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Családi nap a lila birodalomban

Levendulaszüret Kenden

A labdarúgó-világbajnokságról
a 7. oldalon

Illegális a gyűjtés

A 2010. július 16-án kibocsátott 171es számú erdőgazdálkodási törvény
szerint tilos a gombászás az erdőtulajdonos beleegyezése nélkül. Ez azt jelenti, hogy az állami tulajdonban levő
erdők esetén az erdészeti hivataloknál
(erdőkerületek) kell engedélyt kiváltani.

____________4.
Kultúrdiplomácia
és műhelymunka

Június 17. és 25. között magyarországi vendégturnén járt a Maros Művészegyüttes magyar tánc- és
zenekara. A tapasztalatokról, ugyanakkor a nyári évadszünet utáni bemutatóról és rendezvényről Barabási
Attila Csabával, az együttes igazgatójával beszélgettünk.

Sok jó illatú levendula, vidám énekszó, családias hangulat –
ez fogadta vasárnap azokat a kisgyerekes családokat, időseket, akik ellátogattak a nagykendi levendulamezőre, ahol
családbarát piknikkel egybekötve szerveztek Szedd magad!
akciót. Bár a pénteki eső jócskán elmosta a terepet – azok
jártak jól, akik gumicsizmával készültek a szüretre – , a látogatók száma messze felülmúlta a szervezők várakozásait,
több mint ezren töltöttek el néhány kellemes órát a lila birodalomban.

Menyhárt Borbála

Fotó: Bálint Erika

Már a délelőtti órákban énekszótól volt hangos a nagykendi levendulamező, a szomszédos helyszínen, az almafák árnyékában javában szólt
a nóta, méretes üstben rotyogott a gulyás, és lehetett kóstolni levendulából készült finom szörpöt is. Bár a pénteki vihar és a lezúduló csapadék
a levendulamezőt sem kímélte, a gyerekeket csöppet sem zavarta a sár,
lelkesen segédkeztek szüleiknek, nagyszüleiknek, hogy leszedjenek egy
lila csokorra valót. Mivel Kendet kukoricaháncs-„nagyhatalomként” tartják számon, így az érdeklődőknek kukoricaháncs-fonó foglalkozással is
kedveskedtek a szervezők, Rózsa Csaba és felesége, a díszvirágairól
híres Nagy család mutatta be ezen kézműveságazat fortélyait, Fehér
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Nem kapott
könnyített amerikai
vízumot a NATO
volt főtitkára

A számítógépes rendszer automatikusan megtagadta a könnyített vízumra
irányuló kérelmet Solana egyik korábbi iráni látogatása miatt.

____________9.

Következetesség
a kudarcban

Benedek István

A szállítási miniszternek az autópályákkal kapcsolatos emlékezetes kijelentése nyomán készült egy lajstrom a folyamatban levő sztrádaépítésekről az utóbbi
másfél év szociáldemokrata-liberális kormányzatának
idejére nézve. Az egyik hírportálon olvasható elemzés
szerint e kormányok eredménye saját idejükben kezdett
és átadott sztrádaméterben nulla.
Ami lehet siker is és kudarc is, attól függ, merről közelítjük meg. Ha a minden bizonnyal még sokáig emlékezetes elszólás irányából, akkor bizony jókora siker
kéne legyen, mert az illető logika szerint ha nincs
sztráda, nem migrálnak el tőlünk a vállalkozók, és
megmaradnak a munkahelyek.
Ám ha a 2016-ban hatalmat érő választási ígéretek,
majd az ezek nyomán készült első kormányprogram
felől nézzük, amelyről azt ígérték, hogy vesszőre pontosan be fogják tartani, akkor méretes bukás. A koalíció első kormányprogramjában egyebek mellett
tételesen az állt, hogy csak a minket közelebbről érintő
erdélyi projektek közül 2017-ben befejezik a Szászsebes
és Torda, valamint a Lugos és Déva közti szakaszt.
Ez még úgy sem sikerült, hogy az utóbbi útvonalon
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 178. napja,
hátravan 187 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma LÁSZLÓ,
holnap LEVENTE, IRÉN
napja.
LEVENTE: régi magyar személynévből alakult, amely a
lenni igét tartalmazza.
IRÉN: görög eredetű, jelentése: béke.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. június 26.

Eső várható

1 EUR

Hőmérséklet:
max. 190C
min. 140C

1 USD

Megyei hírek

100 HUF

1 g ARANY

4,6620
3,9981
1,4308

161,5899

Búzásbesenyői falunapok

Július 8-án, vasárnap falunapokat rendeznek Búzásbesenyőben. Az ünnepi szentmise a római katolikus plébánián
10.30-kor kezdődik, itt adják át a Pro Búzásbesenyő elismerést azoknak, akik sokat tettek a falu fejlesztéséért, hírnevének öregbítéséért. 12 órakor folytatódik az ünnepi
műsor a Rátoni János Művelődési Házban, ahol a helyi
néptánccsoport is fellép. Délután a sportpályán szabadidős
és sportprogram várja az érdeklődőket. A színpadon 19
órától koncert lesz. Fellépnek: Buta Árpád, Anda Adam, a
Pentachord együttes és Péter Szabó Szilvia. Az ünnepséget tűzijáték zárja.

Csűrszínházi Napok

Június 29. és július 1. között 16. alkalommal kerülnek megrendezésre Mikházán a Csűrszínházi Napok. A rendezvénysorozat június 29-én, pénteken 18 órától kezdődik a
Zereda alkotótáborban készült alkotásokból nyíló kiállítással. 19 órától Marosán Csaba Arany János-estje lesz, 21
órától pedig a budapesti Nemzeti Színház társulata előadja
Szergej Medvegyev Fodrásznő című darabját Viktor Rizsakov rendezésében. Június 30-án, szombaton 18 órától
Dsida Jenő – Nyílt sebe vagyok a szíven szúrt világnak
címmel Bogdán Zsolt, Kovács Éva és Csutak Réka verses
előadása látható. 20 órától a Csíki Játékszín Tamási Áron
Csalóka szivárvány című darabját adja elő Parászka Miklós rendezésében. Július elsején, vasárnap délelőtt 11 órától Póra Zoli és a Stone Hill együttes tart gyermekeknek
és fiataloknak koncertet. Jegyek a 0744-394-186-os telefonszámon foglalhatók, átvétel a helyszínen.

Vonzások – Atyhában

Ötödször rendezi meg képzőművészeti kiállítását a Művészek Atyhai Társasága. A Vonzások elnevezésű csoportos
tárlat helyszíne a Kakasülő Galéria, Vinczeffy László sepsiszentgyörgyi festőművész portáján. Az ünnepélyes megnyitóra június 30-án, szombaton délben 12 órakor kerül
sor. A Társaság tagjai – Berze Imre, Bocskay Vince, Kuti
Botond, Kuti Dénes, Sánta Csaba, Vargha Mihály és Vinczeffy László – a közelmúltban már állítottak ki közösen,
októberben Marosvásárhelyen is bemutatkoznak. A mostani alkotásaik mellett egy-egy meghívott kollégájuk –
Péter Eszter, Gergely Zoltán, Szabó Annamária, Lakatos
László, Căbuz Andrea, Szabó Réka és Jakobovits Márta
– munkái láthatók. A műveket és az alkotókat Lőrincz Ildikó
művészettörténész méltatja a tárlatnyitón.

Lakossági fórumok

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete közigazgatási témájú lakossági fórumokat kezdeményezett, ahol a jelenlevők a körzetükben levő gondokat vetik fel az elöljáróknak,
a helyi tanácsosoknak. A következő időpontokban és helyszíneken várják az érdeklődőket: június 27-én 18 órától a
kövesdombi körzetben az unitárius egyházközség gyűléstermében, június 28-án 19 órától az Egyesülés negyedben
levő Szabadi úti református templom közösségi termében,
július 12-én 18 órától a Somos sétányi körzetbeliek a Köpeczi–Teleki-házban találkoznak.

Jászberényi Sándor
a Látó színpadán

Ma 17 órától Jászberényi Sándor író, újságíró a Látó júniusi színpadának vendége a marosvásárhelyi G. Caféban.
Házigazda: Szabó Róbert Csaba.

Hírszerkesztő: Vajda György
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Anyanyelvből érettségiztek

Mártírszerep és utazás

Anyanyelvből mérték fel tegnap az érettségizők
tudását, az írásbeli vizsga országszerte a magyar
mellett német, szerb, szlovák, horvát, török,
ukrán, valamint olasz nyelvből és irodalomból
zajlott. Maros megyében a 935 jelentkezőből
907-en jelentek meg a megmérettetésen, 863-an
magyarból, 44-en németből vizsgáztak – tájékoztatott Illés Ildikó megyei főtanfelügyelő-helyettes,
akitől azt is megtudtuk, hogy a megyében nem
történt szabálysértés az anyanyelvi vizsgán.

Nagy Székely Ildikó

A hétfői román írásbeli után az anyanyelvi sem okozott
különösebb nehézséget az általunk megkérdezett diákoknak. Nagy Szilárd, az Egyesülés középiskola végzőse a reál
szakosoknak összeállított tételsorról számolt be.
– Az első tételnél Nagy László Ki viszi át a szerelmet
című költeményét kellett elemezni, a második feladatsor
az okos eszközök fejlődéséről szóló szöveg értelmezéséhez
kapcsolódott. A harmadik tételnél a mártír szerepéről kellett értekeznünk egy tanult epikai mű alapján. A Margit-legendát, Zrínyi Miklóstól a Szigeti veszedelmet,
Kosztolányi Dezsőtől a Pacsirtát, Jókaitól pedig A kőszívű
ember fiait választhattuk. Én a Margit-legenda mellett döntöttem.
Szilárd úgy vélte, a szövegértelmezéshez kapcsolódó
második tétel volt a legegyszerűbb, de a verselemzéssel és
az értekezéssel is könnyen megbirkózott.
A humán szakon végzett diákoknak a harmadik tételnél
az utazás motívumáról kellett értekezést írniuk, ehhez
Kosztolányi Pacsirtáját, Jókai Mór Aranyemberét, illetve
Krúdy Gyula A hídon című novelláját használhatták fel.
Ma a szaknak megfelelő kötelező tantárggyal folytatódik, csütörtökön pedig a választott tantárggyal zárul a vizsgasorozat. Mint ismeretes, az érettségi térfigyelő
kamerákkal felszerelt termekben zajlik. Akit csaláson

Rendőrségi hírek

Közlekedési kihágások
Június 23-án délelőtt a segesvári rendőrök Róra faluban
az úton megállítottak egy járművet. Kiderült, hogy lejárt
az ideiglenes rendszámtáblája. Ugyanaznap 23 órakor a
gernyeszegi rendőrök egy erdőszentgyörgyi 15 éves fiút
vontak felelősségre, mert jogosítvány nélkül vezetett egy
ATV-t. Húsz perccel később a szászrégeni Argeş utcában
egy 36 éves helybéli férfi gépkocsiját ittasan, jogosítvány
nélkül vezette. Június 24 én éjfélkor futott csőbe egy 33
éves marosludasi férfi, aki gépkocsiját szintén jogosítvány
nélkül vezette, mi több, az ideiglenes rendszáma is lejárt.
Ugyanaznap éjjel 1 órakor a segesvári Mihai Viteazul utcában ellenőriztek egy 25 éves járművezetőt, akinek leheletében 80 mg/l alkohol volt. Az említett esetekben bűnvádi
eljárást kezdeményeztek a törvénysértők ellen.
Balesetek
Június 22-én 19 óra után a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu utcában egy 42 éves férfi elvesztette uralmát gépkocsija fölött, és nekiütközött egy másik járműnek. Kiderült,
hogy a balesetet okozó leheletében 1,90 mg/l alkohol volt,

RENDEZVÉNYEK

A Kemény Zsigmond Társaság
évadzárója

Az unitárius egyház Bolyai téri hivatalának tanácstermében július 3-án, kedden 18 órakor tartja évadzáró összejövetelét a Kemény Zsigmond Társaság. Ezúttal is a
Lyukasóra várja válaszadásra közönségét, újdonság lesz,
hogy a tanári kar minden tagja külön-külön egy-egy maga
választotta tematikából állítja össze kérdéseit, és ennek a
megfejtése lesz végül a kiegészítő kérdés. Meghívottak:
Haller Béla, Káli Király István, Láng Orsolya, Markó Béla,
Molnár József, Nagy Attila, Nagy Miklós Kund és Sebestyén Aba.

érnek, azt kizárják a vizsgáról, és a következő két vizsgaidőszakon sem vehet részt, emellett a korábban zajlott,
nyelvi és digitális kompetenciákat felmérő eredményeit
sem veszik figyelembe.
Az ideiglenes vizsgaeredményeket július 4-én, szerdán
déli 12 óráig teszik közzé, az óvásokat aznap 16 óráig fogadják. A végső eredményeket július 9-én hozzák nyilvánosságra. Érettségi oklevelet az kaphat, aki a
kompetenciavizsgákat letette, az írásbelik mindegyikén
pedig legalább ötöst ért el, illetve az írásbelik átlaga legalább hatos. A sikertelenül vizsgázók július 10–13. között
iratkozhatnak be a pótérettségire, amelynek írásbeli vizsgái
augusztus 20–23. között zajlanak.

ezért bűnvádi eljárást kezdeményeztek ellene. 23-án 14
órakor Radnót mellett egy 33 éves nő gépkocsijával átsodródott az ellentétes sávra, és frontálisan ütközött a szembe
érkező haszonjárművel. A balesetben a nő életét vesztette.
Ugyanaznap, 15 perccel később, Balavásáron egy motorkerékpáros elütött egy gyalogost az út szélén, majd továbbhajtott. Kiderült, hogy ittas volt, és nem volt jogosítványa.
A gyalogos könnyebb sérüléseket szenvedett, a motoros
ellen bűnvádi eljárást kezdeményeztek, mert testi sérülést
okozott, jogosítvány nélkül vezetett be nem jegyzett járművet, és elhagyta, illetve módosította a baleset helyszínét.
Június 24-én 7.40-kor szintén Balavásár mellett egy 46
éves férfi járművével az árokba sodródott, 29 éves utasa
könnyebben megsérült. Ugyanaznap este a marosvásárhelyi Testvériség utcában egy 45 éves férfi elgázolt egy szabályosan közlekedő 70 éves kerékpárost, aki súlyos
sérülésekkel került kórházba.
Fát lopott
Június 23-án a Görgény-völgyi Hodákon egy 42 éves
férfi járművével 14.900 lej értékben 42,74 köbméter fát
szállított hivatalos iratok nélkül. A fát elkobozták és átadták
a szászrégeni erdőkerületnek, a tettest megbírságolták.
(v.gy.)

A III. Richárd a Nemzetiben

Június 29-én, pénteken 19 órától a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Underground termében bemutatják
William Shakespeare III. Richárd című drámáját. Látványtervező: Szőke Zsuzsi, látványtervező-asszisztens:
Papp Gyopár, Mihály Katalin e.h., koreográfus: Szabó
Franciska, zeneszerző: Pásztor Márk, produkciós vezető: Medve Zsuzsa, rendezőasszisztens: Bilibók Anita,
segédei: Renczés Viktória, Dobrovszki Dóra, Ősz
Emese e.h. Rendező: Bélai Marcel. Az előadás létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. További előadások: június 30-án, szombaton 17 és 21 órától. Az
előadás 16 éven felülieknek ajánlott. Az előadásokban stroboszkópot használnak. Jegyfoglalás a
www.biletmaster.ro-n

Sorsolás a Bernády Házban ma 15 órakor!

