
Egységes 
bankszámlára 
kell utalni
Július elsejétől a jogi, az engedélye-
zett személyek, a családi vállalkozá-
sok egy egységes számlára kell
átutalják az államnak befizetendő adó-
kat. Ezt az országos Adó- és Pénzügyi
Hivatal elnökének 2018. évi 1612-es
számú rendelete írja elő. 
____________2.
Földtulajdonjog 
és oktatás
Péter Ferenc, az RMDSZ megyei el-
nöke, Császár Károly és Novák Csaba
Zoltán szenátorok pénteken közös saj-
tótájékoztatón számoltak be egyrészt
az elmúlt két év, másrészt a tavaszi
parlamenti ciklus tevékenységéről. 
____________4.
Templomjavítás 
és hit a misszióban
Gőzerővel folynak a munkálatok a
csíkfalvi református templomnál, de
Jobbágyfalván és Búzaházán is dol-
goznak már, és következik Nyárádre-
mete. Az egyik nyárádmenti
református szórványban fellobbant a
reménység lángja.
____________5.

Szombaton egész nap nyitva állt a ger-
nyeszegi Teleki-kastély. A nyolcadik al-
kalommal megszervezett kastélynap
programja idén is igen színes volt, min-
den korosztály talált kedvére valót.  

Vezetett séták keretében mutatták be az épü-
let és a Teleki család történetét az érdeklődők-
nek, de emellett előadások, fotókiállítás,

filmvetítés, korabeli táncelőadás, valamint
dzsesszkoncert is szerepelt a felnőtt látogatók-
nak szánt kínálatban. De legjobban talán mégis
a gyerekek szórakoztak, hiszen lehetett lova-
golni, kézműveskedni, délután pedig bűvész-
mutatványokkal kápráztatták el őket. 

Sokan éltek a lehetőséggel, hogy a Gernye-
szegi Teleki Kastély Egyesület által szervezett
kastélynapon meglátogassák az impozáns ba-
rokk épületegyüttest. Az idő is kedvező volt, így

kiváló családi programnak bizonyult a gernye-
szegi kiruccanás. Már a délelőtti órákban szá-
mos látogató érkezett, főként kisgyerekes
családok, és amíg a csemeték játszottak, kéz-
műveskedtek, addig a szülők, nagyszülők a kas-
télypark terebélyes fáinak az árnyékában egy
plédre vagy egy padra telepedve beszélgettek,
vagy éppen könyvet olvastak. 

Szegény gazdagság 
A lakosság számához képest – európai és talán még tágabb viszony-

latban is – Romániában működik a legtöbb orvosi kar (18), amelyek
évről évre ontják a végzősöket. Miközben a kormány nem kis összeget,
személyenként több mint 80.000 lejt költ egy orvos képzésére, országos
viszonylatban annyira csökken a szakorvosok száma, hogy a hiányt
nehéz vagy lassan már nem is lehet pótolni. A rendkívül nehéz hely-
zetben levő vidéki egészségügyi egységek mellett a nagyvárosokban is
előfordul, hogy az elismert szakorvosokhoz többhetes várakozás után
juthat be az átlagember. 

A statisztikák szerint 2004 és 2014 között 14.000 orvos hagyta el az
országot, és hasonló arányban az egészségügyi asszisztensek is. A pon-
tos kimutatások birtokában ez a szám ma már jóval nagyobb. Ami azt
tükrözi, hogy Románia elsősorban az Európai Unió – és nem a saját
országa – számára képez orvosokat. Akiknek a többsége a nyugati or-
szágokban az ott lakók által nem óhajtott vidéki állásokat tölti be,
ahogy a rendszerváltás után Magyarországon is történt. Itthon pedig
egyre nő az egyenlőtlenség. A nagyvárosokban, az egyetemi közpon-
tokban továbbra is sokan szeretnének elhelyezkedni, a vidéki kis kór-
házak, a háziorvosi rendelők iránt már alig vagy egyes településeken
egyáltalán nincs érdeklődés. Ha nem lennének a nyugdíjkorhatár kö-
zelében lévő vagy már nyugdíjas, de a szükség miatt még visszatartott
orvosok, sok egészségügyi intézmény ajtajára lakat kerülne. Sajnálatos
módon a háziorvosjelölteket már az sem vonzza a vidéki településekre,

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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Egyre népszerűbb a gernyeszegi rendezvény

Benépesült a Teleki-kastély



Fintaházi és kisteremi falunap
Július 28–29-én Nyárádkarácson községi falunapot tar-
tanak Fintaházán és Kisteremiben. 28-án, szombaton
délután 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 is-
kola udvarára felállított szabadtéri színpadon. Az egy-
begyűlteket a Pentagon zenekar és a község
néptánccsoportjainak előadása szórakoztatja. Az ün-
nepséget tűzijáték zárja. 

Petőfi-ünnepély Fehéregyházán 
Július 29-én, vasárnap a fehéregyházi Petőfi Sándor
Művelődési Egyesület ünnepséget szervez a költő tisz-
teletére. A rendezvény keretében az Ispán-kúti emlék-
műnél 9.15-től koszorúzást tartanak, amit 10 órától

ünnepi istentisztelet követ a fehéregyházi református
templomban. 11.30-tól koszorúzással egybekötött meg-
emlékezésre kerül sor a múzeumkertben. 

Nyárádmenti Fesztivál
és Gézengúzok II.

Július 25–29. között zajlik a Nyárádszeredai Polgármes-
teri Hivatal szervezésében a Nyárádmenti Fesztivál ren-
dezvénysorozata. Ennek részeként 27-29-e között a
nyárádszeredai önkormányzat és a Gézengúzok gye-
rekfesztivál csapatának szervezésében kerül sor az első
Nyárádmenti Gézengúzok nevet viselő fesztiválra a
Pásztortűz panzióban. A gyerekfesztivál a 0-12 éves
gyerekeket és szüleiket szólítja meg, idén már második
alkalommal. A Nyárádmenti Gézengúzok programja
megegyezik a július elején tartott Gézengúzok gyerek-
fesztiváléval. Jegyeket a Nyárádmente Kistérségi Tár-
sulás irodájában Nyárádszeredában, a Bocskai tér 45.
szám alatti irodában lehet vásárolni. Érdeklődni, jegye-
ket foglalni a 0745-098-766-os telefonszámon lehet. 

Július elsejétől a jogi, az enge-
délyezett személyek, a családi
vállalkozások egy egységes
számlára kell átutalják az állam-
nak befizetendő adókat. Ezt az
országos Adó- és Pénzügyi Hiva-
tal elnökének 2018. évi 1612-es
számú rendelete írja elő. 

Az állami költségvetés, valamint a
nyugdíj- és egészségügyi biztosítás két
külön számlájából lett egy egységes
számla (contul unic), így a hónap 25-
éig törlesztendő adókat a RO 84 TREZ
4765503X XXXX XXXX egységes
bankszámlára kell átutalni – tudtuk
meg az Adó- és Pénzügyi Hivatal

Maros megyei kirendeltségének vezér-
igazgatójától, Dénes Iréntől. Megke-
resésünk során arról tájékoztatott,
hogy amennyiben az adóköteles jogi
személyek továbbra is az eddig hasz-
nált külön bankszámlákra utalnák a
pénzt, szeptember 30-ig azt átirányít-
ják az egységes számlára. 

Az átállási időszakot követően,
szeptember 30. után azonban a pénz-
összeg visszakerül az adóköteles bank-
számlájára, és hátralékot számítanak
fel az érintetteknek, annak ellenére,
hogy meggyőződésük szerint kifizet-
ték az állammal szembeni tartozásai-
kat. Azért is ajánlott követni az
utasítást, mert egy jól fizető cég fölös-
legesen kerülne abba a kellemetlen
helyzetbe, hogy utólag bírságokat kell-

jen törlesszen, ugyanis minden be nem
fizetett adó után késedelmi kamatot
számolnak fel – mondta az intézmény-
vezető. Ezt és az utólagos félreértése-
ket elkerülendő az adóhatóság
figyelmezteti az adóköteles személye-
ket a nemrég életbe lépett egyik fontos
változásra.

Arra a kérdésre, hogy mi volt a célja
a változtatásnak, az intézmény veze-
tője az egyszerűsítést emelte ki, azt,
hogy több számla helyett egy helyre
csoportosítsák az állam költségveté-
sébe kerülő adókat. 

Mint mondta, reményeik szerint
előbb-utóbb a héán (TVA) kívül min-
den más adózást egyetlen számlára
utalhatnak majd az adóköteles jogi
személyek.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

2, 8, 41, 28, 40 + 8 NOROC PLUS: 8 1 0 4 6 7

1, 2, 26, 14, 13, 24 SUPER NOROC:  4 5 4 7 1 0

4, 48, 39, 44, 24, 9 NOROC: 9 1 1 3 1 6 1

Az egységes adóbevallás a hónap
végéig benyújtható

A július 12-i kormányülésen arról döntöttek, hogy július 31-
éig meghosszabbítják a magánszemélyeket érintő, jöve-
delemadóra, valamint a társadalombiztosításra vonatkozó
egységes adóbevallási nyilatkozat benyújtásának határ-
idejét. A pénzügyi törvények értelmében az egységes adó-
bevallási nyilatkozat benyújtásának elmulasztását 50–500
lej közötti összegekkel bírságolják.

Székely-mezőségi népzene- 
és néptánctábor

Július 25–29. között zajlik Mezőbergenyében a székely-
mezőségi népzene- és néptánctábor. Lesz néptáncokta-
tás, melynek során mezőbándi és mezőkölpényi táncokat
tanulnak naponta 10 és 16 órától, népdaloktatás, élő zene,
előadás és táncház. Az eseményt a Kincsásó Egyesület
szervezi, főtámogatója a helyi református egyházközség
és a Domino Construct Expert. 

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működ-
tetett Nagyinet program résztvevői számára július 28-án,
szombaton a Hunyad megyei Véka-szurdokhoz szervez-
nek kirándulást. Indulás reggel 7 órakor. Bővebb tájékoz-
tatásért érdeklődni és feliratkozni a 0748-741-507-es
telefonszámon lehet Illyés Claudia könyvtárosnál.

Klubnap és kirándulás
A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fi-
ókja július 26-án klubnapot tart a tagok számára. Ezt kö-
vetően, július 31-ére kirándulást szerveznek a Szováta –
Gyergyószentmiklós – Karácsonkő (Piatra Neamţ) – Né-
metvásár (Târgu Neamţ) – Borszék – Maroshévíz – Szász-
régen útvonalon. Feliratkozni naponta 10–13 óra között
lehet az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám
alatti székhelyén, az emeleten.

Izrael-sarok – 
a zsidó közösség története

Megnyílt és délelőttönként látogatható a marosvásárhelyi
zsidó hitközség múzeuma a volt Iskola (ma Aurel Filimon)
utcában, a zsinagóga mellett. Az Izrael-sarok nevű múze-
umban fényképek, tárgyak elevenítik fel a városunkban élő
zsidó közösség történetét. A zsidó családok életét és val-
lásgyakorlását szemléltető teremben egy eredeti Tóra is
látható, egy másik teremben az egykori zsidó negyed ma-
kettjét is megtekinthetik az érdeklődők.

Aranyláncra „szakosodva”
Július 18-án a szászrégeni rendőrség bűnügyi osztálya
előállított egy 19 éves fiatalt, akit egyelőre kétrendbeli lo-
pással gyanúsítanak. Július 13-án egy 69 éves nő panaszt
tett a rendőrségen, miszerint a szászrégeni Iernii utcában
ismeretlen személyek leszakították az arany nyakláncát,
és elszaladtak a tett helyszínéről. A kivizsgálás során fény
derült egy másik hasonló esetre, melynek károsultja egy
72 éves nő volt, akinek egy nappal korábban a Mihai Vite-
azul utcában tépték le a nyakláncát, az esetet azonban
nem jelentette. A vizsgálatok szerint mindkét lopást az elő-
állított 19 éves fiú követte el, a kivizsgálást a szászrégeni
bíróság melletti ügyészség felügyelete alatt folytatják.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma LENKE, holnap KINGA
és KINCSŐ napja.23., hétfő

A Nap kel 
5 óra 51 perckor, 

lenyugszik 
21 óra 4 perckor. 
Az év 204. napja, 
hátravan 161 nap.
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IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások, eső várható
Hőmérséklet:
max. 260C
min. 160C

Szer Pálosy Piroska

Megyei hírek

Fotó: Nagy Tibor

A félévi adókat és járulékokat 
Egységes bankszámlára kell utalni

Az ARTDOOR nemzetközi verseny, amelyre nagymé-
retű installációkkal kellett benevezni, bejelentette a nyertes
alkotásokat. 

A művészek az ARTDOOR kreatív táborban tíz darab
építészeti installációt készítenek majd, amelyeket kiállíta-
nak az AWAKE fesztiválon augusztus 17. és 19. között a
gernyeszegi Teleki-birtokon. 

Összesen 42 terv versenyzett: 35 művészi és 7 építészeti
installációprojekt érkezett. Hat nyertes és négy dicséretben

részesült elképzelés valósul meg a fesztiválon, ezek összér-
téke 21.000 euró.

Az ARTDOOR versenyt a Culturaft Egyesület szervezte
a Maros Megyei Tanács támogatásával és a Romániai Épí-
tészeti Rend Maros megyei irodájával közösen. A verseny
második kiadásán nyert projektek a Teleki-birtok gazdag
múltjából inspirálódtak. A Teleki-kastély ugyanis az évszá-
zadok során egy igazi kulturális központ volt, ahol külön-
böző kultúrák találkozhattak.

Tíz művészeti installáció lesz látható 
az AWAKE fesztiválon

RENDEZVÉNYEK



Szakadékba zuhant egy túravezető 
Szakadékba zuhant és meghalt szombat este egy
férfi a Fogarasi-havasok gerincén a Moldoveanu-
csúcs–Háromszögű tengerszem (Iezerul triunghiular)
környékén – tájékoztat az országos hegyimentő szol-
gálat. Egy 40-50 tagú egyetemistacsoportnak, amely
a Moldoveanu-csúcsról a Valea Rea irányában eresz-
kedett alá, a tanára szenvedett balesetet. A hegyi-
mentőknek vasárnap hajnalra sikerült a hegy lábához
vezetniük a Fogarasi-havasok gerincén rekedt turis-
tákat – tájékoztatta a sajtót Mădălina Epure, az Argeş
Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség szóvivője.
Elmondta, hogy reggel fél hatra lehozták a hegyről a
szakadékba zuhant és a helyszínen meghalt  férfinak
a holttestét is.

Motoros baleset a Transzalpinán 
Életét vesztette vasárnap délután egy magyarországi
motorkerékpáros a DN 67C jelzésű Transzalpina
úton, az Oaşa  (Avas) duzzasztógát közelében. A
Fehér Megyei Rendőr-főkapitányság információi sze-
rint a balesetet valószínűleg az útviszonyokhoz nem
alkalmazott sebesség okozta. A 64 éves motorkerék-
páros lesodródott az útról, súlyos sérüléseket szen-
vedett, majd röviddel azután meghalt.

Jól van az elvesztett kétéves gyerek
Eltűntnek nyilvánítottak szombaton a Szatmár me-
gyei Hadadgyőrteleken (Giurtelecu Hododului) egy
kétéves kislányt. A kislány a szüleivel utazott egy sze-
kéren. Egyszer csak, 13 óra körül, a szülők azt vették
észre, hogy a gyermek nincs velük. A kislányt négy
terepjáróval 13 tűzoltó, hét csendőr és négy rendőr
kereste, végül vasárnap reggel, egy mezőn találta
meg az apja, jó egészségben. 

Heves esőzések lesznek kedd estig
Az Országos Meteorológiai Igazgatóság (ANM) erős
légköri instabilitásra vonatkozó sárga jelzésű figyel-
meztetést adott ki július 22-én 18 órától július 23-án
10 óráig az ország nyugati és déli megyéire. A szak-
emberek szerint ezekben a megyékben a jelzett idő-
szakban  felhőszakadásra, viharra, jégesőre kell
számítani, erős széllökések is lehetnek. Az ANM
ugyanakkor kiadott egy másik, július 23-én 10 órától
július 24-én 23 óráig érvényes, erős légköri instabili-
tásra vonatkozó sárga jelzésű figyelmeztetést, amely
vonatkozik Maros megyére is. A prognózis szerint a
jelzett időszakban itt is viharra, felhőszakadásra lehet
számítani, jégeső, erős széllökések is lehetnek. A le-
hulló csapadék mennyisége elérheti a 25-30, helyen-
ként az 50-60 litert négyzetméterenként. 
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ha szolgálati lakás építését ajánlják fel számukra. Még
Erdélyben sem. Pedig hogy örvendtek volna a maros-
vásárhelyi egyetemen fél évszázaddal ezelőtt végzett or-
vosok és gyógyszerészek, akiket a Kárpátokon túlra
száműztek, hogy Erdélyben „javítsák” a többségi–ki-
sebbségi arányt. Elmondhatjuk, hogy sikerrel, hiszen a
vegyes lakosságú településeken már egyre kevesebb a
magyar anyanyelvű orvos. Ha megnézzük a marosvá-
sárhelyi megyei klinikai kórház vagy a sürgősségi kór-
ház szakembereinek a listáját, tíz többségi orvosra egy
magyar jut, vagy még annyi sem. Az utóbbiaknak a
többségi végzetteknél sokkal nehezebb elhelyezkedni.
Minden szakon kötelező a román nyelvű rezidensképzés,
amin az utóbbi időben kezdtek el kicsit jobb arányban
felzárkózni a MOGYE magyar tagozatának végzettjei,
de általánosságban 25 százalékuk nem áll rezidensvizs-
gára. Gondok vannak a meghirdetett helyek száma és a
vizsga körül is, ami a szaktárca és a kormány felelős-
sége. Ahhoz képest, hogy több ezer háziorvosi rendelő
ürül meg országszerte, a rezidens helyek ennek a töre-
dékét jelentik. És azt sem kell elfelejteni, hogy míg a
kórházi orvosok javadalmazását jelentősen növelték, a
helyenként a csőd szélére jutott háziorvosi paraxisoknak
járó összeget és a praxis árát figyelembe véve egy fiatal
orvosnak nem éri meg megvásárolni azt, esetleg nincs
is rá lehetősége.

Ebben a gazdag szegénységben a tavasszal zseniális
ötlete támadt a kormánynak: ahelyett, hogy a szükség
diktálta rendet teremtett volna, azt találta ki, hogy az
orvosoknál 67 évre emelik a nyugdíjkorhatárt. Bezzeg,
amikor a magyar orvosprofesszoroktól kellett „megsza-
badulni”, milyen könnyedén, egyetlen tollvonással küld-
ték nyugdíjba 65 évesen a MOGYE egyetemi tanárait,
akik erejük teljében még szerettek volna gyógyítani, ta-
nítani. Manapság korhatáremeléssel próbálják a pályán
a szakembereket megtartani, akik közül sokan nem
akarnak maradni. Ilyen és hasonló gondolatok jutottak
eszembe, miközben a helyek számát nézegettem a kato-
naorvosi szakkal felduzzasztott vásárhelyi orvosi egye-
temen, amely jellegének megváltoztatása, történetének
meghamisítása után egy rangon aluli házasságra ké-
szül.

Szegény gazdagság 
(Folytatás az 1. oldalról)

Szállítás közben elveszett egy 7 méteres Hold-installáció.
Luke Jerram A Hold múzeuma című alkotása útban egy auszt-
riai fesztiválra tűnt el – írta a BBC News.

A Holdat mintázó, 7 méter átmérőjű gömböt, amelyet a Zsol-
nay Fényfesztiválon június végén a magyar közönség is látha-
tott, Bristolban adták postára. A TNT futárszolgálat vizsgálja
az ügyet. A művész bosszantónak és felháborítónak nevezte az
esetet, hozzátéve, hogy az elveszett Hold-installáció Európa-
szerte számos nyári rendezvény programjában szerepelne. Bár
Luke Jerram honlapja szerint egyszerre több Hold-replika is

járja a világot, nincs belőle tartalékpéldány. A Hold múzeuma
című világító művészeti installációhoz – amely a Bristoli Egye-
temmel és brit űrügynökséggel együttműködésben készült – a
NASA különlegesen részletes égitestfotóit használta a művész,
a belülről megvilágított, gömb formájú szobor minden centi-
métere öt kilométernek felel meg a Hold tényleges felszínéből.

A BBC cikke kitér arra is, hogy Luke Jerram nemrégiben
készült el a Földet ábrázoló hasonló installációjával. A szin-
tén NASA-űrfelvételek felhasználásával készült alkotást a na-
pokban mutatták be egy cheshire-i fesztiválon.

Elveszett a Hold

Ország – világ

Az elszigetelten élő, a fertőzés-
nek leginkább kitett beoltatlan
közösségekbe szervezett „oltás-
kommandókkal” próbálják az
egészségügyi hatóságok megfé-
kezni a két éve tartó kanyarójár-
ványt, amely a tisztiorvosi
szolgálat pénteken közzétett heti
jelentése szerint már 14.758
megbetegedést okozott és 59 ha-
lálos áldozatot követelt.

Az Adevărul című lap helyszíni ri-
portja szerint a múlt héten a Bákó me-
gyei Cotofăneni-ben lebonyolított első
oltási kampány során – ahol a lakosság
átoltottsági aránya alig 4 százalékos volt
– csaknem kétszáz gyermek kapta meg
a korának megfelelő védőoltást. Sorina
Pintea egészségügyi miniszter szerint
három orvoscsoport vizsgálta meg a fa-
luban felállított ideiglenes oltásközpont-
ban a szülők által behozott gyerekeket,
és adta be a szükséges oltásokat azok-
nak, akiknél az nem volt ellenjavallt. A
lap által „oltáskommandónak” nevezett

akciót a térség más, nagy fertőzési koc-
kázatnak kitett közösségeiben is folytat-
ják.

Vasile Barbu, a betegjogvédelmi or-
szágos egyesület elnöke szerint fontos,
hogy az oltási akció ne csak roma csalá-
dokra, hanem minden elszigetelten élő,
veszélyeztetett kisközösségre kiterjed-
jen, kizárólag a meggyőzésre alapozva,
kényszer vagy más etikátlan módszer al-
kalmazása nélkül.

Az egészségügyi hatóságok azért pró-
bálkoznak azzal, hogy mobil oltásköz-
pontokkal keressék fel a veszélyeztetett
közösségeket, mert a tárca által kidolgo-
zott átfogó oltástörvény-tervezet –
amely különböző megszorításokkal és
folyamatos tanácsadással akarja rávenni
az esetleg ellenkező szülőket arra, hogy
ne tagadják meg a hét legfontosabb oltás
beadását gyermekeiknek – elakadt a par-
lamentben.

A szenátus tavaly októberben csak-
nem egyhangúlag megszavazta az oltás-
törvény tervezetét, de néhány nappal

később a védőoltások kötelezővé tétele
ellen tüntettek egyházi és világi egyesü-
letek Bukarestben, élőláncot alkotva a
parlament épülete előtt. A törvényterve-
zet a képviselőház szakbizottságában
vesztegel, ahova olyan módosító indít-
ványokat terjesztettek be, amelyek a jár-
ványügyi szakemberek szerint
hatástalanná tennék a jogszabályt.

Milijana Grbic, az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO) romániai irodave-
zetője szerint a kanyarójárvány
megfékezéséhez és a fertőzéssel szem-
beni kollektív védettség kialakításához
legalább 95 százalékos átoltottsági
arányra van szükség. Romániában azt
követően robbant ki a kanyarójárvány,
hogy 2014-ben a szülők tömegesen
kezdték megtagadni gyermekeik beoltá-
sát, ráadásul a vakcinaellátás is akado-
zott. A hatóságok 2016. szeptember
30-tól kezdődően tekintik járványnak a
kanyaró terjedését: ekkorra már 77 szá-
zalék alá esett a kanyaró ellen beoltott
gyerekek aránya.

Nem szűnik a kanyarójárvány 
Oltáskommandókkal Bákó megyében

Ukrajna felől is próbálkoznak az
Európai Unió területére jutni be-
vándorlók: a román határrendé-
szet az ukrán–román zöldhatáron
átszökött ázsiai határsértők feltar-
tóztatásáról számolt be pénteken.

Az eset még múlt kedden történt, ami-
kor az illegális bevándorlás megfékezé-
sét célzó művelet során a darabani-i
határrendőrök tíz, az ország belseje felé
tartó férfit állítottak meg a Botoşani me-
gyei Oroftiana közelében. Az északkeleti
térségben Oroftiana az első falu, ahol
már nem kell a Prut folyón átkelniük,

hanem szárazföldön próbálhatnak be-
jutni az országba a határsértők. 

A feltartóztatott fiatalembereknél nem
találtak iratokat. Kihallgatásuk során ki-
derült, hogy nyolc pakisztáni és két in-
diai, 18 és 30 év közötti állampolgárról
van szó, akik a schengeni övezetbe sze-
rettek volna továbbjutni. Tiltott határát-
lépés gyanújával indult eljárás ellenük,
amelyet azonban az ukrán hatóságok
fognak lefolytatni, a két ország közti to-
loncegyezmény alapján ugyanis az
ázsiai határsértőket kihallgatásuk után
azonnal átadták az ukrán határőrizeti

szerveknek. A magyar–szerb határ meg-
erősítése óta a Nyugat-Európába igyekvő
bevándorlók egy része Románia felől
próbálja megkerülni az akadályt. A leg-
többen Szerbia felől próbálkoznak, és
amennyiben sikerül átszökniük a határon,
menedékkérelemmel fordulnak a román
hatóságokhoz. A Romániában már re-
gisztrált menedékkérők rendszeresen pró-
bálkoznak járműveken megbújva vagy a
zöldhatáron átszökve Magyarországra –
és ezáltal a schengeni övezetbe – jutni.

Romániától tavaly csaknem ötezer be-
vándorló kért menedékjogot, ami több
mint két és félszerese az egy évvel ko-
rábbi adatnak. Az előző évhez képest
több mint négyszeresére nőtt tavaly a
román–magyar határon feltartóztatott
határsértők száma.

Illegális bevándorlás 
Határsértő ázsiaiak 

Egy év alatt 660 ezerrel csökkent
a németországi nagy keresztény
egyházak tagjainak száma – szá-
molt be róla pénteken a németor-
szági evangélikus egyház és a
római katolikus német püspöki
konferencia.

