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Aratják a kenyérgabonát

Kortárs művészeti
fesztivál
Marosvásárhelyen

A Szféra Kortárs Művészeti Fesztivál
három napig tart, és egy csodálatos
helyszínen, a szebb napokat megért
Aranykakas kertjében zajlik. A szervezők ízelítőt kínálnak a művészetek valamennyi ágazatából: zene, irodalom,
utcai művészetek, szobrászat, film és
sok minden más.

____________2.
Elismerés
és filmforgatás
Jobbágytelkén

„A magyar népművészet életben tartásáért és továbbörökítéséért végzett
tevékenységéért, áldozatos közösségformáló munkája elismeréseként” kiállított oklevelet prof. Fekete György
elnök és Kékedi László, a népművészeti tagozat elnöke írta alá.

____________5.
Az EU már elismeri
az élelmiszerek
kettős minőségét

Maros megyében július 5-én kezdődött
el a szalmásgabona aratása. Előbb az
árpát vágták le, most a búzán a sor. A
legtöbb helyen korszerű és nagy teljesítményű gépekkel dolgoznak. Ilyen
kombájnok arattak tegnap a sóspataki
határ nagy kiterjedésű tábláin is. Hogyan is haladnak ezzel az életbevágóan
fontos munkával, milyen hozamokra
számíthatunk? – kérdeztük Ioan Rust, a
Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság igazgatóját.

Mezey Sarolta

Az árpát már learatták
– Megyénkben idén több mint 45 ezer hektáron termesztenek szalmásgabonát, ebből 27.200
hektáron búzát. Ennek aratása éppen most zajlik, ahogy mi, mezőgazdászok mondjuk, teljében a kampány. Az aratás július 5-én kezdődött
el, július 15-e körül kellett volna eléri a kampány csúcspontját, de a múlt heti esős időjárás
akadályozott, az eső, jégeső miatt félbe kellett
szakítani a munkát. Megyeszerte 3100 hektáron
sikerült learatni a búzát, ez az összfelület 12
százaléka. Az őszi árpa nagy részét már betakarították, csak kisebb területek maradtak még.
Számokban: a megyében összesen 2500 hektá-

Fotó: Nagy Tibor

ron termeltek őszi árpát, ebből 2400 hektáron
már elvégezték az aratást. A gazdák 4000-4100
kg-os átlaggal számoltak. De vannak olyan farmok is, amelyek rekordtermést értek el. Ilyen a
mezősályi Istrate Servprod Kft., amelynél több
mint 7000 kilogramm árpa termett hektáronként, vagy a szélkúti Spicul és az Agro Kft.,
amelynél a hozam 6 tonna fölött volt. Öt tonna
fölötti hozamokkal számolt az uzdiszentpéteri
Alcris Agro, vagy a mezőbándi Pig Band Kft.,
ahol 5,5 tonnás hozamot regisztrálták, vagy a
kutyfalvi AgroPrest Kft., itt 5 tonnás hozamot
értek el hektáronként.

Klaus Iohannis
a Székelyföldön

(Folytatás a 4. oldalon)

A helyi és regionális autonómia segíti, az etnikai autonómia gátolja a fejlődést – hangoztatta Klaus Iohannis államfő kedden azon a
fórumon, amelyet több mint száz székelyföldi
önkormányzati vezető részvételével rendeztek a csíkszeredai megyeházán.

Bár az elnöki hivatal gazdasági témákat javasolt, a
vendéglátók többsége a magyar kisebbség jogsérelmeiről beszélt. A fórum a román himnusz meghallgatásával kezdődött, amelyre válaszképpen a jelen lévő
önkormányzati képviselők elénekelték a székely himnuszt. Ráduly Róbert, Csíkszereda polgármestere székely zászlót adott ajándékba a román elnöknek,
amelyet Iohannis egy román trikolórral viszonzott.
A találkozót végig jellemző kölcsönös tisztelet jelképes gesztusainak sorában több székelyföldi elöljáró
magyarul és németül is üdvözölte a szász származású
Iohannist a Székelyföldön, az államfő pedig, amikor
szót kapott, magyarul köszönt vendéglátóinak.
Iohannis, aki a tervezettnél hosszabbra nyúlt, csaknem kétórás találkozón nem használta a Székelyföld
kifejezést, úgy értékelte: Hargita és Kovászna megyében hatalmas fejlesztési lehetőségek rejlenek, főleg az
idegenforgalomban, de a hiányos közlekedési infrastruktúra miatt „nehéz ide eljutni”. Aggodalmát fejezte
a térségben élő fiatalok hiányos románnyelv-tudása
(Folytatás a 4. oldalon)

Az Európai Unió országainak szakminiszterei már elismerik, hogy létezik
az élelmiszerek kettős minőségének
problémája – jelentette ki Marian Jurecka cseh mezőgazdasági miniszter
a cseh hírtelevíziónak (CT24) hétfőn
este Brüsszelben.

____________6.
Természeti csapás
esetén értesíteni
kell az APIA-t

Július 13-án a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA) közleményben hívta fel a gazdák figyelmét arra, hogy ha nem jelzik
sürgősen a gazdaságban bekövetkezett változásokat, csökkenthetik a támogatások összegét, illetve
megvonhatják a támogatásokat.

____________8.

Infrastruktúra

Mózes Edith
Nyár van. A gyermekek vakációznak, szüleik pedig,
ahogyan az emberek nagy része, szabadságra készül.
Csomagolás, indulás a hegyekbe, a tengerpartra, kinekkinek kedve, zsebe szerint.
A probléma akkor kezdődik, amikor elindulnak a tükörsimának egyáltalán nem mondható utakon. Ami sokszor már az első óráktól megkeseríti a szabadságolás
örömét. Mindenki fáradt és ideges, a gyerekek nyűgösek,
a férj és feleség minden semmiségtől kiborul. És sokszor
úgy elromlik a hangulat, hogy a vakáció végére sem tér
vissza a családi béke és nyugalom. Még akkor sem, ha
a célba érést követően pár napig legalább megfeledkezhetnek az utak állapotáról. Azonban a visszaút hamar
ráébreszt a valóságra.
Különösen, ha külföldről tér vissza valaki, ahol autópályákon, gyorsforgalmi utakon öröm a vezetés. A határnál, mintha időutazás kísérleti alanyai lennénk –
gödörből gödörbe manőverezve lehet csak haladni.
Nemrég ausztriai vendégeim pánikhangulatban érkeztek
meg, és alig várták, hogy garázsba tegyék az autót, ittlétük alatt pedig végig a visszaúttól rettegtek. Pedig a
Vásárhely – Nagyvárad útvonal még nem is tartozik a
legrosszabb utak közé.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma EMÍLIA,
holnap ILLÉS napja.
ILLÉS: az Éliás önállósult magyar változata.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

A Nap kel
5 óra 47 perckor,
lenyugszik
21 óra 8 perckor.
Az év 200. napja,
hátravan 165 nap.
Tiszta égbolt, kánikula
Hőmérséklet:
max. 290C
min. 140C

BNR – 2017. július 18.

1 EUR

4,5680

100 HUF

1,4823

1 USD

1 g ARANY

4,0093
156,0568

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

Megyei hírek

A munkáltatók harmada
szabályt sértett

A Maros Megyei Területi Munkaügyi Felügyelőség júniusban 48 ellenőrzést végzett a munkavédelmi előírások betartását illetően. A felügyelőség 15 munkaadónál 17
szabálysértést észlelt, 13 esetben figyelmeztetésben részesítette az érintetteket, négy esetben pénzbüntetést rótt
ki, összesen 30 ezer lej értékben. A pénzbírságot kapott
munkáltatók az építkezésben, a távközlés, vasúti áruszállítás, illetve fémmegmunkálás terén folytattak tevékenységet. Szintén júniusban egy országos kampány keretében
őrző-védő cégeknél is végzett ellenőrzést a munkaügyi felügyelőség. Három cég közül egynél találtak szabálysértést, figyelmeztetésben részesítették.

Bulgáriai nyaralás – sorsolás

A World Travel Shop utazási iroda és a Népújság közös
tombolajátékának nyilvános sorsolására július 20-án, csütörtökön délelőtt 11 órakor kerül sor az utazási iroda Aurel
Filimon (volt Iskola) utca 17. szám alatti székhelyén. Ez alkalommal a hétéjszakás bolgár tengerparti nyaralás nyerteseit sorsolják ki lapunk előfizetői közül. A szervezők
minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Helyi termelők vására

Marosvásárhelyen, a Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán július 21-én, pénteken
reggel 8 órától este 7 óráig ismét megszervezésre kerül a
Local Farmers’ Market (Helyi termelők vására) rendezvény. A vásár bő felhozatalt kínál a különböző hagyományos és helyi termékekből, úgymint: hústermékek,
tejtermékek, sajtok, méz, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, borok, pálinka, zöldség, gyümölcs, teák, fűszerpaprika, olajok, valamint kézműves termékek (házi készítésű
kencék, szappanok, táskák, pénztárcák, ékszerek). A rendezvényre látogató kerékpárosokat ingyenlimonádéval
várják.

Jogi tanácsadás

Ma délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György utca
9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi
tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az
érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési
szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Közúti balesetek

Hétfőn reggel Magyaró és Fickó között egy 41 éves gépkocsivezető az útviszonyoknak nem megfelelő sebességgel hajtott, és elvesztette uralmát járműve fölött, amely egy
kanyarban áttért a szemközti sávra, és egy szabályosan
haladó haszonjárművel ütközött. A balesetben a gépkocsi
sofőrje súlyosan megsérült. Szintén hétfőn, a déli órákban
Marosugrán egy 66 éves székelyudvarhelyi nő a volán
mellett elaludva járművével letért az útról, és egy hídfőnek
ütközött. A balesetben könnyebb sérülést szenvedett. A
keddre virradó éjszakán Marosvásárhelyen, a Dózsa
György utcában egy utánfutós járművet vezető férfi elővigyázatlanság miatt egy másik gépkocsinak ütközött. A balesetnek két könnyebb sérültje volt.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Kortárs művészeti fesztivál Marosvásárhelyen

Kaáli Nagy Botond
Nagyon sokszor leírtuk már, hogy
Marosvásárhely a fesztiválok városa.
Fölösleges nekifogni a számolgatásnak, az esztendő mindegyik évszakában rengeteg szemlét rendeznek a
városban a klasszikus zenétől kezdve
a filmművészeten keresztül a – mondhatni – olyan, szélesebb tömegeknek
kínált rendezvényekig, mint a Forgatag, avagy az ez évben első alkalommal megszervezett Vibe. Ezen,
jellegzetes eseménysorozatok közé
tartozik a Szféra Kortárs Művészeti
Fesztivál is, amelyre az idei Vásárhelyi Forgatagot megelőző hétvégén, augusztus 18-a és 20-a között kerül sor.
A szemle egyedi módon közelít közönsége igényeihez, hiszen amint azt a
szervezők is hirdetik, ha emberek
együtt gondolkodnak, dolgoznak, táncolnak vagy csak együtt kikapcsolódnak, lehetnek bármilyen különbözőek,
ez a közösségi lét egy olyan kapcsot
képez köztük, amelyen keresztül jobbá
tehetjük és élvezhetjük az életet. A
Szféra Kortárs Művészeti Fesztivál
három napig tart, és egy csodálatos
helyszínen, a szebb napokat megért
Aranykakas kertjében zajlik. A szervezők ízelítőt kínálnak a művészetek valamennyi ágazatából: zene, irodalom,
utcai művészetek, szobrászat, film és
sok minden más.
A Szféra zenei kínálata a kortárs
zenei szcéna legújabb és legérdekesebb alkotóit mutatja be, nagy hang-

súlyt fektet az új zenekarokra és zenei
kollektívákra. A szervezési koncepció
szerint a még nem teljesen kiforrt, a kísérleti és spontán művészeti megmozdulások legalább olyan izgalmasak,
mint a már nagy népszerűségnek örvendő alkotók és alkotások, mert ezek
megmutatják, hogy ma hol vagyunk és
merre tartunk.
Akik már biztosan fellépnek az idei
Szféra fesztiválon: Manaky (Magyarország) – eredeti jamaicai reggae lüktetés, soul, funk és hip-hop elemekkel,
friss hangzással és társadalomkritikus
szövegekkel. A lélek mélységeit kutatják Apey-vel (Magyarország) egy költői és közvetlen akusztikus koncerten,
de itt lesz Magyarország legrégebbi és
legismertebb alternatív zenekara, a Pál
Utcai Fiúk is.

A szervezők büszkén jelentették be,
hogy idén a hazai alternatív zenei világ
legjelentősebb zenészközössége, a The
Jam Community is ellátogat a Szférára. A közönség tagjai nemcsak koncerten hallhatják és láthatják őket,
hanem együtt is bulizhatnak majd
velük a Bunkerben. Vasárnap pedig
egy közös alkotóműhelyre hívják a
Maros megyei zenészeket, ismerkedni
és együtt muzsikálni.
Pénteken és szombaton, esténként
10 óra után a Bunkerben folytatódik a
hajnalig tartó buli, a legjobb hazai underground dj-kkel.
A Szféra a művészetekről, örömről,
barátságról, a környezetünkről és a
kreatív közösségi életről szól – áll a
fesztivál ismertetőjében.

a fafúvós hangszerek hangképének kiszélesítésére törekszik, előadásmódjában nagy hangsúlyt fektet a különböző
tánckarakterek alkalmazására és a köznyelv zenei megjelenítésére.
– Milyen hangulatban és várakozásokkal indult Csíkszeredába az
idén tízéves csíkszeredai Régizenei
Nyári Egyetem oktatójaként?
– Mint mindig idáig, hatalmas lelkesedéssel.
– Véleménye szerint miben különbözik a csíkszeredai képzés más
helyszínek mesterkurzusaitól?
– A közvetlen, emberközpontú hangulatában.
– Milyen tanulságokat fogalmazott
meg magának a kurzusok tapasztalatai révén?
– A diákok mellett a tanár is tanul
nap mint nap, és erre a szeredai kurzus
rendkívüli szakmai terep.
– Megosztaná az ön számára legkedvesebb történetet azok közül,
amit megélt diákjaival az évek
során?
– Túl sok ilyen volt, nem tudnék
egyet kiemelni.
– Milyen a kapcsolata a volt diákokkal?
– Véleményem szerint remek.
– Mit kíván a csíkszeredai képzés
leendő résztvevőinek és kollégáinak?

– Sok élményt a nyárban, ahol iskolai kereteken kívül alkotunk közösen.
– Melyik zenei művel köszöntené a
X. évfordulót?
– (Nevet) Ez részben kiolvasható a
regizene.ro-n is közölt műsorfüzetből,
ami nem, az a helyszínen kiderül azok
számára, akik ellátogatnak Csíkszeredába.
Névjegy: Széplaki Zoltán
1972-ben született Budapesten.
Több nemzetközi mesterkurzuson vett
részt Anneke Boeke, Peter Holtslag és
Walter van Hauwe irányításával. Furulyaművészi és tanári diplomáját Lőrincz László tanítványaként, barokk
fuvola oklevelét Balogh Vera és Kertész Ildikó vezetésével szerezte. 2016ban védte meg DLA doktori
értekezését. 1998 óta tanít a Miskolci
Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti
Intézetében és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium furulya tanszakán.
Rendszeres
meghívott
zsűritagja a regionális, országos és
nemzetközi versenyeknek, valamint
tanára volt számos régizene-mesterkurzusnak. 1990 óta tagja a Musica
Historica együttesnek, emellett több
más magyarországi zenekarral dolgozott, és több mint ezer koncertje volt
Magyarországon és Európa-szerte, tizenkilenc hanglemez közreműködője.