A Népújság ma 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea utca 6. szám) a Hűséges előfizető
– JÚNIUS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és
a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Hivatalosan is telekkönyvezhetők a mezőgazdasági
zsebszerződések alapján szerzett területek

Az országos szisztematikus kataszterezés során az első telekkönyvezésnél érvényesek lesznek a mezőgazdasági zsebszerződések is. Különösebb bürokrácia és anyagi megterhelés
nélkül ezentúl hivatalosan telekkönyvezhetik a mezőgazdasági zsebszerződések értelmében szerzett területeket az érintettek, azt követően, hogy a parlament alsóháza döntő házként
szavazott az RMDSZ által benyújtott módosításról.
Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője rámutatott, hogy több ezer gazdát érint a módosítás, és nagy előrelépést jelent a kültelkek telekelésében, főleg vidéki
környezetben. „Ezen módosítás által tisztázzuk a mezőgazdasági területek körüli, sok éve tartó, tulajdonviszonyokra vonatkozó problémát. Ma sikerült törvényes megoldást találnunk
az egyik olyan kataszteri gondra, amely több évtizede fennáll”

– mutatott rá Korodi, majd hozzátette, hogy a zsebszerződések
kétharmada nem rendelkezik közjegyzői hitelesítéssel, tekintettel arra, hogy telekkönyvek hiányában történt az adásvétel,
így nem volt lehetőség a szerződés hivatalosítására. Az
RMDSZ már négy éve jelezte a kataszteri hivatalnak ezt a
problémát, azonban erre csak parlamenti úton lehetett törvényes megoldást találni – emlékeztetett a frakcióvezető. Az
RMDSZ által kidolgozott módosítás nemcsak a zsebszerződések helyzetét tisztázza, hanem azon gazdáknak is segít rendezni tulajdonjoggondjaikat, akiknek a telekkönyvét az
1938/115-ös rendelettörvény alapján állították ki, azonban ez
utóbbi esetében 2009-től harminc évre visszamenőleg, azaz
1979-ig nem lehet módosítás az illető telekkönyvben.
(közlemény)

Liviu Dragnea, a PSD elnöke hétfőn kilátásba helyezte Klaus Iohannis államfő felfüggesztését, amiért az elnök mindmáig nem tett eleget a
korrupcióellenes főügyész leváltását előíró, több
mint két hete hatályos alkotmánybírósági döntésnek.

zéknek nincs esélye összegyűjteni a kormánybuktatáshoz
szükséges abszolút többséget.
Az ellenzék bizalmatlansági indítványát hétfőn olvasták fel
a parlamentben, vitát és titkos szavazást pedig ma rendeznek
róla a két ház együttes ülésén.
Kelemen Hunor szerint semmi ok nincs
az elnök felfüggesztésére
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke azt nyilatkozta kedden,
semmi okát nem látja annak, hogy felfüggesszék Klaus Iohannis államfőt elnöki tisztségéből. A szövetségi elnök Liviu
Dragneának, a PSD elnökének a kijelentésére reagált ezzel,
aki nemrégiben azt nyilatkozta, hogy Iohannis „alkotmányellenesen sokat” halogatta a DNA főügyésze, Laura Codruţa
Kövesi menesztéséről szóló rendelet aláírását, éppen ezért ő
nem zárja ki az államfő tisztségéből való felfüggesztésének a
lehetőségét. „Az elnök megsértette az alkotmánybíróság döntését ma, június 26-án? Elmondtam múlt héten is, elmondtam
ezelőtt két héttel is, elmondom most is, és ha kell, elmondom
jövő héten is, hogy nem támogatjuk a felfüggesztését, mivel
nincs okunk támogatni azt. A köztársasági elnök nem fogja
azt mondani, hogy nem tartja tiszteletben az alkotmánybíróság
döntését, az ismételten hibás döntés lenne a részéről, és én
meg vagyok győződve arról, hogy tiszteletben fogja tartani”
– nyilatkozta Kelemen Hunor. Arra a kérdésre, hogy az államelnök szándékosan késlelteti-e a főügyész felmentését, az
RMDSZ elnöke szintén kérdéssel felelt: „Az, hogy gyorsabban, mit jelent? Létezik erre egy alkotmányos kifejezés? Létezik egy olyan alkotmányos kifejezés, amelyet (szerk. megj.:
az elnök) nem tartott tiszteletben? (hírösszefoglaló)

Liviu Dragnea kilátásba helyezte
az államfő felfüggesztését

Dragnea újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott,
hogy „nem kizárt” az államfő felfüggesztése, mert szerinte Iohannis gúnyt űz az alkotmánybíróságból, amikor „megengedhetetlenül” hosszú ideje mondogatja, hogy (a döntés
megértéséhez) még „olvasnia” kell az indoklást.
Dragnea harciasságát a média ellentámadásnak tekinti, miután a legfőbb politikai ellenfelévé vált államfő szombaton kijelentette, hogy Dragneának második korrupciós ítélete után
el kellene tűnnie a közéletből.
A PSD elnökét saját pártja ugyan támogatásáról biztosította,
a jobbközép ellenzék azonban bizalmatlansági indítvánnyal
próbálja megbuktatni a Dragnea bábjának tekintett Viorica
Dăncila miniszterelnököt, az utca pedig ellenzéki tüntetőktől
hangos, akik a Dragnea–Dăncila páros lemondását követelik.
Dragnea a koalíciós pártok hétfői együttes frakcióülése után
azt is bejelentette, hogy a PSD és liberális koalíciós partnere,
az ALDE törvényhozói részt vesznek ugyan a bizalmatlansági
vitán, a szavazáson azonban nem. Az immár megszokottá vált
óvintézkedéssel azt akarják meggátolni, hogy a kormányoldal
esetleges „árulói” a titkos szavazás leple alatt segítséget nyújtsanak az ellenzéknek a kormánybuktatásban.
A PSD–ALDE koalíció a parlamenti helyek mintegy 53
százalékával rendelkezik, így ha ők nem szavaznak, az ellen-

Románia a Fekete-tenger térségében naponta szembesül
az Oroszország részéről jövő provokációkkal

A Fekete-tenger térségében Románia naponta
szembesül Oroszország agresszivitásával, de kibertámadásokkal is – mondta Mihai Fifor védelmi miniszter egy, az Associated Press hírügynökségnek adott
interjúban.

A hétfőn megjelent interjúban Fifor úgy fogalmazott: véleménye szerint egyetlen nap sem telik el Oroszország részéről
jövő provokációk nélkül, amelyek Románia légterében, illetve
felségvizein nyilvánulnak meg, de a román kormány igyekszik
minél hatékonyabban fellépni ezek ellen.
A miniszter felidézi, hogy Románia befogadta az Amerikai
Egyesült Államok egyik fontos katonai bázisát, és határozottabban foglalt állást Amerika mellett, mint szomszédai, ezért
Oroszországgal fagyosabbá vált a viszony, noha a Krím félsziget annektálása után Oroszország gyakorlatilag Románia

szomszédjává vált, és szinte naponta növeli haderejét a Krím
félszigeten új hadihajókkal, új tengeralattjárókkal.
Fifor megerősítette, hogy idén Románia a bruttó hazai termék (GDP) 2%-át védelemre fordítja, és azt is tervbe vette,
hogy az afganisztáni Resolute Support küldetésben levő katonák számát a jelenlegi 700-ról 900-ra emeli – ehhez azonban
a Legfelső Védelmi Tanácsnak és a parlamentnek is hozzá kell
járulnia.
Mihai Fifor az interjúban azt mondta, hogy Románia több
szempontból is az interferenciák térsége: politikailag, a kisebbségek jelenlétének köszönhetően, és azért is, mert bizonyos körökben ellenállás mutatkozik azon tervvel szemben,
hogy Bulgárián, Románián, Magyarországon és Ausztrián keresztül vezető gázvezetéket építsenek, amely részben függetlenítené országunkat Oroszországtól. (Agerpres)

Európának növelnie kell
innovációs teljesítményét

Az Európai Unió (EU) innovációs teljesítménye javul,
de további erőfeszítésekre van szükség Európa globális versenyképességének biztosításához – közölte
pénteken közzétett, 2018-as adatokat feldolgozó
európai innovációs eredménytáblájában az Európai
Bizottság.

Az európai innovációs eredménytábla idei kiadása pozitív
tendenciát mutat az uniós országok többségében. 2010 óta az
EU innovációs teljesítménye átlagosan 5,8 százalékkal nőtt.
Az utóbbi 8 évben 18 uniós országban növekedett, 10 tagállamban pedig csökkent az innovációs teljesítmény. A legjelentősebben Litvániában, Máltán, Hollandiában és az Egyesült
Királyságban nőtt a teljesítmény, a legnagyobb csökkenés
pedig Cipruson és Romániában volt.
Idén is Svédország innovációs teljesítménye a legjobb az
EU-ban, utána sorrendben Dánia, Finnország, Hollandia, az
Egyesült Királyság és Luxemburg következik. Ez utóbbi ország most először került a vezető innovátorok közé. Németország az erős innovátorok csoportjába esett vissza.

A sor legvégén Románia, Bulgária, Horvátország és Lengyelország sorakozik.
A szövegből kiderül, hogy globális szinten az EU csökkentette hátrányát Kanadával, Japánnal és az Egyesült Államokkal
szemben. Az EU továbbra is jobban teljesít Kínánál, fölénye
azonban rohamosan csökken, mivel Kína háromszor gyorsabb
ütemben fejlődött, mint az EU. Dél-Koreához képest az EU
teljesítménye visszaesett, azonban az elkövetkező években az
uniós országok várhatóan fokozatosan behozzák majd lemaradásukat.
Az innovációs teljesítményt illetően a legnagyobb mértékű
javulás a széles sávú rendszerek elterjedése, az emberi erőforrások, valamint a kutatási rendszerek vonzereje terén volt
megfigyelhető. Ez utóbbi főképp a nemzetközi publikációkban való részvételnek tulajdonítható. A kutatásra-fejlesztésre
fordított közkiadások GDP-hez viszonyított aránya továbbra
is a 2010-es szint alatt van. Mint közölték, a következő két
évben az EU innovációs teljesítménye összességében várhatóan 6 százalékkal javulni fog. (MTI)

Ország – világ
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Elektronikus anyakönyvi
rendszer EU-s támogatással

Az anyakönyvi okiratok informatikai feldolgozását
célzó programot indított el hétfőn az európai alapokért felelős minisztérium – közölte Rovana Plumb
miniszter. Plumb szerint minden születési, házassági, halotti, illetve válásról szóló anyakönyvi okiratot
feldolgoznak, az összesen ötvenmillió irat egy integrált informatikai rendszerbe kerül. A 185 millió lej értékű programot európai uniós alapokból
finanszírozzák, kivitelezésére 36 hónap áll rendelkezésre. Carmen Dan belügyminiszter szerint a projekt
az általa vezetett tárca fontos célkitűzései közé tartozik, és jelentősen hozzájárul majd az ügyintézés
egyszerűsítéséhez, a bürokrácia csökkentéséhez.
„Azáltal, hogy az anykönyvi okiratok elektronikus formában is elérhetők lesznek, nem fog többé késni a
másodpéldányok kibocsátása az eredeti okmány elvesztése esetén” – fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, hogy a másodpéldányokat bárhol igényelni
lehet majd, nem csak a születési helyen. (Agerpres)

Újabb esőzések jöhetnek

Jelentős mennyiségű esőre vonatkozó másodfokú
(narancssárga) riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kilenc erdélyi és moldvai
megyére. Az ország több mint felére elsőfokú riasztás lesz érvényes a mai nap folyamán. Az ANM szerint ma reggel 9 órától 23 óráig Kovászna, Prahova,
Buzău és Vrancea megye, valamint Brassó, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea és Bákó megye hegyvidéki térségeiben jelentős mennyiségű, négyzetméterenkénti
40-50 liter, helyenként akár 60-70 liter csapadékra
is számítani lehet. Az ország több központi, keleti,
déli és északi megyéjében elsőfokú riasztás lesz érvényben ma hajnali 3 órától 23 óráig. Erdély déli és
keleti részén, Moldvában, Dobrudzsában, Munténiában és Olténiában a csapadék mennyisége eléri a
négyzetméterenkénti 20-30 litert, elszórtan akár a
40-50 litert is. Emellett főleg keleten és délkeleten
felhőszakadásra, megerősödő szélre, villámlásra és
akár jégesőre is számítani lehet. (Agerpres)

Az USR nem fogadhat több
meghívottat a parlamentben

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem
fogadhat több meghívottat a parlament épületében
az ülésszak hátralevő napjaiban – döntötte el kedden a képviselőház házbizottsága. Georgian Pop alsóházi titkár szerint a parlament folyosóján tartott
múlt heti tiltakozó akcióhoz hasonló eseteket megelőzendő két döntést is hozott az alsóház vezetősége keddi ülésén. Egyrészt határozat született
arról, hogy az USR-frakció képviselői ebben az ülésszakban nem fogadhatnak több meghívottat a parlamentben, másrészt pedig arról is döntöttek, hogy
az alsóház munkálatai alatt csak a képviselők, az újságírók, valamint a frakciók és bizottságok személyzete tartózkodhat a folyosókon, turisták vagy
meghívottak nem. (Agerpres)

Következetesség
a kudarcban

(Folytatás az 1. oldalról)
könnyítésnek a hatalomátvételkor már gyakorlatilag
kész volt egy 15 km-es rész, ahol csak az avatószalagot
kellett elvágni. De nem áll jobban az akkori kormányprogram közúti infrastruktúrára vonatkozó részében
szereplő többi projekt sem, az is kétséges, hogy ez a kormányzat a mandátuma végéig legalább egy ilyen munkálatot be tud fejezni. Valószínűleg akkor sem menne
nekik, ha tényleg akarnák, mert a jó munkához hozzáértés is kellene.
De jól láthatóan a kisebb gondjuk is nagyobb nemcsak a sztrádaépítésnél, hanem lehetne még sorolni azokat a szakterületeket, ahol a mandátuma feléhez
közeledő kormányzat nem tartotta be a szavát. És nem
azt láttuk, hogy a program vesszőig való betartásának
elmulasztása miatt hullottak volna fejek, itt csak az repült, aki a vezéri kegyekből kiesett. Ebben a kormányzatban a szolgai talpnyalás a teljesítmény fokmérője.
Csak az a baj, hogy a helyükre törekvők sem biztos,
hogy jobban dolgoznának. Ha volt itt olyan kormányzat
a rendszerváltás óta, amely tálcán kínálta a magas labdákat egy rátermett ellenzéknek, hát ez a mostani volt
a leginkább az. És nemigen akadt több a túloldalon a
tarsolyokban egy-egy bizalmatlansági indítványnál,
senki nem mutatott fel összefüggő programot arról,
hogy mit tenne másként, még az sem, aki az eddig leszerepelt pártokétól lényegileg eltérő politizálás ígéretével került be a porondra. Pont ezért a mai
bizalmatlansági indítvány is esetleg egy új epizódszereplőt hozhat a bolhapiacra, lényegi változásról álmodni is kár.
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Családi nap a lila birodalomban

(Folytatás az 1. oldalról)
Csaba pedig gitárjátékával járult
hozzá a jó hangulathoz.
Rózsa Csaba és felesége, Orsolya
2015 óta foglalkoznak levendulával, akkor telepítették az első ültetvényt, kezdetben egy negyed
hektáron, de azóta megduplázták,
jelenleg fél hektáron vannak levendulatöveik. Kérdésemre, hogy miért
éppen levendula, Rózsa Csaba így
fogalmaz: – A levendulába egyszerűen beleszerettünk, majd amikor
eldöntöttük, hogy ezzel fogunk foglalkozni, beültünk az autóba, el-

mentünk Tihanyba, hiszen az az
egyik leghíresebb levendulatermesztő település, megkerestünk néhány embert, és elbeszélgettünk
velük a termesztésről, gondozásról
– elevenítette fel a kezdeteket a fiatal termelő.
A kendi Lavenderland gazdaságból származó termés nagy részét
feldolgozzák, különböző termékeket állítanak elő: illatosító zsákocskákat, szörpöt.
– A maradék virágból idén először próbálkozunk illóolajpárlással.
Eddig nem készítettünk illóolajat,

Gombászok figyelmébe

II. Vibe Fesztivál

Illegális a gyűjtés

Az esős időszak után elszaporodnak a gombák, így egyre
többen – nem csak hobbiból –
mennek gombászni az erdőbe. A gomba igen fontos
élelmiszer, hiszen nagyon sok
proteint, vitaminokat (D, C, E
és B), ásványi és emésztést
elősegítő anyagokat is tartalmaz. Koleszterinmentes, így
fogyasztása a fogyókúrázóknak is ajánlott.

