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Nehéz kifogni a guberálókon

Szemétkupacok a hulladéktárolók környékén

Helikoni
megemlékezések
Marosvécsen

Július 27-28-án újra megrendezi a marosvécsi emlékünnepséget a marosvásárhelyi Helikon–Kemény János
Alapítvány. A helikoni leszármazottak
hagyományossá vált nyári találkozója
idén is kerek évfordulósokat állít a figyelem előterébe.

____________2.
Fél évezred
Isten hajlékában

Az Ádámosi Unitárius Egyházközség
vasárnap ünnepelte az unitárius templom fennállásának 500. évfordulóját.
Azt megelőzően, július 21-én, szombaton a Küküllői Unitárius Egyházkör
és a Marosi Egyházkör találkozóját
tartották.

____________4.
Újabb elismerés
az Optica
Optofarmnak

Megbízható Cég kiválósági díjjal jutalmazták a marosvásárhelyi Optica Optofarm cég 2018. évi tevékenységét –
számolt be a jó hírről Jeremiás László
látszerész-optometrista, a kft. vezetője.

Visszatérő probléma Marosvásárhelyen, hogy szemetes a
tömbháznegyedekben lévő hulladékgyűjtő pontok környéke.
Annak ellenére, hogy a köztisztasági cég viszonylag gyakran
üríti a kukákat, és a tulajdonosi társulások által megbízott
személyek is igyekeznek tisztán tartani a tárolók környékét,
a guberálók szinte pillanatok alatt szétdobálják a kukák tartalmát. Az új, föld alatti tárolók környéke jóval rendezettebb,
de már megtalálták a módját, hogy ezek tartalmához is hozzájussanak.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Valósággal borzongás fogja el az embert, amikor el kell haladnia egy
hulladéktároló mellett, vagy éppen bele kell dobnia az összegyűjtött szemetét. Hiába dobják be a lakók a konténerbe a hulladékkal teli zsákot,
annak tartalma rövid időn belül úgyis a kuka mellett, a földön végzi.
Nem egy alkalommal voltunk szemtanúi, hogy a szemeteskocsi kiürítette
a tárolókat, a lakótársulás által a takarítással megbízott személy fölseperte a szemetet, és pár óra múlva ismét rendetlen, bűzös volt a helyszín.
Amellett, hogy szétdobálják a kukák tartalmát, a guberálók, hajléktalanok gyakran vécének használják a tárolók környékét, aztán továbbállnak,
a lakók meg maradnak az orrfacsaró bűzben.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Három nap alatt
elkészülhet
az útlevél

Amint a főfelügyelő tájékoztatott, a
2018. évi 133-as törvény értelmében
ezután a legrövidebb idő, amely alatt
útlevelet állítanak ki, három nap, és
csak indokolt esetekben, dokumentumokat mellékelve lehet igényelni az úti
okmányt.

____________8.

Colectiv, újratöltve

Benedek István

Bő három hónap múlva harmadik évfordulója lesz
annak a tragédiának, amelynek erős befolyása volt
az utóbbi idő közéleti eseményeire. És a felelősei még
mindig nincsenek megbüntetve a 65 fiatal életet követelő tűzvésznek, sőt, még jó ideig nem is lesznek.
Mert a korrupció nemcsak öl, de egyelőre meg is
ússza.
Attól lett pont most ismét időszerű ez az ügy, hogy
nyugdíjba vonul a Colectiv-pert tárgyaló bíró, és ezáltal újrakezdődik az egész eljárás. Az ügyben az áldozatokat és hozzátartozóikat képviselő egyesület
vezetője szerint eddig sem volt nagy a sietség, két és
fél év alatt két egész tárgyalást sikerült tartani, a harmadikat eredetileg idén szeptemberre tűzték ki. Ilyen
iramban évekbe fog telni, ameddig a felelősök elnyerik méltó büntetésüket.
Az áldozatokat vissza már semmi nem hozza, de
azért általános értelemben sem érdektelenek a további fejlemények. Mert ha lazán kezelik a biztonsági
kérdéseket, az máskor is okozhat újabb tragédiákat.
És az ügy elkenéssel felérő eddigi kezelése pontosan
annak kedvez, hogy nyugodtan lehessen fütyülni a
biztonsági szabályokra. Mert ha beüt a baj, úgyse
lesz nagy bántódás, ha van elég érdek és összeköttetés a háttérben, majd elpepecselik a dolgot, mint
most is látszik.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 54 perckor,
lenyugszik
21 óra 2 perckor.
Az év 206. napja,
hátravan 159 nap.

Ma KRISTÓF és JAKAB,
holnap ANNA és ANIKÓ
napja.
ANNA: héber eredetű, jelentése: kegyelem, kellem, kecsesség, báj. Az ANIKÓ a név
erdélyi becézéséből önállósult.

IDőJÁrÁS

Záporeső, zivatar várható
Hőmérséklet:
max. 260C
min. 160C
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Tigrisek világnapja az állatkertben

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

Angoltábor

Az Outward Bound outdoor angoltábort szervez augusztus
6-12. között 11-13 éves gyerekek számára. A táborba középhaladó angolosok jelentkezését várják, akik fejleszteni
szeretnék nyelvtudásukat. A program tevékenységei: interaktív játékok és gyakorlatok, tájékozódás iránytű és térkép segítségével, hegyi túrák, kötélkerti tevékenységek. A
programot hazai és külföldi oktatók vezetik élménypedagógiai módszerek alkalmazásával. Érdeklődni és feliratkozni augusztus 3-ig az info@outwardbound.ro címen
vagy a 0769-224-290, 0365-407-673-as telefonszámokon
lehet.

