
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásár-
helyi karának 278 végzőse búcsúzott a diákévektől szomba-
ton délelőtt az egyetem központi tanévzáróval egybekötött, 
nagyszabású ballagási ünnepségén, a koronkai campus zsú-
folásig telt aulájában.  

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Potápi Árpád, a magyar Minisz-
terelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Brendus Réka, a 
Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, díszvendég volt to-
vábbá Kató Béla püspök, a Sapientia Alapítvány elnöke. 

A tanintézet életében méreteiben mérföldkőnek számító együttlét a ta-
nulmányaik végéhez ért fiatalok utolsó névsorolvasásával kezdődött, 

Előkampány 
Ha az országot nem hazaárulók vezetnék, az RMDSZ nem létezne, 

és Marosvásárhely sovén polgármestere nem merte volna megen-
gedni magának, hogy hiányozzék, semmibe vegye Románia nemzeti 
szimbóluma, a trikolór Marosvásárhelyen szervezett hivatalos ün-
nepét. Ki nem találná a kedves olvasó, kinek a szavai ezek! Nos, 
megmondjuk, a magyarellenességéről elhíresült, notórius feljelent-
getőről, a magyar és székely nemzeti szimbólumok legádázabb el-
lenségéről és azokkal folyamatosan hadban álló, jelenleg a 
szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) színeiben 
Maros megyét képviselő parlamenti képviselőről, az AUR elnökének 
jó barátjáról van szó.  

 A két nacionalista pártvezér vonult fel a hét végén Marosvásár-
hely főterén bennerekkel, zászlókkal felfegyverkezve, jelszavakat ki-
abálva. A demonstráció végén bejelentették, hogy július 28-án, a 
román himnusz napján újra visszatérnek Vásárhelyre, de akkor az 
egész országból gyűlnek itt össze. Valószínűleg újabb erődemonst-
rációra készülnek. Illetve így készülnek máris a 2024-es választá-
sokra. Az AUR elnöke is az államfői tisztségre áhítozik. Ezért van 
állandó nyüzsgésben az országban, a parlamentben és külföldön. 

De nem csupán a „hivatalos” nacionalisták jöttek Székelyföldre 
zászlót ünnepelni. A szociáldemokrata védelmi miniszter is Hargita 
megyét választotta a nemzeti lobogó napjának a megünneplésére. 

(Folytatás a 8. oldalon)
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Érettségi  
Nyilvánosságra hozták hétfőn az érett-
ségi eredményeket. Országos szinten 
a 119.828 érettségire jelentkezett diák 
közül 89.054-en érték el a szükséges 
6-os vagy magasabb átlagot, ami azt 
jelenti, hogy a diákok 73,3 százaléka 
vizsgázott sikeresen. 

____________4. 
Hamarosan rajtol  
a Vibe fesztivál 
Szerdától, a fesztivál 0. napjától ismét 
megszólítják a szórakozni vágyókat, 
és, mint minden évben, ezúttal is fi-
gyeltek arra, hogy mindenki találjon 
érdekes programot.  

____________5. 
Visszaállítani a 
kastély régi fényét  
Egyelőre folyik a parkrendezés, még 
mindig építőtelep van a kastély körül, 
de ha befejeződik a tereprendezés, 
nemcsak az idegenek számára, 
hanem elsősorban az erdőszentgyör-
gyieknek teremtenek közösségi teret, 
ahol megfelelő minőségű kültéri ren-
dezvényeket lehet majd szervezni.  

____________6.

Központi tanévzáró a Sapientia EMTE marosvásárhelyi karán 

Útra kelt az új nemzedék 

   Fotó: Vajda György 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 



A Ferenczy család 2016-ban vásá-
rolt telket, házat Nyárádszentbene-
deken, és Marosvásárhelyről ki- 
költöztek a faluba. Parlagon hevert 
a ház mögötti kert, s mivel nem iga-
zán értettek a földműveléshez, úgy 
döntöttek, hogy levendulát ter-
mesztenek. 2017-ben 250 tő leven-
dulát ültettek, gondozták, s közben 
a telket valóságos szabadidőköz-
ponttá alakították. István a hegyi-
mentő-szolgálatnál dolgozik, így 
nem volt nehéz kiépíteni egy kis kö-
télkertet, mászófalat elhelyezni. 
2019-ben tartották az első nyílt  
napokat a Nyárádszentbenedek 
133/A szám alatti telken.  

Létrehozták a Léda Levendula Liberty 
egyesületet, amelynek a nevébe belefog-
lalták a szabadság szót, hiszen ez szimbo-
lizálja mindazt, amit el szeretnének érni a veteményessel. 
A céljuk az, hogy olyan oktató, szabadidőprogramokat 
szervezzenek, amelyekkel népszerűsítik az egészséges, ter-
mészetközeli életmódot, szemléletet, elsősorban családok 
mozgósításával, gyerekfoglalkozásokkal, kirándulásokkal, 
olyan előadásokkal, amelyek által az érdeklődők jobban 
megismerhetik a környezetet, a gyógynövények, gombák 
és más „természetes” anyagok, termékek hasznát.  

2020-ban már mintegy 350 tős levendulakert várta az 
érdeklődőket, 2021-ben is nyilvános szüretet szerveztek, 
különböző készítményekkel, ajándéktárgyakkal kedves-
kedtek a vendégeknek. Közben elindult egy előadás-soro-
zat, amelyet az idén folytatnak a szüretelés alatt és utána. 
Előadást tartott Kacsó Etelka a nyár illóolajairól és azok 
használatáról, Nagy Csilla saját élményeit osztotta meg 
arról, hogy miként kell biotanyán gazdálkodni, mit jelent 

az életmódváltás. Az idén Köllő Melinda gyógyszerész 
gyógynövény-ismertető sorozatot tart, amire bárkit szíve-
sen látnak.  

Szüreteléskor készülnek csokrok, illatbuzogányok, kü-
lönféle kellékek, helyben termett alapanyagokból (leven-
dula, citromfű, menta, bodza, rózsa) házilag készített 
üdítőitalokat is meg lehet kóstolni. A diófa alatt kötélpálya 
várja a fiatalabbakat.  

Ferenczy Adél elmondta, jövőben emellett a természet-
közeliséget népszerűsítő szabadidős tevékenységeket szer-
veznek gyerekeknek és felnőtteknek, hiszen számukra is 
egészséges váltás volt városról falura költözni. Másokkal 
is meg szeretnék „kóstoltatni” ezt az egyszerű(bb) és egész-
séges(ebb) életmódot, ha nem is hosszú távon, de legalább 
alkalmanként, kikapcsolódásként, mivel a természetjárás, -
szeretet feltöltődés is mindennapi életünkben. (vagy)

Hétfő reggel Marosszent-
györgy felől a megyeközpontba 
már a Selgrostól csak araszolva 
lehetett haladni autóval, így jóval 
hosszabb ideig tartott az ingázók-
nak a menetidő. Az épülőfélben 
levő Lidl mellett villanyrendőrt 
szerelnek a főúton. Borsos Csaba 
a Marosvásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal sajtóosztályáról el-
mondta, nem a város beruházásá-
ról van szó, a munkálat mintegy 
10 napig tart. Így hát, akik arra 
járnak gépkocsival, az elkövet-
kező napokban is számíthatnak 
forgalmi dugóra. (a.) 
Fotó: Antalfi Imola 

 

IDŐJÁRÁS 
Többnyire napos 
Hőmérséklet: 

max. 31 0C 
min.  15 0C

Ma LEVENTE és IRÉN,  
holnap PÉTER és PÁL napja. 

PÉTER: héber eredetű, görög és 
latin közvetítéssel érkezett hoz-
zánk. Jelentése: kőszikla.  

PÁL: a latin Paulus rövidülése, 
jelentése: kis termetű férfi. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. június 27.

1 EUR 4,9459
1 USD 4,6730

100 HUF 1,2261
1 g ARANY 276,3002

Régi cserkészeket keresnek 
Idén október 8-án lesz 30 éves a marosvásárhelyi 30-as 
számú Gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat, amely 1992-
ben ezen a napon kezdte el hivatalosan működését. A jubi-
leumi évfordulóra keresik a cserkészcsapat régi tagjait. Arra 
kérik az érintetteket, hogy június 30-ig, csütörtökig jelent-
kezzenek be a Telekis cserkészek Facebook-csoportba, 
amely azért jött létre, hogy összefogja a cserkészcsapat 
egykori és jelenlegi tagjait. Aki Facebookon nem elérhető, 
jelentkezzen a 30groftelekisamuel@rmcssz.ro e-mail-
címen vagy a 0746-799-057-es telefonszámon.  

Kicsivel kevesebb a munkanélküli 
A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség nyil-
vántartásában szereplő adatok szerint májusban a munka-
nélküliségi ráta 2,33% volt, ez 0,03%-os csökkenést jelent 
a korábbi hónaphoz képest, amikor 2,36% volt ez az arány. 
A hónap végén az ügynökség 5486 munkanélkülit tartott 
nyilván, ebből 2490 nő.   

Kirándulás a Női Akadémiával 
A Női Akadémia kétnapos partiumi kirándulásra hívja az ér-
deklődőket július 9–10-én. A kirándulók meglátogatják a 
Szilágy megyei Zsibón a Wesselényi-kastély területén lévő 
botanikus és vadaskertet, Almásgalgónál a Sárkányok völ-
gyét, Nagybányán a híres festészeti művésztelepet, a régi 
városközpontot, Koltón pedig Petőfi nyomába erednek. A 
helyek száma korlátozott, jelentkezni július 1-ig lehet. To-
vábbi tájékoztatás a 0265/311-727-es telefonszámon, va-
lamint a Női Akadémia Facebook-oldalán. 

Forgalomkorlátozás Marosvásárhely 
központjában 

A Super Rally országos autóverseny miatt július 1-jén, pén-
teken este 7 órától 3-án, vasárnap hajnali 6 óráig lezárják 
Marosvásárhely központját. A forgalomkorlátozás az alábbi 
utcákat érinti: Győzelem tér, Rózsák tere, Enescu, Város-
háza, Tusnád, Művész, Köteles Sámuel, Márton Áron, Ko-
gălniceanu, Sáros utcák – tudtuk meg a polgármesteri 
hivatal illetékesétől.  

Három gépkocsi ütközött 
Június 25-én, szombaton a délelőtti órákban három gépko-
csi ütközött össze erőteljesen Marosvásárhelyen, a Iuliu 
Maniu utcában. A balesetben két kiskorú megsérült, a ro-
hammentő-szolgálat szállította el őket.   

Élményterápiás tábor  
A Yuppi Camp Romániában elsőként szervez ingyenes él-
ményterápiás tábort krónikus beteg gyerekeknek és testvé-
reiknek. A tábor célja a beteg gyerekek önbecsülésének 
növelése, a stresszoldás, a személyes kapcsolatok és az 
érzelemkifejezés javítása, valamint a beteg és egészséges 
testvér közötti kötelék erősítése. A Testvér Tábort Mezősá-
lyiban tartják augusztus 20–23. között, ahová 6 és 18 év 
közötti rákbeteg vagy autoimmun betegségben szenvedő 
gyerekeket – összesen mintegy 50 résztvevőt – várnak 
testvéreikkel együtt. Bővebb tájékoztatás a www.yuppi-
camp.ro oldalon, a Yuppi Camp Facebook- és Instagram-
oldalán található, valamint a gyerektoborzásért felelős 
munkatárstól (Ruszkai Laura: 0745-546-853, camper@yup-
picamp.ro) igényelhető. 

 Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

28., kedd 
A Nap kel  

5 óra 32 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 19 perckor.  
Az év 179. napja,  

hátravan 186 nap.

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.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK __________________________________________2022. június 28., kedd 

Levendulaút a természetbarát környezethez  

Forgalmi dugó Marosvásárhely kijáratánál 

Újraélt figurák – a várban 
Június 28-án, kedden (ma) 19 órától a Maros Művész-
együttes Újraélt figurák című előadása látható Maros-
vásárhelyen, a vár színpadán. A műsor Közép-Erdély 
színes hagyományaiból meríti táncanyagát, Gerend-
keresztúr, Küküllődombó, Girolt, Válaszút, Mezőkeszü 
és Magyarpalatka hagyományait, illetve küküllőmenti 
és Maros menti cigánytáncokat mutat be. Rendező-
koreográfus Varga János.  

Népdaléneklő mesterkurzus  
Marosvásárhelyen 

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány szervezé-
sében népdaléneklő mesterkurzust tart Nemes Anna-
mária zenetanár június 29-én, szerdán 16 órától 
Marosvásárhelyen, a Sáros utca 1. szám alatt. A 
Berde Mózes Unitárius Gimnázium pedagógusa ud-
varhelyszéki népdalokkal ismerteti meg az érdeklődő-
ket. A részvétel ingyenes, a helyek száma viszont 
korlátozott. Jelentkezni a 
szentgyorgyi.andrea@ehh.ro e-mail-címen, valamint a 
0772-072-269-es telefonszámon lehet.  

Kultúraidéző napok  
Második alkalommal kerül sor a Kultúraidéző napok 
Maroskeresztúron című rendezvénysorozatra a pol-

gármesteri hivatal szervezésében. A program június 
28-án, kedden (ma) kezdődik és július 3-án, vasárnap 
zárul. A kultúrotthonban esténként 7 órától várják az 
érdeklődőket. Kedden a Doruri Mureşene kulturális 
egyesület műsorát lehet megtekinteni, 29-én, szerdán 
a Bekecs néptáncegyüttes Reliktum című folklórelőa-
dásával lép fel, 30-án, csütörtökön Lorenzo Cristian 
bűvész produkciójával folytatódik a rendezvénysoro-
zat. Július 1-jén, pénteken a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Liviu Rebreanu Társulata Campionatul de im-
provizaţie című előadását viszi színre, 2-án, szomba-
ton az Excellent Dancing mutatja be táncműsorát, 
3-án, vasárnap pedig az Áriák a bolerótól a tangóig 
című estre kerül sor, fellép Borsos Edith szoprán és a 
Tiberius kvartett, zongorán Bordos Nagy Kinga, basz-
szusgitáron Kostyák Márton kísér. 

Emlékkiállítás  
a Bernády Házban 

Nyilka Róbert születésének 90. és halálának 50. év-
fordulója alkalmából kettős rendezvénnyel emlékez-
nek a festőművészre június 30-án, csütörtökön 18 
órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban. A művész 
festményeiből emlékkiállítás nyílik, továbbá bemutat-
ják festészeti albumát. A rendezvényt méltatja Nagy 
Miklós Kund művészeti író, Spielmann Mihály író, tör-
ténész és Czirjék Lajos, a kiállítás szervezője. Támo-
gatók: a Bethlen Gábor Alap, a Communitas 
Alapítvány és a Maros Mezőségi Művésztelep. 

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Facebook



Megjelent a Hivatalos Közlöny-
ben a pályázati útmutató, június 
30-án nyitja meg a fejlesztési mi-
nisztérium a helyreállítási alap-
ból finanszírozott új, környezet- 
barát bölcsődék megépítésére 
vonatkozó pályázatát – jelentette 
be Cseke Attila fejlesztési minisz-
ter. 