Házi sorozat a tízéves Régizenei Nyári Egyetem jubileumára

Széplaki Zoltán:
A szeredai kurzus rendkívüli szakmai terep

A Régizenei Nyári Egyetem életébe bepillantást engedve mindannyiunk számára ezúttal a
budapesti Széplaki Zoltán, a fafúvós hangszerek mesterkurzus
oktatója válaszolt. Körkérdésünkkel a július 9-én megnyílt
képzés tízéves jubileumát köszöntjük – mintegy visszapillantó
és
keresztmetszet
gyanánt a betekintéshez.

Az évtizedes erőfeszítéssel üzemeltetett csíkszeredai intézmény történelmi jelentőségű: Romániában a
zenei felsőoktatásban mindmáig nem
létezik régi zenei szakirány, mely időközben Európában már régóta természetessé vált, olyannyira, hogy már
kimondottan régi zenei egyetemek is
működnek. Tanárokat, közreműködőket és diákokat kerestünk fel jubileumi
villáminterjú-sorozatunkban, célunk
betekintést nyújtani a folyamatokba és
az unikumként jegyzett képzés köré
kialakult közösségbe.
A gyermekkora óta fafúvós hangszerekkel foglalkozó dr. Széplaki Zoltán furulyaművészi és tanári
diplomáját 1999-ben a Szegedi Konzervatórium régi zene tanszakán, barokk fuvola oklevelét pedig 2012-ben
a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerezte. Tanításában

Rendőrségi hírek

Megszegte a házi őrizetet –
letartóztatták
Hétfőn 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték azt a
19 éves fiatalembert, aki megszegte az ellene érvényben
levő házi őrizetet. A fiatal Szászrégenben elkövetett többszörös bűncselekmény, két rablás, egy rablásban való bűn-

részesség, illetve minősített lopás alapos gyanúja miatt került házi őrizetbe.
Távoltartási rendeletet szegett meg
A dicsőszentmártoni bíróság áprilisban adott ki távoltartási rendeletet egy 47 éves férfi ellen. Az illető múlt vasárnap szegte meg a rendeletet, az esti órákban felesége
lakásához ment, és fenyegetni kezdte a nőt. A férfit 24 órára
őrizetbe vették.
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Kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás az Adrián

Erdőtüzek Horvátországban és Montenegróban

Újabb erdőtüzek pusztítanak a
horvátországi Dalmáciában: a legsúlyosabb a helyzet Split-Dalmát
megyében, ahol több falut is körbevett a tűz, lakóházak, olajfaültetvények, mezőgazdasági gépek
váltak a lángok martalékává és
egy óvoda is leégett, több helyi lakost és turistát is evakuáltak. A
tűz továbbterjedt, és estére elérte
Split város határát.

A horvát közszolgálati televízió
(HRT) jelentése szerint egész Dalmáciában húsz helyszínen oltották már tegnap hajnal óta a tüzet a tűzoltók és a
hadsereg. Nincs olyan helyszín a horvát
tengerparton, ahonnét ne lehetne látni a
füstöt és a lángokat, amelyek volt, ahol
50 méter magasra is felcsaptak – közölte
a csatorna helyszínen tartózkodó tudósítója.
Több településen nincs víz és áram. A
legnagyobb problémát az okozta, hogy a
tűzoltók az erős széllökések miatt nem
tudták feltartóztatni a lángokat, amelyek
így továbbterjedtek, a bóra szél miatt
pedig nem tudtak felszállni repülőgépek
sem délutánig. Az erdőtüzeket csak levegőből lehet eloltani.
A tűzben néhány tűzoltó is megsérült,
egy 65 éves férfit pedig holtan találtak

egy házban, amelyet elért a tűz, de nem
tudták megállapítani, hogy a füst vagy az
ijedtség okozta a halálát.
Jelenleg több mint négyszáz tűzoltó,
száz tűzoltóautó, öt repülőgép és több
helikopter is segít a tűz feltartóztatásában, és több száz katonát vezényeltek a
helyszínre. Az ország belsejéből – többek között Zágrábból is – tűzoltók siettek a tengerpartra kollégáik segítségére.
A tűz este elérte Split határát, Kamen
települést. A városi közegészségügyi intézet arra kérte a lakosokat, hogy a sűrű
füst és por miatt csukják be az ablakokat
és az ajtókat, valamint kapcsolják be a
klímaberendezést.
Andrej Plenkovic horvát kormányfő a
közszolgálati televízió esti híradójában
arról beszélt, hogy amennyiben szükség
lesz rá, nemzetközi segítséget kérnek.
„Segítséget kérünk más európai országoktól, mint ahogy mi gyakran segítünk,
amikor arra szükségünk van másoknak”
– mondta.
Horvátország erdeiben – főleg a tengermelléken – a kánikulai meleg és a
csapadékmentes időjárás miatt minden
évben fokozott tűzveszély alakul ki. A
legtöbb erdőtüzet emberi figyelmetlenség, villámcsapás vagy a vasúti közlekedésben keletkezett szikra okozza.

Figyelmeztetés utazóknak
A külügyminisztérium felhívja a
Montenegróba készülő román állampolgárok figyelmét, hogy a montenegrói katasztrófavédelmi hatóságok szerint az
ország középső és déli régióiban több
helyen ég a növényzet, a tűzoltók nagy
erőkkel próbálják megfékezni a lángokat.
A külügyi tárca szerint egyes helyeken
indokolttá vált a turisták kimenekítése a
tűzvész sújtotta területekről.
Amennyiben romániai turisták bajba
jutnának, azonnal hívják az 112-es sürgősségi számot, és kövessék a montenegrói hatóságok utasításait – javasolja
a külügyminisztérium az Agerpres hírügynökséghez eljuttatott közleményben.
Az Info Trafic közlekedési tájékoztatóközpont állandó jelleggel üzemel, ezt
is hívhatják a Montenegrón gépkocsival
áthaladó vagy ott tartózkodó személyek
a +38219807, +38220234999 vagy
+38263239987 telefonszámokon.
Konzuli segítséget Románia podgoricai nagykövetségén lehet kérni, a
+38220618041-es számon. Rendkívüli
helyzetben a Montenegróban tartózkodó
román állampolgárok a +38269871760t is hívhatják. (Hírösszefoglaló)

Sok ezer ausztriai töröknek lehet törvénysértő kettős
állampolgársága

Feltehetőleg mintegy 28 ezer
Ausztriában élő birtokol illegálisan osztrák és török állampolgárságot egyszerre, ezért az osztrák
hatóságok megkezdték a gyanús
esetek vizsgálatát – közölte kedden a Kurier című osztrák lap.

Az Ausztriában élő törökök mintegy
harmadának esetében vizsgálják meg,
hogy legális-e a kettős állampolgárságuk, s amennyiben valakiről megállapítják, hogy nem törvényesen járt el,
automatikusan elveszíti az osztrák útlevelét. A török alkotmány módosításáról
szóló, április közepén tartott népszavazáson több mint százezer Ausztriában
élő török szavazhatott. A Die Presse
című osztrák lap májusban azt közölte:
a referendumnál derült ki, hogy több
török származású osztrák rendelkezik
egyidejűleg török állampolgársággal is.
Az írás kitért arra is, hogy a török hatóságok együttműködésének hiánya miatt
igen nehéz a helyzet átfogó felderítése.
Az osztrák politikusok egy átfogó
rendszer létrehozását szorgalmazzák,

hogy kiszűrhetők legyenek a törvénysértők. A legutóbbi javaslatok szerint átmeneti időt biztosítanának az érintetteknek,
hogy egyik állampolgárságukról lemondjanak, valamint eltekintenének a
szankcióktól a hatóságoknál önként jelentkező illegális kettős állampolgárok
esetében. Egyelőre azonban nem született konszenzusos politikai megoldás.
A tartományok külön vizsgálódásba
kezdtek: az osztrák belügyminisztérium
Karintia rendelkezésére bocsátotta a
török választáson részt vevők tartományi
listáját. A karintiai illetékesekhez egy
névtelen feladótól adathordozón érkezett
információk alapján az illegális kettős állampolgárságú személyek után kutatnak,
és ezt a listát összevetik a belügyi tárca
által megküldött választói jegyzékkel.
Az egyik salzburgi lap egy névtelen
informátorra hivatkozva azt írta, hogy a
referendum óta többen keresik fel a
török konzulátust, hogy lemondjanak
török állampolgárságukról.
A legtöbb gyanús eset Bécsben fordul
elő, ahol nagyjából 18 500 embert ellen-

őriznek. A bécsi bevándorlási osztály
emiatt augusztustól megemeli munkatársainak létszámát.
Alsó-Ausztriában négyezer, Tirolban
mintegy háromezer, Salzburgban 1900
és Burgenlandban nagyjából kétszáz esetet vizsgálnak. Vorarlberg tartományban
eddig 16 embert szólítottak fel, hogy igazolja kettős állampolgárságának jogosságát. A lap becslése szerint
Felső-Ausztriában és Stájerországban
összesen hatezer emberről lehet szó, de
hivatalos adatok ebből a két tartományból még nem érkeztek.
Az osztrák jogban alapvetően kizárt a
kettős állampolgárság lehetősége: aki
osztrák állampolgárságot kap, annak le
kell mondania eredeti állampolgárságáról, és fordítva. A kettős állampolgárság
csak kivételes esetben megengedett, például ha valakinek állampolgárságot adományoznak. A tilalom betartását
azonban eddig nem nagyon ellenőrizték,
és a kettős állampolgársággal rendelkezők kiszűrésére nincsen országosan érvényes szabályozás. (MTI)

kozni az izraeli útellenőrző pontokhoz,
és a pénteki ünnepi imát is köztereken
tartsák meg az al-Aksza mecset helyett.
Mohamed Ahmed Huszein jeruzsálemi főmufti is élesen bírálta a detektoros kapukat, és a belépés megtagadására
szólította fel a muzulmán hívőket, mert
az új eszközök szerinte megváltoztatják
az eddigi helyzetet, a status quót.
A status quo értelmében az al-Aksza
mecsetnél csakis a muszlimoké a vallási
felügyelet, és a nem muzulmánoknak
tilos vallásuk gyakorlása, kizárólag turistaként látogathatják meg ezt a muzulmán szent helyet.
A két napja tartó tiltakozó hullámot a
Jeruzsálem óvárosában bevezetett új biztonsági intézkedések okozták, ugyanis
Izrael a pénteki merényletet követően
újra megnyitott Mecsetek teréhez fémdetektoros kapukat, és a mecsetek környékére térfigyelő kamerákat telepített.
A változtatások miatt kitört hétfő éjjeli
zavargásokban a Nemzetközi Vörös Félhold Társaság (IFRC) jelentése szerint a
tömegoszlató fegyverek bevetése nyo-

mán tizenöt demonstrálót, köztük a Palesztin Nemzeti Kezdeményezés párt elnökét, Musztafa Bargutit gumilövedékek
sebesítették meg.
A feszültség növekedésére utal, hogy
kedden a Jordán folyó nyugati partján
fekvő palesztin területen, egy Hebron
melletti kereszteződésben egy palesztin
autójával izraeli katonák közé hajtott, s
két katonát könnyebben megsebesített. A
Jediót Ahronót című újság honlapja, a
ynet szerint a merénylőt a biztonságiak
a helyszínen lelőtték.
A Mecsetek tere, izraeli nevén a
Templomhegy ad otthont az iszlám harmadik legszentebb helyének, az alAksza mecsetnek, de a zsidó vallás
számára is kiemelkedően fontos, mert az
ókorban ezen a téren állt a legszentebb
hely, a jeruzsálemi Szentély.
A kényes egyensúly fenntartását a status quo, a korábbi állapot megőrzésével
igyekeznek biztosítani. Minden változtatás súlyos politikai feszültséget okozhat nem csak a palesztinok körében,
hanem az egész iszlám világban. (MTI)

A „harag napját” hirdették meg mára a palesztinok

A „harag napját” hirdette meg
szerdára Mahmúd Abbász palesztin elnök Ciszjordániát kormányzó, mérsékeltnek tekintett
Fatah mozgalma tiltakozásul a jeruzsálemi al-Aksza mecsethez vezető
kapuknál
felállított
detektoros beléptetés és az emiatt kitört zavargások sebesültjei
miatt – jelentette a The Times of
Israel című, angol nyelvű izraeli
honlap kedden.

Mahmúd Abbász felhívásához csatlakozott a Fatahnál radikálisabb iszlamista
irányzatot képviselő Hamász és az Iszlám Dzsihád mozgalom is, melyek Ciszjordániában és a Gázai övezetben is
tüntetésekre szólították szerdára híveiket.
A Fatah vezetői „terrorista eljárásnak”, valamint Izrael kelet-jeruzsálemiek elleni heves és szervezett
támadásának nevezték az új beléptetőkapukat és biztonsági intézkedéseket.
A Fatah arra is buzdította a palesztinokat, hogy menjenek tömegesen tilta-
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Bolgár–román közös
kormányülés

Közös kormányülés megtartásáról egyeztetett hétfőn telefonon Mihai Tudose román és Bojko Boriszov
bolgár miniszterelnök. Az ülésre szeptemberben kerülne sor Várnában, ahol megbeszélnék egy román–
bolgár–görög egyezség lehetőségét a turizmus
fellendítésére. A kormány közleménye szerint a két
miniszterelnök egyeztetett olyan közös infrastrukturális projektekről is, amelyeket európai uniós alapokból finanszírozhatnának, valamint azokról az
elképzelésekről, amelyeket Bulgária meg szeretne
valósítani 2018 első félévében, amíg betölti az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. Szó
volt arról is, hogy a három főváros, Bukarest, Szófia
és Athén között nagysebességű vasúti vonalat építsenek ki. Döntöttek arról is, hogy felgyorsítják a
Turnu Măgurele – Nikápoly és Călăraşi – Szilistra
közötti Duna-hidak építését – írja a közlemény.

180%-os extra díjat fizethetnek
a kockázatot jelentő sofőrök

A megfelelő magatartású gépkocsivezetők 50 százalékos kedvezményt kaphatnak, a kockázatot jelentő sofőrök 180 százalékos extra díjat fizethetnek
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál (RCA)
– nyilatkozta hétfőn Cornel Coca Constantinescu, a
Pénzügyi Felügyelet (ASF) alelnöke. – 32 százalékról 50 százalékra növeltük a bonus-malus rendszerben azok kedvezményét, akik megfelelő magatartást
tanúsítanak a forgalomban, ez a 8-as bónuszosztálynak felel meg. A másik végleten, a fogyasztóvédelemmel, szállítókkal és a szervizek képviselőivel
folytatott tárgyalás nyomán, 200-ról 180 százalékra
csökkentettük a balesetet okozók, nem megfelelően
viselkedők extra díját – magyarázta az alelnök.

Ötvenöt személyt mentettek ki
román határrendészek
az Égei-tengerből

Ötvenöt afganisztánit, köztük 17 nőt és 21 gyereket
mentettek ki az Égei-tengerből a román parti őrség
Görögországban szolgálatot teljesítő határrendészei. Az afganisztániak hevenyészett csónakon sodródtak a tengeren. A határrendészet közleménye
szerint a MAI 1101 jelzésű járőrhajó legénysége épp
az Európai Unió külső, tengeri határainak felügyeletét célzó, Poseidon Sea 2017 elnevezésű közös műveletben vett részt, amikor vasárnap az
Égei-tengerben egy kis felfújható csónakra lett figyelmes, amelyen a megengedettnél jóval többen
utaztak. A csónak a görög felségvizek irányába haladt. A határrendészek étellel és vízzel látták el a
megmentett embereket, néhány órával később
pedig Híosz kikötőjében átadták őket a görög hatóságoknak. A görög kiküldetés kezdete, tehát idén január óta a román parti őrség határrendészei maguk,
illetve más EU-s tagállamok hajólegénységével
együttműködve összesen 841 embert mentettek
meg a görög felségvizeken sodródó csónakokból.