Koszta Árpád életmű-kiállítása

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

Kerekes Károly fogadóórája

Az Erdélyi Magyar Baloldal felkérésére Kerekes Károly fogadóórát tart holnap, július 26-án 10 órai kezdettel a megyei RMDSZ Dózsa György utca 9. szám alatti
tanácstermében (az első emeleten).

Nem tartotta be a bírósági ítéletet,
őrizetbe vették

A Marosvásárhelyi Bíróság idén június 7-én védelmi rendeletet bocsátott ki, amelynek értelmében egy 33 éves férfi
300 méteren belül nem közelíthette meg a feleségét és
annak lakását, illetve megtiltott bármely kapcsolatot vele.
A férfi ennek ellenére július 21-én a kapuban várt rá, és vitába keveredett vele. Július 23-án a Marosvásárhelyi
Rendőrség 24 órára őrizetbe vette bírósági rendelet megszegése miatt.

Súlyos közúti baleset Ratosnyán

Július 23-án délután a DN15 E578-as úton, Ratosnya községnél egy 31 éves mezőpaniti férfi elveszítette uralmát a
gépjárműve felett, és egy villanyoszlopnak csapódott. A
baleset nyomán a gépkocsi két utasa súlyosan megsérült.

… és Segesváron

Szintén július 23-án délután a DN14-es országúton Segesvár térségében egy 26 éves fehéregyházi fiatalember haszonjárművével egy ugyanabba az irányba haladó lovas
fogatba futott, amelyet egy 80 éves segesvári férfi hajtott.
A balesetben az idős férfi életét vesztette.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

kirándultak a madarasiak

Az utóbbi tíz évben folyamatosan szerveztek gyülekezeti
Az idei esztendőre az ezeréves határt választották úti
kirándulásokat, így a hívek, falubeliek eljuthattak Erdély célul, múlt szombaton 47 személy ült autóbuszra és indult
több vidékére, megismerték csodálatos tájait, a különböző el a Parajd-Gyergyószentmiklós-Csíkszépvíz-Gyimesbükk
vidékek sajátosságait, szépségeit – mondta el Koncz László útvonalon. Csíkszentdomokoson meglátogatták Márton
Ferenc református lelkész. A múlt hét végén is így jutottak Áron püspök emlékházát, majd a „madéfalvi veszedelem”
el az ezeréves határhoz. „Olyan időket élünk, amikor az
emlékére állított emlékművet. Az ennek szomszédságában
ember határtalanul mozoghat a nagyvilágban, megismerheti tájait, szokásait, kultúráját, de számunkra fontos meg- álló faluház megtekintésekor éppen Sógor Csaba európai
ismerni azt a szűkebb hazát is, amelyben élünk, amely parlamenti képviselővel találkoztak, aki rövid időre „idekörülveszi életünket, s benne fölfedezzük történelmi múl- genvezetőnek” szegődött a nyárádmentiek mellé.
A végállomáson az Osztrák-Magyar Monarchia egykori
tunk, de jelenünk és jövőnk életterét is.”
A backamadarasiak többnyire tematikus kirándulásokon határának köveit, a vasúti őrházat és a Rákóczi-vár romjait
voltak, sikerült végigjárniuk Petőfi utolsó napjait felidéző tekintették meg a madarasiak. „Áldott alkalom volt a kiútját, a Csíki-medence borvízforrásait és kegyhelyeit, a rándulás az együttlétre, a beszélgetésekre, a gondolatok
gyergyói magaslatokat, a brassói vidék nevezetességeit – megosztására, a vidék, a tájak megismerésére, a történelmi
sorolta a lelkész, de évről évre újabb vidékeket szemeltek múlt tanulságainak fölfedezésére, a minőségi idő megéléki úti célként.
sére” – értékelte Koncz László Ferenc. (gligor)
Az utóbbi években a gyülekezeti kórus is bekapcsolódott
a kirándulásba, a kellemest
a hasznossal összekötve
olyan gyülekezetekbe látogattak, ahová szolgálati
meghívást kaptak: Nagyszebenbe, Vajdahunyadra, Kovásznára,
majd
a
gyülekezetben való szolgálat után meglátogatták az illető vidéket és annak
nevezetességeit, mint a
Transzfogarast, a vajdahunyadi és gyulafehérvári
várat, a világörökség részeként számontartott gelencei
templomot, amelynek freskója Szent László legendáját őrzi.
közel ötven személy kirándult – fontosnak tartják az együttlétet
Fotó: Fábián Gyula

Helikoni megemlékezések Marosvécsen

Július 27-28-án újra megrendezi a marosvécsi emlékünnepséget a marosvásárhelyi Helikon–Kemény János Alapítvány. A helikoni leszármazottak hagyományossá vált
nyári találkozója idén is kerek évfordulósokat állít a figyelem előterébe.
Több előadás a 125 éve született Szántó György író,
szerkesztő, festőművész életét, munkásságát eleveníti föl.
A megemlékezések fő helyszíne a Kemény-kastély. Ott
kerül sor július 27-én, pénteken 16.15 órakor az első eseményre: megnyílik A Berde lányok emlékezete című kiállítás. Az Országos Színháztörténeti Intézet és Múzeum
válogatott anyagát Szebeni Zsuzsa színháztörténész ajánlja
a közönség figyelmébe. 16.30 órakor a Kővirág együttes
lép dobogóra. 17.15 órától Tavaszy Sándor életművét idézi
fel Ötvös József lelkész. A 17.45 órakor kezdődő emlékidézésen Szántó Györgyről Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, Simon György irodalomtanár és Ujj János
szerkesztő beszél.
Az eseménysor második napján, 28-án, szombaton 10