A lutheránusok a friss adatok szerint
21,5 millióan vannak, 390 ezerrel keve-
sebben, mint egy évvel korábban, ami
1,8 százalékos csökkenést jelent. A
római katolikus egyház tagjainak száma
pedig 270 ezerrel 23,3 millióra csökkent

egy év alatt Németországban. A Német-
országban élő 82,7 millió ember 57,6
százaléka tartozik valamelyik keresztény
felekezethez.

A hívők számának csökkenése legin-
kább demográfiai okokra vezethető visz-
sza. Az evangélikus egyház követői
közül tavaly 350 ezer ember halt meg. A
reformáció 500. évfordulójának évében
azonban mintegy 10 ezerrel többen,
csaknem 200 ezer ember döntött úgy,
hogy elhagyja az egyházat. Az egy évvel
korábbinál 6 ezerrel többen, 168 ezren

léptek ki a római katolikus egyházból is.
A csatlakozók száma viszont maga-

sabb volt az egyházat elhagyókénál. A
lutheránus egyházhoz 205 ezren csatla-
koztak tavaly, szinte ugyanannyian, mint
egy évvel azelőtt. A római katolikus egy-
ház 170 ezer új tagot köszönthetett.

Hans Langendörfer, a római katolikus
német püspöki konferencia titkára fáj-
dalmasnak nevezte, hogy ilyen sokan
hagyták el az egyházat. Mint fogalma-
zott: az egyháznak utat kell találnia,
hogy elérje és megszólítsa az embereket.

Csökken a németországi keresztények száma
Elhalálozás és lemorzsolódás

A brit uralkodó magánvagyo-
nának nettó értéke 2,9 százalék-
kal 533,8 millió fontra nőtt
2017–18-ban – derült ki a brit ko-
rona vagyonportfólióját kezelő
Duchy of Lancaster éves jelentés-
éből, amelyet pénteken hoztak
nyilvánosságra Londonban.

A jelentés szerint az ősi birtok után je-
lenleg is a Lancaster hercegségének
(Duchy of Lancaster) nevét viselő, 1265-
ben létrejött és jelenlegi feladatait külön-
böző formákban 1399 óta ellátó
vagyonkezelő tavaly 20,2 millió font
nyereségre tett szert 2017–18-ban.

A II. Erzsébet brit uralkodó 753 éves
ősi magánvagyona befektetéseiből szár-
mazó nyereség három és félszer na-
gyobb, mint 2000-ben, amikor 5,8 millió
fontra rúgott – olvasható a The Guardian
brit napilapban.

A 4,9 százalékos nettónyereség-növe-
kedés azonban kisebb arányú az előző
két évinél, amikor majdnem 8 százalékot
tett ki. „Egy újabb pozitív évet zártunk,
szinte az összes üzleti vállalkozásban je-
lentős volt a növekedés” – olvasható a
jelentésben.

A hercegség bevételeinek nagy több-
sége, 64 százalék kereskedelmi tevé-

kenységből származik, 18 százalék me-
zőgazdaságból, 10 százalék pénzügyi
befektetésekből és nyolc százalék ingat-
lanokkal kapcsolatos bevételből.

A könyvelők emlékeztettek arra, hogy
a hercegségnek nem kell társasági adót
fizetnie, de II. Erzsébet uralkodó jövede-
lemadót fizet bevételei után.

Tavaly ősszel a Paradise-iratok (Para-
dise Papers) néven kiszivárgott aktákból
kiderült, hogy az uralkodói vagyonke-
zelő 2004-ben ötmillió fontot fektetett be
egy bermudai offshore alapba, 2005-ben
pedig 7,5 millió dollárt egy kajmáni-szi-
geteki magántőkealapba, az offshore
ügyletekbe keveredés meglehetősen kí-
nosan érintette a királyi családot.

Nő a királyi vagyon 



Péter Ferenc, az RMDSZ megyei el-
nöke, Császár Károly és Novák Csaba
Zoltán szenátorok pénteken közös
sajtótájékoztatón számoltak be egy-
részt az elmúlt két év, másrészt a ta-
vaszi parlamenti ciklus tevé-
kenységéről. 

Péter Ferenc arról beszélt, hogy az
RMDSZ parlamenti csapata két évvel ezelőtt
arra vállalkozott, hogy tudását és szakmai ta-
pasztalatát a magyar közösség szolgálatába
állítsa. Az elmúlt időszakban sikerült is elfo-
gadtatni több olyan törvényt, amely kedvező
lehetőséget teremt az erdélyi magyaroknak.
És bár a közbeszéd a Btk.-ról, a DNA főügyé-
szének a leváltásáról, de főleg az ország két
legbefolyásosabb emberének, az államelnök-
nek és a vezető kormánypárt elnökének a ha-
talmi harcáról szólt, az RMDSZ szenátorai és
képviselői több olyan törvényt dolgoztak ki,

illetve részt vettek olyan törvények kidolgo-
zásában, amelyek fontosak a mindennapi
életünkben. 

„Maros megye legnagyobb és legerősebb
politikai szervezete az RMDSZ, éppen ezért
az országos jelentőségű ügyekre is befolyá-
sunk van, és úgy gondolom, hogy az RMDSZ
politikusainak kötelességük, hogy ezt a befo-
lyást gyakorolják is” – hangsúlyozta a me-
gyei elnök. 
Lépés Maros megye 
elszigeteltségének feloldására

Az RMDSZ parlamenti és önkormányzati
csapata egyaránt igyekszik megoldást találni
azokra a Maros megyei gondokra, amelyek
minden egyes lakos számára fontosak. Az
elnök elsősorban a marosvásárhelyi repülőtér
megmentését említette. „Sikerült  megnyitni
a repülőteret, és ezzel az első lépést megtenni
Maros megye elszigeteltségének a meggáto-
lására. A marosvásárhelyi repülőtér felújítása
egy olyan probléma volt, amit két év alatt si-
került megoldani, de még vannak olyan gon-
dok, amelyekkel a rendszerváltás óta
küzdünk, és amelyekre megoldást keresünk:
például a föld-visszaszolgáltatás. Az
RMDSZ-nek az idén sikerült elfogadtatnia
egy olyan törvényjavaslatot, amely által le-
hetőséget teremtünk a földek tulajdonviszo-
nyainak a tisztázására. 
Elfogadhatatlan támadások 
a magyar közösség ellen

Elfogadhatatlannak nevezte a magyar kö-
zösség elleni támadásokat, azt, hogy az ellen-
zék az Alkotmánybíróságon támadta meg a
közigazgatási törvényt. Sajnálatosnak ne-
vezte, hogy épp egy Maros megyei szenátor,
Marius Paşcan az, aki a legvehemensebben
tiltakozik a törvény ellen, és nemcsak az új
kódex, hanem minden olyan törvényjavaslat

ellen, amely fontos a magyar közösség szá-
mára. Veszélyesnek nevezte ezt a magatar-
tást, mert ezzel feszültséget és gyűlöletet szít,
amire főleg Maros megyében nincs szükség. 

Arról is beszélt, hogy az oktatási kérdések-
ben is folyamatosan akadályokat gördítenek
elénk, folyamatosan etnikai alapú diszkrimi-
náció zajlik. Mint mondta, az egész oktatási
rendszeren változtatni kell. 
Kevésbé bürokratikus és kiadás nélküli meg-
oldásokat keresnek 

Császár Károly a szóban forgó, kihirdetés
előtt álló törvényeket technikai szempontból
közelítette meg.

Kijelentette: a földtörvénnyt az elmúlt
évek során sokszor módosították, de ezek a
módosítások nem segítették a visszaszolgál-
tatási folyamat felgyorsulását. 

Az egyik módosítás, mint mondta, arról
szól, hogy hogyan lehet elősegíteni a lakóhá-
zak és az épületek körüli területek, udvarok
betelekelését, a másik pedig tisztázni próbálja
az 1991 óta természetben visszaszolgáltatott
területek jogi helyzetét. A kézzel írt szerző-

dések által gazdát cserélt föld-
területek jogi helyzetének
tisztázásáról beszélt, ami ha-
gyatéki eljárást igényel, és sok-
szor többe kerül, mint amennyit
a földterület ér. A tulajdonosok
egy része ’91 óta elhunyt, az
örökösök sok esetben külföldön
élnek, nehéz velük egyszerre
közjegyző előtt hagyatéki tár-
gyalást lefolytatni, és utána
adásvételi szerződést kötni, ami
mind költséggel jár. 

A szenátor szerint erre keres-
tek kevésbé bürokratikus és
olcsó megoldást, mert ezek az
átíratási procedúrák sokszor a
terület árának a tízszeresét is
meghaladták. 

„A beltelkek telekelésével
kapcsolatosan is több probléma
merült fel. Az egyik az, hogy
vannak olyan esetek, hogy akár
ötven éve is benne lakik egy
család a házában, de telekkönyv
nincs a telekre, a másik, hogy a
házban laknak az illetők, de a
bekerített területnek – bár min-
dig a család tulajdona volt –
csak töredéke szerepel a telek-
könyvben. A harmadik eset
pedig, amikor a terület a román

állam tulajdonát képezi. A földtörvény 23.
cikkelye mostanig is érvényben volt, azonban
az eljárásban gondok adódtak: az emberek a
helyi földosztó bizottságokhoz fordultak a
visszaigényléssel, ezek határideje ma is ér-
vényben van. Az eljárás úgy történt, hogy be-
nyújtották a helyi önkormányzathoz a
kérvényt, azt a helyi földosztó bizottság elbí-
rálta, és felküldte a megyei földosztó bizott-
ságnak, amely egy határozattal kellett volna
elfogadja. Mivel a törvény nem egyértelműen
írta le, hogy a jóváhagyáshoz milyen doku-
mentumokra van szükség, a megyei földosztó
bizottság egy szabályzatot hozott, amelyben
felsorolta, milyen aktákra van szükség a jó-
váhagyáshoz. 
Maros megyében a 2013 és 2017 között 
benyújtott igénylések 99%-át elutasította 
a megyei földosztó bizottság 

A szenátor elmondta, hogy e miatt a sza-
bályzat miatt egy tavalyi felmérés szerint
Maros megyében, a 2013 és 2017 között be-
nyújtott kérvények 99%-át elutasítottta a me-
gyei földosztó bizottság. 

A megyei földosztó bizottság által kidol-
gozott szabályzat abszurditását ecsetelendő
mondta el, hogy példának okárt naprakész te-
lekkönyvi kivonatot is kérnek a dossziéba.
Amit Császár Károly abszurdnak nevezett,
mert naprakész telekkönyvi kivonattal tiszta
a tulajdonjog. 

A módosított törvény értelmében, ha nin-
csenek a tulajdonosnak bizonyító aktái, akkor
négy szomszéd közjegyző előtt adott nyilat-
kozata alapján a megyei földosztó bizottság-
nak jóvá kell hagynia a birtoklevél
kibocsátását. 

A kültelkekkel kapcsolatosan megpróbál-
tak a kataszteri törvénybe egy olyan cikkelyt
bevinni, ami előírja, hogy a telekkönyvben

való első bejegyzés esetén, azok a személyek,
akik évek óta használnak bizonyos területet,
fizetik az adóját, szerepelnek a mezőgazda-
sági lajstromban, bejegyezhetik a birtoklási
jogukat. Az érdekelt vagy sértett feleknek
három évük van arra, hogy megfellebbezzék
ezt a bejegyzést. Ha nem teszik meg, akkor a
birtoklási jog három év után tulajdonjoggá
alakul át. Ezzel a kézzel írt adásvételi szerző-
dések problémája oldódik meg hagyatéki el-
járás nélkül. 
Kisebbségbarát közigazgatási 
törvénykönyv 

A közigazgatási törvénykönyv tervezeté-
hez az RMDSZ közel száz módosító javasla-
tot nyújtott be, amelyből mintegy 70-et
elfogadtak a különbizottságban. „Elértük azt,
hogy a törvénykönyv a jelenlegi formában
hatékonyabb, modernebb közigazgatást ered-
ményez majd, és a korábbinál sokkal inkább
kisebbségbarát. Elértük azt is, hogy a prefek-
tus csupán a tanácsi határozatokat és a pol-
gármesteri rendeleteket ellenőrizheti. A
decentralizáció szempontjából elértük, hogy
a jogosítvány-kibocsátások és a gépjármű-be-
jegyzési szolgáltatások 2019. január
1-től a megyei tanácsok alárendelt-
ségébe kerülnek, ezáltal feloldható
lesz a torlódás”.

Az önkormányzatok szempontjá-
ból egy új cikkelyt vittek be: azok-
ban az esetekben, amikor egy olyan
ügyben, amelyre nincs külön rendel-
kezés, hogy melyik hatóság vagy in-
tézmény hatáskörébe tartozik a
megoldása, mindig az önkormány-
zatnak kell megoldania. 

