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Befejezhetik a ratosnyai gátat

Nemsokára hozzáfognak a fakitermeléshez

Zászlófelvonással
zárultak
a városnapok

Sok érdekes program közül választhattak a helyiek és idelátogatók a hét
végén. A hivatalos programpontokon
és a kézművesvásáron kívül három
napig állt a kirakóvásár, a gyerekeket
játékok, körhinták várták a piactéren.

____________2.
Elkezdődött
a Segesvári
Akadémia

Az immár 24. kiadásához érkezett Segesvári Akadémia ebben az évben is
megnyitotta kapuit a meghívott tanárok és művészek, illetve a nyári egyetem kurzusaira feliratkozott fiatal
tanulni vágyók számára.

____________4.
Továbbgyűrűzik
a dízelbotrány

ségvetésre hivatkozva rövidebb-hosszabb időszakra leálltak a munkálatokkal. A terven is változtattak, így a völgyzáró gátat a tervezett
magasságnak a felére csökkentették. Az idén kisajátították a vízgyűjtő medencéjében levő területeket.
Múlt héten küldték ki az értesítést, miszerint
két héten belül a ratosnyai polgármesteri hivatalban hozzáfognak az érintett tulajdonosok kárVajda György
térítéséhez, azaz a kiszámított pénzösszegek
Hol a gazdasági, hol pedig az energetikai mi- kézbesítéséhez. Ha lezárul ez a folyamat, akkor
nisztériumhoz tartozott és a szűkös állami költ- az erdészeti hivatal illetékesei kijelölik a kiterNagy remény van arra, hogy az 1989ben elkezdett ratosnyai vízgyűjtő gát
munkálatait belátható időn belül befejezik. Mint ismeretes, a munkát még a
szocializmusban tervezték és kezdték
el, aztán a rendszerváltást követően
több esetben „gazdátlanul”, illetve beruházó nélkül maradt a létesítmény.

Fotó: Vajda György

melendő fákat, majd a munkagépek hozzáláthatnak az irtáshoz.
A polgármester tudomása szerint még van
munka a vízelvezető alagutakban, és a Borziatelepen levő áramfejlesztő egységet is be kell
fejezni. Amennyiben biztosítják az említett
munkálatokhoz szükséges pénzt, nemsokára feltölthetik a tavat is. Ez azonban eltarthat, így szerinte két éven belül még nem lesz üzemképes a
vízgyűjtő és az áramfejlesztő, de a korábbi állapotokhoz képest valóban az utolsó szakaszhoz
közelednek a munkálatok.

Kiállítás a marosvécsi várban

Dokumentumok
Kemény Jánosról

Mint minden évben, az idén is sok irodalom- és
kultúrtörténeti érdekességet tartogatott a helikoni leszármazottak találkozójának első
napja, amelyen a különleges marosvécsi várúrról, Kemény Jánosról összeállított kiállítás
megnyitója mellett az 50 éve elhunyt Áprily
Lajos életéhez és munkásságához kapcsolódtak az előadások.

Bodolai Gyöngyi

A várudvaron pénteken délután művészi műsor teremtette meg a találkozó első napjának hangulatát. Szépen
szólt a Csíky Csaba karnagy vezette Musica Humana női
kórus hangja, amelynek előadását Csíky Csengele színművésznő fellépése szakította meg, aki a legismertebb
Áprily Lajos-versekből szavalt néhányat, majd a kórus
zárta a műsort. Hadd tegyük hozzá, ami az előadás közben is elhangzott, hogy Csíky Csaba karnagy nagyapja
református lelkészként a Vécsi Szövetség megalapítói
között volt.
A nézők pedig, akárcsak jómagam, egy kis fantáziával a napsütötte várudvaron képzeletben felidézhették
az önálló erdélyi irodalom bölcsőjének egykori hangulatát.
(Folytatás az 5. oldalon)

A KBA a Porsche Macan terepjáró kipufogógáz-tisztítási rendszeréről készített elemzésének első változatában
rögzítette, hogy a gyártó által alkalmazott megoldás révén a berendezés
közúti forgalomban leáll, így a motor a
megengedettnél több káros anyagot
bocsát ki.

____________6.
A lakásbetörések
megelőzhetők

A nyári idényben sem szünetel, esetenként gyakoribbá válnak a csalók, illetéktelenül behatolók ténykedései. A
lopások, pénzcsalások elkerülhetők,
ha az érintettek éberek és kétkedve
fogadják a hívatlan „vendégeket”.

____________8.

Járulékos káosz

Benedek István
Nem megy vakációzni a kormány, pedig igazán rá
férne a pihenés, már csak azért is, hogy kicsit rendet tegyenek a fejekben. Legalább annyira, hogy ne naponta
mondjanak ellen egymásnak, ahogy ez a munkára kivetett járulékok esetében mostanság történt. Mert amikor
egyszer azt mondja a kormányfő, hogy a járulékfizetési
modell változatlan marad, aztán másnap a pénzügyi
tárca már azt ígéri, hogy a teljes járulékterhet a munkavállalóra sózzák, akkor a mezei adófizető csak arra
gondolhat, hogy odafent valakiknek megártott a hőség.
Nem túl nagy a valószínűsége egyébként, hogy a munkára kivetett járulékok rendszerét gyökeresen átalakítsák
a jövő évtől, mert ha a kérdésben ilyeneket lehet mondani, akkor akár a nyakunkat is rátehetnénk, hogy semmilyen komoly előtanulmány nem született az
átszervezés kapcsán, látatlanban pedig nemigen lesz legény a gáton, aki egy ilyen darázsfészekbe beletenyereljen.
Mert ebből jókora kavarodás lehet. Az elemzők már
számos, főleg gazdasági, de jogi buktatóra is felhívták
a figyelmet. Egy olyan kormányzat, amely fütyül rá,
hogy bármilyen adóváltoztatást az alkalmazás előtt fél
évvel véglegesítenie kellene a vonatkozó törvények
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 3 perckor,
lenyugszik
20 óra 52 perckor.
Az év 214. napja,
hátravan 151 nap.

Ma LEHEL,
holnap HERMINA napja.
HERMINA: a német Hermann
– hadi férfi – női változata.

IDŐJÁRÁS

Nagy meleg
Hőmérséklet:
max. 360C
min. 160C

VALUTAÁRFOLYAM
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1 EUR

4,5577

100 HUF

1,5023

1 USD

1 g ARANY

3,8569
157,1857

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
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, illetve az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

24 órás kerékpármaraton

A Mures Runners sportegyesület augusztus 5-én 10 órától
a marosvásárhelyi Somostetőn 24 órás hegyikerékpár-maratonversenyt szervez. A versenyzőknek 24 óra alatt minél
többször kell megtenniük a kijelölt és ellenőrző pontokkal
tűzdelt útvonalat. Csak edzett, jó kondícióban levő versenyzők benevezését várják. A körút hossza 10,5 km,
szintkülönbség 215 méter. A helyszínen masszázst, orvosi
ellátást és műszaki asszisztenciát is biztosítanak.

XX. Vajdaszentiványi Nemzetközi
Tánctábor

Augusztus 7-én, vasárnap kezdődik és 13-áig tart Vajdaszentiványon a XX. nemzetközi tánctábor. A hivatalos
megnyitóra és ünnepi műsorra vasárnap este 9 órakor
kerül sor. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 órától este 7 óráig
zajlik a tánc-, zene-, népdaltanítás, a programban ugyanakkor számos kézműves-foglalkozás (bútorfestés, fafaragás, zsebkendővarrás) is szerepel. Esténként 9 órakor a
szabadtéri színpadon kulturális műsor, illetve táncház lesz.
Szerda délután 6 órakor hagyományőrző fesztivál kezdődik a szabadtéri színpadon. Pénteken szintén du. 6 órakor
regrutafelvonulásra kerül sor a faluban, az esti műsor keretében pedig a hagyományőrző öreg táncosokat és zenészeket méltatják. Táncoktatók: Varga János, Hajdú
Flórián, Varró Huba, Kósa Rúben, Horváth Gábor, muzsikál Horváth Elek és zenekara. A tábor helyszínei: az alsó
és felső iskola, illetve az óvoda udvara és épületei. Szervezők: Vajdaszentiványi Polgármesteri Hivatal, Zichy-Horváth Egyesület, vajdaszentiványi hagyományőrző
tánccsoport.

Ittas autóvezetőket büntettek meg

Július 29-én a megyei közlekedésügyi rendőrség az országos rendőrkapitánysággal közösen négyórás szúrópróbaszerű ellenőrzést végzett közutakon, az ittas
gépkocsivezetők kiszűrésére. 28 rendőr 21 helyen 230
mérést végzett. Az eredmény: 56 személyt megbírságoltak, öt jogosítványt felfüggesztettek és hét esetben büntetőjogi eljárást indítványoztak. Köztük van egy 44 éves férfi,
aki a marosvásárhelyi Szabadi úton ittasan vezetett.

Jogosítvány nélkül ült volánhoz

Augusztus 1-jén éjjel 2 órakor a marosvásárhelyi Segesvári úton állítottak meg egy 31 éves szászrégeni gépkocsivezetőt, aki jogosítvány nélkül vezette járművét.
Előzetes vizsgálati fogságba helyezték.

Letartóztattak egy tolvajt

Július 31-én, hétfőn bejelentés nyomán a marosvécsi
rendőrök letartóztattak egy felfalusi 28 éves férfit, aki július
30-án betört élettársa lakásába, megfenyegette és ellopta
mobiltelefonját, valamint 1000 lejt. Előzetes vizsgálati fogságba került.
Hírszerkesztő: Vajda György

Zászlófelvonással zárultak a városnapok

A hét végén Nyárádszeredában
megrendezett kistérségi és városnapok gazdag kínálata elnyerte a célközönség tetszését;
a rendezvény kevés költségvetési pénzt igényel – vonták le a
következtetést.

Gligor Róbert László

Sok érdekes program közül választhattak a helyiek és idelátogatók a hét
végén. A hivatalos programpontokon
és a kézművesvásáron kívül három
napig állt a kirakóvásár, a gyerekeket
játékok, körhinták várták a piactéren.
Már pénteken felcsapták a lacikonyhát, csapra verték a söröshordókat, a
fiatalokat az Ifjúsági Udvarba várták
koncertre és bulira. Szombaton reggel
az örkényi fúvószenekar adta meg a
hangot a forgataghoz, délelőtt a főtéren lezárták a forgalmat, itt zajlott az
autós ügyességi verseny, míg a futballpályán gálarendezvényt tartottak. Délután Pászka Lehel tartott lovas
bemutatót a város szélén, a főtéri
nagyszínpadon húsz néptánccsoport
lépett fel, kora este pedig megkezdődtek a koncertek, amelyeket az Ifjúsági
Udvarban buli zárt. Vasárnap délelőtt
az önkéntes tűzoltók találkozója zajlott, miután pénteken és szombaton a
helyi alakulat számára lehetett adományozni a főtéren. A részt vevő kilenc
csapat végigvonult a városon és a
szomszédos településeken, majd a középiskola udvarán eszmecserével és a
helyi alakulat utánpótlás csapatának
bemutatóival folytatódott az esemény.
Délután zenés programra hívták az érdeklődőket, a főtéren az örkényi fúvószenekar lépett fel, míg az andrásfalvi
templomban Molnár Tünde orgonaművész játszott.
Estére sosem látott tömeg gyűlt

Hatalmas Ossian-koncerttel, nagyméretű zászlók felvonásával és parádés tűzijátékkal zárult a rendezvény
Fotó: Gligor Róbert László

össze a főtéren a koncertekre, amelyeknek fénypontja a hat év után viszszatérő Ossian fellépése volt: ezrek
buliztak, a „rock katonái” teljesen ellepték a várost, mert ők tudják: az
acélszív sosem szűnik meg dobogni,
amíg él a rock’n roll.
A másfél órás koncertet egyedi pillanatok követték: a 90. zsoltár zenéjére
a főtéri református templom kertjében
zászlót húztak fel a reformáció 500.
évfordulója alkalmából, majd a székely zászló emelkedett a magasba, miközben sok száz torokból hangzott fel
a himnusz. A város- és térségnapokat
minden eddiginél hosszabb és pompásabb tűzijáték zárta.
Tóth Sándor polgármester elégettségének adott hangot, hiszen minden eltervezett
programot
sikeresen
megvalósítottak. Úgy érzi, megfelelő
volt a programkínálat, hiszen végig

élénk volt az érdeklődés, a sikerhez
pedig a kedvező időjárás is hozzájárult. Köszönet illeti a szervezőket is,
az önkormányzat és a kistérség alkalmazottait, továbbá a kézműveseket, kiállítókat és mindenkit, aki elfogadta a
meghívást, mindez bizonyítja tehát,
hogy „nem magunknak szerveztük a
rendezvényt” – mondta el a polgármester. Ami a költségvetést illeti, az
összköltség mintegy 130 ezer lejre
rúg, ebből a Maros Megyei Tanács 70
ezret biztosított, 50 ezer pályázatokból
folyt be, a többit adományokból, valamint az elfoglalt közterület béréből fedezik. A végső számok még nem
ismertek, de a városvezető úgy véli,
saját költségvetésből a legrosszabb
esetben sem kell 10-15 ezer lejnél többet átutalniuk a számlák kiegyenlítésére. A zászlóállítás költségeit az
egyház fedezte adományokból.

Új kultúrotthon épül Ratosnyán

Tavasszal a földdel tették egyenlővé
a községközpontban levő régi kultúrotthont. A régi épület állaga nem felelt
meg a korszerű követelményeknek, mi
több, az már veszélyt jelentett a használóknak, így a polgármesteri hivatal
a helyi tanáccsal közösen úgy döntött,
hogy új kultúrotthont épít. Jelenleg a
polgármesteri hivatal szerződést kötött
egy tervező céggel. A tervek szerint az
új épület 300 férőhelyes lesz, korszerű
konyhával, mellékhelyiségekkel és
olyan színpaddal, amelyet fény- és
hangtechnikai berendezésekkel is felszerelnek. A hivatal a régi épület mögött megvásárolt 4 ár területet
magánszemélytől, így lehetővé válik,
hogy az új művelődési ház előtt parkolót és egy kis parkot is kialakítsanak.
A régitől eltérően az új épületet nem
az út mellett, hanem jóval hátrább húzzák fel, homlokzata párhuzamos lesz
az úttesttel. Mivel nem sikerült kor-

RENDEZVÉNYEK

Sáromberki falunap

mánytámogatásra pályázni, a helyi tanács úgy döntött, hogy önerőből készül el a munkálat, amelynek
költségeit 1-1,2 millió lejre becsülik.
Marius Lircă polgármester elmondta,
amennyiben nem sikerül előteremteni
a szükséges összeget, a hivatal

Augusztus 6-án, vasárnap 11 órakor a református templomban tartandó ünnepi istentisztelettel kezdődik a sáromberki falunap, a hivatalos megnyitó 14 órakor lesz a
Teleki-kastély udvarán. A programban szerepel a sáromberki furulyacsoport, az I-IV. osztályos tanulók verses és énekes előadása, lesz színdarab, ügyességi
játékok és sportvetélkedő, valamint bábelőadás (A kiskakas gyémánt félkrajcárja). Fellépnek: a vajdaszentiványi, az erdőcsinádi Árvácska néptánccsoportok,

Fotó: Vajda György

500.000 lej bankkölcsönt vesz fel. A
remények szerint ősszel meghirdetik a
versenytárgyalást a kivitelező kiválasztására, amely tavasszal hozzá is
foghat a munkához. Ha minden jól
megy, 2018 végére felavathatják az új
létesítményt. (v.gy.)

Ábrám Tibor nótaénekes, a Limonádé zenekar, Csepregi Éva, a Corax együttes és Balázs Pali. Az esemény
tűzijátékkal zárul.

Székelyvajai falutalálkozó

Augusztus 6-án, vasárnap a Székelyvajáért Egyesület
falutalálkozót szervez. A rendezvény 9 órakor kezdődik.
Lesz ünnepi istentisztelet, bográcsgulyásfőző verseny,
délután fellépnek a székelyvajai iskolások, majd a szövérdi, göcsi és székelyvajai gyereknéptánc-együttesek.
18 órától színpadra lép a Bekecs néptáncegyüttes, majd
az Open Stage, Bokor Barna és a Royal Band.
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Közel tízmilliárd euró hadfelszerelésre

pártközi politikai kötelezettségvállalásnak, miszerint Románia
a bruttó hazai termék legalább két százalékát fordítja a következő évtizedben védelmi kiadásokra.
A hadsereg nyolc nagyszabású beruházási programot indít,
ezek mindegyikének értéke meghaladja a százmillió eurót. Az
A nemzetbiztonsági testület második nekifutásra fogadta el elnöki hivatal közleménye szerint a beszerzéseknél a román
a tervet, amelynek egy korábbi változatát egy hónapja azért hadiipar fejlesztésének és korszerűsítésének szempontját is fivették le a CSAT napirendjéről, mert nem felelt meg annak a gyelembe veszik. (MTI)

Jóváhagyta a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) a
hadsereg felszerelésének tízéves fejlesztési tervét
kedden, amelynek értelmében Románia 9,8 milliárd
euró értékben vásárol fegyvereket és katonai eszközöket.