Nem kell megfeledkeznünk
arról, hogy az erdőben és a legelőkön gyűjtött gombák között több a
mérgező fajta, amelyek hányingert,
fejfájást, hasmenést okozhatnak, de
vannak az idegrendszerre gyorsan
ható, halálos fajták is. Romániában
50 mérges gombafajta található.
Míg egyes fajták esetében hosszas
főzéssel eltávolíthatók a mérgező
anyagok, mások ezt követően is
igen mérgezők. A kellemetlenség
megelőzéséért KIZÁRÓLAG azokat a gombákat gyűjtsék, amelyeket
ismernek. Ma már számos internetes oldal fényképes leírásokat is tartalmaz, amelyek okostelefonról is
elérhetők, ha már nem viszünk
gombászásra magunkkal szakkönyveket. Amelyik gombában nem va-

mivel nem rendelkezünk az ehhez
szükséges felszereléssel, viszont
most átalakítunk egy pálinkalepárló
berendezést, és reméljük, hogy kezdetben megfelel a célnak, ugyanis
rengetegbe kerül egy ilyen felszerelés. A szörpöket zömében marosvásárhelyi
vendéglátóegységek
vásárolják fel, főként levendulás limonádé készítéséhez használják
alapanyagként – tudtuk meg Rózsa
Csabától.
Az idén oly népszerűvé sikeredett Szedd magad! akcióra már tavaly volt próbálkozás, akkor

gyunk biztosak, azt inkább hagyjuk
ott, vagy ha már leszedtük, fogyasztás előtt kérjünk tanácsot szakavatott mikológustól. Ajánlott a
Málnási László gombászegyesülethez fordulni. A szakértők azt javasolják, hogy élelmiszerüzletekből,
lerakatokból vásároljanak gombát.
Ha mégis az erdőben szedett gomba
valamilyen rendellenességet vált ki,
rosszullétet okoz, azonnal hívják a
mentőszolgálatot, mert ha mielőbb
orvoshoz fordulnak, megelőzhető a
méreg hatóanyagának az elterjedése
a szervezetben.
Gombászáskor egy másik tényezőt is figyelembe kell venni. A
2010. július 16-án kibocsátott 171es számú erdőgazdálkodási törvény
szerint tilos a gombászás az erdőtulajdonos beleegyezése nélkül. Ez
azt jelenti, hogy az állami tulajdonban levő erdők esetén az erdészeti
hivataloknál (erdőkerületek) kell
engedélyt kiváltani. Ellenkező esetben az erdészek, a rendőrök vagy
akár a csendőrök 2000–5000 lej közötti bírságot róhatnak ki. Hasonló
a büntetés, ha szarvasagancsot találunk, vagy erdei gyümölcsöt,
gyógynövényt gyűjtünk, illetve a
patakokban horgászunk. (v. gy.)

Illusztráció

utolsó pillanatban, pénteki napon
hirdették meg, hogy szombat-vasárnap Szedd magad! akció lesz, de
így is a két nap alatt közel száz személyt ki tudtak csalni a levendulamezőre. Ekkor jött az ötlet, hogy
érdemes lenne egy kisebb fesztivállal összekötni a szüretet. Ez
idén meg is történt, és a család azt
tervezi, hogy jövőre kétnapos
programmal kedveskednek majd a
látogatóiknak. Az a terv, hogy ne
kizárólag a levenduláról szóljon ez
a fesztivál, hanem a kukoricaháncsról is, ugyanis a településnek
ez is jellegzetessége, továbbá egy
ilyen jellegű esemény jó alkalom
arra, hogy a helyi értékeket bemutassák az ide látogatóknak, ezért
idén is jelen volt néhány helyi termelő. Ugyanakkor azt tervezik,
hogy a kisgyerekek örömére egy faelemekből álló játszóteret is kialaa
levendulamező
kítanak
szomszédságában.
A helyszűke ellenére egyetlen
dudaszó sem hangzott el
– Idén a látogatók száma messze
felülmúlta a számításainkat, vártunk néhány száz személyt, ezzel
szemben több mint ezren látogattak
el az ültetvényre. Mintegy kétszáz
kilométeres körzetből, Brassóból,
Sepsiszentgyörgyről, Kolozsvárról
is érkeztek, Marosvásárhelyről egybusznyi nyugdíjast láttunk vendégül. Sajnos az utóbbi két héten
négyszer tombolt vihar a környéken, és a levendulát eléggé tönkretette. Az esemény előtt alig egy
nappal, pénteken volt az utolsó és
egyben a legnagyobb vihar, ami
szétmosta az ültetvényt, sár volt,

ennek ellenére senki sem panaszkodott. Volt, aki szóvá tette, hogy remélték, lilábbak lesznek a
virágok, de igazából két-három
hét, amíg csodás látványt nyújt. A
levendula a tapasztalataink, de a
szakkönyvek szerint is nálunk június végén virágzik. Tavaly is így
volt, de idén a tavaszi meleg és
szárazság miatt egy hónappal korábban virágzott – árulta el a termelő.
Rózsa Csaba elismerően szólt a
látogatók által tanúsított türelemről
és jóérzésről, ugyanis, annak ellenére, hogy egy igen keskeny, mezei
úton lehetett megközelíteni az ültetvényt, illetve leparkolni a gépkocsikat, egy dudaszót sem lehetett
hallani. Mint mondta, a jövőre
nézve kissé át szeretnék gondolni a
helyszín megközelíthetővé tételét,
az esemény idejére egyirányúvá
kellene tenni a keskeny utat,
ugyanis van egy másik út is a közelben, ahol vissza lehet jutni a főútra.
Levendulát bérbe
Néhány levendulatő mellett ízléses kis fatáblácskán egy-egy név
szerepelt, és mint kiderült, ez egy
projekt, öt évre bérbe lehet venni
egy-egy levendulatövet.
Nemrég egy sajnálatos tűzeset
következtében leégett egy épület,
aminek a rendbetételéhez a családnak támogatásra van szüksége,
ezért úgy döntöttek, hogy levendulatöveket adnak bérbe. A tulajdonosoknak, akiknek a neve egy
kis táblácskán fel van tüntetve a
tövek mellett, jár virág, illatosító
zsákocska és természetesen
szörp is.

Maradandó élmények,
összművészeti programok

Sajtótájékoztatót tartott hétfőn a
kevesebb mint két hét múlva ismét
Marosvásárhelyen rajtoló Vibe
Fesztivál szervezőcsapata. Amint
azt az elhangzottakat összefoglaló
közleményükben tudatják, a tavalyi
első kiadás után idén teljesen megújul a helyszín, számos nappali tevékenységgel bővül a program, a Vibe
KOLI pedig négyhelyszínessé nő.
– A Vibe legfontosabb célja idén
is ugyanaz, mint ami tavaly volt: lehetőséget adni az erdélyi magyar fiataloknak,
egyetemistáknak,
középiskolásoknak a találkozásra
egy olyan környezetben, ahol maradandó élményekkel gyarapodnak –
mondta el Rés Konrád Gergely
fesztiváligazgató, aki szerint a teljes
programot ennek a szempontnak és
az idei témának, a REconcept Erdélynek a szellemében állították
össze. A gazdag programkínálat
nem kis részben a sok partnerintézménynek,
diákszervezeteknek,
egyetemeknek köszönhető.
– Idén a fesztiválozók egy újragondolt helyszínre érkeznek meg,
amelyben ezúttal a Maros főszerepet kap, aminek nagyon örülünk. A
Vibe-ot idén nem a megszokott útvonalon, hanem a Maros-part töltésén, a folyóparton végigsétálva
lehet megközelíteni. A fesztiválkapu eléréséhez egy, ezekben a napokban épülő új hídon is át kell majd
kelnie mindenkinek. Az újragondolt
fesztiválhelyszínhez látványos és
sokfunkciós építészeti installációk is
tartoznak. Bitay Mátyás, a budapesti
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
hallgatója elmondta, idén a KOLI
Kerten végigsétálva juthatunk a
fesztiválhelyszínre, útközben pedig
különböző installációkkal találkozhatunk. A nagyszínpad új díszítést
kap, vele szemben felépül egy
három méter magas tribün, ami új
rálátást ad a területre és ideális lesz
szelfipontnak is. Az újragondolt
VIP zóna különlegessége egy fedett

emeleti tetőtér és egy hangulatos
kertrész, ugyanakkor közelebb
kerül a nagyszínpadhoz.
A Vibe KOLI, a fesztiválon elhangzó előadások, beszélgetések,
azaz a nyári egyetem idén nem két,
hanem négyhelyszínes lesz. Előadótérként a KOLI Udvar és KOLI
Garázs szolgál majd, a Maros-parti
fák árnyékában pedig a KOLI Kertet rendezik be. Igazi újdonság a
Free Speech Stage, ahol a fiatalok
felvállalhatják a nyilvánosság előtt
álláspontjukat arról, ami foglalkoztatja őket, és ezzel gyakorolhatják a
szólásszabadság adta jogot és felelősséget. A KOLI-ba olyan neves
előadókat, tudósokat, hírességeket
és közéleti személyiségeket hívtak
meg többek között, mint Csinta
Samu, a Sepsi OSK klubigazgatója,
dr. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, dr. Szász Levente, a BBTE dékánhelyettese, dr.
Tonk Márton, a Sapientia EMTE
dékánja vagy épp Horváth Lilla
utazó vlogger. Panelbeszélgetések
is lesznek, ahol a fesztiválozók találkozhatnak politikusokkal, intézményvezetőkkel, vállalkozókkal,
sportolókkal, művészekkel, akik
nyitottak lesznek a párbeszédre is.
– Ezenkívül számos karrier- és
készségfejlesztő workshop, egészségsátor várja majd az érdeklődőket
– árulta el Borzási Sarolta, a KOLI
szakmai koordinátora.
Amint továbbá elhangzott, a
koncertek és az izgalmas panelbeszélgetések mellett a fesztivál legfontosabb célcsoportját jelentő
16-24 éves korosztály számára a
divat nagyon fontos. Ezért hozták
létre a Fashion Corner nevű szociális teret, amelyen egymásra találhatnak a legmenőbb erdélyi magyar
ruha- és kiegészítő-tervezők a fesztiválozókkal. Sámi Zsuzsa, a
Fashion Corner felelőse elmondta,
számos designert, vloggert hívtak
meg, akikkel beszélgethetnek a

fesztiválozók, és ékszerkészítő
workshopon is részt vehetnek. A
Fashion Corner napindító helyszínnek is ideális lesz a korán nyitó, kellemes, árnyékos kávébár miatt.
Közben tucatnyi kézműves-kollekcióból mazsolázhatunk kedvünkre.
Mindezek mellett egy marosvásárhelyi szépségszalon két fodrásza és
sminkese is a szépülni vágyók rendelkezésére áll majd.
Az Európai Unió 2018-ban ünnepli a kulturális örökség európai
évét, amihez a Vibe Fesztivál egy
többrendeltetésű installációval csatlakozik. A Kerengő, ami a kolostortemplomok kerengőiből inspirálódott, egyszerre lesz egy speciális,
homokkal feltöltött chill zone és egy
multiszenzoriális utazás helyszíne,
amin érzékszerveinkre gyakorolt hatásokkal kerülhetünk közelebb egyegy ismert magyar művészhez. A
láthatatlan színház eszköztárát használva Tóth Árpád, Cseh Tamás,
Macskásy József és Dsida Jenő művészetéhez. A Kerengő szakmai partnere és támogatója a Művelődés
folyóirat.
A Vibe Fesztivál idei fellépői: a
Sigma, Jax Jones, Wellhello, Dub
Pistols sound system, Margaret Island, Freestylers, Esti Kornél, Byalex és a Slepp, Intim Torna Illegál,
Blahalouisana, Chris Lawyer, NB,
Kistehén, Anna and the Barbies, Jóvilágvan, Magashegyi Underground, Cloud9+, Sub Bass Monster,
Hősök, Funkorporation, Kelemen
Kabátban, DJ Shiver, Stan és Span,
Wrepperz, Simó Annamária és zenekara, SRG Production, BRNY,
Andrei Chelbezan, Deejay Lilboy,
Koszika and the Hotshots, Funky
Hats, SZ4P, Barbár Fivérek, Siska
Finucci, Mike Mykanic, PDBR,
Teddy Queen, Ego Sum, Mulató
Aztékok, Nick Havsen, Edo Denova, Suburbia 11, Rehab Nation,
Parsecproject, Tesco Disco, Stereo
Guys és sokan mások. (Knb.)
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Magyarországi turnén a Maros Művészegyüttes

Kultúrdiplomácia és műhelymunka

Június 17. és 25. között magyarországi
vendégturnén
járt a Maros Művészegyüttes
magyar tánc- és zenekara. A
tapasztalatokról, ugyanakkor
a nyári évadszünet utáni bemutatóról és rendezvényről
Barabási Attila Csabával, az
együttes igazgatójával beszélgettünk.

Vajda György

Az igazgató elmondta, hogy az
együttes tagjai június 17-én, vasárnap reggel indultak útnak, az első
előadást 18-án, hétfőn este mutatták
be a 14. Magyar Táncfesztiválon,
amelyet a Győri Balett szervezett a
Magyar Táncszövetséggel közösen.
Ez egy olyan fesztivál, ahol az előadások során a színpadokon helyet
kap a táncművészet minden műfaja a
balettől a kortárs koreográfián át a
néptáncig. Erre a rendezvényre eljönnek a legjobb magyar táncművészeti
előadások. Különlegessége, hogy
három éve párhuzamosan gyerekfesztivált is rendeznek, ahol úgyszintén
mindent felvonultatnak, kiegészítve a
kínálatot bábszínházi előadásokkal.
Ugyanakkor jelen vannak a táncművészet berkeiben levő kritikusok, a
legnagyobb alkotók, akik szakmai
kritikával illetik az előadásokat, s ez
mérvadó lehet a fertőrákosi bar-
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langszínházban a bemutatkozó
együttesek, társulatok számára.
A Maros Művészegyüttes visszatérő vendég Győrben, mivel eddig
kilenc előadással volt jelen a fesztiválon, egyik évben két előadást is
bemutatott. A kapcsolat azóta olyan
szoros, miután a Maros Művészegyüttes tagja lett az Országos
Táncszövetségnek, amelynek alelnöke Kiss János, a Győri Balett aligazgatója. A Maros Művészegyüttes a Gyimesben jártam című előadásával a győri színház előtti szabadtéri színpadon a nyitó napon
lépett fel. Az előadás után több száz
résztvevővel táncoktatással egybekötött táncházat is tartottak, ahol
bemutatták a gyimesi táncok alapjait. Emellett az együttes zenekara
külön koncertet tartott Kásler
Magda énekes közreműködésével.
A Hargita együttes a Hegyen
innen, hegyen túl című előadást,
míg az Udvarhelyi Táncműhely az
Apám tánca című produkciót vitte
el. Intézményvezetőként Barabási
Attila Csabának lehetősége volt
minden előadást megtekinteni
és a szakemberekkel kapcsolatot teremteni. Még egy könyvbemutató
is belefért a programba. Lőrincz
Katalin Harangozó Gyula-díjas
táncművész szakkönyvének ismertetésén vehettek részt az együttes
tagjai.