reNDezVéNYek

Petőfi-ünnepély Fehéregyházán

órára a kastélyparkba várják az emlékezőket. Az alapítványi elnök, H. Szabó Gyula, a marosvécsi polgármester,
Ördög Ferenc és a helyi református gyülekezet lelkésze,
Benkő Mihály köszöntőjét követően a 90 éve alapított Erdélyi Helikon folyóiratról Nagy Miklós Kund publicista
beszél. A marosvécsi iskolások vers- és táncműsora, valamint koszorúzás zárja a szabadtéri összejövetelt. Délben
12 órától könyvbemutató lesz. A Lőwey Lilla – Váradi
Péter Pál szerzőpáros új albuma, az Erdély-sorozat legfrissebb kiadványa, a Kemény János – A marosvécsi mecénás
– Az erdélyi Helikon alapítója című kötetet ismerhetik meg
az érdeklődők. Fiatal zenészek – Pető Rebeka, Csatlós
Beáta, Tamás Ádám – is bemutatkoznak. 13 órakor lemezbemutató ígér tartós élményt a vers- és zenekedvelőknek.
Kilyén Ilka színművésznő és Molnár Tünde orgonaművész
a református templomban szólaltatja meg az Isten kezében
című CD anyagát. 14 órai kezdettel a helikoni írók leszármazottai folytatnak eszmecserét, és emlékeznek az elődökre.

gyűlteket a Pentagon zenekar és a község néptánccsoportjainak előadása szórakoztatja. Az ünnepséget tűzijáték zárja.

Könyvbemutató
Marosszentgyörgyön

A fehéregyházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület ünnepséget szervez a költő tiszteletére július 29-én, vasárnap. A rendezvény keretében az Ispán-kúti emlékműnél
9.15-től koszorúzást tartanak, amit 10 órától ünnepi istentisztelet követ a fehéregyházi református templomban.
11.30-tól koszorúzással egybekötött megemlékezésre
kerül sor a múzeumkertben.

Július 26-án, csütörtökön délután 6 órától a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében Radványi Hajnal Ennyi
az egész című kötetét Baricz Lajos plébános mutatja be.
Közreműködik a Szent György kórus és Pataki Ágnes.

Július 28–29-én Nyárádkarácson községi falunapot tartanak Fintaházán és Kisteremiben. 28-án, szombaton délután a község településeinek labdarúgócsapatai
mérkőznek meg. Vasárnap délelőtt 11 órától Fintaházán
hálaadó istentisztelettel kezdődik az ünnepség, majd
közös ebéd és művészi műsor következik a fintaházi iskola udvarára felállított szabadtéri színpadon. Az egybe-

Július 24., kedd: 19 óra: a Maros Művészegyüttes román
tagozatának táncelőadása, július 25., szerda, 20.30: a
Bekecs néptáncegyüttes fellépése, július 27., péntek 18
óra: a korondi fúvószenekar fellépése; 19 óra: Dupla
Kávé-koncert; július 28., szombat 19 óra: a Doina Hundorfului együttes folklórműsora, július 29., vasárnap 19 óra: a
Latino Feeling tánccsoport fellépése.

Falunap
Fintaházán és Kisteremiben

Nyári kulturális programok
a szovátai fürdőtelepen

Sorsolás a SzerkeSztőSégBeN ma 15 órakor!

A Népújság ma 15 órától tartja a SZERKESZTŐSÉGBEN (Dózsa Gy. u. 9. sz.) a Hűséges
előfizető – JÚLIUS 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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Alapfokon megsemmisítette az utcanevekre vonatkozó
tanácsi határozatokat a közigazgatási bíróság

2018. július 23-i döntésében a közigazgatási bíróság megsemmisítette a Marosvásárhelyi Tanács két,
utcanevekre vonatkozó határozatát. A határozatokat a marosvásárhelyi RMDSZ és a POL frakció terjesztette elő, és bár ugyanabban a témakörben
szabályoztak volna, mégis különböző oldalról közelítették meg a kétnyelvű utcanévtáblák kérdését.

Az RMDSZ 2001-ben terjesztette be először azt a határozatot, amelynek értelmében akár ma is ki lehetne tenni a táblákat, ha a polgármesteri hivatal erre bármiféle szándékot
mutatna. Azóta több próbálkozás volt, az utcanévlajstrom is
elkészült kétnyelvű formában, az utcák régi neveit is megpróbálták kihelyeztetni informatív jellegű táblákra, de sorozatosan
megtagadták ezt, hol a városvezetés, hol a prefektúra, hol
pedig magukat jogvédőnek tituláló szervezetek gáncsolták el
a kezdeményezést és támadták meg a bíróságon.
Legutóbb két próbálkozás született. Az első valójában az
RMDSZ 2001-es határozatának felújítása és kiegészítése volt,
amely a román nyelvű utcanévtáblák mellé a magyar táblákat
is kihelyeztette volna. A második, az RMDSZ által benyújtott
innovatív megoldás, a 63/2002-es kormányrendeletre hivatkozott, és a helyi tanács azon kizárólagos jogára alapozott, miszerint az elnevezhet és átnevezhet utcákat a településen. Így
minden utca román–magyar alakú (str. Tineretului – Ifjúság