„Új, környezetbarát bölcsődéket épí-
tünk, erre vállalkoztunk az RMDSZ 
kormányzati szerepvállalása óta, hiszen 
országszerte csupán a kisgyermekek 
három százalékának van helye a meg-
lévő bölcsődékben. A nagyvárosokban, 
illetve a nagyvárosok melletti közsé-
gekben különösen nagy gondot okoz a 
bölcsődei hely hiánya, erre a gondra ta-
láltunk megoldást, és a helyreállítási 
alapból származó pénzügyi erőforráso-
kat is ennek a célnak rendeltük alá” – 
nyilatkozta Cseke Attila RMDSZ-es 
szaktárcavezető. 

Az új, korszerű bölcsődékben játszó- 
és hálószobák, saját konyha és mosó-
konyha, nagyterem, orvosi rendelő és 
irodák is lesznek, és elegendő kültéri 
játszótér. Az nZeb (Near-zero energy 
building) épületeket áramtermelés és 
melegvíz-előállítás céljából napelemek-
kel látják el, hőszigetelik és hatékony 
nyílászárókat szerelnek rá. Hőpumpák 
segítségével meleg vizet vagy 10 Cel-
sius-fokos levegőt vonnak fel az altalaj-

ból, aminek köszönhetően nyáron hűt-
hető az épület, télen pedig kevesebb 
energiával melegíthető fel szobahőmér-
sékletre. Az új bölcsődékben intelligens 
informatikai rendszerek működtetik 
majd a fűtést, klímát, világítást, ala-
csony fenntartási költséggel, ami a nö-
vekedő energiaárak tükrében fontos 
szempont. A környezetbarát épületek 
nem járulnak hozzá az üvegházhatás-
hoz. 

A szaktárcavezető elmondta: a május 
elején közvitára bocsátott, és a múlt 
héten hivatalossá tett pályázati útmutató 
szerint az önkormányzatok június 30-
tól július 30-ig pályázhatnak a minisz-
térium által rendelkezésre bocsátott, 
egyszerűen használható online felüle-
ten. A szaktárca a bölcsődeépítést teljes 
mértékben finanszírozza, az önkor-
mányzatnak csak a közművesített telket 
kell biztosítania.  

A fejlesztési minisztérium tavaly in-
dított bölcsődeépítési programjában 
már sikeresen megpályázott és közbe-
szerzési vagy kivitelezési szakaszban 
lévő bölcsődék közül 64-et átemel a 
szaktárca, és a helyreállítási alapból fi-
nanszíroz, az összesen több mint 200 
millió eurós keretből összesen 110-120 
új, környezetbarát bölcsőde finanszíro-
zására biztosíthat támogatást az 
RMDSZ által vezetett fejlesztési mi-
nisztérium, ehhez adódik hozzá az ál-

lami költségvetésből erre a célra elkü-
lönített összeg. Egy bölcsődében, mére-
tétől függően, 40-110 gyermek fér el. 

„A fejlesztési minisztérium a szüksé-
ges munkát elvégezte, az épülettervet az 
önkormányzatok rendelkezésére bocsá-
totta, a szükséges finanszírozást bizto-
sítottuk. Bihar megyében már kezdhetik 
építeni az első három új bölcsődét ma-
gyarlakta településeken is, de ország-
szerte 22 bölcsőde építési munkálatait 
hagyta jóvá eddig a szaktárca. Néhány 
év alatt jelentős előrelépést biztosítunk 
a bölcsődeépítés területén” – hangsú-
lyozta Cseke Attila. 

Mint ismeretes, a fejlesztési minisz-
térium épületfelújításra is finanszírozást 
nyújt a helyreállítási alapból, a pályá-
zati időszak zártakor 1.437 pályázat ér-
kezett 2,42 milliárd euró értékben, és az 
első hét támogatási szerződést már alá-
írták.  

A fejlesztési szaktárca a települések 
fejlesztését és zöldebb infrastruktúráját 
is támogatja újabb több mint 2 milliárd 
euróval, a pályázatokat június végéig 
nyújthatják be az önkormányzatok, de 
az első hat finanszírozási jóváhagyást 
már aláírta a szaktárca.  

A most bejelentett bölcsődeépítési 
alap így a harmadik elindított támoga-
tás, amelyet a helyreállítási alapból fi-
nanszíroz a fejlesztési szaktárca. 
(RMDSZ-tájékoztató) 

Kifejtette: azért ment oda, mert így próbálta „enyhíteni 
a régióban kisebbségben élő románok magárahagya-
tottságának érzését”. Ugyanis szerinte a központi ha-
tóságok nagyon ritkán látogatnak el ebbe a régióba, 
holott a központi adminisztrációnak időnként „a ma-
gyar lakosságot is meg kellene hallgatnia, hiszen annak 
is megvannak a sajátos gondjai és érzékenységei”. 

Úgy vélte, „Kötelességünk megtenni mindent, ami 
szükséges Románia minden lakója számára, és tisztel-
nünk kell a romániai kisebbségeket”. A tiszteletnek 
azonban kölcsönösnek kell lennie. „Ha a többség tisz-
teli a kisebbséget, és a kisebbség tiszteli a többséget, 
létrejön a társadalmi harmónia, és az ország fejlődhet.” 
A kulcsszó természetesen a kölcsönös – tegyük hozzá. 
Hiszen a Marosvásárhelyen demonstrálók sohasem be-
szélnek a kölcsönösségről, azt szeretnék, ha a magyarok 
pisszenés nélkül behódolnának nekik. 

A hadügyminiszter azt is mondta, hogy a közösségek 
szabadon használhatják a helyi jelképeiket. Vajon miből 
gondolja ezt? Vagy sohasem hallott például a székely 
zászló kálváriájáról? 

Nem szaporítjuk tovább a szót. Az AUR az uszítást 
tovább folytatta, este az egyik kereskedelmi tévéadó az 
RMDSZ-szel és Magyarország „revíziós törekvéseivel” 
hergelte a nézőket. 

Vitán kívül: kampányban vannak, és még sok hasonló 
„jóra” számíthatunk. 

Pál Fülöp herceg kiadatását 
kérik 

Őrizetbe vették Párizsban Pál Fülöp herceget, akit 
Romániában letöltendő börtönbüntetésre ítéltek egy 
visszaszolgáltatási ügyben, de megszökött az or-
szágból. Lucian Bode belügyminiszter hétfőn azt nyi-
latkozta, a francia és a román rendőrség 
együttműködésének köszönhetően sikerült elfogni 
Párizsban Pál Fülöp herceget, és a román hatóságok 
elindították a kiadatási eljárást. A román királyi család 
hivatalosan el nem ismert tagja, a 72 éves Pál Fülöp 
herceg nevére 2020 decemberében adtak ki nemzet-
közi körözést, miután a legfelsőbb bíróság befolyás 
vásárlása és hivatali visszaélésben való bűnrészes-
ség miatt 3 év és 4 hónap szabadságvesztésre ítélte 
egy restitúciós ügyben, de a herceg az ítélet kihirde-
tése után eltűnt. (Agerpres) 

Zöld rendszámtáblát állítanak ki 
Hétfőtől kaphatnak zöld rendszámtáblát a nulla szén-
dioxid-kibocsátású autók – közölte a belügyminiszté-
rium. A környezetkímélő autók zöld rendszámtábláit 
a területi jogosítványkibocsátó és gépjármű- 
bejegyzési hivatalok állítják ki. A belügyminisztérium 
arról tájékoztatott, hogy az új jogszabály értelmében 
körülbelül 17.000 elektronikus autó jogosult zöld 
rendszámtáblára az országban. A Hivatalos Közlöny-
ben április 28-án jelent meg az a rendelet, amelynek 
értelmében az elektromos vagy hidrogén üzem-
anyagcellás autók megkülönböztetett, zöld betűkkel 
és számokkal ellátott számtáblát kaphatnak. A zöld 
rendszámot tulajdonosuk kérésére a már forgalomba 
írt autók is megkaphatják, amennyiben megfelelnek 
a nulla szén-dioxid-kibocsátás kritériumának. (Ager- 
pres) 

Visszakerült a Luceafărul  
épületkomplexum 

Szerbia átadja Romániának a verseci Luceafãrul 
épületkomplexum tulajdonjogát – erről hétfőn írt alá 
megállapodást Bogdan Aurescu román és Nikola Se-
lakovic szerb külügyminiszter Bukarestben. A két kül-
ügyminiszter közös sajtótájékoztatóján Aurescu 
rámutatott: a térség román elitje által 120 éve épített 
2400 négyzetméteres ingatlan jelképes értékkel bír 
a szerbiai románság számára. Az épületet Románia 
a verseci főkonzulátus székhelyeként, valamint a 
román kultúra és önazonosság szolgálatába állított 
rendezvényközpontként akarja használni. Selakovic 
megköszönte Romániának, hogy támogatja Szerbia 
területi épségét, európai integrációját, és tiszteletben 
tartja a területén élő szerb kisebbség jogait. Románia 
egyike azon négy NATO-tagállamnak, amely nem is-
merte el Koszovó függetlenségét. (MTI) 

Moduláris atomreaktorokat  
terveznek 

Klaus Iohannis államfő üdvözölte az Amerikai Egye-
sült Államok elnökének azon bejelentését, hogy 14 
millió dollárral finanszírozzák a Romániában elhelye-
zendő kis méretű moduláris atomreaktorok tervezési 
tanulmányait. A Fehér Ház vasárnap jelentette be a 
honlapján, hogy az USA kormánya a NuScale Power 
LLC céggel közösen 14 millió dollárt biztosít az első 
romániai kis méretű moduláris reaktor (SMR) meg-
valósításához szükséges mérnöki és tervezési tanul-
mányok támogatására. A beruházás célja a tiszta 
energiára való átállás felgyorsítása, Európa energia-
biztonságának megerősítése és több ezer munka-
hely teremtése, a nukleáris biztonság legmagasabb 
szintű normái és az atomsorompó-szerződés tiszte-
letben tartása mellett – olvasható a Fehér Ház tájé-
koztatásában. (Agerpres) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)
Előkampány

A harmadik bölcsődeépítési pályázatát nyitja meg  
a fejlesztési minisztérium 

 Az Európai Unió energiabiztonsá-
gának javítása érdekében az Eu-
rópai Unió tagállamainak energia- 
ügyekért felelős miniszterei elfo-
gadták az európai földgáztartalék 
biztosítását célzó rendeletet az 
ukrajnai háborúval összefüggés-
ben.  

A Luxembourgban hétfőn tartott ta-
nácskozásról kiadott tanácsi közlemény 
szerint a rendelet annak biztosítását cé-
lozza, hogy a gázpiacon megfigyelhető 
zavarok ellenére az uniós gáztárolási ka-
pacitások feltöltött készletekkel várják a 
téli időszakot, valamint, hogy a készle-
teket a tagállamok szükség esetén meg 
tudják osztani egymással. 

A rendelet előírja, hogy a tagállamok 
területén található, földfelszín alatti gáz-
tárolókat a kapacitásuk legalább 80 szá-
zalékáig fel kell tölteni a 2022-2023-as 
téli időszak kezdetét megelőzően, a kö-
vetkező téli időszakok kezdete előtt 
pedig 90 százalékig. Összességében az 

unió 2022-ben arra fog törekedni, hogy 
az uniós, földfelszín alatti teljes gáztáro-
lási kapacitás 85 százalékos feltöltöttségi 
arányt érjen el – írták. 

Mivel a gáztárolási kapacitások orszá-
gonként jelentősen eltérnek egymástól, a 
tagállamoknak – a helyzettől függően – 
nem kell maradéktalanul megvalósíta-
niuk a tárolási célértékeket, azokba 
ugyanis beleszámíthatják a cseppfolyó-
sított földgáz (LNG), illetve az alternatív 
üzemanyagok készleteit is. A nemzeti 
gázfogyasztásukhoz képest nagyon je-
lentős tárolókapacitással rendelkező tag-
államok helyzetének figyelembevétele 
érdekében a földfelszín alatti készletek 
feltöltésére vonatkozó kötelezettség a 
tagállamok elmúlt ötéves átlagos éves 
gázfogyasztásának 35 százalékára fog 
korlátozódni. 

Mivel egyes tagállamok nem rendel-
keznek a területükön kiépített gáztároló-
val, a rendelet előírja, hogy ezek a 
tagállamok éves nemzeti gázfogyasztá-

suk 15 százalékát más tagállamokban 
lévő készletekben tárolják. 

A rendelet előírja továbbá, hogy min-
den földfelszín alatti tárolóhely-üzemel-
tető az érintett tagállamok hatóságai 
révén kötelező tanúsítással rendelkez-
zen. E tanúsítás célja, hogy elkerülhető 
legyen a kritikus tárolási infrastruktú-
rákra gyakorolt külső befolyás kocká-
zata, mely veszélyeztethetné az unió 
energiaellátásának biztonságát vagy bár-
mely egyéb alapvető biztonsági érdeket.  

A tárolási kapacitások feltöltésére vo-
natkozó kötelezettségek 2025. december 
31-én szűnnek majd meg, míg a tároló-
hely-üzemeltetők tanúsítására vonatkozó 
kötelezettségek ezen időpontot követően 
is érvényben maradnak majd. A rendelet 
eltérést enged Ciprus, Málta és Írország 
számára mindaddig, amíg ezen országok 
gázrendszere nem lesz közvetlenül ösz-
szekapcsolva más tagállamok gázrend-
szerével – tette hozzá közleményében az 
uniós energiatanács. (MTI) 

Az EU elfogadta a gáztározók stratégiai feltöltésére 
vonatkozó rendeletet 

Csehországban jövő év január 13-
án és 14-én lesz az államfőválasz-
tás első fordulója – jelentette be 
Milos Vystrcil, a parlamenti felső-
ház, a szenátus elnöke hétfőn 
Prágában. A valószínűsíthető má-
sodik fordulóra két héttel később, 
január 27-én és 28-án kerül sor.  

A hatályos szabályok szerint a cseh 
köztársasági elnöki tisztség megszerzé-
séhez valamelyik jelöltnek az első fordu-
lóban a leadott szavazatok több mint 
felét kell megszereznie. Amennyiben ez 
senkinek sem sikerül, akkor két hét 
múlva második fordulóra kerül sor, ame-
lyen az nyer, aki a legtöbb szavazatot 
kapja, függetlenül a részvételi aránytól. 

Milos Zeman jelenlegi köztársasági 
elnök második ötéves megbízatási idő-
szaka 2023. március 8-án lejár, és Zeman 
újra már nem indulhat a tisztségért. 

Csehországban tíz éve úgy módosítot-
ták az alkotmányt, hogy a köztársasági 
elnököt már nem a parlament két háza 
választja meg együttes ülésen, hanem 
közvetlenül a választópolgárok. Az első 
közvetlenül megválasztott cseh államfő 
Zeman volt.  

A szenátus elnökének döntése most 
megjelenik a hivatalos közlönyben, majd 
július elsején kezdetét veszi az elnökvá-
lasztási kampány. A jelölteknek szeptem-
berben kell hivatalosan bejegyeztetniük 
magukat.  