A Nyári tánc virágporban című előadás a fertőrákosi barlangszínházban

oglár harminc évvel ezelőtt legszívesebben átugrotta volna a nyarat.
Leginkább a kötelező pionírtáborok miatt érezte ellenségének a júliust, és
bár augusztusra emlékké szelídült a naponta kétszer levezényelt tengerparti
„egyennapoztatás” – „most mind a hátatokra fordultok”, „most azonnal hasra” –,
a tábori konyha ételszaga és a villanyoltás
utáni sötét, szívesen lemondott volna a vakációból hátramaradt, enyhén őszillatú hetekről is. Pedig azokat rendszerint a
nagyszülei vidéki házában töltötte, ahol
naphosszat olvasgathatott a hűvös szobában, a kedvenc ételeit kóstolgathatta,
anélkül hogy a tányérra kitett teljes adag
elfogyasztására kényszerítették volna, és
ha kedve tartotta, éjszaka is kiülhetett az
udvarra naplót írni, zenét hallgatni.
Mégis alig várta azt a petróleumszagú
délelőttöt, amikor újra elfoglalhatja helyét a régi-új tankönyvekkel megrakott iskolapadban.
– A nyár szabadsága, korlátlansága mindig elbizonytalanított, kizökkentett az órarendbe szedett, kockás, vonalas világomból.
Ezért vágytam annyira a csengőszóval indított mókuskerekezésre. Akkoriban ezt persze
nem tudatosítottam magamban – mondta
beszélgetésünk elején. Aztán elgondolkozva
folytatta:
– Különös módon vonzódtam az ellenőrzött helyzetekhez, a szigorúság számomra
sokkal természetesebb és elfogadhatóbb
volt, mint a túlzott kedvesség. Talán ezért is
ragaszkodtam ahhoz, hogy Boglárka helyett
Boglárnak szólítsanak.

A győri fesztivál három napig
tartott, és a tagoknak így alkalmuk
volt több előadást megtekinteni.
Másnap folytatták az útjukat Sopronba, ott június 19-én, kedden este
a Petőfi Színházban adták elő ismét
a Gyimesben jártam című előadást.
A soproniaknak tavaly is volt alkalmunk látni az együttest, ugyanis novemberben két hét leforgása alatt a
János vitéz című előadást 17-szer
vitték színpadra. Szerdán, csütörtökön és pénteken a tánckar Sopronban a Varga János által vezetett
műhelymunkán vett részt. Fizikai és
szellemi erőnlétet követelt ez a
munka az együttes tagjaitól, viszont
derekasan helytálltak. Olyan népi
elemekből merített táncmozdulatokat sajátítottak el, amelyek közelítenek a kortárs tánchoz, baletthez,
mivel a Maros Művészegyüttes feltett szándéka, hogy az elkövetkezendő időszakban több táncszínházi
előadást vigyen színpadra. A műhelymunkán elsajátított mozdulatok
benne lesznek a művészegyüttes
következő, ősszel műsorra kerülő
produkciójában.
Június 22. és 24. között rendezték meg Sopronban a Folkfest
néptáncfesztivált, amelyen a
házigazdákon kívül a zalaegerszegi
Zala táncegyüttes is jelen volt. Már
otthonról mindenki úgy érkezett
Sopronba, hogy egy közös produk-

Fotó: Rab Zoltán

A jövevény

– A nyári táboroktól mégis irtóztál, pedig,
mint mondtad, ott aztán igazán katonás
világ volt – jegyeztem meg.
– De ott egészen más elvárásoknak kellett
megfelelni, mint az iskolában. Nem az volt a
lényeg, hogy reggeltől délig hányszor jelentkeztél, tudod-e szóról szóra a leckét, vagy
gyöngybetűkkel írtad-e le a házi feladatot.
Napkeltétől napnyugtáig vidámnak kellett
lenni, meg persze jó étkűnek. Ez a két utasítás akkoriban teljesíthetetlennek tűnt számomra.
– Ezek szerint melankolikus gyerek voltál?
– Nagyon. Volt pár barátnőm, akikkel jól
lehetett „lelkizni”, „bőgetős” zenéket hallgatni, az ő társaságukban éreztem csak jól
magam. A pionírüdültetésekre „összetrombitált” tömeg egyszerűen fullasztó volt számomra. Már akkor elhatároztam, hogy ha
saját gyermekem lesz, soha nem fogom
kényszeríteni, hogy idegenek között töltse a
nyarat.
– Pedig azóta egészen más lett a táborok
hangulata – szóltam újra közbe.
– Tudom, mégis aggódtam, amikor a nevelt lányom feliratkozott egy egyhetes kirándulásra. Csak akkor nyugodtam meg,
amikor hazaérkezett, és órákon keresztül
áradozott az átélt kalandokról.
– Mesélj a lányodról – kértem.
– A volt férjemmel sok évig próbálkoztunk, de nem jött össze a gyerek. Egy időben
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ciót állítanak színpadra, így erre az alkalomra a marosvásárhelyi táncosok
is begyakoroltak bizonyos
táncokat.
Nem volt nehéz
együttműködni, hiszen
mindhárom
együttes között igen
szoros a kapcsolat
– mondta az igazgató –, többször voltak
a zalaiak és a soproniak Marosvásárhelyen, illetve, amint
ez a turné is igazolja,
a Maros Művészegyüttes tagjai is
szinte már családias
viszonyt
ápolnak
mindkét anyaországi
városban levő kollégáikkal.
A Maros Művészegyüttes
a
Folkfest keretében A soproni műhelymunkán
június 22-én, pénteismeretséget is köthettek. Ilyenkor
ken Sopron főterén lépett fel, a művészi kapcsolat nemcsak az inmajd aznap este egy közös tán- tézmények között jön létre, hanem
cházzal zárták a fesztiválturnét. a táncosok között is. A magyarorIgaz, hátramaradt még a legjava, szági kollégák részt vehetnek az erugyanis vasárnap a fertőrákosi délyi tánctáborokban, amelyekben
barlangszínházban közös próbával telt a nap, este pedig a három – főleg Maros megyében – aktívan
együttes bemutatta Varga János részt vesznek a Maros Művészrendezésében a Nyári tánc virág- együttes tagjai is.
A turné másik hozadéka, hogy
porban című műsort, amelyet
közel 1000 néző tekintett meg. idén október 18. és 21. között
Az előadás mellett a vásárhelyiek Marosvásárhely (a Maros Műláthattak a barlangszínházban egy vészegyüttes) lesz a házigazdája
autentikus folklórműsort és az az erdélyi magyar hivatásos népExperidance együttes Nagyidai táncegyüttesek találkozójának, és
cigányok című táncszínházi elő- erre számos neves szakembert,
kritikust is meghívott Barabási
adását is.
Barabási Attila Csaba a turné Attila-Csaba, azzal a szándékkal,
összefoglalójaként elmondta: céljuk hogy véleményükkel, észrevéteaz volt, hogy népszerűsítsék az er- leikkel járuljanak hozzá az erdédélyi folklórt mind a táncosok, lyi néptáncművészet fejlődésémind a szakma, de legfőképpen a hez.
Végül azt is megtudhattuk, hogy
nézők körében, akik potenciális turisták lehetnek, hiszen – megis- a legközelebbi bemutató szeptemmerve a népi kultúrát – talán ber 27-én lesz. Varga János tánceljönnek megnézni azokat a helye- színházi produkcióként Svejk
ket, ahol még őrzik ezeket a tánco- történetét viszi színpadra. Ebben
kat. Van érdeklődés az erdélyi nemcsak néptáncosok vesznek
néptánc iránt, hiszen a magyaror- majd részt. A bemutatót követően öt
szági profi táncegyüttesek palettá- előadást tűznek műsorra, majd
jának a 70-80%-ában erdélyi táncok ezzel szerepelnek a hivatásos
együttesek találkozóján is. Várhaszerepelnek.
A soproni fesztivál többi előadá- tóan az előadásban a turnén tapaszsát is megtekinthették az együttes taltakat is kamatoztathatják majd az
tagjai, így nézőként is összemérhet- együttes tagjai, addig is – kevés kiték a látottakat a saját produkció- vétellel – nyári szünidei szabadsájukkal, ugyanakkor barátságokat, gukat töltik.

a mesterséges megtermékenyítés is szóba került, de aztán mégsem vágtunk bele. Valami
visszatartott, talán kimondatlanul is tudtuk,
hogy közös létünkből hiányzik az összhang,
amely nélkül gyermekáldással sem válhatunk igazi családdá. Volt egy kolléganőm,
akivel nagyon jóban voltunk, segítettük egymást, ahogy csak lehetett. Ha elfogyott a
pénzem fizetés előtt, mindig kisegített, és én
sem mondtam nemet, amikor ő kért szívességet tőlem. Előfordult, hogy el kellett
hoznom a kislányát az
óvodából, amíg ő a fia
iskolájába rohant szülőértekezletre, vagy különórára vitte a gyermeket. A második várandóssága alatt vált el
a férjétől, azóta egyedül igyekezett helytállni
a családban. Úgy tűnt, sohasem fárad el,
ezért is rázott meg annyira a hír, hogy súlyos
beteg. Petefészek-daganata volt, fél év alatt
végzett vele. Utolsó beszélgetéseinkkor mindig csak azt ismételgette, mennyire aggódik
a gyerekek jövője miatt. Megígértem neki,
hogy a kicsit magamhoz veszem, és be is tartottam az ígéretet.
– A férjed hogy fogadta az új helyzetet?
– Nem örült neki, de igyekezett elfojtani
az érzéseit. A kislány ötéves volt akkoriban,
és a rá nehezedő lelki teher ellenére rendkívül hamar beilleszkedett a családba. Engem
korábban is kedvelt, talán ez tette számára
elviselhetőbbé az egészet. Csak a testvérét
hiányolta nagyon, az akkor tizenöt éves fiú

ugyanis az apjához került. Egy este aztán ő
is megjelent az ajtónk előtt. Csak annyit kérdezett, nálunk maradhat-e, én pedig nem
tudtam elküldeni. A férjemnél ekkor kezdett
betelni a pohár. Eleinte azt remélte, csak pár
napra „üdül” nálunk a mindenre nemet
mondó, mogorva tinédzser, de amikor kiderült, hogy az apja rendszeresen veri, elhatároztam, hogy őt is befogadom. Nehéz
időszak következett, a férjem állandóan piszkálta a „jövevényt”, bármit tett, mindenbe
belekötött, végül pedig választás elé állított:
vagy ő, vagy a gyerek. Talán furcsának
tűnik, hogy az akkor még idegen gyerek fontosabb volt nekem, mint a házasságom, de
annyi feszültség, keserűség gyűlt fel addigra
a közös életünkben, hogy valósággal megkönnyebbültem a gondolattól, hogy ennek az
egésznek véget vethetek.
– Nem bántad meg a döntést?
– Egy pillanatra sem. A kislány már kamaszodik, de a mai napig elhalmoz a figyelmességével, szeretetével, a tavaly pedig a
nevelt fiamtól megkaptam életem legszebb
ajándékát. Akkor végezte a tizenkettedik osztályt, és a kicsengetési kártyájára azt írta:
„Kedves anya, mindent köszönök”.
– Régi fogadalmadhoz híven tábormentes
a gyermekek nyara?
– A nagyfiam már kinőtt az ilyesmiből, a
kicsi viszont boldogan menne. De most
együtt utazunk el, mégpedig az egykori kényszerüdüléseim színhelyére. Pár éve gyűjtögetek a tengerparti nyaralásra, és most jött
el az ideje, hogy elinduljunk. A fiam is velünk jön, egy haveri biciklitúráról mondott
le azért, hogy velünk töltse azt a tíz napot.
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Hivatalosan véget ért a görög válság

Az euroövezet tagállamainak pénzügyminiszterei péntek hajnalra megállapodtak
annak a tervnek a végső részleteiben, amely
úgymond kiengedi Görögországot a nyolc
éven át tartó, megszorításokat követelő
pénzügyi segélyprogram harmadik részéből.

Szerkesztette: Benedek István

A kormány elfogadta a fiatalokat
kamatmentes hitellel segítő rendeletet

A kormány elfogadta azt a programot, amelynek köszönhetően kamatmentes hitelt vehetnek fel azok 16–26 éves fiatalok, akik az oktatási vagy
munkaügyi minisztérium által akkreditált képzésben vennének részt.
A tervezet szerint a legtöbb 40 ezer lejes kamatmentes hitel 80%-ban
állami garanciában részesül. Amennyiben a diák dolgozik, vagy a hitelprogram futamideje alatt munkába áll, akkor a 40 ezer lejes összeg további
20 ezer lejjel bővíthető. A program kiterjed a 26 és 55 év közötti személyekre is, akik 35 ezer lejes hitelt vehetnek fel, ha az illető alkalmazott,
vagy a hitelprogram futamideje alatt munkába áll.
A hiteleket 10 éves futamidőre lehet felvenni 5 éves türelmi idő mellett.
A türelmi idő meghatározásakor ugyanakkor a hitelnyújtónak figyelembe
kell vennie a tanulmányi éveket.

Afrikai sertéspestis okoz riadalmat
Bulgáriában

A vaddisznók tömeges kilövését rendelték el az észak-bulgáriai Dobrics
megyében, miután a közeli Tulcea megyében az afrikai sertéspestis (ASP)
15 gócpontját azonosították.
A news.bg internetes lap írása szerint eredetileg október 1-jével kezdődik a vaddisznókra a vadászati szezon, az állomány drasztikus ritkítása
érdekében ezt most előre hozzák. A megyében található terveli erdőgazdaságban 387 egyedet tartanak nyilván, számukat 350-nel kívánják csökkenteni. A betegség elleni intézkedések ennél szélesebb körűek. A
sertésállomány fokozott ellenőrzése és nagy területek fertőtlenítése mellett
megtiltották minden sertéshús és azt tartalmazó élelmiszer bevitelét is
Bulgáriába. Az ilyen termékeket a határon elkobozzák és megsemmisítik.
Ugyancsak elrendelték az Európai Unióból érkező járművek fertőtlenítését a határon. Az állategészségügyi hatóság illetékese szerint a fertőzés
terjedésének egyik fő veszélyforrása a Romániából és Magyarországról
a nyári szezonban érkező nagyszámú turista.

Az EU lezárta a Franciaországgal szembeni
túlzottdeficit-eljárást

Lezárta a Franciaországgal szemben indított túlzottdeficit-eljárást pénteken az Európai Unió, megerősítve, hogy Párizs a bruttó hazai termék
(GDP) három százaléka alá tudta szorítani költségvetési hiányát.
Franciaország 2009 áprilisa óta állt túlzottdeficit-eljárás alatt, és eredetileg 2012-re kellett volna az uniós szabályok szerint megszabott szintre
csökkentenie a költségvetési hiányt, a határidőt azonban háromszor is
meghosszabbították.
A hiány tavaly 2,6 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 3,4 százalékról, és ezzel Párizs teljesítette az eljárás lezárásához szükséges kritériumokat.
Az Európai Bizottság friss előrejelzései szerint a deficit a következő
években is alacsonyabb lesz a GDP három százalékát jelentő szintnél,
idén 2,3, jövőre 2,8 százalék várható.
A tagállamok pénzügyminisztereit tömörítő tanács döntése után immár
mindössze Spanyolország maradt szankciós eljárás alatt a 2011-es 24gyel szemben.