utca) hivatalos nevet kapott a tanácsi döntés értelmében.
Az RMDSZ–POL megegyezés eredményeképpen született
határozattervezeteket megtámadta a Maros megyei prefektus.
A perbe a marosvásárhelyi RMDSZ, illetve annak kérésére a
Mikó Imre Jogvédő Szolgálat lépett be támogatóként, a marosvásárhelyi tanács oldalán. A két különböző megközelítést
alkalmazó határozatról, sajnálatos módon, összevont perben
döntöttek, és mindkettőt megsemmisítette alapfokon a bíróság.
„Amit szabad Segesváron, vagy más Maros megyei településeken, de említhetnénk az ország más településeit is, hiszen
számos helységben vannak kétnyelvű feliratok a román–magyar, vagy román–szász együttélés legtermészetesebb jeleként, azt Marosvásárhelyen évek óta minden eszközzel
gáncsolják. Nem adjuk fel, bízom benne, hogy akik még a prefektus előtt kifogásolták a kezdeményezésünket, és a sajátjukat próbálták feltüntetni a megoldás egyetlen lehetséges
módjának, azok most beláthatják, hogy tévedtek, és hogy csak
együtt sikerülhet. Az az út, amit választottunk, jogilag és adminisztratív szempontból is újszerű és törvényes volt. Várjuk
a döntés indoklását, és bízunk abban, hogy végső soron az új
közigazgatási törvénykönyvbe foglaltakkal, de átnyomjuk az
utcanévtáblák ügyét Marosvásárhelyen is” – nyilatkozta dr.
Vass Levente parlamenti képviselő, a marosvásárhelyi
RMDSZ elnöke. (közlemény)

Hungarikummá válhat a vallásszabadság törvénye
és kőrösi Csoma Sándor életműve

A Hungarikum Bizottság elé terjesztik az 1568-as
tordai országgyűlésen megszavazott vallásszabadság törvényét és Kőrösi Csoma Sándor életművét –
döntött az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság a július
24-i gyűlésén. A Magyar Értéktárba való besorolás
kiemeli a tordai országgyűlés határozatának kultúrtörténeti, vallástörténeti, világot formáló és példaértékű jelentőségét és Kőrösi Csoma Sándor úttörő
és kiemelkedő munkásságának fontosságát.

„Az 1568-as országgyűlés Európában elsőként a tordai katolikus templomban hirdette ki a vallásszabadságot. Ez a momentum a Kárpát-medencei magyarság közös értéke,
ugyanúgy, ahogy Kőrösi világhírű hagyatéka is, ezért reméljük, hogy a következőkben kiemelkedő nemzeti értékké, majd
hungarikumokká válhatnak” – fogalmazott Hegedüs Csilla, az
Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság elnöke.
Az 1568-as tordai országgyűlésen hozott vallásügyi határozat a világon először foglalta törvénybe a lelkiismereti és
vallásszabadsághoz való jogot, a gyülekezetek számára a sza-

bad lelkészválasztást, amely felekezeti hovatartozástól függetlenül évszázadokra biztosította az együttélés békés feltételeit.
Kőrösi Csoma Sándor munkássága nemzetközi tudományos
körök elismerésének örvend. Életművének legfőbb gyümölcse
a világ első tibeti–angol szótára, amely hosszú ideig a később
készült szótárak legfőbb forrása volt. A tibeti irodalom és vallási iratok tanulmányozásával pedig letette egy új tudományág, a tibetisztika alapjait.
„Az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság tevékenységével
arra törekszünk, hogy erdélyi értékeink védnökei legyünk,
megőrizzük és ápoljuk azokat, amelyek nemcsak az erdélyi
magyarok, de az egész nemzet számára reprezentatívak. Az
idén 450 éves vallásszabadság törvénye, illetve Kőrösi Csoma
Sándor életműve az egész magyarság közös értéke” – hangsúlyozta Hegedüs Csilla. Az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság döntött a több mint 100 éves hagyománnyal rendelkező
Petry hús- és hentestermékeknek, valamint a 13. századi siteri
református templomnak az Erdélyi Magyar Értéktárba való
felvételéről is. (közlemény)

Négy jelölt a DNA főügyészi tisztségére

Megjegyezte, lehet, hogy kinevezik az egyik jelentkezőt a
DNA élére, de az is lehet, hogy senkit sem jelölnek ki.
„Ma a humánerőforrás-igazgatóság ellenőrzi a pályázók iratcsomóját, megnézik, megvan-e minden szükséges elem. Holnap
a bizottság tagjai átnézik a dossziékat, elemzik a benyújtott ter-

veket. Csütörtökön 9 órától összehívom interjúra a bizottság tagjait és a pályázókat. Pénteken következtetésre jutunk a folytatást
illetően. Valószínű, hogy egyikük nem jelenik meg, hisz nem
fogom a kezét, hogy jöjjön az interjúra. Meglátjuk, hogyan szerepelnek az interjún, megnézzük a terveiket, majd a bizottságban
eldöntjük, van-e olyan jelölt, akit javasolunk a CSM-nek, majd
az államfőnek, és ki az. Nagyon valószínű, hogy a négy jelölt
egyike állhat a DNA élére, mint ahogy az is nagyon valószínű,
hogy egyikük sem, és újrakezdjük a folyamatot” – jelentette ki
Toader. (Agerpres)