Potápi szerint fontos a választási regisztráció

Fontos, hogy minél több külhoni magyar állampolgár regisztráljon a jövő évi országgyűlési választásokon való részvételhez – mondta Potápi Árpád
János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Gödöllőn, a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetem hétfői megnyitóján.

Már mintegy 350 ezren regisztráltak, és minthogy eddig
egymillió magyar állampolgársági kérvény érkezett be, a regisztráltak száma elérheti akár a félmilliót is – ismertette az
államtitkár. Történelmi lehetőség a szavazati joggal élni, és
nemcsak regisztrálni kell, hanem részt is venni a választásokon – emelte ki. Hozzátette: fontos, hogy a határon túli magyarság érdekképviselete jelen legyen a magyar
Országgyűlésben, és a mindenkori magyar kormány számoljon azzal, hogy legitimitását az összmagyarságtól kapta.
Az államtitkár megnyitójában beszélt arról is, hogy a magyar államnak azonnali válaszokat kell tudnia adni a felmerülő
kérdésekre, és sok esetben gyors beavatkozásra van szükség.
„Azokat, akiket támadás ér, a magyar államnak azonnal meg
kell védenie” – jelentette ki. Az a cél, hogy ha bárhol a világon
bármilyen magyart bármilyen jogsérelem ért, a magyar állam
azonnal fel tudjon lépni – mondta.
Potápi Árpád János beszámolt arról is, hogy több ország és
nemzet is figyelemmel kíséri a magyar nemzetpolitikát, és sok
elemet át akarnak venni a magyar rendszerből.
Az államtitkár arról is beszélt, hogy jövőre folytatódik a
Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, és azt akarják el-

érni, hogy minden magyar gyerek magyar bölcsődébe, óvodába, iskolába járjon, ezért meg kell erősíteni az oktatási intézményrendszert, lehetőleg a diaszpórában is.
A szülőföldön való boldogulás támogatása is fontos –
mondta, hozzátéve, hogy egyre inkább előtérbe kerül a gazdaságfejlesztés, a gazdasági támogatás. Emlékeztetett: 2016 a
külhoni magyar fiatal vállalkozók éve volt, 2017 pedig a külhoni magyar családi vállalkozásoké.
A nemzetpolitika stratégiai célja a számbeli, szellembeli,
gazdasági és jogi gyarapodás – összegzett Potápi Árpád János.
Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) igazgatója köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy az intézet a jogbiztonság területén nyújt segítséget a külhoni magyaroknak.
Ehhez eszköz az oktatás, a továbbképzés, valamint az állandó
jogsegélyszolgálati hálózat működtetése a Kárpát-medencében. A 2010 utáni nemzetpolitikát a professzionalizálódás, a
szakpolitikák megjelenése jellemzi – fogalmazott köszöntőjében Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI)
igazgatója.
Kántor Zoltán az MTI-nek elmondta: a két intézet által szervezett egyhetes nyári egyetemen mintegy harminc kisebbségi
jogvédelemmel foglalkozó, illetve iránta érdeklődő hallgató
vesz részt, elsősorban a szomszédos országokból, de az anyaországból is. A 2012 óta szervezett nyári egyetemen egyre nagyobb hangsúly kerül a gyakorlati kérdésekre, valamint a
civilek által végzett jogvédelmi munkára, és számos külhoni
civil szervezet osztja meg tapasztalatait a jelenlévőkkel. (MTI)

Meleşcanu szándékos feszültségkeltéssel vádolja
Rogozint

Teodor Meleşcanu külügyminiszter szerint Dmitrij
Rogozin orosz miniszterelnök-helyettes szándékosan idézett elő politikai nézeteltérést Oroszország
és Románia között, amikor az uniós szankciók ellenére egy utasszállító gép fedélzetén Románián keresztül próbált Moldovába utazni.

A diplomácia vezetője hétfőn egy televíziós interjúban reagált arra, hogy Rogozin személyre szabott szankciókat helyezett kilátásba, amiért Moldovába tartó repülőgépét
pénteken nem engedték be a román légtérbe, Budapesten
pedig nem hagyták leszállni.
Meleşcanu szerint Rogozin előre eltervezte a román–orosz
kapcsolatok „megterhelését”, hiszen napokkal utazása előtt
egy Twitter-bejegyzésben maga tette közzé útvonalát, és egy
térképet is mellékelt arról, hogy miként fog Románia érintésével Chişinăuba utazni. A külügyminisztérium illetékesei a
Rogozintól származó információk alapján értesítették a román
repülési hatóságot az Európai Unió által bevezetett szankciók
megsértésének szándékáról, amely emiatt nem adott légtérhasználati engedélyt az orosz kormányfő-helyettest szállító
gépnek, annak ellenére, hogy menetrend szerinti utasszállítóról volt szó – magyarázta Meleşcanu.
Szerinte Rogozin akciójának másodlagos célja az lehetett,

hogy bebizonyítsa: az orosz tisztségviselőket feketelistára helyező európai uniós szankciók működésképtelenek. A külügyminiszter cáfolta azt a moszkvai vádat, hogy Bukarest
döntésével 160 utas életét veszélyeztette volna: szerinte a gépnek elegendő üzemanyaga volt arra, hogy bárhova eljusson a
térségben, ezt bizonyítja szerinte az is, hogy miután visszafordították, Minszkig repült.
Oroszország határozott tiltakozását fejezte ki pénteken az
ügyvivő román nagykövetnek, amiért Románia nem engedte
be légterébe azt a Moszkva-Chişinău útvonalon közlekedő
utasszállító repülőgépet, amelyen Dmitrij Rogozin orosz miniszterelnök-helyettes utazott. Az orosz külügyminisztérium
az incidenst szándékos provokációnak minősítette, amely komoly károkat okoz a kétoldalú kapcsolatoknak.
Bukarest a lépését indokolva arra hivatkozott, hogy az Európai Unió 2014-ben megtiltotta azok belépését vagy átutazását a tagországok területén, akik aláássák Ukrajna
függetlenségét, területi épségét és szuverenitását. Az Európai
Unió szankciós listáján szereplő Rogozin a Siberia Airlines
utasszállító gépével kerülő úton – Fehéroroszország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia érintésével –
tervezett a Moldovai Köztársaság fővárosába eljutni. A repülőnek azért kellett kerülnie, mert Ukrajna semmilyen orosz
gépet nem enged át légterén. (MTI)

Megkezdődött a török puccsisták csoportos pere

A tavaly júliusi törökországi puccskísérlet 486 állítólagos résztvevőjét állították bíróság elé kedden
Ankara Sincan nevű külvárosában – jelentette a
Dogan török hírügynökség.

A vádak szerint a hatalomátvételi kísérlet éjszakáján részt
vettek az összeesküvés végrehajtásában a török főváros melletti Akinci légi támaszpontról indulva, amely a puccsisták parancsnoki központjaként szolgált. A vádirat értelmében a
vádlottak tagjai voltak a puccskísérletért felelőssé tett Fethullah Gülen muzulmán hitszónok irányította nemzetközi mozgalomnak, továbbá megpróbáltak merényletet elkövetni Recep
Tayyip Erdogan államfő ellen, valamint megsértették az alkotmányt. A török vezetés szerint Gülen hálózata terrorszervezet, amely hosszú évek alatt szivárgott be az állami és a
magánszférába, hogy a hatalom megdöntésére készüljön. A
486 vádlottból 461-et előzetes letartóztatásban tartanak, 18ukat bírói felügyelet mellett szabadlábra helyezték, 7-en pedig
szökésben vannak. Az utóbbi csoportba tartozik maga az évek
óta önkéntes amerikai száműzetésben élő Gülen is, aki tagadja, hogy bármi köze lett volna a történtek kiterveléséhez,
illetve Adil Öksüz, az események operatív vezetője. Öksüz
napjaink legkeresettebb embere Törökországban. A per jelentős vádlottjai közé sorolható még Kemal Batmaz, Öksüz segítőtársa, illetve Akin Öztürk, a légierő egykori vezetője.
A tárgyalást a sincani börtön újonnan és kifejezetten a gülenista perekre kialakított óriási tárgyalótermében tartják, számos korábbi perhez hasonlóan. A helyiség több mint 1500
ember befogadására képes. A pert fokozott biztonsági intézkedések kísérik: drónnal figyelik a környéket, a helyszínre vezető utakon ellenőrzőpontokat állítottak fel, páncélozott

járművek és vízágyúk várakoznak a közelben, az épület tetején
pedig mesterlövészek őrködnek. Az ügy tárgyalásai várhatóan
augusztus 29-ig tartanak. A török hírügynökségi jelentések
nem tesznek említést arról, hogy a vád képviselői milyen büntetés kiszabását kérik a puccsiták fejére, az ismertetett vádpontok alapján azonban akár többszörös életfogytiglani
szabadságvesztést is kiróhatnak rájuk. A vádlottak helyszínre
érkezésekor az épület előtt összegyűlt tüntető tömeg azt követelte, hogy halálbüntetéssel sújtsák a gülenistákat. Volt, aki
akasztásokhoz használt, fonott hurkot dobott az állítólagos
puccsisták felé. Többen olyan narancssárga rabruhát tartottak
a levegőbe, mint amilyet a guantánamói amerikai bázison hordanak az ottani foglyok. A gülenista vádlottak ilyen rabruhába
öltöztetésének ötletét Recep Tayyip Erdogan elnök vetette fel
a közelmúltban.
2016. július 15. éjszakáján a puccsisták elfoglalták Ankarában a katonai főparancsnokság és az állami média, a TRT
épületét, Isztambulban pedig lezárták az első Boszporuszhidat. A katonai felkelés résztvevői páncélosokkal vonultak ki
a laktanyákból, majd vadászrepülőik és helikoptereik légicsapásokat mértek a parlamentre és az országos rendőr-főkapitányságra. Az államfő az utcára szólította a civil lakosságot,
amely végül megakadályozta az államcsínyt. Törökországban
az elmúlt egy évben a hatóságok több mint 50 ezer embert helyeztek előzetes letartóztatásba, és körülbelül 170 ezer ember
ellen indítottak eljárást, köztük katonák, rendőrök, bírák,
ügyészek, egyetemi tanárok, üzletemberek, újságírók és minisztériumi alkalmazottak ellen. Mindemellett nagyjából 150
ezer embert elbocsátottak vagy felfüggesztettek állásából.
(MTI)

Ország – világ
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Bukarestbe hoznák
a gyógyszerügynökséget

A kormány benyújtotta hétfőn pályázatát az Európai
Bizottsághoz, hogy az Európai Gyógyszerügynökséget Bukarestbe költöztessék, miután Nagy-Britannia
kilép az unióból. „Bízom abban, hogy Románia megkapja ezt az ügynökséget. A pályázat alátámasztja,
hogy az ország fel van készülve egy ilyen intézmény
átvételére” – idézi a kormány közleménye Mihai Tudose miniszterelnököt. Az Európai Gyógyszerügynökség az unió egyik legnagyobb ügynöksége,
amely jelenleg Londonban székel. A kormány pályázatában egyebek mellett azzal érvel, hogy Romániában rendkívül sok orvost és gyógyszerészt
képeznek, és 2007-től kezdődően 14.000 román
szakember dolgozik ezen a területen az Európai
Unió országaiban. (Agerpres)

Osztályzatok valós időben

Liviu Pop tanügyminiszter azt nyilatkozta kedden
Gyulafehérváron, hogy legtöbb két éven belül a szülők valós időben értesülnek a gyerekek osztályzatairól és hiányzásairól. A projekt európai uniós
finanszírozással valósul meg. A miniszter hozzátette:
a fenti periódus végére minden iskolában lesz internet csatlakozás és virtuális könyvtár is. A miniszter
„nagyon bizakodó” a tekintetben, hogy megvalósul
a Wireless campus projekt, amely szerint minden
osztályteremben lesz internet. Most az internetet
elérő osztálytermek aránya 66 százalék. A miniszter
becslése szerint a három projekt összértéke 100 millió euró körül van. (Agerpres)

Tesztelik a légvédelmi szirénákat

Augusztustól minden hónapban elvégzi a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) a polgári védelmi
riasztó- és tájékoztató eszközök üzempróbáját. Az
IGSU közleménye szerint minden hónap első szerdáján 10 és 11 óra között fognak megszólalni a légvédelmi szirénák az ország mindegyik megyéjében.
Az első üzempróbára augusztus 2-án, ma kerül sor.
Az ellenőrzések eredményeit megyeszinten összesítik, majd kielemzi ezeket a megyei katasztrófavédelmi bizottság. Április 18-a és 21-e között
országszerte átfogó polgári védelmi gyakorlat zajlott.
A négy nap alatt 6.680 légvédelmi szirénát teszteltek
a katasztrófariasztáshoz használható összesen
7.713 eszköz közül – emlékeztet a közlemény.
(Agerpres)

Elégedetlenek a fegyőrök

Országszerte tiltakozó akcióba kezdtek kedden a
büntetés-végrehajtási intézetek alkalmazottai. Elégedetlenségüket a rossz munkakörülmények és a
személyzethiány váltotta ki, illetve az, hogy a kormány nem gondoskodik a megfelelő védelmükről.
127 millió lejjel csökkentették az országos börtönigazgatóság büdzséjét, és a következő költségvetés-kiigazításkor újabb 57 millió lejt terveznek
elvenni. Országszerte 8.000 betöltésre váró állás
van, a börtönőrök több mint 700.000 órát dolgoztak
a rendes munkaidőn felül. Hatból egy alkalmazott távozott a rendszerből az elmúlt két évben, és a kormány befagyasztotta az alkalmazásokat – sorolja az
elégedetlenség okait a börtönőröket tömörítő szakszervezet (FSANP) közleménye. (Agerpres)

Járulékos káosz

(Folytatás az 1. oldalról)
szerint, nyilván azon sem akadna fenn, hogy a munkáltató és munkaadó privát viszonyába beleszóljon egy
ilyen kezdeményezéssel. Csakhogy, míg itthon már az
alkotmánybíróság is egy politikai parancsra bólogató
bábtársulat lett, azaz a kormányzat azt csinálhat, amit
akar, mert nem koppintanak a körmére, a gazdaság legnagyobb munkáltatói külföldi privát vállalkozók, akik
aligha nyelnek le ilyen gombócokat. Mert a munkát terhelő járulékok megosztása feletti rendelkezés, vagyis
megszabni, hogy ki és hány százalékos hozzájárulást
fizet, az az állam asztala, de arra már ilyen eredeti demokráciákban sincs eszköze, hogy a munkavállalóra áttestálandó járulékrész fejében béremelésre kötelezze a
magánvállalkozókat. Ahhoz államosítania kellene, de
nem ez a kormány lesz az, amelyik idáig megy el az adófizetői boldogulásáért.
Tehát a kormányzat vagy a tévéstúdiókban észt osztó
tagjai nem garantálhatják, hogy egy ilyen intézkedés
másnapján a magánszférában ne csökkenjenek a fizetések. De a bérek visszaesésének százalékos pontosságát is
megjövendölni hajlandó elemzőktől sem kell kétségbeesni, mert a gazdaság számos területén munkaerőínség
van. Ezekben az ágazatokban, főleg a képzett személyzettel rendelkező cégeknek fontos lesz megtartani az értékes munkaerőt, aminek érdekében akár áldozatokra is
hajlandóak lehetnek. Ám vélhetően ezt ki sem kell próbálniuk, mert ez az ötlet is jó eséllyel a fiók mélyén hal
el, aztán ha úgy kívánja a politikai helyzet, a végre nem
hajtása jó lesz ürügynek valamikor valaki ellen.
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Elkezdődött a Segesvári Akadémia