A nyelvhasználattal kapcsolatosan
elmondta, hogy ott, ahol megvan a
20%-os küszöb, az anyanyelvhasz-
nálatot kiterjesztették a prefektú-
rákra, a decentralizált intézményekre
is, és abban az esetben, ha egy ki-
sebbség nem éri el ezt a küszöböt, a
helyi önkormányzat dönthet arról,
hogy biztosítja-e az anyanyelvhasz-
nálatot az illető településen. 
Az államfő és az ellenzék hátráltatja
a parlamenti munkát

Novák Csaba Zoltán három terü-
letet érintett: a parlamenti tevékeny-
ségét, közösségépítő munkáját,
illetve a centenáriumi RMDSZ-pro-
jektekben való részvételét.

A kormánypárt a kampányban
egy új tanügyi törvényt ígért, ami olyan, mint
a Colombo felesége: mindenki tud róla, de
még senki sem látta. És még mindig ezen a
szinten vagyunk – jelentette ki. Ez határozta
meg a törvényhozási munkát olyan értelem-
ben, hogy a jelenlegi törvényt kellett tol-
dozni-foldozni. 

A másik, ami ugyancsak befolyásolja a
parlamenti munka hatékonyságát, az a kor-
mány és az államelnök közötti politikai harc,
amelynek alárendelik a törvénykezést is.
Mindezek ellenére az elmúlt ciklusban a tan-
ügyi bizottságban több mint 50 tanügyre vo-
natkozó kérdést tárgyaltak és hoztak róla
döntést.

Elmondta, hogy az utóbbi időben az állam-
elnök vagy visszaküldött a parlamentnek,

vagy az Alkotmánybíróságon tá-
madott meg olyan fontos oktatási
kérdéseket, amelyek a fennálló
helyzet orvoslását célozták meg,
és amelyekről a szakbizottság-
ban az ellenzékkel is közös neve-
zőre jutottak. 

Elsőként a tankönyvtörvényt
említette, amelyet az Alkotmány-
bíróságon támadtak meg, és az
Alkotmánybíróság is alkotmány-
ellenesnek nyilvánította. Majd a
katolikus líceum ügyét hozta fel,
amelyet az RMDSZ parlamenti
szinten próbált rendezni, és ame-
lyet az ellenzéki pártok az állam-
elnök támogatásával ugyancsak
az Alkotmánybíróságon támad-
tak meg, illetve arról is beszélt,
hogy két nappal ezelőtt egy
másik, kisebbségi szempontból
fontos törvénymódosítási kezde-
ményezésüket, amely a létszám
alatti osztályok megszervezésére
vonatkozott, visszaküldte az ál-
lamfő a parlamentnek. Az elnök
a „nyelvi kisebbség” kifejezésbe
kötött bele.

A szenátor beszélt még a böl-
csőde- és óvodatörvényről,

amely főleg a vidéki gyermekek számára fon-
tos, mert kb. 20%-uk nem részesül óvodai
képzésben, és így eleve hátránnyal indulnak
az első osztályba, amit nem tudnak leküzdeni
az elemiben. A törvény szerint 2020-tól 2
éves kortól kötelező lesz az óvodai nevelés.
A bölcsődetörvény is ugyanezt a célt szol-
gálja.
Kommunikációs nyelvi tábor

Közösségépítő tevékenységéről szólva a
szenátor az RMDSZ városi szervezete által
Marosvásárhelyen és később a megyében is
elindított programot említette meg, amely a
nyolcadikos gyerekek felkészítését célozta
román és magyar nyelvből, illetve matemati-
kából. Ebben a programban több mint 60
gyerek vett részt Marosvásárhelyről, majd a
szülők kérésére öt Maros megyei településen
– Dicsőszentmártonban, Szovátán, Nyárád-
szeredában, Erdőszentgyörgyön, Szászrégen-
ben – szerveztek hasonló felkészítőket.

Kísérleti projektként indítottak el Szőcs
Imrével, a Bolyai líceum romántanárával, il-
letve a nyárádszeredai önkormányzattal és a
Deák Farkas általános iskolával közösen egy

nyári tábort, ahol a gyerekek a román nyelv
kommunikációs technikáival ismerkedtek
meg. 
Film- és arcképcsarnok a romániai magyar-
ság történetéről

A centenáriumi évben az RMDSZ több
programot dolgozott ki: elkészült a 100 év a
romániai magyarság történetéből című film,
és készül a következő 9 rész is. A másik pro-
jekt egyfajta arcképcsarnok, amely 100 olyan
magyar személyiséget mutat be, akik az el-
múlt 100 évben aktívan kivették a részüket az
erdélyi magyar közösség szellemi, tudomá-
nyos, közösségi életéből, ugyanakkor fontos
szerepet játszottak Románia történetében is.
A tervek szerint az őszi ciklusra ez a lexikon
is elkészül. 

Péter Ferenc Fotó: Nagy Tibor

Császár Károly
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Sajtótájékoztató a megyei RMDSZ-nél
Földtulajdonjog és oktatás

Novák Csaba Zoltán



Gőzerővel folynak a munkála-
tok a csíkfalvi református
templomnál, de Jobbágyfal-
ván és Búzaházán is dolgoz-
nak már, és következik
Nyárádremete. Az egyik nyá-
rádmenti református szór-
ványban fellobbant a
reménység lángja.

Új tetőcserepek és sorjázó lécek
mutatják, hogy a bádogtető is napok
múlva már a múlté, a falakat már
meszelik, kis hófehér templom fog
kikandikálni a gyümölcsfák közül,
továbbá új, jóval magasabb süvegű
kapubejáró köszön majd az istenhá-
zába érkezőre. Szinte szünet nélkül
dolgoznak a munkások, hogy belát-
ható időn belül teljesen újjávará-
zsolják a csíkfalvi református
templomot. A négy éve felavatott
parókián Kerekes József lelkész
avat be a nem mindennapi méretű
felújítás részleteibe.
Négy templom újul meg

A Csíkfalvi Református Missziói
Egyházközség tizennégy felső-nyá-
rádmenti település reformátusait
gondozza, és négy felújításra szo-
ruló temploma van, ezeket javítják
jelenleg – vezet be a részletekbe a
tiszteletes úr. A jobbágyfalvi temp-
lom nem is ilyen céllal épült erede-
tileg, 1950 előtt kultúrotthon volt,
ezt követően az épület egyik részét
megkapták a reformátusok, a másik
részében magánlakás van. Apróbb
javításokat végeztek ugyan, de a to-
ronyszerkezet meggyengült, a fala-
kat is alá kell támasztani, a
tetőszerkezetet, kerítést, járdát, be-
járatot teljesen fel kell újítani, a na-
pokban el is kezdték a
munkálatokat. 

Búzaházán az 1990-es évek ele-
jén svájci önkéntesek renoválták a
kis templomot, ezért belseje jó álla-
potú, de a tetőzet meggyengült, és
minden eddigi igyekezetük ellenére

az esővíz mindig becsurgott rajta,
így itt is elkezdték a javításokat, il-
letve a külső falburkolást, és új ke-
rítés épült. A Nyárádremete és
Nyárádköszvényes határán álló
templomot ugyancsak a kilencve-
nes években kezdték építeni, 2000-
ben szentelték fel, viszont sosem
fejezték be teljesen, csak használha-
tóvá tették az épületet. Ezúttal teljes
felújításra, tereprendezésre és kerí-
tésépítésre kerül sor, és reményeik
szerint megújul az épület végében
levő vendégház is, ahol a gyer-
mekek nyári bibiliatáborait tartják.

A legnagyobb lélegzetű munká-
latok Csíkfalván zajlanak, ahol
2016-ban kezdték el a templom ja-
vítását. Első lépésben a tetőszerke-
zetet építették újra, de a torony és
az épület külső-belső felújítására is
sor kerül most, továbbá a templomi

bútorzatot is kicserélik. A lelkész
érzése szerint ezt a templomot sem
fejezték be sosem az építtetők, a te-
tőzet leszakadófélben volt, a falak
repedeztek, s csupán a vakolat leve-
rése után derült ki, hogy mindenféle
törmelék volt beépítve a téglák
közé. Ezért a falakat külső támpil-
lérekkel és fémkötésekkel kellett
megerősíteni. Egyúttal a toronysü-
veget is cseréppel fedik át, új kapu-

bejáró és kerítés épült a kert köré,
amelyet füvesítenek, és ahová a re-
formáció 500. évfordulója tisztele-
tére 50 gyümölcsfát ültettek. 
Minden gyermek egyformán fontos

Sokan feltették már a lelkésznek
a kérdést, hogy miért nem sorban,
hanem egyszerre javíttatja meg a
templomokat, amire ő saját példájá-
val tud válaszolni: ha négy lánya
közül egyik fagyit kér, akkor a
másik három sem nézheti sóvá-
rogva testvérét a hűsítő édességgel.
Amikor a csíkfalvi templom javítá-
sát elkezdték, a másik három tele-
pülésen is állandóan megkérdezték,
hogy az ő templomuk mikor kerül
sorra. 

„A főtiszteletű püspök úr támo-
gatásával adódott a lehetőség, hogy
egyszerre foghattunk neki a munká-
latoknak” – teszi hozzá, kiemelve,
hogy bár a csíkfalvi templomhoz
kaptak ugyan egy csekély támoga-
tást a román kormánytól is, a pénz-
források nagy részét a magyar
kormány és az Erdélyi Református
Egyházkerület biztosítja számukra.
A támogatás többlépcsős, azaz első
lépésben 30 százalékot kaptak, ha

ezzel elszámolnak, újabb 40-hez
jutnak hozzá, majd a hátralevő ösz-
szegekhez is. Egyházkerületi szin-
ten várhatóan sok gyülekezet fog
támogatást kapni templomjavításra,
a csíkfalviak viszont azért vannak
lépéselőnyben, mert legalább tíz
éve készülnek a javításokra, meg-
születtek az elképzelések és a ter-
vek – már csak a pénz hiányzott –,
és amikor megadatott a lehetőség,
hozzá is tudtak látni a munkálatok-
hoz.
Elejét venni az „elpárolgásnak”

Egy ekkora méretű beruházásnak
mindenki örül – gondolhatjuk első
látásra-hallásra, ám amikor azt is
megkérdeztük a lelkésztől, hogy
milyen hatással vannak a munkála-
tok a gyülekezeti életre, más választ
kaptunk. A felújítás idején a temp-
lomokat nem lehet használni, így
például a jobbágyfalvi híveket arra
kérte, járjanak fel addig Csíkfal-
vára, ahol a gyülekezeti teremben
tartják az istentiszteleteket. Azon-
ban a hívek ragaszkodnak a meg-
szokott helyükhöz, ezért más
ideiglenes megoldást keresnek, akár
magánháznál is gyülekeznének. Fi-
gyelni kell erre, mert a felújítás után
lesz gyönyörű templom, de megtör-
ténhet, hogy addig a hívek „elpáro-
lognak” – inti önmagát is a
lelkipásztor. A gyülekezetekben
ennek ellenére béke van, a presbi-
tériumokkal együtt, közösen dön-
tötték el, hogy milyen munkálatok
szükségesek, és hogy milyen sor-
rendben kezdik el azokat.

Remetén és Iszlóban egy-egy ha-
rangláb is készül hamarosan – derül
ki, ám Kerekes József ragaszkodik
ahhoz, hogy ne csak támogatási for-
rásokból történjenek a megújulá-
sok, hanem a hívek is járuljanak

hozzá, mert akkor értékesebbnek, a
magukénak fogják érezni a közös-
ségi életben igen fontos értékkel
bíró templomot. Iszlóban birtokol-
nak egy kis harangocskát, amelyet
azonban leemeltek az út melletti
régi haranglábról, mielőtt még
„lába kelne”, most pedig az unitá-
rius parókia területén kapnak egy
akkora helyet, ahová az új harang-
lábat felállíthatják. Remetén ha-
rangláb épül, de harangra is szükség
lesz, és ebből a hívek is ki kell ve-
gyék a részüket – szögezték le. Isz-
lóban csak 7 református van,
Köszvényesen is 20 alatt van a szá-
muk, de Remetén már 50 fölötti,
így, ha megvan a kellő hozzáállás,
a két falu már tud egy kisebb haran-
got készíttetni. Amúgy a remetei
templom építésekor a hívek becsü-
letesen kivették a részüket a köz-
munkából, de Csíkfalván is a
tavalyelőtt, amikor elakadt a tetőja-
vítás. Mivel tudták, hogy 50-50 lej-
jel nem sokra mennek, a hívek
segítségét kérték, és nagy örömükre
igen nagylelkű adományok érkez-
tek helyi vállalkozók, kertészek,
gazdák részéről.

A missziói egyházközség minden
év augusztusában hálaadó istentisz-
teletet tart, ilyenkor mindig más-
más gyülekezetben találkoznak,
hogy együtt imádkozzanak, elfo-
gyasszanak egy közös ebédet, érez-
zék a közösség erejét és örömét.
Idén a helyhiány miatt az augusz-
tusi alkalom biztosan elmarad, de
nem véglegesen. A következő hó-
napban már látni fogják a munkála-
tok végét, akkor leszögeznek egy
időpontot, amikorra a ft. püspököt
is az egyházközségbe hívják, és kö-
zösen avatják fel a négy templomot,
együtt adnak hálát, és köszönik meg
a támogatást mindenkinek, bele-
értve a Magyarországról várt ven-
dégeket is.
Büntetőhelyből 
békesség szigete

Kerekes József tizenöt évvel ez-
előtt, szinte pályakezdő lelkészként
érkezett Csíkfalvára, néhány éve
pedig folyamatos építőtelep van itt,
hiszen nemcsak a templomok újul-
nak meg, hanem már új parókia és
gyülekezeti ház is épült vendégszo-
bákkal és melléképületekkel. Mind-
ezt felvállalni nem volt könnyű 14
település reformátusainak pasztorá-
lása mellett. „Az első reakcióm az
volt, hogy ebből a gyülekezetből
minnél hamarabb tovább kell lépni”
– vallotta be. Missziói egyházköz-
ségről lévén szó, kevés lélekszám-
mal, nehéz anyagi helyzetben és
nagyon rossz állapotban levő épü-
letekkel – egyáltalán nem vonzó
egy fiatal lelkészcsaládnak,
amelybe érkeztek a kisgyerekek is.
Régen ez a papi állás büntetőhely-
nek számított, ahová fegyelmi vét-
ség esetén helyezték át a
lelkészeket, így nem csoda, ha fia-
talként neki is a menekülés volt az

első gondolata. Mégis vállalta a kül-
detést, és ma már megállapíthatja,
hogy legalább annyi imádság van az
építkezések mögött, mint amennyit
a munkások dolgoznak a vakolóka-
nállal vagy lapáttal. Rengeteget se-
gített neki az az ige, hogy „mi nem
a meghátrálás emberei vagyunk,
hogy elvesszünk, hanem a hitéi,
hogy életet nyerhessünk”. Továbbá
fogadalmat is tett magának, hogy
Isten segítségével befejezi ezt a
munkát. Kapott már több meghívást
más gyülekezetektől is, de nemet
mondott, mert „ezt a munkát én
kezdtem el, én vittem bele a gyüle-
kezetet, és úgy gondolom, hogy a
gyülekezet is bízik és bízott bennem
annyira, hogy neki tudtunk kezdeni
a munkálatoknak. Az elején min-
denki kételkedett, sokszor nagyon
elkeserítő volt a helyzet, évekig
nem tudtunk semmire sem haladni,
de volt bennünk egy olyan, hogy
eljön az idő, amikor le tudunk ülni
összekulcsolt kézzel hálát adni.
Most is ez a reménység van ben-
nem, hogy ha a Jóisten segít, akkor
van hálaadási ünnep, és van amiért
hálát adni”.
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Gligor Róbert László

Kerekes József első érzése a menekülési kényszer volt, de fiatalon is felvállalta a küldetést és
a hatalmas munkát                                                                               Fotó: Gligor Róbert László

Van anyagi támogatás, halad a munka – lesz amiért hálát adjanak a felső-nyárádmenti reformátusok 

„Ezt a munkát én kezdtem el”
Templomjavítás és hit a misszióban



A lovaglástól a bűvészmutatványig
A Creactivity Egyesület, Gál

Csilla és csapata idén is gondosko-
dott a gyerekek tartalmas szórakoz-
tatásáról, a délelőtti órákban
kincskereső kalandjátékba kapcso-
lódhattak be a szép számban érkező
gyerekek. A fák árnyékában felállí-
tott kézművesműhelyekben is telt
ház volt, az önkéntesek irányításá-
val a legkisebbek köveket festettek,
ragasztottak, kissé odébb pedig
óriás-szappanbuborékokat ereget-
tek.  

A kastélyparkban sorban állva
várták a gyerekek, hogy lovagol-
hassanak, a gernyeszegi Balogh-lo-
vastanya jóvoltából tehettek néhány
kört lóháton. Főként a városi gyere-
kek számára nagyon jó mókának bi-
zonyult, a legkisebbektől a
tizenévesekig szinte senki sem
hagyta ki a lehetőséget, a kisebbik
lóra még pár hónapos babát is fel-
ültettek a szülők egy röpke fotó
kedvéért.

Nem mindennap adódik alkalma
az aprónépnek, hogy egy bűvésszel
találkozzon, viszont szombat dél-
után ez is lehetővé vált a kastélyna-
pon: a kolozsvári Belloni interaktív
műsorával, bűvészmutatványaival
kápráztatta el a gyerekeket és szü-
leiket egyaránt. 
Egyre több a látogató

Az évről évre egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő kastélynap
főszervezője, Lukács Katalin la-
punknak elmondta: amikor nyolc
évvel ezelőtt, első alkalommal meg-
szervezték a rendezvényt, akkor az
volt az egyedüli alkalom, amikor lá-
togatni lehetett a kastélyt, egyéb-
ként zárva volt. Már akkor több
százan jöttek el, és egy-két éven
belül átlagban kétezren fordultak
meg a kastélynapon. Idén a becslé-
seik szerint ennél is többen látogat-
tak ki. 

– A rendezvénnyel az a cél, hogy
megismertessük a kastélyt, kerüljön
be a köztudatba, hogy látogatható,
egy olyan hely, ahová el lehet jönni
kikapcsolódni, hiszen hatalmas
parkja van. Ugyanakkor műemlék
épület, ami egy jelentős erdélyi
arisztokrata családhoz kapcsolódik,
tehát szeretnénk, hogy az emberek
megismerjék a család, valamint a
birtok történetét, ezt a célt szolgál-
ják a vezetett séták. Mivel a kastély-
parkban több száz éves fák vannak,
köztük ritkaságszámba menő példá-
nyok is, idén a parkban is szervez-
tünk vezetett sétát – magyarázta a
főszervező. Mint mondta, próbálták
a települést, Gernyeszeget is be-
vonni a programsorozatba, ezért a
Teleki-kriptába, valamint helyi
templomokba is elkalauzolták az ér-
deklődőket. 

Fotókiállítás és előadások
A kastélynap visszatérő látogatói

tudják, hogy a programnak minden
évben része a filmvetítés, általában
kastélyokhoz, műemlékekhez, tör-
ténelmi családokhoz kapcsolódó al-
kotásokat láthat a közönség. Idén az
Ugron Zsolna és Bertha Lívia által
rendezett Utolsó nagyasszony című
dokumentumfilmet vetítették le,

amely zabolai Mikes Johanna
grófnő kalandos életét dolgozza fel.
Mikes Johanna grófnő egy Teleki-
nek, Teleki Gézának lett a felesége.
A szombati kastélynapon jelen volt
a film egyik szereplője, Heather
McGiffin, Mikes Johanna menye,
ifj. Teleki Gézának a felesége. A
rendezvényre családi fotókat is ho-
zott és mesélt a család életéről. A

kastélynapon ugyanakkor egy igen-
csak alkalomhoz illő fotókiállítást is
meg lehetett tekinteni, a Kastély Er-
délyben című tárlat a PONT Cso-
port  programjának a részeként
született meg Szabó Tamás fotós
munkája nyomán, aki az elmúlt két
évben bejárta Erdély minden sarkát,
hogy dokumentálja a kastélyok és
kúriák jelenlegi állapotát. Ebből az
anyagból válogatták össze a kiállí-
tás anyagát. 

Ruházat és ékszerek a Teleki-
gyűjtemény római kori sírkövein
címmel tartott előadást Fábián 
István régész, egyetemi tanár. A
szakember néhány évvel ezelőtt arra
vállalkozott, hogy felkutatja Teleki
Domokos régészeti gyűjteményének
a darabjait. A kétezerötszáz–
háromezer darabosra becsült gyűjte-
ménynek egy része sajnos elkalló-
dott, másik része viszont a
kolozsvári Erdélyi Nemzeti Múze-
umban, valamint a Maros Megyei
Múzeum birtokában van. Ami a kas-
télyban maradt a gyűjteményből, az
egy római sírkő, amire öt évvel ez-
előtt véletlenül bukkantak rá. 

Az előadásokat követően, a dél-
utáni órákban a kulturális műsor
vette át a főszerepet, fellépett a
körtvényfájai Bokréta néptánc-
együttes, valamint a kolozsvári Pa-
seggio együttes, amelynek tagjai
Mátyás király korabeli táncokat
adtak elő. A zenét a székelyudvar-
helyi Riverenza régizene-együttes
szolgáltatta.  Az estet a Tasi Nóra és
Sárosi Péter Duó dzsesszkoncertje
zárta.  

Táborok és esküvők – nyáron 
minden hétvégén életre kel 
a kastély

Lapunk érdeklődésére Lukács
Katalin kifejtette, a kastély jó úton
halad afelé, hogy minél hatéko-
nyabban kihasználják nyáron, júni-
ustól szeptemberig minden
hétvégén különféle rendezvények
helyszínéül szolgál: egyre több ifjú
pár dönt úgy, hogy a boldogító igen
kimondását az impozáns épület ud-
varán ünneplik meg, ugyanakkor
gyermek-, cserkész-, valamint mű-
vésztáborokat is tartanak itt.

Az egyik legnagyobb rendezvény
a kastélyban a nyári egyetem, amire
idén negyedik alkalommal kerül sor
a napokban. Ennek a projektnek az
ismertetésére is sor került a kastély-
nap alkalmával. A nyári egyetem
idején fiatal szakemberek, építé-
szek, tájépítészek, régészek, törté-
nészek műhelymunkákon vesznek
részt, és szakemberek irányításával
műemlékek felújításához szükséges
dokumentációkon dolgoznak. A
résztvevők a kastély építészeti fel-
mérését végzik, ami már majdnem
teljes egészében elkészült, ez olyan
dokumentáció, amire majd szükség
lesz, amennyiben lehetőség adódik
arra, hogy pályázzanak a kastély
felújítására. Erre várhatóan legha-
marabb a következő uniós pályázati
ciklusban kerülhet majd sor. A fő-
szervező hozzátette: a szakemberek
szerint az épülettel statikai szem-
pontból nincsenek jelentősebb gon-
dok, az utóbbi évek során
kisebb-nagyobb sürgősségi beavat-
kozások történtek. 

Fotó: Nagy Tibor
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Benépesült a Teleki-kastély

(Folytatás az 1. oldalról)



A kenyai Beatrice Chepkoech
világcsúccsal, 8:44.32 perces
időeredménnyel nyerte a női
3000 méteres akadályfutást
az atlétikai Gyémánt Liga
monte-carlói versenyén, pén-
tek este.

A verseny honlapja szerint a 27
éves Chepkoech – aki eddig nem ren-
delkezett kiugró nemzetközi ered-
ménnyel – több mint 15 másodpercet
javított egyéni legjobbján. A világre-
kordot eddig a bahreini Ruth Jebet
tartotta, 8:52.78 perces idejét 2016

augusztusában futotta Párizsban.
Ugyancsak szenzációs időered-
ményt hozott a női 400 méter,
amelyben a bahamai Shaunae Mil-
ler-Uibo a világ idei legjobbjával,
48.97 másodperccel diadalmasko-
dott. Rio de Janeiro 24 éves olim-
piai bajnokának egyéni csúcsa
eddig 49.44 volt, ezen javított most
közel öt tizedet. Eredménye minden
idők tizedik leggyorsabb futása az
egykörös távon, legutóbb 2009-ben
az amerikai Sanya Richards-Ross
ért el 49 másodpercen belüli időt.

Szombaton első osztályú csapatok összecsapására
került sor Marosvásárhelyen. A helyi szurkolók nagy
bánatára nem a megyeszékhely focistái játszottak,
hanem a nagyszebeni Hermannstadt (amely kényszer-
ből hazai pályának tekinti a csapat nélküli „arénát”)
és a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK játékosainak druk-
kolhattak. Ez utóbbi a tavaly került fel az első ligába.
Mindkét csapat nagy ambícióval vágott neki a mér-
kőzésnek. Ştefan Blănaru már a 11. percben megsze-
rezte a vezetést a szebenieknek. A mérkőzés végéig
mindkét csapatnak két-két veszélyesebbnek mond-
ható kapura lövése volt, de a labda többször nem ke-
rült hálóba. 

A rangadót megelőző sajtótájékoztatón a székely-
földi csapat sportigazgatója, Bokor János kijelentette:
elsődleges céljuk, hogy megszilárdítsák élvonalbeli

helyüket, illetve, hogy a 14 csapatos bajnokságban le-
hetőleg az első hat közé kerüljenek. Szerinte nehéz
lesz a bajnokság első hat fordulója, hiszen olyan csa-
patok ellen kell pályára állni, amelyek az elmúlt
idényben az első hat helyen voltak. 

Eugen Neagoe edző a Marosvásárhelyi Rádiónak
nyilatkozva rámutatott, hogy a Sepsi OSK 11 régi já-
tékosától vált meg, és tíz új játékost igazoltak le, de
még három játékossal tárgyalnak, ugyanis szeretnék,
hogy minden poszton legyen legalább két ember,
hogy sérülések esetén legyen mindenkinek helyette-
sítője. A Sepsi OSK költségvetése 4,5 millió euró,
ebből az összegből fedezik minden kiadásukat és az
infrastrukturális fejlesztéseket is. Hozzátette: olyan
fiatal játékosokat igazoltak le, akikkel nemcsak egy
szezonra, hanem hosszú távra terveznek. (zs)
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Atlétika
Világcsúcs a Gyémánt Ligában 

Labdarúgás 
Újoncok Marosvásárhelyen

Nagyszebeni Hermannstadt – Sepsi OSK 1–0 (1–0)

A hét végén a marosvásárhe-
lyi  Romsilva  Lovasklub szer-
vezésében Marosvásárhelyen,
a Sziget utcai méntelep pályá-
ján tartották a Románia-kupa
lovaglóversenyt. A július 20 -
22. között  zajló minősítő ver-
senyen  nyolcvan ló és
lovasának ügyességét, ráter-
mettségét és gyorsaságát
mérték össze. 

Mădălina Henteş versenyigaz-
gató elmondta, a hét végén az or-
szág tizennégy lovasklubja
képviseltette magát többek között a
fővárosból, Szebenből, Székelyud-

varhelyről, Brassóból, Aradról, Ko-
lozsvárról, Tg.-Neamţról és Maros-
vásárhelyről. Amint az összetett
versenyszámok országos és Balkán-
bajnoka  hangsúlyozta, az elért
eredmények az év végi kvalifikáció
szempontjából fontosak. A három
nap során látványos összetett  pró-
bát, idomítólovaglást, díjugratást, a
közönséget szórakoztató pónifogat-
hajtó bemutatót, pónilovaglást és -
akadályversenyt  is
végigkövethettek a jelenlévők. Az
egyéni és csoportversenyekben
gyermek, ifjúsági és felnőtt korcso-
portokban versenyeztek. A külön-
böző  kategóriákban megméretkező
versenyzők és csapatok közül azok
érik el a legmagasabb pontszámot,

akik a három nap során a legkeve-
sebb büntetőpontot gyűjtik össze. 

Pénteken idomítólovaglásban és
akadályversenyben mérték össze
erejüket a résztvevők. Szombaton
akadályversenyek és derbi, vasár-
nap az akadályverseny mellett a lát-
ványos Cross Country volt soron,
mely különböző típusú és formájú
akadályokat és időre való teljesíté-
sét feltételezett. 

A bajnok és lovasoktató 
Mădălina Henteşt és Dávid Anna-
mária oktatót és versenyzőt a ma-
rosvásárhelyi lovasoktatás hely-
zetéről  kérdeztük. Mindketten a la-
kosság sportág iránti fokozott ér-
deklődését hangsúlyozták. Negyven
gyerek és felnőtt tanulja a sportlo-

vaglást, az igény ennél több volna,
de nem áll rendelkezésre több, az
oktatáshoz szükséges türelmes és
kiszámítható ló. Pónilovak hiányá-
ban nyolcéves kor fölöttiekkel fog-
lalkoznak, amúgy már hároméves
kortól elkezdhető az oktatás a kis-
termetű lovakkal.

A marosvásárhelyi 18 éves 
Fazakas Henrietta és Kovács
Tímea, a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum tanulói az ifi kategóriában
versenyeznek, és mindketten már
pici koruktól lovagolnak. A lovaik
felkészítése közben beszélgetve
megtudtuk, hogy Henrietta hat éve
versenyszerűen űzi ezt a sportágat,
többnyire a lovastusa/military ver-
senyszámokban. Az egyre jobb
eredményekhez Henrietta szerint el-
engedhetetlen a napi egy-két órás
edzés, versenyek előtt pedig na-
ponta két edzés szükségeltetik. Ed-
digi legnehezebb megméretése a
military próbában a díjlovaglás volt,
egyébként minden versenyen való

részvételét sikerélményként éli
meg. Kovács Tímea nemzetközi
versenyeken ért el jó eredményeket.
Amint hangsúlyozták, a lovassport
egy életforma, és ahhoz, hogy ered-
ményeket érjenek el, teljesen át kell
értékelniük az életüket és az időbe-
osztásukat  annak érdekében, hogy
az általuk gyakorolt sportág ne vál-
jék az iskolai eredményeik rová-
sára. 

A háromnapos minősítő verse-
nyeken  nyolcvan ló és lovasa bizo-
nyíthatta ügyességét, az
eseményeket pedig szépszámú kö-
zönség követte. Amint a verseny-
igazgató kifejtette, ez annak
bizonyítéka, hogy az országos lo-
vassport kezdi visszanyerni egykori
fényét, és lassan a megyeszékhely
lakossága is érdeklődik a lovagló-
versenyek iránt. A marosvásárhelyi
versenyt pónifogathajtó bemutató
és a Románia-kupa kiosztása zárta
gyermek-, ifjúsági, felnőtt-, vala-
mint csoportkategóriában.

Románia-kupa lovaglóverseny Marosvásárhelyen
Lovak és lovasok a versenypályán

Szer Pálosy Piroska

1052.
Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor
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Vízilabda-Eb – Spanyolország
Rájátszásra kényszerült 

a magyar és a román válogatott
Pénteken lejátszották az
utolsó csoportmérkőzéseket
is a Barcelonában zajló férfi-
vízilabda-Európa-bajnoksá-
gon. Magyarország válo-
gatottjának nem sikerült
megszereznie a csoportelső-
séget, így rájátszást kellett
játszania vasárnap, akárcsak
a román válogatottnak. 

Miután a magyar együttes szer-
dán 12-5-re kikapott az olaszoktól
a csoportrangadón, majd pénteken
rendkívül gyenge játékkal mindös-
sze 4-4-es döntetlenre volt képes a
németekkel szemben, a csoportjá-
ban második helyre került. Märcz
Tamás továbbra is bízik hullám-
völgyben lévő csapatában, a ma-
gyar férfivízilabda-válogatottban,
amely vasárnap (lapzárta után) a
hollandokkal játszott a nyolc közé
kerülésért. A szakember hozzátette,
nem evidens, hogy a hollandok
ellen könnyedén nyer majd a csa-
pat. Véleménye szerint a németnél
erősebb ellenfélről van szó, amely
ráadásul vélhetően azt gondolja, ha
a németeknek sikerült megszoron-
gatniuk a magyar válogatottat,
akkor ezt az ő csapatuk is megte-
heti. Leszögezte ugyanakkor: csa-
kis a magyar válogatotton múlik az

összecsapás végkimenetele, és ha
jól játszik, több góllal legyőzi a
holland csapatot.

„Mindenkinek a pályafutásában
vannak hasonló helyzetek, csak az
a kérdés, hogy milyen gyorsan tud
kijönni egy jónak mondott csapat
egy ilyen krízishelyzetből. Olasz-
országban ez volt az egyik, amit
megtanultam: a profi játékosok
gyorsan le tudják zárni a dolgokat.
Mi egyelőre az olasz mérkőzés
után nem tudtuk átfordítani a hely-
zetet” – nyilatkozta szombaton a
csapat szálláshelyén Märcz Tamás
szövetségi kapitány.

A címvédő és olimpiai bajnok
szerb válogatott százszázalékos tel-
jesítménnyel végzett a D csoport
élén a Barcelonában zajló vízi-
labda-Európa-bajnokság férfitorná-
ján.

Dejan Savic együttese – amely
így közvetlenül a negyeddöntőben
folytathatja szereplését – a csütör-
töki zárófordulóban Szlovákia csa-
patát múlta felül könnyedén.

A szerbek kedden, a nyolc között
a papírforma alapján a magyar–
holland összecsapás győztesével
találkoznak. 

Izgalmas hajrát követően Spa-
nyolország 7–7-re végzett Monte-

negróval, megnyerve ezzel a D jelű
négyest. Ez azt jelenti, hogy a mon-
tenegrói válogatott vasárnap a leg-
jobb nyolc közé jutásért Románia
ellen vív rájátszást, míg Spanyolor-
szág is már negyeddöntősnek
mondhatja magát. 

Végeredmények a csoportkör
3. fordulója után: 

A csoport: 1. Olaszország 9 pont
(40–9), 2. Magyarország 4 (21–
21), 3. Németország 4 (15–27), 4.
Grúzia 0 (17–36). 

B csoport: 1. Spanyolország 7
pont (35–15), 2. Montenegró 7
(32–18), 3. Franciaország 3 (22–
21), 4. Málta 0 (15–50). 

C csoport: 1. Horvátország 9
pont (49–17), 2. Görögország 6
(46–19), 3. Hollandia 3 (37–32), 4.
Törökország 0 (8–72). 

D csoport: 1. Szerbia 9 pont
(35–19), 2. Oroszország 6 (33–24),
3. Románia 3 (21–28), 4. Szlovákia
0 (16–34).

A csoportgyőztesek közvetlenül
a negyeddöntőbe jutottak, a 2-3.
helyezettek a nyolc közé kerülésért
játszanak. A torna vasárnap a ne-
gyeddöntőért rendezendő rájátszás-
sal és a 13–16. helyért sorra kerülő
mérkőzésekkel folytatódott. 

(k.zs.)

A negyeddöntőben a magyar női válogatott 
A címvédő magyar női vízilabda-válogatott 26-1-re

nyert a német csapat ellen szombaton a barcelonai ví-
zilabda-Európa-bajnokság csoportküzdelmeinek záró-
fordulójában. Az oroszok legyőzésével a házigazda
spanyol válogatott nyerte a B csoportot, így a címvédő
magyar csapat másodikként jutott a negyeddöntőbe. 

Egy nappal a magyar–német férfipárharc után a
nőknél is ez volt a párosítás, de míg pénteken nagy
meglepetésre döntetlen született, erre szombaton a né-
meteknek semmi esélyük nem volt. A végeredményt
eleve előre jelezte az, hogy a két női válogatott leg-
utóbbi találkozóján, februárban, az Európa-kupa selej-

tezőjében 26-3-ra diadalmaskodtak a
magyarok.

A barcelonai meccs első negyedében minden
percre jutott egy magyar gól, s a második fel-
vonás közepén a magyar szurkolók maroknyi
csapata már tízet számolt a németekre. A rivális
több mint negyedórányi játék, 14-0 után talált
be először, a magyar válogatottból ekkor már
csak Gardának nem volt gólja.

A nagyszünet után egy fél negyed telt el gól
nélkül, majd Horváth lövése után jöttek az
újabb találatok.

A zárófelvonásból még két perc sem telt el,
amikor kialakult a húszgólos különbség, a vég-
eredmény pedig 26-1 lett.

„Mindig lehet javulni, de bízom benne, hogy
hétfőn olyan állapotban leszünk, hogy bárki is
legyen az ellenfél, nyerünk” – jelentette ki Bíró
Attila szövetségi kapitány.

Az A csoport végeredménye: 1. Hollandia 13
pont, 2. Görögország 12, 3. Olaszország 10, 4.
Franciaország 6, 5. Izrael 1 (18-73), 6. Horvát-
ország 1 (19-90). A B csoport végeredménye:
1. Spanyolország 15 pont, 2. Magyarország 12,
3. Oroszország 9, 4. Németország 6, 5. Szerbia
3, 6. Törökország 0. A két csoportból az első
négy helyezett jutott tovább a negyeddöntőbe.

A negyeddöntő hétfői programja: Oroszor-
szág–Görögország 18.00, Magyarország–
Olaszország 19.30, Hollandia–Németország
21.30, Spanyolország–Franciaország 23.00. 

Öttusa-Eb 
Aranyérmes 

a magyar női csapat
Aranyérmet nyert a magyar női csapat (Kovács Sarolta,
Alekszejev Tamara, Földházi Zsófia) a székesfehérvári öt-
tusa-Európa-bajnokság hagyományos versenyében. Egyé-
niben győzött a francia Marie Oteiza, míg a második helyen
a brit Kate French ért célba, harmadik a magyar Kovács Sa-
rolta lett. 

A 2016-ban egyéni világbajnok, a tavalyi Eb-n második Kovács re-
mekül kezdett, a 200 méteres úszásban a harmadik legjobb eredményt
érte el, ráadásul faragott a selejtezős idején. A vívásával sem lehetett
elégedetlen, mivel „erősen pozitívban zárt”, 22 ellenfelét győzte le, és
csak 13 asszót
vesztett el. Ezzel
nyolcadik lett,
két szám után
pedig második
volt tíz ponttal a
már akkor is éllo-
vas Oteiza mö-
gött. A lovaglása
viszont nem úgy
sikerült, hogy re-
álisan verseny-
ben maradjon
akár a győzele-
mért is, sőt, az
éremszerzéstől is
távolabb került,
mivel az 1-es, a
2-es, majd a 7-es
akadályt, illetve a
10-es C elemét is
leverte. Így a le-
hetséges 300 pont-
ból csak 272-t szerzett, vagyis 28-at – ami futómásodpercben
ugyanennyi – „otthagyott” a pályán.

A négy lövészettel megszakított 3200 méteres futásnak kilencedik-
ként vághatott neki, igaz, csak tíz másodpercre volt a harmadik helytől.
A kombinált szám nagy részében ő és a hatodikként startoló Alekszejev
jórészt a harmadik-negyedik helyen haladt, de gyengébb lövészete után
Alekszejev mindig visszaelőzte csapattársát, az utolsó 800 méteren
pedig jócskán el is húzott tőle. A hajrára viszont nagyon elfáradt, a cél-
egyenesbe érkezve azonban már így is ünnepelni kezdte a bronzérmet,
amikor Kovács nagy sprinttel megelőzte.

Ezen a napon a vívás bizonyult magyar számnak, mert nemcsak Ko-
vácsnak ment jól, hanem Réti Kamilla és Alekszejev is remekelt. Előbbi
25/10-es eredménnyel második, utóbbi 24/11-gyel negyedik volt a má-
sodik számban. 

„Még versenyző koromból sem nagyon emlékszem olyan esetre,
hogy akár a férfiaknál, akár a nőknél vívásban három magyar az első
nyolc között volt. Lehet, hogy valaha előfordult ilyen, de ez nagyon
ritka” – értékelt a második szám után elégedetten Kállai Ákos szövet-
ségi kapitány.

Alekszejev és Réti az első számban, az úszásban a mezőny alsó har-
madában végzett, de a lovaglás előtt már így is az ötödik, illetve tizedik
helyen állt. Alekszejev az 5-ös akadály A elemét és a hatost verte le,
így 14 pontot vesztett, és hatodik volt három szám után. Réti a 3-ast, a
10-es C elemét és az utolsó akadályt húzta le egy olyan lóval, amelyik
az első körben az orosz Anna Burjakkal nem tudott végigmenni a pá-
lyán. A 21 pontos veszteséggel Réti a 12. helyre került a kombinált szám
előtt. Alekszejev nagyszerűen küzdött a lövészetes futásban, és egy
szinte már megnyert bronzot engedett ki a kezéből. Jól teljesített Réti
is, aki csak két pozíciót csúszott vissza. 

A harmadik csapattag viszont végül nem ő lett, hanem Földházi, aki
lentről kapaszkodott vissza. A tavalyi év egyéni vb-ezüstérmese, 2013
Európa-bajnoka kilencedik volt úszásban, vívásban pedig 15/20-szal a
mezőny második felében végzett, így az első két számot követően a 19.
helyen állt. A lovaglása viszont neki sikerült a legjobban a magyarok
közül a Bregyó Szabadidő-központban, ahol a lelátók a tűző nap elle-
nére is megteltek. Az első forduló utolsójaként lovagolt a pályára, szinte
végig jól teljesített, csak az utolsó előtti akadályon hibázott. A 293 pon-
tos eredményével előrelépett, s a lövészetes futást tizenötödikként kezd-
hette meg, innen pedig végül még hat helyet javított.

„Láttam, hogy nagyon jön mögöttem az ír lány, ezért el kell indíta-
nom egy hajrát, csak a célt láttam magam előtt – elevenítette fel a ver-
seny végét mosolyogva Kovács. – A lábam is fájt, mert rosszul ugrottam
le a lóról, és kicsit meghúzódott. Bevallom, a lovaglás után már temet-
tem magam, de a hazai pálya, a szurkolók hangja, biztatása erőt adott.”

Az egyéni győztes francia Marie Oteiza az öttusa Európa-bajnok-
ság hagyományos női versenyében Fotó: MTI

Fotó: MTI

Fotó: MTI
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Kihirdette Klaus Iohannis
elnök a hegyvidéken végzett
tevékenységek ösztönzését
célzó törvényt. A célra egy-
milliárd eurót fordítanak a
földművelésügyi miniszté-
rium költségvetéséből – tájé-
koztat az államelnöki hivatal.

A törvényben, amelyet a képvise-
lőház június 26-án fogadott el dön-
téshozó kamaraként, a hegyvidék
megóvását és fenntartható fejleszté-
sét ösztönző célkitűzések szerepel-
nek, köztük a természeti és emberi
erőforrások jobb felhasználása, az
életszínvonal növelése, a népesség
stabilizálása, a kulturális identitás
megőrzése, a helyi gazdaság erősí-
tése, az ökológiai egyensúly meg-
tartása és a természetes környezet
védelme. A célra az elkövetkező tíz
évben egymilliárd eurót fordítanak
a földművelésügyi minisztérium
költségvetéséből.

A jogszabályban egyebek közt az
is szerepel, hogy amennyiben a
házi- és vadállatok szükségletei nin-
csenek biztosítva, a források és pa-
takok vizét tilos begyűjteni és mini
vízierőművek létesítésére felhasz-

nálni. Az ilyen létesítmények kiala-
kítására külön engedély kell a me-
gyei mezőgazdasági hatóságok,
erdészeti igazgatóságok, illetve az
önkormányzatok részéről.

A törvény értelmében ugyanak-
kor a Natura 2000 program kereté-
ben védetté nyilvánított területeken
élők anyagi kárpótlást kaphatnak az
államtól. A hegyvidékek társadalmi
és gazdasági felépítéséről hamaro-
san iskolában is tanulhatnak a gye-
rekek, amennyiben elkészül az erről
szóló, alapvető tudnivalókat tartal-
mazó csomag. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy a hegyi települése-
ken élő óvodások és kisiskolások
engedéllyel rendelkező farmokon
ismerkedhetnek meg a természettel.

A törvény ugyanakkor arra vo-
natkozó kitételeket is tartalmaz,
hogy a hegyvidéki önkormányza-
tok, illetve a kormány is sajátos
programok révén támogatja majd a
kulturális, építészeti vagy törté-
nelmi jelentőségű műemlék épüle-
tek helyreállítását, régészeti
feltárásokat, múzeumok és turista-
látványosságok létrehozását.
(Mediafax)

Egymilliárd euróból ösztönöznék
a hegyvidék fejlesztését 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. 

Kovászna, Hargita és Maros
megyei gazdaszervezetek és
közbirtokosságok képviselői
tartottak megbeszélést csü-
törtökön Zágonban, a Mikes
Kelemen Kulturális Központ-
ban, ez alkalommal megala-
kult a Székelyföldi
Gazdaszervezetek Egyeztető
Fóruma.

„Bízunk benne, hogy történelmet
fogunk írni, Székelyföldet nemcsak
a hagyományok, a közös múlt, de a
közös mezőgazdaság, erdőgazdál-
kodás lehetőségei is összekötik, és
ezeket a lehetőségeket csak össze-
fogva tudjuk kihasználni” – indí-
totta a találkozót Becze István, a
Székely Gazdaszervezetek Egyesü-
letének elnöke, aki ismertette az
előzményeket és a konkrét terveket
is. 

Kis József zágoni polgármester
házigazdaként köszöntötte a három
megye gazdaszervezetének képvi-
selőit, eredményes megbeszélést kí-
vánt a jelenlevőknek, kiemelve,
hogy a vidékfejlesztés és a mező-
gazdaság fontos kérdése ennek a
térségnek is.

„Azé a föld, aki megműveli, és
addig lesz Székelyföld a miénk,
amíg megműveljük” – emelte ki
Tamás Sándor, Kovászna Megye
Tanácsának elnöke, aki jó lépésként
értékelte az ernyőszervezet létreho-
zását. „A politikum, az önkormány-
zat tételesen nem foglalkozik a
mezőgazdasággal, de amíg az
eszünk a helyén van, és karunk
bírja, ezen a téren is közösen gon-

dolkodunk és megoldásokat talá-
lunk, a jó kezdeményezéseket pedig
kiemelten támogatjuk. A székely-
földi mezőgazdasági összefogás
előfutára volt több tartalmas
együttműködés, itt van jó példaként
a székelykeresztúri, csíkszépvízi és
kézdiszéki tejszövetkezet összedol-
gozása, igaz, hogy kényszer szülte,
de mindenki melléállt, és működő-
képessé vált. Ha van összefogás,
tudjuk diktálni az ütemet, amihez a
nagy felvásárlóknak is muszáj iga-
zodni” – mutatott rá a tanácselnök,
aki agráripari parkok létrehozását
szorgalmazta. 

„Az együttműködés és összefogás
mellett fontos kérdés a hatékonyság
is, és azt gondolom, hogy ennek az
egyeztető fórumnak a fő célja, hogy
megvitassuk, hogyan lehet hatéko-
nyabbá tenni a székelyföldi gazdál-
kodást” – hangsúlyozta Péter
Ferenc, Maros Megye Tanácsának
elnöke. „Mi Maros megyében büsz-
kék vagyunk a nyárádmenti és Kü-
küllő menti gazdákra, de a Maros
mentén is kiemelkedő eredmények
vannak a mezőgazdaságban, nekik
köszönhetően az állattenyésztés
terén országos szinten élen járunk.
De ez nem azt jelenti, hogy nincs
több tennivalónk, van még hová fej-
lődni, ezért gondolni kell a tájékoz-
tatásra, hogy a gazdákhoz
eljussanak a kellő információk a
mezőgazdasági programokról és
pályázatokról, és oda kell figyelni
az oktatásra is. Meggyőződésem,
hogy az egyesületnek az is feladata,
hogy minél több fiatalt bevonjon

ebbe az ágazatba, hogy a fiatalok
lássák meg a mezőgazdaságban
rejlő lehetőségeket, hiszen Székely-
földnek erőssége a mezőgazdaság,
az erdő és a föld pedig olyan érték,
amelyet meg kell őriznünk, mert ez
biztosítja a jövőt az elkövetkező ge-
nerációknak is” – fogalmazott a ta-
nácselnök, megköszönve a
kezdeményezők munkáját. 

„A legtöbb ember Székelyföldön
a mezőgazdaságban dolgozik, ha
ezen a területen tudunk jó példát
felmutatni, más ágazatokban is lesz
előrelépés. És megvannak a saját jó
példáink, sikertörténeteink, s nem-
csak a mindenki által ismert tejfel-
dolgozókról beszélek. Minden
esetben az összefogás, a közös cél
volt a meghatározó. A mai találkozó
egy fontos lépés a székelyföldi me-
zőgazdaság, a vidék fejlesztésében.
Hogy a székelyföldi mezőgazdaság
helytálljon, fejlődni tudjon és ver-
senyképes legyen, egységes fellé-
pésre van szükség. Kiemelt
fontosságú lesz a Romániai Magyar
Gazdák Egyesületével való közös
gondolkodás és munka, valamint az
RMDSZ parlamenti képviseletével
való együttműködés. Fontos az
utánpótlás, hisz lehet látni, nem lett
népszerűbb a szakképzés, tehát ezen
a téren is sok fejleszteni való munka
van, hogy fiataljaink egy-egy mes-
terséggel induljanak útra. Teremt-
sük meg azokat a feltételeket,
amelyek révén fiataljaink vidékre
hazatelepednek, ahol a falusi gye-
rek is ugyanolyan feltételek mellett
tanulhat, mint a városi. Ugyanak-

kor fontos lesz az együttműködés a
magyarországi partnereinkkel,
nemcsak az egyes ágazatokat érin-
tően, hanem uniós szinten is, hogy
a székelyföldi kistermelők és gazdák
érdekeit is meg tudjuk jeleníteni a
közös agrárpolitika szintjén” –
mondta Borboly Csaba, Hargita
Megye Tanácsának elnöke.

Tóth László csíkszeredai főkon-
zul Magyarország kormánya nevé-
ben köszöntötte a jelenlévőket.
„Ahol stabilitás és egység van, oda
szívesebben megy a szakma, de
könnyebben jön a támogatás is. A
mai világban az érdekképviselet
mellett az érdekérvényesítés is fon-
tos, és ezt közösen hatékonyabban
lehet megtenni” – hangsúlyozta a
főkonzul, bejelentve, hogy a jövő-
ben folytatódik a maros-mezőségi
gazdaságfejlesztési program. 

Orbán Miklós, az Agrosic Kö-
zösségek Közti Társulás igazgatója
és Szabó Árpád, a Székely Gazda-
szervezetek Egyesületének Maros
megyei alapítója ismertette a kon-
zultatív szerepet betöltő egyeztető
fórum működési szabályzatát.
Ebben szerepel az állandó bizottság
létrehozása is, amelyben a szarvas-

marha-, juh- és kecsketenyésztők,
növénytermesztők, zöldség-gyü-
mölcs termesztők, kertészek,
gyógynövény-termesztők, sertéste-
nyésztők és méhészek, erdészek és
vadgazdálkodással foglalkozók,
biotermelők, a mezőgazdasági
szakoktatási intézmények ágazaton-
ként delegálnak képviselőket. Au-
gusztus 20-ig minden megye
egy-egy állandó bizottsági tagot ne-
vesít ágazatonként, döntötték el a
tanácskozáson. A zágoni találkozón
több mint ötven gazdaszervezet és
közbirtokosság vezetője vett részt. 

2010-ben Homoródfürdőn szüle-
tett meg annak az igénye, hogy ösz-
szefogják a székely
gazdatársadalmat, tehát az együtt-
működés, a közös fellépés szüksége
hívta életre a Székely Gazdaszerve-
zetek Egyesületét. Az ernyőszerve-
zetet nemrég jegyezték be, célja a
Székelyföld területén működő me-
zőgazdasági és vidékfejlesztési
szervezetek, vállalkozások, oktatási
intézmények számára lehetőséget
teremteni az érdekegyeztetésre, a
tevékenységük összehangolására,
valamint a hatékonyabb érdekkép-
viseletre. (Közlemény)

Megalakult 
a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fóruma

Azé a föld, aki megműveli 



Múlt héten újra megrendez-
ték az Ügyes kezek hete című
kézművestábort Nyárád-
szentbenedeken. A helyi
egyesület immár hagyomá-
nyos rendezvénye azonban
nem az egyedüli, amit kínálni
tud: a nyáron ismét megszó-
lítják a gyerekeket, ősszel
pedig a felnőtteket is.

Ismét megszervezte az Ügyes
kezek hete nevű kézművestábort az
Együtt Nyárádszentbenedekért
Egyesület, ezúttal a vakációzó gye-
rekeket szólítva meg. Bár külön-
böző szomorúbb vagy örömtelibb
közösségi események miatt nem
töltötték ki a teljes hetet, a szerve-
zők mégis elégedettek, ugyanis tar-
talmas, élménydús napokat tudtak
felkínálni a helyieknek (és nem
csak). A háromnapos tábor a helyi

iskolában zajlott, délelőtt és délután
egyaránt folytak a tevékenységek.
Első nap délelőtt a gyerekeket két
csoportra osztották, a kisebbek egy
része konzervdobozok, papír, hab-
szivacs újrahasznosítása révén ce-
ruzatartókat készített, mások
tanulásösztönző baglyokat, a na-
gyobbak pedig quilling technikával
üdvözlőlapokat, dísztárgyakat al-
kottak. A délutánt „csajosnak” hir-
dették meg, de a gyöngyfűző,
üvegfestő tevékenységekre fiúk is
érkeztek, és ők sem bizonyultak a
lányoknál ügyetlenebbeknek. Má-
sodik nap Korondról hozott alap-
anyag felhasználásával agyag-
formázás zajlott, a gyerekek lelke-
sen dolgoztak, számos érdekes
tárgy került ki a kezükből. Ezt kö-
vetően újdonsággal is meglepték
őket a szervezők, cementes folya-
dékba áztatott textíliákból igen ér-
dekes alakzatokat formáltak,
amelyeket megszáradni hagytak,

majd harmadik nap ezeket meg-
festve virágtartók születtek. Színt
kaptak az előző napon készített
agyagtárgyak is, és a gyerekek szí-
nes kéznyomatukat és aláírásaikat is
otthagyták a táborban. A nap
gyöngyfűzéssel és az elkészült al-
kotások kiállításával zárult, Papp
Teréz tanárnőnek és „kuktáinak”,
Coman Eszternek és László Ri-
chárdnak köszönhetően pizza, a Ki-
lyén családnak hála dinnye is került
az asztalra, de mindennap üdítő és
ropi is volt kéznél, s hogy mindenki
jól érezze magát a tevékenységek
közben, játékok, éneklés, mókázás
is folyt. A foglalkozásokon több
mint 30 gyerek vett részt, köztük
voltak ákosfalvi és marosvásárhelyi
„vendégek” is, akik hírét vették a
tábornak, és átruccantak Szentbene-
dekre.
Sok segítő, oktató

A vakációs tábor megszervezésé-
hez egy bizonyos összeget kaptak

az ákosfalvi önkormány-
zattól is pályázat révén, a
résztvevők így jelképes
hozzájárulást kellett fi-
zessenek, amit az alap-
anyagokra és enni-,
innivalóra fordítottak, az
oktatók önkéntesen dol-
goztak: Szabó Anna
Mária üvegfestésben és
papírmunkákban, Farkas
Irma és Nám Evelin a pa-
pírtechnikában, Makkai
Réka Rebeka a gyöngy-
fűzésben, Nám Emese az
agyagformázásban és
gyöngyfűzésben, Papp
Teréz a virágtartók készí-
tésében volt a gyerekek
segítségére. A táborban

Kiss Kinga és Triff Boglárka peda-
gógusok, illetve Nám Evelin, Pécsi
Pálma és Kilyén Krisztina egyetemi
hallgatók is kivették a részüket, to-
vábbá Sükösd Éva köténykéket
adományozott, hogy a festő-má-
zoló-agyagozó gyerekek a ruháju-
kat megóvják, László Tibor az
agyag odaszállításában vette ki a ré-
szét – sorolta fel Nám Emese taní-
tónő, szervező, az Együtt
Nyárádszentbenedekért Egyesület
elnöke, kifejezve háláját mindenki-
nek a sikeres, tartalmas, kellemes
hangulatú rendezvény megvalósítá-
sában nyújtott segítségért.
Gazdag egyesületi tevékenység

Az egyesületnek évente hat-
nyolc tevékenysége van, amely a
faluközösség minden korosztályát
megcélozza. Ezek egyike volt a
múlt szombati kirándulás is, amikor
45 személy tett körutat, megláto-
gatva Brassó, Törcsvár és Fogaras
látványossságait. Az egyesület az
ákosfalvi önkormányzattól támoga-
tást nyert a Nyárádszentbenedek ér-
tékei – a nyárádszentbenedeki

emberek című kulturális projektre,
ennek része volt a kirándulás, így a
résztvevők utaztatása ingyenes volt,
csak a belépőkért kellett zsebbe
nyúlni. Mivel nagy csoportról volt
szó, idegenvezetőket is kaptak a
helyszíneken, ezért a gyerekek és
idősek egyaránt sok-sok érdekessé-
get láthattak-hallhattak, tartalmas
utazást tudhatnak maguk mögött.
Ugyancsak ennek a projektnek a ke-
retében az egyesület két rendez-
vényt szervez az ősz folyamán:
egyik közösségépítő tevékenység
lesz, a másik a helyi termékek be-
mutatását és művészeti kiállítást
céloz meg. A Communitas alapít-
ványtól nyert támogatás révén to-
vábbi két kulturális rendezvényük
lesz: Nyárádszentbenedek értékei
Mátyás királytól napjainkig, vala-
mint Nyárádszentbenedek lámpásai
az elmúlt száz évben címmel. A
belga Kasterlee testvértelepülés jó-
voltából a gyerekek idén egy újabb
kiránduláson is részt vehetnek –
tudtuk meg Nám Emese egyesületi
elnöktől.
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Tartalmas, eredményes tábort zártak a szentbenedekiek                                Fotó: Pécsi Pálma

Sok érdekes, egyedi alkotás született a három nap alatt                                Fotó: Nám Evelin

Gligor Róbert László

LUCIAN BLAGA EGyETEm – NAGySZEBEN

FElVÉTElI 2018
Távoktatás és csökkentett látogatású oktatás

Távoktatási és csökkentett látogatású oktatási tanszék
550024 Nagyszeben, Victoriei sugárút 10. sz. Tel. 0269/250-432; titkársági program: hétfő–péntek 9–15 óra között

Karok Terület/Szak Oktatási forma/
Helyek száma Felvételi Tandíj

Gazdaságtudományi Kar
(3 év)

Üzletigazgatás / Turizmus, kereskedelmi és szolgáltatói gazdaság (akkreditált) TO / 125 hely

érettségi átlag – 100% 

2800 lej/ év
Menedzsment/Menedzsment (akkreditált) TO / 100 hely 2800 lej/ év
Könyvelés / Könyvelés és számviteli informatika (akkreditált) TO / 100 hely 2800 lej/ év
Pénzügy / Pénzügy-bank (akkreditált) TO / 125 hely 2800 lej/ év
Marketing / Marketing (engedélyezett) TO / 100 hely 2800 lej/ év

Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és
Környezetvédelmi Kar (4 év)

Mezőgazdaság / Hegyvidéki mezőgazdaság (akkreditált) TO / 50 hely
érettségi átlag – 100%  

2500 lej/ év
Élelmiszeripari mérnöki / Élelmiszeripari mérnök (akkreditált) TO / 50 hely 2900 lej/ év

Jogi Kar  Jog / Jog (4 év) (akkreditált) TO / 120 hely
érettségi átlag – 100%  

2900 lej/ év

Igazgatástudomány / Közigazgatás (3 év) (akkreditált) TO / 75 hely 2800 lej/ év
Mérnöki Kar 
(4 év)  

Mérnöki és menedzsment /Gazdasági mérnök mechanika szakterületen (akkreditált) TO / 75 hely
érettségi átlag – 100%   

3400 lej/ év 
Bányászat, kőolaj- és gázkitermelés / Szénhidrogének szállítása, raktározása és elosztása 
(engedélyezett)

CSLO / 60 hely 3400 lej/ év 

Társadalomtudományi Kar
(3 év)  

Neveléstudomány/Pedagógia, óvodai, általános iskolai oktatás 
(ideiglenesen engedélyezett)

TO / 75 hely érettségi átlag – 60%
rácsteszt – 40%  

2750 lej/ év

* TO – távoktatás; CSLO – csökkentett látogatású oktatás

Magiszteri tanulmányok

Gazdaságtudományi Kar
(4 félév) 

Üzletigazgatás / Turizmus, kereskedelmi és szolgáltatói gazdaság (akkreditált) B2 CSLO / 40 hely
Felvételi: 

– licencvizsgaátlag – 75%
– írásbeli vizsgajegy – 25%

3300 lej/ év 

Üzletigazgatás / Cégmarketing, menedzsmentstratégiák és politikák (akkreditált) B4 CSLO / 40 hely 3300 lej/ év 
Könyvelés / Könyvelés-számvitel és audit (akkreditált) B8 CSLO / 50 hely 3300 lej/ év 

Jogi Kar
Jog / Magánjog (Drept judiciar privat) (akkreditált) – 2 félév CSLO / 25 hely Felvételi: licencvizsgaátlag – 100%

– beszélgetés
(megfelel/nem felel meg)

3000 lej/ év  

Igazgatástudomány / Európai közigazgatás  – 4 félév (akkreditált) CSLO / 50 hely 3000 lej/ év  

beiratkozni a marosvásárhelyi kihelyezett központban: 
Unirea Főgimnázium 
Mihai Viteazul utca 17. szám
Tel.: 0265-214-489.

dep.didu@ulbsibiu.ro
http://didu.ulbsibiu.ro

Ügyes kezek és ügyes közösség
Tartalmas nyár Szentbenedeken



ADÁSVÉTEL

ElADó tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(9408)

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

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

MINDENFÉLE

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

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

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.
Pihenésed legyen csendes!

búcsúzik tőle gondozója, Clara
és Ferenc családjukkal. 

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

Megtört szívvel és az isteni aka-
rat teljes elfogadásáért imád-
kozva tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, após, nagytata,
testvér, rokon, 

id.  MAlIGA JáNoS 
2018. július 22-én, életének 69.
évében türelemmel viselt szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Temetése július 24-én du. 2
órakor lesz a káposztásszent-
miklósi ravatalozóból. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I)
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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)
KFT. KÉZÜGYESSÉGGEL RENDELKEZŐ MUNKAERŐT alkalmaz Erdélyben elvégzendő  felújí-
tási  munkálatokra. B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.  Tel. 0732-916-076. (62498-I)
A mILKPACT KFT. alkalmaz egy személyt MENEDZSERASSZISZTENSI (TITKÁRNŐI) állásba.
Tevékenységek: levéltár és dokumentumok rendszerezése, alapkönyvelés, adminisztratív és titkársági te-
vékenységek, kapcsolattartás partnereinkkel. Elvárások: közgazdasági vagy jogi szakképzés, titkársági
ismeretek, PC-használati tapasztalat, kommunikációs készség, románnyelv-ismeret, szervezési készség,
felelősségtudat. Az önéletrajzokat elküldhetik az office@milkpact.ro e-mail-címre. (20314-I)
A TImKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges.
Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk
SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62483-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Életem legszomorúbb napja,
amikor édesanyám távozik az élők
sorából. Soha nem felejtelek el, te
gondos, önfeláldozó, drága 

ÉDESANYáM. 
Köszönöm, hogy te voltál és
maradsz a mindenem. Szívembe
zárom az önfeláldozást, amit értem
tettél. Könnyű legyen a föld, ahol
elfáradt tested megpihen. 

Imádott leányod, Ildikó, unokáid,
Vivien és Ryan.

Mindig imádni fogunk, drága
anya, drága nagymama. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
drága jó gyermek, testvér,
sógornő, nagynéni, rokon,
szomszéd, jó barát, 

GlIGoR IlDIKó 
szül. Máthé 

61 évesen, július 19-én elhunyt,
nagy űrt hagyva szívünkben.
Temetése július 23-án, hétfőn 13
órakor lesz az új kórház mögötti
temetőben református szertartás
szerint. Soha nem felejtünk el. 
bánatos édesanyád, testvéred,
sógorod, elhunyt testvéreid
családja, az összes közeli és távoli
rokonok. 
Emléked, szereteted élni fog, míg élünk. Nyugodj békében,
drágánk! 

A gyászoló család. (sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

A Népújság 
hirdetési irodájában 

felveszünk 
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  
HÁROmSZÉKBE 

és az aradi 
NyUGATI JELENBE.

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, gyógyítha-
tatlan betegségekben stb. szen-
vedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a maros-
vásárhelyi Kelemen hálás, mert Klara
segítségével meggyógyult epilep-
sziás gyermeke; Dicsőben Karinához
visszatért kedvese; Margit
Gyergyóban kigyógyult a dep-
resszióból, 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.)

A GREEN 
öKolóGIAI AlAPÍTVáNY 

marosvásárhelyi posztliceális
iskolájába a 2018–2019-es tanévre 

a következő szakokra lehet iratkozni: 
–  általános,  laboratóriumi,

radiológiai, balneo-fizioterápiás 
és gyógytornászasszisztens,  román

és magyar tagozatra. 
Érdeklődni a 0760-663-942-es
telefonszámon lehet. (62408)

2018 – Barangolás hazai tájakon
Felsőbánya (Baia Sprie) – Máramaros

Szállás 
Casa Verde 3* Panzió: 120 lej/2 fő ártól, ellátás nélkül

Körutazás 
5 nap /4 éjszaka: 800 lej/fő félpanzióval 
Látnivalók: Kék-tó, Bányi-hegy, Kálvária, Kommunizmus Áldozatai

múzeum, Vidám temető, Peri kolostor, mogosa-tó, hegymászás a Ka-
kastaréjra, Felső-Visó, Bârsana kolostor
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