A kakas is kétszer csenget. Hogy mindenik ezt teszi-e, azt
nem tudom, de az, amelyik vasárnap hajnalban kukorékolt a
szomszédban, akkor is diadalmasan hallatta a hangját, amikor a nap másodszor is előbújt a Székelykő mögül. Addigra
a Torockót sejtelmesen befedő puha takaró, a köd is kezdett
felszakadozni. A gazdák persze jóval túljutottak a reggeli tennivalókon, a turisták is mozgolódni kezdtek, de a szemétdomb
ura sem feledte, mi a dolga, tette a magáét. Aligha sejtette,
hogy ez is idegenforgalmi attrakció. De miért is sejtené, ő
csak egy kakas, nem kenyere a tudatosság. Akik képesek gondolkodni, azok szerencsére élnek a lehetőséggel, és ez meg is
látszik a falun. Szép, takaros, gondozott minden, a község és
lakossága prosperál, információkban sincs hiány, Torockó
vonzza az érdeklődőket. Nem csak a táj, az épített örökség is
megőrizte, jobban mondva, visszanyerte itt a régi vonzerejét.
Ezt talán fölösleges hangsúlyoznom, rengetegen megfordulnak arrafelé, a település divatba jött. Az elmúlt hétvégén is
zsúfolt volt a varázsos központi tér, forgalmi dugók bonyolódtak a főúton és a hegyre vezető ösvényeken, sokan nyüzsögtek az erődtemplom illetve a vajor, a hűs vizű
itatómedencék körül. Pedig nem zajlott fesztivál, falunap
vagy más forgatag, amikből bőven kijut mostanság a helybelieknek. Csupán a szokásos nyári események, esküvő, véndiák-találkozó, más hasonló látványosságok és nyilván a
helységet felrázó ország- és világjáró buzgalom meg a rendszeresen visszaérkező üdülők juttatták eszembe, hány hasonlóan jó adottságú kistérségünk, vidéki helységünk van,
amelyeket ugyancsak fel lehetne, fel kellene futtatni, de akiknek ez lenne a feladatuk, nem mutatnak hajlandóságot rá.
Innen persze messzire kanyarodhatna a gondolatmenet, maradjunk a Székelykő alatt. Az egykori nagy múltú bányászvároska nem hiába kapta meg a rangos Europa Nostra díjat.

Nemcsak büszkék kulturális örökségükre, óvják, szakszerűen
restaurálják, fel is újítják, korszerűsítik is. Olyan szakemberek irányításával, segítségével, akiknek a tudásában, szakértelmében, tanácsában megbízhatnak.
Az évszázadok során sok jeles egyéniséget bűvölt el a székelység nyugati végvára és annak mesés környéke, írók, művészek, tudósok fantáziáját, ismerettárát mozgósította,
termékenyítette meg. Regények, elbeszélések, festmények,
grafikák, tudományos írások, elemzések sokasága született
róla. Zaklatott történelme, lehanyatlott bányászvilága, különleges építészete, népviselete, népművészete, az unitárius
műemlék templom és az iskola története gazdagon, színesen
tükröződik bennük. Lehet, hogy legtöbben Jókai Mór emlékét,
torockói látogatásának nyomait próbálják becserkészni, hiszen ő a legnépszerűbb az itt is megfordult szellemi nagyságok
közül. Visszhangos jelenlétére, a hosszasan tervezett látogatásra, amelyre 1876. augusztus 8-án került sor, talán az Egy
az Isten című, Torockót idéző könyvvel a kezükben igyekeznek
visszatekinteni. Persze emléktábla is megörökítette a lelkészlak falán, hogy annak idején ott szállt meg a népszerű
regényíró. S ha már az emléktábláknál tartunk, egy másikat
is meg kell említenem. Ez az erődtemplom falának belső felén
hirdeti, hogy Bartók Béla, aki híressé vált erdélyi folklórkutató
útján 1908-ban Torockón jegyezte le a Fehér fuszulykavirág
kezdetű magyar népdalt, az év október 7-én így nyilatkozott:
„Az eddig megvizsgált magyar falvak közül határozottan ez
van a legszebb vidéken”. Száztíz esztendő teltével is igazat
kell adnunk halhatatlan zeneszerzőnknek, akiről köztudott,
hogy eléggé szűkmarkúan osztogatta a dicsérő jelzőket. Torockó ma is méltán rászolgál az elismerésre, oda mindig érdemes visszatérni. Hogy mi az, ami még javítható, arról
valamikor egy másik jegyzetben elmélkedhetünk. (N.M.K.)

Tudorel Toader igazságügyi miniszter kedden úgy
nyilatkozott, hogy csütörtökön megtartják az interjúkat az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA) főügyészi tisztségéért, és pénteken be is jelentik az eredményeket.

Erről jut eszembe

Ország – világ
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36 megyében van esőriasztás

Kedden 11 órától szerdán 21 óráig van érvényben
elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés a várható
heves esőzések miatt az ország 36 megyéjében,
köztük Erdély déli, keleti és északi részén, illetve a
hegyvidékeken. Az érintett térségekben fokozott légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék,
özönvízszerű eső, villámlással és viharossá erősödő
széllel kísért zivatar, elszórtan jégeső várható. Hoszszabb-rövidebb idő alatt 25, néhol 40–50 litert meghaladó csapadék eshet négyzetméterenként.
(Mediafax)

Elölről kezdődhet a Colectiv-per

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM)
plénuma jóváhagyta kedden Mihail Valeriu Terceanu, a Colectiv-per bírájának nyugdíjazási kérelmét.
Az ügyet a bukaresti bíróság egy másik bírájának
osztják ki, és előfordulhat, hogy a teljes eljárás elölről kezdődik. A Colectiv klubban 2015. október 30án kiütött tűzvésznek több mint 60 halálos áldozata
és 160-nál is több sebesültje volt. Az ügyben 2016ban indult eljárás a bukaresti bíróságon. (Agerpres)