Az immár 24. kiadásához érkezett Segesvári
Akadémia ebben az évben is megnyitotta kapuit a
meghívott tanárok és művészek, illetve a nyári
egyetem kurzusaira feliratkozott fiatal tanulni vágyók számára. Amint azt a lapunkhoz eljuttatott
közleményben olvashatjuk, a Segesvári Akadémia
tevékenységeire augusztus elseje és 14-e között került, illetve kerül sor – az évek során egyre bővülő
programnak köszönhetően az esemény Románia
egyik legvonzóbb és legkülönlegesebb nyári egyetemévé vált.
A berni (Svájc) Verein Cultura Viva Sighişoara
és a helyi Cultura Viva Sighişoara Egyesület által
szervezett Segesvári Akadémia nemzetközi fesztivál a világ minden szegletéről érkező fiatal zenészeknek szól. A szervezői koncepció szerint a
találkozás és a párbeszéd helye, olyan kortárs művészeti platform, amely fiatal tehetségeket és nemzetközi szinten is elismert mentorokat gyűjt egy
helyre. A Segesvári Akadémiát 1993-ban alapították, 2017-ben a 24. kiadását ünnepeli. Ami egykor
a segesvári vár romantikus miliőjében svájci és
hazai fiatal zenészeknek szánt modern mesterkurzusként indult, mára már jelentős zenei fesztivállá
nőtte ki magát, amelyről a nemzetközi sajtó is beszámol. A Segesvári Akadémia rendszerint augusztus elsején kezdődik, Svájc nemzeti napján; a fiatal
zenészek számára megrendezett mesterkurzusok,
az interaktív műhelyek és workshopok augusztus
2-a és 13-a között kerülnek sorra; a fesztivál minden napja a tanárok és a nyári akadémiára meghívott művészek koncertjeivel zárul, az esemény
utolsó két napján pedig a diákok is színpadra lépnek, akik szóló- és kamaraműveket adnak elő,
ugyanakkor bemutatásra kerülnek a zeneszerzői
osztály darabjai is. Ez évben tizennyolc mentor érkezik Svájcból, Németországból, Kanadából és Romániából, hozzájuk tizenhat meghívott művész
csatlakozik Spanyolországból, Svájcból és Romániából, fellép egy román népzenét játszó együttes
is; az említett művészek egyrészt mesterkurzusokat
és műhelyeket tartanak (ének, zongora, fortepiano,
hegedű, brácsa, cselló, bőgő, hárfa, klarinét, kamarazene és Alexander-technika), másrészt minden
este hangversenyt adnak. A világ legkülönbözőbb
pontjairól érkezik a több mint hatvan diák, akik
közül hat romániai hallgató érdemösztöndíjjal vesz
részt az akadémián.
A fesztivál minden kiadásán teljesen új a zenei
kínálat. Ugyanakkor minden évben új tevékenységgel vagy ötlettel is készülnek a szervezők, és

amennyiben ezek beválnak, a fesztivál gyakorlatává válhatnak. Ilyen tevékenységnek számít az emlékkoncert (minden évben más témában); az
Alexander-technikát betanító kurzus (amelyre először 2014-ben került sor, és azóta is töretlen sikernek örvend); vagy a fortepiano-kurzus (amelyre
először 2016-ban került sor). Az idei kiadás újításai:
egy zenei ciklus, amelyet fiatal zeneszerzők írnak
a Múzsák vagy tündérek? című koncertre, illetve az
Icoane román népzeneegyüttes koncertje és az emlékhangversenyek.
A nyári akadémia és fesztivál szervezői augusztus 1-je és 14-e között minden este más tematikájú
hangversennyel szolgálnak a zeneszeretők számára.
Az idei kiadás többek között Veress Sándornak és
Dinu Lipattinak állít emléket; mindkét zeneszerző
romániai születésű, és mindkettő művészete Svájcban, új, fogadott otthonukban tökéletesedett ki. A
nyári akadémia igazgatója, Alexandru Gavrilovici
a következőképpen számolt be a művészeti eseményekről: – Az olyan programokkal, mint az Icoane
együttes fellépése vagy az Opera a várban esemény,
arra törekszünk, hogy a lírikus színház kontextusában bemutassuk a román népdalt, illetve az énekművészetet. Az orosz zenei remekművek tetemes
öröksége még mindig ismeretlen a közönség számára, ezért az orosz zenét bemutató esten igazi
zenei kincsek lesznek majd hallhatóak. Különleges
műsort szánunk a fortepiano, a hárfa, illetve a hagyományos hangszerek szerepeltetésére is. Várhatóan kiváló minőségű zenei találkozásnak lehetünk
majd tanúi Benjamin Engeli és az Arcadia kvartett
közös hangversenyén. A zeneszerzői osztály saját
zenei projektjeit a spanyol Joaquín Turina zeneszerző kamaraegyüttesre írt Las Musas de Andalucia című művének előadásakor lesz alkalmunk
meghallgatni. A Segesvári Akadémia kurzusainak
fontos fejezete a kamarazene. Vladimir Lakatos
tanár úr irányításával mély, akár filozófiai értelmet
is felmutató zenei repertoárok jönnek létre. Az akadémia egy másik jellegzetessége és hagyománya,
hogy a hangversenyeken a mesterek a tanítványokkal együtt fejlődhetnek. Ezeket a hallgatók saját
koncertjei követik, hiszen a Segesvári Akadémia fő
célkitűzése, hogy reflektorfénybe állítsa a részt
vevő diákokat.
A hangversenyekre ingyenes a belépés, a projekt
Segesvár Megyei Jogú Város és a Segesvári Helyi
Tanács támogatásával jött létre, finanszírozásában
társként vesz részt a Román Kulturális Alap
(AFCN). (Knb.)

A nyárnak már több mint fele eltelt,
s még nem hallottam a jól ismert gyerekzsivajt, amely éveken át ilyenkor
estefelé felverte az utca csendjét a
tömbházak között. Se diadalittas indiánüvöltés, se focizók csatazaja, se bújócskázók izgatott rohangálása,
semmi. Mind nagyobb a csend. Mi lett
a gyerekekkel? Folyton másfele nyaralnak? Kinőttek a lakók közül? Lenézek a teraszról, van utánpótlás. A
padokon is ülnek, a füvön is. Fejük lehajtva, kezükben okostelefon, mindenik
akcióba
mélyedve,
egymagában. A hagyományos játék,
ami egykor annyi élményt, örömöt
nyújtott nekünk és később gyerekeinknek is, eltűnőben. Érdekesebb a virtuális világ, mint a valódi, amelyben
élünk? A most felnövők számára
annak látszik. Nekik lenne igazuk? Ezt
én már nem tudom eldönteni. De sajnálom, hogy az elidegenedés körülöttünk is mind nagyobb teret hódít.
Vajon Graham Bell, a telefon kilencvenöt évvel ezelőtt elhunyt feltalálója
sejtette-e, hogy korszakos találmánya
ilyen irányba tereli majd a mindennapjainkat? Aligha. Hol volt akkor
még a digitalizálás csodája s a sok
mindentudó kütyü?! De ha tudja, biztos akkor sem fogta volna vissza felfedező szenvedélyét, hisz ő is azok
közé tartozott, akik azt vallották, hogy
a fejlődést nem szabad, nem is lehet
megállítani. Magam sem vagyok ellene, de nem nézem jó szemmel, hogy
az óriás léptékű és utolérhetetlenül
felgyorsult műszaki haladás az emberi kapcsolatokat gyengíti. Ezért is
örülök, amikor azt tapasztalhatom,
hogy az emberközi kapcsolatteremtés
vissza-visszatér tradicionális medrébe. Pár napja Borospatakán, a mindenkit
lenyűgöző
skanzenben
találkozhattam ilyen jelenséggel. A
VII. Bölcs diákok vetélkedősorozat
legjobbjai táboroztak ott. Több mint
félszáz középiskolás Erdély különböző
tájairól, azok, akik a hónapokon át
zajlott verseny közel félezer résztvevőjéből a legjobban teljesítettek. Egyegy tanár is volt mindenik csapattal.

II. Székely-mezőségi népzene- és néptánctábor Mezőbergenyében

Az élő tánc és muzsika varázsa

Mezőbergenyében vasárnap
zárult a II. székely-mezőségi
népzene- és néptánctábor,
amely nagy erőket, számos
tánccsoportot, sok falubelit
mozgatott meg, akik valamennyien a népi kultúra kedvelői, a székely hagyományok
tisztelői és a közösségi szokások éltetői.
A szervező
Kincsásó Egyesület számos
tánccsoportot és néptánckedvelő fiatalt hívott meg. Kékedi
László, a Magyar Művészeti
Akadémia Népművészeti Tagozatának vezetője a népi
kultúra ápolásáért oklevelet
adományozott a szervezőknek.

Mezey Sarolta

Több mint száz táborozót láttak
vendégül
Aki a múlt héten Mezőbergenyében járt vagy ott haladt át, hatalmas
sátrat láthatott a kultúrotthon előtt.
Ezt a praktikus építményt – ami
esőtől és erős napsütéstől hivatott
védeni a táncosokat, zenészeket –
kimondottan a tánctábor idejére
húzták fel a szervezők. Ilyen nagy
méretű sátrat felállítani önmagában
is komoly vállalkozás.
A tánctábor megmozgatta a falut,
aki csak tehette, bekapcsolódott a
munkába, önkéntesek hada segítette
a szervezőket. Mire a vendégek
megérkeztek, minden és mindenki
a helyén állt. A vendégek közül

sokan már szerdán megérkeztek,
hogy csütörtökön elkezdődhessen a
tevékenység. A bergenyeiek több
mint száz személyt láttak vendégül,
akik nemcsak szállást kaptak,
hanem teljes ingyenes ellátásban is
részesültek: a szlovákiai Borostyán,
a kisgyőri (Magyarország) Kökörcsin néptáncegyüttest, továbbá a
csíkszépvízi Pozdor együttest. A
szállást a református egyház diakóniai házában, valamint a Kincsásó
Egyesület ingatlanjaiban biztosították a résztvevőknek.
Néptánc- és népdaloktatás
adatközlőkkel
A napi program igen változatos
volt, délelőttönként tíz órakor kezdődött a népi gyermekjátékok és a

Erről jut eszembe

És szemmel láthatóan mindnyájan nagyon jól érezték magukat. Pedig a telefonjaikat a programok idején nem
használhatták, szervezett program
pedig bőven akadt reggeltől estig. De
nem akármilyen. Olyan, amely képes
volt ellensúlyozni az esetleges „iphonos, smartos” szenvedélyt. Kissé irigyeltem is a mai „bölcseket”, akiknek
olyan változatos, szórakoztató és
hasznos ismeretet adtak át szinte észrevétlenül, hogy talán nem is tudatosult bennük, hogy nem csak
nyaralnak, tanulnak is. Bezzeg a mi
időnkben! De hagyjuk a szólamokat.
A tábor működtetői ezeket igyekeztek
a leginkább mellőzni. Annál több volt
a rögtönzött vetélkedőkbe ágyazott
gyakorlati tudás. Kommunikációs,
történelmi, hagyományőrző, biológiai, informatikai, ahogy az éppen
soros napi profil megkívánta. Ebben
kiváló moderátorok, egyetemi oktatók, más szakemberek segítették őket.
Persze közben a vidék, a Gyimesek
völgye sajátosságaiba is bepillanthattak. Faluportyán láthatták testközelből az ottaniak hétköznapjait,
gyalogtúrán jutottak el az ezeréves
határig és a rövidesen újjáépülő Rákóczi-vár romjaiig, majd az Apa-havasra, traktor húzta szekerekkel
„utaztak” a Naskalat-tetőre. Vízimalomban is jártak, és kenyértésztát
gyúrtak, dagasztottak, kenyeret sütöttek. Gyógyfüvekkel ismerkedtek, helyi
népdalt, csángó táncokat tanultak. A
métázás is izgalmas összecsapásokat
hozott. Közben talán áztak, fáztak, izzadtak is, de annál emlékezetesebb
marad mindaz, amit átéltek. Valahogy
így kellene foglalkozni mindig velük.
Nyilván ehhez kellő oktatói, pedagógusi bölcsességre is szükség van. Amiből a táborban nem volt hiány. Attól
tartok, sokfelé az iskolákban ezt nem
lehet kijelenteni. Illetve beszélni lehet
róla, de valóságtartalom, reális fedezet nélkül. Közoktatásunknak ilyen
vonatkozásban is igen nagyot kell
még előrelépnie. Okos programokkal,
intelligens tantervekkel. És persze
okostelefonokkal is. (N.M.K.)

néptánc oktatása, délután ugyancsak a táncon volt a fő hangsúly, de
a népdaltanítást is beiktatták. A népi
gyermekjátékok oktatását Gálfi Gizella tanítónő vállalta fel.
A tábor egyik érdekes és látványos mozzanata volt Köllő Miklós
népi hangszerbemutatója is. Esténként a táborozók hagyományőrző
csoportokkal is találkozhattak, többek között a mezőpaniti hagyományőrző tánccsoport lépett fel az
adatközlők társaságában. A tábor
folyamán a mezőmadarasi hagyományőrzők is színre léptek, a helyi
táncrendet mutatták be, szombaton
este a nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüttes mutatta be műsorát. ivániak is a Gyöngyvirág együttesOtt voltak a szomszédos csittszent- sel. A fellépések után minden este
11 órától éjszakába nyúlóan táncházban mulathattak a táborozók, a
falubeliek és a vendég fiatalok.
A néptáncoktatást Kásler Magda,
Farkas Sándor Csaba, Gagyi Lóri
és Gagyi Orsolya vállalta fel. Muzsikált az Üver és az A zenekar.
Gálaműsor és elismerő oklevél
A résztvevők vasárnap istentiszteleten vettek részt a református
templomban, majd a táborzáró nap
délutánján bemutatkoztak a tánccsoportok: a helyi Kincsásó kis- és
nagycsoportja, a mezőbándi Csipkebogyó, a mezőmadarasi Árvalányhaj,
a vajdaszentiványi
hagyományőrző néptánccsoport, a
marosludasi Hajdina, a csíkszépvízi
Pozdor, a szabédi néptánccsoport, a
holtmarosi hagyományőrzők, a

Fotó: Bartus Levente

szlovákiai Borostyán és a kisgyőri
Kökörcsin.
A gálán Gálfi Gizella és Gálfi József Attila főszervezők elismerő oklevelet vehettek át
Kékedi
Lászlótól, a Magyar Művészeti
Akadémia Népművészeti Tagozatának vezetőjétől a népi kultúra ápolásáért.
A tábort a mezőbergenyei egyházközség, a Domino Construct Expert, a mezőpaniti önkormányzat, a
Magyar Művészeti Akadémia, a
Maros Megyei Tanács, a Bioeel, az
Timko, az SVT Electronics, a Nett
Front, a Kraftszer és számos önkéntes támogatta.
A jó hangulatú, fiatalos, a jövő
nemzedékébe vetett hitet sugalló tábort jövőre is megszervezik, a néptáncot, népdalt kedvelő gyerekek és
fiatalok örömére.
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Dokumentumok Kemény Jánosról

(Folytatás az 1. oldalról)
A szabadtéri előadást kiállításmegnyitó követte. Szebeni Zsuzsa
színháztörténész, a Balassi Intézet
Magyar Kulturális Központ sepsiszentgyörgyi fiókintézetének vezetője ezúttal a kastély urának, a
helikoni rendezvények házigazdájának az életéről és munkásságáról állított össze tárlatot, amely Kemény
János sokrétű és változatos munkásságából irodalomszervezői, lelkészi
és színházszervezői tevékenységét
emeli ki.
Mint később elmondta, a javaslat
H. Szabó Gyulától származott, „aki
tapasztalt szerkesztőként pontosan
ismeri a helikoni közösség és az Erdélyi Szépmíves Céh létrejöttének a
fontosságát”. A kiállított anyag öszszegyűjtése és rendezése kellemes
folyamat volt – hangsúlyozta Szebeni Zsuzsa, aki Farkas Adrienne
újságírót, a Carola Egyesület alapító
tagját kérte meg, hogy külső szemmel a Helikon jelentőségéről és manapság
betöltött
szerepéről
beszéljen, arról az erőtérről, amely
a két világháború közötti években
Kelet szellemét mutatta fel. Elhangzott, hogy a kutatómunkát a Petőfi
Irodalmi Múzeumban Tóth Andrea
segítette. A kiállítás szervezője újdonságként Ligeti József, a nemzetközi hírnevet szerzett pécsi
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Műsor a várudvaron

balettmester Kemény Jánosról szóló
véleményét ismertette.
Kemény János életét őseinek az
irodalomhoz (az emlékíró fejedelem és Kemény Zsigmond révén) és
a színházhoz (Káli Nagy Lázár, az
első magyar kolozsvári kőszínház
alapító igazgatója) való kettős kötődése határozta meg – indult Szebeni
Zsuzsa összefoglalója.
A családja által az Egyesült Államokba „száműzött” apa és amerikai
feleségének házasságából született
Kemény János tízéves korában tért
vissza özvegyen maradt édesanyjával Erdélybe, ahol Marosjára és
Enyed között töltötte a gyermekkorát. Iskoláit Kolozsváron végezte, s
bár az irodalom iránti érdeklődése
korán megmutatkozott, családja kérésére a Bécsi Egyetem erdőmérnöki karán folytatta tanulmányait,
szűkös anyagi körülmények között
élve. A császárvárosban az emigrációban élő írókkal, művészekkel
tartott kapcsolatot, és 1923-ban a
Tizenegyek Antológiájában szerepelt írásával. Tanulmányait váratlanul szakította meg, amikor
gyermektelen rokonától annak halála után megörökölte a marosvécsi
várkastélyt és a vagyont is.
Életéhez hasonlóan házassága is
regénybe illő, hiszen egy váratlan
találkozás nyomán szerette meg és