Június végéig már több közéleti sze-
mélyiség jelezte, hogy indulni készül az 
elnökválasztáson. Az eddig ismert jelöl-
tek közül kettőt tartanak esélyesnek az 
elnöki bársonyszékre: Andrej Babis volt 
kormányfőt, az ANO mozgalom elnökét, 
valamint Petr Pavel tábornokot, a cseh 
hadsereg egyik volt magas rangú veze-
tőjét, parancsnokát. A legutóbbi, június 
közepén készített felmérés szerint az el-
nökválasztás 2. fordulójába ők ketten ke-
rülnének be, ahol Pavel esélyei a 
nagyobbak.  

Petr Pavelt a 2. fordulóban a meg- 
kérdezettek 49 százaléka támogatná, 
Andrej Babisra 32 százalék szavazna. 
(MTI) 

Csehországban január 13-án és 14-én lesz  
az államfőválasztás 
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Homo europaeus – Létezik-e 
európai kultúra? Ez a költői-
nek hangzó kérdés volt az 
alapgondolata annak a június 
közepén megtartott találko-
zónak, amelyen négy ország 
öt településének küldöttei ta-
nácskoztak Székelyhodoson 
és térségében. Ugyanis ők 
még hisznek abban, hogy ez 
létezik, és erre számtalan bi-
zonyítékot fel tudnak mutatni 
a multikulturális Erdély múlt-
jából és jelenéből. 

Erdélyben létezik egy olyan, több 
évszázados értékrend, amelyet az 
Európai Unió is népszerűsíteni pró-
bál mint a sokszínűség, többnyelvű-
ség, több vallás, kultúra egymás 
mellett élése. A Hodos–Venerque 
Baráti Társaság által szervezett 
múlt heti találkozón ezeket próbál-
ták körüljárni a résztvevők négy  
kerekasztal-beszélgetés keretében. 
Hogy ne csupán elméleti síkon ma-
radjon a kérdés, két tematikus útra 
is elvitték a résztvevőket, akik érzé-
kelhették, megtapasztalhatták en- 
nek a több kultúrának a létét, fenn-
maradását vagy máig ható nyomait. 
Egyik úti céljuk Marosvásárhely 
volt, ahol a város kulturális és épí-
tészeti örökségét vehették szem-
ügyre, a másik pedig a Sóvidék, 
ahol már az ókori rómaiaktól 
kezdve mély nyomot hagytak az ott 
élő kultúrák. Egy bemutatón meg-
tapasztalhatták a székelyföldi ha-
gyományos tudást, láthattak 
aragonitmúzeumot, a parajdi sóbá-
nyát, a Só útját, majd Szovátán a 
térség egyedi természeti kincsét, a 
Medve-tavat.  

Egy szabadtéri kulturális esten a 
kulturális sokszínűség jegyében 
minden település bemutatkozott a 
színpadon néptánccal, népdallal, ci-
terajátékkal vagy akár esztráddal, 
míg a nyárádszeredai Bekecs nép-
táncszínház a Kárpát-medence, és 
azon belül Erdély különböző nép-
rajzi tájegységeinek egy-egy tánc-
rendjét ismertette.  

A múlt csütörtöktől vasárnapig 
zajló projekt az Európai Unió támo-
gatásával valósult meg az Európa a 
polgárokért program keretében, 
partnerei voltak Székelyhodos köz-
ség, valamint a szlovákiai Nemes-
hodos, a szlovéniai Őrihodos, a 
partiumi Jákóhodos, és csatlakozott 
a szerbiai Bácsfeketehegy kisebb 
küldöttsége is, így mintegy 90 sze-
mély érkezett Székelyhodosra, de a 
szabadtéri előadáson a résztvevők 
száma a kétszázat is meghaladta – 
számolt be lapunknak Balássy And-
rás, az egyesület elnöke, a testvér-
települési projekt felelőse. 

Nem csalódtak, csodálkoztak 
A nemeshodosi Fitos Máriának 

nagy szerepe van a székelyhodosi-
akkal való kapcsolattartásban. A  
húszéves múlt ellenére nem tudnak 
túl gyakran találkozni a nagy távol-
ság miatt, ő első alkalommal jutott 
el a Nyárád vidékére a múlt héten – 
mondta el lapunknak. Aki már járt 
itt, beszámolt a tapasztalatokról: rit-
kán van olyan baráti szeretetben ré-

szük, mint itt. A csallóközi sík vi-
dékről érkező embernek felbecsül-
hetetlen értéket jelent a festői 
szépségű természeti környezet is, 
így csodálatosan érezték magukat. 
A következő alkalomra Szlovákiába 
várják a vendégeket, meghívják 
őket a hagyományos, augusztus de-
rekán rendezendő Nemeshodosi 
Nagylakodalomra. A polgármeste-
rek is szeretnék szorosabbra fűzni a 
kapcsolatot, de egy-egy ilyen talál-
kozás anyagi feltételeit nehéz előte-
remteni, akkor is, ha pályázati 
támogatáshoz jutnak, ezért minden 
elismerés a szervezőket illeti – rész-
letezte tapasztalatait a hölgy. 

Több téren folytatnák  
az együttműködést 

Székelyhodos polgármestere is 
visszatekintett a települések közötti 
két évtizedes kapcsolatra, és saj-
nálta, hogy Gyergyóhodos küldött-
sége nem lehetett itt. A járvány 
előtti időszakban szinte évente ta-
lálkoztak valamelyik településen, 
kulturális rendezvényeken, pályá-

zati együttműködésben vettek részt, 
ám a legutóbbi találkozót három-
szor kellett újratervezni, mígnem 
most sor kerülhetett rá. Barabási 

Ottó arról is beszámolt, hogy a köz-
ségek elöljárói tárgyaltak a közelgő 
új pályázati időszakról, és szeret-
nék, ha egy hosszú távú közös pro-
jektre tudnának pályázati támo- 
gatást szerezni, hogy ne csak talál-
kozásokat szervezzenek, hanem 
akár a településfejlesztés terén is 
együttműködhessenek.

Az európaiság nyomában 
Négynapos tapasztalatcsere Székelyhodoson 

Gligor Róbert László 

Harminc év alatt egyetlen 
parkolóház/mélygarázs sem 
épült önkormányzati beru-
házással vagy PPP típusú 
köz- és magánegyüttműkö-
dési formában Marosvásár-
helyen. A jelenlegi városve- 
zetés tudomásunk szerint 
több ilyen beruházást tervez, 
ezek egyike a Park szálló 
előtti területen valósulna 
meg.  

Melyek azok a tervek, amelyek 
parkolóhelyek bővítésére vonat-
koznak, akár felszíni, akár mély-
garázs/emeletes parkolóház for- 
májában? – kérdésünkre a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
sajtóosztálya részéről Borsos 
Csaba válaszolt.  

– A Park szálló előtti zöld terü-
leten egy 260 férőhelyes mélyga-
rázs épül, a megvalósíthatósági 
tanulmány előrehaladott stádium-
ban van, júliusban készen lesz. Ezt 
követően, reményeink szerint, 
még a júliusi tanácsülésen előter-

jesztjük a műszaki és gazdasági 
mutatók elfogadásáról szóló terve-
zetet, a testület szavaz erről. A 
zöldövezet nem csökken a beruhá-
zás miatt, hiszen ha megépül a 
mélygarázs, fölötte parkosított te-
rület lesz.  

Amennyiben a tanácsosok meg-
szavazzák a gazdasági mutatókat, 
elindítható a közbeszerzési eljárás: 
a feladatfüzet kidolgozása, majd a 
terv elkészítése és végül a licit a 
kivitelező kiválasztására. A költ-
ségekről csak a megvalósítható-
sági tanulmány elkészülte után 
tudok nyilatkozni. A beruházást a 
város saját költségvetéséből finan-
szírozza. Ez a legsürgősebb pro-
jekt, hiszen a városközpont 
túlzsúfolt, a közintézmények al-
kalmazottai járműveinek is parko-
lási lehetőséget kell biztosítanunk, 
és ezáltal több parkolóhely szaba-
dul fel a főtéren és környékén.  

– A Park szálló melletti beruhá-
záson kívül még van-e tervben 
parkolóház-építés a város más ré-
szein?  

– A Csukás utcába tervezünk 
egy parkolóházat, a Hátszeg sé-

tányra pedig egy 400 férőhelyest. 
Utóbbi dokumentációját már az 
urbanisztikai bizottság elé terjesz-

tették. E két beruházás finanszíro-
zásába magánbefektetőket is be-
vonna az önkormányzat. 

Júliusban dönthet a tanács  
a Park szálló elé tervezett mélygarázs ügyében 

 Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Antalfi Imola 

A polgármesterek a jövőbeli közös tervekről is egyeztettek 
Fotó: Hodos–Venerque Baráti Társaság 

Minden részt vevő közösség ízelítőt nyújtott sajátos kultúrájából                                        Fotó: Hodos–Venerque Baráti Társaság

Nyilvánosságra hozták hétfőn 
az érettségi eredményeket. Or-
szágos szinten a 119.828 érett-
ségire jelentkezett diák közül 
89.054-en érték el a szükséges 
6-os vagy magasabb átlagot, 
ami azt jelenti, hogy a diákok 
73,3 százaléka vizsgázott sike-
resen.  

Megyénkben 3.250-en jelentkeztek 
érettségi vizsgára, akik közül 3.116-
an vettek részt a megmérettetésen, és 
2.164-en végeztek 6-os vagy azon fe-
lüli átlaggal, ami 69,54 százalékos át-
menési arányt jelent, így megyénk 
idén is kissé lemaradt az országos át-
laghoz képest.  

Heten érték el minden próbából a 
legmagasabb, 10-es jegyet, valameny-
nyien a román tagozatról, egy tanuló-
val kevesebben Kolozs és Iaşi 
megyéhez képest. 

Iskolák szerint a legjobb eredményt 
a Papiu Ilarian Főgimnázium diákjai 
érték el, ahol 99,32 százalékos volt az 
átmenési arány, második helyen a Bo-
lyai Farkas Elmélet Líceum diákjai 
végeztek 98,52 százalékos sikerességi 
aránnyal.  

A tegnap este hatig lehetett óvást 
benyújtani, a végső eredményeket jú-
lius 1-jén közlik. (bodolai) 

Érettségi  
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Különlegesnek és érdekesnek ígérkező 
koncerttel zárja idei évadát a Marosvásárhe-
lyi Állami Filharmónia, olyan hangverseny-
nyel, amely a műfajok közötti átjárás és 
átjárhatóság, illetve az ebből született és szü-
letendő tartalmas és kreatív eredmény lehe-
tőségét és jogosultságát igazolja. A koncert 
címét – We Will Rock You – a legendás  
Queen együttes dalától kölcsönözték, a rend-
kívüli évadzáró hangversenyen pedig a leg-
ismertebb rock- és metálzenekarok slágerei 
hangzanak el szimfonikus zenei átdolgozás-
ban.  

A Kultúrpalota nagytermében június 30-
án, csütörtökön és július 1-jén, pénteken este 
7 órától sorra kerülő koncerten a Marosvásár-
helyi Állami Filharmónia Concert Band 
együttese lép fel, a hangversenyt Remus 
Grama vezényli, a közönség a Beatles, a Rol-
ling Stones, a Pink Floyd, a Queen, a Led 
Zeppelin, a Metallica, a Guns’n Roses és más 

együttesek szimfonikus rockslágereit hall-
hatja.  

A koncertet vezénylő Remus Grama a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia zenekará-
nak hegedűse és a Bohemia String Quartet 
alapító tagja, a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia koncertjein karmesteri munkássá-
gáról is ismert fiatal zenész. Tanulmányait a 
kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián 
végezte hegedű szakon, Valeriu Maior pro-
fesszor tanítványaként. Karmesteri hivatása 
az utóbbi időben mutatkozott meg. A 2014-
2015-ös évadtól kezdődően a Marosvásárhe-
lyi Állami Filharmónia számos lecke- és 
nevelőhangversenyén lépett fel, jelenleg a 
marosvásárhelyi művészeti líceum szimfoni-
kus zenekarának állandó karmestere. 2014 
májusában a Râmnicu Vâlcea-i Ion Dumit-
rescu Filharmónia Fiatal tehetségek című 
szimfonikus hangversenye az ő vezénylése 
alatt valósult meg. Karmesterként rendszere-
sen fellép a gyulafehérvári, a besztercei és a 
botoşani-i szimfonikus zenekarok élén. Re-

pertoárjában szerepelnek J. Haydn, L. van 
Beethoven, P. I. Csajkovszkij, A. Dvořák, D. 
Sosztakovics szimfóniái, W. A. Mozart, O. 
Respighi, G. Gershwin, Bartók B., E. Grieg, 
S. Rahmaninov művei, valamint M. Bruch, F. 
Mendelssohn-Bartholdy, A. Glazunov, J. 
Brahms, C. Saint-Saëns, P. Hindemith, Pekka 
Jalkanen versenyművei és más szerzemé-
nyek. Részt vett a németországi Konrad von 
Abel – Sergiu Celibidache volt asszistense – 
mesterkurzusain, 2018-tól a Bohemian 
Symphonic Orchestra állandó karmestere. 
Együttműködött a Viţa de vie együttessel az 
În Corzi projekt keretében a 2018-as 
AWAKE fesztiválon, a Bohemian Symphony 
című 2019-es projektje ugyanezen fesztivál 
keretében zajlott le. Remus Grama mindezek 
mellett a müncheni (Németország) Rock 
Classic Chamber Orchestra állandó karmes-
tere is. 

Az évadzáró, rendkívüli, a szimfonikus 
hangzást és a rockzenét ötvöző koncertet a 
marosvásárhelyi TVR-vel közösen szervezi a 

Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, a csü-
törtöki hangversenyt a közönség kérésének 
eleget téve ismétlik meg pénteken, ugyan-
azon időpontban.

Évadzáró szimfonikus rockkoncertet szervez a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia  
We Will Rock You

A marosvásárhelyieknek már nem 
kell bemutatni a Vibe fesztivált, 
amely idén, két év után, ismét vissza-
tér a Maros-partra. Bár tavaly a szer-
vezők készültek egy kisebb kiadással, 
a Vibe The City Editionnal, az nem 
tudta azt az életérzést kelteni, amit a 
fesztiválozók megszoktak. Szerdától, 
a fesztivál 0. napjától ismét megszó-
lítják a szórakozni vágyókat, és, mint 
minden évben, ezúttal is figyeltek 
arra, hogy mindenki találjon érdekes 
programot. 

A negyedik Vibe fesztiválról Rés Konrád 
Gergely fesztiváligazgatóval beszélget- 
tünk. 

– Hogyan készültetek az idei visszaté-
résre? 

– Az egész csapat nagyon várta, hogy 
visszatérhessünk a koronavírus-járvány 
hozta kényszerpihenő után. A szervezés és 
az építkezés tekintetében szerencsére jól ál-
lunk, de ami ennél is sokkal fontosabb: úgy 
érezzük, a közönségünk nagyon vár már 
minket. Mind a törzsbázis, mind a frissen 
Vibe-olni vágyók alig várják már a szerdai 
napot, hogy végre együtt szórakozhassunk a 
Maros-parton. 

– Mely programpontokat emelnéd ki? 
– Nem szeretnék külön kiemelni semmit, 

hiszen a programok együttesen adják meg a 
fesztivál összképét. Mi, szervezők, arra tö-
rekszünk, hogy a résztvevők, akik szerdán 
birtokukba fogják venni a Maros-partot, ne 
akarjanak elmenni egészen hétfő reggelig. 
Ha ez megtörténik, akkor kijelenthetjük, 
hogy megtalálták a nekik tetsző programo-
kat, és mindent megtaláltak a fesztivál terü-
letén, amire szükségük van. A nappali 

programok között van a Vibe Koli, a Fashion 
Corner, sportprogramok és egyéb tevékeny-
ségek, amelyekben részt tudnak venni. 

– A G Caféban is ki lehet váltani a kar-
szalagot. Meddig lehet ezt megtenni? 

– Szerdáig van erre lehetőség, szerdától a 
fesztivál területén lehet kiváltani a karszala-
gokat. Azért is kérünk mindenkit, hogy 
váltsa ki mihamarabb a karszalagot, mert 
akkor sokkal rövidebbek lesznek a sorok. Il-
letve azok, akik ezt már korábban megtették, 
hamar bejuthatnak a fesztivál területére, és 
sokkal gyorsabban megtapasztalhatják az ot-
tani hangulatot. 

– Hol lehet megtekinteni a részletes prog-
ramot? 

– Mindegyik online kommunikációs felü-
letünket ajánljuk, de a legbiztosabb informá-
ciókat mindig a fesztivál honlapján lehet 
megtalálni. Itt fel van tüntetve mind a nap-
pali program, mind a zenei felhozatal. Az 
idei fesztiválra újraterveztük az okostele-
fonra letölthető alkalmazásunkat is. Ezen is 
megtekinthető az órára lebontott program, 
külön érdekesség, hogy kijelölhetők azok a 
programpontok, amelyek az adott résztvevőt 
érdeklik, és a kezdés előtt 15 perccel a tele-
fon értesítést küld, hogy nehogy lemaradjon 
róluk. 

– Elhangzott már, hogy a közönség na-
gyon várja az idei Vibe fesztivált. Hány 
résztvevőre számítotok? 

– Már 2019-ben is nagyon szép növeke-
dést értünk el, akkor közel 50.000 személy 
fordult meg a fesztiválon. Idén úgy tűnik, a 
fesztivál még inkább tetszik a célközönség-
nek. A jelenlegi adatok alapján körülbelül 
80.000 résztvevőre számítunk, természete-
sen ehhez szükséges az is, hogy napsütéses 
legyen az idő, ami az előrejelzések alapján 
nagyon valószínű. Elmondható, hogy na-
gyon sikeres fesztiválnak nézünk elébe. 

Hamarosan rajtol a Vibe fesztivál 
Kétévi kényszerszünet után ismét  

benépesül a Maros-part 

Szombaton este ért véget a maros-
szentgyörgyi római katolikus plébá-
nián a VIII. Szent Lukács festőtábor, 
melynek témája idén az évszakok 
volt. Az esti szentmise után – mely 
egybeesett a Hit és Fény találkozó 
szentmiséjével – a festők és az érdek-
lődők a tanácsterembe vonultak, ahol 
várta őket a hét terméséből készült 
kiállítás. Minden alkotó két képet ál-
lított ki.  

A jól sikerült hét minden napja Szentírás-
olvasással, elmélkedéssel, imával és az Úris-
tent magasztalom eléneklésével kezdődött. 
Ezzel az énekkel kezdődött a kiállítás meg-
nyitója is, amely után Baricz Lajos házi- 
gazda köszöntötte az egybegyűlteket, Simon 
Kinga zenei kísérettel Schubert Ave Mariáját 
énekelte, majd Pataki Ágnes A fogoly katona 
udvarhelyszéki népballadát adta elő. Ezután 
a házigazda moderátor a tábor művészeti ve-
zetőjét, Czirjék Lajost kérte fel, hogy nyissa 
meg a kiállítást. Ő érdekes történettel kezdte: 
Valamikor, amikor festeni kezdett, kiment az 
egyik falu határába reggel festeni. Arra ment 
egy falusi bácsi, megnézte az alakuló képet, 
majd továbbment. Ő alakította, változtatta a 
festményt. Délben még mindig ott volt, ami-
kor a bácsi ment haza a mezőről. Ismét meg-
nézte a képet, és megállapította: – Úgy 
látom, maga nagyon szeret festeni. – Igen, 
valóban szeretek – válaszolta. Mire a bácsi: 
– Ha ilyen nagyon szeret festeni, miért nem 
tanult meg festeni? – tette fel a táborvezetőt 
azóta is foglalkoztató kérdést. 

Nos, a tábor résztvevői is nagyon  
szeretnek festeni, és minden táborozás  
jó lehetőség arra, hogy még tanulja- 
nak – tette hozzá Czirjék Lajos. Aztán fel-
szólította a festőket, hogy egy-két mondat-
ban mutassák be alkotásaikat. Az alkotók 
sorban szólásra emelkedtek, és röviden be-
mutatták munkáikat. A tábor résztvevői vol-
tak: Abonyi Mária, Albert Olga, Czirjék 
Lajos, Demeter Magdolna, Gáspár Mária, 
Jung Ildikó, Kakasi Irén, Katona Dénes Mar-
git, Kárp Klára, Kelemen Tibor, Kovács 
Ágnes, Kulcsár Erzsébet, Lázár Melinda, 
Magyari Júlia, Moldovan Adriana, Neagoi 
Zsófia, Orbán Ferenc, Szabó Enikő, Takács 
Judit.  

Végül Opriş Ilarie kapott szót, aki hossza-
san beszélt a táborozás marosszentgyörgyi 
történetéről, a községben működő táborok-
ról. 

A rendezvény zárása előtt Baricz Lajos 
felolvasta az ez alkalomra írt szonettjét, és 
emléklapot adott át a tábor résztvevőinek, il-
letve a hét folyamán szolgálatot teljesítő 
Simon Kingának és Szántó Editnek, vala-
mint Pataki Ágnesnek, aki a vacsorához az 
ízletes babgulyást elkészítette. Az est a Hely, 
én édes jó Istenem énekkel, illetve az azt kö-
vető vacsorával zárult, amelyre meghívást 
kapott mindenki, aki részt vett a záróünnep-
ségen.  

Jövőben veled, ugyanitt – fogalma- 
zódott meg a résztvevőkben a szándék, 
amely a házigazdában is visszhangra talált. 
(szentgyörgyi) 

Táborzárás Marosszentgyörgyön 

Nagy-Bodó Szilárd

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Simon Kinga 

A nagyszínpad mindjárt kész                 Fotó: Nagy-Bodó Szilárd



2019. szeptember 20-án nyi-
tották meg a Rhédey-kastély-
ban azt a korszerű kiállítást, 
amely elsősorban a kastély is-
mert lakójának, Rhédey Clau-
diának, az angol királyi család 
ősének állít emléket, ugyan-
akkor több időszakos kiállítás 
is várja az érdeklődőket. Gás-
pár Péter idegenvezető arról 
tájékoztatott, hogy miként si-
kerül a járvány után újraé-
leszteni az idegenforgalmat 
Erdőszentgyörgyön.  

– A Rhédey-kastélyban a kiállí-
tást a turistaszezon után nyitottuk 
meg. Amikor ez valamennyire fel-
lendítette volna az idegenforgalmat, 

beütött a vírusjárvány. A szigorítá-
sok lazítása után nagyrészt romániai 
román ajkúak keresték fel a kas-
télyt, majd a teljes feloldást köve-
tően újra visszatértek a 
magyarországi turisták is. Különö-
sen nagy volt a forgalom idén pün-
kösd előtt és után, és megnőtt az 
erdélyi magyar érdeklődők száma 
is. Eddig az idei a legjobb szezon-
kezdés. Már most kétszer annyian 
érkeztek hozzánk, mint 2018 ha-
sonló időszakában. Ez elsősorban a 
médiaszereplésnek köszönhető, hi-
szen az RTV és a Canal D csatornán 
sugároztak riportot a kastélyról. 
Sokan jelezték, hogy emiatt jöttek 
el hozzánk. Emellett természetesen, 

ahol lehet, reklámozzuk a lehetősé-
get. A Visit Mureş Egyesület is min-
den turisztikai rendezvényre elviszi 
a hírünket – mondja Gáspár Péter, 
majd hozzáteszi, remélik, hogy az 
Iskola másként és a Határtalanul 
program is elindul, és akkor sok di-
ákcsoportot is fogadhatnak.  

Hosszú távon átszerveznék a ki-
állítást. Felmerült, hogy ne csak 
Claudiának, hanem a Rhédey család 
több tagjának is állítsanak emléket, 
hiszen jelentős államférfiak voltak 
abban az időben. Továbbá idősza-
kos kiállítóteret biztosítanának 
helyi alkotóknak. A főkiállítást ki-
egészítő bözödi emlékszobát Bö-
zödre költöztetnék, és a népmű- 

vészeti gyűjteménynek is alkalma-
sabb helyet keresnének. Minden-
képpen azt szeretnék, hogy Bözöd 
hangsúlyosabban bekapcsolódjon a 

turisztikai kínálatba, hogy aki eljön 
a kastélyba, az „kötelezően” láto-
gassa meg az bözödi emlékhelyet és 
a falut.  

Egyelőre folyik a parkrendezés, 
még mindig építőtelep van a kastély 
körül, de ha befejeződik a terepren-
dezés, nemcsak az idegenek szá-
mára, hanem elsősorban az 
erdőszentgyörgyieknek teremtenek 
közösségi teret, ahol megfelelő mi-
nőségű kültéri rendezvényeket lehet 
majd szervezni. Idővel az egyik 
melléképület pincéjét is helyreállí-
tanák, ahova egy vendégfogadó 
(teázó, borozó) kerülne egy kis em-
lékbolttal együtt. A hely szelleme 
kötelezi a kastélyt működtetőket, 
hogy az új rendeltetésének tükrében 
valamennyire visszaállítsák egykori 
fényét. Ezen munkálkodik az önkor-
mányzat is – mondta Gáspár Péter.  

Az önkormányzati választáso-
kat követően tíz évvel ezelőtt, 
2012. június 20-án iktatták be 
Csibi Attila Zoltánt, Erdőszent-
györgy új polgármesterét. A 
polgármesteri hivatal össze-
gezte az eredményeket, ame-
lyek igazolják, hogy jó 
döntésnek bizonyult a feladat-
vállalása. Lapunk arra kérte az 
elöljárót, értékelje a tevé-
kenységét.  

– Mi a siker titka? 
– Amikor tíz éve sikerült meg-

nyernem a polgármester-választást 
az erdőszentgyörgyi emberek bizal-
mából, a kampány idején tizenéve-
sek és huszonévesek csoportjával 
jártuk végig a település utcáit. Elin-
dultunk 10-en, majd lettünk 20-an, 
40-en, 50-en. Abban bíztunk, hogy 
meg tudjuk csinálni, és az emberek 
elhiszik nekünk, hogy az összeállí-
tott programot Erdőszentgyörgyért 
szeretnénk megvalósítani. Megbíz-
tak bennünk, mi nem éltünk vissza 
vele, és végeztük a dolgunkat. Talán 
ez lenne dióhéjban a siker titka. És 
az eredmények igazolnak. Az el-
múlt tíz év eredményeit összegezve, 
közel 100 fejlesztés valósult meg, 
amelyet 10 kategóriára osztottunk: 
infrastruktúra, oktatás, sport, turiz-
mus, szabadidő, Bözödújfalu emlé-
kének ápolása, egészségügy, 
közbiztonság, kultúra és Bözöd fej-
lesztése. A megvalósítások között 
vannak olyan nagyberuházások is, 
mint a Rhédey-kastély teljes felújí-
tása, az úthálózat szinte teljes leasz-
faltozása, a Dózsa György utcai 
iskola modernizálása és kibővítése, 
a multifunkcionális sportcsarnok 
felépítése, amelynek átadására a na-
pokban kerül sor. De ugyanolyan 

fontosak azok a fejlesztések is, 
amelyeknek elsősorban érzelmi, il-
letve közösségformáló erejük van, 
mint a kultúrotthon felújítása, a bö-
zödújfalusi emlékpark és a kopjafa-
falu kialakítása, vagy az 
Összetartozás templomának újjá-
építése. És vannak olyan feladatok 
is, amelyeknek a kezdetén tartunk, 
mint például a kórház újjáépítése és 
felszerelése, az uszodaépítés, a 
Dózsa György utcai járda és gyalo-
gátkelő biztonságossá tétele. A ter-
vek szerint ezek a következő két 
évben meg fognak valósulni.  

– Hogy állnak a befejezetlen ter-
vekkel?  

– Amint az udvaron is látszik, 
hozzáfogtunk a kórház bővítéséhez. 
Hétmillió lej értékű finanszírozás-
ból felújítjuk a kórház járóbeteg-
rendelőjét, manzárdosítjuk a régi 
épületet, korszerű orvosi és labora-
tóriumi felszereléseket vásárolunk, 
köztük egy nagy teljesítményű rönt-
gengépet. A hétmillió lej értékű pá-

lyázat esetében mintegy ötmilliót 
költünk egészségügyi eszközök vá-
sárlására. Folyamatban van az 
óvoda építése az Iskola utcában. El-
készült a sportcsarnok, amely a tűz-
oltósági engedélyre vár, utána 
megnyitjuk. Emellett lesz az orszá-
gos beruházási társaság (CNI) által 
finanszírozott tanuszoda, amelyre 
kiadtuk az építési engedélyt. Itt a 
munkát hátráltatta, hogy újra el kel-
lett készíteni a földtani tanulmányo-
kat. Szépen alakul a kastély előtti és 
mögötti park. Ha minden jól megy, 
befejezzük a régi hármas iskola fel-
újítását, és a 0–VIII. osztályosok 
szeptemberben már az új épületben 
kezdhetik az iskolát. Hátravannak 
még a belső simítások, a területren-
dezés, utána az épület mögött egy 
sporttermet is felhúzunk.  

– A kudarcok között említette a 
járda építését a Dózsa György utcá-
ban, amelynek van egy igen veszé-
lyes – kanyarban levő – szakasza, 
ennek a biztonságossá tétele az er-
dőszentgyörgyiek régi óhaja.  

– Mind műszakilag, mind fele-
lősség szempontjából nehéz ügynek 
bizonyult. Mint ismeretes, ezen a 
szakaszon nincs hely a járdának, 
olyan közel vannak a házak az út-
testhez. Alig egy félméteres járdát 
építhetünk, ezért eddig nem igazán 
akarták elvállalni a tervezést, mert 
a felelősség a tervezőt terheli. Most 
sikerült tervezőt találni a mintegy 
1,3 km-es szakaszra, amelynek az 
elkészítése mintegy 1,5–2 millió 
lejbe kerülhet. Azért ilyen sokba, 
mert a járda alatt csőrendszerrel 
oldjuk meg az esővíz elvezetését, és 
korlátot is kihelyezünk a járda és az 
úttest közé. Mivel nem tudjuk saját 
pénzből megoldani, keressük a pá-

lyázati lehetőséget a költségek fede-
zésére.  

– Bözödön elkezdődött a lerom-
bolt falut szimbolizáló egykori 
templom újjáépítése, aztán sokáig 
nem történt semmi. Mi akadályozta 
a munkát?  

– A „jóakaróink” miatt mintegy 
két évet szünetelt a munka. A terület 
jogtulajdonába kötöttek bele, abba, 
hogy a hely a román állam tulaj-
dona, amit – mivel részben vízfelü-
let – a Maros vízügyi hatóság kezel. 
Ez utóbbi messzemenően pozitívan 
állt a kérdéshez, és megengedte az 
építést, azonban az említett „jóte-
vők” miatt várnunk kellett, hogy jo-
gilag is kérhessük az építkezési 
engedélyt, ugyanis a törvény szerint 
csak igazolt telektulajdon esetén 
lehet kibocsátani az okiratot. Végül 
sikerült törvénymódosítást eszkö-
zölni, ami lehetővé tette, hogy a 
vízfelület adminisztrátorával kötött 
szerződés alapján kibocsássák az 
engedélyt, így nemsokára folytató-
dik a munka.  

– Hogyan összegezné az önkor-
mányzat élén töltött tíz évet?  

– Amikor elhatároztam 2010-
ben, hogy 2012-ben indulok a pol-
gármesteri tisztségért, egy fiatal 
csapattal, tapasztalat nélkül vágtunk 
bele a kalandba. Az volt a cél, hogy 
itthon teremtsünk otthont magunk-
nak. Annak ellenére, hogy sokszor 
háládatlan, kudarcokkal tűzdelt fel-

adat, nagyon szép és elégtételeket is 
nyújtó munka. Igaz, aki vállalja, 
kellő idegrendszerrel, türelemmel, 
józan gondolkodásmóddal kell ren-
delkezzen, mert az embert lelkileg is 
megviseli a mindennapos küzdelem. 
Túltettem magam a kezdeti bizony-
talanságokon, és rájöttem, hogy csak 
az visz előre, ha végzem a dolgomat, 
és eredményeket érünk el.  

Tíz év alatt olyan dolgok valósul-
tak meg, amelyekre a kezdetekkor 
én sem gondoltam. Egyedül nem 
ment volna, nagy segítség volt, 
hogy mind a helyi tanácsosok, mind 
a polgármesteri hivatal alkalmazot-
tai nagyon jó csapatot alkotnak, és 
sokat segítenek. Persze vannak ku-
darcok és keserűségek is. A kis dol-
gokat is rendezni kell, nem lehet 
úgy dolgozni, hogy mindig minden-
kinek jó legyen. De ha a többségi 
akaratnak megfelelően, korrekt 
döntéseket hozunk, és kommuniká-
lunk az emberekkel, akkor megér-
tik, elfogadják azt is, hogy nem 
minden megy úgy, mint a kari-
kacsapás, és támogatnak. Az is bi-
zonyítja eredményességünket, hogy 
bár etnikailag, vallási és szociális 
téren Erdőszentgyörgy igen színes 
közösség, és 2012-ben az önkor-
mányzati választáson két ellenjelöl-
tem volt, 2016-ban és 2020-ban 
nem volt vetélytársam, ugyanakkor 
mindegyre növeltük a helyi taná-
csosaink számát. 

Szerkeszti: Vajda György

  6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ VENDÉGOLDAL ______________________________________________ 2022. június 28., kedd 

Fluktuáló turizmus  
Visszaállítani a kastély régi fényét  

Egy évtizede az önkormányzat élén  
„Az eredmények igazolnak” 

Folytatják az Összetartozás templomának építését         Fotók: Vajda György

Gáspár Péter idegenvezető a Rhédey Claudia-emlékszobában

Csibi Attila Zoltán polgármester



A Kubala95 emlékév alkalmából bemutatták Buda-
pesten Varró Krisztián Kubala cím  könyvét, amely Ku-
bala Lászlóról, az 1950-es évek világklasszis csatáráról, 
a Barcelona labdarúgócsapatának legendás játékosáról 
szól. 

Kovács Barnabás barcelonai f konzul, a Kubala95 
emlékév kezdeményez je elmondta, hogy az emlékév 
folytatása annak a többéves eseménysorozatnak, amely 
az FC Barcelonában megfordult magyar labdarúgóknak 
– Kubalának, Kocsis Sándornak és Czibor Zoltánnak – 
állított emléket. Kubala László idén ünnepelné 95. szü-
letésnapját, amely ugyan nem kerek évforduló, de a ko-
ronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború arra 
sarkallta ket, hogy ne várják meg a 100. évfordulót – 
tette hozzá. 

Varró Krisztán ügyész, a könyv szerz je elmondta, 
hogy gyermekkora óra minden érdekli, ami a futballal 
kapcsolatos, Kubala László azonban egyetemistaként 
kezdte t foglalkoztatni. Kubala Lászlónak futballista-
ként és emberként is példátlan életútja volt rengeteg ér-
dekes fordulattal, ez inspirálta a könyv megírására – 
emelte ki a szerz . 

A rendezvényen részleteket mutattak be Kocsis Tibor 
Magyarok a Barcáért cím  filmjéb l. 

Könyvet mutattak be Kubala Lászlóról 

Tiberiu Petri  helyi üzletember, 
Cornel Cacovean egykori elnök és 
George Ciorceri labdarúgóedz  
idén is összehívta Marosvásárhely 
minden id k legsikeresebb és legis-
mertebb csapatának, az ASA-nak az 
öregfiú tagjait.  

A délel tti mérk zésre els ként 
az id sebbek érkeztek: a 80 évével 
rangid snek számító Sólyom 
Csaba, a jelenleg Sz kefalván él , 
73 éves Florea Ispir, a hajdani ki-
váló tehetség, Kanyaró Attila, majd 
megérkeztek a nyolcvanas és ki-
lencvenes évekbeli futballisták is, 
akik barátságos mérk zést játszot-
tak a helyi FC Junior pályán.  

A találkozón nem hiányoztak a 
precíz indítások, a biztos szerelé-
sek, a parádés védések, a pontos ka-
pura lövések sem – mindamellett, 
hogy a játékosok már hosszú évek 
óta szögre akasztották a futballcsu-
kát.  

A találkozó 4-4-es döntetlennel 
ért véget, a gólokat H. Cioloboc (3) 
és V idean, illetve V. Stoica (2), 
Enyedi és R. Cioloboc szerezte.  

A csapatok összetétele:  
* Pirosak: M. Maier – C. Göktas, 

C. Kovács, V. Lup, Fodor J., Ov. 
V idean, C. Petelean, H. Cioloboc, 
Ov. Maier, T. Moldovan és Cl. 

omf lean.  
* Fehérek: D. Miclea – Fl. 

omf lean, S. Moldovan, Ad. 
Botezan, Török Cs., Zsigmond 
D., V. Stoica, L. Nan, R. Cio-
loboc, Fl. Moldovan és A. 
Enyedi.  

A mérk zést a pálya szélé-
r l végigszurkolta, de nem lé-
pett pályára E. Vod , Varró S., 
Peres L., Gh. Olah, C. Bote-
zan, R. Miclea, Kalló G., Már-
ton L., L. Moldovan, Cr. 
Stoica, Asztalos Ferenc, T. 
Gabor, T. Ivan. C. Pascu és A. 
Stoica, a csapat egykori lab-
darúgói is, de a drukkolótá-

bor tagjai voltak az id sebb gene-
rációt képvisel  futballisták is –  
Sólyom Cs., I. Vunvulea, Fl. Ispir, 
Kanyaró Attila, St. Gligore, P. 
Orza, I. leam,  továbbá M. Ronea, 
a csapat valamikori edz je, I. Rus, 
egykori vezet ségi tag, I. Vaslui-
anu, aki a rendszerváltás el tt ön-

feláldozóan támogatta a marosvá-
sárhelyi csapatokat, Hora iu Nico-
lau, az egykori helyi Herlitz 
kosárlabdacsapat elnöke és nem 
utolsósorban Orbán István kétsze-
res román kézilabda-világbajnok 
(1970 és 1974).  

A rendezvény résztvev i a „har-

madik félid ” idején, étel-ital mel-
lett felelevenítették a kellemes és 
kevésbé kellemes emlékeket is.  

Mint C. Cacovean elmondta, ezt 
a találkozót – amelyet 2019-ig min-
den év második napján tartottak –, 
ezután minden év júniusának har-
madik napján rendezik meg. 

Idén is összejöttek egy játékra és beszélgetésre az egykori ASA tagjai 

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila 
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A magyar labdarúgó-válogatott 
szövetségi kapitánya szerint az 
együttest kiváló képesség  játéko-
sok alkotják, az alakulat legna-
gyobb er sségét mégis a 
csapategységben látja. 

Az olasz szakember a magyar 
sajtó képvisel ivel tartott online be-
szélgetésen fejtette ki véleményét a 
nemzeti csapatról, illetve beszélt a 
többi között a Nemzetek Ligájában 
(NL) mutatott bravúros teljesít-
ményr l, valamint arról, hogy a 
csoportban elfoglalt els  hely elle-
nére továbbra sem az els ségre gon-
dol, sokkal inkább arra, hogy az 
együttes szeptemberben bennma-
radjon az NL legfels  osztályában. 

„Már a kinevezésemkor is tet-

szett a »Csak együtt« szlogen, és 
azt hiszem, éppen ez az, ami töké-
letesen illik a csapatra” – jegyezte 
meg a szakember, aki jelenleg Sira-
cusában ünnepel és pihen a család-
jával, majd onnan visszautazik 
Nápolyba, Magyarországra pedig 
várhatóan július második felében 
tér vissza. 

Rossi a júniusi négy mérk zésen 
megszerzett hét pontot fantasztikus 
és váratlan eredménynek nevezte, 
mint megjegyezte, ha valaki el zete-
sen azt mondta volna neki, hogy 
ennyi pontja lesz a válogatottnak az 
angolok elleni két, illetve a németek 
és az olaszok elleni egy-egy mérk -
zés után, akkor azt elmeorvoshoz 
küldte volna kivizsgálásra. A sikerek 

ellenére a szeptemberi utolsó két for-
dulóval, a németországi és az olaszok 
elleni hazai meccsel kapcsolatban 
sem akart találgatásokba bocsát-
kozni, vagy pontokról beszélni. A 
legfontosabbnak azt nevezte, hogy 
úgy tudjon teljesíteni a válogatott, 
hogy az NL következ  kiírásában is 
a legjobbak között legyen. Ahogy fo-
galmazott,  ha ez sikerül, az csodála-
tos eredmény lesz, mivel egyúttal azt 
is jelenti majd, hogy nem a magyar, 
hanem az angol, az olasz vagy a 
német csapat esik ki. 

A negyedik fordulóban elért ang-
liai 4-0 szerinte összevethet  az 
Aranycsapat 6-3-as sikerével. Mint 
hangsúlyozta, a két csapatot nem 
lehet összemérni, a mostani gárda 

nem a legendás Aranycsapat, de az 
eredmény hasonló jelent séggel bír, 
olyan siker, amelyet sokáig emle-
getnek majd. 

Az olasz tréner elárulta, a sikerek 
után sok megkeresést, ajánlatot ka-
pott. Méghozzá anyagi szempont-
ból nagyon kedvez  ajánlatokat, 
olyan válogatottól is keresték, 
amely a világranglistán a magyar 
el tt van. Igaz, azt is hozzátette, 
hogy a rangsor szerinte nem tükrözi 
az elért eredményeket, az angolok 
kétszeri legy zése, valamint a né-
metek elleni döntetlen után ugyanis 
csak három helyet lépett el re, a 37. 
pozícióba a magyar együttes. 

„Mindenhonnan kerestek, csak 
Olaszországból nem hívtak, persze 

a családomon kívül” – mondta a ka-
pitány, hozzátéve, hogy egy éve az 
Európa-bajnokság után is hasonló 
volt a helyzet. Rossi leszögezte, 
hogy minden megkeresésr l azon-
nal értesíti a magyar szövetséget, 
mert számára nagyon fontos, hogy 
korrekt és lojális maradjon, így „ha 
a közeli jöv ben, vagy kés bb tör-
ténik valami, az nem fogja váratla-
nul érni az MLSZ-t”. 

Rossi a magyar bajnokságról is 
kifejtette a véleményét. Mint 
mondta, az elmúlt években az NB I 
színvonala javult, egyértelm en 
emelkedett, még úgy is, hogy sze-
rinte néhány éve jobb képesség  
külföldiek szerepeltek a pontvadá-
szatban.

Marco Rossi az elmeorvost emlegette

Marco Rossi, az angolok elleni Nemzetek Ligája-mérk zésre készül  magyar labdarúgó-válo-
gatott szövetségi kapitánya a wolverhamptoni Molineux Stadionban tartott sajtótájékoztatón, 
2022. június 13-án. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Molinó Kubala László fotójával a labdarúgó születésének 95. évfordulója alkalmá-
ból rendezett kiállításon a Fáy utcai Vasas-edz csarnok aulájában 2022. június 11-
én. A legendás labdarúgó emlékére rendezett tárlat egy hónapon át látogatható. 
Fotó: MTI/Illyés Tibor 

Román sportsajtó az angol–magyarról: Bezzeg a magyarok 
A román sportsajtóban kiemelt figyelmet kapott a magyar labdarúgó-válogatott Anglia ellen idegenben 

elért 4-0-s gy zelme, és az örök riválisnak tekintett magyar csapat összehasonlítási alapul szolgált a román 
válogatottal, amely a wolverhamptoni mérk zéssel egy id ben hazai pályán 3-0-ra kikapott Montenegrótól. 

A román sportsajtó az „elképeszt ”, „káprázatos” jelz ket használta a magyar siker leírására. A Gsp.ro 
portál megfogalmazása szerint „Marco Rossi meglepetéscsapata eltü  ntette Angliát”. A Prosport honlap pedig 
azt a címet adta véleménycikkének, hogy „Fényévekre vagyunk a magyar sporttól”. 

A cikkíró összehasonlította az utóbbi három olimpia magyar és román eredményeit, és megállapította: a 
magyarok nemcsak a labdarúgásban, hanem más sportokban is jeleskednek. Ezt annak tulajdonította, hogy 
m ködni kezdett az Orbán-kormány által 2011-t l bevezetett adórendszer, amely kedvez  adózási feltételeket 
biztosít a sport és a kultúra támogatóinak. 

A sportportálok arra is kitértek, hogy a magyarok négy forduló után Németországot, Olaszországot és Ang-
liát megel zve vezetik a Nemzetek Ligája A divíziójának halálcsoportját, míg a román válogatott a B divízi-
óban csoportja utolsó helyén áll Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Finnország mögött. 

A Románia – Montenegró mérk zés utáni sajtótájékoztatón Edward Iord nescut is kérték az újságírók, 
hogy reagáljon az angol–magyar mérk zésre. A román szövetségi kapitány elutasította, hogy párhuzamot 
vonjon a válogatottak között, és csak saját csapatáról beszélt. Kijelentette: el kell fogadni a helyzetet, és le 
kell vonni a nehezen megemészthet  következtetéseket. 

Életútja 
Kubala László 1927-ben Budapesten született. Az élvo-

nalban 1945-ben a Ferencvárosban mutatkozott be. 1946-
ban a katonai szolgálat el l Csehszlovákiába ment, ahol 
szlovák felmen ire való tekintettel megkapta az állampol-
gárságot, és a Slovan Pozsony játékosa lett. 1948-ban visz-
szatért Magyarországra, és a Vasasba igazolt. A kiépül  
diktatúra el l 1949-ben Olaszországba disszidált, ahol sze-
repelt a Hungária néven kinti magyarokból összeverbuvá-
lódott csapatban. Ekkor figyelt fel rá az FC Barcelona, 
amely 1951-ben szerz dtette. A Barcával kétszer nyert Vá-
sárvárosok Kupáját (VVK) – az UEFA-kupa jogel djét –, 
négyszer spanyol bajnokságot, hatszor pedig Spanyol 
Kupát. Játéka kedvéért több száz kilométerr l is érkeztek 
néz k a Barcelona mérk zéseire, az érdekl dés olyan ha-
talmassá vált, hogy emiatt megépítették a csapat jelenlegi 
stadionját, a Camp Nou-t. 1961-ben már edz ként vezette a 
VVK dönt jébe a katalán gárdát, majd 1969-t l 1980-ig 
szövetségi kapitányként irányította a spanyol válogatottat. 
A világon  az egyetlen, aki három válogatottban is szere-
pelt: a csehszlovákban hatszor, a magyarban háromszor, a 
spanyolban 19-szer. 

Kubala László 74 évesen hunyt el egy barcelonai kórház-
ban. Az FC Barcelona szurkolói 1999-ben t választották a 
klub történetének legjobb labdarúgójává. Életnagyságú 
szobra áll a Camp Nou el tt. 

Czimbalmos Ferenc Attila



  8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________  OKTATÁS  ________________________________________________ 2022. június 28., kedd 

majd az ökumenikus hálaadó isten-
tisztelet után dr. Tonk Márton (fotó), 
az egyetem rektora szólt az ünnep-
lőkhöz és ünnepeltekhez. Az intéz-
ményvezető felidézte a rektori 
tisztség tavalyi, év eleji átvételekor 
tett fogadalmát, miszerint a tanév-
záró ünnepség díszmeghívottja lesz 
Potápi Árpád államtitkár mindazért 
a támogatásért, amelyet az elmúlt 
időkben a Sapientiának nyújtott. Dr. 
Tonk Márton másik nagy elhatáro-
zása a Kárpát-medencei magyar 
tanintézmények mellett a hazai 
román egyetemekkel való együtt-
működésre irányult, ezért külön ki-
emelte dr. Leonard Azamfirei, a 
Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógysze-
részeti, Tudomány- és Technológiai 
Egyetem rektora jelenlétének fon-
tosságát. A 2021–22-es tanév egyik 
legnagyobb sikerének a jelenléti ok-
tatásra való szeptemberi visszatérést 
nevezte, amelyért külön köszönetet 
mondott az egyetem minden érin-
tettjének, majd – a pozitívumoknál 
maradva – az oktatók teljesítmény-
arányos, nagymértékű bérfejleszté-
séről szólt, amely motiváló erő lehet 
abban, hogy a régió ügyei mellett el-
kötelezett tanintézet szakmai téren a 
nemzetközi színvonalnak feleljen 
meg. A rektor a sikerélmények 
számbavételekor természetesen arra 
is kitért, hogy az egyetem 21 éves 
működése óta először kapta meg a 
román felsőoktatási minőségbiztosí-
tási ügynökség (ARACIS) legmaga-
sabb szakmai besorolását: a kiemelt 
bizalmi minősítést.  

– Ez az eredmény nemcsak büsz-
keség, hanem kötelesség is – hang-
súlyozta a Sapientia rektora, aki a 
mérlegkészítés végén a búcsúzó év-
folyamokhoz fordult, az egyetem 
idei legnagyobb sikerének nevezve, 
és lelki-szellemi útravalóval látva el 
őket. 

A harmonikus növekedés  
záloga 

– A Sapientia huszadik tanévzá-
rója arra figyelmeztet bennünket, 
hogy az Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem működése lassan egy 
emberöltőhöz közeledik. Arra indít 
bennünket ez az ünnepi alkalom, 
hogy számot vessünk az eltelt idő-
szakkal, az elért eredményekkel, és 
fontoljuk meg, hogy milyen célt tű-
zünk ki magunk elé a továbbiakban 
– hallhattuk Potápi Árpád János ál-
lamtitkártól. A magyar kormány 
képviselője az ARACIS-minősítés 
kapcsán kiemelte: 

– Minden magyar érdeke, hogy 
ezek a sikerek még sokszorosan 
gyarapodjanak, és kísérjék a Sapi-
entia életét minden időben. Ehhez 
Magyarország kormánya nemcsak a 
nagyobb építkezések, hanem a min-
dennapi források támogatása révén 
is hozzájárul.   

Az államtitkár az egyetemen ki-
nevelt értelmiségi-nemzedékek itt-
hon maradásának fontosságára is 
felhívta a figyelmet: 

– A szülőföldön való megmara-
dás a legfontosabb sikere a Sapien-
tiának, mert ez azt jelenti, hogy a 
magyarság boldogul ősei otthoná-
ban. A szülőföld nyújtotta gazdag-
sággal való megelégedés a 
harmonikus növekedés záloga. 

Beszéde végén Potápi Árpád 
János azt kívánta az életpályájuk 
elején lévő fiataloknak, hogy ismer-
jék fel szülőföldjüknek azt a szép-
ségét, amely a magyarság minden 
tagját Erdélybe vonzza.  

Életet teremtő értelmiség 
Kató Béla püspök, a Sapientia 

Alapítvány elnöke az egyetem meg-
születését egy négy évszázaddal ko-
rábbi jeles eseménnyel állította 
párhuzamba, amikor Bethlen Gábor 

erdélyi fejedelem megalapította a 
gyulafehérvári akadémiát.  

– Az akkor megfogalmazott 
célok 21 évvel ezelőtt ott voltak 
előttünk, mindazok előtt, akik ezt az 
egyetemet létrehozták. Fontos volt 
az anyanyelvi oktatás teljes skálájá-
nak biztosítása, Erdély értelmiségé-
nek a szülőföldjén való nevelése, 
oktatása, egy olyan, Európában el-
ismert értelmiség képzése, amely 
meg tudja teremteni ennek a régió-
nak a gazdasági, kulturális, közös-
ségi életét – hangsúlyozta az 
alapítványi elnök, majd a magyar 
kormány folyamatos, programszerű 
támogatásáról szólt, amelynek kö-
szönhetően az egyetem mindent 

megkapott, amire a fejlődéshez 
szüksége volt. 

A jelenlegi járványtól és háború-
tól sújtott világban elinduló új nem-
zedéknek Kató Béla azt üzente: 
szükségük lesz egymásra, embertár-
saikra és egy transzcendens erőre is, 
amely megtartja őket. Köszöntőjét 
a püspök Bethlen Gábor bibliai jel-
mondatával zárta: „Ha Isten velünk, 
kicsoda ellenünk?” 

Dr. Domokos József, a Sapientia 
marosvásárhelyi karának dékánja 
reményét fejezte ki, hogy az egye-
tem alkalmas közeg volt a 13 alap- 
és négy mesterképzés végzősei szá-
mára az érdeklődésüknek megfelelő 
szakmai tudás elméleti részének el-

sajátítására és a tanultak gyakor-
latba ültetésére, majd hozzátette, 
hogy az itt szerzett ismeretanyaggal 
mind a továbbtanulásban, mind a 
munkaerőpiacon megállják a helyü-
ket az újdonsült öregdiákok. 

„Légy, amivé legszebb hajlamaid 
által válhatsz, de elsősorban maradj 
ember” – intette a fiatalokat a sze-
retet filozófusaként ismert ókori 
görög gondolkodó, Hioszi Tatiosz 
szavaival a dékán. 

Az egyetem szenátusának el-
nöke, dr. Dávid László videóüzenet-
ben köszöntötte a ballagókat, 
egyebek mellett Abraham Lincoln 
gondolatát tolmácsolva, miszerint 
„a jövő megismerésének legjobb 

módja, ha ti magatok valósítjátok 
azt meg”, úgy, ahogy annak idején 
a Sapientia megálmodói is tették 
minden leküzdhetetlennek tűnő 
akadály ellenére. 

„…megtart, mint egy háló” 
A továbbiakban az egyetem ko-

lozsvári karának táncművészet sza-
kos diákjai mezőségi táncokat 
mutattak be, majd a tanszékvezetők 
köszöntek el a három-négy évig 
gondjaikra bízott fiataloktól. Ez al-
kalommal a tanulásban vagy közös-
ségépítésben jeleskedő hallgatók 
neve is elhangzott, és néhány ösz-
töndíjat is kiosztottak. 

„Féltve őrzött álmunk mindig 
visz tovább, megtart, mint egy 
háló” – énekelték rövid zenés mű-
sorukban a sapientiások, majd a 
végzősök nevében Vajna Erika for-
dító és tolmács szakos diák búcsú-
zott az egyetemtől, ahol megtalálta 
önmagát, végül Kelemen Irénke, a 
Hallgatói Önkormányzat elnöke kí-
vánt sikereket a ballagó évfolyam-
nak. 

Az ünnepség egyik legemelke-
dettebb pillanatában a végzősök át-
adták a jelképes búzakalászt az 
utánuk következőknek, majd nem-
zeti imánk, a székely himnusz, 
végül az Ó, én édes jó Istenem kez-
detű ősi székely himnuszunk töl-
tötte be az egyetem auláját. Ezt 
követően a végzősök a Gaudeamus 
dallamára járták körbe a koronkai 
campust. 

A háromnapos – csütörtökön a 
várost átszelő, hagyományos koco-
gással kezdődött – búcsúünnep- 
ség a vasárnap esti kosaras bállal 
zárult.

Útra kelt az új nemzedék 
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotók: Vajda György



Saját oldal, saját szabályok 
Ki ne emlékezne rá, hogy Donald Trumpot, az Amerikai 

Egyesült Államok volt elnökét letiltották a Twitterről? Akko-
riban óriási botrány lett belőle. A volt elnök azt állította, hogy 
cenzúrázzák, nem hagyják meg neki azt a jogot, hogy elmondja 
a véleményét. Az emberek két táborra szakadtak. Egy részük 
kiállt Donald Trump mellett, míg a másik örvendett annak, 
hogy nem az exelnök folyamatos becsmérlő üzeneteit kell ol-
vasnia. 

Mindeközben Trump és csapata sem ült karba tett kézzel, 
várva a feloldást, hanem létrehozták a Truth Social névre ke-
resztelt közösségi oldalt. Mindezt azzal a marketingszöveggel, 
hogy itt bárki őszintén elmondhatja a véleményét, legalábbis 
ez volt a koncepció. Minden bizonnyal Trump ezzel akart  
visszavágni, és megmutatni, hogy képes létrehozni egy olyan 
felületet, ahol mindent szabad. 

De nem tartott sokáig ez az állapot. Az egyesült államokbeli 

Variety lapnak több felhasználó is jelezte, hogy az-
után, hogy a Capitolium ostromát vizsgáló bizottság 
meghallgatásairól posztoltak, a bejegyzés hamar el-
tűnt az új közösségi oldalról, illetve ezt követően ők 
sem fértek hozzá a fiókjukhoz. Magyarán: letiltották 
őket. 

Arról nincs pontos információ, hogy hány embert 
„dobtak ki” a Truth Social közösségi oldalról, de 
egyelőre a felület nem rendelkezik olyan sok felhasz-
nálóval. Trumpot 3,2 millió ember követi, míg a 
Twitteren 88 millióan voltak kíváncsiak a posztjaira. 

A Variety megpróbált utánajárni, hogy milyen 
okok állhatnak a kitiltások hátterében, azonban a kér-
déseire nem kapott választ a Trump Media & Tech-
nology Grouptól, amely a Truth Socialt is üzemelteti. 
A helyzet komikuma, hogy Donald Trump ugyan-
abba a hibába esett, amiért létrehozta a felületet. Azt ígérte, 
hogy a Truth Socialon mindenki szabadon elmondhatja a vé-

leményét, viszont most egyértelmű, hogy a Trump-cenzúra is 
létezik, méghozzá igen hamar és gyorsan megjelent.

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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Túl laza a Facebook fegyverkereskedés elleni szabályozása 
Nem titok, hogy a Facebook egyre több téren szeretné megvetni a lábát, és a jövőben mind 

szélesebb lesz a választéka. A Marketplace nevű szolgáltatás már pár éve elindult, és a világ 
számos országában nagy sikernek örvend. Természetesen ennek is megvannak a szabályai, 
hiszen van néhány dolog, amit nem szabad a Facebookon árulni. Ebbe a kategóriába tartoznak 
a fegyverek is. Viszont arról nem sokat tudni, hogy mi lesz akkor, ha valaki megszegi ezeket 
a szabályokat. Legalábbis eddig nem lehetett tudni a szabályszegés konkrét következménye-
iről, de most a The Washington Post megszerezte a belső útmutatást, amiből kiderül, hogy a 
közösségi oldal jóval engedékenyebb, mint azt gondolnánk. 

A szabály szerint ugyanis egy eladó vagy vásárló összesen tíz alkalommal szegheti meg a 
fegyverkereskedésre vonatkozó előírást. Sokkal engedékenyebb a szabály, mint például a 
terrorizmus vagy a gyermekpornográfia esetében, ami azonnali letiltással jár. Külön érde-
kesség – és egyben hátborzongató tény –, hogy azoknak a fegyverkereskedőknek is van öt 

hibalehetőségük, akik erőszakra buzdítják a potenciális vásárlókat, vagy valamilyen erősza-
kos szervezetet támogatnak. 

A The Washington Post emlékeztetett arra, hogy 2016-ig szabadon lehetett fegyverekkel 
kereskedni a Facebookon, ezt követően politikai nyomásra korlátozta a cég a kereskedelem 
ezen részét. A TikTok, a YouTube és a Twitter is hasonlóan döntött. 

Az igencsak megengedő szabály kapcsán a Facebook úgy érvelt, hogy a fegyverkereskedés 
az adásvétel elenyésző részét teszi ki, sokan úgy szegnek szabályt, hogy nincsenek is tuda-
tában ennek, hiszen az Egyesült Államokban legális a fegyverkereskedelem. Regisztráció 
esetében pedig nagyon kevés az a felhasználó, aki elolvassa a szabályt, így nincsenek tisz-
tában azzal, hogy mit szabad és mit nem. 

Az amerikai lap a Facebook több volt és jelenlegi alkalmazottjával beszélt, akik szerint a 
vállalaton belül már rég vitatott kérdés a fegyverkereskedelem. Továbbá az Egyesült Álla-
mokban is régóta komoly vita folyik a fegyvertartás szigorításáról, hiszen mind gyakrabban 
hallani civilek által elkövetett fegyveres merényletekről. 