Újra felszállhatnak
a légierő MIG 21 LanceR gépei

Feloldották a román légierő MIG 21 LanceR vadászgépeire vonatkozó felszállási tilalmat, amelyet a Călăraşi megyei, egy ember életét követelő
repülőgép-baleset nyomán rendeltek el – tájékoztatta a Mediafaxot a védelmi minisztérium. A MIG 21esek több mint egy héten át nem szállhattak fel,
miután a Călăraşi megyei Borcea település közelében az egyik ilyen gép lezuhant, a pilóta pedig meghalt. A légierő IAR 99 Sólyom (Şoim) típusú katonai
repülőgépeinek felszállása továbbra is tilos, miután
hétfőn az egyik ilyen gép lezuhant, a két pilótának
sikerült katapultálnia. A baleset a Bákó megyei Ferdinándújfalu (Nicolae Bălcescu) közelében történt.
(Mediafax)

Afrikai sertéspestis ütötte fel
a fejét Szilágy megyében

Két, afrikai sertéspestisben elpusztult vaddisznó tetemére bukkantak Krasznahídvég (Măerişte) mellett
egy erdőben, Szatmár és Bihar megye határának
közelében. Szilágy megye prefektusi hivatala kedden közölte, hogy az ügy kapcsán rendkívüli ülésre
hívták össze a megyei készenléti bizottságot. A testület döntése értelmében az elhullott vaddisznók tetemének körzetében minden házisertést elzárt
helyen kell tartani, és csak hatósági engedéllyel
mozdíthatók ki a telephelyről. A fertőzöttnek nyilvánított területen minden faj vadászása szünetel, és az
ott termett gabona sem használható fel takarmányként. Tilos a nyájakat, csordákat a kérdéses területen át terelni, sőt, a hatósági engedéllyel nem
rendelkező embereknek is tilos a szóban forgó erdőbe lépni. (Agerpres)

Colectiv, újratöltve

(Folytatás az 1. oldalról)
Az állam a maga során még jól is járt a dolgon, a
tűzvész után keresett egy jó nagy kalap pénzt a szórakozóhelyeken végrehajtott ellenőrzések során kirótt bírságokból. Hogy az állam szakgépezetének fogaskerekeit
mekkora borítékhalmazzal kellett megkenniük az engedélyezés megújítása címén előszobáztatott vendéglátósoknak, vagy hány korrekt vállalkozónak kellett
becsuknia a boltot, az sosem derül ki. Ez még az agymosó tévék „vitaműsoraiban” sem mutatna jól.
Ahogyan a tragédia kapcsán kirobbant tüntetéshullám mottója nagyon találóan mutatja, a korrupció öl.
És fog továbbra is, mert engedi neki az érdektelenség.
A „hagyjuk csak, mert így is jól van, majd megleszünk
valahogy ezután is” mentalitás. Az akkor kirobbant felháborodást a politikum mesterien használta ki, a kormányosok árnyékba vonultak, hogy a vezérváltás után
csendben készítsék elő a következő választási sikerüket,
a többiek meg főleg szócséplésben kimerülő ellenzékesdit játszottak ennek aláfestéséhez. Hogy a felelősök
nyoma azóta is bottal üthető, és egyáltalán senkinek
sem sürgős a megbüntetésük, az ma már az egyes kérdésekre nagyon érzékeny civileket is alig zavarja, kétséges, hogy ez a legutóbbi fejlemény legalább néhány
közlemény erejéig eléri-e az ingerküszöbüket. Ezért a
mentalitásért ilyen ez az ország, amilyennek ismerjük,
és marad is ilyen, amíg ez a többségnek megfelel anynyira, hogy csendben tűrje, néhány fájdalmas pillanatot
kivéve.
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Nehéz kifogni a guberálókon

(Folytatás az 1. oldalról)
Néhol a konténerek mögött a szemétből kiszedett matracokon, párnákon, szakadt ruhákon vernek
tanyát, persze reggel mindent ott
hagynak maguk után, a szemetesek
pedig csak a kukákat ürítik ki, a
mellettük lévő hulladék, legyen az
koszos matrac vagy ruhahalom, ott
marad.
térfigyelő kamerákkal fülelnék le a
guberálókat
Florian Moldovan, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közterület-kezelő osztályának vezetője
lapunk érdeklődésére kifejtette, a
városban eddig 174 föld alatti szeméttárolót helyeztek el az egyes lakónegyedekben, amelyeknek az
űrtartalma egyenként szinte három
köbméter. Azok a helyszínek élveztek elsőbbséget, ahol az átlagnál is
gyakrabban fordultak meg a guberálók. Bár a közösségi oldalon jelentek meg fotók, amelyeken a föld
alatti tárolók mellett szétdobált szemét volt látható, az eddigi tapasztalat az, hogy tisztább ezeknek a
környéke. Az igazgató szerint a föld
alá süllyesztett tárolók részben
megoldják a problémát, viszont sajnos a guberálók már megtalálták a
módját annak, hogy az ezekben lévő
szeméthez is hozzáférjenek, például
kötélen leengedik egymást. Kérdésünkre, hogy próbálnak-e megoldást találni arra, hogy a
hagyományos tárolók környékén a
városlakók ne folyamatosan a szétdobált szemét látványával szembesüljenek,
Florian
Moldovan
elmondta, tervben van, hogy a városbeli hulladékgyűjtőpontokhoz