óza néni sokáig haragudott a világra.
Páréves ismeretségünk alatt egyszer
sem láttam felhőtlennek szürke tincsek
mögé rejtőző tekintetét. Leginkább a hangok
bosszantották, a kora reggeli és még inkább
a déli diákzsivaj, a játszótéri órák magasabb
emeletekre is felhangzó önfeledtsége, a kutyasétáltatók esti összejövetelei. Csak a virágai között nyugodott meg. A tömbház
betonfala elé parányi botanikus kertet álmodott, és naphosszat hajladozott a halvány rózsaszirmok, pazar hortenziagömbök, égbe
nyúló kardvirágok között: öntözött, gyomlált, titokban beszélgetett is szépséges pártfogoltjaival. Dolga végeztével a bejárati ajtó
melletti padra telepedett. Lehunyt szemmel
pihent, és várakozott. Ismerős léptekre fülelt.
Ha esedékes volt a nyugdíj, akkor a postást,
máskor, a tömbházajtóra kiragasztott felhívásnak megfelelően a víz- vagy villanyóraleolvasó érkezését leste, de a ráérősebb
szomszédasszonyokkal is beérte. Jólesett panaszkodni, ha volt kinek – életről, időjárásról, legfőképpen pedig a mindennél
elviselhetetlenebb zajról. A rövid – mindig
a másik fél szabadkozásával és távozásával
záruló – társalgás után úgy érezte, mintha
mázsás súlyok estek volna ki a kopott háziruha zsebéből. Másnap aztán újra visszakerült belé valamennyi: minden méreg,
szomorúság.
Valamikor áprilisban tűnt fel, hogy régóta
nem láttam. A téli hónapokban aludt a virágoskert, olyankor ő is behúzódott a porcelán
táncosnőkkel belakott, mozdulatlan garzonba, így hiánya akkoriban még nem volt
érzékelhető. Pedig, mint utólag megtudtam,
már akkor elutazott. Azt mondták, beteg,

vette feleségül Augusta
Patont, a Görögországban élő angol archeológus és műfordító
leányát. Házasságukból
hat gyermek született.
Kemény János 1926
nyarán hívta meg először marosvécsi otthonába azokat a romániai
magyar írókat, akikből
később a helikoni munkaközösség szabad parlamentje kialakult.
Ennek jelentőségéről
Szebeni Zsuzsa Molter
Károlyt idézte: „Kemény János elévülhetetlen és legnagyobb
alkotása a Helikon.
Mert jó, ha tudjuk, ak- A kiállítás megnyitója
koriban nemigen volA pályaképben elhangzott, hogy
tak »emberlakta« váraink, amikor 1928-ban irodalomszervező szere1926 júliusában Kemény János hí- pet vállalt a marosvásárhelyi Kevására huszonhat erdélyi író bevette mény Zsigmond Társaságban,
ezt a négybástyás várkastélyt a ha- amelynek elnöki tisztségét is betölvasok lábánál. Marosvécsre egy tötte.
bátor szellem és gondolat fészkelte
Neve szervesen kapcsolódik az
be magát, mégpedig Európa-szerte erdélyi színjátszás történetéhez.
a legsajátosabb vállalkozás, és egy 1931-ben vette át a kolozsvári Thákisebbség íróinak alakulata. Voltak lia Magyar Színház Rt. vezetését
közöttük jó barátok és elkeseredett mint elnök-igazgató, s vagyonának
ellenfelek, konzervatívok és fanati- egy részét a kolozsvári színház gazkus újítók, de ha az írói parlament dasági helyzetének a rendbetételére
nem éppen egy rajongóan lelkes és szánta. Az állástalan zsidó színéimponálóan
fiatal szek érdekében engedélyt szerzett a
ember és annak meg- zsidó színház beindítására, amelyet
értő, művelt háznépé- saját jövedelméből segélyezett.
nek környezetében ül 1941-44 között a Kolozsvári Nemössze, bizony úgy szer- zeti Színház főigazgatója volt,
teszéledünk, hogy hí- 1945-52 között a marosvásárhelyi
se
marad, Székely Színház egyik megszerverünk
elszikrázik az egész his- zője és dramaturgja, 1954-58 között
tória, mint a tűzijáték. a Szentgyörgyi István SzínművéHogy ez nem így tör- szeti Intézet könyvtárosa, majd
tént, azt Kemény János 1968-as nyugdíjazásáig a Művészet
gondoskodásának kö- és az Új Élet színházi és művészeti
szönhetjük. Ez a gon- rovatának vezetője.
doskodás
súlyos
A kiállítás szervezője az életrajzösszegeket is jelentett, hoz hozzátette, hogy torokszorító
magunkfajta pénztelen dokumentumokat talált a Petőfi Iroírók szemében egyene- dalmi Múzeumban. Nehezmésen horribilis summá- nyezte, hogy ezeket nem tükrözi a
kat! Ki fordította Színháztörténeti lexikon, amelyben
vagyonának tetemes ré- említést sem tesznek arról, hogy
szét a közjóra, a lené- Kemény János a kolozsvári színház
zett vidéki irodalomra főigazgatója volt. Bár a jegyzővagy a színházra? könyvekből is kiderül, hogy 40.000
Senki, csak Kemény hektár erdőt forgatott be annak érJános”.
dekében, hogy a színház adósságál-

Szövetség

külföldön van kezelésen, a lányánál. Kertjét
a harmadik emeleti szomszéd gondjaira
bízta. Június elején aztán hazaérkezett. Kezdetben nem volt szembetűnő a változás, egy
idő múlva azonban lehetetlen volt nem észrevenni. Róza néni sok száz kilométerre az
otthonától mosolyogni
tanult. Virágait ugyanolyan
szenvedéllyel
gondozta, mint régebben, de most már nemcsak őket tüntette ki a figyelmével.
Panaszkodás helyett meghallgatott, fenyegetés helyett simogatott a tekintetével. Szavaiból is eltűntek az árnyak.
– Amikor eljöttek utánam Bíborkáék, a
nevelt lányom, és a férje, már nagyon roszszul voltam – ismerte be beszélgetésünk elején. – Éjszakákat virrasztottam át,
napközben sem találtam a helyem. Egyfolytában féltem. Az volt az érzésem, hogy valaki
minden lépésemet követi. Ha valaki megkérdezte volna, hogy néz ki az üldözőm, nem
tudtam volna körülírni. Talán ez volt az
egészben a legijesztőbb. Mégsem akartam
itthagyni az otthonom. Aztán valahogy
mégis rávettek a fiatalok. Bíborkáék egy németországi kisvárosban élnek. Csodálatos
vidék. Az elején szokatlan volt, de aztán úgy
éreztem ott magam, mintha újjászülettem
volna. A vejem hordozott kocsival az orvoshoz. Kiderült, hogy súlyos idegproblémám
van... Most már sokkal jobban vagyok.
– Mesélne egy kicsit a nevelt lányáról? –
kértem.

– Ő egy tündér... De nem volt mindig ilyen
felhőtlen a viszonyunk. Bíborka édesanyja,
az ikertestvérem, harminckét éves volt, amikor megbetegedett. Mellrákkal diagnosztizálták, öt hónap sem telt el, és elvesztettük.
A férje már korábban is iszogatott, azután
még inkább a pohár
fenekére nézett. Egyértelmű volt, hogy a leányka csak nálam
maradhat. Nekem úgysem született gyerekem.
– Hány éves volt akkor a kislány?
– Hat. Akaratos, befelé forduló gyerek
volt, igazi vadóc. Sohasem éreztem, hogy elfogadott volna. Pedig eleinte nagyon igyekeztem. Varrónőként a legszebb anyagokból
hoztam neki szoknyának, blúznak, nyári ruhának valót. De sosem örült semminek, és
egy idő múlva már én sem akartam jó kedvre
deríteni. Azt hiszem, abban az időszakban
kötöttem szövetséget a virágokkal. Már akkoriban itt laktunk, és ez a kicsi kert is megvolt. Csak akkor éreztem magam igazán
boldognak, ha a rózsáim között üldögéltem.
Most is emlékszem arra a rettenetes napra,
amikor feldúlva találtam a kertemet. Alig
maradt benne virág. Az egyik szomszédaszszonytól tudtam meg, hogy a nevelt lányom
garázdálkodott. Amikor hazajött, azonnal
rákérdeztem, ő pedig egy percig sem tagadta. A piacra vitte a virágokat, és túladott
rajtuk. A pénzből a barátnőjének vett születésnapi ajándékot. Kimondhatatlanul haragudtam akkor rá, egy pillanatra még az is
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Fotó: Bodolai Gyöngyi

lományát kiegyenlítse, a színházi
kötetben nem szólnak róla. Az
egyik legszomorúbb dokumentum
az az elbocsátó irat, ami egyértelműsíti, hogy őt, aki a Székely Színház teljes szerkezetét, gazdasági és
művészeti életét kidolgozta, azonnali hatállyal elbocsátották. „Olyan
történésekről van szó, amelyek jóvátételre szorulnak” – mondta Szebeni Zsuzsa, abban reménykedve,
hogy a vécsi várban nyílt kiállítást
sokan megtekintik.
És végül Ligeti Józsefet idézte,
aki Kemény Jánost a 20-as években
ismerte meg, amikor a kolozsvári
Román Opera balettmestere volt.
Ligeti a trianoni állapotok bemutatása után a következőket írja: „Egyszer csak felbukkant valaki, aki a
süllyedő hajót kivezette és kikormányozta. A süllyedő hajó a magyar
kultúra volt. A magyar színház és a
magyar irodalom, és ez a mentőöves valaki, ez volt Kemény János,
aki akkor került vissza, ha jól
tudom, külföldről, és ő vette kezébe
a magyar kultúrának a megmentését”, és ő volt az, aki az erdélyi magyarság
megosztását
célzó
törekvéseket, „az elválasztást, elsatnyulást megállította” – zárta a nemzetközi hírű szakember szavaival
nyitóbeszédét Szebeni Zsuzsa. A kiállítás megtekintése után a Kispipázóban zajlott az Áprily Lajosról és
pályatársairól szóló konferencia,
amelyre visszatérünk.

átvillant a fejemen, hogy kiteszem otthonról.
Csakis a testvérem miatt tűrtem meg továbbra is a házban.
– Mikor költözött el végül a nevelt lánya?
– Egyetemistaként, amikor Kolozsvárra
került. Azt hittem, a távozása után könnyebb
lesz az életem. De azután még nehezebben
viseltem el a körülöttem levő világot, minden
és mindenki idegesített.
– Tartotta a kapcsolatot Bíborkával?
– Egy időben teljesen megszakadt közöttünk a kommunikáció. A férjhez menetele
előtt jelentkezett aztán újra, meghívott az esküvőre. Kolozsváron tartották, a vőlegény
szülei rendeztek mindent. Sokáig tépelődtem,
hogy elmenjek-e, aztán csak rávettem
magam. Nem telt jól, de azután rendszerint
kaptam Bíborkáéktól levelet. Néha én is
visszaírtam. Érdekes, hogy miután kiköltöztek Németországba, a levélváltás is sűrűbbé
vált. Mintha a növekvő földrajzi távolság
hozott volna minket közelebb egymáshoz. A
tavaly téli látogatásuk azonban váratlanul
ért. Karácsonyra jöttek, és amikor meglátták, milyen állapotban vagyok, úgy döntöttek, nem térnek vissza nélkülem... Mielőtt
eljöttem volna tőlük, győzködni kezdtek,
hogy költözzem végleg hozzájuk. Fontolgatom, de sok minden visszatart. Tudja, most
már nem zavarnak a kinti zajok, inkább a
csendet viselem nehezen. Ezért lenne jó ott
kint, a családommal. De a virágaimat nem
hagynám, nélkülük megvakul a szívem.
Gyorsan elköszönt, aztán visszalépett a
kertbe. Feltűrte háziruhája ujját, úgy hajolt
le a fényben fürdő, álmos rózsafejek közé.
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Továbbgyűrűzik a dízelbotrány

Nagy-Britannia nem lesz
adóparadicsom a kiválás után
Szerkeszti: Benedek István

Nem várható a szingapúrihoz
hasonló adórendszer kialakítása a gazdasági társaságok
számára, a brit pénzügyminiszter finomította korábbi
szavait – értékelte a hétfői
brit sajtó Philip Hammond
hétvégi interjúját, amelyben
a politikus a Le Monde című
francia lapnak kijelentette,
Nagy-Britannia nem lesz adóparadicsom az ország európai
uniós tagságának megszűnése után.

A pénzügyminiszter hozzátette,
nem szándékoznak jóval az európai
uniós átlag alá csökkenteni az adókat annak érdekében, hogy NagyBritannia
megőrizze
versenyképességét. Mint mondta,
meg akarják őrizni a „jellegzetesen
európai” gazdasági és társadalmi
modellt. Emlékeztetett arra, hogy a
bruttó hazai össztermékhez (GDP)
képest beszedett adó százalékos
mértéke alapján az európai középmezőnyben vannak, és ezen nem is
akarnak változtatni.
Elemzők azonban felidézték: januárban épp Philip Hammond utalt
arra a Welt am Sonntag című német
lapnak, hogy Nagy-Britanniának
talán meg kell változtatnia gazdasági berendezkedését, hogy versenyképes maradhasson abban az
esetben, ha európai uniós tagsága
úgy szűnne meg, hogy nem született megállapodás az egységes belső
piachoz való hozzáféréséhez.

Aggasztó adatok

A konzervatív kormány pénzügyminiszterét az úgynevezett „soft
Brexit” támogatójaként tartják számon, szemben a „hard Brexit” híveivel, akik nemcsak az Európai
Unióból, hanem annak egységes
belső piacáról is távoznának. Philip
Hammond épp a napokban jelentette ki, hogy „nem sok minden változik majd” a Brexit, vagyis a brit
EU-tagság megszűnésének másnapján, de az átmeneti időszak legfeljebb az öt év múlva esedékes
következő parlamenti választásokig
tarthat.
A Le Monde arról is kérdezte a
brit pénzügyminisztert, hogy a Brexit miatt több pénzintézet is azt fontolgatja, Londonból más városokba,
Frankfurtba, Párizsba vagy épp
Dublinba helyezi át tevékenységeinek egy részét. Philip Hammond
szerint rendkívül veszélyes lenne
Európa számára, ha széttöredezne a
pénzügyi szolgáltatások jelenleg
londoni központú piaca. Úgy vélekedett, hogy a folyamat nagy nyertese nem Párizs vagy Frankfurt,
hanem New York lenne. A nagy
amerikai bankok nem fogják több
ország között megosztani tevékenységüket – magyarázta. „Vagy úgy
dolgoznak a továbbiakban, ahogy
most, vagy visszahelyezik tevékenységüket a Wall Streetre, amely
különösen vonzó, most, hogy az
amerikai kormányzat adócsökkentést és deregulációt sürget” – fogalmazott. (MTI)

A német közúti közlekedési
hatóság (KBA) több mint egy
éve tud arról, hogy a Porsche
károsanyag-kibocsátási adatokat módosító szoftverrel
felszerelt dízelautókat értékesít, és az autóipari lobbi
nyomására ártalmatlan színben tüntette fel a manipulációt egy Porsche modellről
készült jelentésében – jelentette hétfőn a Bild című
német lap.