A The Washington Postnak nyilatkozó szakemberek szerint a  
Facebook hozzáállása azért is veszélyes, mert mindössze 22 állam-
ban kötelező valamilyen módon közelebbről megvizsgálni a vásár-
lót, ha az nem hivatalos kereskedésből, hanem másodkézből vásárol 
fegyvert. 

A Facebook szóvivője, Andy Stone szerint, bár csak a tizedik 
szabályszegés után tiltják le a felhasználót, a cég azonnal eltávolítja 
azokat a bejegyzéseket, amelyek megszegik a fegyvereladásra vo-
natkozó tiltásokat, valamint, ha súlyos törvényszegést tapasztalnak, 
felveszik a kapcsolatot a hatóságokkal. 

Mindeközben például a YouTube, ha fegyvervásárlással kapcso-
latos szabálysértést tapasztal, még akkor is, ha egy linken keresztül 
egy hivatalos üzlet honlapjára küldik a nézőt, minden tartalmat le-
tilt. Ha pedig az alkotó 90 napon belül háromszor megsértette a sza-
bályt, megszüntetik a csatornáját. A TikTok pedig már az első 
szabálysértés után letiltja a felhasználót. 

A The Washington Post beszámolója szerint a Facebook esetében 
sokan kihasználják a kiskapukat. Egy ilyen lehetséges mód, hogy 
a hirdetésben csak egy táskát árulnak, viszont amikor a vásárló fel-
veszi a kapcsolatot az eladóval, megegyeznek a fegyverről is.  
Kiskapu tehát van, és számos lehetőség kínálkozik a fegyverkeres-
kedők számára.

Mikor érkezik az Apple VR-szemüvege? 

Már évek óta lehet hallani arról, hogy az Apple piacra 
dobja a virtuális valóság szemüvegét. Az idők során számos 
koncepció látott napvilágot, voltak olyan elemzők, akik arról 
számoltak be, hogy egy teljesen hagyományos szemüveg 
lesz, amin mindent el tudunk érni. Ám úgy néz ki, hogy ez 
egyelőre nem fog megvalósulni. Viszont a közeljövőben van 
lehetőség arra, hogy megszületik az Apple szemüvege. 

Sokan abban bíztak, hogy már az idei WWDC-n bemutat-
ják, vagy mutatnak valamilyen előzetest, azonban erre nem 
került sor. De hírek röppentek fel arról, hogy a techóriás már 
bemutatta volna a szemüveget, ha Kínában nem robbant 
volna ki egy újabb járványhullám, és nem zárták volna be a 
gyárakat. Ez pedig azt jelenti, hogy ha az egészségügyi hely-
zet helyreáll, elkezdődhet a gyártás. 

Ming-Chi Kuo, akinek minden esetben naprakész infor-
mációi vannak a vállalat kapcsán, azt írta, hogy a fejlesztések 
rendben folynak, és amennyiben minden jól megy, a tesztelési 
fázis is elkezdődhet a harmadik negyedévben. A hivatalos be-
mutatásra a jelenlegi állás szerint jövő év januárjában kerül-
het sor. Azaz fél év múlva tisztában lehetünk azzal, hogy 
mivel készült az Apple. A forgalmazás a jövő évi WWDC 

után lesz esedékes. Vagyis fél év múlva mindent fogunk 
tudni, és egy év múlva a kezünkben – pontosabban a fejünkön 
– lehet az eszköz. Természetesen abban az esetben, ha Kíná-
ban elindul a termelés. 

 Ming-Chi Kuo úgy tudja, hogy a 
virtuális, valamint kiterjesztett valóság 
eszközhöz nem kell majd okostelefont 
vagy számítógépet csatlakoztatni. Ha 
ez valóban így lesz, akkor ez egy óri-
ási teljesítményű hardvert feltételez, 
amely képes lesz meghajtani a Sonytól 
származó két darab 4K felbontású 
micro OLED kijelzőt. Előzetes infor-
mációk szerint két processzor is lesz 
benne. Ezek közül az egyik hasonló 
teljesítményű lesz, mint a gyártó legú-
jabb Mac számítógépeibe helyezett 
M1-es csip. A mellette dolgozó csip-
készlet a szenzorokból származó ada-
tokat lesz hivatott feldolgozni. 

 A nyolc optikai modult tartalmazó 
szemüveg tömegét igyekeznek csök-
kenteni, hogy minél kényelmesebb le-

gyen. A 200-300 grammosnak ígérkező headset ára 1000 dol-
lár körül lesz az Egyesült Államokban, legalábbis az opti-
mista becslések szerint. A pesszimista számítások szerint akár 
a 3000 dollárt is elérheti. 

Truth Social (Forrás: hvg.hu)

Facebook-illusztráció (Forrás: The Washington Post)

Apple VR-szemüveg (Forrás: Ming-Chi Kuo) 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

Közlemény 
nyilvános konzultáció megnyitásáról 

 
A Maros Megyei Tanács 2022. június 27-én megnyitotta 
a következő normatív jellegű okirattervezetre vonat-
kozó nyilvános konzultációt: Határozattervezet a 
Maros Megyei Tanács alárendelt kulturális intézmé-
nyei egyes illetékeinek és díjainak jóváhagyásáról. 
A dokumentáció tartalmazza: 
• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása szük-
ségességének a megindoklását; 
• A gazdasági igazgatóság szakjelentését; 
• A jogügyi szolgálat jelentését; 
• A határozattervezet mellékletét.  
A dokumentáció elemezhető: 
• az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro 
címen, a normatív jellegű határozattervezeteknél; 
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem 
tér 1. sz., 1-es iroda; 
• az okirattervezet másolata elkérhető az intézmény 
iktatójába küldött kérvény alapján.  
A nyilvános konzultáció tárgyát képező okiratterve-
zetre vonatkozó, ajánlás értékű javaslatokat, indítvá-
nyokat és véleményeket július 8-ig lehet benyújtani: 
• az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, 
amely a „Relaţii şi informaţii publice – Guvernare 
transparentă, deschisă şi participativă, standardizare, 
armonizare, dialog îmbunătăţit” rovatban található, 
az F.PS.19.07 – „Formular pentru colectarea de pro-
puneri” néven; 
• elektronikus formátumú üzenetként a következő 
elektronikus postacímre: cjmures@cjmures.ro 
• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
szám, 540026; 
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem 
tér 1. szám, 8.00–16.00 óra között. 
 
A benyújtott javaslaton a következő megjegyzést kell 
feltüntetni: „Határozattervezet a Maros Megyei Ta-
nács alárendelt kulturális intézményei egyes illeté-
keinek és díjainak jóváhagyásáról – Javaslatok”. 
A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a 
normatív jellegű határozattervezetek (Proiecte de ho-
tărâri cu caracter normativ) rovatban. 
Írásban kapnak indoklást az írásban megfogalmazott 
és beküldött, elutasított javaslatokra. 
Az érdeklődők számára lehetőség van gyűlés szerve-
zésére is, amelyen a jogszabálytervezetről nyilvános 
vitát lehet folytatni, ha ezt egy törvényesen létreho-
zott egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2022. jú-
lius 8-ig. 
További információk a következő telefonszámon  
kérhetők: 0265/263-211, 1232-es belső szám, vagy  
e-mailben a tantos.florentina@cjmures.ro címen, kap-
csolattartó Tanţoş Florentina. 
 

Péter Ferenc Paul Cosma 
ELNÖK FŐJEGYZŐ  
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Az online vásárlók döntő több-
sége internetes keresők segít-
ségével tájékozódik, a 
válaszadók fele a közösségi 
médiában és hírlevelekből is 
szerez információt, harmaduk 
a barátoktól, ismerősöktől kér 
segítséget, míg az influensze-
rek ajánlásai csak a megkérde-
zettek 2 százalékát befolyá- 
solják – közölte a Bónusz Bri-
gád az MTI-vel, a társaság és a 
GKID közös felméréséből az is 
kiderül, hogy sok potenciális 
vevő azonnal abbahagyja, ha 
bonyolultnak tűnik egy online 
vásárlás. 

Az adatok alapján a fogyasztók 
85 százaléka internetes keresőkben 
tájékozódik a kedvezményes aján-
latokról. A második legnépszerűbb 

tájékozódási hely a közösségi 
média, a válaszadók közel fele 
ebből szerzi ismereteit: a 18-29 éve-
sek 66 százaléka tájékozódik innen, 
ha vásárolni akar valamit. 

A közlemény szerint a hírlevelek 
is fontos forrásai az ismereteknek, 
ezekből szintén a válaszadók közel 
fele szerez információt, de itt is ki-
rajzolódik egy generációs különb-
ség: míg a 18-29 éveseknek csupán 
harmadára, addig a 40 év feletti vá-
laszadók felére jellemző ez. Bará-
toktól, ismerősöktől a kutatásban 
részt vevők harmada kér segítséget, 
támpontokat vásárlás előtt, ám a 18-
24 évesekre ez még jellemzőbb: kö-
zülük minden második a 
kortársaihoz fordul információkért. 
Kuponos oldalakról minden harma-
dik ember tájékozódik, ez az arány 

a 30-39 évesek között a legmaga-
sabb (41 százalék). Egy-egy szol-
gáltató nyomtatott újságjából 
mindössze 13 százalékuk kap hírt 
az akciókról, de a 25-39 évesek 
közül csak 6-7 százalék forgatja az 
akciós újságokat. 

A felmérés kimutatta, hogy a leg-
többen, a fogyasztók 84 százaléka a 
kuponokat, akciókat kínáló webol-
dalakon tervez online szolgáltatáso-
kat, utazásokat, élményeket 
vásárolni. Közvetlenül a szolgálta-
tók weboldalán a válaszadók 47 
százaléka, a szállásadásra speciali-
zálódott oldalakon 56 százalék vesz 
igénybe szolgáltatást, utazást. 

A vevők számára a legfontosabb 
szempont továbbra is az adott ter-
mék vagy szolgáltatás ára (67 szá-
zalék), illetve ár-érték aránya, 

melyet a válaszadók közel három-
negyede jelölt meg a legfontosabb 
szempontként. A szolgálatóval kap-
csolatos korábbi pozitív tapasztalat 
45 százalék számára fontos, azon-
ban minél idősebbeket kérdezett a 
kutatás, ez annál fontosabb szem-
pont volt. A földrajzi közelség, el-
érhetőség minden negyedik 
válaszadó számára döntő tényező 
vásárláskor, ugyanakkor ennél jóval 
fontosabb a vásárlás, foglalás egy-
szerűsége, ez a válaszadók 37 szá-
zaléka számára lényeges. 

A webáruház megbízhatósága 
minden második ember számára 
döntési faktor, ez a nők számára 
fontosabb, nekik mind az értékelé-
sek, mind a közvetítő oldal megbíz-
hatósága többet nyom a latban, mint 
a férfiak számára. A termék vagy 

szolgáltatás részletekbe menő, ala-
pos leírása közel minden második 
válaszadó számára lényeges, és a 
vásárlók előnyben részesítik azokat 
a helyeket, ahol minden részletre 
vonatkozóan választ kapnak a kér-
déseikre, nem kell e-mailben, cha-
ten vagy telefonon keresniük a 
webáruházat. 

A Bónusz Brigád és a GKID ku-
tatása szerint az influenszerek aján-
lásai csupán 2 százalékukat 
befolyásolják egy szolgáltatás mel-
letti elköteleződésben, miközben a 
válaszadók 22 százaléka számára 
előtérbe került a visszaválthatóság, 
a határidő módosításának lehető-
sége, illetve minden ötödik válasz- 
adó rövidebb időre tervez előre, és 
inkább az utolsó pillanatban foglal 
utazásokat, szolgáltatásokat. (MTI) 

Bónusz Brigád: Abbahagyják a vevők az online vásárlást,  
ha bonyolultnak tűnik 

A kuláküldözés áldozatainak emléknapja  
A magyar Országgyűlés tíz éve, 2012. már-
cius 26-án nyilvánította a kuláküldözés ide-
jén tönkretett magyar gazdák emléknapjává 
június 29-ét, Péter-Pál napját, amely a ha-
gyomány szerint a betakarítás kezdete, „a 
parasztság ünnepe” volt.  

Az Országgyűlés javasolta – a kommunista dikta-
túra idején a magyar középparasztság kegyetlen ül-
döztetését és megkülönböztetését elítélő határozat- 
ban –: a kuláküldözés történetéről és körülményeiről 
méltó módon, rendszeresen emlékezzenek meg, hogy 
a fiatal nemzedékek megismerhessék a magyar kö-
zépparaszti réteg szenvedését. 

A kuláküldözés 1948-ban, a kommunista hatalom-
átvétellel kezdődött meg (a kulák orosz eredetű szó, 
jelentése gazdag paraszt). A sztálinista rezsim kímé-
letlen harcot indított a magyar agrártársadalom ellen, 
minden eszközzel arra törekedett, hogy lerombolja a 
hagyományos paraszti életformát. A támadások cél-
keresztjébe – a szovjet mintának megfelelően – a ku- 
láknak bélyegzett nagygazdák kerültek, akiket a fel-
világosultan gondolkodó politikusok már a két világ-
háború között parasztpolgárnak neveztek. 

Rákosi Mátyás, az állampárt, a Magyar Dolgozók 
Pártja főtitkára 1948. augusztus 20-án kecskeméti be-
szédében hirdette meg a kuláküldözést mint a szoci-
alizmus építésének, a mezőgazdaság kollekti- 
vizálásának fontos eszközét. A kulákokat a kapitalista 
rendszer utolsó maradványainak, a mezőgazdaság 
szocialista átszervezése fő akadályozóinak minősítet-
ték, a „dolgozó nép” ellenségének kiáltották ki. Or-
szágosan mintegy 71 ezer kulák családot tartottak 
nyilván; kuláknak az minősült, akinek 25 hold vagy 
annál több szántója, öt hold vagy annál több szőlője 
volt, és ide sorolták a cséplőgép-tulajdonosokat és a 
malmot üzemeltetőket. A „kulákká nyilvánításnak” 
elvileg jogszabályi keretei voltak, de mondvacsinált 
ürüggyel bárkiből kulák válhatott, a gyakorlatban a 
helyi pártvezetőség döntött arról, hogy ki kerüljön fel 
a listára. 

Megindult a módosabb parasztok módszeres üldö-
zése, a kuláknak minősítetteket az egyre növekvő 
mértékű beszolgáltatás, a valószerűtlenül magas adó-
teher teljesen ellehetetlenítette. Sokukat melléképü-
letbe költöztettek ki vagy kitelepítettek, helyükre 

pártfunkcionáriusok telepedtek be. Volt, aki nem bírta 
elviselni a zaklatásokat, és öngyilkosságot követett el, 
másokat otthonukban vertek agyon vagy a börtönben 
elszenvedett testi bántalmazások következtében vesz-
tették életüket. Nem csoda, hogy a gazdák tömegesen 
ajánlották fel „önként” földjüket az államnak. 