térfigyelő kamerát szerelnek, így a
helyi rendőrség székhelyén figyelhetik a környéket, és gond esetén a
legközelebbi járőrcsapat rövid idő
alatt a helyszínre érhet.
Sepsiszentgyörgyön bezárták
a gyűjtőpontokat
Sepsiszentgyörgyön több mint
félszáz hulladéktároló helyet zárt
gyűjtőponttá alakítottak, amelyhez
a környéken lakók belépőkártyával
férhetnek hozzá, hogy bedobják a
szemetet. A rendszer előnye a hulladék higiénikusabb gyűjtése és az
illetéktelenek tárolókhoz való hozzáférésének a megakadályozása. A
hulladékgyűjtők többsége a zöld
színű, fémkeretes típusú, ugyanakkor vannak földbe süllyesztett konténerek is. A háztartási vegyes
hulladék zárt gyűjtése mellett mindenik gyűjtőpontnál megtalálható a
papír, üveg és pillepalack gyűjtésére alkalmas tárolóedény is.
Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, aki előzőleg húsz évig volt a vállalat
vezetője, lapunk megkeresésére elmondta, a föld alatti kukákra való
áttérés, majd ezt követően a szemeteskukák bezárása azért vált indokolttá, mivel a régi rendszerben a
konténerek nyitottak voltak, és a
guberálók szétszórták a szemetet.
– Emiatt kosz volt, és több helyet
is foglalt. Ezért alkalmaztuk először
a kétharmadig földbe süllyesztett
rendszert, ami körülbelül egyharmaddal csökkentette a helyfoglalást, és teljesen zárt volt. Jelenleg is
vannak föld alatti tárolók a városban, viszont van ezeknek egy bizonyos űrtartalma, és adott méretű

Az Ádámosi Unitárius Egyházközség vasárnap ünnepelte az
unitárius templom fennállásának 500. évfordulóját. Azt
megelőzően, július 21-én,
szombaton a Küküllői Unitárius
Egyházkör és a Marosi Egyházkör találkozóját tartották.

öntudat túlélésének fontosságát. A
templom újjászentelése és a vele
való kapcsolat megerősítésének
szándékával úrvacsorát osztottak,
majd az egyházközségben szolgált,
valamint a település elszármazott
lelkészeinek köszöntése hangzott el.
„együtt építeni a jelent”
Szilágyi Erzsébet tanárnő a biblikus nevű falu egykori lakóiról, a
zsellérsorban élő magyar közösség
történetéről értekezett. Mint elhangzott, az ádámosi templomban megtartott zsinatok száma Kolozsvárt és
Tordát követte, ezért feltételezhető,
hogy erős és gazdag egyházközség
lehetett, ahol püspökválasztást is
tartottak. Az ünnepség művészi műsorát a dicsőszentmártoni Sipos Domokos Művelődési Egyesület
vegyes kara szolgáltatta, a helyi vallásórás gyerekek szavalataikkal és
énekszólóval színesítették az ünnepséget. A templomkertben felállított kopjafát – a magyarkirályfalvi
Székely Király István asztalosmester munkáját – Magyarország csík-

szája, tehát meg kellett volna szokniuk a lakosoknak, hogy 25 literes
zsáknál nagyobba ne tegyenek hulladékot, mert nem fér át rajta. Azért
nem vált be ez a rendszer, mert mi
feltételeztünk egyfajta viselkedést a
városlakóktól, nem számítottunk
arra, hogy sokan 60, 100 literes zsákokat gyömöszölnek a föld alatti tárolóba, az eldugult, és a többi lakó
már nem volt ahová tegye a szemetet. Tehát nem a rendszer rossz,
hanem az emberek viselkedése nem
volt megfelelő. Ugyanakkor a föld
alatti tárolóknak van egy zárórendszere, amihez elvileg a guberálók
nem férhetnek hozzá, ellenben azt
tapasztaljuk, hogy az ő technikájuk
is fejlődik, horgas végű, háromméteres rudakat vittek magukkal, és
ezekkel halászták ki a kukák tartalmát.
Amikor láttuk, hogy ilyen körül-

Ünnepelt az Ádámosi Unitárius Egyházközség

Fotó: Nagy Tibor

mények között ez a rendszer nem
tud hatékonyan működni, elkezdtük
bezárni a gyűjtőpontokat. Ez békéscsabai mintára történt, ott láttam
először – igaz, nem kártyával,
hanem kulccsal –, hogy a tömbháznegyedekben lévő kisebb szemétlerakó helyeket így próbálták tisztán
tartani. Békéscsabától megkaptuk a
tervet, és néhány éve Sepsiszentgyörgyön is gyakorlatba ültettük.
Mágneseskártya-rendszerrel működik, és előfordul, hogy néha így is
hozzáférnek a guberálók, tökéletes
rendszer nincs, de mindenképpen
jobb, mint más városokban, ahol
egyáltalán nincs zárva – mutatott rá
Sepsiszentgyörgy alpolgármestere.
Mint mondta, átlagban 20 ezer
lejbe került a városnak egy lerakópontnak a bezárása, igyekeztek igényes megoldást találni, például a
rendszer lehetővé teszi a fény átszű-

rődését és a szellőzést is. Emellett a
föld alatti tárolókat is üzemeltetik,
a városban egyharmad a süllyesztett
konténerek, kétharmad a beléptetőrendszeres gyűjtőpontok aránya.
Érdeklődésünkre, hogy milyen
gyakorisággal szállítják el a hulladékot Sepsiszentgyörgyön, és
mennyit fizetnek a lakók, a városvezető-helyettes elmondta, a sűrűn
lakott negyedekben naponta, máshol kétnaponta viszik el. Ősszeltélen megtörténik, hogy minden
harmadik napon, mivel nem gyűl
akkora mennyiség, és nincs meleg,
hogy az erjedés beinduljon. A
földbe süllyesztett konténerek esetében egyébként az erjedés is nehezebben indul be, mivel kétharmada
föld alatt van, ahol a hőmérséklet
alacsonyabb. A sepsiszentgyörgyieknek személyenként havi 9 lej a
köztisztasági díj.