A 19 ország pénzügyminiszterei Luxembourgban
tettek pontot a harmadik segélyprogram végére,
amely augusztusban jár le. A csütörtökön kezdett és a
vártnál jóval nehezebben megszületett megállapodás
révén erősödhet a bizalom a befektetőkben Görögország iránt annak tudatában, hogy a görög adósságállomány kordában tartható, hogy Athén nem fog
visszacsúszni reformjai megvalósításában, és hogy
visszatér az önálló, piaci alapú finanszírozáshoz.
Pierre Moscovici, az Európai Bizottság gazdasági
és pénzügyekért felelős biztosa történelminek harangozta be a megállapodást. Azt mondta: „Ma este véget
ért a görög válság”.
A görög pénzügyminiszter, Evklídisz Cakalotosz
szerint kormánya elégedett a megállapodással, amely
nyolcévnyi megszorítás és reformsorozat végét jelenti. Az egyezség szerint az európai hitelezők 10
évvel meghosszabbítják a régi kölcsönök nagy ré-

szének lejárati idejét, és az adósságteher könnyítésére más adósságtörlesztési engedményeket is nyújtanak. Utolsó részletként Athén 15 milliárd eurót
kap, amellyel 24,1 milliárd euróra duzzaszthatja fel
készpénzkészletét, ez pedig elegendő lesz Görögország pénzügyi szükségleteire 22 hónapon át a
harmadik segélyprogram augusztusi lejártát követően.
A Moody’s Investors Service nemzetközi hitelminősítő már februárban arra jutott, hogy a görög kormány jelenlegi kiigazítási programja érdemben
javította a költségvetési helyzetet, és a görög államadós-besorolást „Caa2”-ről két fokozattal „B3”-ra, az
előresorolt fedezetlen kötvények osztályzatát szintén
két fokozattal „Caa2/(P)Caa2”-ről „B3/(P)B3”-ra
emelte. A Moody’s szerint Görögország teljesítménye
a jelenlegi kiigazítási program során felülmúlta a várakozásokat, és sokkal erőteljesebb volt, mint az előző
két pénzügyi program idején.
Görögország az utóbbi nyolc évben 275 milliárd
euró pénzügyi támogatást kapott nemzetközi hitelezőitől, cserébe szigorú költségvetési takarékosságot,
megszorító intézkedések sorának megvalósítását kellett felmutatnia. (MTI)

Airbus: kérdésessé válna a nagy-britanniai
jelenlét megállapodás nélküli Brexit esetén

Az Airbus európai repülőgépgyártó konzorcium közölte, hogy kérdésessé válna további
jelenléte a brit gazdaságban, ha Nagy-Britannia a jövőbeni kapcsolatrendszer feltételeiről szóló megállapodás nélkül távozik az
Európai Unióból.

Az Airbus jelenlétének esetleges leépítése igen érzékenyen érintené a brit gazdaságot, a cég 25 nagybritanniai telephelyétől ugyanis közvetve vagy
közvetlenül 100 ezer brit munkahely függ.
Az Airbus a walesi Broughtonban gyártja összes
modelljének szárnyait; az üzem évente ezer repülőgépszárnyat állít elő az A320, A330, A350 és A380 típuscsaládok számára.
A nyugat-angliai Filtonban működik az Airbus tervezőirodája, üzleti támogatásért felelős részlege és vevőszolgálati központja.
Az Airbus pénteken Londonban idézett közleménye szerint azonban ha Nagy-Britannia jövőre úgy lép
ki az EU-ból, valamint az unió egységes belső piacáról és vámuniójából, hogy nem születik megállapodás
legalább egy átmeneti időszakról, akkor a cég „átgondolná” nagy-britanniai beruházásainak jövőjét, és
hosszú távú jelenlétét a brit gazdaságban.
A brit kormány és az Európai Bizottság tervei alapján lenne egy átmeneti időszak a brit EU-tagság jövő
márciusra várható megszűnése után, és ebben az időszakban a felek a mostanival azonos feltételekkel férnének hozzá egymás piacához. A jelenlegi tervek
szerint azonban ez az időszak 2020. december 31-én
lejár, és az Airbus közölte, hogy ezt az átmeneti időszakot túl rövidnek találja ahhoz, hogy beszállítói hálózatát hozzáigazítsa az új körülményekhez.
Tom Williams, az Airbus polgári repülőgépgyártó
ágazatának vezérigazgatója pénteken a BBC rádiónak
kijelentette: nincs olyan Brexit-forgatókönyv, amelynek ne lennének „súlyosan negatív” következményei
a brit repülőgépiparra és különösen az Airbusra.

Williams szerint ha a brit EU-tagság úgy szűnik
meg, hogy nincs megállapodás a jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszerről az unióval, az „közvetlen
fenyegetést jelentene” az Airbus nagy-britanniai jövőjére.
Az igazgató elmondta: az Airbus jelenleg dolgozik
az új generációs szárnyak nagy-britanniai gyártásának
kifejlesztésén, de a cég komolyan fontolgatja, hogy
folytassa-e ezt a fejlesztési munkát nagy-britanniai telephelyein, vagy „alternatív megoldást” keressen.
A brit kormány címére egymás után érkeznek a hasonló figyelmeztetések a brit feldolgozószektorban
honos legnagyobb vállalatok részéről.
A héten a Siemens német ipari konglomerátum 15
ezer alkalmazottat foglalkoztató nagy-britanniai érdekeltségének vezérigazgatója, Jürgen Maier a BBCnek nyilatkozva úgy fogalmazott: ha a Brexit
„jelentős súrlódásokat” okoz a cég által Nagy-Britannia és a kontinens között szállított óriási mennyiségű
részegység határforgalmában, és ez komoly költségnövekedéssel jár, ezt a vállalat „a nagy-britanniai beruházások elleni érvnek” tekintené.
Maier szerint a megoldást az jelentené, ha NagyBritannia az EU vámuniójában maradna, legalább
addig, amíg ennek valamilyen működőképes alternatíváját nem sikerül megtalálni.
A brit kormány Brexit-stratégiájának azonban
éppen az az egyik sarkalatos eleme, hogy Nagy-Britannia nemcsak az Európai Unióból, hanem az EU
egységes belső piacáról és a vámunióból is kivonul.
London érvelése szerint ugyanis a további brit tagság e két integrációs szerveződésben olyan feltételrendszerek teljesítését jelentené – mindenekelőtt a
bevándorlás szabályozásában és az unión kívüli országokkal fenntartott kereskedelmi kapcsolatokban
–, mintha meg sem szűnne a brit EU-tagság.
A brit kormány ugyanakkor átfogó szabadkereskedelmi megállapodásra törekszik az EU-val. (MTI)

Nő a hitelkihelyezés, csökkennek a nem teljesítő kinnlevőségek
Közép- és Kelet-Európában

A robusztus gazdasági növekedés és a nem
teljesítő kinnlevőség-állomány folyamatos
csökkenésének hatására ismét élénkül a hitelkihelyezés a közép- és kelet-európai feltörekvő gazdaságokban – közölte pénteken
Londonban az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). Az EBRD, amely a
közép- és kelet-európai bankrendszerek
pénzügyi stabilitásának erősítését szolgáló
Bécsi Kezdeményezés keretében figyeli a hitelpiaci kondíciók alakulását a térségben,
pénteken kiadott friss összesítésében kimutatta, hogy az idén februárban zárult egy
évben átlagosan 8 százalékkal nőtt a régiós
gazdaságok magánszektorainak folyósított
hitelek értéke. A feltörekvő európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-

ben alapított bank tanulmánya szerint úgy
tűnik, hogy a nyugati bankok befejezték kitettségeik leépítését a közép- és kelet-európai
gazdaságokban; térségi kitettségük tavaly
630 milliárd dollárnak megfelelő szint környékén stabilizálódott.
Az EBRD szerint ez a feltörekvő európai
országcsoport összesített hazai össztermékének (GDP) 15 százaléka. A bank hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a 2008 harmadik
negyedévében elért legutóbbi csúcsszint idején a nyugati bankok közép- és kelet-európai
GDP-arányos kitettség rátája 21 százalék
volt. Az EBRD pénteken ismertetett adatai
szerint a nem teljesítő banki kinnlevőségek
(NPL) összege a közép- és kelet-európai gazdaságokban a tavalyi harmadik negyedév

végén 42,8 milliárd euró volt, 15,9 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.
A pénzintézet hangsúlyozza, hogy a problémás hitelállomány hét éve nem volt olyan
alacsony az európai feltörekvő gazdaságokban, mint a pénteki jelentésben vizsgált időszak végén. Az EBRD e jelentésekben
mindig a 9-12 hónappal korábbi állapotot
méri fel, hogy a térség minél több országából
végleges adatokat gyűjthessen.
A pénzintézet pénteki tanulmánya szerint
a felzárkózó európai térségben az átlagos
NPL-állomány a szektorszintű teljes kinnlevőség-portfolió arányában 5,3 százalék volt
a vizsgált időszakban, 1,4 százalékponttal
alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A
nem teljesítő követelésállomány az EBRD ki-

mutatása szerint a tágabb értelemben vett
közép- és kelet-európai feltörekvő térség 17
gazdasága közül Magyarországon, Albániában és Szerbiában csökkent a legnagyobb
mértékben, 4,2, 6,5, illetve 7,3 százalékponttal.
A magyar bankrendszer kedvező hitelkihelyezési és NPL-folyamataira más nagy londoni házak is felhívták a figyelmet.
A Moody’s Investors Service legfrissebb
európai szektorjelentésének adatai szerint a
közép- és kelet-európai EU-gazdaságokon
belül Bulgáriában a legmagasabb, 10,6 százalékos a problémás kinnlevőségek aránya. A
magyar bankrendszer bruttó kinnlevőségeinek nem teljesítő hányada a Moody’s tanulmánya szerint 8,9 százalék. (MTI)
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Uruguay nyerte az A csoportot

Az uruguayi válogatott nyerte az
A csoportot az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, miután hétfői, harmadik összecsapásán 3-0-ra
legyőzte a házigazda együttest. A
két csapat már korábban biztosította
helyét a nyolcaddöntőben.
Az első két meccsén egyaránt
győztes válogatottak összecsapásán
Uruguay a legnagyobb sztárja, Luis A dél-amerikai csapat a legnagyobb sztárja, Luis Suárez szabadrúgásgóljával már a 10. percSuárez szabadrúgásgóljával már a ben megszerezte a vezetést
10. percben megszerezte a vezetést. szbornaja nemcsak kétgólos-, de
A második félidőben egyik fél
A házigazda orosz csapatnak ezt kö- emberhátrányba is került.
sem diktált túl nagy tempót, a kivetően voltak helyzetei, de a játékosok vagy a befejezésnél hibáztak,
vagy a századik válogatottságát ünAz A csoport végeredménye
neplő Fernando Muslera tudott vé- 1. Uruguay
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percen belül két sárgát kapott, így a

A labdarúgó-vb mérkőzéseinek
televíziós közvetítési rendje

sebb-nagyobb helyzetek ellenére
úgy tűnt, mindkét válogatott már az
egyenes kieséses szakaszra tartalékol. A dél-amerikaiaknak volt több
helyzetük, egyet az utolsó percben
Cavani gólra váltott.
Az uruguayiak győzelmüknek köszönhetően legközelebb szombat este
9 órakor, Szocsiban lépnek pályára a
B csoport másodikja, Portugália
ellen, míg az oroszok a B csoport
győztesével, Spanyolországgal mérkőznek majd vasárnap 17 órától a
moszkvai Luzsnyiki Stadionban.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, A csoport, 3. forduló: Uruguay – Oroszország 3-0 (2-0)
Szamara, 41.970 néző, vezette: Malang Diedhiou (szenegáli).
Gólszerzők: Suárez (10.) Cserisev (23., öngól), Cavani (90.).
Kiállítva: Szmolnyikov (36.)
Sárga lap: Betancur (59.), illetve Gazinszkij (9.), Szmolnyikov
(27., 36.).
Uruguay: Muslera – Coates, Godín, Cáceres – Nandez (73. Cristian Rodríguez), Vecino, Torreira, Bentancur (63. De Arrascaeta),
Laxalt – Luis Suárez, Cavani (90+3. Maximiliano Gómez).
Oroszország: Akinfejev – Szmolnyikov, Kutepov, Ignasevics,
Kudrjasov – Zobnyin, Gazinszkij (46. Kuzjajev) – Szamedov, Mirancsuk (60. Szmolov), Cserisev (38. Mario Fernandes) – Dzjuba.

Fordított és győzött Egyiptom ellen a szaúdi
válogatott

A szaúdi válogatott 2-1-re legyőzte az egyiptomi
csapatot hétfőn az oroszországi labdarúgó-világbajnokság A csoportjának 3., utolsó fordulójában.
A záróforduló előtt pont nélkül álló csapatok összecsapása világbajnoki csúcsot hozott, ugyanis az egyiptomiak kapuját őrző Esszam el-Hadarj 45 évesen és
161 naposan a vb-k történetének legidősebb pályára
lépő játékosa lett. A nemzeti csapat mezét 159. alkalommal magára öltő hálóőr a kolumbiai Faryd Mondragón korrekordját adta át a múltnak.
A volgográdi találkozón korán vezetést szerzett az
egyiptomi válogatott, amely 1934 után lőtt újra akciógólt vb-n – akkor a magyaroktól elszenvedett 4-2-es
vereség alkalmával Abdel Rahman Favzi duplázott a
nyolcaddöntőben. Ez volt Szalah 50. találata tétmérkőzésen ebben az idényben.
Előnyben is Egyiptom alakított ki nagyobb veszélyhelyzeteket, mégis egyenlíthetett volna a labdát többet
birtokló a szaúdi együttes a 39. percben, ám Fahad alMuvallad jobbra, félmagasan lőtt – kezezésért adott –
büntetőjét a keresztlécre ütötte a veterán El-Hadarj. A
A spanyol válogatott 2-2-es dön- még egy nagy helyzetet.A fordulás félidő ráadásában megítélt újabb tizenegyest azonban
tetlent játszott Marokkóval az után tíz perccel Amrabat szenzá- már nem tudta hárítani, így a csapatok döntetlennel vooroszországi labdarúgó-világbaj- ciós lövésének tapsolhattak a
nokság hétfői, harmadik fordulós nézők: a 18 méteres bomba a két
összecsapásán, de így is csoportel- kapufa találkozásáról pattant ki.
sőként jutott nyolcaddöntőbe.
Később Szaissz mentett a gólvoA már a mérkőzés előtt biztosan nalról a spanyolok kísérleténél,
búcsúzó marokkói csapat Sergio majd Piqué fejese kerülte el centikRamos nagy hibáját kihasználva kel a kaput.
Az Európa-bajnok portugál válogatott 1-1-es dönmeglepetésre megszerezte a vezeAz utolsó fél óra a spanyolok tetlent játszott az iráni együttessel az oroszországi labtést, de 2010 világbajnoka Isco mezőnyfölényét hozta, de helyzetet darúgó-világbajnokság B csoportjának hétfői 3., utolsó
révén öt perc múlva egyenlített.
sokáig nem tudtak kialakítani. A fordulójában, így másodikként jutott a nyolcaddönA folytatásban az afrikaiak gól- marokkói válogatott egy szöglet tőbe. Idegesen kezdett az iráni együttes, a portugálok
szerzője, Halid Butadb második után megszerezte a vezetést, de az akarata érvényesült az első félórában, amelyet köveziccerénél David de Gea bravúrral európai együttes a hosszabbításban tően lassan magukra találtak az ázsiaiak. Ennek ellevédett. A félidő második fele keve- egy videobíró által megítélt góllal nére változatlanul a kontinensbajnok portugálok
sebb lehetőséget hozott, a hosszab- egyenlített, megszerezve ezzel a irányítottak, s a szünet előtt egy látványos találattal a
bításban Diego Costa hagyott ki csoportelsőséget.
vezetést is megszerezték.
A fordulást követően továbbra is nyomást gyakorolJegyzőkönyv
tak az irániakra az európaiak, akik videózás után bünLabdarúgó-világbajnokság, B csoport, 3. forduló: Marokkó – Spa- tetőhöz jutottak, ám Cristiano Ronaldo bal alsóba tartó
nyolország 2-2 (1-1)
lövését könnyedén hárította a kapus. A kimaradt leheKalinyingrád, 33.973 néző, vezette: Ravsan Irmatov (üzbég).
tőség kissé megfogta az Európa-bajnok csapatot, míg
Gólszerzők: Butadb (14.), en-Nesziri (81.), illetve Isco (19.), Aspas az irániak támadójátékát lelkesebbé tette, így a több(91.).
szöri videózással tarkított, kaotikus hajrában mindkét
Sárga lap: el-Ahmadi (22.), Amrabat (29.), Da Costa (31.), Busz- kapu előtt adódott veszélyhelyzet.
szufa (31.), el-Kadzsui (88.), Hakimi (94.).
A hosszabbításban Irán büntetőből egyenlíteni tuMarokkó: el-Kadzsui – Dirar, Manuel Da Costa, Szaissz, Hakimi dott, és a hajrában megvolt a lehetősége a győzelmet –
– el-Ahmadi, Busszufa – Amrabat, Belhanda (64. Fadzsr), Zijecs (85. s ezáltal továbbjutást – érő gól megszerzésére is, ám
Buhadduz) – Butadb (71. en-Nesziri).
nem tudott élni vele. A döntetlennel a portugálok juSpanyolország: de Gea – Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Piqué,
Carvajal – Busquets, Alcantara (74. Asensio) – Isco, Iniesta, David
Silva (84. Rodrigo) – Diego Costa (74. Iago Aspas).
Június 27., szerda:
* 17.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Dél-Korea – Németország
(F csoport)
* 17.00 óra, TVR 2: Mexikó – Svédország (F csoport)
* 21.00 óra, TVR 1, TVR HD M4 Sport: Szerbia – Brazília (E csoport)
* 21.00 óra, TVR 2: Svájc – Costa Rica (E csoport)
Június 28., csütörtök:
* 17.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Szenegál – Kolumbia (H
csoport)
* 17.00 óra, TVR 2: Japán – Lengyelország (H csoport)
* 21.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Anglia – Belgium (G csoport)
* 21.00 óra, TVR 2: Panama – Tunézia (G csoport)