A KBA a Porsche Macan terepjáró kipufogógáz-tisztítási rendszeréről készített elemzésének első
változatában rögzítette, hogy a
gyártó által alkalmazott megoldás
révén a berendezés közúti forgalomban leáll, így a motor a megengedettnél több káros anyagot
bocsát ki. A végleges változatban
viszont a szövetségi közlekedési
minisztériumhoz tartozó hatóság
csak azt írta, hogy a rendszer „működése megváltozik”.
A minisztérium a lappal közölte,
hogy a felügyelet és a gyártók közötti párbeszéd technikai kérdésekről „nemzetközileg bevett és
szükséges” gyakorlat. Az ellenzéki
Zöldek szerint viszont a Bildhez
eljutott dokumentumokból kiviláglik, hogy a tárca már 2016 tavaszán
tudott a visszaélésről, és megpróbálta eltussolni.
A tárca végül bő másfél év után,
az előző héten elrendelte a 3,0 literes dízelmotorral szerelt Cayenne
terepjáró modellek visszahívását a
kibocsátási értékeket módosító
szoftver miatt, és bevonta a modell
típusengedélyét.
Ezzel kapcsolatban a Bild rámutatott, hogy a Macan és a Cayenne
műszaki paraméterei csaknem teljesen megegyeznek. A lap felidézte: Alexander
Dobrindt
közlekedési miniszter határozottan
elutasította, hogy bármiféle összefonódás lenne az autóipar és a tevékenységét
szabályozó
és
felügyelő politika között, és a viszszaélések kíméletlen feltárását, valamint a szabálytalanul működő
autók megjavítását követelte.
Azonban őszinteségét nemcsak
a Macan ügye kérdőjelezi meg,
hanem az is, hogy a Porsche többségi tulajdonosa, a Volkswagen
(VW) csoport dízelbotrányát kirobbantó amerikai környezetvé-

delmi hatóság (EPA) kifogásai
miatt a Porsche már 2015 novemberében felfüggesztette az érintett
Cayenne modell forgalmazását az
amerikai piacon.
Ráadásul – tette hozzá a Bild –
a tárca csak a közelmúltban utasította a KBA-t a dízelmotorral szerelt Volkswagen Tuareg terepjáró
modell vizsgálatára, holott a Tuaregeket ugyanolyan – a VW egy
másik tagjánál, az Audinál kifejlesztett – motor hajtja, mint a
Porsche terepjárókat.
A politika és az autóipar szereplői ma Berlinben egy magas szintű
tanácskozáson, az úgynevezett dízelcsúcson keresnek választ arra a
kérdésre, hogy miként lehet gondoskodni arról, hogy az érintett
modellek minden körülmények között megfeleljenek a környezetvédelmi előírásoknak, és hogy
miként lehet elkerülni használatuk
korlátozását.
A gyártók leginkább a kipufogógáz-tisztítási rendszert vezérlő
szoftver beállításainak módosítását
pártolják. A „hardver” – vagyis a
motor, illetve a káros anyagokat
tisztító rendszer – átalakítását elkerülnék, mert az a szoftverbeállítás
módosításának nagyjából 100
eurós költségével szemben autónként ezer eurós nagyságrendű kiadást jelentene.
Egy hétfőn ismertetett felmérés
szerint a németek 57 százaléka
egyetértene azzal, hogy kitiltsák a
magas károsanyag-kibocsátású dízelautókat az egészségtelen levegőminőségű településrészekről. A
nők csaknem kétharmada, 63 százaléka támogatná az ilyen autóhasználati korlátozást, és a
férfiaknál is a többség, 51 százalék
a korlátozást támogatja – ismertette a Rheinische Post című lap a
Greenpeace nemzetközi környezetvédő szervezet megbízásából
készített kutatás adatait.
A felnőtt német lakosságra
nézve reprezentatív felmérésben
megkérdezettek 86 százaléka
egyetért azzal, hogy a gyártók a
saját költségükön alakítsák át az
autókat úgy, hogy a mindennapi
használatban megfeleljenek a kibocsátási határértékeknek.
Egy „kis szoftverkozmetikával
nem lehet az emberek egészségét
megvédeni”, a gyártóknak „a hard-

verre kell összpontosítaniuk” –
mondta a lapnak Niklas Schinerl, a
Greenpeace munkatársa.
A dízelbotrány 2015 szeptemberében kezdődött, amikor az EPA
megvádolta a VW csoportot, hogy
olyan szoftvert telepített 482 ezer
dízelüzemű járműbe, amely érzékeli a műszaki vizsgán folytatott
mérés körülményeit. Az autó így a
teszteken a valóságos nitrogénoxid-kibocsátás töredékét produkálja, vagyis csal a vizsgán. A VW
elismerte a csalást. Az ügy világszerte a VW mintegy 11 millió
gépjárművét érinti, ezek közül 8,5
milliót az EU-ban adtak el.
Hasonló visszaélés gyanújába
került a Daimler is, amely július
közepén bejelentette, hogy önként
módosítja a káros anyag tisztítását
végző berendezést szabályozó
szerkezet beállításait több mint hárommillió Mercedes-Benz típusú
dízelautónál.
A Bild am Sonntag című lap
szerint a BMW is alkalmazhatott
olyan megoldást, amelynek révén
a forgalomban az engedélyezettnél
több nitrogén-oxidot kibocsátó
motor a mérési körülmények között a határértékeknek megfelelő
kibocsátást produkál. A BMW szerint mindenben a jogszabályoknak
megfelelően jártak el.
Az autógyártókra nehezedő nyomást növeli a Der Spiegel minapi
leleplezése. A hírmagazin szerint a
VW, az Audi és Porsche, valamint
a Daimler és a BMW a kilencvenes
évek óta egyeztetett titokban technológiai és beszállítói ügyekről és
a gyártási költségekről, ami súlyos
versenyjogsértés gyanúját kelti. A
lap szerint a dízelbotrány is a titkos, feltehetően jogsértő egyeztetés következménye, ugyanis a
gyártók megállapodtak arról, hogy
a költségtakarékosság érdekében
kisméretű tartályt használnak a dízelmotorok kipufogógázát tisztító
AdBlue adalékanyaghoz, és így
végül arra kényszerültek, hogy a
kibocsátási adatokat manipuláló
eljárásokat alkalmazzanak, mert
nem lehetett elég adalékanyagot
tölteni az autókba ahhoz, hogy
mindig a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően működjenek.
(MTI)

Több mint 100 ezer munkahely – krónikus munkaerőhiány

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai szerint az
idei év első öt hónapjában
114 ezer munkahely létesült,
ellenben krónikus munkaerőhiánnyal kell számolnia az országnak.

Összeállította: Mózes Edith

Az INS adatai alapján Romániában májusban 4,84 millió munkavállaló volt (ebben nem szerepelnek
a hadsereg, a SRI, valamint néhány
más fegyveres testület állományához tartozó munkavállalók), több,
mint az elmúlt 20 év során bármikor.
Az év első öt hónapjában a hazai
vállalatok közel 114 ezer személyt
alkalmaztak. Ez szakértők szerint
azt jelenti, hogy pozitív folyamatok
zajlanak a gazdaságban, és minden
bizonnyal kilábaltunk a gazdasági
válságból. Ugyanis a munkavállalók száma nagyobb, mint 2008 januárjában, a gazdasági válság
kirobbanásakor volt. 2008 januárjában 4,7, ugyanazon év szeptemberében pedig 4,835 millió volt a
munkavállalók száma, 2010 végén
már csak 4,095 millióan dolgoztak.
Hivatalos adatok szerint ez jelen-

tette a mélypontot a foglalkoztatottság terén.
Hazacsalogatnák
a külföldön dolgozókat
Az Adecco legnagyobb hazai
munkaerő-közvetítő cég vezérigazgatója szerint két megoldás létezik:
vagy hazacsalogatják a külföldön
dolgozó román állampolgárokat,
vagy az unión kívüli országokból
fogadnak munkaerőt.
„Jelenleg a munkáltatók minden
tevékenységi területen keresik az új
alkalmazottakat, s a tendencia megmarad az elkövetkező időszakban
is. A gond az, hogy nincs aki dolgozzon, s a munkaerőhiány orvoslására két megoldás kínálkozik:
vagy megpróbáljuk hazacsábítani
azokat, akik jelenleg külföldön dolgoznak, vagy elindítunk egy ellenőrzött
migrációs
programot,
melynek keretében az EU-n kívüli
államokból fogadunk szakembereket.” Véleménye szerint a minimálbér emelése hozzájárulhat a
külföldön dolgozó alacsonyan képzett román állampolgárok hazacsábításához.
Drámai csökkenést jeleznek
Románia egy közepes méretű városnyi lakost veszít évente, a legú-

jabb statisztikák szerint. Idén további 85000 román állampolgár
hagyja el az országot – állítják a
szakértők.
Az Országos Statisztikai Intézet
adatai szerint 2016 elején 19,7 millió lakosa volt az országnak. Viszont
a
szociális-gazdasági
környezet, valamint a születések
drámai csökkenése folytán előfordulhat, hogy 2060-ra az ország lakossága mintegy 15 millióra
csökken.
2016 januárjában Románia lakosságának többségét nők tették ki:
10,11 millió személy. A lakosság átlagéletkora meghaladta a 40 éves
küszöböt. Ugyanakkor csökkent a
0–14 éves korosztály aránya, és nőtt
az idős korosztályé.
Az INS adatai szerint az ország
lakosságának fele urbánus környezetben él. A legnagyobb népességkoncentráció az ország északkeleti
régiójában, Moldvában található,
lakosságának 16,5 %-át jelenti. Bukarest-Ilfov az ország leginkább urbanizált régiója: a városi lakosság a
régió teljes lakosságának 89,9 %-át
teszi ki. A másik póluson a nyugati
fejlesztési régió áll, ahol a lakosság

az ország rezidens lakosságának
csupán 9,1 %-át teszi ki.
Folytatódik a külföldre vándorlás
A Ziarul Financiar gazdaságipénzügyi lap minapi cikke szerint
Romániában folytatódik a lakosság
külföldre vándorlása: a Nyugat-Európában munkát vállaló románok
között most a felsőfokú végzettséggel rendelkezők vannak többségben. A lap a statisztikai hivatal által
közzétett legfrissebb adatokra hivatkozva számol be arról, hogy
2014-ben csaknem 185 ezren hagyták el Romániát, és telepedtek külföldre. Az elvándorlás ismét
megnőtt az előző két évhez képest,
hiszen 2012-ben 170 ezren, 2013ban 161 ezren hagyták el Romániát.
A lap szerint az előző évekhez képest változás figyelhető meg a célországok tekintetében, amelyek
közül a legnépszerűbb továbbra is
Olaszország, de a második helyen
Spanyolország helyett már NagyBritannia található. Az új célországok listáján a skandináv államok és
Svájc is megjelent.
A statisztikai intézet adatai szerint 2003 és 2006 között az országot
évente elhagyó állampolgárok
száma 200 ezer fő alatt volt, ami lát-

ványosan megugrott 2007-ben,
amikor több mint félmilliónyian távoztak külföldre. 2008-tól csökkenés volt megfigyelhető 2014-ig,
amikor ismét megnőtt a külföldi
munkavállalók száma: 2003 óta 2,7
millió román állampolgár hagyta el
Romániát, de nem hivatalos becslések szerint számuk akár a 4 milliót
is elérheti.
Tekintve, hogy elsősorban a fiatalok vállalnak külföldön munkát –
statisztikák szerint a 15 és 24 év közöttiek élnek leginkább a lehetőséggel –, az elvándorlás jelentős
mértékben hozzájárult Románia lakosságának elöregedéséhez is.
Nem igazán nyaralunk!
Az Eurostat adatai szerint 2016
januárjában Románia a hetedik helyet foglalja el az Európai Unióban,
ami a rezidens lakosság számát illeti. Az unió legnépesebb országa
Németország, az utolsó helyen
pedig Málta áll.
Az Európai Unió lakosságának
csaknem a harmada (32,9%) nem
engedhet meg magának egy egyhetes nyaralást. Legrosszabb a helyzet
Romániában és Horvátországban, a
legjobb Svédországban és Dániában.
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500 éves a reformáció

Antal János református püspök

Kimpián Annamária

Antal János (1767-1854) volt az első református püspök, aki a marosvásárhelyi kollégiumban kezdte tanulmányait, majd egyetemi
tanulmányai végeztével és rövid ideig tartó
lelkészi tevékenység után visszatért, és egykori iskolájában több évtizeden át annak professzora lett.

