Mercedesszel. 
Hamilton rövidesen könnyedén el-
ment Pérez mellett, így átvette a 
harmadik pozíciót, hátránya pedig 
nagyjából 20 másodperc volt a ve-
zető Verstappenhez képest. Leclerc 
a második helyről a 46. körben a 
bokszba hajtott kerékcserére, ezzel 
Hamilton másodiknak, Russell har-
madiknak jött fel. 

Kisvártatva Cunoda Juki (Alpha 
Tauri) műszaki hiba miatt félreállt, 
a versenyautó mentésének idejére 

pedig virtuális biztonsági autós sza-
kasz lépett életbe, amely alatt Vers-
tappen, valamint a két 
Mercedes-versenyző is kiállt kerék-
cserére. 

A hajrának így Verstappen ke-
mény, míg Hamilton és Russell kö-
zepes gumikeverékkel vágott neki, 
az 55. körben pedig jött az újabb 
fordulat, Valtteri Bottas (Alfa 
Romeo) versenyautója a célegye-
nesben állt meg, ezért a versenybí-
róság a pályára küldte a biztonsági 
autót. Verstappen azonnal a bokszba 
hajtott friss abroncsokért, míg Ha-
milton a pályán maradt, és átvette a 
vezetést. Russell második lehetett 
volna, de kerékcserét kért a csapa-

tától, így harmadikként tért vissza a 
mezőnybe. 

A Safety Car a 60. kör végén en-
gedte útjukra a versenyzőket, Vers-
tappen pedig azonnal megelőzte 
Hamiltont, aki mellett a leintésig 
még Russell és Leclerc is könnye-
dén elment, kihasználva a gumie-
lőnyt, Hamilton autóján ugyanis a 
biztonsági autós időszakban nem 
cserélt kereket a Mercedes. 

Verstappen végül a leggyorsabb 
kört is megfutva diadalmaskodott a 
hazai közönség legnagyobb örö-
mére, és ezzel nagy lépést tett a 
címvédés felé. 

A vb a hétvégén, Monzában foly-
tatódik az Olasz Nagydíjjal.

A címvédő és listavezető Fe-
rencváros 6-0-ra kiütötte ide-
genben ősi riválisát, az 
Újpestet a magyar labdarúgó 
NB I 7. fordulójának vasárnap 
esti zárómérkőzésén. A zöld-fe-
hérek öt mérkőzéssel a hátuk 
mögött százszázalékos teljesít-
ménnyel a tabella élére ugrot-
tak, míg az Újpest továbbra is 
nyeretlenül sereghajtó. 

Az első perctől kezdve kézzelfog-
ható volt a két csapat közti hatalmas 
különbség, a Ferencváros óriási fö-
lényben futballozott és kedve szerint 
alakította ki a helyzeteket. Az Újpest-
nek hátrányban voltak azért gólszer-
zési lehetőségei, de Tallo mindent 
kihagyott. A bajnokcsapat már a szü-
net előtt kiütötte ősi riválisát, Boli egy 
VAR-vizsgálatot követően befújt bün-
tetőt értékesített. A félidőt jelző síp-
szót követően jó néhány hazai 
szurkoló el is indult hazafelé. 

A Ferencváros vezetőedzője, Szta-
nyiszlav Csercseszov már a szünet 
után elkezdhette a pihentetést a Trab-
zonspor elleni csütörtöki Európa-liga 
csoportmérkőzésre. Az FTC ezzel 
együtt is könnyedén tartotta kezében 
a mérkőzést, a csereként pályára lépő 
Auzqui pedig megszerezte a vendé-
gek ötödik gólját. A játék képe a haj-
rában sem változott, a végeredményt 
a 89. percben a szinte csere Ryan 
Mmaee állította be. 

Ez volt a 236. bajnoki derbi, a Fe-
rencváros a 113. sikerét aratta, az Új-
pest 61 győzelemnél tart, 62-szer 
pedig döntetlennel zártak a felek. 

A Ferencváros sorozatban a 11. al-
kalommal nyerte a rangadót, az Új-
pest pályaválasztásával ez volt a 
legnagyobb arányú vendéggyőzelem, 
1907-ben szintén 6-0-ra, 1910-ben 
pedig 7-1-re győzött idegenben a Fe-
rencváros.

Fotó: a Forma–1 közösségi oldala 

Verstappen a saját közönsége előtt is nyert 

Eredményjelző 
* NB I, 7. forduló: Kisvárda Master Good – Budapest Honvéd 0-1, 

Újpest FC – Ferencvárosi TC 0-6. 
* NB II, 7. forduló: MTK Budapest – HR-Rent Kozármisleny 6-1, Ko-

lorcity Kazincbarcika SC – Aqvital FC Csákvár 2-0, Pécsi MFC – Nyír-
egyháza Spartacus FC 0-0, FC Ajka – ETO FC Győr 0-1, Tiszakécskei 
LC – Szombathelyi Haladás 2-0, Dorogi FC – Budafoki MTE 0-0, Sze-
ged-Csanád Grosics Akadémia – Békéscsaba 1912 Előre 3-3, Sorok-
sár SC – BFC Siófok 2-1, Szentlőrinc – Credobus Mosonmagyaróvár 
1-1. Az élcsoport: 1. MTK Budapest 19/7 pont, 2. Kolorcity Kazincbar-
cika 15/7, 3. Gyirmót FC Győr 13/6. 

* Szuperliga, 9. forduló: Petrolul 52 Ploieşti – Botosáni FC 2-1. Az 
élcsoport: 1. Bukaresti Rapid 1923 21 pont/9 mérkőzés, 2. Konstancai 
FCV Farul 18/8, 3. Petrolul 52 17/9.

Boumal Mayega Petrus (j) újpesti és Muhamed Besic (b) ferencvárosi játékos csatája az Újpest FC 
– Ferencvárosi TC (0-6) mérkőzésen.                                   Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt  

Jegyzőkönyv 
NB I, 7. forduló: Újpest FC – Ferencvárosi TC 0-6 (0-4) 
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 6981 néző, vezette: Bognár. 
Gólszerzők: Zachariassen (9.), Boli (24., 45., a másodikat 11-esből), 

Traoré (33.), Auzqui (67.), R. Mmaee (89.). 
Sárga lap: Onovo (37.), Diaby (44.), Bjelos (45+2.), illetve Zachari-

assen (35.), Vécsei (45+2.). 
Újpest FC: Pajovic – Kastrati I. (19. Bjelos), Diaby, Kuusk – Pauljevic 

(46. Borello), Csongvai, Ljujic (46. Goure), Onovo, Antonov – Boumal 
(80. Lahne), Tallo (80. Katona Má.). 

Ferencvárosi TC: Dibusz – Wingo, S. Mmaee, Kovacevic, Civic – La-
idouni (57. Besic), Vécsei – Zachariassen (46. Auzqui), Mercier (46. 
Gojak), Traoré (57. Tokmac) – Boli (72. R. Mmaee). 