lom építésének évfordulóját, az
1518-as évet ünneplik. „A reformáció előtt nem beszélhetünk felekezetekről, ezért csak keresztény
templomként lehet említeni. A vallásszabadság kihirdetését követően
tért a falu nagy része unitárius
hitre” – fejtette ki a lelkipásztor. A
történelmi tények alátámasztását
szolgálja az a feljegyzés is, mely
szerint „1595-ben Várfalvi Péter
tiszteletes úr ádámosi unitárius lelkészként vett részt az unitárius egyház zsinatán”.
kazettás mennyezete Budapesten
2002-től szolgál Ádámoson
Fülöp Dezső Alpár unitárius lelkipásztor. A művészettörténészek
által a falu ékszereként emlegetett
templom épületén 2005–2016 között folyamatosan végeztek felújítási munkálatokat, a szükséges
pénzalapokat pályázati finanszírozásokból kellett előteremteniük, ez
az egyházközség elöljáróinak a feladatkörét bővítette. A műemlék
templomnak egykor Erdély legrégebbi, évszámmal is ellátott kazettás mennyezete volt. Kivitelezése a
gógánváraljai kazettás mennyezethez hasonló, ezért a művészettörténészek azt feltételezik, hogy
ugyanaz a mester készítette mindkettőt. Míg a gógánváraljainak

nincs évszáma, az ádámosi menynyezet egyik kazettájára a mesterek
az 1526-os évszámot festették.
1909-ben a templom főjavításra
szorult, az egyházközségnek azonban nem volt elég pénze, így Pákei
Lajos főgondnok közbenjárására értékesítették a kazettás mennyezetet,
amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum vásárolt meg négyezer koronáért. Az egykori templomjavítás
tizenegyezer koronába került.
Amint a lelkipásztor elmondta, napjainkban a Magyar Nemzeti Galéria
szuvenírüzletének mennyezetét díszíti az ádámosi unitárius templom
egykori kazettás mennyezete.
Az ünnepi eseménysorozaton a
helyi református egyházközség is
képviseltette magát, a templom fél
évezredes fennállásának ünnepségét pedig a római katolikus, ortodox, görög katolikus felekezetek
lelkipásztorai is megtisztelték jelenlétükkel. A község polgármestere,
Miklós Tibor mellett a közéleti szereplők közül Vass Levente parlamenti képviselő is jelen volt,
akárcsak az egyesült államokbeli
Michigan állam testvérgyülekezetének képviselői, a magyar államot
Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja képviselte.

Fél évezred Isten hajlékában

Szer Pálosy Piroska

Vasárnap Gyerő Dávid főjegyző
ünnepi igehirdetése keretében Molnár Ferenc ifjúsági regényét, A Pál
utcai fiúk történetét felelevenítve a
játszóhelyként szolgáló bekerítetlen
telek, a grund többletjelentését elemezte. A kisregény eseményeinek
felelevenítésével azokat a közös
jegyeket emelte ki, amelyek a szórványban élők sorsát jellemzik, akiknek az identitástudatuk megőrzéséért kellett és kell állandó harcot folytatniuk. A Kis-Küküllő
mentiek hovatartozásáról szóló eszmefuttatásában az igehirdető hangsúlyozta a vallási és nemzeti
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szeredai főkonzulátusának misszióvezetője, Tóth László és Szentgyörgyi Sándor Küküllő-köri esperes, a
falu szülötte leplezte le. Az esperes
a kopjafánál tartott beszéde során a
zsindellyel fedett tornyú templomhoz kötődő gyermekkori emlékeit
felelevenítve szólt a közösséghez,
kifejezve óhaját, hogy a hívek is élő
kövekként épüljenek lelki házzá.
„Közösen, együtt imádkozni, lélekkel Isten templomát megtölteni, a
harangok zúgására felfigyelni, a
zsoltárt énekelni és minden egyes
áldott alkalommal veletek együtt
lenni… És ti, mint élő kövek, velem
együtt építsük, szépítsük és gazdagítsuk a jelent, hogy a holnapban
meglássuk mindazt, amit számunkra Isten tartogat és újra velünk
együtt reménységet ad…” – hangzott el többek között az esperes beszédében az unitárius és református
templom közös kertjében felállított
kopjafa mellett. A hálaadás és a jövőbe vetett hit és remény jegyében
zajló megemlékezés méltó befejezéseként az ünnepséget szeretetvendégség zárta, amely a házigazdák
vendégszeretetét tükrözte.
reformáció előtti keresztény
templom
Amint Fülöp Dezső Alpár, az
Ádámosi Unitárius Egyházközség
lelkipásztora elmondta, az idei év
egyházi eseményei között legjelentősebb a 450 évvel ezelőtt Tordán
kihirdetett vallásszabadság. Ennek
méltó megünneplését a templom fél
évezredes fennállásáról való megemlékezéssel társították. