
„Tudományos” képtelenségek
Tavaly egyszer már robbant a világhálón a hír, most újra bor-

zolja a kedélyeket. A minap az utcán állítottak meg, hogy hallot-
tam-e erről? 

Miről is van szó? Arról, hogy kutatók arra figyelmeztetnek,
hogy a gyermekvállalás az élet legrosszabb döntése, mert a szü-
lők egész életére befolyással van, a pénzügyi helyzettől a kialvat-
lanságon át a szexuális életig. 

Természetesen tengerentúli tudósokról van szó, akiktől már sok
hajmeresztő „tanulmányt” hallottunk. Tehát két szaporodáselle-
nes amerikai tudós határozott véleménye az, hogy a gyermekál-
dást követően a házasságok 70%-a tönkremegy, és gyermek soha
nem menthet meg egy döcögő házasságot! Már az első gyermek
születése – állítják a tudósok – véget vet a családi boldogságnak.
Ráadásul a túlnépesedés miatt eltűnnek a források, és velük
együtt kihalhat az emberiség. Éppen a túlnépesedés miatt.  

Nem soroljuk tovább a tudósok által felsorolt képtelenségeket,
amit egy gyerek születése okozhat. Cáfolni sem próbáljuk. Min-
denkinek alapvető emberi joga van eldönteni, akar-e utódokat
vagy sem. 

Inkább arra hívnánk fel a figyelmet, hogy az egész világ elö-
regedőben van, és egy legújabb, szintén amerikai tanulmány 

Folyamatban van Nagyernye utcáinak az aszfaltozása. Ott-
jártunkkor két ponton dolgoztak a Drumserv cég szakembe-
rei. Az utcák szélén betonozott falú, fedett sáncot alakítanak
ki, a járdákat térkővel burkolják, az utak alatt átfolyókat épí-
tenek, és bejárati híd készül minden portára. A terv szerinti
összeg több mint egynegyedével kevesebb pénzért vállalta
a munkát az említett cég, amely ily módon megnyerte a ver-
senytárgyalást. 

– Első látásra szenzációsnak tűnik, csak nehogy a minőség rovására
menjen – fogalmazott Jánosi Ferenc polgármester. Majd hozzáfűzte,
amiről a helyszínen is meggyőződhettünk, hogy egyelőre két utcát asz-

faltoztak le, és kettőnél folyamatban van a munka. Mivel ez a vállalt
feladatnak csak a tíz százalékát jelenti, elégedetlenek a munka ritmusá-
val – tette hozzá. Elismerte, hogy a három hétig tartó esős időszak aka-
dályozta az aszfaltozást, és a tervet is több helyen módosítani kellett,
mert a házakhoz vezető bekötővezetékek nincsenek a megfelelő mély-
ségben. Másutt a lakók ragaszkodnak például egy ház előtti fához, ami
a munkálatok során a járda közepére kerül, és nem hajlandók a fát ki-
vágni. 

Érdeklődésünkre Jánosi Ferenc elmondta, hogy az új lakótelepekre
nem vonatkozik a pályázat, mert az ottani utak még nem szerepelnek
közterületként.

– Kérem a lakosság türelmét, megértését és jóindulatú közreműködé-
sét. Reményeink szerint jövőre befejeződik az aszfaltozás – tolmácsoljuk
kérését az érintett utcák és a községközpont lakóinak. 

A fiatalok munka-
vállalását ösztönzi 
Érvénybe lépett az új internship-törvény,
amely ösztönözni szeretné a fiatalokat
arra, hogy itthon vállaljanak munkát,
ugyanakkor lehetőséget biztosít szá-
mukra, hogy még a tanulmányi éveik
alatt tapasztalatra, gyakorlati tudásra te-
gyenek szert, ami előnyükre válik majd
a későbbi elhelyezkedésben.
____________4.
A város 
büszkesége lesz
– A Vártemplom teljes felújítására,
restaurálására hosszas folyamat ered-
ményeként készültek el a tervek. Meg-
kaptuk az építkezési engedélyt, a
bukaresti művelődési minisztérium
minden jóváhagyásával rendelkezünk
a szakrestaurátorok munkájához.
____________5.
Marosvásárhelyiek
a dobogón
Július 21-én a Kovászna megyei Al-
pinsport Egyesület a 27. alkalommal
szervezte meg az országos triatlon-
szövetség által szervezett krossz-triat-
lon körverseny részeként a
Háromszék-triatlont Sepsikőröspata-
kán és Sugásfürdőn, amelyre többek
közötti bukaresti, csíkszeredai, bras-
sói, jászvásári, marosvásárhelyi spor-
tolók neveztek be gyerek-, kadett- és
felnőttkategóriában. 
____________7.
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Aszfaltozzák az ernyei utcákat 

Elégedetlenek a munka ritmusával



Már szerdán elkezdődik, de hivatalosan csak pén-
teken nyitják meg a Nyárádmenti Fesztivált, és
ennek keretében téravató lesz Nyárádszeredá-
ban.

Pénteken 13 órától Péter Ferenc megyei tanácselnök je-
lenlétében felavatják a városháza előtt újonnan megépült
reprezentatív közösségi teret. Mivel ez az időpont egybee-
sik a nyárádmenti termékek vásárával, a két eseményt egy-
szerre nyitják meg, Tóth Sándor szeredai polgármester szép
ünnepségre és jó időre számít.
Utolsó simítások

A főtér alsó részének átépítését március utolsó napjaiban
kezdték el, és a tavalyelőtt elkészült felső részhez hasonló
lett, azzal a többlettel, hogy a városháza előtti kis zöldöve-
zet helyén egy nagyobb közösségi teret alakítottak ki, ame-
lyet el is kerítettek, hogy senki ne használhassa
parkolóként, hanem a sétáló, pihenő vagy éppen a város-
házán dolgukat intéző polgárokat szolgálhassa. 

–Sok pozitív jelzést kaptunk, tetszik az embereknek –
állapította meg a város elöljárója, aki fontosnak tartja, hogy
a sok munka után egy kis ünnepléssel, jókedvűen adják át
a helyet a lakosságnak, hiszen ez a közösség megvalósí-
tása.

A téren az utolsó simításokat végzik: a talajba kerültek
az öntözőberendezések, a zöldövezetekre kiterítik a gyep-
szőnyeget, és remélhetőleg péntekre helyére kerülnek a
padok is. A napokban felkapcsolták a téren a köz- és dísz-
világítást. Fákat is ültetnek, de csak ezután, ugyanis szürke
hársat terveztek ide, ám azt nálunk nem találni, valószínű-
leg Magyarországról rendelnek négy darabot. Azért válasz-
tották ezt a fafajtát, mivel legtöbb nyolc méter magasra nő,
így a jövőben sem zavarhat senkit, másrészt illik a tájépí-
tészek által elképzelt főtérre, amelyet amúgy egy ideig
éppen Hársfák terének neveztek. Virágok is lesznek majd
a téren, de nem egynyáriakra gondoltak: az átadás után te-
rülő rózsatöveket ültetnek el, de levendulát is ígérnek.

Javítás, javítás
A hétvégén „tűzoltó”, azaz apróbb, gyors beavatkozást

eszközölt a városháza, az ünnepségek előtt a főtér belső ol-
dalán kátyúzási munkálatokat végeztek. A polgármester el-
mondta: most csak az ivóvíz- és csatornabekötés nyomán
keletkezett árkokat, kátyúkat tüntetik el, hogy normálisan
lehessen közlekedni, sétálni, ám a tervezők már dolgoznak,
és jövőben elkezdik a térnek ezt az oldalát is átépíteni,
megújítani.

Szerették volna a városnapok alkalmával a „régi torna-
terem” épületét is átadni, de ez elmarad, ugyanis az ott
folyó felújítási munkálatok csúsztak. A napokban a terem
szinte kész lesz, ám még el kell helyezni a padlószőnyeget.
Mégsem ragaszkodtak a határidő feltétlen betartásához, az
a fontos, hogy ez a gumiréteg a következő két-három évti-
zedben funkcionális legyen. Ezért egy 12 centiméter vastag
szőnyeget rendeltek, ami jóval vastagabb és puhább az ál-
talában használt tornatermi burkolóknál, és azért döntöttek
így, mert a helyiséget főleg kisgyerekek használják majd,
fontos az ő biztonságuk és testi épségük. A szőnyeget au-
gusztus elején szállítják le és helyezik el, így valószínűleg
az új tanévet a felújított tornacsarnok avatásával kezdik –
állapította meg Tóth Sándor. A teremben van mászófal is
(a megyében a legnagyobb), amiről megtudtuk, hogy tanó-
rákon is használhatják a gyerekek, de délután a felnőttek
is, ugyanis a terem ezután is bérelhető lesz a helyi tanács
által megállapított bér fejében. A hegyimentősök kiképezik
a testnevelő tanárokat a mászófal és a biztonsági kötelékek,
hámok használatára, a jövőben pedig akár hidraulikus csör-
lőt is felszerelhetnek, amely szinte teljesen kizárja a lezu-
hanás veszélyét.

A szeredai városnapokra mintegy félszáz fős delegáció
érkezik a magyarországi testvértelepülésekről, Mórról és
Simontornyáról egy-egy borász is jön, akiket a borudvar-
nak keresztelt főtéri „sétányon” találhatunk majd meg a hét
végén, és ahol a bor mellett szentsimoni pálinkát és csíki
sört, no meg szeredai Gabriella tejtermékeket is megkós-
tolhatunk – tudtuk meg a polgármestertől.

Petőfi-ünnepély Fehéregyházán 
A fehéregyházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület ün-
nepséget szervez a költő tiszteletére július 29-én, va-
sárnap. A rendezvény keretében az Ispán-kúti
emlékműnél 9.15-től koszorúzást tartanak, amit 10 órá-
tól ünnepi istentisztelet követ a fehéregyházi református

templomban. 11.30-tól koszorúzással egybekötött meg-
emlékezésre kerül sor a múzeumkertben.

Tigrisek világnapja 
az állatkertben

Július 29-én, vasárnap gyerekprogramokkal ünneplik a
tigrisek világnapját a marosvásárhelyi állatkertben. 13
órakor a tigriskifutóhoz várják a 12 éven felüli gyerekeket. 

Ma KINGA és KINCSŐ, 
holnap KRISTÓF és JAKAB
napja.
KRISTÓF:  a Krisztoforosz rö-
vidülése, jelentése: Krisztust
hordozó.
JAKAB: ószövetségi név, jelen-
tése bizonytalan. 

VALUtAÁrFOLYAM
BNr – 2018. július 23.

1 EUr 4,6512
1 USD 3,9767

100 HUF 1,4248
1 g ArANY 157,1331

Több mint ezerötszáz jelentkező 
az orvosi egyetemre

Szerdán, július 25-én tartják a felvételi vizsgát a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, ahova
több mint 1500-an iratkoztak be. A legtöbben, 473-an, az
általános orvosi kar román tagozatára jelentkeztek. 

Fintaházi és kisteremi falunap
Július 28–29-én Nyárádkarácson községi falunapot tarta-
nak Fintaházán és Kisteremiben. 28-án, szombaton dél-
után a község településeinek labdarúgócsapatai
mérkőznek meg. Vasárnap délelőtt 11 órától Fintaházán
hálaadó istentisztelettel kezdődik az ünnepség, majd közös
ebéd és művészi műsor következik a fintaházi iskola udva-
rára felállított szabadtéri színpadon. Az egybegyűlteket a
Pentagon zenekar és a község néptánccsoportjainak elő-
adása szórakoztatja. Az ünnepséget tűzijáték zárja.

Angoltábor
Az Outward Bound angol outdoor tábort szervez a nyári va-
kációban, augusztus 6-12. között, 11-13 éves gyerekek
számára. A táborba középhaladó angolosok jelentkezését
várják, akik fejleszteni szeretnék nyelvtudásukat. A prog-
ram tevékenységei: interaktív játékok és gyakorlatok, tájé-
kozódás iránytű és térkép segítségével, hegyi túrák,
kötélkerti tevékenységek. A programot hazai és külföldi ok-
tatók vezetik élménypedagógiai módszerek alkalmazásá-
val. A hangsúlyt arra helyezik, hogy a gyerekek merjenek
beszélni, nem arra, hogy magoljanak. Érdeklődni és irat-
kozni augusztus 3-ig az info@outwardbound.ro címen vagy
a 0769-224-290, 0365-407-673-as telefonszámokon lehet.

Látogatható az életmű-kiállítás
Augusztus 3-ig hétfőtől péntekig 12 és 17 óra, valamint
szombatonként 11 és 13 óra között látogatható Koszta Ár-
pádnak a napokban nyílt életmű-kiállítása a Köztársaság
tér 9. szám alatt lévő Egyesülés kiállítóteremben. 

Pokorny László fogadóórája
Dr. Pokorny László megyei tanácsos július 25-én, szerdán
9 órától Marosvásárhelyen, a Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóságon (Trébely u. 7 sz. C épület) szo-
ciális és környezetvédelmi kérdésekben tart fogadóórát.

Kerekes Károly fogadóórája
Az Erdélyi Magyar Baloldal felkérésére Kerekes Károly fo-
gadóórát tart július 26-án, csütörtökön 10 órai kezdettel a
megyei RMDSZ tanácstermében, a Dózsa György utca 9.
szám alatt, az I. emeleten. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

24., kedd
A Nap kel 

5 óra 53 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 3 perckor. 
Az év 205. napja, 

hátravan 160 nap.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK __________________________________________ 2018. július 24., kedd

IDőJÁrÁS
Záporeső, zivatar
Hőmérséklet:

max. 260C
min. 160C

Gligor róbert László

Megyei hírek

Nyárádmenti Fesztivál
Avatással nyitják meg a városnapokat

rENDEzVéNYEk
Hozzáláttak a kátyúk eltüntetéséhez, foltozásához a főtér belső oldalán Fotó: Gligor Róbert László

Sorsolás a SzErkESztőSéGBEN szerdán 15 órakor!
A Népújság szerdán 15 órától tartja a SZERKESZTŐSÉGBEN (Dózsa Gy. u. 9. sz.) a Hű-

séges előfizető – JÚLIUS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidéki-
eknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647



Sergio Marchionne betegsége miatt új vezérigazga-
tót neveznek ki a Fiat Chrysler autógyár élére – adta
hírül detroiti keltezéssel a The Wall Street Journal
című lap.

A lap információi szerint szombaton Torinóban tartott ülést
a Fiat Chrysler igazgatótanácsa, és azt a döntést hozta, hogy
Mike Manley, a cég terepjárógyártással foglalkozó részlegé-
nek vezetője veszi át Marchionne helyét. Sergio Marchionne
ugyanis a hónap elején műtéten esett át, állapota drámaian
romlik, és már nem lesz képes az amerikai-olasz vállalatóriás
irányírására. Az 54 éves, brit születésű Manley 2000-ben 
csatlakozott a DaimlerChrysler vállalathoz, és 2009 óta, va-
gyis amikor a Fiat és a Chrysler éppen Sergio Marchionne irá-
nyításával egyesült, a terepjárórészleget vezette. A The Wall
Street Journal iparági információi szerint ez a Fiat Chrysler
legjövedelmezőbb részlege.