A spanyolok döntetlenjükkel is
csoportelsőként jutottak tovább

1. Spanyolország
2. Portugália
3. Irán
4. Marokkó

3
3
3
3

A B csoport végeredménye
1
2
0
1
2
0
1
1
1
0
1
2

6-5
5-4
2-2
2-4

5
5
4
1
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nulhattak szünetre. A fordulást követően a játék képe
nem változott, mezőnyben fölényben volt a szaúdi
gárda, s kapura tartó lövése is több volt, ez pedig végül
a hajrában hozta meg számára a három pontot érő találatot.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, A csoport, 3. (utolsó)
forduló:
Szaúd-Arábia
–
Egyiptom
2-1
(1-1)
Volgográd, Volgográd Aréna, 36.823 néző, vezette: Wilmar Roldan (kolumbiai).
Gólszerző: Szalman (45+6.), Szalem (95.), illetve
Szalah (22.).
Sárga lap: Gabr (45+5.), Faszj (86.).
Szaúd-Arábia: al-Moszajlem – al-Brejk, Oszama
Havszavi, Motaz Havszavi, al-Sahrani – Bahebri
(65. Assziri), al-Faradzs, Otajf, al-Mogahvi, al-Davszari – al-Muvallad (79. al-Sehri).
Egyiptom: El-Hadarj – Faszj, Gabr, Hegazi,
Abdel-Safj – Elneny, Hamed – Szalah, Szaid (45+7.
Varda), Trezeguet (81. Kahraba) – Mohszen (64.
Sobhi).

Irán elleni döntetlennel jutott tovább
a portugál válogatott

tottak a 16 közé, ahol szombaton Szocsiban az A csoportban első Uruguayjal találkoznak.
Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, B csoport, 3. forduló:
Irán – Portugália 1-1 (0-1)
Szaranszk, Mordovia Aréna, 41.685 néző, vezette: Enrique Caceres (paraguayi).
Gólszerzők: Anszarifard (93 – 11-esből), illetve
Quaresma (45.).
Sárga lap: Hadzsszafi (52.), Szardar (54.), illetve Raphael (33.), Quaresma (64.), Ronaldo
(83.), Cédric (98.).
Irán: Beiranvand – Rezaeian, Hosszeini, Pouraligandzsi, Hadzsszafi (56. Mohammadi) – Taremi, Dzsahanbakhsh (70. Goddosz), Ezatolahi
(76. Anszarifard), Ebrahimi, Amiri – Azmoun.
Portugália: Rui Patrício – Cédric, Pepe, José
Fonte, Raphael Guerreiro – Quaresma (70. Bernardo Silva), William, Adrien Silva, Joao Mário
(84. Joao Moutinho) – André Silva (90+6. Guedes), Cristiano Ronaldo.

Multisport triatlon-Eb lesz Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen rendezik a 2019-es multisport triatlon-Európa-bajnokságot. A sportági szövetség tegnap
közleményben tájékoztatott arról, hogy a hazai sport történetében először a megyeszékhely lehet a házigazdája
ennek a rangos sporteseménynek. Klósz Péter föderációelnök kijelentette, mind az infrastruktúra, mind pedig
a megfelelő szervezői tapasztalat rendelkezésre áll,

ugyanakkor a város önkormányzata partnerként társul
hozzájuk, így biztosak benne, hogy sikeresen helytállnak
majd a házigazdai szerepkörben. 2019-ben duatlonban,
aquatlonban, cross triatlonban, cross duatlonban, középtávú triatlonban és aquabike-ban avatnak Európa-bajnokot Marosvásárhelyen, ahová harminc ország mintegy
3000 sportolóját várják, hangoztatta Klósz Péter.
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Csak romániai bejegyzéssel érvényesek az országban

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Vállalkozási formák a román jogban (V.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A vállalkozásokról szóló cikksorozatunk utolsó részében az engedélyezett természetes személyről,
az egyéni vállalkozásról, a családi
vállalatokról, a szabadfoglalkozásúakról, valamint a vállalati társulásokról fogunk beszélni.
Az engedélyezett természetes
személy (persoană fizică autorizată), az egyéni vállalat (intreprindere individuală) valamint a
családi vállalkozások (intreprindere familială) működését a 2008.
évi 44. sz. sürgősségi kormányrendelet szabályozza.
Az engedélyezett fizikai személy
saját munkaerejét használva végez
gazdasági tevékenységet előzetes,
a területileg illetékes Cégnyilvántartási Hivatal (Oficiul Registrului
Comerţului) engedélye alapján. Az
engedélyezett fizikai személy (helyesen a magyar jogi szaknyelv
szerint természetes személy) mint
az elnevezése is mutatja, nem jogi
személy, ennek ellenére adószámmal rendelkezik, és ami a fenti kormányrendelet 2011-ben történt
módosítása óta lehetséges, egyéni
munkaszerződéssel alkalmazhat
harmadik személyt, illetve egyszerű együttműködési szerződéssel
dolgozhat más jogi entitás számára. Az engedélyezett fizikai személyt
nem
lehet
egyéni
munkaszerződéssel alkalmazni, ez
viszont nem zárja ki, hogy ennek a
vállalati formának a „tulajdonosa”
ne legyen a maga során mint alkalmazott munkaviszonyban más személlyel.
Az engedélyezett fizikai személy a tevékenysége során megjelenő kötelezettségeiért a vállalat
célvagyonával felel – feltéve, hogy
hozott létre ilyent –, kiegészítésképpen pedig a saját személyes vagyonával,
tehát
felelőssége
korlátlan. Az engedélyezett fizikai
személy bármilyen gazdasági tevékenységet végezhet, kivéve azokat,
amelyekhez a törvény kötelező
módon más vállalati formát ír elő
vagy amelyre speciális rendelkezések vonatkoznak (pl. szabadfoglalkozásúak). Az engedélyezett
fizikai személy az állami biztosítási rendszerben biztosított személy. Az engedélyezett fizikai
személy nem feltétlenül kereskedő
is, ha igen, akkor felszámolás esetén a 2010. évi 85. sz. csődtörvényt
kell alkalmazni. Az engedély kibocsátásához a Cégnyilvántartásnál a
végzett gazdasági tevékenységhez

szükséges képzés vagy gyakorlat
meglétét, illetve székhelyet kell
igazolni.
Az egyéni vállalkozásnak sincsen jogi személyisége, tevékenységét a tulajdonos fizikai személy
szervezi meg, aki viszont soha nem
lehet egy időben engedélyezett fizikai személy is. Az engedélyezett
fizikai személyhez hasonlóan munkaszerződéssel vagy együttműködési szerződéssel alkalmazhat vagy
működhet
együtt
harmadik
személlyel, illetve mint fizikai személy egyidejűleg munkaviszonyban állhat harmadik személlyel. Az
egyéni vállalkozó mindig kereskedői minőséggel is bír. Ugyanúgy,
mint az engedélyezett fizikai személynél, romániai székhellyel kell
rendelkeznie, a bejegyzést pedig a
Cégnyilvántartási Hivatal bocsátja
ki. Az egyéni vállalkozó, akárcsak
az engedélyezett fizikai személy,
célvagyonával, illetve kiegészítésként korlátlanul saját vagyonával
felel.
A családi vállalkozás gazdasági
tevékenységét egy fizikai személy
vállalkozó szervezi meg a családjával együtt. Családtagnak minősül
a férj, a feleség, a 16 évnél idősebb
gyerekek, valamint a IV. fokig terjedő rokon. A családi vállalkozás
az előbbi két formával szemben
nem alkalmazhat egyéni munkaszerződéssel harmadik személyt. A
családi vállalkozásnak legalább két
tagja kell legyen, a vállalkozás működését alapító egyezménnyel szabályozzák, amelynek abszolút
semmisség szankciója mellett tartalmaznia kell a tagok megnevezését, a vállalkozás képviselőjét, az
egyezmény aláírásának dátumát, a
profit elosztásának százalékos felosztását, a vállalkozás működési
feltételeit, valamint a kilépés formáit. A családi vállalkozás képviselője írott felhatalmazás alapján
jár el, de ezt nem kell közjegyző
előtt hitelesíteni. Ugyanúgy, mint
az előző formák esetén, a családi
vállalkozó célvagyonával, illetve
kiegészítésként korlátlanul saját
vagyonával felel egyetemlegesen
a többi taggal együtt, vagyis harmadik személlyel szemben a felelősség nem oszlik meg a
vállalkozásban szerzett részesedés arányában. A célvagyonhoz
való tagi hozzájárulás mértékét –
abban az esetben, ha létrehoztak
célvagyont – az alapító okiratban
kell meghatározni. A családi vállalkozás napi ügyintézését a képviselő intézi, a vállalkozás
javaival kapcsolatos rendelkező
ügyletekhez (pl. adásvétel, jelzá-

log stb.) a tagok egyszerű többségének beleegyezése szükséges, kivéve ha a célvagyon 50%-át meg
nem haladó javak vásárlásáról van
szó. A családi vállalkozást is a
Cégnyilvántartási Hivatal jegyzi
be.
A szabadfoglalkozású szakmák
(ügyvéd, közjegyző, családorvos,
építész) esetében, annak ellenére,
hogy a működés és adózás szempontjából hasonló a helyzet, mint
az egyéni vállalkozók esetében,
ezen vállalkozói szakmai formák
létrehozását különleges, a szakmára vonatkozó szervezeti és működési szabályok szabályozzák.
Általában a létrehozást az illetékes
szakmai szerv engedélyezi (pl.
ügyvédek esetében a Területi
Ügyvédi Kamara, Orvosi Kamara,
Építészeti Kamara), nem a Cégnyilvántartási Hivatal. Alapesetben
ezeknek a vállalkozásoknak (rendelők, irodák stb.) nincs jogi személyiségük, de a külön vonatkozó
szakmai jogszabályok lehetőséget
biztosítanak társulás keretében létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező
vállalati
formák
alapítására (pl. jogi személyiséggel
rendelkező ügyvédi cég, amely
akár korlátolt felelősséggel is rendelkezhet).
Az utolsó forma a vállalati társulás (asociere in participaţie),
amelyet az új román polgári törvénykönyv 1949–1954. paragrafusa szabályoz. Egyes szakmai
vélemények szerint nem is vállalati
formáról beszélünk, hiszen ezt a
formát nem használják általában
rendszeres gazdasági tevékenység
folytatására, illetve célvagyon sem
létezik, hanem túlnyomórészt eseti
együttműködésre. Lényege, hogy a
tagok írott formában kötelezik magukat egy meghatározott ügylet
közös elvégzéséből származó előnyök és hátrányok elosztására. A
társaságnak nem lehet jogi személyisége, illetve harmadik személy
még hogyha tudomást is szerez a
társulás létrejöttéről, akkor sem a
társulással, hanem az azt képviselő
személlyel (általában jogi személylyel) szerződik. A társult tagok
javai nem kerülnek a társulás saját
tulajdonába. Annak ellenére, hogy
mint látjuk, ennek a formának a
szabályozása nagyon sematikus, a
gyakorlatban nagy jelentőséggel
bír,
ugyanis
közbeszerzési
eljárásokban – ahol általában nagy
értékű munkálatokról, beruházásokról beszélünk, pl. autósztráda – a pályázók nagyon gyakran
ebben a formában indulnak a pályázaton.

Az idén végzett középiskolások és egyetemisták

Álláskeresési járadékra jogosultak

Fél évig részesülnek álláskeresési járadékban a középiskolát és egyetemet frissen végzettek, amennyiben a
tanév lezárását követő hatvan napon
belül a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökségek nyilvántartásába
kerülnek.

Az álláskeresők nyilvántartásba vétele egy
megelőző és kötelező szakasza a munkanélküli-segély folyósításának és a munkaerő-foglalkoztatás ösztönzésének. A végzősök a
felvilágosítás és személyes tanácsadás mellett
állásközvetítésben, továbbképzésekben és havi
anyagi juttatásban részesülhetnek. Az álláskeresők nyilvántartásba vétele kötelező ahhoz,

hogy a 2002. évi 76-os számú törvény által
biztosított kedvezményekben részesüljenek.
A középiskolát végzettek a május 26-át követő hatvan napon belül kérvényezhetik, az
egyetemet végzettek az utolsó egyetemi év
zárultával vagy a sikeres államvizsga dátumától (az egyetemi év befejezését követő egy
éven belül a licencvizsga bizonylatával kell
rendelkezni).
A középiskolát végzett fiatalok abban az
esetben is regisztrálhatnak, ha az érettségi
vizsgájuk sikertelen. Amennyiben valamelyik
tantárgyból tanév végén nincs lezárva a végzős, a sikeres pótvizsgát követően regisztrálhat az ügynökségnél.

Külföldi anyakönyvek átíratása

Azok a román állampolgárok,
akiknek külföldi anyakönyvi
irataik vannak, ezeknek a
román hatóságok általi elismertetését a bizonyítványok/anyakönyvi kivonatok
átíratásával tehetik érvényessé.

Az anyakönyvi kivonatokra vonatkozó, utólagosan módosított és
kiegészített 119/1996-os számú törvény 41. cikkelyének 3. bekezdése
értelmében: a román állampolgárok
külföldön kiállított anyakönyvi iratainak csak akkor van bizonyító
ereje az országban, ha ezeket beírják vagy átírják a romániai anyakönyvekbe – áll a Codruţa Sava
intézményvezető kézjegyével ellátott közleményben.
A külföldi anyakönyvi iratokat –
születési, házassági bizonyítvány,

halotti igazolás – a hazatelepedést,
illetve a megszerzést követő 6 hónapon belül a román állampolgároknak kötelességük átíratni.
Az anyakönyvi kivonatok átírását a lakhely szerinti közigazgatási
egység polgármesterének kell jóváhagynia, miután a megyei személynyilvántartó hivatal az átírásra
engedélyt adott. A kérést a polgármesterhez kell címezni, amit a kérelmező saját nevében, illetve
meghatalmazott nyújthat be közjegyző által hitelesített meghatalmazással, külföldön a román
külképviselet révén, esetenként külföldi közjegyző által, a felülhitelesítés törvényes előírásait betartva.
Bővebb felvilágosításért online a
w w w. c j m u r e s . r o / d j e p m u r e s /
stare_civila.htm elérhetőségen lehet
tájékozódni. (pálosy)

Ösztöndíjalap székelyföldi diákoknak

Székelyföld jövőjéért

Oktatók, mentorok jelölhetnek kiemelkedő képességű,
székelyföldi lakhellyel rendelkező diákokat és egyetemi hallgatókat a harmadik alkalommal
meghirdetett ösztöndíjra. Jelölési határidő: július 31.

Az ösztöndíjalap célja, hogy a
Székelyföld kiemelkedő képességű,
tehetséges fiataljainak kiválasztásához, méltó neveléséhez és továbbtanulásához hozzájáruljon. Ösztönözze a magyar tannyelvű iskolák
tehetséggondozását, a kiválóak elismerését, bármilyen szintű iskolában tanulnak is.
Ösztöndíjat kaphatnak alapfokú,
középfokú vagy felsőfokú tanintézmények diákjai, akiknek kiemelkedő
képessége, tehetsége bizonyíthatóan
megnyilvánul valamely művészeti
ágban, szakterületen vagy a (hit)életben. Az ösztöndíjat évente egyszer
adományozzák, s – az eredmények
függvényében – több éven át biztosítható. A Székelyföld Jövőjéért ösztöndíjra jelöltek kiválasztásáról és az
ösztöndíjazásról a Bethlen Gábor
Alapítvány – székelyföldi kitüntetettjei közreműködésével – gondos-

Azok az egyetemet végzettek, akiknek elmaradt vizsgáik vannak, a sikeres vizsgát követően jelentkezhetnek az ügynökségnél.
Esetükben a tanulmányok befejezését követő
12 hónapon belül meg kell szerezniük a licencvizsgát.
A hatvannapos határidőt túllépve a végzetteket nyilvántartásba veszik ugyan, de nem
lesznek jogosultak a munkanélküli-segélyre.
A nyilvántartásba vétel érdekében az
alábbi okiratokkal kell jelentkezni:
– személyazonossági igazolvány (eredeti
és másolat);
– tanulmányokat igazoló okiratok (végzettséget igazoló tanúsítvány vagy érettségi oklevél (eredeti és fénymásolat). Amennyiben
csak igazolást tudnak mellékelni, abból
egyértelműen ki kell derüljön a tanulmányok
elvégzésének időpontja;

kodik. Az ösztöndíjas kiválasztásánál a fenti célokon túl fontos szempont: magyar anyanyelv, magyar
nyelvű tanulmányok, kiváló tanulmányi eredmények, közösségi önkéntes szolgálat, székelyföldi
állandó lakhely.
A jelöltre indoklással együtt várnak javaslatot a leendő ösztöndíjas
oktatójától/mentorától, határidő:
2018. 07. 31. A kiválasztott ösztöndíjassal az alapítvány felveszi a
kapcsolatot.
A Bethlen Gábor Alapítvány támogatója, dr. Keresztes György Pál
primor, századik születésnapján elhatározta, hogy a nagy fejedelem
által nemesi rangra emelt Léczfalvi
Keresztes család emlékét a Bethlen
Gábor Alapítvány keretében működtetendő ösztöndíjalappal örökíti
meg, létrehozva a Székelyföld Jövője ösztöndíjalapot.
Az ösztöndíj ünnepélyes átadására a 2018. évi Bethlen Gábor-díj
átadásának ünnepségén kerül sor,
november első felében Budapesten.
Az ösztöndíjalap megbízott felelőse
Magyary
Rozália
(magyaryr@gmail.com). (sz.p.)

– családorvosi igazolás a munkaképességről vagy korlátozott munkaképességről.
A nyilvántartásban lévő végzősök, akik a
tanulmányaik befejezését követően nem helyezkedtek el, nem tanulnak tovább, nincs jövedelmük, illetve amennyiben van, az kisebb,
mint a szociális referenciamutató, kérvényezhetik a munkanélküli-segély juttatását,
amelynek összege 250 lej, és hat hónapig folyósítják.
Bővebb felvilágosításért a Maros Megyei
Munkaerő-foglalkoztatási
Ügynökség
(AJOFM) marosvásárhelyi kirendeltségén, a
Iuliu Maniu utca 2. szám alatt lehet érdeklődni, vagy a 0265/269-247-es telefonszám
116-os mellékszámán, valamint a ludasi,
szászrégeni, segesvári, dicsőszentmártoni és
szovátai kirendeltségeknél – áll a Gheorghe
Ştef vezérigazgató kézjegyével ellátott sajtóközleményben. (szer)
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Muzulmánok ellen tervezett merényleteket
egy csoport Franciaországban

Muszlim célpontok ellen tervezett merényleteket
egy szélsőséges csoport Franciaországban, a csoport
tíz tagját őrizetbe vették a terrorelhárítók.
A rendőrségi tájékoztatás szerint a belső elhárítás
egyszerre csapott le a gyanúsítottakra országszerte, két
embert Korzikán, a többieket a párizsi régióban, valamint az ország nyugati részén vették őrizetbe vasárnap.
A titkosszolgálatok által hetek óta megfigyelt Action
des Forces Opérationelles (AFO – hadműveleti erők
akciója) nevű csoportot egy visszavonult rendőr vezette, s tagjai közül többen korábban a fegyveres erőknél dolgoztak. A nyomozók szerint a csoport célpontjai
egyelőre nem voltak pontosan meghatározottak, a radikális iszlamizmussal kapcsolatba hozható embereket
akartak megtámadni. Az LCI francia hírtelevízió úgy
értesült, hogy radikális imámokra, börtönből szabaduló iszlamista elítéltekre, valamint kendőt viselő muzulmán nőkre akartak véletlenszerűen az utcán
támadni. A titkosszolgálati lehallgatások arra világítottak rá, hogy a csoport tagjai fegyvereket is beszereztek már.

Gérard Collomb belügyminiszter a Twitteren gratulált
a titkosszolgálatoknak, amelyek „a mindennapokban vigyáznak a franciák biztonságára minden erőszakos cselekménnyel szemben, bárhonnan is érkezzen az”.
A 2015-ös iszlamista merényletsorozatok óta a párizsi ügyészség terrorelhárítási részlege ritkán foglalkozik más szélsőséges mozgalmak merényletterveinek
kivizsgálásával, miután az utóbbi években a terrorfenyegetettség elsősorban az iszlamista radikalizmushoz
volt köthető Franciaországban.
A titkosszolgálatok azonban az utóbbi időkben arra
hívták fel a figyelmet, hogy az iszlamista terrorfenyegetettség és a Franciaország iszlamizálódása miatti félelmek okán a korábban egymással versengő
szélsőséges csoportok összefogtak. A hatóságok szerint
azonban az „operációs képességeik korlátozottnak tűnnek”, miután továbbra sem egységesek. Két évvel ezelőtt Patrick Calvar, a belső elhárítás akkori vezetője
arra figyelmeztetett, hogy konfliktusra lehet számítani
„a szélsőjobboldali mozgalmak és nem az iszlamisták,
hanem a muzulmán közösség között”. (MTI)

Vizsgálatot indított a közép-franciaországi Lyon
ügyészsége hétfőn Emmanuel Macron tavalyi elnökválasztási kampányának finanszírozása miatt.
A vádhatóság az ellenzéki jobbközép Köztársaságiak helyi szervezetének sikkasztás gyanúja miatti feljelentése nyomán arra keresi a választ, hogy a lyoni
városháza, amelynek vezetője Macron megválasztásáig Gérard Collomb jelenlegi belügyminiszter volt, az
önkormányzat költségvetéséből finanszírozta-e a Köztársaság lendületben kormánypárt elődjének, a Lendületben mozgalomnak egyes kampányrendezvényeit.
A jobboldali politikusok ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést azért, mert szerintük a város emberi,
anyagi és pénzügyi eszközeit a korábbi szocialista
polgármester törvénytelenül bocsátotta az akkor még
elnökjelölt Emmanuel Macron rendelkezésére.
„Nincs semmi új ezekben az információkban, amelyeknek egyetlen célja a lejáratás. A Köztársaságiak
lyoni képviselőinek a feljelentése felmelegít egy vitát,
amelyet a helyi ellenzék próbál szítani hónapok óta. A
városnak már alkalma volt többször is részletesen válaszolni” – jelezte Gérard Collomb környezete.
A feljelentést megelőzően David Kimelfeld jelenlegi

lyoni polgármester nem tudott kielégítő magyarázatot
adni egy 2016. június 2-i fogadással kapcsolatban,
amelyet Gérard Collomb két hónappal azelőtt adott a
városházán, hogy Emmanuel Macron létrehozta saját
választási mozgalmát Lendületben néven. A jobboldal
elsősorban azt kifogásolja, hogy a képviselőik nem
kaptak meghívást a rendezvényre, amelyen szerintük
pénzgyűjtés folyt Macron majdani kampányához.
„Mindenki tudta már, hogy Macron jelölt lesz,
ekkor már minket is fogadtak a gazdasági minisztériumban (Macron ekkoriban gazdasági miniszter volt),
hogy a jobboldal és a centrum nagy összefogásáról
tárgyaljunk. És Collomb azt mondta, hogy segíteni
akarja (Macront)” – mondta egy jobboldali forrás a
francia hírügynökségnek.
A feljelentés szerint a több mint ezer vendég részvételével megrendezett lyoni fogadás mintegy 19 ezer
euróba került a városnak, amiből a hangosítás és a vacsora költségeit fedezték. A feljelentők úgy vélik,
hogy ezzel Macron ingyenesen használhatta a középületet választási célokra, s így a lyoni önkormányzat
a számlák kifizetésével az egyik elnökjelöltet támogatta, miközben ezt tiltja a választási törvény. (MTI)

Macron elnökválasztási kampányának
finanszírozása miatt indult vizsgálat

Törökországi választások

Nem kapott könnyített amerikai
vízumot a NATO volt főtitkára

Nem kapott könnyített beutazási
vízumot az Egyesült Államokba Javier Solana, a NATO volt főtitkára
és az Európai Unió volt külügyi biztosa.
A számítógépes rendszer automatikusan megtagadta a könnyített
vízumra irányuló kérelmet Solana
egyik korábbi iráni látogatása
miatt.
Ez nem azt jelenti, hogy a spanyol politikus egyáltalán nem léphet be az Egyesült Államokba,
hanem azt, hogy teljes vízumért kell
folyamodnia, amelynek kiadása
hosszabb ideg tart, és drágább is.
A könnyített (vagy más néven:
ESTA) vízum szabályait még az
előző amerikai elnök, Barack
Obama szigorította meg. Ennek értelmében a könnyített vízumra jogosult 38 ország állampolgárainak

2011. március elseje óta megtagadják a könnyített vízumot, ha korábban látogatást tettek Iránban,
Irakban, Jemenben, Líbiában, Szomáliában vagy Szudánban. Ezért
teljes vízumot kell kérniük, amelyhez szükséges egy személyes beszélgetés is az adott ország
nagykövetségén vagy konzulátusán.
Javier Solana 1995 és 1999 között irányította az Észak-atlanti
Szerződés Szervezetét, majd az EU
külpolitikáért felelős főbiztosa volt.
2015-ben részt vett az Iránnal kötött
többhatalmi atomalku kimunkálásában. 2013-ban Teheránba utazott,
hogy részt vegyen Haszán Róháni
iráni elnök beiktatási ünnepségén.
Jelenleg azért kíván beutazni az
Egyesült Államokba, mert több
amerikai egyetemre van vendégtanári meghívása. (MTI)

A korábbi hírekkel ellentétben
nem osztotta meg európai felhasználók személyes adatait a Facebook szabálytalanul a Cambridge
Analytica nevű brit-amerikai politikai elemző és tanácsadó céggel –
jelentette ki Steve Satterfield, a közösségi oldal adatvédelmi igazgatója az Európai Parlament (EP)
illetékes bizottságának hétfői meghallgatásán.
„A legjobb információink arra
mutatnak, hogy nem osztottak meg
európai felhasználói adatokat” –
szögezte le az illetékes az EP belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi szakbizottságának (LIBE)
késő délutáni ülésén.
Ugyanakkor hozzátette: ezt nem
fogják tudni végérvényesen igazolni, amíg le nem zárul az ügy

részletes vizsgálata. Május végén
Mark Zuckerberget, a Facebook
alapító-vezérigazgatóját is meghallgatta az Európai Parlament
azzal kapcsolatosan, hogy miként
használhatott fel a Cambridge
Analytica több tízmillió profilt az
amerikai elnökválasztási kampányban.
Az oldalról azóta letiltott cég
közel 90 millió Facebook-oldal
adatainak feldolgozásával igyekezett képet alkotni a célba vett amerikai
választók
politikai
beállítottságáról, és ennek alapján
a tudtuk nélkül, személyre szabott
üzenetekkel próbálta befolyásolni
őket. Az Európai Bizottság korábban azt közölte, hogy az adatgyűjtés akár 2,7 millió európai
felhasználót is érinthetett. (MTI)

Elismerte az ellenzék Erdogan győzelmét

A hivatalos összesítések szerint Recep
Tayyip Erdogan török államfő nyerte a vasárnapi elnökválasztást Törökországban. Legfőbb kihívója, a kemalista Köztársasági
Néppárt (CHP) jelöltje, Muharrem Ince hétfői sajtótájékoztatóján elismerte Erdogan
győzelmét.
Az Anadolu török állami hírügynökség
hétfő késő délutáni adatai szerint az elnökválasztás szavazatainak 99,92 százalékos feldolgozottságánál Erdogan 52,59 százalékon
állt.
A parlamenti választáson a szavazatok
99,91 százalékos feldolgozottsága mellett Erdogan pártja, a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) ugyan önálló abszolút
többségét elveszítette a törvényhozásban, de
az AKP és a nacionalista Nemzeti Mozgalom
Pártja (MHP) alkotta, Népszövetség nevű
pártszövetség együttesen a szavazatok 53,66
százalékát mondhatja magáénak, és így 344
mandátummal rendelkezik a 600-ból az egykamarás parlamentben. Ezen belül az AKP
42,56 százalékot (295 parlamenti helyet), az
MHP pedig 11,1 százalékot (49 mandátumot)
szerzett.
A Nemzetszövetség nevű ellenzéki pártszövetség 33,94 százalékot kapott. Ezen belül
a CHP a szavazatok 22,64 százalékát (146
képviselői széket), az IP a 9,95 százalékát (43
parlamenti helyet), az iszlamista Aranykor
Pártja (SP) pedig az 1,35 százalékát (0 mandátumot) szerezte meg. Az önállóan induló,
kurdbarát Népek Demokratikus Pártja (HDP)
átlépte a 10 százalékos parlamenti küszöböt,
és a voksok 11,7 százalékát birtokolja (67
képviselői széket).
A Legfőbb Választási Tanács (YSK) elnöke, Sadi Güven hétfőn Ankarában újságíróknak azt nyilatkozta, hogy július 5-én
hirdetik ki mindkét választás végeredményét.
Hozzátette: a külföldön élő török állampol-

gárok szavazatait még nem dolgozták fel teljesen.
Az elnökválasztás második helyezettje,
Muharrem Ince Ankarában nyilvánosan elismerte Erdogan győzelmét. Pártjának székházában tartott sajtótájékoztatóján Ince arra
kérte Erdogant, hogy mindenki államfője legyen. Kiemelte: a munkatársai által a párthoz
eljuttatott adatok és az YSK által közölt eredmény között nincs lényegi különbség. Hozzátette ugyanakkor, hogy véleménye szerint
a választási kampány az elejétől a végéig
minden tekintetben igazságtalan volt.
Az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet (EBESZ) megfigyelői szerint nem
voltak egyenlők a feltételek az indulók számára a törökországi választásokon.
Pozitívnak tartották viszont a megfigyelők
a magas részvételi arányt, ami szerintük azt
mutatja, hogy a választók elkötelezettek a demokrácia mellett.
Összességében az EBESZ nem vonta kétségbe a választások érvényességét. A több
mint 300 megfigyelő közös véleménye szerint „a szavazóknak valódi választási lehetőségük volt”.
Az Európai Unió a jogállamiság, illetve az
alapvető jogok kapcsán felmerülő aggályok
sürgős orvoslására szólította fel Törökországot az elnök- és parlamenti választást követően.
A Federica Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő által jegyzett közlemény rámutatott, hogy a vasárnapi
választással hatályba lép az új elnöki típusú
rendszer, ami „messzemenő következményekkel fog járni a török demokrácia, a fékek
és ellensúlyok rendszere szempontjából”.
„Általánosságban Törökországnak hasznára válna a jogállamiság és az alapvető
jogok kapcsán felmerülő hiányosságok sürgős orvoslása” – emelte ki a dokumentum-
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Facebook: nem érintett európai
felhasználókat az adatgyűjtés

ban. Végezetül leszögezte: az Európai Unió
együtt fog működni a török hatóságokkal a
közös kihívások kezelésében.
A hétfői török sajtó megosztott volt a választás eredményét illetően. A kormánypárti
orgánumok Erdogannak és az AKP-MHP
pártszövetségnek az előző napi győzelmét
ünnepelték. Az ellenzéki kommentárok központi megállapítása az volt, hogy az eredmény nem hoz érdemi változást az országon
belüli helyzetben.
Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn telefonon gratulált Erdogannak az államfői
posztra történt újraválasztása alkalmából. A
két vezető egyúttal megerősítette az országaik közötti partneri kapcsolatok kiszélesítésében való érdekeltségét.
A felek kiemelték, hogy prioritásnak tekintik a közös stratégiai energetikai projekteket
– az akkuyui atomerőművet és a Török
Áramlat gázvezetéket. Megállapodtak abban,
hogy folytatják a szoros együttműködést a
szíriai rendezés ügyében.
Csaknem kétharmadot szerzett Erdogan
a németországi törökök körében
Csaknem kétharmados többségben Recep
Tayyip Erdogant támogatták a törökországi
elnökválasztáson részt vett németországi törökök a német sajtóban kedden ismertetett
adatok szerint. Az újraválasztott államfő
magas támogatottsága révén új lendületet vett
a németországi török közösség társadalmi integrációja körüli vita. Recep Tayyip Erdogannak Angela Merkel német kancellár is
gratulált.
Németországban él a legtöbb határon túli
török, a nagyjából hárommilliós közösség
1,44 millió tagja rendelkezik törökországi választójoggal. A hivatalos adatok szerint Recep
Tayyip Erdoganra szavazott a résztvevők
64,8 százaléka, az elnökválasztással egybekötött parlamenti választáson pedig 55,7 szá-

zalékos volt az államfő vezette kormányzó
Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) támogatottsága.
Valamennyi szavazatot együttvéve Recep
Tayyip Erdogan 52,59 százalékot, az AKP
42,5 százalékot szerzett, vagyis az újraválasztott elnök és pártja Németországban
jóval népszerűbb, mint Törökországban. Ez
az utóbbi években rendre így volt – például
a 2015-ös parlamenti választáson az AKP
csaknem 60 százalékos eredményt ért el a
németországi törökök körében –, mégis
ismét elindult a társadalmi integrációról
szóló vita.
Az egyik fő véleményáramlat szerint a németországi berendezkedéstől, politikai rendszertől hangsúlyosan eltérő irányba törekvő
Recep Tayyip Erdogan magas támogatottsága
a beilleszkedés sikertelenségét jelzi. Ezt
emelte ki a legnagyobb német ellenzéki párt,
a Kereszténydemokrata Uniótól (CDU) és
bajor testvérpártjától, a Keresztényszociális
Uniótól (CSU) jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) társelnöke, Alexander
Gauland is, aki szerint az újraválasztott török
államfő németországi támogatóinak távozniuk kell, mert bebizonyították, hogy nem
tartják hazájuknak Németországot.
Azonban a képet árnyalja, hogy a részvételi arány nem érte el az 50 százalékot, és az
államfő 64,8 százalékos támogatottsága mintegy 420 ezer szavazatot jelent, ami a közösség teljes létszámát és a választásra
jogosultak számát tekintve is messze elmarad
a többségtől.
Angela Merkel kancellár hétfő este táviratban gratulált Recep Tayyip Erdogannak az újraválasztásához. A kancellári hivatal által
nyilvánosságra hozott írásában kiemelte,
hogy Törökországot és Németországot egyaránt jelentősen érintik a közel- és a közép-keleti térség megrázkódtatásai és az azokból
fakadó menekülthullámok. „Annál is inkább
akarunk egy stabil és pluralisztikus Törökország partnerei lenni, ahol erősödik a demokratikus részvétel és a jogállami rend
védelme” – írta Angela Merkel. (MTI)
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JÓKÍVÁNSÁG

„Olyan asszony vagy te nékem,
amilyent
én
meg
nem
érdemeltem!”
A drága édesanyának és egyben
a lelkiismeretes, jó feleségnek,
IGNÁCZ IBOLYÁNAK június 27én 74. születésnapjára és
egyben
a
közelgő
55.
házassági évforduló alkalmából
kívánunk
minden
elérhető jót, erőt, egészséget,
boldogságot és még sok-sok
kitartást, hogy ne betegeskedjen, családja és szerettei körében.
Ezt óhajtja az ő drága fia, Zoltán és szerető férje, Tibor, akik őt
nagyon de nagyon szeretik.
*
Köszönünk néked mindent, amit értünk tettél, és szerettél,
drága mamánk, IGNÁCZ IBOLYA, neveltél, rendre meg
becsületre szoktattál és tanítottál.
Unokáid: Nóra-Noémi és Csabika.
Mindenért tiszta szívből imádunk és szeretünk. (9287)

ELHALÁLOZÁS

ZARÁNDOKLATOK

FATIMÁBA – október 9-13. – 900 lej és 480 euró.

SZENTFÖLDRE – október 23-27. – 1.150 lej – 500 euró.
Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István.

Bővebb információ a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz.-I)
A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY

marosvásárhelyi posztliceális iskolájába a 2018–2019-es tanévre
a következő szakokra lehet iratkozni:

– általános, laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás és
gyógytornászasszisztens, román és magyar tagozatra.

Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (62408)
Focioktatás Marosvásárhelyen!

Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!

Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

HOSSZÚ TÁVRA kiadó 3 szobás
tömbházlakás az 1918. December 1. úton
bebútorozva, teljesen felszerelve, a 150es tömbházban, II. emeleten. Tel.
0731-526-690. (9308)
KIADÓ 2 hónapra (július, augusztus)
főtéri lakás. Tel. 0265/429-247. (9295-I)

Szomorú szívvel, soha el nem

múló szeretettel emlékezünk jú-

nius 27-én TÖRÖK ÁRPÁDRA ha-

lálának harmadik évfordulóján.

Nyugodj békében, drága édes-

apánk! Felesége, Ilonka, leányai:

Ibolya, Magdi és családjuk. (9254)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0754-498472. (9249-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0755-862175. (9249-I)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (9180)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)
VÁLLALUNK: építkezési munkát, tetőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0746-819-774. (9043)
VÁLLALUNK: építkezési munkát, tetőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0721-156-971. (9042)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (9245)
VÁLLALUNK: cserépforgatást, tetőjavítást (Lindab lemez) és bármilyen
javítást. Tel. 0732-235-773. (9305)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk TÓTH
JÁNOSRA, a TCM volt dolgozójára június 27-én, halálának második évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (9199-I)

Fájó szívvel és soha el nem múló

szeretettel emlékezünk június 27én FAZAKAS ALBERTRE halálá-

nak

második

Szerető

felesége,

évfordulóján.
fia,

lánya,

menye, veje, testvére, unokái, valamint szerettei. Hiánya pótolha-

tatlan. Pihenése legyen csendes!

Drága emléked örökké élni fog

szívünkben! (9279-I)

Telnek a napok, múlnak az évek,

de mi feledni sosem fogunk

téged!

Fájdalommal emlékezünk június

27-én MORÉH KÁROLYRA (volt

mészáros) halálának 10. évfordu-

lóján. Nyugodj csendesen! Fele-

sége, Lenke és fiai. (9282)

A bánat, a fájdalom örökre

marad, velünk lesz szép emléked,

az idő bárhogy is halad.

Szívünkben fájdalommal emléke-

zünk a drága édesapánkra, a

hagymásbodoni születésű NAGY

GYÖRGYRE halálának első évfor-

dulóján. Éva és családja, Edit és

családja, unokái: Szidónia, Zsolti,
dédunokája, Mili. Nyugodjon bé-

kében! (9313-I)

Megpihenni tértél, hirtelen elmentél, szívedben az volt, hogy
minket szerettél. Munka, küzdelem volt az életed, örökre megpihent dolgos két kezed.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, rokon
és jó szomszéd,
KUTI EMMA
szül. Gál
életének 85. évében csendesen
megpihent. Temetése június 28án, csütörtökön 14 órakor lesz a
szentgericei ravatalozóból, unitárius szertartás szerint.
A gyászoló család. (9315-I)
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik szerették, tisztelték és ismerték
BALOGH MÁRIA MAGDOLNÁT,
hogy földi életének 75. évében elhunyt. Drága halottunkat 2018.
június 28-án 15 órakor kísérjük
utolsó útjára a marosvásárhelyi
református ravatalozótól. Emléke
szívünkben él.
Búcsúzik tőle fia, menyei, unokái, húga, a családtagok, ismerősök, jó barátok, szomszédok.
(9322-I)
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós, ismerős, szomszéd és rokon, a
kisgörgényi születésű
SZABÓ JULIANNA
született András
életének 79. évében, hosszas, de
türelemmel viselt szenvedés
után csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése 2018.
június 28-án, csütörtökön délután 3 órakor lesz a kisgörgényi
ravatalozóból, Jehova Tanúi
szertartása szerint.
Gyászoló szeretteiként a feltámadás reményében. (9317-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk kollégánk, egykori évfolyamtársunk, dr. FÁBIÁN SÁNDOR
haláláról.
Nagyváradon rövid, de súlyos
szenvedés után 2018. június
17-én
hunyt
el.
Költői tehetséggel megáldott,
érzékeny lelkű orvos volt. Példásan végzett szakmai munkája mellett gondolatait, a
világ dolgairól alkotott véleményét versekbe öntötte.
Élete során 11 kötete jelent
meg, az első 1964-ben, az
utolsó 2015-ben.
Búcsúzunk tőle, legyen számára könnyű a föld, nyugodjon békében!
Őszintén együttérzünk a gyászoló családdal, osztozunk
fájdalmukban.
Az 1961-ben végzett évfolyam
Marosvásárhelyen (még) élő
tagjai. (-I)

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Losonczi Eszternek
szeretett APÓSA elvesztésének szomorú pillanataiban. A
Bolyai Farkas Líceum munkaközössége. (9323)
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Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala

meghívja Önt
dzsessz- és folkestre a marosvásárhelyi várba!

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala folytatja kulturális rendezvénysorozatát a marosvásárhelyi várban. „Ahogy a marosvásárhelyiek már megszokhatták, a nyár folyamán újra elkezdjük a
dzsessz- és folkkoncertek sorozatát a várban. A dzsessz és a minőségi zene kedvelőit csütörtökön, június 28-án 19 órára várjuk a
várba a Teodora Spînu Quartet koncertjére. Az eseményre a Szabók bástyája előtti amfiteátrumban, kedvezőtlen időjárás esetén
pedig a B épületszárnyban (a várudvar közepén található koncertterem) kerül sor.
A marosvásárhelyi közönség művészet-, vers-, zenekedvelő.
Nemrég ért véget a legnagyobb, a Virginia Zeani operafesztivál,
amely estéről estére telt házat vonzott a Kultúrpalota nagytermébe. Nem hagyta alább a legutóbbi sportrendezvény, a Super
Rally sem, amely egy napig több ezer motorsportrajongót vonzott
a város főterére. Egyéb meglepetésekkel is készültünk az idei
nyárra, de ezekről majd később beszélek” – mondta Claudiu
Maior, a polgármester tanácsadója.
Megjegyezzük, hogy a várban szervezett Close to you zenei projekt célja újraértelmezni a dzsesszrepertoár olyan sztenderdjeit,
mint például Miles Davis, Cole Porter, Jay Livingston és Jimmy
Van Heusen alkotásai. Fellép: Teodora Spînu (ének), Csikos Dániel
(zongora), Ciprian Parghel (nagybőgő) és Gabi Matei (dobok). A
belépés ingyenes!
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Marosvásárhely
megyei jogú város

tájékoztatja az érdekelteket, hogy benyújtotta a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökséghez a Maros Megyei Sürgősségi
Kórház környékének a fejlesztési tervéhez szükséges övezeti városrendezési terv (PUZ) első változatát a Maros megyében, Marosvásárhelyen, a Gheorghe Marinescu út 50. szám alatti területre
vonatkozóan, a környezetvédelmi engedély megszerzése érdekében.
További információk: Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség, Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám, hétfőn 9–15,
keddtől péntekig 9–12 óra között, a jelen hirdetés megjelenésétől
számított 15 napig. Javaslataikat, megjegyzéseiket benyújthatják
írásban a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén,
a fenti időpontban.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Népújság

hirdetési irodájában
felveszünk

APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári

SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai

HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi

NYUGATI JELENBE.

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz.
Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki
csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk
SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2.400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313.
(19953-I)

IRODAI ASSZISZTENS, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRS.
Magyarul és románul jól kommunikáló munkatársat keresünk csapatunkba! Főbb feladatok: általános irodai adminisztráció, munkaerő-toborzás, bejövő jelentkezések kezelése, telefonos kapcsolattartás a
jelentkezőkkel, új jelentkezők felkeresése, információátadás. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro (62402-I)

RÉGI ÉPÜLETEK, HOMLOKZATOK RESTAURÁLÁSÁVAL
FOGLALKOZÓ KFT. MUNKAERŐT alkalmaz terepmunkára, betanulási lehetőséggel. A B kategóriás jogosítvány előnyt jelent. Tel.
0731-709-613. (62403-I)
ALKALMAZUNK szakképzett és szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldolgozó üzembe, illetve GÉPKEZELŐT műszaki ismeretekkel. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377,
8-16 óra között.(62404)

A Hídvég utcai TAKARMÁNYBOLT alkalmaz FORGALMAZÓ
ÜGYNÖKÖT. B kategóriás hajtási kötelező, az állattechnikusi ismeretek előnyt jelentenek. Az önéletrajzot személyesen benyújthatják a
Hídvég
utca
25.
szám
alatt
vagy
elküldhetik
a
barsaprescom@yahoo.com e-mail-címre.(20281-I)

AJÁNDÉKBOLT fő és szezonális időtartamra MUNKATÁRSAKAT
keres. Fényképes önéletrajzokat a paradigmaesoteric@gmail.com email-címre várunk. (20291-I)
ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁSHOZ és -SZERELÉSHEZ HEGESZTŐT, LAKATOST, ÉPÜLETBÁDOGOST, és az irodákhoz TAKARÍTÓT alkalmazunk. Tel. 0744-511-215. E-mail-cím:
office@montaj.ro (20292-I)
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A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal alárendeltségében működő
Mircea Birău fedett uszoda

értesíti az úszás kedvelőit, hogy a kötelező karbantartási munkálatok (fertőtlenítés, takarítás, javítás), valamint felújítás végett
2018. július 9-től a közönség számára zárva tart.
Köszönjük megértésüket!
A Mircea Birău fedett uszoda hamarosan újra megnyílik a közönség számára.
A vezetőség
Marosvásárhelyen ŞTEFANIA javasasszony a
legnagyobb
erővel
bír.
Paranormális
képességei révén segíteni tud, bármilyen
problémája van. Leveszi a rontást és az átkot,
súlyosságuktól függetlenül, feloldja a kötést.
Szétvált párokat békít ki, egyetértést visz a
családba, összehozza a férjet, feleséget.
Gyógymódot
ismer
az
impotenciára,
alkoholizmusra,
stresszre,
meddőségre,
csontfájdalmakra, a megmagyarázhatatlan
fejfájásra és egyéb betegségekre.
Köszönetnyilvánítás:
Ildikó hálás Ştefania asszonynak, mert férje
visszatért hozzá, miután elhagyta.
Hívja bizalommal Ştefania asszonyt, 100%
garancia.
Tel. 0743-854-205. (Fizetett hirdetés: mp.)