A vb-pontversenyek állása 
* versenyzők: 1. Verstappen 310 pont, 2. Leclerc 201, 3. Pérez 

201, 4. Russell 188, 5. Sainz 175, 6. Hamilton 158, 7. Norris 82, 8. 
Ocon 66, 9. Alonso 59, 10. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 46, 11. 
Kevin Magnussen (dán, Haas) 22, 12. Sebastian Vettel (német, 
Aston Martin) 20, 13. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 19, 14. 
Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 18, 15. Mick Schumacher (német, 
Haas) 12, 16. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 11, 17. Csou Kuan-
jü (kínai, Alfa Romeo) 5, 18. Stroll 5, 19. Alexander Albon (thaiföldi, 
Williams) 4 

* csapatok: 1. Red Bull 511 pont, 2. Ferrari 376, 3. Mercedes 346, 
4. Alpine 125, 5. McLaren 101, 6. Alfa Romeo 51, 7. Haas 34, 8. 
Alpha Tauri 29, 9. Aston Martin 25, 10. Williams 4 

Eredményjelző 
Forma–1-es Holland Nagydíj, Zandvoort (72 kör, 306,587 km) 
* a pontszerzők: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 

1:36:42.773 óra, 2. George Russell (brit, Mercedes) 4.071 másod-
perc hátrány, 3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 10.929 mp h., 
4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 13.016 mp h., 5. Sergio Pérez 
(mexikói, Red Bull) 18.168 mp h., 6. Fernando Alonso (spanyol, Al-
pine) 18.754 mp h., 7. Lando Norris (brit, McLaren) 19.306 mp h., 8. 
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 20.916 mp h., 9. Esteban Ocon 
(francia, Alpine) 21.117 mp h., 10. Lance Stroll (kanadai, Aston Mar-
tin) 22.459 mp h. 

* leggyorsabb kör: 1:13.652 perc (Verstappen, 62. kör) 
* pole pozíció: Verstappen 
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Kiütéses Ferencváros-győzelem 
az Újpest elleni derbin 

Forgalomkorlátozás 
Marosvásárhelyen a Román 

Kerékpáros Körverseny miatt 
Marosvásárhelyen csütörtökön és pénteken is korlátoz-
zák az autóforgalmat a főtéren a Román Kerékpáros 
Körverseny miatt, közölték a szervezők. 

Csütörtökön délután 1 és fél 6, pénteken 10 és 12 óra között nem 
lehet  gépjárművel áthaladni a város központján. Csütörtökön lesz  
a gyermekek bicikliversenye, és ekkor érkezik a mezőny a körver-
seny második szakaszának zárultával, illetve pénteken innen indul 
tovább Fogaras irányába. 

A településeken kívül a mezőny haladási irányában ugyancsak 
lezárják a forgalmat, a szemközti irányban közlekedőket pedig fél-
reállítják a kerékpárosok áthaladása idejére. Szombaton a Transz-
fogarason korlátozzák a forgalmat, várhatóan délután fél 1 és fél 5 
között. 

A Román Kerékpáros Körverseny Szatmárnémetiből rajtolt teg-
nap, a versenyzőkre 850 kilométeres táv megtétele vár Beszterce, 
Marosvásárhely, Fogaras, Keresztényfalva, Curtea de Argeş és Bu-
karest érintésével. 

Az E, F, G és H csoport első fordulós mérkőzéseivel ma 
megkezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2022/23-as 
kiírásának csoportküzdelme. 

Már az első játéknapon pályára lép a címvédő Real Madrid, 
amely a skót Celtic vendége lesz Glasgow-ban. 

Ugyancsak az F csoportban a három magyar válogatott labdarú-
gót – Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot – fog-
lalkoztató RB Lipcse a Sahtar Donyeck gárdáját fogadja. 

A nap rangadóján a Juventus a Paris Saint-Germain otthonában 
lép pályára. 

Az 1. forduló mai programja: 
* 19.45 óra:  
E csoport: Dinamo Zágráb (horvát) – Chelsea (angol) (TV: Di-

giSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 2) 
G csoport: Borussia Dortmund (német) – FC Koppenhága (dán) 

(DigiSport 2, Prima Sport 2, Orange Sport 3) 
* 22.00 óra: 
E csoport: Salzburg (osztrák) – AC Milan (olasz) (DigiSport 4, 

Orange Sport 4) 
F csoport: Celtic Glasgow (skót) – Real Madrid (spanyol) (Di-

giSport 2, Prima Sport 2, Orange Sport 2), RB Lipcse (német) – 
Sahtar Donyeck (ukrán) 

G csoport: Sevilla (spanyol) – Manchester City (angol) (Di-
giSport 3, Prima Sport 3, Orange Sport 3) 

H csoport: Paris Saint-Germain (francia) – Juventus (olasz) (Di-
giSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1), Benfica (portugál) – 
Makkabi Haifa (izraeli) 

Kezdődik a Bajnokok Ligája 



Minden év szeptemberében nagy iz-
galom övezi az új iPhone-ok érkezé-
sét; pár évvel korábban fanatikus 
felhasználók sátrakat állítottak fel az 
üzletek előtt, hogy ők legyenek az 
elsők, akik kézben tarthatják az új ké-
szülékeket. Egészen biztosan manap-
ság is vannak hasonló rajongók, 
azonban kevesebben. Ettől eltérően 
minden évben emberek ezrei várják 
az új iPhone-ok bemutatását, ezért 
minden év szeptemberében lázban ég 
a techipar. 

Tavaly szeptemberben az Apple bemutatta 
a még aktuális csúcstelefonjait, az iPhone 13-
as szériát, ebből az arany középút iPhone 13 
bizonyult a legsikeresebbnek. Most újra itt 
van a szeptember, és mindenki azt várja, 
hogy mikor és főleg mivel rukkol elő az 
Apple. Az a jó hír, hogy már nem kell sokat 
várni, hiszen, ha minden igaz, szeptember 7-
én a cupertinói cég leleplezi az iPhone 14 
szériát, amely aztán szeptember 16-án kerül-
het a boltokba, legalábbis a világ ilyen szem-
pontból szerencsésebb országaiban. 
Európában és főleg Kelet-Európában legha-
marabb a hónap végén kerülhetnek a boltok 

polcaira az új készülékek. Az árakat nem kö-
zölte az Apple, azokat minden bizonnyal a 
bemutatón fogják elmondani, így jelenleg 
csak abban bízhatunk, hogy nem lesznek sok-
kal drágábbak az új modellek, mint a koráb-
biak. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy 
emelkedni fognak az árak a tavalyihoz ké-
pest. Ennek egyik oka az infláció, a másik a 
továbbra is tartó globális félvezetőhiány. Ha 
pedig ehhez hozzászámoljuk, hogy a dollár 
mennyit erősödött az elmúlt időszakban, 
akkor az a rossz hírünk, hogy Kelet-Európá-
ban legalább 10%-os áremelkedésre kell szá-
mítani, ami, ha figyelembe vesszük a 
telefonok értékét, akár 700 lej feletti összeget 
is jelenthet. 

Azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az új  
iPhone-okban, rengeteg pletyka terjeng, és a 
bemutató előtt mind többen próbáltak még 
inkább rátromfolni a feltételezésekre. Fölös-
leges lenne most a találgatásba belemenni, hi-
szen nemsokára minden kiderül. A nagy 
kérdés, hogy sikerül-e az új csúcs-iPhone-t, 
azaz az iPhone 14 Pro Maxot árban a nagy 
rivális Samsung Galaxy Z Fold4 alá belőni. 
Ha ez összejön, akkor az Apple számíthat 
arra, hogy nagy lesz a vásárlói kedv. 

Természetesen a rendezvényen a főszerep 
az iPhone-oké, viszont nem lesznek egyedül. 
Minden bizonnyal megérkezik a nyolcadik 
generációs Apple Watch is. Azonban table-

tekre aligha lehet számítani. Az új, olcsó iPa-
dek és a felső kategóriás iPad Prók egy külön 
rendezvény keretében, október végén láthat-
nak napvilágot. 

Elon Musk ígérete szerint a Tesla Op-
timus nevére keresztelt humanoid 
robot nem lázálom, a cég valóban el 
akarja készíteni. Legalábbis Elon 
Musk ezt ígérte. Természetesen a 
Tesla-vezér sok mindent ígért, ame-
lyek éves csúszásban vannak, és kér-
déses, hogy valóban megszületnek-e. 

A mostani ígéret szerint ebben a hónapban 
megjelenhet a Tesla humanoid robotja, ame-
lyet a Tesla mérnökei terveznek és építenek. 
Legalábbis ez jelent meg a ZDNet lapban, 
amely egy kínai nyelvű publikációra hivatko-
zik, amelyet állítólag maga Elon Musk írt. 
Ebben az írásban elméletileg azt fejtegeti az 
űripari milliárdos, hogy a robotoknak azért 
kell emberszerűen kinézniük, mert az átlag-
ember csak azokat tudja elfogadni, amelyek 
hasonlítanak hozzá. Ebből kifolyólag a Tesla 
Optimus lábakat, kezeket, ujjakat kapott, va-
lamint egy képernyőt, amelyen arckifejezé-
seket tud megjeleníteni. 

A robot, Elon Musk szerint, nem egy lehe-
tetlen terv, elmondása szerint a Tesla valóban 
megépíti, hiszen mostanra már elég tudással 
rendelkezik a vállalat, hogy kivitelezze. Ezt 
bizonyítják az autókon végzett kísérletek is. 
A világ leggazdagabb embere szerint sokan 
nyűgként tekintenek a robotokra, pedig ezek 

az eszközök óriási terhet vehetnek le az em-
berek válláról, ezáltal megnövelve a szabadi-
dejüket. Példaként megemlítette, hogy a 
Tesla Optimus nemcsak pakolni lesz képes, 
hanem idővel segíthet a főzésben, fűnyírás-
ban, de akár az idősgondozásban is. 

Az imént felsoroltakhoz természetesen az 
kell, hogy a robotika még okosabbá váljon, 
ennek pedig a mesterséges intelligencia a kul-
csa. Elon Musk ígéretet tett, hogy miután pi-
acra dobják a Tesla Optimus prototípusát, a 
cég arra fókuszál, hogy minél gyorsabban ta-
nuljon a robot, és elkezdhessék a nagyüzemi 
termelést. 

A Tesla-alapító szerint a jövőben a robotok 
annyira elterjednek, mint most az okostelefo-
nok, és idővel az áruk csökkenni fog. Utób-
bival kapcsolatban az autóvásárlást hozta fel, 
hiszen a jobb, felső kategóriás járművekért 
sokat kell fizetni, de a középkategóriás mo-
dellekhez szinte bárki hozzájuthat. Arról 
egyelőre nem beszélt, hogy mikor kerülhet-
nek az üzletekbe az első ilyen robotok, és 
mikor jön el az az idő, amikor egy átlagember 
is megengedhet magának egy egyszerűbb 
vagy egy középkategóriás robotot, de minden 
bizonnyal ehhez még évtizedekre lesz szük-
ség. 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

A héten megérkezhetnek az új iPhone-ok 

 Tesla Optimus                Forrás: ZDNet 

Kiberbűnözés, illusztráció             Forrás: hvg.hu 

iPhone 14 koncepció, illusztráció       Forrás: Bloomberg

Elon Musk humanoid robottal készül  

A tavalyi év egyik legnagyobb vitája 
kötődik a Pegasus kémszoftverhez, 
és nem is kell messzire menni, hiszen 
Magyarországon is nagy port kavart, 
a kormánypárti politikusoknak bele 
is tört a bicskájuk. Hiszen először azt 
mondták, hogy nem vettek ilyen 
szoftvert, majd a Pegasust létrehozó 
vállalat beismerte, hogy igenis eladta 
Magyarország kormányának a prog-
ramot.  

Ezt követően a politikusok azzal próbál-
tak érvelni, hogy megvették, de nem hasz-
nálták. Ezzel szemben ellenzéki politikusok, 
illetve újságírók tömegei mondták azt, hogy 
a kormány kémkedett utánuk a Pegasus 
kémprogram révén. Megfigyelték őket, le-
hallgatták a telefonbeszélgetéseiket, és arra 
is figyeltek, hogy milyen beszélgetéseket 
folytatnak az online térben. 

A botrány után pedig most lemondott a 
Pegasus kémszoftvert kifejlesztő NSO 
Group vezérigazgatója, jelentette be a na-

pokban a Times of Israel. Nem tudni, hogy 
a botrány miatt mondott-e le az alapító-ve-
zérigazgató Salev Hulio, de gyanítható, 
hogy igen. A helyét az eddigi operatív igaz-
gató, Jaron Sohat veszi át. 

A botrány kirobbanását követően az Ame-
rikai Egyesült Államok is felkereste a társa-
ságot, állításuk szerint a Pegasust egyebek 
mellett elnyomásra is felhasználták a külön-
böző kormányok. 

A mostani igazgatóváltás kapcsán meg-
vizsgálják a társaság működésének minden 
aspektusát. Mindezt azért teszik, hogy az 
NSO Group a világ egyik vezető kiberhír-
szerzési cége maradhasson, amely elsősor-
ban a NATO-tagokra fókuszál. Az 
újraszervezés kapcsán az sem kizárt, hogy 
leépítések is lesznek. Legalábbis ez derül ki 
a Times of Israel cikkéből, amelyben meg 
nem nevezett forrásokra hivatkozva azt 
írják, hogy körülbelül 100 embert fognak el-
bocsátani, ami a munkatársak kb. 13%-át je-
lenti. 

Lemondott a Pegasus kémszoftvert 
kifejlesztő cég vezére 
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 Ha visszalapozunk a kezdetek-
hez, akkor a Teremtés könyvében ezt 
találjuk: „Amikor az Úr látta, hogy 
nagy az emberek gonoszsága a föl-
dön és szívük állandóan a rosszra 
irányul, megbánta az Úr, hogy em-
bert teremtett a földön és bánkódott 
szívében.” (Ter 6, 5-6) 

 Az Úr emberek iránti fenntartá-
sai tartósnak mutatkoztak, későbbi 
források is megemlítenek néhány 
esetet, pl. abból az időből, amikor 
Szent Péterrel (álruhában) együtt 
járták a falvakat. Ennek legfrissebb 
mozzanata a minap történt meg: 
„Nem tudom megérteni az embe-
reket, sosincsenek megelégedve a 
VAN-nal, mindig a NINCS miatt 
panaszkodnak. Ha hétágra süt a 
nap, akkor esőért sóhajtoznak, ha 
zivatart küldök rájuk, akkor a nap-

fényt hiányolják.” „Most meg a 
földgáz drágulása miatt nyavalyog-
nak…” – tette hozzá Szent Péter.  

 Hát igen, ilyenek vagyunk… 
Pedig azt már az ógörög filozófusok 
is megállapították, hogy „pantha 
rhei” (= minden folyik), amit úgy 
kell értelmeznünk: a világon minden 
állandóan változik. A fogyasztói tár-
sadalmakban a válság és a fellendü-
lés hullámszerű váltakozása 
borzolja a polgárok idegeit. Amikor 
Móricka a konjunktúra mibenlétéről 
kérdezte az apját, akkor ezt a ma-
gyarázatot kapta: „Konjunktúra ide-
jén fiákerrel járok az orfeumba, ahol 
táncosnőkkel költöm el a pezsgős 
vacsorát, ennek ellentéte a dekon-
junktúra: villamos, kantinkoszt és az 
anyád.”  

 Most épp a dekonjunktúra nap-
jait éljük, ez sokaknak nem tetszik, 
mi több: egyesek még panaszkod-
nak is miatta. Az erdélyiek – főleg 
az én generációm, amely meg- (és 
túl)élte Ceau elvtárs szűkös eszten-
deit is – nem olyan érzékenyek, 
mint a Lánchíd környéki népség, 
tudják, hogy mi a teendő a szűkö-
sebb időkben. Kázmér komám sze-
rint most jóval kilátástalanabb a 
dolog, mert lám, Ceau elvtárs halála 
után két nappal kitört a szabad 
szombat, és a mészárszékekben 
megjelent a marhafelsál, most azon-
ban nem biztos, hogy – valamely 
(nem remélt, de) kedvező fordulat 
nyomán – napok alatt megoldódik 
az Európai Unió áram- és gázellá-
tása. Hja, Európa hölgyei és urai 
nem számoltak azzal, hogy jönnek 

még szűkösebb idők is, jó lesz  
bespájzolni két-három kanócos 
lámpát, meg egy hordócska petróle-
umot a téli áramszünetek idejére, 
plusz érmelegítőt és gyapjúpokró-
cot. S milyen jó lesz majd blőd és 
gusztustalan tévéműsorok nélkül el-
tölteni az estéket, s gyertyafény 
mellett beszélgetni a konyhaasztal 
körül. 

 Ám ne feledjük, van egy soha ki 
nem merülő forrásunk, amely a leg-
szűkösebb időkben is bőven bu-
gyog. A Hosszú úton című könyvem 
egyik mondatával emlékeztetem a 
kedves olvasót: „A humor – mond-
ják – isteni ajándék, melynek folyo-
mányaként az élet nehézségeire és 
visszásságaira elnéző derűvel és fel-

szabadító vidámsággal tekinthet a 
megajándékozott.”  

 Három példát is idézek, egy 
könnyebb viccet, meg két morbidot 
(nálunk minden van raktáron).  

 1. „Miért szereti a pásztor az 
esős időt?” „Mert tudja, hogy utána 
kiderül majd az ég.” 

 2. „Atomtámadás esetén teríts 
magadra egy fehér lepedőt, és  
lábujjhegyen indulj el a temető 
felé…” „Miért lábujjhegyen?” 
„Hogy ne kelts pánikot.” 

 3. „Doktor úr, nincs ebben a kór-
házban egy külön kórterem, ahová 
a súlyos betegeket gyűjtik? Az éjjel 
is két halottat vittek ki innen,  
hordágyon.” „Röhögni fog, ez az a 
szalon.”  

 Kuszálik Péter  

Az Alsó-Küküllő mentén, a Dés-
falvi Református Egyházközségben 
a szépszámú gyerek részvételével 
szervezett vakációs bibliahetet kö-
vető új kenyér ünnepén is népes gyü-
lekezettel dicsértük az Istent az 
alábbi bibliai idézet jegyében: „Min-
den dolgotok szeretetben menjen 
végbe!” (1 Kor.16,14). 

Két év, járvány által előidézett fi-
zikai elszakadás után hálát adunk 
Istennek, hogy mai rohanó vilá-
gunkban pár napig szinte megállt az 
idő, és vidám gyerekek hangja töl-
tötte be a teret. Június elején nagy 
lelkesedéssel kezdtük el nyolc szív-
lélek önkéntes ifjúval a készülődést 
a már hagyománnyá vált új kenyér 
ünnepét megelőző héten tartandó 
vakációs bibliahétre, nevezetesen: 
Béres Debora ifjúsági elnök, Koll 
Ibolya Johanna, Gólya Zalán, 
Csoma Rebeka, Csüg Hilda, Béres 
Emese református, Molnár Tímea 
és Molnár Antónia unitárius ifjú 
személyében. Majd a bibliahét ideje 
alatt társult hozzánk Jakab Botond 
ifjú testvérünk is a szomszéd falu-
ból, Haranglábról. Öröm és boldog-
ság volt velük együtt felkészülni, 

érezni a tiszta szívből fakadó és 
gyümölcsöt termő önzetlen szerete-
tet, odaadást és áldozatot. Öröm és 
hála, mert ilyenkor, mint már 20 éve 
Désfalván és Abosfalván szolgáló 
lelkész érzem és tudom, hogy az el-
vetett mag növekedik, gyümölcsöt 
terem, és az Istenbe vetett hit él, az 
Anyaszentegyház megmarad ilyen 
lelkes és Őt szolgáló ifjakkal. Ál-
dott legyen ezért az Úr! A vakációs 
bibliahét négy napig tartott, ötödik 
nap már a gyülekezettel együtt ün-
nepeltünk. A szerdától szombatig 
tartó alkalmakon megismertük a 
nagy RendezŐt az Ézsau és Jákób 
testvérpár történetén keresztül. 
Megtanultuk azt, hogy mindany-
nyian nagy kincs vagyunk Isten szá-
mára, és úgy vagyunk a 
legtökéletesebbek, ahogyan Ő te-
remtett minket, hogy a legnagyobb 
magányban, nehézségben és lelki 
vívódásban is Ő mellettünk van. 
Megtapasztaltuk Jákób példázata 
által, hogy az igaz szeretet elnyeré-
séért minden áldozatra képesek va-
gyunk és a kitartás áldása mindig a 
boldogság, majd utolsó nap eljutot-
tunk a keresztyén élet legmagasabb 

lépcsőfokára, a megbocsájtás áldá-
sainak megtapasztalására. A törté-
neteket imádságok, énekek, kvíz 
kérdéssorozatok, megbeszélések 
követték. A lelki táplálék mellett a 
testi táplálékról sem feledkeztünk 
meg, hiszen mindennap finomabb-
nál finomabb édességekben, szend-
vicsben, a parókia udvarán található 
szőlőben és szomjat oltó üdítőben, 
vízben részesültek a gyerekek és 
szervezők egyaránt az asszonyok 
lelkes munkájának és szeretetének 
köszönhetően. A testi felfrissülést 
pedig játék, kézimunka, aranymon-
dás-keresés és összerakás követett. 
A hét folyamán megemlékeztünk 
Arany János költőről is, akinek idén 
van halálának 140. évfordulója. Az 
ötödik nap az új kenyér ünnepe és 
bibliahétzáró alkalom volt, amelyen 
hallhattuk a megtartó Igét a kenye-
rek és halak megsokasításáról, ma-
gunkhoz vehettük az örök életet adó 
úrvacsorát, majd meghallgattuk a 
hét összefoglalóját, aranymondáso-
kat és kis videóösszeállítás által fel-
idézhettük a hét szép pillanatait. 
Zárásként pedig ajándékokat oszto-
gattunk az ifjaknak, a heti verseny-
ben résztvevőknek és az összes 
gyereknek. Mindezt, Istennek hála, 
népes gyülekezetben, reformátusok 
és unitáriusok együtt szeretetben 

úgy, ahogyan Krisztus kérte ezt tő-
lünk, építve ezáltal közösségünk 
összetartását és együttélését. Az ün-
nepséget szeretetvendégség követte 
a teljes gyülekezet részére. Köszö-
netet mondunk a Communitas Ala-
pítványnak és az 
RMDSZ-szervezetnek mint fő tá-
mogatónak (hét széket is ajándé-
koztak egyházunknak), a híveknek, 
akik lelkileg és fizikailag támogat-
ták az egész heti szervezést, az  
ifjaknak, a szülőknek, hogy ránk 
bízták gyerekeiket, és a gyerekek-
nek, akik kitartóan és nagy szeretet-
tel vettek részt az eseményen. És 
hadd fejezzem be Molnár Mária ta-
nárnő szavaival: „Ez a nap Isten 
ajándéka volt! A désfalvi reformá-
tus templomban együtt imádkoz-
tunk gyermekeinkért, unokáinkért, 
a közösségért! Együtt, unitáriusok 
és reformátusok befogadtuk Jézus 
tanítását. Szívünk, lelkünk szerete-
tével köszönjük a lelkész házaspár-
nak, szülőknek, ifjaknak és 
gyerekeknek ezt a csodálatos szép 
élményt, amit csak szeretetből lehet 
adni. Igen, ennek a napnak a főren-
dezője maga az Úr volt! Békesség 
Istentől! Isten áldjon minden sze-
rető szívű embert!” 

Csepán Géza  
désfalvi ref. lp. 

Vakációs bibliahét és új kenyér ünnepe Désfalván 
A nagy RendezŐ 

Példabeszéd a „nincs”-ről  
Szerkeszti: Mezey Sarolta

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 

a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.   

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.  

A levélírók minden esetben tüntessék fel  

telefonszámukat és lakcímüket.  

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

2022. szeptember 6., kedd ___________________________________________ NYILVÁNOSSÁG __________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9 



Megkezdődött hétfőn a dél-
franciaországi Nizzában hat 
évvel ezelőtt 86 áldozatot és 
több mint 450 sebesültet kö-
vetelő gázolásos terrortáma-
dás vádlottjainak pere a 
párizsi különleges esküdtszé-
ken. Az eljárás várhatóan 
három és fél hónapig tart. 

A nizzai merényletet 2016. július 
14-én este hajtották végre, miköz-
ben a tengerparti sétányon körülbe-
lül 30 ezren nézték a nemzeti 
ünnepet lezáró tűzijátékot. A tuné-
ziai származású, 31 éves Mohamed 
Lahouaiej-Bouhlel egy 19 tonnás 
teherautóval belehajtott a tömegbe, 
és megpróbált minél több embert 
halálra gázolni. Az elkövetővel a 
helyszínen végeztek a rendőrök. 

A merényletet az Iszlám Állam 
dzsihadista szervezet vállalta ma-
gára, de a nyomozás megállapította, 
hogy az elkövető nem állt kapcso-
latban a terrorcsoporttal, s nem is 
fogadott hűséget az Iszlám Állam-
nak. 

A támadásban 86-an vesztették 
életüket, köztük 15 kiskorú. Az ál-
dozatok közül 33-an külföldiek vol-
tak, tíz ország állampolgárai. A 
legfiatalabb 2, a legidősebb áldozat 
92 éves volt. 

A nizzai volt a második legvére-
sebb franciaországi merénylet a 
2015. november 13-i párizsi terror-
támadás után, de a legtöbb áldoza-
tot követelő azok közül, amelyeket 
egyetlen ember hajtott végre. 

A pernek 865 felperese van, túl-
élők, az áldozatok hozzátartozói, 
sebesültek, szemtanúk. Közülük 
eddig 250-en jelezték, hogy tanú-
vallomást kívánnak tenni az esküdt-
széken. A meghallgatások velük 
kezdődnek, a vádlottakat novem-
berben hallgatják meg az esküdtek. 

A perben hét férfinak és egy 
nőnek kell az esküdtszék előtt felel-

nie, egyikük sem iszlamista, s az 
ügyészség nem tekinti őket tettes-
társaknak. A vád szerint mind a 
nyolcan valamilyen módon segítet-
ték az elkövetőt a merénylet előké-
szítésében, a nyomozás azt azonban 
nem tudta megállapítani, hogy tud-
tak-e arról, terrortámadás készül. 

A három fővádlottat (Mohamed 
Ghraieb, Chokri Chafroud és Ramzi 
Arefa) azzal gyanúsítják, hogy tud-
tak a merénylő iszlamista radikali-
zálódásáról. A három tunéziai 
származású francia állampolgárt az 
ügyészség terrorista összeesküvés-
sel akarta meggyanúsítani, de a 
vizsgálóbírók arra hivatkozva ejtet-
ték ezt a vádpontot, hogy a gyanú-
sítottak nem nyújtottak konkrét 
segítséget a támadás végrehajtásá-
hoz, nem volt pontos tudomásuk a 
merényletterv részleteiről, s azt sem 
tudták, hogy azt mikor akarta az el-
követő végrehajtani. 

A merénylő barátját, Mohamed 

Ghraiebt – aki a támadás másnapján 
önként jelentkezett a rendőrségen – 
2019-ben rendőri felügyelet mellett 
szabadlábra helyezték. Azzal vádol-
ják, hogy segített az elkövetőnek a 
fegyverek beszerzésében és a táma-
dáshoz használt kamion kibérlésé-
ben. Húsz év szabadságvesztéssel 
sújtható. 

A másik két fővádlottat is a fegy-
verek beszerzésében játszott szere-
pük miatt állítják bíróság elé, ők 
előzetes letartóztatásban vannak. 
Életfogytiglani, illetve húsz év sza-
badságvesztéssel sújthatók. 

További öt embert, egy tunéziait 
és négy albánt (Maksim Celaj, 
Endri Elezi, Artan Henaj, Brahim 
Tritou és Enkeledja Zace) azzal vá-
dolnak, hogy tőlük vette a támadás-
hoz használt fegyvereket az egyik 
fővádlott, de a nyomozás arra nem 
talált bizonyítékot, hogy tudtak a 
merénylettervről, ezért nekik köz-
törvényes bűncselekmények miatt 

kell felelniük, és szabadlábon véde-
keznek. A nizzai alvilághoz tartozó 
albánok öt és tíz év szabadságvesz-
téssel sújthatók, a tunéziai Brahim 
Tritou ellen elfogatóparancs van ér-
vényben, ügyvédje szerint Tunéziá-
ban tartják fogva.  

Az amerikai támogatású kurd-
arab ernyőszervezetnek, a Szíriai 
Demokratikus Erőknek (SDF) a 
tagjai 2018-ban a szíriai Rakkában 
elfogták az Iszlám Államnak azt a 
tagját, a francia Adrien Guihalt, aki 
a terrortámadás elkövetését vállalta 
a terrorszervezet nevében, de mi-
után a tunéziai elkövető nem állt 
kapcsolatban az Iszlám Állammal, 
a francia dzsihadista ellen nem 
emeltek vádat.  

A nyomozás szerint a kamaszko-
rában kétszer is öngyilkossági kí-
sérletet végrehajtó, rendkívül 
erőszakos és perverz Mohamed La-
houaiej-Bouhlel feltételezhetően 
pszichopata volt, feleségét rendsze-

resen szadista módon bántalmazta, 
ezért többször is indult ellene rend-
őrségi eljárás. Kicsapongó élete 
volt, alkoholizált és prostituáltakat 
látogatott, nem volt vallásgyakorló, 
nem tartották nyilván iszlamista-
ként. A hatóságok azt állapították 
meg, hogy Mohamed Lahouaiej-
Bouhlel csak a támadást megelőző 
hetekben kezdett komolyabb érdek-
lődést mutatni a radikális, dzsiha-
dista mozgalmak iránt.  

Miután a merénylet elkövetője 
már nem él, tettestársai nem voltak, 
a vádlottak pedig nem iszlamisták, 
számos felperes jelezte a francia 
sajtóban, hogy „nem vár sokat” a 
pertől.  

„Értem a frusztrációt, emberi 
dolog. De jogi válasz fog születni. 
A joggal válaszolunk erre a barba-
rizmusra” – mondta a közelmúltban 
Eric Dupond-Moretti igazságügyi 
miniszter.  

A 2015. november 13-i párizsi 
merényletsorozat peréhez hason-
lóan Francois Hollande volt állam-
főt és Bernard Cazeneuve volt 
belügyminisztert is beidézik vallo-
mástételre. 

A pert abban a tárgyalóteremben 
rendezik, ahol a párizsi merénylet-
sorozat eljárását tartották 2021 
szeptembere és 2022 júniusa között 
a Párizs szívében található Cité-szi-
geten, a történelmi igazságügyi pa-
lotában, a Nagy Per elnevezésű, 550 
férőhelyes tárgyalóteremben. Azok 
a felperesek, akik nem tudnak Pá-
rizsba utazni, a per közvetítését élő-
ben követhetik a nizzai Acropolis 
kongresszusi központban.  

A tárgyalássorozatot ugyan rög-
zítik az utókor számára, de ötven 
évre tikosítják, az akkreditált  
újságírók hang- és képfelvételt nem 
készíthetnek a tárgyalóteremben.  

Ítélethirdetés december 16-án 
várható. (MTI) 

  – Mennyire élhető az Európai 
Unió energiapolitikája? Gondo-
lok itt arra, hogy egyes országok-
ban télen 19 fok fölé nem ajánlott 
húzni a fűtést. Tény, hogy ezzel 
lehet spórolni, és a Földet is 
óvjuk. De tartható ez a szám? 
– Időben pár évet először vissza 

kell ugrani, hogy megértsük, most 
miért vagyunk ilyen rossz helyzet-
ben, mert nem az orosz–ukrán há-
ború az egyetlen ok. 2019-től az 
Ursula von der Leyen vezette Euró-
pai Bizottság egy nagyon ambició-
zus zöldítési programnak vágott 
neki. Elkészítették azokat a straté-
giákat, amelyek a karbonsemleges-
séghez vezetnek, és megszületett az 
európai zöldmegállapodás, amit a 
tagállamok szép lassan elkezdtek 
végrehajtani. Ennek a zöldítési 
programnak az egyik része az volt, 
hogy a fosszilis erőműveket be kell 
zárni. Ez az intézkedés először a 
széntüzelésű erőműveket érintette. 
Továbbá a nyugat-európai országok 
jelentős részében nem tartják az 
atomenergiát fenntartható villamos-
energia-forrásnak, ezért nyolc-ki-
lenc tagállamban elkezdték bezárni 

az atomerőműveket. Tehát kiindu-
lásként volt egy hagyományos tech-
nológiákra alapozott stabil állapot 
az Európai Unióban, majd elindult 
egy erőteljes zöldítés. A szén- és 
lignittüzelésű erőművek bezárása, 
valamint az atomerőművek leállí-
tása miatt nem maradt menekülési 
útvonal, maradt az időjárásfüggő 
megújuló és a 85-90%-ban import 
földgáz. Létrejött egy eléggé insta-
bil állapot, hiszen ha időjárásfüggő 
az energiatermelés, akkor időjárás-
függővé válik az ellátásbiztonság is, 
mert jelenleg nem tudjuk ipari mé-
retekben raktározni az áramot. Az 
orosz–ukrán háború ebben a kedve-
zőtlen helyzetben találta Európát. 
Függünk a gáztól, hiszen az időjá-
rásfüggő megújuló energiaterme-
lést, a szél- és a napenergiát 
elsősorban gáztüzelésű erőművek-
kel lehet kiegyensúlyozni. Viszont 
éppen ebből kifolyólag, lappangó 
módon, de gázfüggő lett Európa. 
Most pedig hiába akarják vissza-
kapcsolni a szénerőműveket, mert 
azok többségét úgy állították le, 
hogy nem lehet őket egyszerűen 
visszakapcsolni. Másképpen kell le-
állítani egy erőművet, amikor az a 
terv, hogy tartalékba helyezzük, és 

másképpen akkor, amikor már soha 
többet nem akarjuk használni.  

– Miért nem akarja az EU elő-
venni az atomenergiát és előtérbe 
helyezni az atomerőműveket? 
Nyilván ezeknek megvannak a ve-
szélyei, és 1986 óta sokan félnek 
az atomenergiától, habár az el-
múlt évtizedekben a technológia 
rengeteget fejlődött. 
– Az atomellenesség Németor-

szágból indult ki, ami a hideghábo-
rúra vezethető vissza, amikor is a 
szovjet atomrakéták Nyugat-Né-
metországra voltak irányítva, a nyu-
gati rakéták pedig 
Kelet-Németországra. Erre vezet-
hető vissza az atomellenesség, ami 
az atomerőmű békés célú felhasz-
nálására is átragadt. Tény, hogy az 
atomerőművek technológiája nem 
veszélytelen, nagyon be kell őket 
biztosítani sokszoros védelemmel. 
Viszont, ha ez megvan, akkor ez a 
legolcsóbb és leghatékonyabb ener-
giatermelési mód. Véleményem 
szerint az lenne az érdek, hogy az 
atomerőművek működjenek leg-
alább ebben a válságos helyzetben, 
hiszen ha egy atomerőmű működik, 
akkor az kivált néhány földgázzal 
működő erőművet, azaz kevesebb 
gázra lenne szüksége az EU-nak. 

– Van egy másik klímapolitikai 
elem is, ami a közlekedést érinti, 
hiszen 2035-től nem lehet új, 
belső égésű motorral szerelt autót 
forgalmazni az Európai Unióban. 
Mekkora terhet jelent a Földnek 
az autózás? Nagyon sokan azt ál-
lítják, hogy a teherhajók jóval 
többet szennyeznek, és rájuk nem 
vonatkozik semmiféle kibocsátási 

norma. Nem lenne célszerű vala-
milyen szinten ezeket is korlá-
tozni? 
– A közlekedés terén nekem az az 

érzésem, hogy mintha több ezer 
szakértő kapott volna a fejéhez, 
amikor megjelent az elektromos 
autó, hogy megvan a megváltó 
megoldás. A közúti teherszállítás te-
kintetében pedig ott van a hidrogén-
cella. Viszont van egy kis gond: úgy 
akarunk a közlekedésben megújuló 
energiára építeni, hogy a kulcsalap-
anyagok, amiket használunk hozzá, 
nem megújulók. Sőt, nincs is túl sok 
belőlük. A jelenlegi akkumulátor-
technológiának a legkritikusabb 
alapanyaga a kobalt. Ennek a jelen-
leg ismert mennyisége akkora, hogy 
40 év alatt elfogyna, ha minden új 
autó, amit legyártanak, elektromos 
lenne, ez éves szinten 100-120 mil-
lió gépjárművet jelent. Tehát elvileg 
sem tudna csak az elektromos hajtás 
működni, mellette még szükség van 
más alternatívákra is. Arról nem is 
beszélve, hogy mekkora ökológiai 
lábnyoma van a lítium és a kobalt 
bányászatának. Hozzátenném, ta-
gadhatatlan, hogy megéri az elekt-
romos hajtással foglalkozni, hiszen 
ezek a járművek az utcán nem 
szennyeznek, és ezáltal tisztább lesz 
a városok levegője. Azonban vala-
hogy diverzifikálni kell a technoló-
giákat. 

– Mennyire érdekli a fiatalokat a 
klímapolitika, a környezetvéde-
lem és a környezettudatosság? A 
fiatalokra minden esetben úgy hi-
vatkozunk, hogy a jövő generáci-
ója, és nekik kell egy minél 
élhetőbb bolygót hátrahagynunk. 
– Nagyon érdekli őket. De 

egyébként mostanra már mindenkit 
érdekelnek ezek a kérdéskörök. Ha 
ezelőtt 5-10 évvel tették volna fel 
nekem ugyanezt a kérdést, azt 
mondtam volna, hogy a különböző 

generációk másképpen állnak a klí-
maváltozás kérdéséhez. Viszont 
mára már, különösen az idei aszá-
lyos nyár után, az idősebb korosz-
tály is felsorakozik a fiatalok mellé 
klímatudatossági szempontból. A 
tudatosság megvan, de a cselekvés 
szintjén is fel kellene zárkózni,  
vagyis azzal, hogy egyénként, mik-
roszinten mit lehet tenni annak ér-
dekében, hogy óvjuk a környezetet. 
Egy ilyen tényező lehet az is, hogy 
nem autóval, hanem tömegközleke-
dési járművel megyünk dolgozni. 

– Megállítható, visszafordítható 
még a globális felmelegedés? 
– Rövid távon biztosan nem. A 

szén-dioxidnak a légköri tartózko-
dási ideje változó, de a környezeti 
körülmények alakulása függvényé-
ben akár 100-120 év is lehet. Ha 
holnaptól nullára csökkenne az em-
beriség üvegházhatású gázainak ki-
bocsátása, akkor is néhány 
évtizedig nem sok változás történne 
a globális felmelegedés tekinteté-
ben. Honnan jön a szén-dioxid? A 
legtöbb esetben egy gyár kéményé-
ből, ahonnan még számos mérgező 
anyag érkezik. Az emberek egész-
ségére a szén-dioxid a legkevésbé 
veszélyes ezek közül. Ha csökkent-
jük a kibocsátást, akkor a többi 
egészségkárosító gáz kibocsátását is 
csökkentjük, ennek viszont már 
rövid távon is pozitív a hatása. A 
szén-dioxid esetében még hozzá 
kell tenni, hogy azért marad annyit 
a légkörben, mert a földi növényzet 
felét az ember kiirtotta, így nincs 
ami felhasználja a levegőbe került 
szén-dioxidot. Összességében nézve 
csak hosszú távon van esély arra, 
hogy fokozatosan élhetőbbé alakul 
vissza a Föld légköre és klímája. De 
ehhez lényegileg kell csökkente-
nünk az üvegházgáz és a többi 
szennyező anyag kibocsátását.

Nagy-Bodó Szilárd 

Az Európai Unió klímapolitikája 
Milyen jövő vár az energiaszektorra?

Az Európai Unió energiapolitikája, bár környezetvédelmi és 
klímavédelmi szempontból vonzó célokat szeretne megvaló-
sítani, jelentős része műszaki és technológiai szinten nem 
megalapozott. A háború mellett ez is oka a drasztikus áremel-
kedéseknek. Mi lesz akkor, ha az állam nem fog segíteni, ho-
gyan fogják az emberek kifizetni a többszörösére nőtt 
számlákat? Milyen alternatívák állnak az EU előtt, hogy mér-
séklődjenek az árak, és ne tetőzzük a klímakatasztrófát? 
Ezekről a kérdésekről, illetve a klímapolitikáról, az energia-
árakról és a globális felmelegedésről kérdeztük dr. Toldi Ottót, 
a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetőjét. 

A helyszín a merénylet másnapján      Forrás: Wikimedia/Michel Abada
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ADÁSVÉTEL 

ELADÓ U 445-ös traktor forgalomba 
írva, 91-es évjárat; 200 literes, 
monofázisos tejhűtő; kétposztos fejőgép. 
Tel. 0743-897-562. (17033) 

LAKÁS 

ELADÓ vagy kiadó kétszobás lakás 
(45 m2) téglaépítésű tömbházban, 
magasföldszinten, közel Marosvásár-
hely központjához. Érdeklődni a 
0744-563-612, 0743-827-068-as te-
lefonszámon. (16936-I) 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16964) 

TÁRSKERESÉS 

65 ÉVES özvegy nő korban hozzá illő 
férfi barátságát keresi. Leveleket várok a 
szerkesztőségbe, a 72-es szobába 
„Rózsa” jeligére. (16986) 

ELVESZETT 

ELVESZTETTEM Lőrincz Ştefan névre 
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek 
nyilvánítom. (17040) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szige-
telést, tetőfedést Lindab lemezzel. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0767-837-
782. (17039-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgős javítást, 
meszelést. Készítünk kerítést, kaput 
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdí-
jasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0767-563-971, Balázs. (16992) 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármi-
lyen javítást, festést, szigetelést, csa-
tornajavítást, teraszkészítést. Hív- 
janak bizalommal! Tel. 0759-467-356. 
(17038-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 
0746-972-003, Fülöp Hunor.  
(17003-I) 

VÁLLALUNK bármilyen építkezési 
munkát, szigetelést, meszelést, tető-
javítást, bádogosmunkát, kapuk, ke-
rítések hegesztését, bármilyen kis 
javítást. Adunk anyagot akármilyen 
munkához. Vállalunk sürgős munká-
latokat is. Tel. 0767-763-947, András. 
(16780) 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal épít-
kezési munkát, háztetőjavítást, cse-
répforgatást, tetőcserét, kültéri-beltéri 
munkát, kerítéskészítést stb. Tel. 
0774-997-597. (16755) 

FA KIVÁGÁSÁT és kerttakarítást 
vállalok. Tel. 0770-621-920. (16755) 

SZOBÁK, kapuk, kerítések festését 
vállalom. Tel. 0747-462-267.  
(16946-I) 

VÁLLALUNK építkezési munkát, 
bármilyen kisebb javítást, tetőfedést 
cseréppel, fémcseréppel, külső-belső 
festést, saját anyaggal is dolgozunk. 
Elszállítunk hulladékot. Tel. 0747-300-
332. (17031) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, akármilyen 
építkezési munkát. Nyugdíjasoknak 16% 
kedvezmény. Tel. 0767-564-125, Miklós. 
(16993) 

TETŐFEDŐ ácsmester, vállalom új 
tetők készítését, cserépforgatást, 
sürgős javítást, építkezési munkát. 
Tel. 0750-826-225. (16832) 