John Elkann elnök – aki a Fiat-alapító Agnelli dédunokája
és a cég 43 százalékos tulajdonosa – az igazgatótanácsi ülésen
kijelentette: ez a lépés ugyan „még néhány órával ezelőtt is
képtelenség lett volna”, de biztosítja a vállalat stabilitását. El-

kann a cégvezetés „személyes fájdalmát” hangsúlyozta a dön-
tés bejelentésekor.

A The Wall Street Journal szintén hosszasan méltatta a 66
éves Sergio Marchionnét, aki már korábban bejelentette, hogy
a Fiat Chrysler éléről várhatóan a jövő év áprilisában vissza-
vonul, de a Ferrari elnök-vezérigazgatói posztját megtartja. A
Ferrari 2016-ban vált ki a Fiat Chryslerből. A luxussportko-
csikat gyártó Ferrari külön közleményben jelentette be, hogy
az elnöki posztot Marchionne helyett John Elkann, a vezér-
igazgatói teendőket pedig Louis Camilleri, a Philip Morris
International elnöke veszi át.  A Fiat Chrysler nem közölt
részletesebb információkat Sergio Marchionne betegségéről,
de a hónap elején közleményben tudatta, hogy a szakember
vállműtéten esett át. Mostani közleményében pedig „mély
sajnálattal” tudatta, hogy „váratlan komplikációk léptek fel”
a menedzsernél, akinek állapota „jelentős mértékben rosz-
szabbodott”. A Fiat Chrysler szóvivője által kiadott közle-
mény együttérzését fejezte ki Sergio Marchionne
családjának, és kiemelte a vezérigazgató emberi és szakmai
nagyságát.

Nyugdíjazását kérte 
a Colectiv-üggyel foglalkozó bíró

Ma tárgyalja a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) plénuma
Valeriu Mihail Terceanu, a Colectiv-üggyel foglalkozó
bíró nyugdíjazási kérelmét. Ha elfogadják, az ügyet
akár elölről is kezdhetik. A Colectiv nevű bukaresti szó-
rakozóhelyen történt tragédia áldozatainak képviselői
többször is arról panaszkodtak, hogy az ügy elbírálását
szándékosan halogatják. Az ügyben 2016. április 28-
án történt meg a vádemelés. A klub tulajdonosait, 
George Alin Anastasescut, Paul Cătălin Ganceát és
Costin Mincut gondatlanságból elkövetett emberöléssel
és gondatlanságból elkövetett testi sértéssel vádolják.
Az eljárást annak a cégnek a képviselőire is kiterjesz-
tették, amely a klubban a tragédia estéjén használt pi-
rotechnikai eszközöket szállította. Idén januárban az
ügyet összekapcsolták a katonai ügyészség által foly-
tatott eljárással, amely a bukaresti katasztrófavédelmi
felügyelőség két tűzoltója, Antonina Radu és George
Petrică Matei ellen zajlik hivatali visszaélés miatt. Az
ügyben a bukaresti 4. kerületi polgármester, Cristian
Popescu Piedone is vádlott. (Mediafax)

Tíz megyében okoztak kárt 
a heves zivatarok 

A veszélyes időjárási jelenségek tíz megye (Argeş,
Bákó, Buzău, Dâmboviţa, Hargita, Maros, Prahova,
Suceava, Teleorman és Temes) 20 településén okoztak
kárt – tájékoztat az IGSU. A tűzoltóknak négy esetben
kellett személygépkocsikról leemelniük a kidőlt fákat,
emellett négy épületből, 12 udvarból és 19 alagsorból
kellett eltávolítaniuk a befolyt vizet. Hétfő reggel már
sehol nem volt időjárás miatti vészhelyzet az ország-
ban, de mivel a meteorológiai szolgálat a következő
időszakra is jelzett veszélyes jelenségeket, országos
szinten több mint 5100 tűzoltó állt készenlétben 1800
gépjárművel, motoros szivattyúval, tűzoltóautóval, csó-
nakkal, keresésre és mentésre kialakított konténerrel
és egyéb felszerelésekkel. (Mediafax)

Július 20-tól tíz évig érvényesek
az útlevelek

Megduplázódik az egyszerű útlevelek érvényességi
ideje július 20-tól: a 18 éven felüliek számára már
nem 5, hanem 10 évre szól majd az okmány. Vannak
változtatások a kiskorúak esetében is. A június 18-án
közzétett törvény szerint július 20-tól a 18. életévüket
betöltött személyek tízéves lejáratú egyszerű elekt-
ronikus útlevelet válthatnak majd, az eddigi 5 éves
érvényesség helyett. A 12-18 év közöttiek útlevelei-
nek lejárati ideje ugyanakkor 5 évre hosszabbodik. A
12 évnél fiatalabb gyerekek esetében az új szabályo-
zás szerint már 3 éves lejáratú útlevelet is lehet csi-
náltatni. Az ideiglenes útlevelek igénylésénél komoly
indoklással kell előállni, és iratokkal igazolni a hirtelen
utazás szükségességét. Ilyen komoly indok lehet pél-
dául egészségi, családi vagy szakmai ok, ami miatt
az igénylőnek föltétlenül szükséges egy másik állam
területén jelen lennie, és már nincs idő egyszerű
elektronikus útlevél kiállítására. (Mediafax)
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szerint 2050-re nagyjából megkétszereződik a világon
a 65 év felettiek száma, miközben egyre kevesebb gyerek
születik. Már most körülbelül 7,3 milliárd ember él a
Földön, közülük 617 millióan 65 év fölöttiek, és ez a
szám három évtizeden belül akár meg is duplázódhat,
2050-re körülbelül 1,6 milliárd idős emberrel kell szá-
molni. A társadalom öregedése a világ szinte minden
országát érinteni fogja, de jelenleg Európa vezet az elö-
regedésben. 

A népesség öregedésének pedig legfőbb oka az, hogy
egyre kevesebb gyerek születik. 

Másfelől, a népesség öregedésével együtt nő a vár-
ható élettartam. Ha az öregedési folyamat fennmarad,
illetve ha valóban annyira felgyorsul, ahogy a tanul-
mány jósolja, akkor kérdés, hogy az idős emberek med-
dig tudnak valóban egészségesen élni? Képesek
lesznek-e életük végéig függetlenek maradni? Mennyien
dolgoznak még idős korukban, illetve mennyien enged-
hetik meg maguknak, hogy kifizessék az egészségügyi
költségeket, és az is kérdés, lesz-e arra elegendő pénzük,
hogy megvegyék a mindennapi élethez szükséges alap-
vető dolgokat? 

Az említett tudósokat az már nem foglalkoztatja, hogy
kik fognak dolgozni, megtermelni az élethez szükséges
javakat, netán eltartani az egyre „gyarapodó” időseket.
Ha beigazolódik, amit a szakértők jósolnak, akkor egyre
több idős embert kellene majd ellátni, és az is jelentős
pénzeket emészthet fel, ha egy ország megpróbál erre
az egészségügy reformjával felkészülni, kezdve az egész-
ségügy és a szociális ellátórendszerek igencsak költsé-
ges átszervezésével, ami ráadásul nem megy egyik
napról a másikra. 

Ezért gondoljuk azt, hogy a tudósok okosabb dolgok-
kal is foglalkozhatnának, hiszen igazán hatásos megol-
dás a világ elöregedésére a gyermekvállalási kedv
fellendülése lehetne. Talán erre kellene a kormányoknak
odafigyelniük és többet áldozniuk, nem az ilyenfajta
„tudományos” képtelenségekre. 

„Tudományos” képtelenségek
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világDăncilă: 12 százalékkal nőttek 
a költségvetés bevételei 2017-hez képest 

Új vezérigazgatót neveznek ki 
a Fiat Chrysler autógyár élére

A brit közvélemény túlnyomó része elutasítja The-
resa May kormányfő tervét a szigetország európai
uniós tagsága megszűnéséről egy vasárnap ismer-
tetett felmérés szerint, és kétharmaduk kész lenne
támogatni egy újonnan létrejövő olyan jobboldali
pártot, amely elkötelezett az Európai Unióból való
kilépés mellett.

A YouGov közvélemény-kutató cégnek a The Sunday
Times című vasárnapi lap számára készített felméréséből ki-
derült: a szavazópolgárok többsége a külügyminiszteri tiszt-
ségről két hete lemondó Boris Johnsonra bízná a kilépési
tárgyalásokat, és őt látnák a legszívesebben a Konzervatív Párt
élén a legközelebbi parlamenti választásokon.

A megkérdezettek mindössze 16 százaléka vélekedett úgy,
hogy Theresa May megfelelően készíti elő a Brexitet, míg 34
százaléka szerint Boris Johnson jobb munkát végezne.

Alig nyolc hónappal Nagy-Britannia európai uniós tagsá-
gának várható megszűnése előtt Theresa May kormánya, a
parlament, a közvélemény és az üzleti szféra továbbra is mé-
lyen megosztott a Brexit ügyében.

A kormány által nemrégiben elfogadott és egy több mint
százoldalas fehér könyv formájában részletesen is ismertetett
javaslatcsomag értelmében az Egyesült Királyság jóval szo-
rosabb kapcsolatokat tartana fenn a kilépés után az Európai
Unióval, mint azt a Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-

csoportja szeretné. A javaslatcsomag közös szabadkereske-
delmi térséget indítványoz az EU-nak, és közös szabálygyűj-
teményt tartana fenn vele az áruk kétoldalú forgalmára. Ezt
azonban többen is erőteljes fenntartásokkal fogadták a kor-
mányban, és lemondott Boris Johnson mellett David Davis, a
Brexit-ügyi tárca addigi vezetője is.

A YouGov felmérése szerint a szavazók mindössze 11 szá-
zaléka voksolna egy újabb népszavazáson a kormány javasla-
tára, és 43 százaléka úgy véli, hogy a terv előnytelen
Nagy-Britannia számára. A megkérdezettek közül több mint
kétszer annyian gondolják úgy, hogy a kormány júliusban el-
fogadott javaslata nincs összhangban az európai uniós tagság-
ról 2016 júniusában tartott népszavazás eredményével, mint
ahányan úgy vélik, hogy megfelel neki.

A Theresa May számára egyetlen kedvező hírként azt érté-
kelte a The Sunday Times, hogy bár összességében a szavazók
szívesen vennék a kormányfő távozását a hatalomból, a toryk
58 százaléka azt szeretné, ha kitartana.

A YouGov 1668 ember megkérdezésével, július 19-én és
20-án készítette a felmérést, amelynek további részleteiről a
The Sunday Times nem közölt részleteket.

A felmérés szerint ha most referendumot tartanának az eu-
rópai uniós tagság kilépési megállapodás nélkül való megszű-
néséről, a szavazók 54 százaléka voksolna a bennmaradásra,
46 százaléka a távozásra.

A britek többsége elutasítja theresa May kormányfő
tervét a Brexitről

Hathavi mérleget vont hétfőn Viorica Dăncilă mi-
niszterelnök, aki szerint 2018 első félévében 132
milliárd lej folyt be az államkasszába, ami 12 szá-
zalékkal több, mint 2017 azonos időszakában, ami-
kor ez az összeg csak 117,2 milliárd lej volt.

„A múlt év első felében 117,2 milliárd lejes volt az össz-
bevétel, idén pedig 132 milliárd. Ez 2017 azonos időszakához
képest 12 százalékkal több. Tehát 15 milliárddal több volt a
bevételünk, mint a tavalyi év első felében. Ez a többlet a la-
kosság bevételeinek növeléséhez járult hozzá” – mondta a
kormánypalotában Viorica Dăncilă miniszterelnök. 

Hozzátette: az, hogy a társadalombiztosítási (tb) hozzájá-
rulást a munkaadó helyett az alkalmazott fizeti, jó lépésnek
bizonyult, 12,3 milliárd lejes többletet hozott a költségve-
tésbe.   „Tehát 36,8 százalékos többletünk van tavalyhoz ké-
pest. Ha a 12,3 milliárdos pluszt egybeszámítjuk a
jövedelemadó miatti 3,1 milliárdos mínusszal, megállapíthat-
juk, hogy 9 milliárd lejes többletünk van a költségvetésben,
anélkül hogy akár a munkaadót, akár a munkavállalót zavar-

tuk volna. 3,1 milliárd lej áll továbbra is rendelkezésre az ál-
lamkasszában” – fejtette ki Dăncilă.  A kormányfő arról is be-
szélt, hogy idén 19,7 százalékkal több pénzt kapott Románia
az Európai Uniótól, a közérdekű beruházások értéke pedig 3
milliárddal nőtt, ami azt bizonyítja, hogy „a befektetőket nem
hatják meg a félelemkeltő és hamis kormányellenes hírek”. 

Dăncilă azt is elmondta, hogy a kormány célja a munkanél-
küliségi rátát 2020-ig 3 százalék alá csökkenteni. Az év eleje
óta júliusig ez a ráta 3,48 százalék volt, 2017 decemberében
4,02, 2016 decemberében pedig 4,8 százalék. 

„Biztosítom önöket, hogy folytatjuk, amit elkezdtünk, és
úgy fogjuk irányítani a szociális segélyeket, hogy azokat ösz-
tönözzük, akik dolgozni akarnak, nem pedig azokat, akik otthon
akarnak maradni. 1000 lejes támogatást kapnak azok a munka-
vállalók, akik munkanélküliség után állást találnak, és legalább
három hónapig meg is tartják azt. (...) A romániai orvosok jö-
vedelme lassan hasonló lesz az európai fizetésekhez. Így meg
fogjuk állítani az orvosok kivándorlását, már többen jelezték,
hogy hazajönnének” – összegezte Dăncilă. 

A németek többsége szerint Európa meg tudja védeni magát
Európa az Egyesült Államok segítsége nélkül is
képes arra, hogy megvédje magát – véli a németek
56 százaléka egy hétfőn ismertetett felmérés ered-
ménye szerint.

Az RTL és az n-tv német hírtelevízió számára, a Forsa köz-
vélemény-kutató által készített kutatásban megkérdezettek 37
százaléka van csak azon a véleményen, hogy Európa rászorul
az Egyesült Államok katonai segítségére. A közvélemény-ku-
tatást ismertető közlemény megjegyzi, hogy ezen a téren alig
vannak véleménykülönbségek az ország nyugati és keleti fe-
lében élők, valamint a különböző pártszimpátiával rendelkező
választói csoportok között; az az uralkodó nézet, hogy Európa
meg tudja védeni magát.