A kulákokat megbélyegezték, igazolványukban ott 
virított a nagy K betű, amely iskolás gyermekeik neve 
mellett is szerepelt az osztálynaplóban. Gyerekeiket 
középiskolába nem vagy csak lakóhelyüktől távoli in-
tézménybe vették fel, felsőoktatási intézménybe 
pedig még a legjobbak sem kerülhettek. Nagykorúsá-
guk elérése után ezért sokan költöztek városra, mert 
ha munkásként dolgoztak, néhány év múlva már be-
juthattak az egyetemre, főiskolára. 

Az 1953 júniusában, Sztálin halála után megalakult 
Nagy Imre-kormány több korrekciós intézkedést ho-
zott, a kuláknak minősítettek számára az amnesztia-
rendelet és a kuláklista eltörlése bizonyult a 
legfontosabbnak. A „kulákkérdés” azonban nem ke-
rült le a napirendről, a pártvezetés Rákosi vezette 
sztálinista szárnya mindent megtett azért, hogy to-
vább szítsa a gyűlöletet velük szemben. A kulákokat 
tették felelőssé a kényszerrel létrehozott termelőszö-
vetkezetek felbomlásáért, de azért is, ha a téeszek 
gyenge eredményt értek el. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése 
után a Kádár-rendszer már inkább a kiegyezésre tö-
rekedett a parasztsággal. 1959 tavaszán törvényerejű 
rendelet szabályozta a mezőgazdasági termelőszövet-
kezetek, csoportok alakításának feltételeit és műkö-
dési módját, lehetővé téve nemcsak a volt 
„kizsákmányolók” belépését, hanem azt is, hogy két 
év után a vezetőségbe is bekerülhessenek. Ezzel a ká-
dári rendszer elismerte, hogy szükség van szaktudá-
sukra, szorgalmukra, lehetőséget adott arra, hogy 
visszaszerezzék elvesztett helyüket a helyi társada-
lomban. 

Az első emléknapon, 2012. június 29-én Kecske-
mét főterén emlékművet állítottak a kuláküldözést el-
szenvedett embereknek, 2014. június 22-én pedig 
emléktáblát avattak az üldözött, megalázott és kifosz-
tott magyarországi kulákoknak Csömörön, a kommu-
nizmus áldozatainak tiszteletére létrehozott 
emlékhelyen. (MTI) 

Koronavírus 
Gyorsuló ütemben emelkednek  

a fertőzési számok 
 Romániában több mint másfélszer annyi új 
koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak a 
múlt héten, mint egy héttel korábban, és ha-
sonló ütemben emelkedett a kórházi ellá-
tásra szoruló fertőzöttek száma is – derült ki 
az egészségügyi minisztérium hétfőn közzé-
tett heti összesítéséből. A múlt heti jelentés-
ben a gyorsulás üteme még csak 20 száza- 
lékos volt.  

Június 20-26. között 3974 koronavírus-fertőzést re-
gisztráltak, 52 százalékkal többet, mint a június  
13–19. közötti időszakban. Az előző héthez hason-
lóan ezúttal is mintegy 70 ezer tesztet értékeltek ki, a 

fertőzöttség aránya viszont 3,8-ról 5,6 százalékra  
nőtt.  

A kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek 
száma egy hét alatt – csaknem 40 százalékkal – 638-
ra emelkedett, az intenzív terápián ápolt súlyos ese-
teké pedig – 26 százalékkal – 58-ra. 

Az oltási hajlandóság múlt héten néhány százalék-
ponttal tovább csökkent: mindössze 444-gyel emel-
kedett a beoltottak száma, a negyedik oltást 1079-en 
igényelték. 

A 19,3 milliós Romániában a beoltható – 5 év fe-
letti – lakosság 44,9 százaléka vette fel a koronavírus 
elleni oltást. (MTI) 



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (16170-I) 

ELADÓK Vármezőben 470-540 m2-
es telkek. Tel. 00-36-20-334-8629. 
(16354-I) 

ELADÓ diófából készült tálalószekrény, 
kihúzható ebédlőasztal 6 darab 
kárpitozott székkel, 4x3 m-es 
perzsaszőnyeg, mind jó állapotban, 
jutányos áron. Tel. 0744-396-651. 
(16368) 

SÜRGŐSEN eladók, leszállított áron, a 
következők: két televízió, egy nagy 
hűtőszekrény, új fagyasztó négy 
kihúzható fiókkal, két pár új 37-es 
bőrcipő. Tel. 0744-573-699. (16387) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16142) 

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Kövesdombon, a Parângului utca 37/2. 
szám alatt. Tel. 0755-319-466. (16378) 

MINDENFÉLE 

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104. 
(14975-I) 

TETŐKÉSZÍTÉS, teraszkészítés, tető- 
javítás, cserépjavítás, külső-belső szi- 
getelés. Nyugdíjasoknak 15% kedvez- 
mény. Tel. 0750-132-410. (16308) 

KERTI munkát, favágást, kaszálást 
vállalok. Tel. 0770-621-920. (16136) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, csatornajaví- 
tást, bármilyen kisebb javítást és min-
denféle más munkát, kerítéskészítést 
is. Tel. 0740-756-103. (16122-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (16351-I) 

FESTÉST, csempézést, gipszkar- 
ton-, ajtószerelést vállalok. Tel. 0771-
393-848, 0749-564-921. (16292) 

BETEGÁPOLÁSRA női személyt 
keresünk. Tel. 0729-942-001, 0745-
593-375. (16334-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (116307-I) 

SZAKEMBERCSAPAT vállal: vízszi-
getelést, vakolást, festést, fali- és 
padlócsempe-, lamináltpadló-lera-
kást, tetőjavítást, kőburkolat-, kerítés-
készítést. Nyugdíjasoknak 20% 
kedvezmény. Tel. 0748-385-005. 
(16332) 

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás, 
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármi-
lyen munka. Nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény. Tel. 0754-553-856, 
Jani. (16301) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, 
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, 
garázsfelújítást, külső-belső szigetelést, 
meszelést, bármilyen kisebb javítást és 
mindenféle más munkát. Tel. 0747-508-
707, Misi. (16221) 

VÁLLALUNK: festést, meszelést, 
tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást, 
szigetelést polisztirénnel, elszállítunk 
törmeléket és egyéb anyagot, készítünk 
kerítést. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Tel. 0750-678-803. 
(16151) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel és soha el nem 
múló szeretettel emlékezünk 
június 28-án édesanyánkra, 
SZAKÁCS IDA tanítónő- 
re halálának  évfordulóján. 
Szerető gyermekei.  
Pihenésed legyen csendes! 
Drága emléked örökké élni fog 
szívünkben! (sz.-I) 

Halálának negyedik évfordu- 
lóján emlékezünk id. BÁLINT 
LAJOSRA, a jó édesapára, 
apósra, nagytatára, dédtatára. 
Szerettei. (v.-I) 

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel,  
Nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.  
Egy könnycsepp a 
szemünkben Érted él,  
Bennünk él egy arc, egy 
végtelen szeretet,  
Amit tőlünk soha senki nem 
vehet el.  
Telhetnek hónapok, évek, 
szívből szeretünk és nem 
felejtünk Téged. 
Fájó szívvel emlékezünk 
VARGYAS VILMÁRA szül. 
Jantovics halálának harmadik 
évfordulóján.  
Emlékét őrzi férje, lánya, 
unokái, dédunokái, testvérei 
családjukkal együtt. Emléke 
legyen áldott! (16376) 

A múltat felidézve szívünk 
nagyon fáj, édesanyánk 
hiányzik, nincs közöttünk már. 
Pihenhetsz sírodban örökre 
csendesen, elfeledni, édes- 
anyánk, nem tudunk soha- 
sem. Szívedben nem volt más, 
csak jóság és szeretet, 
elvitted magaddal a mosolyt 
és a szeretetet. 
Szomorú szívvel emlékeztünk 
június 27-én drága édes- 
anyánkra, SZEKERES 
POLIXÉNIÁRA halálának első 
évfordulóján. Gondviselése 
és szeretete örök emlék 
marad számunkra. 
Szerető fia, lánya, veje és 
három unokája. (16381) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Megtört szívvel és fájdalommal 
tudatjuk, hogy a szerető édes-
anya, nagymama, dédnagy-
mama, rokon és barát,  

özv. WEISZ ETELKA 
a Marosvásárhelyi Rádióstúdió 

volt munkatársa  
életének 90. évében, június 25-én 
elhunyt.  
Temetése június 28-án, kedden 
13 órakor lesz szülőfalujában, 
Árkoson. Emléke legyen áldott!  

A gyászoló család. (16377-I) 
 
 
 
Szomorúan tudatjuk, hogy  

özv. SÜTŐ ÁKOS 
folyó hó 26-án, életének 79. évé-
ben elhunyt. 
Drága halottunk temetése folyó 
hó 28-án, kedden 11 órakor lesz 
a marosvásárhelyi katolikus te-
metőben. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

Keresztlánya,  
Tünde és családja. (16380) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BE-
ÉPÍTÉS 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) 

A VETA KFT. fröccsöntő gépre FÉRFI MUNKÁSOKAT alkalmaz három váltásba. Érdeklődni a 0788-
481-753-as telefonszámon lehet. (23039-I) 

ALKALMAZUNK  TAKARÍTÓNŐT 8 órával. Érdeklődni lehet a  0773-316-377-es telefonszámon,  8 
órától 15 óráig. (66603) 

BÚTORGYÁRTÁS, KÜLSŐ ÉS BELSŐ BERENDEZÉS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KERESKEDELMI 
VÁLLALAT alkalmaz a szerelőrészlegére SZERELŐT és SZAKKÉPZETT SZEMÉLYZETET a vágóál-
lomásra panel/táblák szabására. Jelentkezésüket várjuk a következő e-mail-címre: 
atelier@promobdecor.com és a 0722-337-266-os telefonszámon. (66611)  

A NORDENLOR KFT. alkalmaz C+E kategóriás hajtási engedéllyel rendelkező SOFŐRT darus kocsira. 
Vonzó fizetést és étkezési jegyeket ajánlunk. Tel. 0726-233-930. (23122-I) 

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

AJTÓ-ABLAK SZERELŐT alkalmazunk jó fizetési lehetőséggel. Követelmény: hajtási jogosítvány, 
megbízhatóság, pontosság. Tel. 0745-301-460. (16361-I) 

Azonnali kezdéssel KERT és UDVAR GONDOZÁSÁRA  MUNKATÁRSAT keres az ORTOPROFIL. 
Kötelező a B kategóriájú vezetői engedély! Továbbá SEGÉDMUNKÁSOKAT is alkalmazunk a gyógyászati 
segédeszközöket (protéziseket, ortéziseket) gyártó műhelyünkbe. Jelentkezz, ha jó a kézügyességed, hosszú 
távon gondolkodsz, illetve fejlődni szeretnél! Az önéletrajzot a következő e-mail-címre várjuk:  
resurseumane@ortoprofil.ro, vagy személyesen is benyújtható a cég székhelyén: Hídvég utca 44A szám. 
(sz.-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

• 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 - 0800-801-929 
  - 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 

„Te voltál a jóság, a szeretet, Téged 
feledni nem lehet.” 
Kegyelettel és fájó szívvel emlékezem  

BENKŐ ANNÁRA, 
drága édesanyámra halálának 40. 
évfordulóján. 
Szép emlékét fájó szívvel őrzöm.  
Emléked legyen áldott, nyugodjál 
békességben, drága édesanyám! 
Bánatos fia, menye, két unokája: Attila 
és Zsuzsa, két dédunokája: Noémi és 
Zalánka. (16383)

MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
Ellenőrizték a romániai iskolaprogram 

lebonyolítását  
 
A romániai iskolaprogram megvalósításával foglalkozó 
megyei bizottság nevében tájékoztatjuk Önöket, hogy 
május hónap folyamán a Maros Megyei Egészségügyi 
Hivatal a Bátosi Általános Iskolában ellenőrizte a prog-
ram lebonyolítását, és nem talált rendellenességet.  
 
Ugyanakkor 14 oktatási egységben több mint 562 diák 
és 34 tanár részvételével került sor gyümölcs-, zöld-
ség-, tej- és tejtermék-fogyasztással kapcsolatos te-
matikus tevékenységekre. 
 
A Maros Megyei Tanács sajtóirodája
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 Az AZOMUREŞ  

 
alkalmaz  

• ipari operátort 
• anyaglogisztikai operátort  

Érdeklődni a 0723-109-466-os telefonszámon  
vagy a cég székhelyén, Marosvásárhelyen, 

a Dózsa György út 300. szám alatt. 

Szováta Város  
Polgármesteri Hivatala 

hirdeti: 
 
A 286/2011-es számú, módosított és utólagosan kiegészített kor-

mányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. számú cikkelye első 
bekezdésében előírt, a meghatározott, valamint a meghatározatlan idő-
tartamra meghirdetett szerződéses állások esetében érvényes általános 
feltételeket teljesítő jelentkezőknek Szováta Város Polgármesteri Hi-
vatala (adószám: 4436895) a tudomására hozza, hogy versenyvizsgával 
felvesz  

  •  egy iskolai orvosasszisztenst a szociális ellátásért felelős igaz-
gatóságra 

A beiratkozási dossziét a Szovátai Polgármesteri Hivatal Fő út 155. 
szám alatti székhelyén, a 4-es számú irodában kell benyújtani a hirde-
tésnek Románia Hivatalos Közlönye III. részében való megjelenését 
követő 10 munkanapon belül, azaz június 24. – július 7. között, az 
alábbi dokumentumokkal:  

–  az intézmény vezetőjének címzett, a részvételi szándékot tartal-
mazó kérvény 

– a személyi igazolvány másolata 
– a tanulmányokat és a szakosodást igazoló iratok másolata 
– munkakönyv vagy esetenként a szolgálati időt és/vagy a szakmai 

gyakorlatot bizonyító igazolások másolatai 
– erkölcsi bizonyítvány 
– a családorvos által kibocsátott, a megfelelő egészségi állapotot alá-

támasztó orvosi igazolás 
– keresztlevél és házasságlevél másolata 
– katonakönyv másolata (esetenként) 
– önéletrajz 
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek teljesíteniük 

kell a 2011. évi 286. sz. kormányhatározat 3. cikkelyének előírásait. 
A versenyvizsgán való részvétel és az állás elfoglalásának sajátos 

feltételei: 
– posztliceális egészségügyi végzettséget igazoló oklevél 
– legkevesebb tíz év, a szakmában eltöltött szolgálati idő  
A versenyvizsga három részből áll: dossziéválogatás (az iratkozás 

lejárta után két napon belül); írásbeli vizsga (a polgármesteri hivatal 
székhelyén, a Fő út 155. szám alatt, 2022. július 19-én 10 órakor);  
állásinterjú (július 20-án 12 órakor a hivatalban). 

Az eredményt az állásinterjú után három napon belül kifüggesztik a 
hivatal hirdetőtábláján.  

A könyvészet jegyzékét a polgármesteri hivatalban függesztik ki.  
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es 

mellékállomás. 
Fülöp László Zsolt polgármester