Forrás: honlap.parokia.hu

Antal János 1767. február 22-én a Marosvásárhelytől 20 km-re nyugatra fekvő Oláhdellőn született, szegényparaszti családban.
Tanulmányait Marosvásárhelyen végezte,
ahol felső tagozatos diákként aktívan részt
vett az iskola életében: segédtanító, az iskolai
könyvtár őre és kollégiumi juratus assesorként a diákok közösségi életének irányításába
is bekapcsolódott. Bethlen Sándor gróf fiainak tanítását is elvállalta. Nyugat-európai tanulmányútjához megnyerte Teleki Sámuel
támogatását, amelynek köszönhetően 1794től kezdődően előbb Jénában, majd Bécsben,
végül Göttingenben tanulhatott.
Még Göttingában tanult, amikor elígérkezett Teleki Sámuel feleségéhez, Bethlen Zsuzsannához udvari papnak. 1797 őszén el is
foglalja a sáromberki parókiát, a következő
év elején azonban már Marosvásárhelyen találjuk: Borosnyai Lukács Simon első pap
mellett szolgál káplánként. A gróf, mint 1798.
január 16-án Antalhoz írott leveléből kitűnik,
nem neheztel a fiatal papra, további jóindulatáról biztosítja pártfogoltját: „Ha a Tisz.
Uram kegyelmed mellye a vásárhelyi nagytemplomhoz gyenge lészen és a sáromberki
papság inkább fog tetszeni, jövendőben én jószívvel visszafogadom.”
A Marosvásárhelyre költözést még ugyanazon évben három másik fontos esemény követte: a házasság, a pappá szentelés, valamint
a kollégiumi tanári (egyelőre csak helyettes)
kinevezés. Márciusban vette feleségül kibédi
Péterfi Máriát, Péterfi László sáromberki pap,
görgényi egyházkerületi esperes és oltszemi
Székely Borbála leányát. Tizenöt évet éltek
együtt, ezalatt hét gyermekük született.
Harminchét éven át, 32 éves korától 69
éves koráig volt a marosvásárhelyi református kollégium tanára, és mint ilyen, az erdélyi
református egyház főkonzisztóriumának
tagja. Előbb a teológia katedrára került Basa
István professzor segédtanáraként. 1800-ban
választották rendes tanárnak, ekkor lett a teológia és a jog professzora. A következő
évben a történelem és nyelvészet tanszékre
került.
Tanárként is ugyanúgy bekapcsolódott az
iskola belső életébe, mint diákként tette. Dósa
Gergellyel együtt leltározták a Mátyus István
orvos hagyatékából származó nyomdát és a
hozzá tartozó felszerelést, majd a nyomda
működését felügyelő tanári bizottságnak is
tagja lett. Tagja és elnöke volt az iskolai
könyvtárat felügyelő tanári bizottságnak,
amelynek Bolyai Farkas, Borosnyai Lukács
János, Péterffi Károly és Bodola Sámuel is
tagja volt.
Antal pedagógusi munkájáról, tanítási
módszereiről keveset tudunk. Kortársai szerint kitűnő előadó, nagyszerű szónok volt, de
megbízhatósága és vezetői tehetsége is magyarázata nagyívű pedagógiai pályafutásának. Az oktatás újításának, korszerűsítésének
lelkes támogatója. A kollégium könyvtárában
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fennmaradt egy magyar nyelvű, a történelem
tanítását/tanulását segítő tankönyve Közép
Idő Historiája címmel, melyet 1835-ben állított össze.
Professzorsága több mint három évtizede
alatt többször végzett papi jellegű feladatokat: istentiszteleteken, temetéseken prédikált,
és mint kiváló szónok, a zsinatokon ő tartja a
beszédeket. Hallgatóságára nemcsak szónoki
tehetségével, hanem érzelmi megközelítésével is hatást gyakorolt: szívből jövően, meghatóan prédikált. Gecse Dániel azt vallotta,
hogy Antal egyik vártemplomi prédikációjának hatása alatt fogalmazódott meg benne az
emberszereteti intézet alapításának gondolata.
Antal János tevékeny tagja volt az Erdélyi
Magyar Nyelvmívelő Társaságnak, amelynek
Forrás: Magyari Hunor: A Marosi Református Egyházmegye templomai
tizenkét gyűlésén vett részt. Kinevezik refe- Az oláhdellői református templom
renssé. Feladatkörébe tartozott egyrészt a tár- kormány és a református egyház között, a elpusztítása után ez az egyedüli oklevél lesz,
saság ülésein bemutatandó előadások résztvevők vérmérsékletétől és vallási buz- mellyből egyházaink állásáról valamit tudharecenziója, a korszak európai tudományos fo- galmától függően, váltakozó intenzitással tok”.
lyóiratainak követése, valamint az irodalmi folyt a küzdelem. Az egyházat belülről is
Az 1848-49-es forradalom leverése után az
újdonságok bemutatása a társaság ülésein. gyengítette az egyháziak és világiak, a hala- állam folytatta a református egyház háttérbe
Referensi véleményezéseit pontos, kész té- dók és konzervatívok közötti ellentét. Így ke- szorítását és saját irányítása alá vonását célzó
nyekre építi, azok tudományosan megalapo- rülhetett az erdélyi református egyház abba a intézkedéseit. Eleinte a tulajdonképpeni egyzottak. Tagja volt a társaság második helyzetbe, hogy az elhunyt püspök, Bodola házi szervezetet még nem bántotta, azonban
„megvizsgáló szék”-ének, emellett színházi János helyét az egyház belső szabályzata sze- az egyházi irányítás alatt álló oktatás terüleügyekben is tanácsadó volt.
rint elfoglaló főjegyző, Antal János püspöki tén szigorú korlátozásokat vezetett be. 1850Hatvanhárom éves, amikor a főkonzisztó- kinevezését elfogadta ugyan a Habsburg-kor- ben engedélyezték az erdélyi zsinat
rium tagjaként főjegyzőnek (generális nótá- mányzat, azonban kijelentették, hogy nem összehívását, amelyet Antal Marosvásárriusnak) javasolták, és 1830-ban a dévai azért erősítik meg a kinevezést, mert Antal helyre rendelt. A zsinat napirendi pontjai: a
zsinaton meg is választották. Főjegyzőként következik a püspökségre, hanem mert az lelkészi pályára lépők vizsgáztatása, alkalelső nyilvános szereplése a marosvásárhelyi udvar számára is elfogadható személy.
masság esetén felszentelése, az egyház és isKistemplom felszentelési ünnepségén tartott
A püspöki kinevezése után egy évvel ösz- kola ügyeinek rendezése, sérelmeinek
prédikációja volt.
szehívott országgyű- orvoslása, valamint az alszékeken jóváhaÖt évvel később,
lés elé terjesztett 9 gyott válóperek megvizsgálása volt. A kor1835. október 10-én a
pontos
feliratban mány ugyanabban az évben 1000 forint évi
81 éves Bodola János Oláh-Dellőn ezerhétszázhatvanhétben
Antal egyháza nevé- segélyt ítélt meg Antal püspöknek, melyet
Fársáng
végén
léptem
e
földi
életbe.
püspök munkaképteben tiltakozik az át- aztán a következő püspökök is megkaptak.
lensége miatt Antal De gyermekkoromnak nyolcz elsőbb éveit
térések és a vegyes
1852-ben eljött az az idő is, amikor az
Magyar-Dellőn
éltem
s
játszodtam
le
is
itt,
veszi át a püspöki hiházasságok kérdésé- állam a református egyház belső ügyeibe is
vatalt. A hivatali élet Kegyes papunk buzgó serkentéseire
ben a katolikus egy- beavatkozott: az idős Antal János nem tudta
lakhelyváltoztatással Jó szülőim jókor fogtak ABC-ére.
ház előjogai, a megfelelően ellátni hivatalával járó teendőit,
is járt: Antalnak Az ő kereszteltje s keresztfia voltam,
cenzúra, a külföldi az egyházi jogrend szerint a püspököt a főNagyenyedre,
az Ennek köszönhetem, hogy osztán tanultam egyetemek látogatá- jegyző helyettesíthette. Bodola Sámuel püs1784-től ott működő
sának tilalma, a tá- pökhelyettesi kinevezését megerősítették,
püspöki központba
(Versrészlet Antal János önéletrajzából, bori lelkészetben a Antal halála után (1854) azonban püspökké
kellett költöznie. Mamelyet 1850-ben foglalt rímekbe) protestánsok mellő- választását már nem. Az utasításnak megfegától értetődően tazése ellen. A vallási lelően az időközben összehívott országos zsinári állásáról is le
sérelmek ügye azon- naton nem volt szabad püspököt választani,
kellett mondania és el kellett hagynia kedves ban nem oldódott meg, az országgyűlés ha- Bodola továbbra is helyettes püspök maradt.
iskoláját. Bodola halála után ő lett a reformá- tározatait az uralkodó nem erősítette meg. A
Antal János 1854. augusztus 12-én halt
tus egyházkerület új, 36. püspöke, ugyanis az következő, 1842. évi országgyűlésen újra vita meg Marosvásárhelyen, itt nyugszik a reforerdélyi gyakorlat szerint a mindenkori fő- tárgyát képezte a 9 pont, akkor is eredmény mátus temetőben. Temetésén Bodola Sámuel
jegyző lesz a következő püspök. Antal János nélkül.
püspökhelyettes imádkozott, és Kibédi Péakkor 69 éves volt. 1836. május 27-én iktatAntal püspöksége alatt született az új lel- terfi József esperes, vártemplomi lelkipásztor
ták be püspöki tisztségébe Kolozsváron, püs- készválasztási szabályzat (1842), amellyel az mondott beszédet. Két hét múlva, 1854. aupöki esküjét a nagybaconi zsinat előtt tette le addigi, a választásokat övező zűrzavaros ál- gusztus 27-én az egész egyházkerületben
ugyanabban az évben. 1838. február 20-án lapotot igyekezett megszüntetni. Lelkipász- gyászistentiszteleten emlékeztek meg róla.
családjával együtt nemesi sorba emelték. tort választhatott ugyanis a gyülekezet, az Herepei Gergely, Kolozsvár elsőpapja a Far1845. november 25-én érdemeinek elismeré- esperes vagy éppen a püspök, de választhatott kas utcai templomban tartott istentiszteleten
seképpen királyi tanácsosi címmel tüntették a patrónus vagy a presbitérium is. Emellett A maga apostoli hivatásának megfelelő főki, elsőként az erdélyi református püspökök létezett az ún. papmarasztás gyakorlata is. (A pásztor címmel, ugyanabban az évben nyomközül.
lelkészt a gyülekezet mindig csak egy évre tatásban is megjelent beszéddel búcsúztatta a
Antal János a református egyház számára választotta, az év letelte után vagy újra meg- püspököt.
nehéz időszakban lett Erdély püspöke. Erdély választotta, vagy elbocsátotta, és más lelkészt
Nyomtatásban kevés műve maradt fenn.
Habsburg-kézre jutása után a református egy- hívott helyébe.) Ugyancsak Antal püspöksége Többségük halotti prédikáció, emellett Gecse
ház nem csupán addigi vezető szerepét veszí- alatt történtek kísérletek a központi teológiai Dániel életrajzát készítette el és közölte az
tette el. Az immár katolikus vezetésű képzés kiépítésére is. A főkonzisztórium ja- emberszereteti intézet ismertetését és szavasolta a négy kollégium teológiai tan- bályzatát. A marosvásárhelyi református kolszékének Nagyenyedre költöztetését és légium százados ünnepén (1818) tartott
központosítását, egyúttal a tanítóképzés beszédét 1909-ben közölte a Református
gondjának megoldását is. A kérdést Szemle.
végül 1854-ben sikerült rendezni, ami- Antal János nyomtatásban megjelent munkái
kor Kolozsváron elindították a teológiai
1. Az életet bölcsen használó asszony...
képzést.
Halotti beszéd, melyet ... Kabos Klára aszAntal János püspöki tevékenységé- szonynak, Szutsáki Ferentz úr kegyes özvenek megítélését beárnyékolja az a tény, gyének utolsó tiszteletére írt ... Antal János.
hogy az 1848-as forradalom idején ha- Kolozsvár, Református Kollégium, 1812.
2. A nemes lelkű Gróf Teleki József úr élenyagsága miatt elpusztult a püspöki levelesláda. 1849 januárjában, amikor a tében ... hazánk és nemzetünk gyönyörűsége
román szabadcsapatok feldúlták Nagy- lerajzolva egy halotti beszédben. Pest, Trattenyedet, a könyvtár és az iskola mellett ner János Tamás, 1819.
3. Nemzetünk bölcsének, nagy méltóságú
az egyház legfontosabb iratait tartalR.
Sz. B. Gróf széki Teleki Sámuel úrnak ...
mazó levelesláda is megsemmisült. Haláláig lelkiismeret-furdalást érzett a utolsó tisztességére tartott beszéd. Kolozsvár,
Kollégium, 1825.
veszteségért, melyet ő okozott, ugyanis Református
4. Halotti beszéd, melyet... Vay Kata asz1848 novemberében úgy menekült el szonynak ... gróf Toldalagi Sigmond úr ... háNagyenyedről Kolozsvárra, majd Ma- zastársának koporsója mellett ... mondott
rosvásárhelyre, hogy nem helyezte biz- Antal János. [Marosvásárhely], Református
tonságba a fontos iratokat tartalmazó Kollégium, 1831.
vasládát. Jelentést nem tett az ügyről,
5. Néhai orvos Gecse Dániel életrajza, emazonban a forradalom utáni első orszá- berszereteti-intézete és annak rövid felvilágogos zsinatra szóló meghívólevél utóira- sítása.
Marosvásárhely,
Református
tában jelzi az egyházkerületeknek, Kollégium, 1840.
hogy: „A vizsgálói jegyzőkönyveknek
6. Az erdélyi helv. vallást követők sérelmei.
minden egyház-vidékeinkböli elhozata- Nagyenyed, 1841.
Az oldalt szerkeszti:
lát annyival inkább várom és meg kiváSíremléke a marosvásárhelyi református temetőben
Ötvös
József lelkipásztor
nom,
mivel
a
püspöki
levéltár
Forrás: honlap.parokia.hu
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A kötelező jármű-felelősségbiztosításról (3.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Sorozatunk előző részeiben a
2017. július 12-től életbe lépett
132. sz. 2017. évi törvény elemzését és ismertetését kezdtük el,
amely a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás jogi kereteit szabályozza, több fontos és hasznos
újítást hozva. Ennek értelmében
beszéltünk a jelentős kockázatú
személy fogalmáról, aki kedvezményes feltételek mellett köthet
biztosítást.
Beszéltünk a biztosítás felfüggesztésének módosításáról, aminek
értelmében a felfüggesztett biztosítású gépjármű rendszámtábláját a
közlekedésrendészetnél le kell
adni.
Újításként számoltunk be arról
is, hogy a biztosítótársaságok a
kártérítési kérvények iktatásától
számított 30 napon belül választ
kell adjanak. Eddig a módosításig
a törvény szerint a válaszadási határidő 30 nap volt, de legtöbb 3
hónap a káresemény bejelentésétől
számítva. Ezt a határidőt a biztosítótársaságok általában indokolt
vagy indokolatlan esetben is kivárták. A kártérítési igényekről később
még részletesen fogunk beszélni,
hiszen ez az a téma, ami tulajdonképpen mindenkit érdekel.
Az új szabályozás értelmében a
biztosítótársaságok kötelesek a
biztosítottakat a biztosítás érvényességnek lejárta előtt minimum
30 nappal értesíteni erről a tényről,
valamint az új biztosítás megkötésének lehetőségéről.
A legfontosabb új előírás, amiről
beszéltünk az, hogy a biztosító kötelezően fel kell ajánlja az úgynevezett
közvetlen
kártérítés
(decontare directă, az előző jogszabály szerint compensare directă) lehetőségét. A közvetlen
kártérítés azt jelenti, hogy a károsult személynek nem a károkozó
személy kötelező biztosítója téríti
meg a kárt, hanem ezt kérheti a
saját kötelező biztosítást kiállító
biztosítójától.
A kötelező felelősségbiztosítás
megkötésének hiánya szabálysértésnek – contravenţie – minősül,
amelyet 1000-2000 lejig terjedő
szabálysértési
pénzbírsággal

A rendőrség szerint

szankcionálnak.
Ugyanakkor
ebben az esetben a biztosítás nélküli gépjármű forgalmiját – certificat de inmatriculare – a hatóságok
visszatarthatják egészen a kötelező
felelősségbiztosítás bemutatásáig.
Az új rendelkezések szerint a
biztosítási szerződést 1-től 12 hónapig terjedő bármilyen, az egy
hónapos egységidő többszörösével
egyenlő periódusra lehet megkötni
a biztosított személy igényei szerint (tehát pl. 3, 4, 5, 9 vagy bármilyen, 12 hónapnál nem hosszabb
periódusra).
A biztosítási díjat (prima de asigurare) egészben vagy részletben
lehet kifizetni, a biztosítási szerződés pedig végrehajtható jogcím
ezen díjak befizetésére tekintettel,
ami az jelenti, hogy a biztosítási
szerződést külön bírósági igényper
nélkül közvetlen úton végre lehet
hajtani a be nem fizetett biztosítási
díjakra vonatkozóan.
Amint azt már említettük, a romániai biztosítási rendszer óriási
előnye, hogy az objektív felelősség
elve alapján a gépjárművet biztosítja, függetlenül attól, hogy ki a
sofőr. Ennek következményeként
lényegtelen, hogy ki vezette a személygépkocsit a baleset bekövetkeztének pillanatában, a biztosító
mindenképpen fizet. Amennyiben
az autót elidegenítik, a biztosítási
szerződés megszűnik.
Egy gépjárműre akár több kötelező biztosítást is lehet kötni.
Ebben az esetben a biztosítók
egyenlő részben fizetik meg a kártérítést. A kártérítést teljes egészében ki kell fizesse az a biztosító,
akihez a biztosított személy először fordult.
Ez a biztosító a
maga során a többi
biztosítótól visszaszerzi az összegnek
azt a részét, amelyet
a többi helyett fizetett ki. Ez az úgynevezett
adósok
egyetemleges felelősségének
elve
(principiul solidarităţii pasive).
A biztosított személy köteles értesíteni a biztosítót arról,
hogy az illető gépjárművel kapcsolatosan

más kötelező felelősségbiztosítást
is megkötött. Ebben az esetben
utólag a biztosított személy kérheti
csak egy biztosítás fenntartását és
a többi biztosítási szerződés felmondását (reziliere).
Az új törvény is megtartja az
úgynevezett „bonus malus” rendszert, amelynek értelmében a biztosítási díj nő vagy csökken annak
értelmében, hogy a biztosított személyt milyen kockázati kategóriába sorolja a biztosító. Minél több
kárigényt nyújtottak be valakivel
szemben, annál inkább nő az illető
személynek a kockázati besorolása, és értelemszerűen a biztosítási
díj is.
A törvény meghatározza a gazdasági totálkár fogalmát. Ennek értelmében totálkáros az a gépjármű,
amelynek javítási költségei meghaladják a gépjármű piaci árát.
Léteznek törvényes kivételek is
a kötelező biztosítási kötelezettség
alól, ennek alapján azok a járművek, amelyeket nem kell a forgalomba beírattatni, nem kell
rendelkezzenek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással.
Ennek következtében pl. a robogók, szekerek, a mezőgazdasági
vagy erdészeti traktorok nem kell
kötelezően rendelkezzenek felelősségbiztosítással.
Azokra a járművekre sem kell
kötelező
felelősségbiztosítást
kötni, amelyeket kizárólag edzésre
vagy törvényesen megszervezett
versenyekre, ralikra használnak.
Természetesen a fenti kategóriákra lehetséges – és ajánlatos – fakultatív biztosítást kötni.
(Folytatjuk)

A lakásbetörések megelőzhetők

A nyári idényben sem szünetel, esetenként gyakoribbá
válnak a csalók, illetéktelenül
behatolók ténykedései. A lopások, pénzcsalások elkerülhetők, ha az érintettek éberek
és kétkedve fogadják a hívatlan „vendégeket”.