Infrastruktúra

(Folytatás az 1. oldalról)
Persze akadnak jobb utak is. Például azok, amelyeket
Traianus római császár építtetett 2.000 évvel ezelőtt, és
amelyek egy része ma is járható.
Csak összehasonlításként említjük, hogy a Római Birodalom Daciában tíz év alatt több mint négyezer kilométer utat épített ki. Ezzel szemben Romániában a
rendszerváltás óta eltelt közel három évtized kormányai
mindössze 550 kilométer sztrádát tudtak összefércelni.
Nem túlzás, nagyrészt fércmunka volt, mert sok helyen
már a szalagátvágást követő hetekben megjelentek az
első repedések, szakadások. Példának okáért a Szászváros – Nagyszeben közötti pályaszakaszt tíz hónap
után le kellett zárni, holott ennek a 22 kilométeres útszakasznak kilométere 7,1 millió euróba került.
De beszélhetnénk az észak-erdélyi autópálya kálváriájáról, amelyet a Bechtel cégnek kellett volna megépítenie. És amelyből 425 kilométer helyett egy évtized
alatt mindössze egy 52 kilométeres szakasz készült el
1,4 milliárd euróért! De felhozhatnánk az egymást követő kormányok be nem tartott ígéreteit, illetve azt, hogy
miért drágább nálunk a sztrádaépítés, mint Ausztriában, Svájcban, Horvátországban vagy a földkerekség
bármely táján.
A legújabb kormány is közel négyezer kilométer
sztrádát ígér, a szállítási miniszter azt mondta, a mandátuma alatt kiköltözik az építőtelepekre. Csak nehogy
ott felejtsék, és belesüllyedjen a kánikulában olvadozó
aszfaltba! A nép pedig tovább bukdácsol gödörről gödörre.
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Békében és jólétben akarunk élni a szülőföldünkön

(Folytatás az 1. oldalról)
miatt, amely szerinte megfosztja
őket az érvényesülés lehetőségétől
az ország más tájain.
Megállapította: hatalmas felelősség hárul a két magyar többségű
megye választott vezetőire, akik
„hidat képeznek” többség és kisebbség, kapcsot a helyi és központi
közigazgatás között. Úgy vélekedett: a két megye sajátosságait túl
sokszor értelmezik megosztó
módon, ami ellenségeskedést szül,
a többségi vagy kisebbségi intolerancia pedig nézete szerint „biztos
módja” a fejlődés elakasztásának.
A román államfő beszéde végén
a decentralizáció, a regionalizmus
és az autonómia kérdéséről is kifejtette álláspontját. Leszögezte: Románia számára a gazdasági
fejlődés, a közigazgatás korszerűsítése szempontjából „kötelező” feladat a decentralizáció, mert a helyi
választott képviselők tudják a legjobban, mire van szüksége a közösségnek.
A regionalizmus szerinte „kívánatos”, de csak akkor, ha a közigazgatás korszerűsítését, hatékonyságának növelését eredményezi,
gazdasági fejlődéshez és így munkahelyteremtéshez vezet.
„A helyi és regionális autonómia
ilyen formában segíti a fejlődést, de
az etnikai alapú autonómia nem kívánatos, mert gátolja a fejlődést” –
jelentette ki Csíkszeredában a
román államfő. Távozásakor újságíróknak nyilatkozva Iohannis elis-

merte, hogy az alkotmányban nem
szerepel a közigazgatási régió fogalma, ezért szerinte Romániában
kizárólag helyi autonómiáról lehet
szó.
Hargita és Kovászna megye önkormányzati vezetői leszögezték:
„Mi nem etnikai alapú autonómiát
akarunk, hanem békében és jólétben élni a szülőföldünkön. Ennek
pedig egyetlen garanciája egy olyan
típusú területi autonómia, mint amilyen az Európai Unión belül van,
például Dél-Tirolban. Ugyanakkor
javaink visszaszolgáltatását kérjük,
azt, amit jogtalanul vettek el tőlünk” .
Az RMDSZ székelyföldi önkormányzati vezetői az 1918-as gyulafehérvári nyilatkozatba foglaltak
alapján egy új társadalmi szerződést
kértek a többség és kisebbség között, stratégiai partnerséget a román
állam és a magyar közösség között.
Nyomatékosan kérték Klaus Iohannist, hogy lássa el a mediátor szerepet, lépjen közbe, valahányszor a
szélsőségesek előveszik a magyar
kártyát, valahányszor jogtalanul támadás éri közösségünket.
Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke a helyi kezdeményezéseket ismertette röviden, a
gazdaszövetkezetek támogatását, a
Székely Termék mozgalmat, ugyanakkor kitért a fiatalok elvándorlására,
megemlítve
ezzel
kapcsolatban a Csíki Magánjavak
20 ezer hektárnyi erdejének jogi
helyzetét, amely vagyonból anyagi-

lag támogatni lehetne a rászoruló
diákokat, itthon maradásra ösztönözve őket. Több téren is az államfő
támogatását kérte: a románoktatás,
a Sapientia egyetem román állami
finanszírozása és Csíksomlyó
UNESCO-listára vétele kapcsán.
Kijelentette: szeretnék, ha a román
állam nem tekintene többé mostohagyermekként Hargita és Kovászna megyére.
„Száz évvel a gyulafehérvári nyilatkozatban foglaltak után nem sírni
akarunk, hanem készek vagyunk

Aratják a kenyérgabonát

(Folytatás az 1. oldalról)
Jó búzatermés
– Milyennek mutatkozik a búzatermés? Milyen hozamokkal
számolnak?
Ott, ahol a jégeső nem tette
tönkre a búzatáblákat, a búzatermés
jónak mutatkozik. Előzetes becslések szerint átlagban 4000 kilogrammos hozamokkal számolunk, sőt a
4200 kilogrammos hozamot is elérhetik. Ha az időjárás így marad, s az
aratás ütemesen halad, ez az átlag
megmarad, de ha beáll egy esős idő,
akkor a búza minősége és a hozamok is megsínylik.
– Ezek jó hozamok, hiszen előző
években 3500 kilogrammos átlagtermésről beszéltünk.
– Igen, a hozamok jobbnak mutatkoznak, mint amire tavasszal számítottunk. Ugyanis ősszel aszályos
volt az időjárás, s a búza tavaszra
nem mindenhol fejlődött kellőképpen. A fagy nem okozott kárt. Más-

részt a farmerek a modern technológiák alkalmazásával és a korszerű
mezőgazdasági gépekkel sokkal nagyobb hozamokat érnek el.
– A megye mely övezeteiben termesztik a legtöbb búzát?
– A megye legjobb búzatermő vidékeinek Marosludas, Radnót, Mezőzáh
és
Dicsőszentmárton
környéke számít, itt termelnek a
legnagyobb földterületeken búzát.
50-60 bani lesz a búza kilója
– Mennyire becsüli a búza felvásárlási árát?
– Ezt nehéz ilyen korán megjósolni. A farmerek elsősorban a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére összpontosítanak, ami azt
jelenti, hogy terményben törlesztenek a szerződéses hitelezőiknek. Az
előző években a búza ára július-augusztus folyamán 50-60 bani között
mozgott, így lesz ez az idén is.
– Milyen szerződéses kötelezettségekről van szó?

– A marosvásárhelyi Dafcochim
cég mintegy „hitelbankként” működik. Tekintettel arra, hogy jó anyagi
lehetőségekkel rendelkezik, meghitelezheti a gazdákat. A gazdák hitelszerződés alapján előre kapják meg
a műtrágyát, gyomirtókat vagy más
vegyszereket. Ezek ellenértékét terményben fizetik vissza. Nagyon jól
bevált gyakorlat, nagyon sokan veszik igénybe ezt a hitelformát nemcsak Maros, hanem a környező –
Fehér, Kolozs, Hargita és Kovászna
– megyékben is. Ez az együttműködés az utóbbi tizenkét évben a mezőgazdaság
fellendüléséhez
vezetett. Addig mindig gond volt a
vegyszerek, a műtrágya vásárlása, a
bankok nem szívesen adtak hitelt a
gazdáknak. Ezzel az új hitelezési
formával viszont elégedettek a farmerek. Az évek során kölcsönös bizalom alakult ki köztük s a cég
között, és jól működnek a vállalkozások.

egy új kezdetre, együtt akarunk
megoldást találni, partnerek akarunk lenni abban, hogy Románia és
Székelyföld fejlődjön. Mi nem etnikai alapú területi autonómiát akarunk, hanem békében és jólétben
élni itthon, a szülőföldünkön” –
hangsúlyozta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a
közvitán, aki a román állam magyar
közösséggel szemben tanúsított kettős mércéjét emelte ki a törvényhozói, gazdasági, jogi, adminisztratív
folyamatokban és az igazságszolgáltatásban.
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy
polgármestere úgy fogalmazott: mi
nem gazdasági bevándorlók vagyunk, mi a saját szülőföldünkön
akarunk élni, és az elmúlt száz
évben semmi mást nem tettünk,
mint itt maradtunk, miközben a határok mozogtak a fejünk felett.
„A magyar közösségre veszélyforrásként tekintenek Romániában,
sorozatos fenyegetések és megfélemlítések érik a magyar vezetőket. A magyar emberek számára
nem biztosít egyenlő jogokat a
román állam, az az állam, amelyről
az utóbbi időben sokan hamisan azt
hangoztatják, hogy mintaszerűen
rendezte a kisebbségek ügyét. Nem
akarunk semmit elvenni a többségiektől, tiszteletet és partnerséget kérünk a román államtól” –
hangsúlyozta.
Az államfő a panaszáradat elől
azzal tért ki, hogy a történelem értékelését az akadémiai szférára kell
inkább bízni, mert szerinte semmi
jó nem származik abból, amikor a

A rekordtermésen senki se mosolyogjon, hiszen e fontos hazai gazdasági ágazatban a gazdák a legjobb
hozamokra törekszenek, ami profitot termel és megélhetést biztosít
nekik. Ezek valós és nem „felfújt”
adatok, mint az átkosban, amikor

Fotó: Sajtószolgálat – Hargita megye

politikusok nyúlnak történelmi érvekhez. Iohannis a múlt sérelmeinek boncolgatása helyett a közös
jövő építéséhez, a többséget és kisebbséget egyaránt foglalkoztató
gazdasági fejlesztéshez ajánlotta fel
támogatását.
Az elnök székelyföldi útja során
felkereste a csíksomlyói ferences
kegytemplomot, a Szent Miklós ortodox templomot, a csíkszeredai
Szent István Otthont és a csíkszentkirályi ásványvíz-palackozó üzemet. Az államfő kedden délután
Sepsiszentgyörgyön fejezte be székelyföldi látogatását, ahol kis- és
középvállalkozások, klaszterek és
inkubátorházak képviselőivel találkozott.
A csíkszeredai tanácskozás alatt
mintegy ötvenen tüntettek székely
zászlókkal és transzparensekkel a
megyeháza előtt. Az egyik transzparensen németül üzenték Klaus Iohannisnak, hogy érezze olyan jól
magát, mintha Dél-Tirolban lenne.
Arra a területi autonómiára utaltak,
amelyet az olasz állam biztosít a
német többségű Dél-Tirol tartomány számára. Más táblákon
román–magyar párbeszédet sürgettek, a székely zászló és Bukovina
zászlaja közötti egyenlőséget kérték
számon. A néma tüntetést csíkszeredai polgárként jelentette be Veress
Dávid RMDSZ-es önkormányzati
képviselő, a Csíkszéki Székely Tanács elnöke, és a felhíváshoz a
Minta, az EMNP ifjúsági szervezete
is csatlakozott.
(Hírösszefoglaló)

Fotó: Nagy Tibor

ezt megkövetelték, és jelenteni kellett a rekordterméseket, amelyek
valójában csak papíron szerepeltek.
A legverejtékesebb munka gyümölcséről, a mindennapi kenyérről van
szó, amit eddig sem a jég, sem az
aszály nem pusztított el.
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Erről jut eszembe

„Védd a fákat, egyél hódot!” Facebookon, grafittin, pólófeliratokon
mindegyre megjelenik a tréfás, abszurd felszólítás. Dalban is. A természetvédők egy része lelkesedik érte, az
állatvédők kimondottan utálják. Így
megy ez mindenben: az egyiknek
bejön, a másik rühelli. Ez esetben a
jelmondat második fele a problémás.
A fákat viszont sokkal többen kedvelik,
mint ahányan irtják, pusztítják. És
mégis... Abszurditások is figyelmeztethetnek a tarthatatlan helyzetre, a zöldövezetek módszeres felszámolására.
Hatásuk sajnos nem nagyobb, mint az
észérveket felsorakoztató fejtegetéseké
vagy az érzelmeket mozgósító akcióké.
De azért jól fog egyik is, másik is.
Bármi, aminek lehet némi lombmentő
foganatja. Marosvásárhelyen különösen. Mert ez egy olyan város, ahol a
fákat is óvni kell a hivatal túlkapásaitól. Az itteni zöldek próbálkoznak is kitartóan, azok azonban, akiknek igazán
oda kellene figyelniük rájuk, nem teszik. Szomorú, de a fapártoló morgolódók sem törik magukat, ha ki kellene
mozdulniuk megszokott komfortzónájukból. Nagyon megnőtt az ingerküszöbünk.
Kivételes
eseménynek,
jelenségnek kell bekövetkeznie, hogy
annak a híre ideig-óráig szélesebb körben vessen hullámokat. Sokan még az
erdőtüzeket, a viharok okozta hatalmas
erdőtarolásokat, az illegális irtások következményeit is közömbösen veszik tudomásul. Persze, akiknek házára,
gépkocsijára dőlnek a fák, pillanatok
alatt kivetkőznek közönyükből, de most
nem róluk van szó, hanem azokról,
akiknek tágabb értelemben szívügyük
környezetünk állapota, jövője.
Hétfő délutánra ilyen figyelemfelkeltő rendezvényt hirdettek fiatal környezetvédők. A vásárhelyi Vár
sétányon a vár bejáratánál zajlott az
évszázados ostorfák védelmében kezdeményezett akció. Nagyjából ott, ahol
nem olyan rég nagy tömegben gyűl-

tünk össze tüntetni a katolikus iskoláért. Most nyolc ifjú „akciózott”, bizonyára a kezdeményező zöld, civil
szervezet önkéntes aktivistái. Az ügyet
támogató városlakók nem mutatkoztak. A fiatalok valószínűleg csalódottan vették ezt tudomásul, de vidámak
maradtak. Tarka, kötött derékvédőt öltöttek az egyik fatörzsre, makramészerű derékkötőt csomóztak egy
másikra. Abszurd látvány. Gondolom,
elcsodálkozott egy pillanatra, aki arra
járt. Ha egyáltalán oda fordította a tekintetét. Vajon a városgazdák észrevették? Ha igen, újragondolják fanyűvő
programjukat? A legutóbb kivágott két
fa csonkja még jól látható a hétfői tiltakozás közelében. A megnyilvánulás
helyszínére menve, a fasor alsó felénél
elolvashattam azt a városházi figyelmeztető feliratot, amely szerint a fák
alatt ülni, állni, másképp időzni, autót
parkolni veszélyes. A környezetvédők
is üzennek: vannak módszerek, amelylyel megmenthető Marosvásárhely e
régi büszkesége, a sétánynak kivételes
szépséget s az ott pihenőknek nyugalmat, kellemes időtöltést nyújtó fasor.
Az is abszurditás, hogy ezt folyamatosan nekik kell hangsúlyozniuk azok
felé, akiknek munkaköri feladata lenne
e ritka allé megóvása.
Az, hogy a város polgárai kihagyták
ezt az eseményt, illetve jelenlétükkel
nem tették azzá az akciót, a kellő hírverés hiányával is magyarázható. De kétségtelen, hogy az is visszahat az
ilyesmire, ha egy, két, több nagyobb
horderejű rendezvény nem hozza meg a
tiltakozók, jogkövetelők által remélt
eredményeket. Sok százan, ezren voltunk
ott, amikor a katolikus iskola léte volt a
tét. És mi lett belőle?! Sajnos ilyen dolgoknak is nyoma marad a lelkekben.
De ez már egy másik történet. Ami a faügyet illeti, egy japán közmondás jut
hirtelen az eszembe: „A majom is leesik
a fáról”. Ki-ki levonhatja belőle a
maga következtetését. (N. M. K.)

Székesi falunap

A hét végén zajlik a székesi faluünnep. Július 22-én, szombaton délelőtt 10
órakor lóversennyel indul a rendezvénysorozat. 15 órától gyermekeknek rendeznek atlétika- és kerékpárversenyt. A kicsik ugrálóvárban is szórakozhatnak,
és az arcfestés sem marad el. 16 órakor kezdődik a lószépségverseny, az eredményhirdetésre 19.30-kor kerül sor. 19.40-kor Halmágyi Éva és Bonczidai
Dezső bábművészek előadják a Piroska és a farkas című mesejátékot. A továbbiakban a vajdaszentiványi néptánccsoport lép fel, majd a Corax együttes koncertezik. A napot tűzijáték zárja. 23-án, vasárnap délelőtt 10.30-kor ünnepi
istentiszteletet tartanak a református templomban, 13 órakor pedig búcsús szentmise kezdődik a római katolikus templomban.

B

iztos pont volt a sétány szélén. Várt
és váratlan találkozások, nagy beszélgetések színhelye, a tanítás utáni tikkasztó melegben enyhet adó oázis. Egy
júniusi délutánon azonban elnyelte a föld.
Piszkosszürke vászonkerítés ölölte körbe a
pár lépésnyi helyet, ahol aznap délelőtt még
a környékbeli gyermekek mindennapjaiban
fontos szerepet játszó bódé állt. A fürge mozgású rolleres fiú erről akart beszélni velem.
– Írd meg, hogy mindig ezt csinálják –
kért felháborodottan, aztán mesélni kezdett.
– Először a focipálya tűnt el. Műgyepes volt,
és egy ideig védőháló húzódott fölötte, hogy
a labda ne repüljön ki, és ne verje fejbe az
arra járókat. Aztán a háló megrongálódott,
maga a pálya is eléggé tönkrement. De ahelyett, hogy rendbe tették volna, egyszerűen
megszüntették. Úgy tudom, a közeli tömbház
idősebb lakói kérték ezt a polgármestertől.
Zavarta őket a meccsek zaja. Játszóteret
alakítottak ki a pálya helyén, libikókákkal,
apró hintákkal. Nem mondom, arra is szükség van. Minket viszont a kisgyermekes szülők nem néznek jó szemmel az olyan
helyeken. Azt mondják, mindent tönkreteszünk. De akkor hova menjünk szórakozni?

Oklevelet adott át a kitüntetett

Elismerés és filmforgatás Jobbágytelkén
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Oklevelet vehetett át néhány napja a meg- töndíjat biztosított a marosvásárhelyi Varró Hubáújulás útjára lépett Jobbágytelki Kulturá- nak, hogy a jobbágytelki hagyományőrő néptánccsoportot szakmailag „rendbe tegye”. Varró
lius Egyesület (JKE).

munkája eredményes volt és ez annyira megnyerte
az MMA-t, hogy újabb egy évre meghosszabbította
Elismerő oklevelet adományozott a JKE-nek a az ösztöndíjat. Ez az idén lejárt, most viszont SikMagyar Művészeti Akadémia (MMA). „A magyar lódi István Attila kap egyévi támogatást, hogy
népművészet életben tartásáért és továbbörökítésé- ismét megszervezze az egykori népdalkórust Jobért végzett tevékenységéért, áldozatos közösségfor- bágytelkén, és emellett vezesse az egyesületet is.
A fiatal jobbágytelki csapatnak nagy tervei vanmáló munkája elismeréseként” kiállított oklevelet
prof. Fekete György elnök és Kékedi László, a nép- nak, többek között Balla Antal portáját szeretnék
művészeti tagozat elnöke írta alá, az okmányt pedig felújítani, a tájházzá alakított lakóházat korszerűa napokban Jobbágytelkén tartózkodó Stoller Antal síteni pályázati pénzek lehívásával, továbbá pályá(„Huba”), az MMA tagja nyújtotta át a JKE köz- zatot nyújtottak be a Bethlen Gábor Alaphoz is,
gyűlésén. Az oklevelet Siklódi István Attila elnök hogy a csűrt újjáépítsék és közösségi célokra haszvette át és a köszönő szavak után reményét fejezte nálják fel – tudtuk meg.
ki, hogy a JKE ezután is sikeresen együtt fog mű- Film is készül
ködni a magyarországi szervezetekkel.
Stoller Antal idén a tánc világnapján (április 29.)
a Magyar Táncművészek Szövetségétől életműTámogatás a megújuló közösségnek
Az egyesület épp egy megújulási időszakot él díjat kapott, amit igen nagy megtiszteltetésnek tart,
meg, a napokban jegyzik be a bíróságon az új ve- már csak azért is, mert azt mestere és barátja,
zetői testületet. Stoller Antal szerint a JKE egy erős, Novák Ferenc („Tata”) adta át a Művészetek Paloidősebb alappal és „harcra kész” fiatal csapattal tájában, egy szokatlan baráti gesztus kíséretében.
A ma 73 éves Stoller Antal 1958-ban került a
léphet tovább. Az MMA igyekezik embereket és
közösségeket támogatni, idén többek között a JKE Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem táncés a kárpátaljai Tiszapéterfalva kapott elismerő ok- csoportjába, majd 1965-ben a Novák Ferenc
levelet és vele egyenként 250 ezer forintot. Stoller („Tata”) vezette Bihari János táncegyüttesbe. 1974több mint három évtizede áll kapcsolatban Job- től a miskolci együttest vezette, 1979-től a Vasas
bágytelkével, az utóbbi tíz évben bekapcsolódott együttesét, 2000 óta a Vasas együttes Obsitos táncaz itteni kulturális élet szervezésébe is, segítette az csoportjával foglalkozik. 2012-ben választotta leegyesületet, hogy megvásárolhassa közösségi célra velező tagjává az MMA, a következő ülésen már
a néhai tánccsoportvezető Balla Antal házát. Az rendes taggá is lett. Jobbágytelkével 1971-ben „taMMA bizonyos tevékenységeket támogat, ezek egy lálkozott” először, amikor néhány szakmabeli tárrészét a Stoller vezette Vitézi Ének Alapítvány bo- sával bejárták Erdély egy részét. Az 1971. és 1972.
nyolítja le a külhoni szervezetekkel, így idén a JKE év fordulója Jobbágytelkén érte. Az volt akkor
500 ezer forintot kap a jobbágytelki kis- és nagy- egyik legnagyobb élménye, hogy egy este egy jobbágytelki férfi bement a házba, ahol épp tartózkodbúcsú szervezési költségeire.
Bartók Béla jobbágytelki és nyárádmenti gyűj- tak, és így köszönt: „Magyar honvédok állnak a
tésének századik évfordulóján, 2014-ben Stoller Kárpátok ormán!” Ceauşescu idejében ilyent monAntal elérte azt, hogy az MMA népművészeti ta- dani életveszélyt jelentett – ők pedig azzal utaztak
gozata Jobbágytelkén tartsa kihelyezett ülését, így el másnap a faluból, hogy itt hatalmas erő lakozik.
is tisztelegve a centenáriumon. Ez elnyerte az Még abban az évben létrehozták az első budapesti
MMA tetszését, szinte „szerelmesek lettek Job- táncházat, amelyet 2002-ben, „negyvenévesen” az
bágytelkébe”, így azóta is támogatják. 2015-ben UNESCO a világörökség részévé nyilvánított. StolStollerék jótékonységi estet szerveztek a JKE szá- ler Antal élete minduntalan visszakanyarodott Jobmára a budapesti Hagyományok Házában, és sike- bágytelkéhez, megismerte Balla Antalt, így az
rüt 500 ezer forintot gyűjteniük és átadniuk az 1980-as években többször vitték ki Budapestre az
egyesületnek. Ugyanakkor az MMA egyéves ösz- itteni néptánccsoportot, budapestiek jöttek Jobbágytelkére és környékére táncolni, gyűjteni.
Anti bácsi halála után a
JKE tevékenységét próbálja szakmailag és
anyagilag támogatni.
Az életműdíj kapcsán
az MMA felkérésére
Sztanó Hédi néprajzkutató, néptáncos és televíziós rendező filmet is
forgat a Bánffy Miklósés Életfa díjas koreográfus Stoller Antalról, a
napokban ezért is érkeztek
Jobbágytelkére,
hogy „Huba” itteni kötődéseiről és munkásságáról is felvételeket
készítsenek.
Az MMA elismerő oklevelét Stoller Antal adta át a JKE fiatal elnökének Fotó: Gligor Róbert László
Gligor Róbert László

A bódé őrzői

– Tényleg, hova? Van olyan hely, ami kimondottan nektek szól? – kérdeztem vissza.
– Nem sok. Volt például egy fűzfa a parkban, régebb oda jártunk „tárzánozni”. Tavalyelőtt vágták ki, nyoma sem maradt. Meg
aztán volt ez a bódé…
Iskolából hazajövet innivalót vettünk ott magunknak.
Sohasem
kellett sorba állni, és ha
mégis, két percnél nem tartott tovább a várakozás. Délutánonként is ott gyűltünk össze
mindig a haverokkal kólázni, chipset majszolni. Ha edzésre vagy strandra mentünk,
akkor is ott találkoztunk. Egyszer egy pénztárcát találtunk a bejárat előtt. Pénz nem
volt benne, csak egy lány fényképe és egy
könyvtári belépő. Magunkhoz vettük, és a
közeli padon várakoztunk. Jött is aztán egy
srác, látszott rajta, hogy valamit keres. Meglepődött, amikor megszólítottuk, de aztán
nagyon megörült. Fontos személytől kaphatta azt a tárcát... Szóval, volt pár sztori a
bódénál… Egy barátom édesanyja mesélte,
hogy fiatal korában tekknek nevezett poha-

ras üdítőt lehetett ott kapni. Mai napig úgy
emlegette ezt a bódét, hogy a „tekkes”. Biztos, hogy az ő korosztályának is hiányozni
fog, nemcsak nekünk. De nekünk még jobban. Úgy hallottam, valami lángosost terveznek a helyébe. Csak
azt nem tudom, minket
miért nem kérdez meg
senki az ilyen változtatások előtt. Attól, hogy
még nincs „buletinünk”, véleményünk nagyon is van...
Felindultságában elhallgatott, én pedig
nem akartam kioktatni a felnőttvilág sokszor
kíméletlenül racionális működéséről. Később nyugodtabban folytatta.
– Kérdezted, hogy van-e olyan hely a városban, ami igazán a miénk. Talán a lakótelepi sportpályák lennének, de azokból kevés
van, és rendszerint foglaltak. A somostetői
gördeszkapályát viszont kimondottan nekünk találták ki. Hetente többször is kijárunk
oda. Egy csomó román havert is szereztem
már ott, és olyan gyerekkel is megismerkedtem, aki Ausztriában él, és nyaralni jött az

itteni nagyszüleihez. De ezzel a pályával is
van egy kis gond. Kizárólag sportolásra,
hajtányozásra, gördeszkázásra, biciklizésre
kellene használni, sok szülő azonban a szöktetőkön csúszdásztatja az egy-két éves gyermekét. Pedig öt perc sincs a játszótérig, ahol
aztán válogathatnának a hintákból, csúszdákból. És ha véletlenül egy levegőtrükk
közben megütjük az apróságot? Olyankor
sem a felnőtt a hibás, csakis mi, a felelőtlen
tizenévesek.
– Számítógépezni mennyit szoktál? – tereltem szelídebb mederbe a beszélgetést.
– Ez attól függ. Ha jó idő van, alig egy
órát. Olyankor szívesebben lógok kint a haverokkal. Inkább esténként ülök le a gép elé.
Legszívesebben videókat nézek. Ismert filmekről paródiákat, tízes listás érdekességeket, mondjuk a világ legveszélyesebb
víziparkjairól meg olyan helyekről, ahova
felnőttként, ha sok pénzem lesz, talán majd
én is eljutok.
– Mivel szeretnél majd akkor foglalkozni?
– Programozással. Számítógépes játékokat terveznék. Az első a gyermekkorunkról
szólna, és benne lenne minden fontos helyszín. Újra lehetne ültetni a fűzfát, és a focipályát meg a bódét is visszaépíthetnénk…
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Ingatlanvásárlás

A középmezőnyben vagyunk

Az Országos Kataszteri és Ingatlanközvetítő Ügynökség (ANCPI)
adatai szerint 2017 első félévében a
legtöbb mezőgazdasági terület
Temes (4.283 adásvétel), Dolj
(3.605) és Arad (3.237) megyében
cserélt gazdát. A legnagyobb mozgás májusban volt, összesen 14.894
parcellát adtak el, illetve vásároltak.
2017-ben az épületekkel együtt öszszesen 283.010 adásvételt jegyzett
be az ügynökség, 2017 júniusában
48.485 ingatlan került más tulajdonba. A legtöbb Bukarestben
(33.373), majd Kolozs (19.072),
Ilfov (15.732) megyében, a listát
Szilágy (1.869), Gorj (2.142) és
Krassó-Szörény (2.056) megye
zárja. Országos szinten 2017 első
félévében összesen 23.694 ingatlant
terheltek jelzáloggal, a legtöbbet
Ilfov (7.676), Kolozs (7.219) megyében, a legkevesebbet KrassóSzörény (575), Gorj (504) és
Szilágy (435) megyében.
2016 januárja és szeptembere között mintegy 1.500 hektár mezőgazdasági területet adtak el,
átlagáruk 5.100 euró volt hektáronként. Az adásvétel összege több
mint 8 millió euró volt. Ez csak a 30

hektárnál nagyobb területekre vonatkozik, ugyanis csak az ennél nagyobb területek vásárát követi a
szaktárca. A minisztériumnál eddig
bejegyzett legnagyobb ingatlanadásvétel 2,4 millió euró volt, amivel Mateiu Corvin Petru román
vállalkozó az Agro Nevada Tim
cégnek 2016. január és március között összesen 260 hektár földet vásárolt a Temes megyei Vejte
(Voiteg) községben. Az üzletember
9.180 eurót fizetett hektáronként,
kétszer annyit, mint az év elején
jegyzett átlagár. Az árat emelte az
is, hogy a területen található egy öntözésre alkalmas mesterséges tó is.
Maros megyére vonatkozóan
nem találtunk adatokat. Egy felmérés szerint tavaly kültelekért négyzetméterenként 1,20–21 lejt kértek,
többet a városok közelében (10 lej
Nyárádszeredában és 21 lej Marosvásárhely környékén). Például a
törvényszéki végrehajtók révén értékesített 5750 négyzetméter területért Jobbágyfalván 118.500 eurót,
Nyárádtőn 59.200 négyzetméterért
265.000 eurót, Alsóidecsen egy
11.800 négyzetméteres parcelláért
49.577 lejt kértek. (vajda)

Az Európai Unió országainak
szakminiszterei már elismerik, hogy létezik az élelmiszerek
kettős
minőségének
problémája – jelentette ki
Marian Jurecka cseh mezőgazdasági miniszter a cseh
hírtelevíziónak (CT24) hétfőn
este Brüsszelben.

Leszögezte: az uniós szakminiszterek most másképpen reagáltak,
mint márciusban, amikor a téma
szóba került.
„Most egyetlen miniszter sem érvelt úgy, hogy ez nem probléma, és
ezt a piacra kell hagyni, hogy megoldja. Érezhető volt a megoldást kereső igyekezet, s ez nagy pozitív
előrelépés” – vélekedett a cseh agrárminiszter.
Kifejtette: kollégáinak elmondta,
hogy az ügyet nem az egyes országoknak, hanem az egész EU-nak
közösen kell megoldania. „Felszólítottam az Európai Bizottságot,
hogy hozzon megfelelő intézkedéseket” – tette hozzá.
Vera Jourová, az Európai Bizottság fogyasztóvédelemért felelős
cseh biztosa azt mondta, hogy a hétfői tanácskozáson azt, hogy eltérő
az élelmiszerminőség, senki sem
utasította el, senki sem tagadta. Jourová hangsúlyozta: közvetlenül az
érintett gyártókkal és forgalmazókkal kíván tárgyalni a kérdés mielőbbi megoldásáról. Ugyanakkor az
eddigieknél jobban kívánja tájékoztatni a tagállamok közvéleményét
is. (MTI)

Az EU már elismeri
az élelmiszerek kettős minőségét

Marian Jurecka hétfőn az uniós
mezőgazdasági és halászati tanács
ülésén ismertette kollégáival annak
az összehasonlító vizsgálatnak az
eredményeit, amelyet az általa vezetett tárca készíttetett öt – Ausztria,
Csehország, Magyarország, Németország, Szlovákia – uniós országban. A vizsgálat megerősítette, hogy
más az azonos márkájú és csomagolású élelmiszerek minősége Nyugaton és Keleten.
A problémára a visegrádi csoport
országai már korábban felhívták az
Európai Bizottság figyelmét. A V4ek ezt diszkriminációnak minősítették. „Elfogadhatatlan, hogy a
vásárló az egyik országban roszszabb minőségű árut kapjon, mint a
másikban, miközben a termékek
csomagolása egyforma” – jelentette
ki Jurecka.

Illusztráció

A kormánycsere után egyetlen biztos pont maradt: a fejetlenség.
A
mostani
miniszterek folytatják az
előző kabinet rossz szokását,
hogy az újságírók kereszttüzében rukkolnak elő pánikkeltő
elképzeléseikkel,
amelyeket szinte azonnal cáfolnak is. Az elmúlt fél évben
felmérhetetlen károkat okoztak ezzel az ország gazdaságának,
elsősorban
a
költségvetési
bevételek
zömét biztosító vállalkozói
szektornak. Legutóbb az üzleti forgalom utáni adó és a
szolidaritási adó kapcsán
a
kormagyarázkodott
mányfő, amint a hírügynökségi jelentésekből is kiderül.
Az alábbi Medifax-tudósítás
jól tükrözi a kormány munkastílusát:

Mihai Tudose miniszterelnök
hétfőn bejelentette, a kormány lemondott az üzleti forgalom megadózásáról, azonban még zajlanak
a szimulációk a szolidaritási adó
kapcsán. A kormányfő nem tudta
megmondani, hogy mi lenne a jövedelemküszöb, ha kivetnék az új
adót.
Arról, hogy mégsem adózzák
meg az üzleti forgalmat, a kormányfő múlt héten, Brüsszelbe
menet a repülőgépen döntött, mi-

közben a pénzügyminiszterrel a
módosítással kapcsolatos szimulálásról beszélgettek. Elismerte,
hogy elsiette ezt a döntést, és nem
konzultált a szociálliberális kormánykoalícióval.
„Nem vezetjük be az üzleti forgalom adóját. Én egy picit elsiettem, és megmondtam már
Brüsszelben, hogy láttam a szimulálásokat, és úgy döntöttem, nem
vezetjük be. Én hoztam meg ezt a
döntést a beszélgetés és a Ionuţ
Mişa pénzügyminisztertől kapott
anyagok alapján. Már a repülőn,
odamenet döntöttem. Három órát
töltöttünk együtt, és beszélgettünk
erről. Ma a koalíciónak bemutattam az érveket, amelyek a döntésem mögött állnak, és ezzel
tekintsék lezártnak a témát” – jelentette ki Tudose a koalíció hétfői
ülését követően.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a javaslat „eszközként”
jelent meg a kormányprogramban,
nem pedig „célként”, megpróbálta
volna megakadályozni azt, hogy
egyes gazdasági szereplők „furfangosabbak” legyenek az állam szerveinél.
Tudose egyúttal bejelentette, az
elkövetkező időszakban átvesznek
a romániai törvénykezésbe is egy
európai irányelvet, ami előírja,
hogy a haszonszerzés helyén kell
adózni. „Ezzel párhuzamosan, a

múlt héten döntöttünk erről a pénzügyminiszterrel, az Adó- és Pénzügyi Hivatallal (ANAF), hogy
teljes mértékben egyetlen intézménybe integrálunk mindent, ami
adópolitikát jelent, hogy valós időben lássuk a pénzmozgásokat” –
közölte a kormányfő.
A szolidaritási adóval kapcsolatos szimulálással még nem végzett
a kormány. A miniszterelnök
ugyanakkor elmondta, még nem állapították meg, hogy mekkora lenne
az a jövedelemküszöb, ami felett
szolidaritási adót kellene fizetniük
a magánszemélyeknek. A jogi személyekre ez nem vonatkozik.
„Még zajlanak a szimulálások.
Még nem szabtuk meg a küszöböt.
A szolidaritási adó nem jogi személyiségekre vonatkozik, ahogyan
hallottam innen-onnan, hanem magánszemélyekre, akik nagyon
sokat keresnek, akik egy sor kedvezményben részesülnek az állam
részéről. Ahogy az egész világon
történik, egy értékküszöb fölött fizessenek egy szolidaritási adót az
államnak, amelyik lehetővé tette
számukra, hogy ennyit keressenek” – fogalmazott a szociáldemokrata politikus.
Ha viszont a számítások azt mutatják, hogy túl kevés folyna be az
államkasszába egy ilyen adóból,
akkor ezt sem ültetik gyakorlatba
– összegzett Mihai Tudose.

jövedelemből, a bérekhez viszonyítva valószínűleg a nyugdíjuk is
alacsonyabb lesz.
A bizottság szerint az említett
kihívások a fiatalok magánéleti
döntéseit is befolyásolják, például
a gyermekvállalásra vagy a saját
otthon vásárlására vonatkozóan.
Ez kedvezőtlenül befolyásolhatja a
termékenységi arányszámot, ebből
eredően a nyugdíjrendszerek és a
növekedés fenntarthatóságát.
A jelentés szerint a munkaképes
korú népesség 2060-ig várhatóan
minden évben 0,3 százalékkal
csökken, ami azt jelenti, hogy kevesebb munkavállalónak kell majd
biztosítania a jelenlegi növekedési
pálya fenntartását. Kevesebb lesz a
nyugdíjrendszerbe járulékot fizetők száma is, ugyanakkor több
nyugdíjast kell majd a rendszernek
eltartania. Ezért a fiatal munkavállalók és a jövő generációk a demográfiai változásból és a
nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának megőrzéséből eredő kettős
teherrel szembesülnek majd.

A bizottság szerint a politikai
döntéshozóknak ki kell használniuk a munkaerőpiac emberi erőforrásait, és ennek érdekében
biztosítaniuk kell, hogy valamenynyi generáció munkavállalói megfelelő
képességekkel
rendelkezzenek. Gondoskodniuk
kell arról, hogy arányos kapcsolat
álljon fenn a munkával töltött évek
időtartama és a várható élettartam
között. A termékenységi arányszám növelésére és a hatékony
migrációkezelésre irányuló politikai erőfeszítések szintén segítséget
jelenthetnek, csakúgy, mint az innováció támogatása, valamint a fiatalok és az idős emberek
oktatásába és készségeik növelésébe való hatékony beruházások
fokozása.
A fiatalabb és az idősebb munkavállalók közötti szakadék áthidalása érdekében szükség van az
egész életen át tartó tanulás támogatására, a szociális védelmi juttatások biztosítására – húzta alá az
uniós bizottság. (MTI)

Mélyponton az EU munkanélküliségi mutatója

Az elmúlt években töretlenül
emelkedik a foglalkoztatás
az Európai Unióban, a munkanélküliség pedig a 2008-as
gazdasági válság óta idén a
legalacsonyabb – közölte az
Európai Bizottság az európai
foglalkoztatási és szociális
fejleményekről szóló, hétfőn
közzétett jelentésében.

A jelentésből kiderül, hogy 2013
óta az EU-ban 10 millió munkahely jött létre, jelenleg több mint
234 millió embernek van munkája.
A munkanélküliségi rátát tekintve azonban jelentős eltérések
mutatkoznak a tagországok között.
Amíg Magyarországon, az Egyesült Királyságban, Csehországban,
Máltán, vagy Németországban 5
százalék, vagy annál alacsonyabb
a munkanélküliség mutatója, addig
Görögországban és Spanyolországban a 20 százalékot is meghaladja.
A foglalkoztatottság mértéke a
válságot követő fellendülés kezdete óta szinte minden tagállamban
nőtt. 2013 és 2016 között csak Luxemburg számolt be foglalkoztatási arányának csökkenéséről.
Ugyanebben az időszakban ez az
arány Magyarországon 8,5 százalékponttal, Litvániában 5,3 százalékponttal
emelkedett.
E
tekintetben 2016-ban azonban 17
tagország a 2008-ban rögzített adatok alatt teljesített, legjobban Görögország (-10,1 százalékpont) és
Ciprus (-7,7 százalékpont).
Az elszegényedés veszélye vagy
a társadalmi kirekesztettség kockázata a legtöbb tagállamban 2012
óta csökkent vagy stabilizálódott.
Számos tagállamban pedig jelentős
csökkenést jegyeztek fel, többek
között Romániában, Horvátországban, Magyarországon, Írországban,
Lettországban
és
Lengyelországban.
A bizottság jelentésében arra is
felhívta a figyelmet, hogy a fiatalabb nemzedékek nehezebben találnak munkát, gyakran nem
szokványos és kockázatos foglalkoztatási formában, többek között
határozott időre szóló szerződések
alapján dolgoznak, aminek következtében csökkenhet számukra a
szociális védelem mértéke. Az
évek során csökkent a fiatalok részesedése a munkából származó
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500 éves a reformáció
Benedek Zsolt

A Marosvásárhelyi Református Kollégium (1718–1947)

Második rész
1804-ben a Főkonzisztórium Bolyai Farkast hívja meg a kollégium megüresedetett
matematika tanszékére. Bolyai Farkas nagy
odaadással készül arra, hogy a marosvásárhelyi kollégiumban matematikatanárként
megállja a helyét. Magas mércét állít maga
elé. Gausstól kér tanácsokat és tankönyveket.
Oktatási és nevelési elvei továbbfejlesztik
Köteles Sámuel törekvéseit. A pedagógus
személyes példája az első számú hatóeszköz
Bolyai elképzelésében. Csak a legkiváltabb
eszűeket, erkölcsös jelleműeket és a tudományos alapon felkészülteket tartja alkalmasnak
„ezen köztiszteletet igénylő hivatalra”. Szerinte nincs olyan gyerek, aki nem tanítható
írni, olvasni, számolni. Érvényesíteni szeretné egyik állandóan elhangzott elvét: a differenciált oktatást. A fegyelmezett emberi
magatartás korai kialakításának a híve. Szükségesnek találja az iskolai törvények tiszteletben tartását. De ugyanakkor megértést,
együttérzést vár a tanuló iránt a pedagógustól,
aki nem pecsételi meg már a legelső hibánál
a tanulót, hanem bízik a javulásban. Mind tudományos, mind oktató-nevelési tevékenységében nagy jelentőséget tulajdonít az idő
megbecsülésének, az oktató-nevelő munka
időbeli pontos megszervezésének. Kollégiumi elődeinek hagyományait követve, matematikai tankönyvek szerzője. Noha korszerű
oktatási-nevelési elveket vallott, nem tartozik
azon tanárok közé, akik a gyengébb vagy az
átlag tanulók matematikai ismereteit különösebb eredménnyel gazdagítani tudták volna.
Stílusa közismerten bonyolult, többnyire
megfeledkezik tanítványai előzetes ismereteiről, magas tudása teljességgel és igen eredményesen
egyetemi
katedrán
érvényesülhetett volna. Egész tanári pályáján
arra törekedett, hogy a tanulókat minél érthetőbben, megnyerően taníthassa, minden alkalmat megragadott gyakorlati ismeretek
nyújtására, amelyre fogékonyabbak a gyengébb és közepes tanulók. Tanári tevékenységének legnyilvánvalóbb eredménye, hogy a
tanulni vágyó értelmes diákjaival ösztönszerűen megszerettette a tantárgyaiban képviselt
tudományágakat, általában a természettudományokat. Évtizedes küzdelmei, vizsgálódásai fiában, Bolyai Jánosban érnek minőséggé.
Az 1848-ban kitört forradalom hírét lelkesedéssel fogadja a kollégium ifjúsága. A tantermek gyűléstermekké válnak. Az iskola
nyomdája is a forradalom szolgálatában áll,
nyomtatványaival lelkesít, buzdít. Az ifjúság
önkéntes katonai gyakorlatokat tart a kollégium játszóhelyén, és készül a harcokra.
Török János professzor és Szász István rektor
a diákság élére áll. Tisztekként vezetik, irányítják a gyakorlatokat. A kollégium ifjúsága
a forradalom és szabadságharc hívó szavára
szétoszlik az ország minden részébe. Az iskola üresen marad. A diákság tömegesen jelentkezik az alakuló honvédezredekbe, harcol
az ország függetlenségéért. A forradalom és
szabadságharc leverése után szenvedés, megpróbáltatás vár a kollégiumra. Egykori diákjai és tanárai közül a legtöbben bujdosnak
vagy raboskodnak. 1849. december 1-jén az
iskola ismét megnyitja a kapuit, de az iskola

A díszterem orgonája

egykori népessége nagyon megfogyatkozott,
az addig zsúfolt termekben csak néhány diák
lézeng. A forradalom szelleme azonban tovább él az ifjúságban, és a Habsburg-ellenes
mozgalom jó talajra talál a kollégium diákságában. A mozgalom soraiba beférkőző árulók
révén a titkosrendőrség mindenről értesül. A
kollégium felett sötét felhők gyülekeznek.
1852. január 24-én letartóztatták Török János
professzort, majd más tanárokat és diákokat.
1854. március 10-én szomorú nap virrad Marosvásárhely lakosságára, de különösen a kollégium tanári karára és ifjúságára: a postaréti
vesztőhelyen kivégzik Török János profeszszort, Horváth Károly földbirtokost és Gálfy
Mihály ügyvédet. A vértanúhalált halt Török
Jánossal megszűnik a teológiai tanszék a kollégiumban.
1856. november 20-án este megszólalnak
a kollégium csengői, és tudatják a város lakosságával, a kollégium ifjúságával, hogy
meghalt Bolyai Farkas. Temetése saját akarata szerint rendkívül egyszerű: fehér fenyőfa
koporsóban a kollégium csengőinek bús
hangja mellett kísérik utolsó útjára tanítványai, kollégái és barátai.
1861-ben az egyházi főtanács tervbe veszi
a jogi tanfolyamnak a marosvásárhelyi kollégiumban való újbóli megnyitását és egy jogi

küzd: megrongált épületekkel, felduzzasztott
tanári karral. Az újonnan keletkezett és felszerelt állami intézetekkel a kollégium nem
tud lépést tartani, már a ’80-as évek végén
harcot kezd az állami segély kivívásáért. A
hosszú küzdelmeknek végül is meglett a hatása: az 1901/1902. tanévtől kezdve a kollégium az államilag segélyezett gimnáziumok
sorába lép.
Az I. világháborút megelőző évek nagy
eseménye az új kollégium felépítése volt.
1908. szeptember 10-én ünnepélyesen lerakják a kollégium új épületének alapkövét, és
1911. június 6-án már a felavatási ünnepséget
is megtartják. Az új épület mellett jelentős
változás történik az internátus 107 éves épületében is. Új padlózat, modern bútorok, villanyvilágítás és a városi vízvezeték kerül
bele. Új lépcsőház épül az internátus és az új
iskolaépület között. Az új épület átadásával
az 1910/11-es tanévtől kezdve érvénybe lép
a délelőttös leckerendszer.
A háború a kollégium életére is befolyással
lesz. Egyre többször jelenik meg a fekete
zászló az épület homlokzatán a fronton elesett diákok emlékére. 1914. augusztus 3. –
1916. október 25-e között az új kollégium
épületét lefoglalja a katonaság. Ebben a periódusban, 1916. október 15-én IV. Károly ki-

A kollégiumi ifjúság mulatságai, időtöltései, játékai

Komédiákat játszottak a kollégiumban 1770 körül, még azelőtt a Cigánymezőn, a mai
Német város helyén, mely a Szentgyörgy utcai kertek tetejéről a Klastrom utcáig és a vársánctól az oláhtemplomig kiterjedett szép, zöldgyepes síkság volt. Az oláh templom felől
való szélében voltak a cigányházak, a Klastrom utca végén a Trébely-szőlő felé vezető
utcakapunál a kéményseprőház. Ide szokott volt a kollégium szerdán és szombaton, du.
2-7 óráig zászlókkal, dobokkal kijárni, labdázni, láncszemezni s egyebeket játszani. Minthogy pedig a kollégiumban tartott komédiákban kigúnyolták, satirizálták az udvarokat,
tanácsot, még a királyi táblát is, amiatt 1780 körül megtiltatott a komédiajátszás. 1792ben azonban Bethlen és Teleki tanuló grófok engedélyt nyertek, s a vizsgák után, június
29. du. 4-8 óráig tartott az első komédia, melyben a kisasszonyszerepet I. Fogarasi Sámuel
– e történet írója – vitte, előbb török, azután magyar leánynak öltözve. (...)
Minden kivonuláskor két deák követ előre értesítette a várparancsnokot, hogy dobbal,
zászlókkal fognak a vár előtt elmenni. Volt olyan parancsnok is, aki nem akarta megengedni, de az urak közbenjárásra beleegyezett.
A kivonulás a Cigánymezőre a Sáros utcán le, a vár előtt fel történt. Minthogy pedig a
pápisták mindig haragudtak azért, hogy ők szent célra használják a zászlót körmenetek
alkalmával, a kálvinisták pedig játékra, tehát egykor, midőn a kollégium a Sáros utcán,
a plébánia kőkerítése mellett ment, néhány pápista tanuló a kőfalon állván csudát látni,
két zászlót elkaptak és beragadtak. A zászlókat azután felszentelték, s körmenetek alkalmával használták. A kollégium pedig ezután az Ebhát (később Kazinczy utca) utcán vonult
ki a Cigánymezőre.

tanszék felállítását is. A jogi tanfolyam megindítása egyben a főiskolai oktatás újraindulását is jelentette. Többszöri kérvényezés
után, 1866-ban a császár engedélyezi a jogi
akadémia létrehozását Marosvásárhelyen.
Ennek létrehozása rendkívüli jelentőségű a
kollégium történetében, de fenntartása komoly nehézségek elé állítja az iskola vezetőségét: egyfelől a megfelelő képzettségű
tanerőkkel való ellátás, másfelől a pedagógusok megfelelő fizetésének a biztosítása.
1870-ben az intézet anyagi gondjai miatt az
egyházi főtanács megszünteti a marosvásárhelyi jogakadémiát, megszüntetve ezzel a
jogtanítást a kollégiumban.
1896-ban országszerte millenneumi ünnepségeket szerveznek, amelyekre a kormány
nagy pénzösszegeket fordít. Azonban a kollégium egyre nehezebb anyagi gondokkal

Fotó: Nagy Tibor

rály látogatja meg a várost, fogadása a
kollégium dísztermében történik. 1917. január 18-án ismét igénybe veszik a főépületet,
most már a városi tanács részére. Ettől
kezdve csak nagy nehezen sikerül tanítani
négy teremben délelőtt és délután. Az intézet
rendje és nyugalma teljesen felbomlik, a kollégium diákjai kiszorulnak az udvarról, a
kapuk mindig nyitva állnak, az idegenek kényük-kedvük szerint használhatják. Számos
gátló tényező ellenére azonban az oktatás
nem szünetel.
Az 1920/21-es tanévet néhány napos késéssel kezdik el, oka a koronának lejbe való
átváltása volt. Ebben a tanévben tanítanak
először román nyelvet és irodalmat. December 1-jén a főkapitány rendeletére szünetel az
oktatás, és a kollégium épületére kitűzik a
zászlót. 1922. október 27-én a Közoktatásügyi Minisztérium rendelete alapján a kollégium főhomlokzatáról leveszik a Református
Kollégium feliratot. 1923 szeptemberében az
iskola körrendeletet kap, amely szerint zsidó
nemzetiségű tanulót nem írhat be. Ugyanakkor a felekezeti iskolákról szóló kormányrendelet hiánya miatt az egész kollégium
életében a bizonytalanság uralkodik. Az
1924/25-ös tanévtől kezdődően az írásbeli
érettségi vizsgákat a kollégium diákjai kénytelenek az Al. Papiu Ilarian állami líceumban
letenni idegen vizsgabizottság előtt, egy idő
után viszont kolozsvári román líceumoknál.
Az eredmények megdöbbentőek. Pl. az
1933/34-es tanév végzős diákjai a kolozsvári
Regina Maria líceumban érettségiztek. Az
írásbeli vizsgán mindannyian megbuktak.
1920 áprilisától egészen 1939. szeptember
1-ig a kollégium igazgatója Nagy Endre. Ez
az időszak a majdnem 400 éves iskola egyik
legnehezebb időszaka, mivel története során
először válik kisebbségi iskolává, lét és nemlét határán kell mindennapos harcot folytatnia
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fennmaradásáért. Nagy Endre viszont nemcsak a megmaradás nehéz feladatát teljesíti,
hanem a továbblépést is, az oktatás-nevelés
korszerűsítését, az élenjáró iskolák között
tartja a kollégiumot. Munkájában legnagyobb
támasza a református egyház. Iskola és egyház kapcsolata talán sosem volt ilyen erős,
sokoldalú, mint ezekben az időkben. Nemcsak elvárásai vannak az iskolával szemben,
hanem tesz is az iskoláért.
Az 1940-ben kezdődő tanév az új történelmi helyzetre való tekintettel október 15én kezdődik, megnőtt tanulói létszámmal.
Ennek két fő oka van: az egyik, hogy több falusi kisgazda irányítja a kollégiumba a gyerekét, a másik pedig az, hogy az addig
Nagyenyeden tanulók legtöbbje az új határváltoztatás miatt a marosvásárhelyi kollégiumba iratkozik. A diákság tanulmányi
előmenetelét érezhetően befolyásolják az átmenettel járó nehézségek: az iskolai év későbbi kezdése, a tankönyvhiány, a változó
órarend és tanterv. Az 1941–42-es tanév fő
célkitűzése: felzárkózni az ország többi középiskolájának a követelményeihez, alkalmazkodni az új tanügyi helyzethez.
A II. világháború hatása azonban a kollégium életében is kezd meglátszani. Az 1943–
1944-es tanév nehéz napokat tartogat a
kollégium számára. A front egyre közelebb
kerül a városhoz, és magas rangú tisztek kezdenek megjelenni a kollégiumban, akik az
1943. június 1-jén megválasztott új igazgatóval, Kovács Benedekkel bejelentik, hogy a
kollégium épülete alkalmas katonai kórháznak, és a teljes épületet át kell adni a hadseregnek. 1944 elején a hadikórház elfoglalja a
kollégium épületét, és az ifjúság a római katolikus gimnázium épületében folytatja a tanulást.
1944. március 30-án hirtelen befejeződik a
tanév. Az iskola vezetősége bizalmas utasítást
kap feletteseitől, hogy a kollégium értékeit
csomagolja ládákba és menekítse a Dunántúlra. A rohamosan közeledő front miatt
sokan a város polgárai közül is menekülnek.
1944. szeptember 28-án orosz csapatok
vonulnak be a városba. Az orosz parancsnokság elrendeli az iskolák azonnali megnyitását.
Október első napjaiban kíváncsi diákok jelennek meg, de megrongált falakat, rendetlenül hagyott udvart, ablak nélküli folyosókat,
kórtermekké átalakított osztálytermeket, a
légnyomás által az udvarra kiszórt iratokat találnak. Szülők, tanulók, tanárok, a város lakossága, iparosok, szakemberek fognak
össze, hogy minél előbb megteremtsék az iskola megnyitásának a feltételeit. A kollégium
elsősorban önmagára számíthat, anyagi segítségre a fennálló viszonyok miatt nem, sem az
egyház, sem a város részéről. November 20án sikerül elkezdeni a tanítást. A tanárok nagy
része nincs itthon, katonai szolgálatot teljesít,
vagy hadifogságban van, vagy éppen menekül. De nemcsak a tanárok hiányoznak,
hanem a tanulók közül is sokan. A nagyobb
diákokat leventékként sorolják be a hadseregbe, a kisebbek a szüleik döntése alapján
menekülnek. A háború okozta nehéz viszonyok éreztetik negatív hatásukat az oktatásban is. Teljes a bizonytalanság, különösen az
oktatás tartalmát illetően: mit és miből tanítson a tanár? Az iskolavezetést próbára teszik
az átmeneti korszakra jellemző, egymást keresztező intézkedések. Egyfajta védtelenség,
kiszolgáltatottság jellemzi az iskolát az utasításokat osztogató szervekkel szemben. Az
1945–46-os tanévben elkezdődik azoknak a
rendeleteknek a hosszú sora, amelyek központilag, országos szinten szabályozzák –
minden kezdeményezést megölő eréllyel – az
iskolák jogait adott területen. Az Oktatásügyi
Minisztérium 242675. sz. rendelete magyar
tankerületi főigazgatásokat hoz létre Kolozsváron és Brassóban. Feladatuk a magyar
anyanyelvű iskolák irányítása, ellenőrzése
volt. A kollégium a Brassói Tankerületi Főigazgatás hatáskörébe kerül.
A
Közoktatásügyi
Minisztérium
36335/1946. sz. rendelete egyrészt véget vet
a felekezeti iskolák tantestülete előnytelen
megkülönböztetésének, másrészt az államosítást készíti elő. E rendelet szellemében a magyar iskolák állami iskoláknak tekinthetők.
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József lelkipásztor

8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ KÖZÉRDEK ________________________________________________2017. július 19., szerda
Több mint 18 ezer személynek nincs
érvényes személyi igazolványa

Szerkesztette: Mezey Sarolta

A kötelező jármű-felelősségbiztosításról (I.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A gyakorlatban manapság már
ritka azon háztartások száma, ahol
nincs legalább egy gépjármű, ezért
a kötelező jármű-felelősségbiztosítások (RCA) jelentősége nagyon
megnőtt.
Ennek ellenére a köztudatban
sokszor egyáltalán nem világos,
hogy ezek a biztosítások hogyan is
működnek, mi a különbség a fent
hivatkozott kötelező biztosítás, illetve a fakultatív járműbiztosítás,
az úgynevezett CASCO között.
Ugyanakkor az olcsó és alultőkésített biztosítótársaságok esetében nagyon sok esetben a fizetési
hajlandóság enyhén szólva akadozik, a kifogások véget nem érő sorával kell sokszor szembenéznie
annak, aki például egy baleset után
kártérítési igényét szeretné érvényesíteni a biztosítónál.
A helyzetet csak bonyolítja az,
amikor egy esetleges közlekedési
balesettel kapcsolatosan büntetőjogi eljárást indítanak, amely szintén megzavarhatja a kártérítési
folyamatot.
Fontos megjegyezni, hogy kötelező felelősségbiztosítás nemcsak
a járművek esetében létezik,
hanem például bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatosan is kötelező
felelősségbiztosítást kötni (pl.
ügyvédek, közjegyzők, orvosok,
részvénytársaság ügyvezetői stb.).
A gyakorlati jelentőség miatt csak
a járművekkel kapcsolatos biztosítások ismertetésére szorítkozunk.
Romániában a kötelező járműbiztosítási jogszabályrendszert
nemrég módosították. Múlt év
szeptemberétől egészen folyó év
júliusáig a 2016/54 sürgősségi kormányrendelet (ordonanţa de urgenţă a guvernului) szabályozta.
Ezt váltotta fel a 2017. július 12-én
életbe lépő 2017. évi 132. sz. törvény (lege).
A jogszabály szerint a Románia
területén bejegyzett vagy beíratott
(înregistrat/înmatriculat) gépjárműveknek kötelezően felelősségbiztosítással kell rendelkezniük. Ez
a biztosítás fedezi a biztosított autó
által okozott harmadik személynek
vagy annak tulajdonában levő dologi javaknak okozott személyi
vagy tárgyi károkat.

Első aláhúzandó dolog ezzel a
meghatározással kapcsolatosan,
hogy a biztosítás objektívan működik, nem az autót vezető személyre, a tulajdonosra vagy a
biztosítási kötvényben szereplő
személyre vonatkozik, hanem attól
független, és a gépjárműhöz kötődik.
Ennek értelmében a biztosítás
attól függetlenül működik, hogy ki
okozta a kárt, vagy ki vezette a
gépjárművet, a fontos, hogy érvényes biztosítással rendelkezzen a
gépjármű az esemény pillanatában.
A második alapvető megállapítás, hogy a kötelező biztosítás mindig egy harmadik személynek
okozott kárt téríti meg, sohasem az
okozó személyt ért kárt. Amennyiben valaki a saját autóját szeretné
biztosítani arra az esetre, amikor
harmadik személynek kárt okoz,
úgynevezett CASCO típusú biztosítást kell kössön. Ebben az esetben az
autó rendelkezni fog egy kötelező
biztosítással (RCA), valamint egy
fakultatív biztosítással (CASCO).
Egy közlekedési baleset esetén –
például előnyadási kötelezettség elmulasztásakor – az RCA annak a
személynek téríti meg a kárát, aki az
előnyadási kötelezettség miatt kárt
szenvedett – pl. akinek az autójának
egy útkereszteződésben az előbbi
sofőr nekiment – a CASCO pedig
annak a sofőrnek a kárát, aki a balesetet okozta.
Habár nem annyira ismert, fontos információ, hogy az interneten
nyilvános adatbázisban le lehet ellenőrizni, hogy egy gépkocsinak
van-e vagy nincs kötelező biztosítása. Ezt pusztán a gépjármű forgalmi rendszámának megadásával
bárki leellenőrizheti. Az erre szolgáló hivatalos internetes oldal a
https://asfromania.ro/consumatori/baza-de-date-cedam/interogare-polite-rca- címen található.
Ezzel kapcsolatosan megjegyzendő, hogy mivel ez az oldal teljesen nyilvános és hivatalos is, a
közlekedési rendőrök azon eljárása, amelynek alapján megbüntetik azt a sofőrt, akinél éppen nincs
ott a kötelező biztosítás megkötését igazoló szelvény, fölöttébb aggályos.
Újabban éppen erre alapozva
egyre ritkább ezért a kihágásért kiszabott büntetés, ugyanakkor nemrég a Szilágy megyei Szilágycsehi