Arra a kérdésre, hogy mit gondolnak Donald Trump ame-
rikai elnök kijelentéséről, miszerint Németország teljes mér-
tékben Oroszország ellenőrzése alatt áll, a nagy többség, 84
százalék azt mondta, hogy ez a megállapítás teljes mértékben

téves. A megkérdezetteknek mindössze 10 százaléka véli azt,
hogy Oroszország energiapolitikáján keresztül ellenőrzése alá
vonta Németországot.

A Forsa megkérdezte az embereket arról is, hogy mit gon-
dolnak az Északi Áramlat 2. gázvezetékről. A válaszadók
mintegy kétharmada arra az álláspontra helyezkedett, hogy
folytatni kell a balti-tengeri gázvezeték építését, mert ezáltal
biztosabbá és megbízhatóbbá válik Németország földgázel-
látása. 23 százalék ellenzi a vezeték megépítését, mert úgy
vélik, hogy így növekszik Németország függősége Oroszor-
szágtól. Sokan azért is támogatják a vezeték megépítését, mert
úgy vélik, hogy az ország energiaszükséglete a következő
években nem lesz fedezhető kizárólag megújuló energiafor-
rások felhasználásával. 92 százalék azt gyanítja, hogy Trump
csak azért támadja az Északi Áramlat 2-t, mert az amerikai
cseppfolyósított földgáz európai értékesítését akarja előmoz-
dítani.



Hétfőn délelőtt Nyárádszere-
dában kezdetét vette a 26.
Bolyai Nyári Akadémia
(BNYA) keretében szervezett
szakoktatói szekciói képzés. A
szakemberek dicsérő szavak-
kal illették a kezdeményezést.

A BNYA tavalyi szekciói közül
hiányzott a szakoktatói továbbkép-
zés, az ideiben viszont ismét helyet
kapott, és ezúttal Maros megyében
első alkalommal iskolai intézmény-
ben. Csíki Levente szakoktató mér-
nök kezdeményezésére és
közbenjárására a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ)
engedélyezte, hogy idén Nyárád-
szeredában, a Bocskai István Elmé-
leti Líceumban kerülhessen sor a
képzésre.

A hétfői megnyitón Fülöp László
igazgató köszönetet mondott az
RMPSZ-nek a lehetőségért, a részt-
vevőknek pedig tartalmas és kelle-
mes ittlétet kívánt, míg a maga
során Burus-Siklódi Botond, az
RMPSZ elnöke is köszönetét fe-
jezte ki Fülöp Lászlónak és Csíki
Leventének a sok áldozattal és
többletmunkával járó szervezési el-
foglaltságért. Ugyanakkor köszöne-
tet mondott a magyar kormánynak,
az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának és a közoktatási államtit-
kárságnak, amiért a 26. BNYA
megszervezését 17 millió forinttal
támogatta. Azt is hozzátette: nyári
pedagógusképző rendezvényként
sokáig egyedi volt a BNYA, míg-
nem a mintájára a magyarországi

Sonkán idén megszervezték az első
Kárpát-medencei nyári szabadegye-
temet.

A Maros megyei tanfelügyelőség
részéről Illés Ildikó főtanfelügyelő-
helyettes köszöntötte a résztvevő-
ket, és megköszönte az
RMPSZ-nek, hogy fontosnak tartja
a továbbképzéseket és a képzett pe-
dagógusokat. A BNYA nemcsak
képzés, hanem barátság is, de az
anyanyelvi és szakoktatás szem-
pontjából a túlélést is jelentheti. Ma
az országban a szakoktatás háttérbe
van szorítva, és ha közösen nem
tudják ennek visszaadni a megérde-
melt helyét az oktatásban, akkor ha-
marosan már csak múlt időben
beszélhetünk róla, hiszen a legtöbb
szülő lenézi, gyerekének nem taná-
csolja, pedig a szakoktatás és a
szakképző iskola ugyanolyan fon-
tos, mint az elméleti líceum.
tartalmas hetet remélnek

Csiszér Mária, az RMPSZ prog-
ramszervezője lapunknak elmondta,
a szakoktatói szekciót huszonne-
gyedik alkalommal szervezték meg
az idén, mindig jelentkezik egy ösz-
szeforrott társaság, de örömükre
vannak fiatal szakoktató mérnökök
Csíkszeredából, Székelyudvarhely-
ről és Nyárádszeredából is. Huszon-
négy személy jelentkezett, ebből
kettő távol maradt, a résztvevők zö-
mében Hargita és Maros megyéből
jöttek a nem kreditpontos, de igazo-
lást kibocsátó képzésre. Meglepően
szép környezet, iskola és szállás-
hely fogadta őket, örülnek, hogy
Csíki Levente kezdeményezte a
szekció Nyárádszeredába való átho-

zatalát, és annak is, hogy ezt az is-
kolaigazgató és a polgármester is
kérte. 

A szekció idei témája az iskolai
kreativitás és a duális oktatás, és
nem más foglalkozik egy héten át a
résztvevőkkel, mint a duális oktatás
két lelkes magyarországi megte-
remtője, akik már harmadszor ven-
dégei a BNYA-nak. Dr. Baróti
Enikő líraian fogalmazva mutatko-
zott be: egy cseppnek érzi magát,
amely része lehet egy folyónak,
látja a folyó erejét és a partján álló
erős fenyőfákat, míg dr. Mészáros
Attila realistább képet festett az

anyaországi mérnök- és szakoktató-
képzésről: az okatók átlagéletkora
57 év, és emelkedik, míg az évente
végző mérnökök száma igen ala-
csony. Éppen ezért ötleteket szeret-
nének adni a résztvevőknek, hogy
oktatási intézményeiket miként újít-
sák meg, mert „az intézmény minő-
ségét az oktatás minősége adja”.
Célja, hogy hasznosítható tudással,
tapasztalattal, kapcsolatokkal lássa
el a hallgatókat, hogy senki ne saj-
nálja, hogy ezt a hetet tanulásra
szánta a nyári vakációban.
Mindig lehet tanulni

A 43 éves oktatói hátterű szilágy-
somlyói Turai István már huszon-
harmadik alkalommal vesz részt a
BNYA képzésein, ahol mindig ta-
nulni lehet, olyan témákat vetnek

fel, amik akarva-akaratlanul megra-
gadják őket, és hasznosítható az is-
kolában, másrészt egy szavakban le
nem írható kötelék alakult ki a szak-
oktatók között – vallotta be a nyug-
díjas, de még dolgozó oktató. Ezzel
szemben Máté László, a dévai Tég-
lás Gábor Elméleti Líceum szakok-
tatási felelőse első alkalommal vesz
részt a BNYA képzésén: egy szé-
kelyudvarhelyi konferencián érte-
sült a nyárádszeredai lehetőségről,
rögtön jelentkezett is. Kíváncsi az
újdonságokra és arra is, hogy kolle-
gái hogyan oktatnak és értékelik a
gyakorlati eseteket, másrészt az is
érdekli, hogy a szakoktatásban mi-
lyen újdonságokat kívánnak beve-
zetni, valamint hogy milyen
lehetőség van szakosztályokban a
duális oktatásra.

Érvénybe lépett az új intern-
ship-törvény, amely ösztö-
nözni szeretné a fiatalokat
arra, hogy itthon vállaljanak
munkát, ugyanakkor lehető-
séget biztosít számukra, hogy
még a tanulmányi éveik alatt
tapasztalatra, gyakorlati tu-
dásra tegyenek szert, ami elő-
nyükre válik majd a későbbi
elhelyezkedésben. A fiatalok
munkavállalását ösztönző
törvény előnyeit tegnap saj-
tótájékoztatón ismertette
Csép Éva Andrea parlamenti
képviselő, Oltean Csongor, a
Magyar Ifjúsági Értekezlet or-
szágos elnöke, valamint Bir-
talan István, a Maros Megyei
Ifjúsági Egyeztető Tanács el-
nöke.

A múlt hét közepén hirdette ki az
államfő a 2018. évi 176-os tör-
vényt, ami kimondottan az intern-
ship-programot szabályozza. 

– Ez a törvény úgymond közös
„gyermekünk” volt az ifjúsági szer-
vezettel. Az RMDSZ  egyik legfon-
tosabb célkitűzése, hogy fiataljaink
versenyképes tudást sajátítsanak el,
emellett kiemelt fontosságúnak tart-
juk a munkahelyteremtést, ezért a
törvényhozásban olyan jogszabá-
lyokat kezdeményezünk, illetve
olyan joghézagokon próbálunk ja-
vítani, amelyek az erdélyi magyar
fiatalokat arra ösztönzik, hogy itt-
hon vállaljanak munkát. Ennek egy
nagyon jó ugródeszkája lehet az in-
ternship-program, amely biztosítja
azt, hogy a diákok például már az
egyetemi tanulmányaik idején elsa-
játítsák azt a szakmát, amit válasz-
tottak, és utána gyakorlati tudással
felvértezve álljanak helyt, amikor

kikerülnek az egyetem padjaiból.
Fontos, hogy a fiatalok megszok-
ják, milyenek egy cégnél a hétköz-
napok, mi történik a munkavégzési
folyamatokban. Ezért támogattuk
ezt a törvényt – fejtette ki Csép Éva
Andrea. Mint mondta, különbséget
kell tenni a gyakornoki program, a
fiatal végzősök alkalmazására vo-
natkozó előírások, illetve az  intern-
ship-program között, mivel nem
ugyanazt fedik. 

Az új törvény lehetőséget biztosít
arra, hogy mind a magánvállalkozá-
sok, mind a közintézmények leg-
több hat hónapra (egyhuzamban,
nem megszakításokkal) egy úgyne-
vezett internship-szerződést kösse-
nek. A 16 éven felüli fiatalok heti
ledolgozott óraszáma nem halad-
hatja meg a 30 órát, a 18 éven felü-
liek esetében pedig a negyvenet.

Összességében a hat hónap alatt le-
dolgozott munkaidő nem haladhatja
meg a 720 órát.  A vonatkozó tör-
vény értelmében az alkalmazó kö-
teles legkevesebb a minimálbér
felével megegyező bért biztosítani
az internship-programban részt ve-
vőnek. Csép Andrea rámutatott, a
MIÉRT-tel közösen a minimálbér
75 százalékát javasolták, de a végén
az 50 százalékos változat került el-
fogadásra. Fontos ugyanakkor,
hogy az időszak, amíg internship-
szerződéssel foglalkoztatják a fia-
talt, beleszámítódik majd a
munkahelyi régiségbe.  Arra vonat-
kozóan nincsen megkötés, hogy va-
laki hány internship-programban
vehet részt, viszont egy adott mun-
kaadónál csupán egy alkalommal
lehet foglalkoztatni ilyen szerződés-
sel. A  vállalat köteles legkésőbb

egy nappal a program kezdete előtt
elküldeni a szerződés adatait az in-
ternship-szerződések elektromos
nyilvántartásába, aminek a kezelése
a megyei munkaerő-foglalkoztatási
ügynökségek feladata lesz.  

A törvény ugyanakkor az érintet-
tek alkalmazását is ösztönzi, egy-
szeri 4586 lejes juttatást biztosít az
állam azoknak a vállalkozásoknak,
amelyek a hat hónap lejárta után
hatvan napon belül alkalmazzák az
internship-programban résztvevő-
ket. Ez esetben viszont feltétel,
hogy legalább 24 hónapig foglal-
koztassák az illetőt. 

Oltean Csongor, a Magyar Ifjú-
sági Értekezlet országos elnöke
hangsúlyozta, nem szabad tényként
elfogadni, hogy a fiatalok elvándo-
rolnak, hanem meg kell keresni
minden lehetőséget arra, hogy itt-
hon tartsák őket. 

–  Ez a törvény egy jó előrelépés,
hiszen nagyon sok fiatal van, aki az
egyetem elvégzése után keresi az
útját, és sok esetben nem találnak

munkát, mert a vállalkozók szakmai
tapasztalatot kérnek. Úgy gondo-
lom, hogy az internship-törvény se-
gíteni fogja őket. Gyakran
tapasztaljuk azt is, hogy a fiatalok
egyetem alatt elmennek a kötelező
gyakorlatra, de a munkaadó csupán
aláírja a papírjukat, és azzal mehet-
nek is haza. Az internship-program-
ban a vállalkozó arra van kötelezve,
hogy fizessen a munkájukért, tehát
valószínűleg ennek fejében teljesít-
ményt is vár majd. A fiatalnak is jó,
hiszen lehetősége van tanulni, a
munkaadónak pedig egy olcsóbb
munkaerő – mutatott rá.  A MIÉRT
országos elnöke szerint az önkor-
mányzatokra nézve is pozitívumot
hoz ez a törvény, hiszen lehetősé-
gük adódik fiatalítani a csapataikat. 

– Az elmúlt tíz évben úgymond
nem volt túl trendi önkormányza-
toknál dolgozni, a fiatalok nem vol-
tak túl nyitottak ez irányba,
szerencsére az utóbbi két évben vál-
tozott a helyzet, a bérek normalizá-
lódtak, egy kezdő fiatalnak
esetenként 3-4 ezer lejes bér jár –
tette hozzá. Mint mondta, a MIÉRT
arra fogja ösztönözni az RMDSZ-
polgármestereket, hogy a jövő évi
költségvetésben különítsenek el ke-
retet a gyakornokok foglalkoztatá-
sára. 

Birtalan István, a Maros Megyei
Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke
megjegyezte, szeretnék ösztönözni
az önkormányzatokat arra, hogy fi-
atalokat foglalkoztassanak, ugyan-
akkor a nemrég alakult Fiatal
Vállalkozók Szövetségével közösen
a vállalkozói szférát is erre bátorí-
tani. 

– Ez egy óriási lehetőség, hiszen
az Agrárakadémián is gyakran talál-
koztunk fiatalokkal, akik munkát
szerettek volna vállalni, gyakorlati
tudásra szert tenni, ezért külön fi-
gyelmet fordítunk majd arra, hogy
a mezőgazdasági vállalkozások is
minél nagyobb arányban éljenek
ezzel a lehetőséggel – fejtette ki.Fotó: Nagy Tibor
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Gligor róbert László

Menyhárt Borbála

kéttucatnyi szakoktató jelentkezett a nyárádszeredai képzési szekcióra Fotó: Gligor Róbert László

Először házigazdája Nyárádszereda egy ilyen továbbképzésnek
rajtolt a nyári akadémia

Érvénybe lépett az új internship-törvény
A fiatalok munkavállalását ösztönzi 



A szépen felújított marosvá-
sárhelyi várban egyetlen épü-
let, a ferences rendiek által
1490-ben befejezett Vár-
templom maradt ki a restau-
rálási tervből. Ha szemügyre
vesszük a templomot, látható,
hogy a külső falakon leomlott
a vakolat, csupaszok a vörös
téglák. A Vártemplom meg-
érett tehát az általános felújí-
tásra, ugyanis az 1980-as
évek óta, amikor nagyobb
léptékű javítást végeztek
rajta, nem voltak állagmegőr-
zési munkálatok. A felújítási
tervekről, a munkálatok meg-
kezdéséről Henter György, a
Vártemplom lelkésze, a felújí-
tási munkálatok kezdeménye-
zője és koordinátora számolt
be lapunknak.

– A Vártemplom teljes felújítá-
sára, restaurálására hosszas folya-
mat eredményeként készültek el a
tervek. Megkaptuk az építkezési en-
gedélyt, a bukaresti művelődési mi-
nisztérium minden jóváhagyásával
rendelkezünk a szakrestaurátorok
munkájához. Ez vonatkozik a vit-
rálablakok, a középkori vakolat és
falképek, valamint a kődíszítések,
faragott díszítőelemek restaurálá-
sára. A felújítási munkálatok terveit
Bakó Lóránt és Keresztes Géza vé-
gezte el. A  falképeket Kiss Loránd
és Pál Péter fogja restaurálni, a kő-
restaurátor Nagy Benjámin, az ab-
lakok restaurálásával pedig Makkai
András foglalkozik.

– A tervezés hosszas folyamatá-
ról, a finanszírozás kitolódásáról
beszélt, miért húzódott el eny-
nyire?
– 2005 óta próbáltunk finanszíro-

zást szerezni a Vártemplom felújí-
tásának kivitelezéséhez, mindeddig
sikertelenül. De nem adtuk fel, ti-
zenhárom éve folyamatosan pályáz-
tunk Bukarestben és Budapesten.
Benyújtottuk a pályázatot, a doku-
mentációt, de sajnos a támogatást
nem hagyták jóvá. Tudomásunkra
jutott, hogy az uniós pályázati iro-
dánál műemlékek restaurálásra
lehet támogatást kérni. Az uniós pá-
lyázatot 2016-ban nyújtottuk be, de
ez a pályázat sem volt nyertes. A
visszautasítást azzal indokolták,
hogy a templomhoz vezető lépcső
közterülethez tartozik, és nem volt
a telekkönyvünkbe bejegyezve. Ezt

azért nem jegyezték be, mert a vár-
udvar épületeinek akkor még nem
fejeződött be a felmérése és a tele-
kelése. Ez a tény akadályozta meg,
hogy a mi telekkönyvünkbe egy
olyan topográfiai számú lépcső ke-
rüljön, aminek utólag megváltozik
a száma. Tehát formai hiba miatt az
uniós pályázat esett. 

– Most hogyan adódott lehetőség
a felújítás finanszírozására?
– Nagyon nagy kedvezmény,

hogy a magyar kormány tavaly úgy
döntött, hogy az Erdélyi Reformá-

tus Egyházkerületet olyan támoga-
tásban részesíti, amellyel templo-
mokat, parókiákat lehet felújítani.
Két nagy tényezőnek köszönhetjük,
hogy a Vártemplom javítása sorra
kerülhet: először, hogy megvoltak a
tervek, és megkaptuk az építkezési
engedélyt, másodszor pedig Kató
Béla püspök úr stratégiájának, ame-
lyet a magyar kormánnyal folytat
arra nézve, hogy erdélyi templo-
mok, iskolák, óvodák újuljanak
meg, illetve újak épüljenek. 2017
tavaszán kaptunk egy körlevelet a
püspökségtől, amelyben kérték,
hogy ha vannak tervek, van felújí-
tásról szóló elképzelés, akkor konk-
rétan fogalmazzuk meg a kérést, és
küldjük fel a püspökségre, hogy itt
összeállíthassák a javításra szoruló
épületek listáját annak érdekében,
hogy adott esetben finanszírozzák
az épületeknek a felújítását.

– Mekkora támogatást kapnak a
magyar kormánytól?
– Hárommillió-ötszázezer lejt. 
– Ez az összeg fedezi a felújítás
teljes költségét? 
– Nem. Ez az összeg a munkála-

tok 75 százalékát fedezi. A fennma-

radó költségrészt más pályázatok
révén próbáljuk előteremteni. Gon-
dolok itt a városi önkormányzattól,
a művelődési minisztériumtól lehív-
ható összegekre, valamint a hívek-
nek és a helyi vállalkozóknak az
adományaira. A városi tanácsnak
köszönettel tartozunk, mert a város
műemlék esetében építkezést nem
támogathat ugyan, de leltári tárgyak
felújítását, a templom hátas padjai-
nak a szétszerelését, az elszállítását,
a felújítását és a kórokozók elleni
lekezelését igen. Ezeknek a munká-
latoknak a költségvetését Márton
Ferenc műbútorasztalos készítette
el, ami 230 ezer lejt tesz ki. Ezt jóvá
is hagyta a városi tanács. Nagyon
szép összeg, köszönettel tartozunk
érte. Külön köszönet dr. Magyary
Előd városi tanácsosnak a rengeteg
segítségért és közbenjárásért.

– Akik istentiszteletre járnak, lát-
hatják, hogy már dolgoznak a
templomban, néhol leszedték a
vakolatot, felszedték a padozatot.
– A műemlék templomok restau-

rálása megköveteli a régészeti fel-
tárást. A szentélyben ez be is
fejeződött Soós Zoltán múzeum-
igazgató vezetésével. A szentélyt és
a nagy hajót egy préselt lemezből
készült fallal választottuk el, hogy
a szentélyben folyó, porral járó to-
vábbi munkálatok folytatódhassa-
nak. Így az istentiszteletek
zavartalanul zajlanak. Addig, amíg
a nagy hajóban elkezdődik a régé-
szeti feltárás, szertartásokra hasz-
nálhatjuk a templomot. 

– Találtak-e valamit a régészek? 
– Nagy élmény volt, hogy szinte

mindent megtekinthettem. Az 1500-
as évekből egy kripta került elő,
ahová egy családot helyeztek örök
nyugalomra. A halotti ruhákon
megmaradtak az ezüst csatok, to-
vábbá pénzérmék kerültek elő, az
1500-as évek elején vert Jagello-
érmét és egy Bethlen Gábor-dénárt
leltek. Találtak még egy női pártát,
kis csipkedarabokat. Őskori, felte-
hetően bronzkori tűzhelyre is buk-
kantak. Ennek folytatása a templom
északi falán kívül is megvan, ahol
kolostor állt valamikor. Itt valószí-
nűleg fémmegmunkáló műhely le-
hetett a bronzkorban. 

– A mai templom helyén mikor
épülhetett az első épület? 

– Az 1340-es években kezdték
építeni a templom szentélyét, de
történészek szerint a ferences szer-
zeteseknek ezelőtt volt már egy ki-
sebb templomuk. A mai
szentélybástya helyén állt ez a régi
templom. A bástya mai gótikus be-
járatának vakolatán ki is rajzolódik
a régi diadalív. A mai templomot
1490-ben fejezték be, a külső for-
máján változás nem történt, azon-
ban a nagy hajó gótikája
„széthullott” az 1601–1602. évi
Basta-féle dúlás idején. Később,
amikor restaurálni lehetett, fakazet-
tákkal látták el a templomot. Az
1830–40-es években barokk stílus-
ban újult meg a nagy hajó. 

– A templom az alaptól a csillagig
megújul? 
– Igen. A padlótól a torony tete-

jéig, a templom tetőzetéig mindent
felújítunk. Mindenhez „hozzányú-
lunk”. A járószinteken kőpadlót he-
lyezünk el, amit Kézdiszentlélekről
szállítunk. A gombásodás miatt az a
javaslat, hogy a padok alatti fapódi-
umot is új anyagból kell elkészíteni.
Új héjazat kerül a templomra, a fa-
lakat megerősítik. A szentélynek
próbálják visszaadni a középkori
hangulatát. Az ablakokat visszaál-
lítják eredeti méretre. A színes üve-
gek nem kerülnek vissza, holott
Nagy Szabó Ferenc krónikás azt
írja, hogy Erdélyben ehhez fogható
szép festett ablakok nem voltak.
Ezek sajnos elpusztultak a Basta-
féle támadásban, és senki nem tud
arról, hogy milyen motívumú abla-
kok voltak. A későbbiekben ólom-
berakásos ablakok kerültek a
templomra, ilyenek kerülnek vissza,
amit Lengyelországban fognak
gyártani.

– A régészeti feltárást követően
mikor kezdődhet a tulajdonképpeni
építkezés? Mikorra várható a mun-
kálatok elkezdése és befejezése?
– Néhány nap múlva megkötjük

a szerződést a főkivitelezővel, Koré
Józseffel, a Building Invest cég ve-
zetőjével. Egy-két heten belül el-
kezdjük az építkezést, és 2019
őszére, legkésőbb év végéig befe-
jezzük a felújítást – fogalmazott
Henter György lelkipásztor, hozzá-
téve: új köntösében a város ékes-
sége lesz a Vártemplom. 
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Henter György

Fotó: Nagy Tibor

Mezey Sarolta

Felújítják a marosvásárhelyi Vártemplomot

A város büszkesége lesz



Hosszú hónapok óta a nagyer-
nyeiek panasza a háztartási és a
szelektív hulladék elszállításának
az akadozásával kapcsolatos. A
megszabott napon egyes utcákat
kifelejtettek a szemeteskocsik ve-
zetői, a zsákokat éjjel a kutyák
széttépték, ami közegészségügyi
veszélyt jelent a házak előtt játszó
gyermekekre. Mindez azért is érin-
tette érzékenyen a helybelieket,
mivel ettől az évtől felemelték a
szeméthordás díját, amit a család-
tagok száma alapján kell kifizetni,
és azt is megszabták, hogy mennyi
és milyen hulladékot szállítanak el.

Korábbi látogatásunk során 
Jánosi Ferenc polgármester arról
tájékoztatott, hogy a mezőcsávási

céggel lejárt a szerződése a hiva-
talnak, és a bukaresti SSB cég
nyerte meg az új versenytárgyalást,
amelyen 60 százalékkal kevesebb
pénzért vállalták a szolgáltatást,
mint a korábbi fél. 

Az új vállalkozó azonban sok
problémát okozott, mivel gépko-
csivezetői nem ismerik az utcákat,
és nem mentek be mindenikbe – is-
merte el a község vezetője. A cég
alkalmazottai pedig azért reklamál-
tak, hogy a lakosság nem tartja be
az utasításokat sem a háztartási
hulladékot, sem a szelektív hulla-
dékot illetően. Főleg a kéthetente
elszállított szelektív hulladékot tar-
talmazó zsákokba kevernek háztar-
tási szemetet is. 

A lakossági felháborodás nyo-
mán a község vezetői értesítették a
bukaresti cég vezetőségét. Ottjár-
tunkkor, az elmúlt kedden a SSB
két mérnöke érkezett Nagyer-
nyébe, akik a helyszínen tájéko-
zódtak, és ígéretet tettek, hogy
rendeződik a helyzet. A következő
napon mindenfajta felgyűlt szeme-
tet el is szállítottak, és a község ve-
zetői remélik, hogy ezentúl a
megszokott kerékvágásban folyta-
tódik ez a tevékenység. Továbbá
azt is, hogy az uniós elveknek
megfelelően mindenki csökkenteni
tudja a szemét mennyiségét, és he-
lyesen gyűjti a szelektív hulladé-
kot, ahogy azt közölték a község
lakóival. 
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Jánosi Ferenc: Polgármesterként reményke-
dem abban, hogy az erdélyi falvak a köteles-
ségből fakadó jog alapján működő
közösségekké válnak. 

Rendeződik a hulladékszállítás 
A helyszínen jártak a bukaresti cég képviselői

Szerkeszti: Bodolai Gyöngyi

A nagy esőzések idején a
Nagyernyéhez tartozó Iklan-
don, a Temető utcában olyan
mennyiségű víz zúdult le,
hogy a környező telkeken,
kerteket, udvarokat öntött el. 

A helybeliek a polgármesteri hi-
vatalt vádolják, hogy az útszéli árok
el volt dugulva, és nem tudott a
medrében lefolyni a víz. A polgár-
mester szerint a lakosok egy része
sem mentes a felelősségtől, ugyanis
a faluban nem takarítják folyamato-
san a sáncokat, a mezőn pedig a hi-
vatal megbízásából kiásott
vízelvezető sáncokat visszatöltik,
hogy könnyebben megközelíthes-
sék a földeket. Nehezíti a helyzetet,
hogy a domboldalon a hajdani lege-
lőket felszántották, a nagy mennyi-
ségű csapadékot nincs ami felfogja,
ezért a víz kimossa és behordja a fa-
luba a földet. 

Elmentünk a helyszínre, ahol a
lakatlan vagy idős emberek által la-
kott házak előtt helyenként valóban
nem is látszott a sánc, de a felvéte-
lek szerint akkora volt a víz, hogy a
sáncok kiásva sem tudták volna el-
vezetni. A Temető utcában pedig
szemrevételeztük, hogy a hivatal
megbízásából az út alsó részén ki-
kotorták az oldalból lefolyó vizet le-
vezető árkot, és egy nagy csővel
átvezették a patakot az út alatt, de
az út felső részén maradt még ten-
nivaló. Feltehetően még visszatér-
nek, hogy fennebb is kikotorják az
árkot, hiszen most már komoly gép-
parkja van a hivatalnak, és az újabb
esőzésekkor keletkező csapadékot
sem tudta levezetni a létező meder
– állítják a környéken lakók. A pol-
gármester ígérete szerint újraköve-
zik a temetőbe vezető utat,
amelynek burkolatát alaposan el-
mosta a víz.     

Visszatérő árvíz Iklandon 

Az elmúlt héten bábtábor
helyszíne volt a nagyernyei
művelődési ház nagyterme,
ahol Halmágyi Éva és Bonczidai
Dezső, az Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház munkatársai
41, javarészt helybéli gyer-
mekkel foglalkoztak. A ren-
dezvény szervezője a
Nagyernyei Ifjúsági Alkotói
Egyesület, amely a Communi-
tas Alapítványtól nyert támo-
gatást.  

– Az egyesület keretében több
éve foglalkozunk a gyermekekkel,
és az érdeklődést jelzi, hogy a kör-
nyező településekről és Marosvá-
sárhelyről is vannak résztvevők. A
hétfőtől péntekig zajló rendezvé-
nyen naponta négy órát tart a tevé-
kenység. 

– A kisebb és nagyobb gyermek-
eket próbáljuk játékosan rávezetni
azokra a technikákra, amelyeket a
bábszínházban is alkalmazunk, oda-
figyelve arra, hogy a drámajátékok-
kal, különböző csoportos
gyakorlatokkal folyamatosan fenn-
tartsuk az érdeklődésüket. Fontosnak
tartjuk, hogy ne csak bábtechnikát
tanítsunk, hanem közösségi élményt

is nyújtsunk. Hogy mindez célba
talál, az is jelzi, hogy a tavalyi részt-
vevők többsége az idén is visszatért
– mondta Halmágyi Éva. 

A tábor végén, amint azt a be-
szélgetésünk során előrevetítette,
rövid bemutatót tartottak a szülők-
nek, amelyen arra törekedtek, hogy
minden résztvevő megmutassa
magát és sikerélménye legyen. A
hallottak szerint ez sikerült is, ami-
ért gratulálunk a szervezőknek.
Akik nem ültek tétlen korábban sem,
hiszen a bábtábort kézművestábor
előzte meg, amelyen 55 gyermek
vett részt. Újrahasznosítható hulla-
dékból ügyes dolgokat alkottak, vé-
cépapír-gurigából mazsorettbábut,
pillepalackból gombát, papírtányér-
ból álomfogót. A malomjátéknak sós
gyurmából kis figurákat készítettek,
befőttesüvegből mécsest. Tanultak
batikolni, a szálhúzásos kézimunkát,
s az alkotásokat kiállításon mutatták
be a szülőknek. 

A gyermekekkel való foglalko-
zásban Halmágyi Éva munkatársa
volt Kádár Evila, és fiatal lányok
segédkeztek: Rigmányi Iringó,
Frunza Ágota, Nagy Enikő és 
Pascui Blanka.  

Sikerélmény a bábtáborban 

Bár úgy tűnt, hogy elpusztuló
erdélyi kastélyaink sorsára
jut, a nagyernyei Bálintitt-
kastélynak a jelek szerint jó
gazdája került mind az épü-
letet, mind a kastélyt övező
ritka fafajtákból álló parkot
illetően. Az új tulajdonos Koré
József helybeli építkezési vál-
lalkozó, aki otthon van a régi
épületek felújításában is, a
park újjáélesztéséről fia, ifj.
Koré József írt államvizsga-
dolgozatot, aki a Sapientia
egyetem tájépítészmérnöki
szakán végezte tanulmá-
nyait. 

Az erdélyi kastélyokról készült
lajstrom szerint feltehetően a 18.
században, késő barokk stílusban
épült a Bálintitt család kastélya az
Ernye központjában lévő dombol-
dalra. Az épületet a 19. században
neogótikus stílusban alakították át,
majd később újabb átalakításokon
esett át, és „közben elvesztette ere-
detileg U alakú szimmetrikus ki-
képzését”. Klasszicista hatásra
utalnak a bejáratnál található osz-
lopok, valamint az egykori szalon
dór oszlopai, keleties jellegre em-
lékeztetnek a befalazott ablakkere-
tek. Az emeleti szárny hajdani

erkélyét tartó díszes vas-
konzolakat olyan jól be-
építették a falba, hogy
azt az évekig gazdátlanul
álló épületbe behatoló
tolvajoknak sem sikerült
ellopni. A kastély hajda-
nán értékes könyvtárnak
adott helyet, Kova-
csóczy Farkas egykori
kancellár 15.000 kötet-
ből álló magyar, német,
francia, angol és orosz
nyelvű könyvgyűjtemé-
nyét őrizték benne. 

Az 1946-ban államo-
sított épületben 1954
után a község általános
iskolája és óvodája mű-
ködött, amely 1976-ban
költözött át az új épü-
letbe. A kastélyt 2002-
ben a New Yorkban élő
örökös, ifj. Bálintitt Ká-
roly igényelte és kapta
vissza hosszú huzavona után 2014-
ben.  2017 decemberében 103 éves
korában hunyt el.

Az új tulajdonossal, Koré Jó-
zseffel jártuk be az időközben be-
omló, tönkrement épületet, ahol
jelenleg állagmegőrzési munkák
kezdődtek el a további pusztulás

megállítása érdekében. Megtekin-
tettük az emeleti szárny helyiségeit
és a kastély alatt található, épen
megmaradt, szép, boltozatos pince-
rendszert. Az épület állapotából
ítélve nagy munka vár az új tulaj-
donosra, aki még nem döntötte el,
hogy milyen célra fogja használni
a felújított kastélyt. Ez attól függ,
hogy milyen pályázatot sikerül
megnyerni. 

A kastély körüli arborétum ritka
fafajtáit is sorra vettük, az amerikai
feketediótól a szivarfáig, ezek met-
szése, a száraz ágak eltávolítása
már megtörtént. Amint említettük,
a park felújítása ifj. Koré József
feladata, ami, ha jó sikerül, kitűnő
ajánlólevél lesz a fiatal tájépítész-
mérnöknek. A bekerített parkban
levő hajdani halas- és csónakázó-
tavat tápláló három forrást ottjár-
tunkkor takarították, a tulajdonos
szerint a tó medrének tisztítása is
megkezdődött.

Fotó: Nagy Tibor

életre kel a Bálintitt-kastély 



A magyar férfivízilabda-válo-
gatott bejutott a negyeddön-
tőbe a barcelonai
Európa-bajnokságon: Märcz
Tamás együttese vasárnap a
nyolc közé jutásért rendezett
mérkőzésen 12-9-re legyőzte
a holland csapatot. A magya-
rok legeredményesebb játé-
kosa Vámos Márton volt
négy góllal.

A legutóbb ezüstérmes monte-
negrói férfivízilabda-válogatott tíz
góllal felülmúlta a román együttest,
és így ők jutottak a negyeddöntőbe.
A román csapat a magyarok által
kiütött hollandokkal küzd meg a 9-
12-es helyosztón. 

A görögök 13-5-re legyőzték a
németeket, az oroszok pedig a
franciákat 12-9-re, így mindketten
bejutottak a legjobb nyolc közé. 

Eredmények a negyeddöntőbe
jutásért: Oroszország–Franciaor-
szág 12-9-re, Magyarország–
Hollandia 12-9, Németország–Gö-
rögország 13-5, Montenegró–Ro-
mánia 15-5. 

A magyar válogatott kedden 18
órától (román idő szerint) játszik a
címvédő és olimpiai bajnok szerb
csapattal. 

Märcz Tamás szövetségi kapi-
tány továbbra is sok hibát látott a
férfivízilabda-válogatott játékában
a Barcelonában zajló Európa-baj-
nokságon, ugyanakkor örül neki,
hogy a játékosokból előjött valami
a hollandok 12-9-es legyőzése al-
kalmával. A címvédő és olimpiai
bajnok Szerbia elleni negyeddön-
tővel kapcsolatban megjegyezte,
nem ők az esélyesek, mivel a világ
legjobb csapata lesz az ellenfél. El-
árulta, már tavaly a világbajnoksá-
gon is szeretett volna játszani
ellene, mert nagyon jó mérce saját
együttesének.

„Nem félünk senkitől, s az olasz
mérkőzéshez képest annyi szól
mellettünk, hogy a szerbek játéka
sokkal kiszámíthatóbb, még ha a
legmagasabb szintű is” – mondta
Märcz.

A találkozó legeredményesebb
játékosa, Vámos Márton arról be-
szélt, nagy kő esett le a csapat szí-
véről ezzel a sikerrel, hiszen így a
legjobb nyolc között vannak.

Tovább folytatódik a Magyar
Síszövetségben dúló hatalmi
harc: péntekre Bajai András
bíróságon bejegyzett elnök
rendkívüli közgyűlést hívott
össze. Az áprilisban megvá-
lasztott Miklós Editet nem
engedték be a gyűlésre. 

A zárt körben megtartott tanács-
kozáson elfogadták a szövetség
2017-es pénzügyi és szakmai be-
számolóit, majd – Bajai András ki-
vételével – visszahívták a teljes
elnökséget. Ezt követően a tagság
új elnökséget és ellenőrző bizottsá-
got választott – mondta Bajai And-
rás az MTI-nek.

Miklós Editet, az április 15-i
közgyűlésen megválasztott,
de a Fővárosi Törvényszéken
nem bejegyzett elnököt,
valamint 60 klubot nem hívtak
meg a pénteki közgyűlésre, és
– a sajtó képviselőivel együtt –
be sem engedték őket a
terembe. A szocsi olimpián
lesiklásban hetedik helyezést
elért alpesi síelő elmondta,
Bajai 
András mostanáig nem adott
át neki semmit. Hozzátette:
szomorú, hogy idáig jutott a
szövetség, mert így nem lehet
érdemi munkát végezni.

„Érdekes és egyben elszomo-
rító, hogy miközben a tagság több
mint nyolcvan klubból áll, közülük
maximum húszat hívtak meg a
közgyűlésre. El sem tudom kép-
zelni, miről beszélnek és miről
döntenek hatvan klub helyett. Ezt
az eljárást nem tartom helyesnek
és jogosnak, a sportban a szabályo-
kat mindig be kell tartani, aki
pedig nem tartja be, azokat meg
szokták büntetni” – fogalmazott
még a közgyűlés elején az utcán
Miklós Edit. A volt sportoló kije-
lentette, valószínűleg jogi lépé-

seket fognak tenni, de erről többet
nem mondott, mert, mint hozzá-
tette: „az az ügyvédek dolga, én a
sportot, a tiszta sportot képvise-
lem”. Miklós Edit megjegyezte,
Bajai András törvényességi fel-
ügyeletet kért, ezt ugyan elutasítot-
ták, de módosításokkal újra
beadták a kérvényt, így az most
megint a bíróságon van. 

„Amíg a törvényességi felügye-
letet nem bírálják el, addig az én
elnöki bejegyzésemmel sem tud-
nak foglalkozni” – állapította meg
a korábbi síző, aki szerint ez a fo-
lyamat akár őszig is elhúzódhat.

Miklós hangsúlyozta, hogy az
április 15-ére összehívott közgyű-
lésre ők mindenkit meghívtak, más
kérdés, hogy arra sem ment el min-
den egyesület. Úgy látja, az a köz-
gyűlés legitim volt, hiszen az
alelnök, az elnökség és a tagok tíz
százaléka szabályosan hívta össze,
ami egyébként kötelességük is
volt, hiszen lemondások miatt mű-
ködésképtelenné vált az ellenőrző
bizottság. „Nem akartunk bot-
rányt” – indokolta Bajai András a
pénteki zárt közgyűlés elrendelé-
sét, amelyről tájékoztatása szerint

a tagság döntött. Hozzátette: a
meghívott egyesületekről a mandá-
tumvizsgáló bizottság határozott.  

Az alelnöknek megválasztott
Vámos Attila az MTI-nek azt
mondta, 70 olyan egyesület van,
amelyben nem folyik érdemi szak-
mai munka, ezek nem kaptak man-
dátumot. 

Bajai András szintén azzal indo-
kolta a pénteki rendkívüli közgyű-
lés összehívását, amivel a másik
tábor áprilisban, vagyis hogy mű-
ködésképtelenné vált az ellenőrző
bizottság.

A bejegyzett elnök közlése sze-
rint a közgyűlés munkájának meg-
kezdése után a tagság részéről
felmerült az igény, hogy kerülje-
nek terítékre az éves beszámolók,
valamint egy működő elnökség ér-
dekében a tisztújítás is.

„Az éves beszámolók és a mér-
leg elfogadásával adósok voltunk,
mert a síszövetségnél még február
végén eltűntek az ehhez szükséges
adatok és dokumentumok, ezt je-
leztem is a rendőrségnek és a
NAV-nak” – jelentette ki Bajai, aki
elmondta, végül a beszámolókat és

Hatalmi harc a Magyar Síszövetségben
Miklós Edit szomorú

Vízilabda-Eb, Spanyolország
Negyeddöntős a magyar férfiválogatott

Július 21-én a Kovászna me-
gyei Alpinsport Egyesület a
27. alkalommal szervezte
meg az országos triatlonszö-
vetség által szervezett
krossz-triatlon körverseny ré-
szeként a Háromszék-triat-
lont Sepsikőröspatakán és
Sugásfürdőn, amelyre többek
közötti bukaresti, csíkszere-
dai, brassói, jászvásári, ma-
rosvásárhelyi sportolók
neveztek be gyerek-, kadett-
és felnőttkategóriában. 

A gyerekek 200 méteres távot
úsztak, 3 km-t kerékpároztak és volt
még 500 m szaladás. A kadettek
által megtett távok: 400 m úszás, 10
km biciklizés, 2 km szaladás, míg
az olimpiai táv: 1500 m úszás, 30
km biciklizés és 8 km szaladás –
erre a felnőttek neveztek be. 

A marosvásárhelyi versenyzők
jól szerepeltek a megmérettetésen.
A 12 éves lányok kategóriájában
Ana Petrea, ugyanabban a korcso-
portban Radu Ban első helyen vé-
geztek. A 13 évesek közül Andra
Crăciun az első, Carina Ionci a má-
sodik lett. Az említettek a H2O
Team tagjai. A Master Ski and Bike
sportegyesület tagjai a következő
helyezéseket érték el: Albert Kál-
mán a 45–49 évesek korcsoportjá-
ban első, ugyanebben Fábián
Károly második, Csenteri Levente

a harmadik helyen fejezte be a futa-
mot. A 45–49 közötti nőknél Sidó
Katalin II. helyre került. Ugyan-
csak első helyen végzett a 30–34
évesek korcsoportjában Trella-
Várhelyi Tamás, a 35–39 évesek
között Hota Stelian, a 14–16 éves
lányoknál Radu Gloria és a 17–19
közötti fiúknál Zöldi Botond. A
szintén marosvásárhelyi Mobility
Plus versenyzői: Csergedi István a
35–39 évesek között, míg Szikszai
Brunó az 50–54 évesek kategóriá-
jában az első helyen fejezték be a
versenyt, míg a marosvásárhelyi,
de a kolozsvári Politechnika színe-
iben indult Kovács Szabolcs a 20–
24 évesek kategóriában második
lett. 

Az összetett (open) kategóriában:
férfiak: I. Dániel Attila Sepsiszent-
györgy, II. Kovács Szabolcs III.,
Csergedi István, IV. Trella-Várhelyi
Tamás, V. Madaras Dániel Sepsi-
szentgyörgy; nők: I. Bakó Annamá-
ria Nagyvárad, II. Szakács Mária
Csíkszereda, III. Bíró Júlia Sepsi-
szentgyörgy, IV. Bakó Anita Nagy-
várad, V. Sidó Katalin
Marosvásárhely. 

A következő triatlonverseny, ahol
szurkolhatunk a marosvásárhelyi
sportolóknak, a nemzetközi Xterra
Románia verseny lesz helyben au-
gusztus 3–5. között a Víkendtele-
pen, illetve a Somostetőn. (v.gy.) 

27. Háromszék-triatlon
Marosvásárhelyiek a dobogón 
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Labdarúgás
Cristiano ronaldo 
marketingértéke 

Amióta Cristiano Ronaldo július
10-én átszerződött a Real Madridtól
a Juventushoz, nagyon sokat be-
szélnek a tranzakció gazdasági hát-
teréről. A sportközgazdászok úgy

vélekednek, hogy a 33 éves portu-
gál labdarúgó hozzáadott marke-
tingértéke lényegesen nagyobb,
mint bármely más futballistáé, és
emögött rengeteg háttérmunka van.

Az, hogy a Juventus a
négyszeres Bajnokok
Ligája-győztes Ronaldo
átigazolásának bejelen-
tése után egy nap alatt
56 millió eurót keresett
mezeladásból, nem je-
lenti azt, hogy a 112 mil-
lió eurós átigazolási díj
fele már megtérült, hi-
szen ebben benne van-
nak gyártási, terjesztési
költségek, a sportszer-
gyártó részesedése és
egyéb jutalékok. A játé-
kos óriási marketingér-
téke is nagyon fontos
szempont volt az átiga-
zolásnál, hiszen ez a 
mezeladás mellett sok
egyéb területen is jelen-
tős bevételnövekedést
hozhat a Juventusnak.

A közösségi médiá-
ban meglévő, mintegy
300 milliós rajongótábo-
rával jelen pillanatban
Cristiano Ronaldo „erő-
sebb brand” marketing-
szempontból, mint maga
a Juventus futballklub. 



Régi álmunk vált valóvá
Isten kegyelméből azáltal,
hogy a több mint hároméves
testvértelepülési kapcsolat az
Alsó-Küküllő menti Küküllő-
széplak és a Szolnok városa
melletti Szászberek között ki-
teljesedett a Gyerekek ünnepe
Küküllőszéplakon című projekt
sikeres megvalósításában.
Célkitűzésünk volt játékosan,
vakációs hangulatban, csil-
lagtúrák beiktatásával meg-
szervezni egy gazdag hitéleti,
illetve kulturális tábort a ven-
dég-, valamint a helyi gyere-
kekkel közösen, ami sikerült
is. 

Harminckét fős szászbereki gyer-
mekcsapat nyolc pedagógus kísére-
tében érkezett a faluba. A
megismerkedés, a közös ünnepi va-
csora a helyi kultúrotthonban, vala-
mint szabadtéri játék jegyében
zajlott az első este. Kíváncsian, jó
hangulatban indultunk Fehéregyhá-
zára, az Ispán-kúthoz, nagy köl-
tőnk, Petőfi Sándor utolsó földi
útjának, halálának, valamint a sza-
badságharc színterének megismeré-
sére. A Petőfi-emlékmúzeumban
felállított plakett hűen bemutatja a
csata mozzanatait. Következő úti cé-
lunk Segesvár volt, ahol a reformá-
tus templomban Biró István, a
Küküllői Református Egyházmegye
esperese, illetve a helyi gyülekezet
lelkésze érdekfeszítő előadásában
bemutatta a szászok városát, a kö-
zösségük életét, majd szeretetven-
dégséggel zártuk az együttlétet.
Alkalmunk adódott a segesvári vár-
ban sétálni, megtekinteni a híres
Óratornyot, a Szent Mária-kolostor-
templomot, és felsétáltunk a 172
fokból álló fedett diáklépcsőn a
Hegyi templomhoz. Ellátogattunk a
bonyhai Bethlen-kastélyba, ahol Fe-
hérvári Bálint helyi református lel-
késznek köszönhetően betekintést
nyertünk Árva Bethlen Kata életébe
és munkásságába. A látogatást a ma-

rosvásárhelyi várban tett séta tette fe-
lejthetetlenné, a gyerekek megcso-
dálhatták a 14. században, a
ferencesek által épített gótikus Vár-
templomot is, mely a 16. századtól
református templom, itt választották
Erdély fejedelmévé II. Rákóczi Fe-
rencet. Megtekintettük a Teleki
Tékát, melyet „ez egy igazi könyv-
tár” jelzővel illetett egy szászbereki
kislány, valamint a Kultúrpalota ma-
gyaros szecessziós épületét. Nem
hagyhattuk ki az állatkerti sétát és a
somostetői játszótér birtokba vételét
sem. Aztán rövid látogatást tettünk
az újonnan épült Küküllői Reformá-
tus Egyházmegye adminisztrációs
székhelyén Erdőszentgyörgyön,
majd Szovátára, a heliotermikus
tóhoz vezetett utunk. A gyerekek
számára élmény volt körbesétálni a
Medve-tavat, rácsodálkozni a ter-
mészet szépségére és változatossá-
gára, akár a Mogyorósi-, Rigó-,
Piroska-, Zöld- és Vörös-tavaknál,
akár a sóhegynél. A parajdi sóbánya

csalogatott hűvös termeivel, ahol a
bányatörténelmi múzeum és a kilátó
a harang alakú József-bányára el-
kápráztatott bennünket. Nem ma-
radhatott ki a szaladgálás, a játék a
tükörsima sópadlón, a falak „kós-
tolgatása”. 

A Székelyföldön, Farkaslakán
Tamási Áron síremlékénél kegye-
lettel emlékeztünk a székelyek leg-
jellegzetesebb és legnagyobb
írójára, a trianoni emlékmű előtt
pedig egyértelművé vált, hogy nem
határon inneni és határon túli gyere-
kek táboroztak együtt, hanem az
egységes magyar nemzet gyerekei.
Szejkefürdőn a híres székely kapuk
oltalmában felsétáltunk Orbán Ba-
lázs, a legnagyobb székelynek neve-
zett író síremlékéhez. Innen a Szent
Anna-tóhoz vezetett utunk, ahol
„közkívánatra” előbb egy medve-
bocsot, majd egy medvecsaládot
rendelt utunkba a Jóisten a gyere-
kek nagy örömére. A tó békéje lé-
lekben felkészítette a csapatot a

szombati 1000 székely leány talál-
kozójára. A csíkszeredai Szabadság
téri gyülekezőt követően székely
falvak népviseletbe öltözött leány-
aival és legényeivel közösen ünnepi
szentmisén vettünk részt a csíksom-
lyói kegytemplomban, majd a csík-
somlyói nyeregben hagyományőrző
néptánccsoportok előadásait tekint-
hettük meg, kézművesvásáron és
kézműves-kiállításon vettünk részt,
majd a gyereksátorban kedvükre
gyöngyöt fűzhettek a gyerekek,
vagy hagyományos játékokat ké-
szíthettek.

A közös tábort vasárnap a kükül-
lőszéplaki református templomban
ünnepi hálaadó istentisztelettel és
közös énekkel zártuk. Egymás hite
által épültünk, lelkiekben és isme-
retekben gazdagodtunk mindany-
nyian, valamint életre szóló
barátságok kötődtek a két település
lakói között, akik immár nem Ma-
gyarországról Erdélybe, hanem ott-
honról jönnek haza. Köszönet az

anyaországi Emberi Erőforrások
Minisztériumának és háttérintézmé-
nyének, az Emberi Erőforrások Tá-
mogatáskezelőnek a program
anyagi támogatásáért, a szászbereki
önkormányzatnak, a szászbereki
Kolping Általános Iskolának, a Kü-
küllőszéplaki Polgármesteri Hiva-
talnak az anyagi és szellemi
támogatásért, akárcsak a szászbe-
reki és a küküllőszéplaki szülőknek,
a gyerekeket kísérő lelkes pedagó-
gusoknak önfeláldozó munkájukért,
valamint a helyi nőszövetségnek az
ünnepi együttléteken szervezett sze-
retetvendégségekért.

Útjaink során az erdélyi vendég-
szeretetet, segítőkészséget tapasztal-
hattuk, a meglátogatott intézmények
részéről szakszerű, érdekfeszítő is-
mertetőkben volt részünk, mindezért
elismerés és köszönet.

A Küküllőszéplaki Református
Egyházközség nevében, 

Csepán Levente
lelkipásztor

Szerkeszti: Mezey Sarolta
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Ez a két római szám, az LIV. és
az LV. sugallta írásom címét.
Ugyanis a marosvásárhelyi Művé-
szeti Középiskola véndiákjai,
immár szinte hagyományt teremtve,
a 10 és 20 éves találkozóink után
három évben egymás tartottuk az
1963-ban és 1964-ben végzett ze-
nészosztályok találkozóit. A múlt
évi szünet után, az összetartozás re-
ményében, minden különösebb
szervezkedés nélkül sikerült újra a
négy évvel ezelőtti közös elhatáro-
zás nyomán a Malom utcai Laci
csárdában összeülni. Így az ez évi
közös találkozónk immár az 54., il-
letve az 55., római számokban kife-
jezve ez adta a fenti címet.

Most elmaradt az alma materi
osztályfőnöki óra. Sajnos a volt osz-
tályfőnökeink és tanáraink egy-két
kivétellel mind elhaltak, és a 63-as
végzettek 27-es létszámú osztályból
is négyen fentről figyelnek ránk. A
64-es maturandusok 17-es létszáma
teljes, akkor az egész Erdélyből ver-
buválódtunk, mert csak Kolozsvá-
ron és Marosvásárhelyen volt
magyar nyelvű képzés. Miután ki-
repültünk, ugyanúgy szétszóród-
tunk Konstancától Máramaros-
szigetig, Târgu Jiutól Nagyváradig,
de a Székelyföld több városába, fal-
vaiba is. Volt akinek a középiskola,
vagy az egyetem elvégzése után a
Kultúrpalota, vagy épp a volt isko-
lánk lett a munkaadója, volt akiket

innen, vagy az ország más vidékei-
ről sodort a politikai széljárás főleg
az európai, de az észak-amerikai
kontinensre is.

Most is sikerült, ha megfogyva
is, Spanyolországból, Németor-
szágból, Magyarországról, és a
hazai véndiákokat is pár órai
együttlétre egybecsalogatni. Sajnos
vannak igazolt hiányzóink, akik
egészségi állapotuk miatt nem tud-
tak a meghitt találkozón részt
venni, de akad pár olyan volt „baj-
társ” (?) is, aki mindig távol marad
a közös élményektől. Pedig mindig
van mesélnivalónk. Ami nagyon
elszomorító, hogy az érettségi tab-
lóink nyomtalanul eltűntek, a 63-
asok tablójából egy megcsúfított,
de megmentett darab a véletlen
folytán a birtokunkba került. Az il-
letékesek arra hivatkoznak, hogy

az iskolát az évtizedek során a pe-
dagógiai líceumhoz csatolták, majd
vissza, de felelőst nem találtak.
Soha jóvá nem tehető, visszafordít-
hatatlan, talán kimondhatom: szán-
dékos cselekedet. Megkérdőjelezni
fizikai odatartozásunkat?

De fejezzem be kissé jobb han-
gulatban írásomat. Jó volt együtt
lenni. A nyugdíjas éveink, a derűs
öregkor, egészségi problémáink ki-
értékelése után beszámoltunk gyer-
mekeink, unokáink sikereiről, de a
hazai politikai eseményeket is
igyekeztünk napirenden tartani. Az
élet megy tovább, ránk is a fele-
désbe merülés vár, de addig is sze-
retném, ha az elkövetkező júliusok
első szombatján a Laci csárdában
még többször találkozhassunk.

Szász Károly, 
1964-es művészetis véndiák

Légy Ismét Velünk – Légy Vidám!

Szászbereki és küküllőszéplaki gyerekek találkozása 
Hitéleti tábor küküllőszéplakon 

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért  a szerzők a felelősek. 
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók

minden esetben tüntessék fel telefonszámukat  
és lakcímüket.  

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Öröm és büszkeség tölt el, hogy
a ,,fületelki gyerekeim” számára
megvalósúlhatott a ,,mini” nyári
tábor, ami három napot tartott 15
gyerek, egy szülő, egy önkéntes és
jómagam részvételével. Marosvá-
sárhelyen volt a szállásunk a Jenő
és Doina Panzióban, és a három nap
alatt a várost és annak környékét lá-
togattuk. A szervezett tevékenysé-
geket a panzió folyosóján
kialakított helyiségben tartottam.

Hálámat nem tudom kifejezni a
New York-i Református Magyar
Egyháznak, nagytiszteletű D. Á.-
nak. Egy idős házaspár adománya
révén sikerült megszervezni a tá-
bort, és ilyenkor könnybe lábad a
szemem, hogy milyen véletleneken
múlik sok minden. A tábor célja a
szeretetre, egymás iránti tiszteletre

való nevelés, valamint a hitben való
megerősítés, amiben jelentős sze-
repe volt Kiss Krisztián marosvá-
sárhelyi lelkésznek, aki elvarázsolt
minket. Nagy hangsúlyt kapott az
illemszabályok elsajátítása és nem
utolsósorban a hála értelme, illetve
a kézügyességfejlesztés, a logopé-
diai gyakorlatok sem maradtak el.
Ünnep volt számukra a hófehér
ágynemű, a rusztikus ágy, a ven-
déglőben való étkezés, a játszóház,
a mozi, de főként az, hogy együtt
csináltunk mindent. Életem leg-
szebb napjai voltak, és megsirattak,
amikor azt kérték, hogy „Enikő
néni, 3 évet maradjunk itt, ne
együnk a vendéglőben, ne tessék
semmit venni, csak lakjunk itt,
együtt”. 

Rózsa Enikő, Nagykend

Együtt lenni jó! 



Négyszázötven éve, 1568. jú-
lius 24-én halt meg Don Car-
los spanyol infáns, II. Fülöp
király legidősebb fia, akinek
tragikus sorsa Schillert
dráma, Verdit opera írására
ihlette. 

Az 1545. július 6-án született
herceg a valóságban korántsem volt
az a tisztaszívű, az elnyomás ellen
lázadó szabadsághős, akinek a köz-
tudat elkönyveli. Terhelt családból
származott, a gyakori rokonházas-
ságok miatt a szokásos nyolc he-
lyett csak négy dédszülője volt,
azok közül is kettő őrületre hajla-
mos lánytestvér. Apja, a természe-
ténél fogva magányos és hideg II.
Fülöp hűen betartotta a nagyapa, V.
Károly intelmét: nem élvezetből
kell házasodnia, hanem azért, hogy
utódokat nemzzen. Don Carlosnak
az anyai szeretetet is nélkülöznie
kellett, mert Fülöp első felesége
(egyben unokatestvére), a portugál
Mária Manuéla belehalt a szülésbe.

A púpos, tyúkmellű, alacsony és
sánta gyermek a testi és szellemi
fejlődésben is visszamaradt. Be-
szélni csak ötévesen kezdett, akkor
is vékony és magas hangon, da-
dogva és kásásan. Vélhetően a szü-
letéskor elszenvedett agy-
károsodása miatt agresszív és sza-
dista hajlamai voltak. Kilencévesen
gyerekeket, szolgákat és állatokat
kínzott. Másik szenvedélye az evés
volt, így az egykor sovány fiú már
serdülőként elhízott. Rangjának és
származásának azonban teljesen tu-
datában volt, ha valamit a fejébe

vett, attól semmi és senki nem tán-
toríthatta el, modora dölyfös, visel-
kedése lobbanékony és
összeférhetetlen volt.

II. Fülöp 1555-ben lépett a spa-
nyol trónra, és azonnal nekilátott 
tízéves fia kiházasításának. Végül a
francia Erzsébet mellett kötött ki, de
váratlan fordulattal – politikai
okokból – ő vette el a fiának kisze-
melt arát. A legenda szerint Erzsé-
betnek viszonya lett volna
mostohafiával, de ez a körülménye-
ket figyelembe véve meglehetősen
valószínűtlen.

Don Carlost nem lehetett rávenni
a tanulásra, még latinul sem tudták
megtanítani, ami pedig rangját te-
kintve kötelezőnek számított volna.
Az udvaroncok egy ideig azzal ér-
veltek, hogy „a Habsburg gyerekek
későn érnek”, de az infánst érettebb
korában sem érdekelte az evésen, az
iváson és a nőkön kívül semmi.
Apja ettől függetlenül 1560-ban
Kasztília, majd három évvel később
Aragónia trónörökösének is elis-
merte. 1562-ben beíratták az egye-
temre, de ott is csak egy
szolgálólány keltette fel érdeklődé-
sét. Utána járkálva a sötétben leesett
egy lépcsőn, súlyos fejsérülést szen-
vedett, eszméletlenül találtak rá. Ál-
lapota az imádságok és az orvosi
kezelés ellenére sem javult, végül
egy száz éve halott szentéletű barát
múmiáját fektették az ágyába. A
szokatlan „gyógymód” használt,
Don Carlos magához tért, de nem
gyógyult meg, sőt még a korábbinál
is erőszakosabb és bizonytalanabb

lett.
Fülöp kénytelen volt belátni,

hogy fia, aki az Államtanács ülésein
mindent összezavart, alkalmatlan
arra, hogy örökébe lépjen. Bár
ismét kiházasításán kezdett fára-
dozni, Don Carlos nem kapott fele-
séget, amiként a németalföldi
kormányzói tisztet sem kapta meg,
amelyet apja neki ígért, s viszonyuk
teljesen elmérgesedett. Az infáns
dührohamai egyre vadabbak lettek,
megesett, hogy nyilvánosan karddal
fenyegetett meg egy bíborost, más-
kor fel akart gyújtatni egy házat,
amelynek ablakából séta közben
nyakon öntötték.

Fülöp türelme akkor fogyott el,
amikor a trónörökös érintkezésbe lé-
pett az Egmont gróf vezette 
németalföldi lázadókkal, és megpró-
bált hozzájuk szökni. Tervének
meghiúsulása után ügyetlen össze-
esküvést fabrikált, legalábbis gyón-
tatójának arról beszélt, hogy meg
kell ölnie „egy embert”, és gyanítani
lehetett, hogy az apjáról van szó.

A király cselekvésre szánta el
magát: miután elrendelte, hogy
Madrid összes templomában „egy
rendkívül fontos ügy” sikeréért
imádkozzanak, 1568. január 17-én
éjszaka páncélt öltött, és személye-
sen tartóztatta le ágyában fekvő fiát,
akit ezután már nem látott többé. A
herceget Arévalo várába zárták, egy
sötét és hideg toronyszobában ra-
boskodott, látogatókat nem fogad-
hatott, őrein kívül senkivel sem
érintkezhetett. Apja és a világ szá-
mára meghalt, nevét még beszélge-

tés és imádság közben is tilos volt
kiejteni. A kétségbeesett herceg a
fogságban tovább pusztította magát;
többször éhségsztrájkot kezdett, de
erőszakkal etették, ezután folyama-
tosan tömte magába az ételt, sőt
minden keze ügyébe eső tárgyat
megpróbált lenyelni, télen jéghideg
vizet locsolt szét és meztelenül be-
lefeküdt.

Rövidre szabott élete – mindösz-
sze 23 évet élt – 1568. július 24-én
ért véget. Egy héttel korábban az
utolsó morzsáig elfogyasztott egy
négy fogolymadárból sütött pásté-
tomot, amelyre több liternyi hideg
vizet ivott meg. Másnap rosszul lett,
állapota egyre romlott, de apja még
akkor sem látogatta meg, amikor
közölték vele, hogy közeleg a vég.
Ma is tartja magát a szóbeszéd,
hogy apja mérgeztette meg, de erre

semmilyen bizonyíték nincs, a le-
gendát a spanyolok ellen küzdő né-
metalföldi szabadságharcosok
kezdték terjeszteni. A praktikus II.
Fülöp mindenesetre az eredetileg a
fiának kiszemelt Anna Habsburg fő-
hercegnőt vette el negyedik felesé-
géül, elindítva a rokonházasságok
újabb sorozatát – s ennek végered-
ménye lett az utolsó spanyol Habs-
burg, a dinasztia minden testi és
lelki gyengéjét egyesítő II. Károly.

Don Carlos nevét Schiller drá-
mája és az ennek nyomán született
Verdi-opera tartotta fenn, de a tör-
téneti igazsághoz egyiknek sincs
sok köze. Ezek a művek romantikus
tragédiák, témájuk a szerelem és a
szabadságvágy, főhősük pedig egy
idealizált, nemes és bátor lovag, aki
a zsarnokság ellen küzd és árulás
következtében bukik el.

450 éve halt meg Don Carlos 

Negyven éve, 1978. július 25-
én született meg az angliai
Oldhamben az első lombik-
bébi, Louise Joy Brown, aki-
nek világra jövetele
forradalmasította a meddő-
ség kezelését és az orvostu-
dományt. 

Patrick Steptoe, a Manchester
közelében fekvő Oldham kórházá-
nak szülész-nőgyógyásza és Robert
Edwards, a Cambridge-i Egyetem
fiziológusa 1966 óta keresték a
megoldást a minden hatodik házas-
párt érintő meddőség kezelésére.
Kutatásaikat kezdetben a hivatalos
és szakmai körök is ellenállással fo-
gadták, etikai és szakmai okokból
egyaránt támadták. Hosszú évek
küzdelmével sikerült elérniük, hogy
a kis oldhami kórház, ahol Steptoe
az 1950-es évek óta dolgozott, he-
lyet és lehetőséget biztosítson szá-
mukra, létrehozva egy kis kutatási
központot.

Elsősorban a méhkürt elzáródását
vizsgálták, mert a meddő nők egyö-
tödénél ez tehető felelőssé a termé-
ketlenségért. A kutatók kidolgozták
a peteérés előidézésének módját, az
érett petesejtek kivételét a petefé-
szekből és a lombikba tett petesej-
tek női testen kívüli
megtermékenyítését, de a jól begya-
korolt folyamat végén az anya-
méhbe visszahelyezett petesejtek
csak néhány hétig maradtak életben.

Több mint egy évtizede próbál-
koztak már sikertelenül, amikor
1977-ben egy bristoli házaspár ke-
reste fel őket. A saját gyermekre
vágyó Lesley és John Brown a fele-
ség méhkürtelzáródás okozta med-
dősége miatt egyik orvostól a
másikig járt, és utolsó reménység-
ként döntött úgy, hogy alávetik ma-
gukat az új, kísérleti módszernek. A
beavatkozás 1977. november 10-én
történt meg az oldhami kórházban.
A Steptoe által az asszony szerve-
zetéből kivett petesejtre Edwards
egy Petri-csészében a férfi hímivar-
sejtjeit cseppentette, a megterméke-

nyült petesejt ezután a sejtosztódás
bekövetkeztéig egy speciális oldat-
ban nevelkedett. Az orvosok ezúttal
változtattak addigi gyakorlatukon:
míg korábbi kísérleteik során a
méhbe való visszahelyezéssel kö-
rülbelül négy-öt napig, a petesejt 64
sejtre osztódásáig vártak, addig a
megtermékenyült petesejtet most
két és fél nap után visszahelyezték
a méhbe.

A visszahelyezett petesejt sikere-
sen beágyazódott a méh üregében.
Az ezt követő hetek és hónapok
problémamentesen, de súlyos aggo-
dalmakkal teltek, az orvosok
ugyanis nem tudhatták, hogy nem
csúszott-e hiba a beavatkozásba,
ami miatt a baba károsodást szen-
vedhet. 1978. július 25-én, kilenc
nappal a szülés várható időpontja
előtt Lesley Brownnál vérmérgezés
tünetei mutatkoztak, ezért Steptoe a
császármetszéses szülés megindí-
tása mellett döntött.

Aznap éjjel, 11 óra 47 perckor
megtörtént a csoda, világra jött az
„évszázad gyermeke”, egy 2608
grammos egészséges kislány, 
Louise Joy (Öröm) Brown. Nem
csupán a fogantatása, de életének
első időszaka is különleges volt: öt
hónapos koráig több mint ötvenezer
kilométert utazott, járt Kanadában,
az Egyesült Államokban és Japán-
ban, tudományos összejöveteleken
és televíziós fellépéseken „vett
részt”, az újságok címlapjára került.
A Brown család négy évvel később
egy újabb kislánnyal, Natalie-val
gyarapodott, aki megszületésekor
már a negyvenedik lombikbébi volt.
Natalie maga is bekerült az orvos-
tudomány történetébe, mert 1999
májusában, tizenhét évesen – a lom-
bikbébik közül elsőként – természe-
tes úton fogant babának adott életet.
Louise Brown huszonhat évesen
ment férjhez, és 2006-ban megszü-
letett első – természetes úton fogant
– fia, majd 2013-ban második gyer-
meke is.

Az első lombikbébi 
40 éve született 
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Polgár Judit Sakkpalota és
Sakkjátszótér programjait
szeptembertől már Kínában
is alkalmazni fogják.

„Valljuk, hogy a sakk révén a
gyerekek később alkalmazkodni
tudnak a folyamatosan változó
helyzetekhez, egyéni gondolatok-
kal érvényesülhetnek a közössé-
gükben” – nyilatkozta a magyar
köztelevízió híradójának Polgár
Judit sakknagymester. A Sakkpa-
lota és Sakkjátszótér program meg-
alkotója Pekingből nyilatkozott a
közmédiának és elmondta, hogy a
gyerekek játék közben gyakorol-
hatják a döntéshozatalt, és ily
módon a tetteikért is megtanulhat-
nak felelősséget vállalni.

„Fantasztikus az együttműkö-
dés a Chess IVY-val, egy olyan
láncolattal, amely a Sakkpalotát és
a sakkot a bevásárlóközpontokba
viszi be, aminek mi nagyon örü-
lünk. Kíváncsi vagyok, hogy itt
mennyi gyerek fogja majd ebből a

tapasztalatból sikeresen és haszno-
san építeni a jövőjét” – fogalma-
zott Polgár Judit, aki egy pekingi
versenyen tartózkodik, ami a Vi-
lágsakkfesztivál egyik előrendez-
vénye. 

Az MTI-hez eljuttatott közle-
mény szerint a Sakkpalotában részt
vevő magyar gyerekek 40 száza-
lékkal jobb eredményt értek el a
tantárgyi kompetencia teszteken, s
a jövőben az ázsiai országban az
óvodás- és iskoláskorú gyermekek
is megismerkedhetnek vele. A
kommüniké kiemeli, minden idők
legjobb női sakkozója vasárnapig
egy ötnapos versenyen tartózkodik
Kínában, ahol a gyerekekből álló
csapatok nemcsak a sakktábla mel-
lett, de a csapatszintű, a közösségi
és a társadalmi problémák megol-
dása terén is bizonyíthatják ráter-
mettségüket.

Ezt követően Polgár Judit sze-
mélyesen is felkeresi a programhoz
ősztől csatlakozó iskolákat, és az

intézmények igazgatóit előadáson
vezeti be a Sakkpalota rejtelmeibe.

„2016-ban kezdődtek meg a tár-
gyalások arról, hogy a programja-
ink a 4-10 éves kínai gyermekek
számára is elérhetővé váljanak” –
idézi a közlemény Polgár Juditot,
aki kiemelte: hisz abban, hogy a
sakk felhasználása nagyban segít a
21. század generációjának elsajátí-
tani azokat a képességeket, ame-
lyek elengedhetetlenül szüksé-
gesek a sikeres felnőttkorhoz.

A Sakkpalota 2013 óta választ-
ható tantárgyként a magyar nemzeti
alaptanterv része, már 350 iskolá-
ban vezették be, közel 15 ezer gye-
rekhez jutott el országszerte, és
csaknem 1000 tanító végezte el A
tehetségfejlesztő sakk mint oktatási
eszköz elnevezésű 30 órás akkredi-
tált pedagógiai továbbképzést –
fejti ki a kommüniké, amely leszö-
gezi: a programban részt vevő taná-
rok nem sakkot, hanem sakkal
tanítanak.

Polgár Judit nagymester programjai
Választható tantárgy lesz kínában is a sakk



ADÁSVÉTEL

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉG!
ELADÓ Marosvásárhelyen, központi
zónában, III. és IV. emeleten pentho-
use stílusú luxusapartman igényes-
nek, dupla garázzsal (körülbelül 32
m2), mely az épület első szintjén ta-
lálható. A lakás 160 m2, külön bejá-
ratú, ultramodernül felszerelt, két
hálószobával, szaunával, tágas nap-
paliba nyíló,  teljesen felszerelt, be-
bútorozott konyhával, két
fürdőszobával (jacuzzival), öltöző-
szobával és nagy balkonnal. A lakók
biztonságát fém bejárati ajtó, vala-
mint az épület biztonsági szolgálata
védi. Ára alkudható. Érdeklődni a
0745-507-253-as telefonszámon.
(sz.-I) 

ELADÓ Dacia-gumi és alkatrészek,
perzsaszőnyeg, automata mosógép,
biciklik. Tel. 0365/448-371, 0771-538-
831. (9489)

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

KÖZPONTI ZÓNÁBAN LEVŐ PAN-
ZIÓ, VENDÉGLŐ PINCÉRT alkal-
maz. Tel. 0744-624-976. (62459-I)

ELADÓ 2-es, 3-as váltóeke. Tel.
0745-404-666. (9535-I)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0757-626-019. (9406)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0742-403-955.
(9416)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(9416)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-707-713.
(9415)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0755-873-
628. (9415)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0740-570-
753. (9497)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0745-793-
465. (9497)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(9432)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-465-511. (9664)

MINDENFÉLE

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

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. 
(9410-I)

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

HŰTŐK javítása lakásán, garancia.
Tel. 0748-020-050. (9385-I)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (1778-I)

VÁLLALUNK tetőszigetelést (bitu-
mennel). Tel. 0742-475-869. 
(9516-I)

KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemez-
ből, cserépből, teraszt fából; bármi-
lyen javítást vállalunk. Nyug-
díjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0745-680-818, Csaba. (9472-I)

MASSZÍV FÁBÓL bármilyen bútort,
külső és belső lépcsőt készítünk.
Antik, régi bútorokat javítunk garan-
ciával. Tel. 0751-233-923. (9534-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk július 24-én
GYÖRGY-MÓZES ANDRÁSRA
halálának 3. évfordulóján.
Nincs olyan nap, hogy ne
gondolnánk rád. Emléked
legyen áldott! Szerettei. (sz.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
július 24-én a szeretett férjre,
édesapára, nagytatára, ifj.
GYÖRGY GYÖRGYRE halá-
lának 12. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(9513-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
LABUD ADÉLRA halálának 11.
évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá szeretettel.
Emlékét őrizzük: édesanyja,
férje, gyermekei: lánya,
Renáta családjával és lánya,
Blanka. (9547-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
özv. KISS FERENCNÉ  

szül. TORDAI ROZÁLIA 
2018. július 22-én, nagyon hosz-
szú, súlyos szenvedés után meg-
pihent. Temetése július 24-én,
kedden du. 2 órakor lesz a kato-
likus temető felső kápolnájából.
Pihenése legyen csendes! 

Búcsúzik tőle gondozója, Clara
és Ferenc, családjukkal. 

Pihenj békében, drága kicsi 
Rózsikám! (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett édesanyám, 

KUHARCZ ZSÓFIA 
77 éves korában 2018. július 22-
én elhunyt. Búcsúztatása július
24-én, kedden 16 órakor lesz Ma-
rosvásárhelyen, a Vili temetke-
zési társaság ravatalozó-
termében. Örök nyugalomra he-
lyezzük július 25-én, szerdán 14
órakor a brassói postaréti teme-
tőben. Emléked, mami, a szí-
vünkben tovább él. 

A gyászoló család. (9537-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, melyet türelemmel visel-
tél magadban. Nyugodjál
csendesen! Mély fájdalommal
búcsúzunk 

KUHARCZ ZSÓFI 
mamától. 

Jenő és az unokák. (9537-I)

A búcsú nélküli elválás emléké-
vel tudatjuk, hogy a marossárpa-
taki születésű 

NAGY FERENC 
életének 75. évében elhunyt. Bú-
csúztatása 2018. július 24-én lesz
a jászkarajenői (Magyarország)
ravatalozóból. Akik ismerték és
szerették, emlékezzenek rá ke-
gyelettel. Nyugodj békében! 

Emlékező unokatestvérei. 
(9544-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, anyatárs, rokon, 

NEMES ILONA 
született ANDÓK ILONA 

életének 86. évében csendesen
megpihent. Búcsúztatása 2018.
július 25-én, szerdán 12 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben, és a cserefalvi
sírkertben helyezzük örök nyuga-
lomra. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (9548-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett édesapám, 

BUJA DUMITRU
82 éves korában elhunyt. A
mennyekben újra, ezúttal örökre
együtt lesz édesanyámmal, Mar-
gittal és testvéremmel, Tibivel.
Temetése július 25-én, szerdán
13 órakor lesz a református te-
metőben. Nyugodjék békében! 

Cristi (-I)

A Népújság hirdetési irodájában felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI  JELENBE.
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

FONtOS  tELEFONSzÁMOk
• 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
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

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

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONtOS tELEFONSzÁMOk rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

ZARÁNDOKÚT:  Izrael–Jordánia, 2018. november 8-15.
A marosvásárhelyi  kövesdombi római katolikus egyházközösség
György Tibor plébános vezetésével zarándoklatot szervez. 
Főbb állomások: Tábor-hegy, Názáret, Kána, Nyolc Boldogság
hegye, Tiberiász, Jeruzsálem, Tel-Aviv, Holt-tenger, Jordániában
pedig Amman, Jerash, Nébó-hegy és a csodálatos Petra. 
Szabad helyek  száma: 10. 
Minden érdeklődőt szeretettel tájékoztatunk a 0744-909-601-es
telefonszámon. (sz.-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848) 
A KALLÓS ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY állást hirdet 2018. szeptember 7-től: PEDAGÓGUS (egy hely
– 6-14 éves gyerekek oktatására, nevelésére, felügyeletére) a nagysármási szórványbentlakásban. Jelent-
kezni és érdeklődni 2018. július 29-ig a következő e-mail-címen lehet: gyongyi@kallos.org.ro vagy te-
lefonon: 0744-800-533. (sz.-I)
ELŐKÖNYVELŐT keresek, tapasztalat nem szükséges. Tel. 0747-435-332. (9468-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET alkalmaz. Ha szeretnél egy jó csapatban dolgozni, ahol megbecsülnek,
akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe bónuszok és versenyképes juttatás jár. Várjuk önéletrajzodat
a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a 0740-681-541-es telefonszámon. (62511-I) 
A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ  A TERMELÉSI OSZTÁLYÁRA. Az önéletraj-
zokat a cég székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be vagy elküldhetik
a következő e-mail-címre: secretariat@triplast.ro. Érdeklődni a 0742-147-723-as telefonszámon. 
(62473-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZE-
RELŐ-SEGÉDET. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem, étkezési jegyek, az utazási költségek elszámolása.
Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9–17 óra között. A román nyelvű önéletrajzot a következő e-mail-
címre várjuk: office@consuselectric.ro (62499-I)
BETANÍTOTT MUNKÁRA MUNKATÁRSAKAT keresünk. Jó kereseti lehetőséget és civilizált mun-
kakörülményeket ajánlunk. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre  elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-
as telefonszámon. (62468-I)
KOMOLY NÉMET CÉG MUNKÁSOKAT alkalmaz Németországba. Tel. 0748-782-602. (9521)
ÉLELMISZERÜZLETBE alkalmazunk KÉT, lehetőleg román, magyar és angol is nyelvet beszélő EL-
ÁRUSÍTÓNŐT. Tel. 0747-492-400. (9545-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KLARA gyógyító és javasasszony a leghatékonyabban, gyógynövényekkel, talizmánokkal,
a legrövidebb idő alatt oldja meg az önök problémáit. Segít az átkok és kötések
feloldásában, szétesett családokat egyesít, sikert visz otthonukba és vállalkozásukba, segít
az impotenciában, epilepsziában, alkoholizmusban, depresszióban, psoriasisban,
reumában, gyógyíthatatlan betegségekben stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi Kelemen hálás, mert Klara segítségével
meggyógyult epilepsziás gyermeke; Dicsőben Karinához visszatért kedvese; Margit
Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András
hálásak, mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy férje kigyógyult az impotenciából,
alkoholizmusból; a marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy ismét együtt lehet kedvesével.
Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Az egységes adóbevallási nyilatkozat 
benyújtásának határideje: július 31.

Július 12-én, a csütörtöki kormányülésen arról döntöttek, hogy július 31-éig meghosszabbítják a magán-
személyeket érintő, a jövedelemadóra, valamint a társadalombiztosításra vonatkozó egységes adóbevallási
nyilatkozat benyújtási határidejét. 

A határidőt azért hosszabbították meg, mert a március 15-ig teljes egészében befizetett jövedelemadó
utáni 5 százalékos kedvezmény, illetve a társadalombiztosítási hozzájárulások időben való törlesztési ked-
vezménye felkeltette az adóköteles személyek érdeklődését, és a határidő közeledtével az online szolgáltatást
túl sokan vették igénybe. A nyilatkozatot azon személyek kell benyújtsák, akiknek adóbevallási kötelezett-
ségük van: a Romániában vagy/és külföldön 2017-ben megvalósított jövedelem után, a 2018-as évre felbe-
csült, Romániában megvalósított jövedelemről, illetve azok, akik kötelesek bevallani a becsült jövedelmet
a társadalombiztosítási hozzájáruláshoz való besorolás végett.

A nyilatkozatot online kell benyújtani a virtuális privát szféra (SPV) révén a felhasználónév és jelszó bir-
tokában, vagy digitális bizonylattal, illetve az e-guvernare.ro honlapon. 

A nyilatkozat űrlap formájában is benyújtható a közpénzügyi igazgatóságok iktatójában, vagy eljuttatható
postán is, ajánlott levél formájában, de minden esetben szükséges az átvétel igazolása. 

A pénzügyi törvények értelmében az egységes adóbevallási nyilatkozat benyújtásának elmulasztását 50–
500 lej közötti összegekkel bírságolják – áll az intézmény sajtóosztályának közleményében. 

Az egységes online adónyilatkozatokat 
a https://declunica.anaf.ro/ honlapon kell benyújtani

Az egységes adónyilatkozatok online kitöltésének és benyújtásának megkönnyítése érdekében a Köz-
pénzügyi Minisztérium és az Adó- és Pénzügyi Hivatal applikációt bocsát az adófizetők rendelkezésére,
amely a https://declunica.anaf.ro honlapon érhető el. 

Az egységes nyilatkozat a https://declunica.anaf.ro oldalon tölthető ki és nyújtható be a virtuális internetes
felületen a felhasználó és a jelszó megadásával.

Javasoljuk, hogy az egységes adónyilatkozat kitöltésére és benyújtására alkalmas applikációt használva
mielőbb nyújtsák be az adónyilatkozatokat, ezzel is megkönnyítve a nagyszámú felhasználó adatainak fel-
dolgozását. 

Azok az adófizetők, akik az egységes adóbevallást elektronikus formában nyújtják be, 5 százalékos ked-
vezményben részesülnek a 2019. március 15-ig teljes összegben befizetett, 2018-ra szóló jövedelemadóból.
A törvény értelmében ugyancsak 5 százalékos kedvezményt élveznek a társadalombiztosítási hozzájárulás
esetén is. 

A kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály

A MAROS MEGYEI TANÁCS

HIRDETÉS

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket a
Maros megyében, Dános községben, Keresd faluban
kivitelezésre javasolt „Ideiglenes híd a Dános–Ke-
resd–Szeben megye határa közötti 143-as megyei
úton, 11+200 km” projekt besorolásának felülvizs-
gálatára vonatkozó döntésről.
A környezetvédelmi hatóság döntése és az ezzel
kapcsolatos információk tanulmányozhatók a Maros
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén
(Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám) hétfőnként
9–15 óra között, keddtől péntekig 9–12 óra között,
valamint a projekt tulajdonosának, a megyei ön-
kormányzatnak a székhelyén (Marosvásárhely, Győ-
zelem tér 1. sz.) hétfőtől péntekig 8–16 óra között,
illetve a két intézmény honlapján a
http://apmms.anpm.ro és a
http://www.cjmures.ro oldalon.
Az érdekeltek a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén nyújthatják be észrevétele-
iket hétfőnként 9–15 óra között, keddtől péntekig
9–12 óra között, a közléstől számított 10 napon
belül.

Péter Ferenc                Paul Cosma
ELNÖK                        JEGYZŐ

Ovidiu Dancu
ALELNÖK
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DIMITRIE CANTEMIR POSZTLICEÁLIS ISKOLA 
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel 

akkreditált tanintézet

SZAKKÉPESÍTÉS ÉVES TANDÍJ KEDVEZMÉNYEK A KÉPZÉSEK RÉSZTVEVŐINEK 

ÁLTALÁNOS 
ORVOSI 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej 
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján

• A nehéz anyagi helyzetben levő diákok kérvényezhetik
a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb felvilágosítás
a titkárságon) 
• Szálláslehetőség az európai normáknak megfelelő diák-
bentlakásban 
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a
diákokra összpontosító interaktív módszerekkel
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola hon-
lapján 
• Állandó bejárási lehetőség a Serafim Duicu könyvtárba,
hozzáférés az adatbázisához és az internethez
• Ingyenes részvétel az iskola által szervezett helyi és
országos ülésszakokon és szimpóziumokon 
• A hallgatók a gyakorlati képzést egészségügyi in-
tézményekben és gyógyszertárakban végzik. A 2016-17-es
és a 2017-18-as tanévben 20, illetve 40 II. és III. éves diák
az Erasmus+ program keretében 19 napot Olaszországban
és Spanyolországban gyakorlatozott. Az iskola a 2018-
2019-es tanévre új projektet nyújtott be, ami az általános or-
vosi asszisztens szakos diákok versenyképességének
növelését célozza, olaszországi, németországi és 
spanyolországi gyakorlati képzések által.

GYÓGY-
SZERÉSZ- 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján 

Beiratkozás: 
2018. július 

9–27. 
2018. 

szeptember 3–7.
10-17 óra között
hétfőtől péntekig 

a Dimitrie 
Cantemir

Posztliceális
Iskola

titkárságán, 
a Bodoni Sándor

utca 
3-5. szám alatt 

A BEIRATKOZÁSHOZ/
TÖRZSKÖNYVEZÉSHEZ 

SZÜKSÉGES IRATOK
A középiskola elvégzését igazoló okirat (eredeti)
vagy az érettségi diploma, illetve az azt
helyettesítő igazolás, születési bizonyítvány
(eredeti), házasságlevél (eredeti), személya-
zonossági igazolvány, orvosi igazolás a család-
orvostól, amely igazolja, hogy a jelentkező
egészséges („clinic sănătos”) és képes az
egészségügyi asszisztensi szakma gyakor-
lására. Ezt az igazolást minden tanév elején be
kell nyújtani. 
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el. 
A beiratkozási díj 150 lej. A díj befizetése alól
mentesülnek az árvák, illetve a gyakorló
pedagógusok gyermekei, erről a szülők tanin-
tézményében kiadott igazolást kell bemutatni. 
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy
időben történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj
első részletét is.

Tájékoztatás:
tel/fax: 0365 401 129 

www.scoalacantemir.ro

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

A LOCATIV RT.
– Marosvásárhely, 

Bartók Béla utca 2/A –
nyilvános árverésen 

bérbe adja Marosvásárhelyen az alábbi nem lakás rendeltetésű
helyiségeket:

1. 1848. út, aluljáró, 123,76 négyzetméter, közétkeztetés, szerencse-
játékok, sportfogadás

2. Győzelem téri aluljáró, 10/2-es helyiség, 144,60 négyzetméter,
nemélelmiszer-kereskedelem

3. Győzelem téri aluljáró, 14-es helyiség, nyitott, 37,50 négyzetmé-
ter,  nemélelmiszer-kereskedelem

4. Nagydisznódi utca 1. szám, 41 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
5. Dózsa György u. 16. szám, 25,10 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
6. Székely Vértanúk u. 10–12. szám, 87,28 négyzetméter, szolgálta-

tás/iroda
7. Ifjúság utca 3., 7,30 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
Az árverésre 2018. augusztus 6-án 10 órától kerül sor a dokumen-

táció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A
szám alatt, a 7-es  irodában  lehet megvásárolni   (ára 100 lej) július
19-étől, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és a dossziét benyújtani
augusztus 3-án 12 óráig lehet.  

Az árverésen azok vehetnek részt, akik  a határidőig benyújtják a
részvételi dossziéjukat és licitálnak. 

Bővebb felvilágosítás  naponta a székhelyen és a 0265-260-375 (25-
ös mellék) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honlapon.