A megyei rendőrség közleménye
szerint ha valaki az áram-, gázvagy telefonszolgáltató cég alkalmazottjának adja ki magát, el kell
kérni az illető személyazonossági
igazolványát, szolgálati igazolványát és kiküldetési okmányát (ordin
de serviciu), esetleg jegyezzék le
adatait a személyi kártyájáról, munkahelyi igazolványáról. Gyakori az
olyan eset, amikor a gáz- vagy villany-, illetve telefonhálózat ellenőrzését színlelve hatolnak be a
lakásokba, és a tulajdonos figyelmetlenségét kihasználva javakat tu-

lajdonítanak el. Ehhez a jól bevált
trükköket alkalmazzák, többek között az egyik alkalmazottnak tűnő
egyén szóba elegyedik a lakástulajdonossal, a másik pedig vizet kér
vagy az illemhely használatára kér
engedélyt, miközben elcseni a mozdítható értékeket.
A helyhatóság nevében is
csöngethetnek
Nagyon elővigyázatosnak kell
lenni azokkal is, akik a helyhatóságok nevében csengetnek be. Általában rovar- és rágcsálóirtásra
hivatkoznak, és arra kérik a lakókat,
hogy az elvégzett munkálatot helyben fizessék ki. A szóban forgó
munkálatokat a településeken öszszehangoltan végzik, előre meghirdetik, a lakótársulások vezetői
tudomására hozzák, majd hirdetést
függesztenek ki a tömbházban. Az
elvégzett munkálatok ellenértékét –

Illusztráció

fertőtlenítés, rágcsálóirtás, rovarirtás stb. – nem a lakások tulajdonosainak kell kifizetniük, ugyanis a
lakótársulások ügyvezetői törlesztik
azokból az alapokból, amelyeket
előzetesen összegyűjtöttek.
Lopott áruval kereskedők
Akik úton-útfélen különböző termékeket árulnak, többnyire lopott
árun próbálnak túladni. Amennyiben bárki elektronikai eszközöket
vásárol, nem árt lejegyezni a gépek
gyártási szériaszámát, mert egy betörés vagy csalási akciót követően
az azonosításban előrelépést jelenthet a rendőrségnek.
Ajtót, ablakot zárni
Az ajtót nem csak távozóban,
hanem olyankor is zárva kell tartani, amikor a lakók otthon tartózkodnak.
Elszundíthatnak, a
fürdőszobában vagy az udvaron tartózkodhatnak, s pár másodpercen

Fáradtan ne vezessenek!

A közúti balesetek megelőzése érdekében a nyári szabadságolások időszakában a
megyei rendőr-felügyelőség
elővigyázatosságra inti a járművel közlekedőket.

Az útra kelés előtt a gépjármű
műszaki állapotát meg kell vizsgáltatni; nem szabad megfeledkezni a
tűzoltó készülékről és az elsősegély-nyújtó dobozról, melyek kötelező módon a járművekben kell
legyenek. Mérsékelt sebességgel
ajánlott hajtani; alkoholfogyasztást
követően pedig szigorúan tilos vezetni. Kötelező a biztonsági öv
használata, valamint a fényszórók
szabályszerű használata éjszaka és

esős időben, ugyanakkor az ablaktörlőket időben kell működtetni. A
biztonságos követési távnál nagyobb távolságot ajánlatos tartani,
a közlekedésben résztvevőket tisztelni és higgadtan vezetni. Jól kivilágított pihenőhelyeket vagy
kialakított parkolókat ajánlatos választani a megállásokhoz. Amenynyiben műszaki meghibásodás
történik, a hibaelhárítás idején figyelemfelkeltő intézkedésekkel
elővigyázatosságra kell inteni a forgalomban részt vevő gépjárművezetőket. A legfontosabb rendőrségi
tanács pedig az, hogy fáradtan semmiképp sem szabad járművet vezetni. (sz.p.)

A magánkutak biztonságáért

Kútépítési szabályok

Az országosan előforduló
kútba esések – főleg gyerekek – számának növekedése
folytán a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal keretében működő Sürgősségi Önkéntes Szolgálat tájékoztatása szerint mindazok, akiknek udvarán kút található, tegyenek meg mindent annak
érdekében, hogy az biztonságos legyen.

Az egészségügyi miniszter
119/2014-es sz. rendelete értelmében mindazok, akik udvaraikra
kutat szándékoznak fúrni, az alábbi
szabályokat kell betartsák: a kutat
úgy kell elhelyezni, hogy védve legyen bármiféle szennyezési forrástól, valamint a vízfogyasztó által
könnyen megközelíthető legyen. A
kút legkevesebb 10 méterre kell legyen a szennyezési forrásoktól: latrina, istálló, ólak, háztartási- vagy
ipariszemét-tároló, istállótrágya

gyűjtésére alkalmas egyéni platform stb; a víz legkevesebb 6 méter
mélyen kell legyen; a kút falait úgy
kell építeni, hogy azok kivédjenek
bármiféle külső szennyezést. Ellenálló és vízhatlan építőanyagok – cement, tégla vagy kő, betongyűrűk –
használata ajánlott; a kutat kútgyűrűvel kell körülvenni. A gyűrű a
föld felett 70-100, míg a föld alatt
60 centiméter magas kell legyen.
Ellenálló és vízhatlan anyagból
épüljön, amely légmentesen zárul a
kút falaira; a kutat fedővel kell ellátni, fölötte tetőszerkezettel, amely
megvédi a csapadéktól; a kút vizét
olyan rendszerrel kell kimerni,
amely meggátolja a szennyezését –
saját vederrel vagy szivattyúval; a
kút körül 1,5 méteres lejtős, cement- vagy járólap borítású övezetet kell kialakítani, amely védelmet
nyújt a szennyeződésekkel szemben. A kutat körülkerítve az állatokat távol kell tartani. (nagy a.)

belül eltűnhet a lakásból a táska,
pénztárca, telefon, pénz stb. A tolvaj finoman bekopog, egy állítólagos ismerőst szólít, és ha senki sem
válaszol, megkilincseli az ajtót,
óvatosan kinyitja, ha látja, hogy
üres a helyiség, pár másodperc alatt
cselekszik. Ha éppen tetten érik,
szemrebbenés nélkül mondja, hogy
ismerősét keresi, vagy azt, hogy
úgy tűnt, hogy a kopogtatására feleltek, azért lépett be. A tolvaj nem
hátrál meg, még számtalan ajtót kipróbálhat. A kaputelefont nem kell
mindenkinek kinyitni. Megtörténhet, hogy épp egy tolvajt engednek
be. Ne legyenek meggyőzhetők, ha
postásnak, óraleolvasónak vagy
reklámszórónak adják ki magukat a
bejárati ajtó előtt állók. Ha valakinek keresnivalója van a tömbházban, például a postásnak, az
rendelkezik belépőkártyával. Abban
az esetben, ha valamelyik lakóval
együtt ismeretlen lép be a bejárati
ajtón, nem árt megkérdezni, hogy
kit keres. A földszinti lakások ablakát nem ajánlatos nyitva hagyni

még bukó helyzetben sem, ha nem
tartózkodnak az illető szobában. Ha
pedig elutaznak, azt nem kell nyilvánosságra hozni. A szomszédokat
érdemes megkérni, hogy távollétükben kölcsönösen figyeljék a lakást. Megfelelő kivilágítás ajánlott
az udvaron, valamint a melléképületek környékén egyaránt. A gyerekeknek nem szabad megengedni,
hogy ismeretleneknek ajtót nyissanak, meg kell értetni velük, hogy
akkor se nyissák ki, ha a kopogtatók
a szülőkre vagy rokonokra hivatkozva szeretnének belépni, mert
annak súlyos következményei lehetnek. Nem érdemes otthon sok pénzt
tartani, ha mégis, akkor nem ajánlott
senkinek sem mesélni az értékekről.
Amennyiben elvesztik a lakáskulcsot, azonnal ki kell cserélni a zárat
vagy a lakatot, de ugyanezt tanácsolják akkor is, ha lakáscsere történt.
Amennyiben
betörést
tapasztalnak, azonnal jelezzék a
rendőrségnek, és próbálják hasznos
információkkal segíteni a nyomozó
hatóság munkáját.(pálosy)
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Elismerés a nyárádszeredai labdarúgóknak

A múlt hétvégi városnapok alkalmával Nyárádszereda vezetői a sportolókról sem
feledkeztek meg, ezúttal a település sportéletéből a labdarúgókat helyezték „reflektorfénybe”.

Gligor Róbert László

Szombaton délelőtt a nyárádszeredai öregfiúk csapata Székelyföld
válogatottját látta vendégül, de a gálamérkőzés nem végződött sikeresen a házigazdák számára,
többgólos vereséget voltak kénytelenek elkönyvelni. Az eredmény ellenére jó hangulatban zajlott az a
rendezvény, amelyet a városvezetés
a hajdani futballisták számára szervezett. Tóth Sándor polgármester
oklevéllel köszönte meg az idősebb
korosztályból Cseh Gábor, Bodó
Zoltán és Kelemen Sándor egykori
játékvezetők, Nyárádszeredában és
Maros megyében kifejtett munkáját, majd az egykori szeredai labdarúgók tevékenységét méltatta és
köszönte meg, mert úgy véli, aki
nem ismeri a múltat és nem tiszteli
a jelent, nem tud jövőt építeni. A
jövőt illetően a városvezető részletezte, hogy együttműködési szerző-

dést írtak alá a Puskás Akadémia erdélyi egységének számító FK Csíkszeredával, hogy a nyárádszeredai
sportbázist is megtöltsék tartalommal, hogy teret biztosítsanak a fiagyerekeknek
a
taloknak,
sportolásra, hogy ne kelljen őket
lasszóval kihozni a négy fal közül.
Ezután oklevelekkel köszönte
meg az egykori szeredai futballcsapat, az Akarat játékosai munkáját. A
sort a több mint 90 éves Gierling
Györggyel kezdte, aki edző volt a
településen, és ma is „szuperlatívuszokban” beszélnek róla az emberek. Aztán Szabó József, Demeter
János, Kocsis József, György Péter,
Nagy Károly, György Antal Tibor,
Ferenczi Elek, Sárosi Ernő, Veress
Benjamin, Mihály Sándor, Béres
István, Novák Dezső, Lámpó Mihály, Mihály János, Zsidó István,
Simonfi István, Kaffai Árpád, Pap
József, Magyari Zsigmond, Mihály
Géza, Istvánfi Imre, illetve a sportbázis karbantartója, Moldován Filemon vehetett át oklevelet.
Egyperces csönddel emlékeztek a
sportklub egykori elnökeire, Kiss
Lászlóra, Marton Gergelyre, Mózes
Károlyra, a néhai edzőkre, Vakarcs
Domokosra, Nagy Ferencre és
Csíki Sándorra, valamint Iszlai

Endre, György Sándor, Lámpó
Jenő, Tóth József, Nagy József, Veress Áron, Frunza Attila, Bíró
Győző, Náznán Márton, Török
Lajos és Jakab András labdarúgókra. A névsorolvasás alatt lehajtott fejjel, zokogva emlékeztek az
egykori csapattársakra az ünneplő
veteránok.
Az ünnepi pillanatokban Székelyföld válogatottjának edzője,
Jakab Zoltán elmondta: a három éve
alakult keret immár másodszor jár
Nyárádszeredában, ami azt jelenti,
hogy jól érzik magukat itt, és a városnapok jó alkalmat biztosítanak
arra, hogy elismerjék a múlt érdemeit és megmutassák a gyerekek
tehetségét is. A Nyárádszereda és
Csíkszereda közötti együttműködés
kapcsán kifejtette: a székely válogatottban már voltak nyárádszeredai focisták, és remélhetőleg
lesznek is, és bízik abban, hogy további tehetségek emelkednek ki
innen, ahogy a Botoşani-nál, Diósgyőrnél, jelenleg pedig a Sepsiszentgyörgynél focizó Fülöp István
is itt nevelkedett.
Ugyanakkor köszönetet mondott
az ünnepségen jelen levő Potápi
Árpád Jánosnak, a magyar kormány
nemzetpolitikáért felelős államtit-

Magyarország kilencedik a vizes vb
éremtáblázatán

Az amerikai csapat zárt az élen a Magyarországon zajló vizes világbajnokság éremtáblázatán, a házigazda
magyarok kilencedikek lettek 2
arany-, 5 ezüst- és 2 bronzmedállal.

A vb éremtáblázata (75 szám,
arany/ezüst/bronz/összesen): 1. Egyesült Államok 21/12/13/46, 2. Kína 12/12/6/30, 3.
Oroszország 11/6/8/25, 4. Franciaország
6/1/2/9, 5. Nagy-Britannia 5/3/3/11, 6.
Olaszország 4/3/9/16, 7. Ausztrália 3/5/4/12,
8. Svédország 3/1/-/4, 9. MAGYARORSZÁG 2/5/2/9, 10. Brazília 2/4/2/8, 11.
Spanyolország 1/5/-/6, 12. Hollandia
1/4/1/6. 13. Kanada 1/1/5/7, 14. Dél-afrikai

Köztársaság 1/-/1/2, 15. Malajzia 1/-/1/2, 16.
Horvátország 1/-/-1, 17. Japán -/4/5/9, 18.
Ukrajna -/2/7/9, 19. Németország -/2/1/3, 20.
Mexikó -/2/-/2, 21. Koreai NDK -/1/1/2, 22.
Csehország -/1-/1, 23. Ecuador -/1/-/1, 24.
Lengyelország -/1/-/1, 25. Fehéroroszország
-/-/2/2, 26. Dánia -/-/1/1, 27. Egyiptom -//1/1, 28. Szerbia -/-/1/1, 29. Szingapúr -//1/1.
Nyílt vízi úszásban, a nők 10 kilométeres
versenyében két bronzérmes volt.
Úszásban a nőknél 200 méter gyorson két
ezüstérmet, míg a 4x100 méteres vegyes vegyesváltóban, valamint a férfi 100 méter pillangón két bronzérmet osztottak.

A második helyezett Milák Kristóf (j) és az ötödik helyezett Cseh László a férfi 100 méteres pillangóúszás döntője
után a 17. vizes világbajnokságon a Duna Arénában 2017. július 29-én. MTI Fotó: Illyés Tibor

Megegyeztek az olimpiákról

Megszületett a megállapodás a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) vezetőivel, ennek értelmében Los
Angeles rendezi a 2028-as olimpiát.
Ez egyben kikövezi az útját annak,
hogy a 2024-es játékokat Párizsnak
ítéljék oda.

A kaliforniai város polgármestere, Eric
Garcetti korábban úgy fogalmazott, Los Angeles kész arra, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén átengedje a francia
fővárosnak a 2024-es rendezést. Párizs már
korábban jelezte, hogy csak a 2024-es olimpia érdekli, míg Los Angeles nyitott volt a
2028-as rendezésre is.
A NOB július 11-én döntött arról, hogy
szeptember 13-án a 2024-es mellett a 2028as nyári játékok rendezőjét is bejelenti.
Ennek ugyanakkor előfeltétele, hogy a
három fél – a két város és a NOB – meg-

egyezzen, s ezt a megállapodást hagyhatja
majd jóvá Limában a NOB tagsága.
A NOB történetében másodszor fordulhat
elő, hogy egyszerre két házigazdát jelentenek be: 1921 júniusában Párizs az 1924-es,
Amszterdam pedig az 1928-as olimpiát
kapta meg.
A francia főváros 1900-ban és 1924-ben
volt házigazda, viszont sikertelenül kandidált az 1992-es, a 2008-as és a 2012-es játékokra. Los Angeles 1932-ben és 1984-ben
rendezett eddig ötkarikás játékokat. Az
Egyesült Államokban legutóbb – Atlantában
– 1996-ban volt nyári olimpia, New York és
Chicago viszont eredménytelenül pályázott
a 2012-es és a 2016-os rendezésre.
A 2024-es játékokra Boston, Hamburg,
Róma és Budapest is jelentkezett, de mind a
négy város visszalépett a pályázattól.
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A 90 éves Gierling György (b) örömmel találkozott régi „tanítványaival”. Képünkön a 75 éves
György Péterrel látható.
Fotó: Gligor Róbert László

kárának azért a támogatásért, amit
a válogatott kapott az idei északciprusi világbajnokságon való részvételhez, és reményét fejezte ki,
hogy a következőkben is kapnak támogatást az anyaországtól, hogy jó
körülmények között készülhessenek fel, és becsülettel állhassanak
helyt a következőkben is. Potápi
ígéretet is tett erre vonatkozóan, köszönetet mondva a válogatottnak,
hogy Székelyföld nevét elviszik a
nagyvilágba, ugyanakkor elismeré-

sét fejezte ki azoknak szeredaiaknak, akik hozzátettek valamit a
város sportéletéhez.
Az idős focisták nevében Kocsis
József mondott köszönetet, amiért
gondoltak rájuk, és nem felejtették
el az idős nemzedéket, majd Császár Károly szenátor és a rendezvény szervezője, Novák Vilmos volt
labdarúgó, jelenlegi alpolgármester
leleplezték azt az emléktáblát,
amely a már néhai szeredai futballisták nevét örökíti meg.