Bíróság (Judecătoria Şimleu Silvaniei) és fellebbezésben a Szilágy
Megyei Törvényszék (Tribunalul
Sălaj) a 35/309/2016. sz. dossziéban jogerős döntéssel azt mondta
ki, hogy a gépjárművezetőknek
nem kötelességük bemutatni a kötelező biztosítást.
A döntés, habár jogerős, nem jelenti azt, hogy más bíróságoknak is
kötelezően ez lesz a véleményük,
ugyanis a román jogrendszerben az
esetjog és a precedensjog nem jogforrás (ellentétben az angolszász
jogrendszerekkel), viszont a bíróság érvelése véleményünk szerint
meggyőző volt, és egy jogértelmezési tendenciát mutat. Amennyiben
ezzel kapcsolatosan a Legfelsőbb
Ítélő- és Semmítőszék is jogegységi döntést fog hozni, ez általánosan kötelező érvényű lesz.
Mielőtt az újdonságok elemzésére térnénk, el kell mondani, hogy
a biztosítások terén az olcsó egyáltalán nem jobb. Amennyiben egy
biztosítótársaság a piaci árhoz
képes szokatlanul olcsón értékesíti
biztosítási kötvényeit, tőkésítési
problémái lehetnek, ami azt jelenti,
hogy nem tud elég anyagi tartalékot felhalmozni ahhoz, hogy szükség esetén majd megtérítse a kárt.
A kártérítési ügyek felhalmozódnak, és ez egy ördögi kört indít el,
amelynek végén általában a biztosító fizetésképtelensége (insolvenţă), majd anyagi csődje
(faliment) áll be. A legjobb példa
erre az ASTRA biztosító, amely
Kelet-Európa egyik legjobban
menő biztosítótársasága volt, viszont a fent nevezett alultőkésítés
miatt csődbe került, maga után
hagyva több ezer ki nem fizetett
kárigényt. Ugyanez a helyzet a
nemrég jogerősen csődbe ment
Carpatica Asig biztosítóval.
Ezzel kapcsolatosan meg kell
jegyezni, hogy a tönkrement biztosítótársaságok adósságait és kötelezettségei a Biztosító Alap (FGA
– Fondul de Garantare a Asiguraţilor) veszi át, amely 450.000 lej értékig vállalja át a csődbe ment
biztosítók kötelezettségeit.
Visszatérve a kötelező biztosításokra, az új törvény több fontos
újítást is hoz. Az első ilyen újítás
az úgynevezett jelentős kockázatú
biztosított személy (asigurat cu risc
ridicat), amelyről a következő részben fogunk írni.
(Folytatjuk)

Maros megyében 18.407 személy személyazonossági iratának járt le az érvényességi
határideje, ebből 3.670 személynek folyó évtől, míg 14.737
személynek az elmúlt évektől
nincs érvényes okmánya.

A Maros Megyei Személynyilvántartó Hivatal felhívja a figyelmet, hogy az utólagosan módosított
és kiegészített 2005. évi 97-es sürgősségi kormányrendelet 19. cikkelye értelmében a személyazonossági igazolvány érvényességének lejártakor
az okmányt újra
kell cserélni.
A
személyi
igazolvány tulajdonosának vagy
az illető törvényes képviselőjének kötelessége a
lejárati határidő
előtt legtöbb 180
nappal, de nem
kevesebb, mint
15 nappal új okmányt igényelni.

Illusztráció

Hatályba lép a magáncsődtörvény

Több halasztás után 2017.
augusztus elsején lép hatályba a 2015. évi 151-es
számú magáncsődtörvény,
amely a 2015. június 26-i
464-es számú román nyelvű
Hivatalos Közlönyben jelent
meg.

A törvény csődeljárási lehetőséget nyújt azon személyek számára,
akik már nem tudják fizetni a hiteleiket, de eleget tesznek bizonyos
feltételeknek. A törvény értelmében egy személyről akkor nyilvánítható ki, hogy csődbe jutott, ha 90
nap telt el az adósság visszafizetési
határidejétől. Ez lehet hitel vagy
bármilyen más adósság, akár magánszemélynek is.
A törvény a romániai lakhellyel
rendelkező személyekre vonatkozik, akiknek nincs esélyük egy éven
belül rendezni az adósságaikat. A

törvény megszabja az adóssághatárt, 21.750 lejes adósság esetén
már bejelenthető a csődeljárás.
Azoknál a személyeknél, akiknek
nincsenek javaik, illetve követhető
jövedelmük, vagy a nyugdíjkorhatár fölötti életkorban vannak, illetve
részlegesen vagy teljesen munkaképtelenné váltak, az adóssághatár
14.500 lej.
A törvény leszögezi, hogy ki nem
igényelheti a személyi csődeljárást:
többek között az, aki már folyamodott csődeljáráshoz; aki letagadja,
hogy anyagi javakkal rendelkezik;
rosszhiszeműségről tesz tanúbizonyságot; akit adócsalás miatt ítéltek el; akit saját hibájából
bocsátottak el a munkahelyéről; aki
nem igyekszik arra, hogy munkát
vállaljon; aki újabb adósságot halmoz fel, vagy aki luxusra áldoz.
(m. s.)

Természeti csapás esetén értesíteni kell
az APIA-t

Július 13-án a Mezőgazdasági Intervenciós és
Kifizetési Ügynökség (APIA) közleményben
hívta fel a gazdák figyelmét arra, hogy ha nem
jelzik sürgősen a gazdaságban bekövetkezett
változásokat, csökkenthetik a támogatások
összegét, illetve megvonhatják a támogatásokat. Az Agrointeligenta www.agrointel.ro
honlapján közlik azokat a rendkívüli helyzeteket, amikor értesíteni kell az APIA-t.

Illusztráció

A törvényes előírások elmulasztása kihágásnak minősül és 40 lejtől
80 lejig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A hivatal felkéri a polgárokat,
hogy ellenőrizzék a személyazonossági irataikat, s ha annak érvéhatárideje
lejárt,
nyességi
jelentkezzenek a lakhely szerinti
személynyilvántartó hivatalban új
okmány beszerzése végett – közölte
Codruţa Sava, a megyei személynyilvántartó hivatal ügyvezető igazgatója.

Rendkívüli helyzetnek tekinthetők azok az esetek,
amelyek előre nem látható módon, elkerülhetetlenül,
az ember akaratától függetlenül következnek be.
Melyek a kényszerítő körülmények és a rendkívüli
esetek?
– a természeti csapások, amelyek nagymértékben
károsítják a kultúrákat
– ha a haszonélvező elhalálozik vagy hosszú időre
munkaképtelenné válik

– ha valamilyen katasztrófa révén megrongálódik az
állatok szálláshelye
– ha valamilyen vész vagy betegség áll be, ami részben vagy teljesen károsítja a mezőgazdasági kultúrát,
illetve az állatállományt
– a mezőgazdasági terület teljes vagy részbeni kisajátítása, ha ez a támogatási igénylés benyújtása előtt
nem volt előre látható.
A kényszerítő körülményeket és a rendkívüli eseteket 15 napon belül írásban kell bejelenteni, amelyhez
olyan bizonyítékokat kell csatolni, amelyek alátámasztják a bekövetkezett eseményeket.
Az utóbbi időben nagyon sok természeti csapás,
jégeső és erős vihar pusztított a földeken. Ezekről tájékoztatni kell az APIA területi kirendeltségét. A bejelentéshez csatolni kell az igazoló iratokat: a
polgármesteri hivatal, illetve a katasztrófavédelmi felügyelőség által kiállított jegyzőkönyvet.
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Tízgólos győzelemmel kezdett
a magyar férfipólócsapat a vizes vb-n

Vámos Márton (j) és az ausztrál James Fannon a férfivízilabda-torna B csoportjában játszott
Magyarország – Ausztrália mérkőzésen.
MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Az ausztrálok felett aratott
13-3-as győzelemmel mutatkozott be a magyar férfivízilabda-válogatott a hazai
rendezésű vizes világbajnokság hétfői játéknapján, a Margitszigeten.

Telt ház, mintegy hétezer néző
előtt szállt vízbe a két csapat, s bár
a magyar együttes számított esélyesnek, azért semmiképpen sem
várt sétagalopp a vendéglátókra.
Már csak azért sem, mert a tavalyi
Rio de Janeiró-i nyári olimpián játszott csoportmérkőzésen 9-9-re végeztek egymással a felek. Néhány
héttel azelőtt pedig csak óriási csatában nyert 16-15-re az akkor még
Benedek Tibor irányította együttes
a Hajósban.
Ausztrál góllal indult a hétfői
meccs, a csapatkapitány Varga
Dénes kapufán landoló lövéssel válaszolt, majd további kimaradt magyar lehetőségek után, szűk két
perccel az első szünet előtt Vámos
Márton távoli bombagóllal egyenlített (1-1).

A második nyolc perc Varga
eredményes megúszásával indult,
majd ugyanő egy keresztléces góllal
vétette észre magát újfent (3-1). A
hazai előnyhöz kellett az is, hogy
Nagy Viktor többször remekül védett. A magyar válogatott Vargához
hasonlóan olimpiai és világbajnok
játékosa, Hosnyánszky Norbert pattintott lövésére sem volt ellenszere
az ellenfélnek. A légiósként a BLgyőztes és magyar bajnok Szolnok

csapatában pólózó Aaron Younger
szépített, de még a nagyszünet előtt
jött a válasz Varga részéről (5-2).
A fordulás után a csapatkapitány
negyedszer is eredményes volt,
ekkor büntetőből vette be a kaput.
Nagy továbbra is nagyszerűen védett – 86 százalékon állt ekkor a védési mutatója -, s mivel elöl
emberelőnyben Török Béla is betalált, 7-2-re elhúzott a magyar csapat. A volt OSC-s Joe Kayes
módosított az álláson a negyed hajrájában.
A befejező játékrészt Hárai Balázs centergólja nyitotta, majd a
másik center, a balkezes Mezei
Tamás is betalált. A találatok sorát
a vb-újonc Manhercz Krisztián
folytatta, az ausztrálok játéka szétesett, ezt Vámos használta ki távolról (11-3). Török nagyszerű
összjáték után növelte kilencre a
különbséget, majd a „közte tíz” is
meglett a duplázó Manhercz révén.
A 13-3-as sikert felállva ünnepelte a közönség, amely az éppen
ezen a napon 43 éves Märcz Tamás
tiszteletére a Happy Birthdayt énekelve köszöntötte a vb-n győztes
meccsel bemutatkozó szövetségi
kapitányt.

Székely himnuszt a Sepsi OSK 1. ligás
bemutatkozó mérkőzésén, Giurgiun

Elvesztette a sepsiszentgyörgyi
klubfutball történetének első román
1. ligás mérkőzését a Sepsi OSK. A
háromszékiek Giurgiun mutatkoztak be az élvonalbeli bajnokságban,
vasárnap este, és egygólos vereséget szenvedtek. A találkozót Marcus
Vinicius Vidan Cunha „Marquinhos” 50. percben szerzett gólja döntötte el.
A találatot megelőzően Anthony
Le Tallec kétszer is megszerezhette
volna a vezetést, a vendégek kapusa, Niczuly Roland mindkét alkalommal (11., 25.) hárított. A másik
oldalon Thiaw villant, már egygólos hátrányban, de a 65. és a 72.
percben is pontatlannak bizonyult.
Később Valentin Gheorghe megduplázhatta volna az Astra előnyét,

Szerb erőcsatárt igazolt le a Maros KK

A férfikosárlabda Nemzeti Ligában szereplő Maros Kosárlabdaklub játékosa lett a
szerb Milivoje Mijovic – adta hírül honlapján a marosvásárhelyi sportszervezet.
A 27 éves, 2 méteres és 100 kilós játékos
Belgrádban született, és a négyes poszton,
erőcsatárt játszik. Az elmúlt idényt Mijovic
a macedóniai első ligás Kozuvnál töltötte,
ahol 38 mérkőzésen (22-t a bajnokságban és
16-ot a Balkán-ligában) átlagban 33 percet
játszott. Ezalatt meccsenként 15,8 pontja,
csaknem 10 lepattanója és 2 gólpassza volt. Milivoje Mijovic aláírja szerződését
Mezőnyből 49%-os, a triplakísérleteket tekintve 32%-os a hatékonysága, míg a büntetőknél 77%-os az eredményessége.
Mijovic a Radnicki Belgrádban kezdte hivatásos pályáját 2011-ben,
majd 4 évet játszott a szlovén első ligás Rogaska Crystal együttesénél.

Eredményjelző

Férfivízilabda-világbajnokság, B csoport, 1. forduló: Magyarország –
Ausztrália 13-3 (1-1, 4-1, 2-1, 6-0)
Gólszerzők: Varga D. 4, Manhercz, Török, Vámos 2-2, Hárai, Hosnyánszky, Mezei, illetve Edwards, Kayes, Younger.
További eredmények:
* A csoport: Brazília – Kazahsztán 6-2 (1-1, 0-1, 3-0, 2-0), Montenegró –
Kanada 8-8 (3-1, 2-2, 1-1, 2-4)
* B csoport: Olaszország – Franciaország 18-9 (5-2, 3-4, 7-1, 3-2)
* C csoport: Szerbia – Dél-afrikai Köztársaság 21-5 (6-1, 7-1, 5-1, 3-2),
Görögország – Spanyolország 8-7 (3-1, 2-2, 1-1, 2-3)
* D csoport: Horvátország – Egyesült Államok 12-7 (3-1, 4-2, 3-1, 2-3),
Oroszország – Japán 15-8 (5-1, 3-2, 3-2, 4-3)

de ő sem találta el a kaput, így maradt az 1-0-s végeredmény.
A háromszéki alakulat szurkolói
(a Székely Légió) a meccs végén
elénekelték a székely himnuszt.
A Sepsi OSK a 2. fordulóban (július 21., 18.30 óra) az ugyancsak
újonc Bukaresti Juventust látja vendégül – Brassóban (Silviu Ploeşteanu stadion).

Az 1. liga 1. fordulójának eredményei: USK Craiova – Jászvásári
Politehnica 2-0, Concordia Chiajna
– Temesvári Poli ACS 0-1, Bukaresti Juventus – Bukaresti Dinamo
0-3, Astra Giurgiu – Sepsi OSK
1-0, Bukaresti FCSB – Voluntari
FC 2-1, Konstancai Viitorul – Medgyesi Gaz Metan 3-0, Botoşani FC
– Kolozsvári CFR 1-1.

Meglepetések az NB I-ben

Botlottak a „nagyok” a magyar labdarúgó-bajnokság 1. fordulójában:
a Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a Puskás Akadémiával, az előző
szezon ezüstérmese, a Videoton 1-1-et ért el az újonc Balmazújvárossal,
a legutóbb bronzérmes Vasas pedig 2-0-ra kikapott a Diósgyőrtől. További eredmények: Debreceni VSC – Mezőkövesd 1-2, Paks – Újpest
2-2, Budapest Honvéd – Szombathelyi Haladás 2-0.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (6046)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyermekek számára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (60046)

MUNKATÁRSAKAT keresünk MAGYARORSZÁGRA azonnali
kezdéssel. Jelentkezéshez hívni a 0757-827-291 telefonszámot.
(19156-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmazna. Telefon:
0753-025-603. (19120-I)
ALKALMAZUNK LAKATOST, HEGESZTŐT. Tel. 0766-519-187.
(19155)

ALKALMAZUNK BÁROSNŐT a marosvásárhelyi 1989. December
22. u. 4. szám alatti Nordic bárba (November 7., az Unickal szemben).
Érdeklődni a 0744-613-505-ös telefonszámon. (19157)

ALKALMAZUNK BÁROSNŐT a marosszentgyörgyi Erdély-Transilvaniei u. 77/A szám alatti bárba (volt Fő út, a fürdő sarkánál). Érdeklődni a 0754-256-036-os telefonszámon. (19157)

ELADÓ-SZÁMLÁZÓ MUNKATÁRSAT keresünk azonnali kezdéssel VÁSÁRHELYI ÜZLETÜNKBE. Érdeklődni a 0265/307-221es telefonszámon vagy a secretariat@deltatherm.ro e-mail-címen.
(19087)

SZERVIZTECHNIKUST alkalmazunk KAZÁNOK JAVÍTÁSÁRA.
Hosszú távú munkalehetőség, béren kívüli juttatások. Pályakezdők jelentkezését is várjuk – betanítjuk! Ne hagyja ki! Érdeklődni a
0265/307-221-es telefonszámon vagy a secretariat@deltatherm.ro email-címen. (19087)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT
és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet, komoly
hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futároknak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es telefonszámon, 4062-es mellék.
(60051)

KERTÉPÍTÉSHEZ, KERTKARBANTARTÁSHOZ MUNKATÁRSAKAT keresek. Tel. 0744-645-520. (2457-I)

GONDOZÓT keresünk TEHENEK MELLÉ. Tel. 0729-925-074.
(2484)

FELVÉTELI A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS
ASSZISZTENSKÉPZŐ ISKOLÁBA
Az ökumenikus jellegű Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Iskola a 2017/2018-as iskolai évre felvételit hirdet a 3 éves
ÁLTALÁNOS ORVOSI ASSZISZTENS szakra (28 államilag
támogatott hely).
Beiratkozás az iskola titkárságán: Deus Providebit Tanulmányi Ház,
Marosvásárhely, Rózsák tere 61.
Időpont: 2017. július 10-25. között, telefonszám: 0746-651-180. (sz.-I)

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ 2 szobás, bútorozott, saját
hőközponttal és termopán ablakokkal felszerelt tömbházlakás a régi
Tudor negyedben. Érdeklődni a
0741-406-028-as telefonszámon
lehet. (2294-I)

KIADÓ 3 szobás, bútorozott tömbházlakás Marosvásárhelyen, a
Nemzeti Színház környékén. Tel.
0744-605-060. (2485-I)

ELADÓ szemes kukorica. Tel.
0744-605-060. (2485-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(2481)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837290. (2147)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (2220)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2389)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)

15% KEDVEZMÉNNYEL VÁLLALOK: tetőkészítést, bármilyen javítást, ácsmunkát, bádogosmunkát,
cserépforgatást, beltéri javítást. Tel.
0747-871-270, István. (2376-I)

VÁLLALUNK bármilyen munkálatot:
ácsmunkát,
tetőjavítást,
csatornakészítést,
cserépforgatást,
Lindab
lemezből tetőfedést, festést, vakolást,
szigetelést.
Nyugdíjasoknak
20%
kedvezmény. Tel. 0737-351-963. (2342)

VÁLLALOK 15% kedvezménnyel:
tetőkészítést, ácsmunkát, bármilyen javítást, bádogosmunkát, tetőfestést. Tel. 0758-639-258. (2379-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Hat hete, hogy minket örökre
itt hagytál, drága emlékeddel
örökre szívünkben maradtál.
Soha nem feledünk, mindig
velünk maradsz, halálod, míg
élünk, fájó emlék marad.
Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett
édesanyára
és
nagymamára,
SZABÓ
VIKTÓRIÁRA. Emléke örökre
élni fog. Piri, Marci, Zsuzsa,
Levi. (2494)

Ott pihensz, ahol már nem fáj
semmi, s nyugalmadat nem
zavarja senki. Életed elszállt,
mint a virágillat, de emléked
ragyog, mint a fényes csillag.
Drága
mamám,
SZABÓ
VIKTÓRIA,
lelkem
mély
fájdalmában mindig veled
leszek. Soha nem feledlek,
mert
nagyon
szerettelek.
Unokád, Zsuzsa. (2494)

Fájdalom költözött szívembe,
Nem múlik el soha,
Nem hallom hangodat,
Nem foghatom kezed,
Nem élhetek többé veled.
Bíztam az életben, hittem a
gyógyulásban, de ha abban
nem, legalább a csodában. De
te nem haltál meg, csak
álmodni mentél. Pihenj, te
drága szív, már megszűntél
dobogni, szerető jóságod nem
tudom feledni, mert elfeledni
téged soha nem lehet, csak
meg kellett tanulnom élni
nélküled. Bús a temető
domboldala, kimegyek oda, ez
maradt számomra. Odajárok
hozzád, amíg erőm enged,
amíg leteszem én is a nehéz
keresztet. Kicsordul könnyem
a sírodnál, mélységes a
fájdalom,
hogy
távoztál.
A búcsúszó, mit nem mondtál,
elmaradt,
de
szívemben
emléked örökre megmaradt.
Az élet szép volt, míg velem
voltál, de elrabolt tőlem a
kegyetlen
halál.
Hirtelen
elmentél egy perc alatt,
számomra csak a fájdalom és
a
gyász
maradt.
Könnyhullatva, fájó szívvel
emlékezem szerető férjemre, a
somosdi SIPOS GYÖRGYRE
július 19-én, halálának első
évfordulóján. Emlékét őrzi
bánatos felesége. Emléke
legyen
áldott
Istentől!
Nyugalma csendes! (2372)

„Ha emlegettek, köztetek
leszek, ha imádkoztok, veletek
vagyok, ha rám gondoltok,
mosolyogjatok, emlékem így
áldás lesz rajtatok.”
Szomorú szívvel emlékezünk
július 19-én a szeretett
feleségre,
anyára,
nagymamára, DEBRECENI ADÉLRA szül. Ivănuş halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Férje, lánya és családja.
(2456-I)

Fájó szívvel emlékezünk július 19-

én a szeretett férjre, drága jó
édesapára,

nagyapára,

apósra,

KISS ISTVÁNRA halálának első

évfordulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

Felesége, lányai, vejei és unokái.

(2430)

Fájó szívvel emlékezünk édesanyámra, OLARIU JULIANNÁRA
halálának
első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Fia, Dénes és felesége, Irénke,
unokája, Betty és családja.
(2441)

Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk
álltál,
Te sohasem kértél, csak adtál,
Minket örökre itt hagytál.
Az idő múlik, de feledni nem
lehet,
csak megtanulni élni nélküled.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága
édesanyára, özv. OLARIU
IULIANÁRA halálának első
évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. Leánya, Ilus,
veje,
András,
unokája,
Melinda és két dédunokája,
Andriska és Marc. Nyugodjál
békében! (2463)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett és szerető
édesanya, nagymama, rokon,
ismerős, szomszéd,
MEZEI ILONA
született Kiss
életének 82. évében 2017. július
17-én reggel visszaadta lelkét
Teremtőjének. Temetése július
19-én, szerdán 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Fia, Zoltán, menye, Júlia,
unokái: Zsolt és Vajk; lánya,
Emese, unokái: Kinga
és Attila.
(2452-I)
Búcsúzunk
MEZEI ILONÁTÓL.
Nyugodj békében!
Orbán Anna, Karcsi, Andris
és családjuk Debrecenből.
(2470-I)
Búcsúzunk
MEZEI ILONÁTÓL.
Pánczél Szilárd, Zsóka,
Blanka. (2471-I)
Búcsúzunk
MEZEI ILONÁTÓL.
Nyugodj békében!
Pánczél Mária és Pánczél
Ildikó McDonald. (2472-I)
Fájdalommal tudatom, hogy
TÓTH ILONA
nagynéném 94 éves korában
megpihent. Drága halottam
földi maradványait 2017. július
20-án 12 órakor helyezzük örök
nyugalomra a református sírkertben. Nyugodjon békében!
Dr. Tóth Lajos és családja.
(2466-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, apa, testvér, após, barát,
KÁSA OTTÓ FERENC
2017. július 16-án életének 54.
évében távozott közülünk.
Utolsó útjára a református temetőben kísérhetik el mindazok, akik részt vesznek a 2017.
július 19-én 14 órakor kezdődő
temetésen. Drága emléke szívünkben él.
A gyászoló család. (2455-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, férj, testvér,
nagyapa, rokon, szomszéd,
GYENGE JÁNOS
életének 59. évében türelemmel
viselt szenvedés után elhunyt.
Temetése július 20-án du. 3 órakor lesz a marosszentgyörgyi
új temetőben (a kórház mögött). Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (2458-I)
Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, nem örülsz
már nekünk szerető szíveddel.
De abban reménykedünk, hogy
jó helyre mentél,
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, dédnagytata,
id. KOVÁCS ERNŐ
nyomáti születésű, marosszentgyörgyi lakos július 18-án
9 órakor, életének 75. évében
örökre megpihent. Drága halottunk temetése július 20-án 13
órakor lesz a marosszentgyörgyi unitárius temetőben.
Gyászoló családja. (2486-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, rokon, ismerős és
jó szomszéd,
MANDICS PIROSKA
rövid betegség után csendesen
megpihent. Temetése július 21én, pénteken 11 órától lesz a
Jeddi úti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (2490-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki gyógyszerészkollégáinknak,
Kása
Gyöngyinek és Daczó Eszternek
ezekben a nehéz percekben, a
szeretett FÉRJ és ÉDESAPA
elvesztése
miatt
érzett
fájdalmukban. Isten nyugtassa
békében! A Maros Megyei
Gyógyszerészkamara. (2462)
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Eljárás a törvénytelen
csatlakozások kiszűrésére

Ebben az időszakban az Aquaserv vállalat beható
ellenőrzéseket végez Nyárádtőn, valamint a szomszédos településeken, amelyek célja kiszűrni az ivóvíz-, illetve szennyvízhálózatra való törvénytelen csatlakozásokat. Azokat, akik jogtalanul
használják az ivóvíz- és szennyvízhálózatot, vagy nincsen szerződésük
az Aquaserv vállalattal, arra kérjük, hogy sürgősen jelenjenek meg a
vállalat székhelyén, hogy tisztázzák a helyzetüket.
Azon fogyasztók esetében, akikről bebizonyosodik, hogy törvénytelenül csatlakoztak a hálózatra, és nem jelentkeznek, hogy
tisztázzák a helyzetüket, felfüggesztik a szolgáltatást, és elindul az
eljárás annak érdekében, hogy behajtsák a kárt, amit az érintettek
az Aquaserv vállalatnak okoztak.
A törvénytelen csatlakozások kiszűrését célzó akció az elkövetkező
időszakban is folytatódik a vállalat által kiszolgált teljes körzetben.
Az Aquaserv Rt.

A háztartási fogyasztók
figyelmébe

Az Aquaserv vállalat felhívja a háztartási fogyasztók figyelmét, hogy aktualizálják a szolgáltatási szerződés megkötésekor bejelentett havi elfogyasztott
ivóvízmennyiséget. Mivel a bejelentett mennyiségeket a fogyasztók általában meghaladják, így kiegyenlítéskor jelentős különbségek adódnak a leszámlázott tényleges fogyasztás, illetve a bejelentett mennyiség
között. Emlékeztetjük önöket, hogy a havi elfogyasztott átlagmennyiséget a következőképpen lehet aktualizálni:
1. telefonon
Ügyfélközpontok
Marosvásárhely
0265-208-888
0265-512-800
Szászrégen
Segesvár
0265-772-350
Dicsőszentmárton
0265-441-035
Marosludas
0265-411-425
Radnót
0265-471-394
Székelykeresztúr
0266-242-703

2. A client@aquaserv.ro e-mail-címen
3. Online, az AquaOnLine ügyfélszámlán, ami a
www.aquaserv.ro honlapon érhető el
4. Személyesen az Aquaserv vállalat ügyfélszolgálati központjaiban.
Az Aquaserv Rt.

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünkAPRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.

Július 29-én kaland lesz az olvasás
a Marosvásárhelyen szervezett
NARATIV (ELBESZÉLŐ) műhelyekben

– 8–14 éves gyerekek számára a részvétel ingyenes –

Az Old Court Egyesület és az Azomureş szórakozást ígér a marosvásárhelyi gyermekeknek az
interaktív NARATIV olvasóműhelyekben. Július
29-én a fotópapírgyárnál (Jegenye utca 9. szám,
Egyesülés negyed) a gyermekek felfedezhetik,
hogy az olvasás a legszebb kaland.

egy író saját magának feltett kérdései ugyanazok, Veche
Egyesület
ügyvezető
igazgatójától:
amelyeket egy gyakorlott olvasónak is fel kell tennie, valentina.roman@curteaveche.ro, telefon: 0741-033ezért ez a műhely rendkívül meghatározó lehet a 934.
gyermekek olvasási készségének a kialakításában.

* Görög mitológia: díszletfestő műhely
Alexandra Culescu vezetésével (10 és 14 év köA szervezők négy helyiséget készítettek elő, ame- zötti gyerekek számára)
lyekben párhuzamosan folyik a tevékenység 10 és 12,
Egy műhely, amelynek keretében a résztvevők egy
illetve 14 és 16 óra között. A műhelygyakorlaton való
részvétel ingyenes, jelentkezni a narativ@curteaveche.ro mesejeleneten dolgoznak, amelyet eredetileg játékos
e-mail-címen lehet július 24-ig. Meg kell jelölni a vá- gyakorlatokkal végigjártak. Utólag a kiválasztott jelelasztott műhelyt, a gyerek vezeték- és személynevét, netnek megfelelő kosztümöket, maszkokat, díszleteket készítenek, és hangot hoznak létre, amelyet egy
életkorát, valamint a szülő elérhetőségi adatait.
úgynevezett állókerettel fejeznek be.
* Kreatív írásműhely, kiindulópont a Szent* Ezeregyéjszaka vitaműhely Nae Şovăială koivánéji álom kötet, Ema Ignăţoiu koordinálásával
ordinálásával
(10 és 14 év közötti gyerekek szá(8–10 év közötti gyerekek számára)
mára)
A hobbiból történő írás nyugtató és tanulságos teA vita vagy a „szereplők bírósága” egy olyan művékenység. A kicsik azzal, hogy íróknak vagy újságíhely,
amely a résztvevők számára egyszerre teszi
róknak képzelik magukat, javíthatnak szövegíró
képességükön. Tökéletesítünk egy mesét A gyermek- hozzáférhetővé és gyakoroltatja velük az érvelőkékor könyvei gyűjteményből, másfajta jelentést adunk pességet, a kritikus gondolkodást és a hatékony komneki, új szereplőket vagy más befejezést találunk ki. munikációt. Ennek keretében a mesék egyes jogi
A cél a kreatív képzelet aktiválása, egyéni írásstílus szereplőinek – esküdtek, bírák, vádlók vagy védők –
kialakítása, a kritikus és kreatív olvasás fejlesztése. alakját öltik fel.
Az akció egy átfogó, az Old Court Egyesület által
* Storytelling műhely, amelynek kiindulópontja
kezdeményezett,
és az Azomureşsel, Románia legjeaz Alice Csodaországban könyv, Răzvan Ropotan
koordinálásával (8 és 10 év közötti gyerekek szá- lentősebb műtrágyatermelőjével partnerségben a mezőgazdasági közösségekben folytatott, A gyermekkor
mára)
könyvei országos olvasási projekt része.
A pedagógus és a többi résztvevő kulcskérdéseire
Bővebb felvilágosítás az Old Court Egyesületről és
válaszolva, a gyerekek tulajdonképpen megtanulják,
A
gyermekkor
könyvei
országos
olvasási
hogy saját kreativitásukra támaszkodjanak, és egész
sor elérhető narratív forrást sajátítanak el, amelyekkel programról a www.asociatiacurteaveche.ro és
közelebb jutnak mind a saját meséikhez, mind az iro- a Facebook.com/AsociatiaCurteaVeche honlapokon.
dalomtörténet szerzői által megírtakhoz. Lényegében
További információk Valentina Roman, a Curtea
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