A NORALEX Monumente Funerare 
előnyös áron, 6800 lejért készít sírke-
retet. Az ár mindent tartalmaz. Tel. 
0752-643-455. (17047-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Az életünk csendesen megy 
tovább, de emléked elkísér 
egy életen át. 
Fájó szívvel, kegyelettel emléke- 
zünk a székelyvajai születésű 
ANDRÁS MÁRTONRA halá-
lának 30. évfordulóján, akit 
hatvanéves korában ragadott 
el a halál. Nyugodjon 
békében!  
Szerettei. (16984-I) 

Szeretettel és kegyelettel emlé-
kezünk ifj. KINCSES 
SÁNDORRA halálának 28. 
évfordulóján. Nyugodjon 
békében! Emlékét szívünkben 
megőrizzük. Szerettei. (17046-I) 

Csillag volt, mert szívből 
szeretett, 
S mi úgy szerettük, ahogy 
csak lehetett. 
Elment tőlünk, mint a 
lenyugvó nap, 
De szívünkben él, és örökre 
ott marad. 
Szívünk soha el nem múló 
fájdalmával emlékezünk szep-
tember 6-án a nyárádselyei 
születésű PARAJDI 
KÁROLYRA halálának első 
évfordulóján. Családja iránti 
szeretetét, gondoskodását és 
jóságát szívünkben örökre 
megőrizzük.  
Bánatos felesége, gyermekei, 
unokái és testvére. (17048) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte részvétünket és 
együttérzésünket fejezzük ki a 
gyászoló családnak volt 
igazgatónk és tanárkollégánk,  

BODÓ SÁNDOR  
elhunyta alkalmából. Nyugodjék 
békében! 
A paniti tantestület. (17041-I) 

Megrendülten vettünk tudo-
mást Fekete Attila kollégánk 
szeretett ÉDESAPJA haláláról. 
Vigasztalódást kívánunk a 
gyászoló családnak. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes! 
Az Aquaserv vezetősége. (sz.-I)  

Együttérzésünket és őszinte 
részvétünket fejezzük ki Fekete 
Attila kollégánknak szeretett 
ÉDESAPJA elvesztése miatt 
érzett fájdalmában. 
Az Aquaserv munkaközössége. 
(sz.-I) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

ELHALÁLOZÁS

 
„Automatikus információcsere 

az egyenes adók terén” 
 Új oldal az ANAF honlapján 

A pénzintézetekre kirótt kötelezettségek betartásának megkönnyí-
tése érdekében az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) új oldallal bő-
vült, amely az egyenes adókkal kapcsolatos automatikus 
információcserével foglalkozik. 

Azok a romániai pénzintézetek, amelyek a Románia által is aláírt 
nemzetközi jogszabályok alapján információcsere céljával pénzügyi 
jelentéstételre kötelesek, az ANAF portáljának új oldalán az alábbi 
információkhoz juthatnak hozzá:  
– a közös jelentéstételi szabvány (SCR) és a FATCA-megállapodás 

részleteire vonatkozó útmutatók; 
– az SCR-rel és a FATCA-megállapodással kapcsolatos gyakori 

kérdések és magyarázatok; 
– a nem romániai illetőségű adóalanyok pénzügyi számláival 

kapcsolatos, automatikus információcserét végző partnerek listája; 
– egyéb hasznos linkek és „öntanúsító” formanyomtatványok; 
– elérhetőségek. 

Ugyanakkor, a vonatkozó jogi kerettel összhangban, az ANAF köz-
zétette a részt vevő és a jelentéstételre kötelezett jogszolgáltatók fris-
sített listáját. 

A kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály 

„Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől 
készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló 
mennyei házunk.”  (2 Kor 5:1)  
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó férj, szerető édesapa, nagytata, após, rokon, 
szomszéd és barát, a lőrincfalvi születésű  

FEKETE JÓZSEF 
nyugalmazott könyvelő 

folyó hó 4-én, életének 80. évében, küzdelmes, becsületben 
eltöltött élet és méltósággal viselt betegség után átadta lelkét 
Teremtőjének. 
Virrasztása szeptember 6-án, kedden 19 órakor lesz a 
marosvásárhelyi kövesdombi református templomban. 
Temetése szeptember 7-én, szerdán 14 órakor lesz a 
marosvásárhelyi református temetőben.  
Drága emléke szívünkben marad!  

Gyászoló szerettei. 
Tisztelettel kérünk mindenkit, koszorú helyett egy szál virággal 
búcsúzzanak. (17052-I) 
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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) 

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) 

FOGORVOSI RENDELŐ alkalmaz FOGORVOST és bérbe ad FOGORVOSI SZÉKET. Tel. 0727-300-
265. (17010-I) 

CÉG 10% kedvezménnyel VÁLLAL HÁZTETŐKÉSZÍTÉST, TETŐJAVÍTÁST, CSERÉPFORGATÁST, 
ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT stb. Tel. 0774-574-527. (16755-I) 

AZ OLIGRAF MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0725-917-420. (-I) 

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz üzleteibe MUNKATÁRSAT. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon. 
(66723-I) 

A PINOCCHIO KERESZTÉNY KREATÍV ÓVODA címzetes vizsgát hirdet két ÓVÓNŐI állásra ok-
tóber 7-én. Feltételek: felsőfokú végzettség (pedagógiai szak), minimum 3 év régiség. Érdeklődni a 0749-
021-605-ös telefonszámon, illetve az óvoda székhelyén, Marosvásárhelyen, a Gen. Traian Moşoiu u. 16A 
szám alatt. (13191)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A szervezet honlapján Gubacsi 
Zoltán alelnök részletezte a kerté-
szetek előtt álló kihívásokat. A ker-
tészeti műtrágyákra már most is 
legalább 2-3 hónapot kell várni, az 
áruk pedig a többszörösére nőtt 
egy év alatt. Az energiadrágulás 
ugyancsak nehezíti a termelők 
helyzetét, és aki most köt szerző-
dést áramra, az még termálvizes 
fűtés birtokában is veszteséggel 
számolhat. A vetőmag, a palánta, a 
növényvédő szer ára szintén jelen-
tősen, csaknem 50 százalékkal 
emelkedett idén, és a munkaerő 
15-20 százalékos drágulását 
ugyancsak ki kell gazdálkodni – 
írták. 

A szakértő a magasabb megél-
hetési költségek miatt a kereslet 
csökkenésére is számít, de a ter-

melés jelentős visszaesésére egye-
lőre nem. A csökkenés mértéke 
attól függhet, hogy a konzervgyá-
rak és a hűtőipari cégek milyen 
ajánlatokat adnak a termelőknek. 
Hozzátette, hogy a feldolgozók 
maguk is gondban vannak az ener-
giaárak miatt. 

A zöldségek árai most még nem 
tartalmazzák a magas előállítási 
költségeket, az új árakat nehéz lesz 
meghatározni. A helyzet Európá-
ban másutt is nehéz, Hollandiában 
például már most sokkal nagyobb 
gondot okoznak az energiaárak, 
mint Magyarországon, de a spa-
nyol és az olasz termelők szintén 
visszafogták a kibocsátásukat. 
Belföldön a következő év lehet 
kritikus a kertészetek, főleg a ki-
sebbek számára – olvasható a Fru-
itVeb összefoglalójában. (MTI) 

FruitVeb: műtrágyahiánytól 
tartanak a kertészek 

 
Az EU szankciós politikája a műtrágyakínálatra is hat, a gáz-
válság fokozódásával hiány alakulhat ki – olvasható a Fru-
itVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és 
Terméktanács hétfői közleményében.  
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• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  

rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 