A Székelyföld Kerékpáros
Körversenyre készül a TDCT

Románia egyetlen kontinentális kerékpáros csapata uralta a múlt hét
végén Lugoson tartott 6. Max Ausnit
Kupárt kiírt versenyt: a Tusnad Drag
Cycling Team argentin kerekese,
Ruben Ramos nyert összetettben,
miután csapat- és honfitársa, Hugo
Velasquez győzött szombaton a Lugoson tartott viadal első futamán.

ros Körversenyt, egyéniben pedig szakaszgyőzelmekre hajtunk” – nyilatkozta Novák
Károly Eduárd, a Tusnad Drag Cycling
Team alapítója és versenyzője
Dobogó Bulgáriában
A Román Kerékpárosszövetség pályakerékpározást fejlesztő stratégiája keretében
Szabó Norbert az elmúlt hét végén nemzetközi versenyen vett részt Bulgáriában. A
plovdivi kerékpáros pályán tartott versenyen
Szabó Norbert, a Tusnad Drag Cycling Team
és a román válogatott tagja a 200 méteres
sprintversenyen a harmadik helyen ért célba.
Szabó számára ez volt az első olyan nemzetközi viadal az idei idényben, ahol dobogós
helyen végzett.

A csíkszeredai csapatot a 6. Max Ausnit
Kupán – amelynek összdíjazása 10 ezer
eurót tett ki – Novák Károly Eduárd, az ország egyetlen paralimpiai bajnoka vezette. A
Román Kerékpárosszövetség elnöke a verseny során – amely egyben felkészülésnek is
számított a közelgő Székelyföld Kerékpáros
Körversenyre – ünnepelte 41. születésnapját. Novák optimista a
TDCT-t illetően az augusztus 9. és 12. közötti 11. Székelyföld
Kerékpáros Körverseny előtt.
„Örülök a fiúk
remek eredményeinek. Ahogy az idény
elején terveztük, úgy
érzem, pont a Székelyföld Kerékpáros
Körversenyre érik el a
csapat tagjai csúcsformájukat, amely a szezon
során
a
legfontosabb versenyünk. Mivel a viadal
gyakorlatilag a háziversenyünk, olyan útvonalakon
zajlik
majd, ahol nap mint
nap edzünk, természetesen csapatban meg
szeretnénk nyerni a
Székelyföld Kerékpá- A székelyföldi csapat sportolója a dobogó legfelső fokán a 6. Max Ausnit Kupán

Bajnokok Ligája-selejtező:
műsoron a selejtező-visszavágó

Ma este játsszák a labdarúgó Bajnokok
Ligája-selejtező 3. fordulója visszavágó
mérkőzéseinek java részét.
A műsor: BATE Boriszov – Slavia Prága
(az első mérkőzésen 0-1), CSZKA
Moszkva – AEK Athén (2-0), APOEL Nikoszia – Konstancai Viitorul (0-1, 20 óra,
élő közvetítés: TVR 2), Istanbul Basaksehir
– Club Brugge (3-3), FC Koppenhága –
Vardar Skopje (0-1), Viktoria Plzen – Bu-

karesti FCSB (2-2, 21.45, TVR 1, TVR
HD), BSC Young Boys – Dinamo Kiev (13), Hafnarfjördur – Maribor (0-1), Ludogorec – Hapoel Be’er Sheva (0-2),
Olimpiakosz Pireusz – Partizan (3-1), Ajax
– Nice (1-1), Legia Varsó – Lokomotiv Astana (1-3), Rijeka – Salzburg (1-1), Rosenborg – Celtic (0-0).
Tegnap lapzárta után játszották: Sheriff
Tiraspol – Karabakh.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
KRIPTA eladó a régeni alsó katoli-

kus temetőben. Tel. 0749-318-319.
(mp.-I)

Az EB iskolai programot indít
az egészséges táplálkozásért

Az Európai Bizottság (EB) az
egészséges táplálkozás népszerűsítése és minél szélesebb elterjedése, továbbá az
európai zöldség-, gyümölcsés tejtermelők támogatása
érdekében augusztus 1-jén
új uniós iskolagyümölcs-, iskolazöldség- és iskolatejprogramot indított, amelyet
már az ősszel induló tanév
első napjától kezdve minden
uniós tagállamban bevezethetnek.

Az uniós bizottság hétfőn arról
tájékoztatott, hogy az egészséges
táplálkozási szokások gyermekek
körében való elterjesztését célzó
program keretében gyümölcs-,
zöldség- és tejosztás lesz, valamint
külön oktatási programokat tartanak, amelyek a helyes táplálkozás
fontosságát hangsúlyozzák, és bemutatják a gyermekeknek az élelmiszer-termelés folyamatát.
Egyes feldolgozott termékek –
például levesek, kompótok, gyümölcslevek, joghurtok és sajtok –
osztására is sor kerülhet, amennyiben ezt a nemzeti egészségügyi
hatóságok jónak látják. A termékek nem tartalmazhatnak hozzáadott cukrot, sót és zsírt, kivéve, ha
a nemzeti egészségügyi hatóságok
engedélyezik ezek korlátozott
mértékű hozzáadását.

A termékeket egészségügyi és
környezeti meggondolások, az
idény, a változatosság és a hozzáférhetőség alapján kell kiválasztani, előnyben részesítve az uniós
termékeket. A tagállamok ösztönözhetik a helyi vagy regionális
beszerzést, előnyt biztosíthatnak a
biotermékeknek, a rövid ellátási
láncoknak, a környezeti előnyöknek, valamint a mezőgazdasági
termékek minőségrendszereinek.
A 2017-2018-as tanévre megállapított 250 millió eurós uniós finanszírozásból nagyjából 150
millió euró jut a gyümölcsökre és
zöldségekre, és 100 millió euró a
tejre – közölte a bizottság.
Phil Hogan mezőgazdaságért és
vidékfejlesztésért felelős uniós
biztos elmondta, az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programot,
valamint
az
iskolatejprogramot – egy egységes
jogi keret fogja össze. Az új szabályok célja a hatékonyság fokozása,
a támogatás célzottabbá tétele és
az oktatási dimenzió megerősítése.
A minden tagországra kiterjedő
program az európai iskolások millióit juttatja egészséges táplálékhoz, és több ezer mezőgazdasági
gazdálkodónak nyújt támogatást –
tette hozzá. (MTI)

Brexit: 2019-ben megszűnik
az EU-ból érkező munkavállalók
szabad áramlása

2019 márciusában megszűnik az Európai Unióból érkező munkavállalók szabad
beáramlása Nagy-Britanniába – nyomatékosította hétfőn a szigetország kormányfőjének hivatala.

Theresa May szóvivője közölte,
a személyek szabad áramlása megszűnik aznap, amikor Nagy-Britannia elhagyja az Európai Uniót.
Részleteket azonban nem közölt
arra vonatkozóan, hogy az Egyesült
Királyság pontosan milyen bevándorláspolitikát léptet életbe 2019
után. Hangsúlyozta viszont, helytelen lenne azt sugallni, hogy a személyek szabad mozgása változatlan
formában fennmarad a brit európai
uniós tagság megszűnése után.
Az elmúlt napokban a brit kormány tagjai egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tettek az
ügyben. Philip Hammond pénzügyminiszter a BBC rádiójának
azt mondta, „nem sok minden”
változik majd, és Amber Rudd belügyminiszter is arról biztosította a
brit üzleti szektort és a külföldi
EU-állampolgárokat, hogy a brit
EU-tagság megszűnése után sem
zárulnak be hirtelen az ajtók,
mivel Nagy-Britanniának is érdeke, hogy „a legtehetségesebb,
legjobb” munkavállalók számára
vonzó helyszín maradjon.

Liam Fox külkereskedelmi miniszter viszont kijelentette, nincs
ilyen terv a kormány előtt, „ő legalábbis nem tud róla”. Szerinte a
jelenlegi keretek fenntartása szembemenne a brit európai uniós tagságról szóló tavalyi népszavazás
eredményével. A hírek szerint
Hammond és Rudd kijelentései
felbőszítették Boris Johnson külügyminisztert is. Sajtójelentések
szerint sem Foxot, sem pedig
Johnsont nem tájékoztatták előre a
pénzügy- és a belügyminiszter kijelentéseiről, és a külügyminiszter
még azt is cáfolni kényszerült,
hogy lemondását tervezi az ellentétek miatt.
Kommentárok szerint az amúgy
szabadságát töltő Theresa May helyett – aki hétfőn a pihenését megszakítva Belgiumba utazott a
harmadik ypres-i csata kezdetének
századik évfordulója alkalmából
rendezett nagyszabású megemlékezésre – szóvivője igyekezett elsimítani az ellentéteket a
személyek szabad áramlására vonatkozó kormányzati állásponttal
kapcsolatosan.
A munkaerő szabad mozgása
egyike az Európai Unió négy szabadságelvének a tőke, a javak és a
szolgáltatások szabad áramlása
mellett. (MTI)

ELADÓ
(2672)

tűzifa.

Tel.

0757-439-281.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-

159-621. (2678-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-

866-258. (2678-I)

ELADÓ nyaraló a Bucsin-tetőn. Pa-

pírok rendben. Tel. 00-46-734-254585. (2803-I)

ELADÓ
(2809)

tűzifa.

Tel.

0746-468-988.

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

„Én Istenem, az idő hogy
szalad!
Ma még vagyunk, holnap már
nem leszünk,
múlt
és
emlék:
minden
elmarad.”
Wass Albert szavai találóak
vasárnap reggel
eltávozott
túratársunk,
SIKLÓDI ÁRPÁD emlékére.
Az Erdélyi Kárpát Egyesület 26.
vándortábora
számára az utolsó volt.
Amikor szombaton elbúcsúzott tőlünk, nem tudhattuk, hogy ez
az utolsó elválás lesz, amint nem gondoltuk a zárónap néma
megemlékezésekor sem, hogy pár óra múlva Robi után egy
számunkra idegen ösvényre lép Árpi is.
Szerette a természetet, s úgy is ment el: a Maros völgyében
magához ölelte a Hegy.
A Marosvásárhelyi EKE-osztály lett újra szegényebb. Hiányozni
fog csapatunk csendes mosolyú ezermestere, aki szereli a
mászófalat, segít társai lakásrendezésénél, finomat főz a fáradt
túratársaknak.
Most Te mentél előre, Árpi, kísérjen béke utadon!
Jó volt Téged ismerni.
Részvétünk szeretteidnek.
Az Erdélyi Kárpát Egyesület Marosszéki Osztálya nevében
Kerekes Ibolya. (2812)

anyag redőnyöket, szalagfüggö-

Szomorúan

mopán PVC-nyílászárókat, szú-

LÁSZLÓRA

nyöket,

harmonikaajtókat,

ter-

nyoghálókat. Tel. 0744-121-714,

0265/218-321. (2220)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

július

bármilyen

festést,

vakolást,

kerítésjavítást,

fakivágást. Tel. 0731-438-220. (2621)

SZOBA- és kerítésfestést vállalok. Tel.
0754-321-542. (2801)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628139. (2801)

hogy

nem

ha

jöhet,

álmainkban

szív soha, hogy egyszer mi is

elmegyünk, ahol ők vannak,
oda. Az élet múlik, de akit

szeretünk, arra életünk végéig
szemmel

kezünk.

emlé-

Szívünk soha el nem múló
fájdalmával emlékezünk augusztus

kegyetlen

2-ára,

halál

amikor
14

a

éve

elragadta 24 évesen Németországban

ifj.

KIBÉDI

FERIKÉT (Fürci) és hét és fél

éve

56 évesen édesapját,

KIBÉDI
legyen

FERIT.

Emlékük

áldott,

nyugalmuk

őrizzük:

édesanyja

csendes! Emléküket szívünkben

(felesége),

testvérei

fájdalommal

a marosvásárhelyi IRA

volt autószerelő mestere

2017. július 26-án 67 éves korá-

ban elhunyt. Drága halottunkat
augusztus 4-én 11 órakor hereformátus

(gyer-

mekei) családjukkal. (2762-I)

Gyászoló testvérei. (sz.-I)
tudatjuk

mindazokkal, akik ismerték és

szerették, hogy

özv. FEKETE IRÉN
született Csók

életének 91. évében türelemmel

viselt, súlyos betegség után el-

távozott. Drága halottunk teme-

tése augusztus 2-án 13 órakor

lesz a református temetőben.

Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes!

A gyászoló család. (2784-I)

Szívem mély fájdalmával bú-

csúzom a drága jó teniszmen-

toromtól,

id. BEREKMÉRI ANDRÁSTÓL.

Nyugodjon

bácsi!

békében,

alkalmából,

és

u.

9.

szám

vi-

alatti

szomszédok. (2807)

tudatjuk,

fájdalommal

hunyta

Ciucaş

özv. BERECZKI GYÖRGY

Mély

FELMÉRI ERNŐ tragikus el-

nak és fiának, Máténak. A

hogy a szeretett testvérünk,

rosvásárhelyi

látjuk. Az ész megérti, de a

könnyes

Mély

Együttérzésünket fejezzük ki

gasztalódást kívánunk Júliá-

ELHALÁLOZÁS

temetőben.

mégis egyre várjuk, enyhíti
szívünket,

10.

lyezzük örök nyugalomra a ma-

MEGEMLÉKEZÉS

Tudjuk,

halálának

Bánatos családja. (2802)

ácsmunkát, tetőjavítást, cserépforgatást,

csatornakészítést, tetőfedést Lindabból,

DEMETER

gondoljanak rá kegyelettel!

munkát,

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

emlékeztünk

évfordulóján. Akik szerették,

Tel. 0744-966-747. (19009)
VÁLLALUNK

31-én

Öcsi

Szász Bea. (2818-I)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket

fejezzük

nőnknek

családjának

Orbán-Kis

Csilla

és

ki

kolléga-

szeretett ÉDESAPJA elvesztése

miatt érzett fájdalmában. Prof.
dr. Kikeli Pál és a Procardia
munkaközössége. (19201-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki

kollégánknak,

Csillának
lálozása

Orbán-Kis

ÉDESAPJA

alkalmából.

marosvásárhelyi Szívrendszeri

Klinika

közössége. (2810)

elha-

A

és Ér-

munka-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindazoknak a rokonoknak,

ismerősöknek,

akik

VERES ISTVÁNT az utolsó útjára
kísérték

osztoztak,

és

és

fájdalmunkban
főképpen

a

szomszédjának, Jencinek, aki az

utolsó pillanatig mellette volt. A
gyászoló család. (2798-I)
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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. (60148)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyermekek számára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268866. (60148)

A marosvásárhelyi GUTENBERG KÖNYVESBOLT ELADÓI állás betöltésére keres munkatársat. Elvárások: jó kommunikációs készség, kulturált megjelenés és viselkedés, irodalmi tájékozottság, megbízhatóság. Előnyt jelent, de nem feltétel: kereskedelmi végzettség, könyvesbolti és/vagy kereskedelmi gyakorlat.
Amit kínálunk: jó légkörű, stabil, kulturált munkahely, megbízható munkaadói háttér. A fényképes önéletrajzokat az info@gutenberg-art.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)

AMBÍCIÓS, tapasztalt PINCÉRT keresünk kelementelki PETRY-kúriánk alkalmi rendezvényeire. Ha szívesen dolgoznál gyönyörű helyen jókedvű csapatunkban, várjuk jelentkezésed a petry.wine@gmail.com email-címre vagy a 0737-551-220-as telefonszámon. (19195-I)

MAGYARORSZÁGRA, péksüteményes gyárunkba KOLLÉGÁKAT keresünk azonnali kezdéssel. Tel.
0757-827-291. (19192-I)
PIZZÁST, KONYHÁST, FUTÁRT, PINCÉRT keresünk. Tel. 0755-387-474. (19189-I)

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. (60164)

ÉPÍTŐIPARI CÉG – budapesti munkavégzésre – a következő beosztásokba keres MUNKATÁRSAKAT:
CSŐHEGESZTŐ: 240-260 ezer Ft/hó; SZERELŐ: 210-220 ezer Ft/hó, SEGÉDMUNKÁS: 150-170 ezer
Ft/hó. Biztosítjuk a szállítást, szállást (2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban), valamint napi 3 étkezést és magyarországi egeszségbiztosítási kártyát. Érdeklődni a 0728-241-052-es telefonszámon. (60194-I)

VILLANYSZERELÉSI CÉG alkalmaz dolgozni vágyó fiatalokat. A betanítást és az iskoláztatást vállaljuk.
Tel. 0745-616-600. (19202-I)

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.
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A Siletina Impex
– Helyi
Közszállítási
Vállalat Rt.

személyzetválogatást
szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére:
Követelmények:
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély
(atestat)
– legkevesebb két év
tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal,
a jogosítvány, illetve az engedély, a végzettséget igazoló
iratok másolatával, esetleges
ajánlással a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti
titkárságán nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás
a 0265/269-077-es
telefonszámon.

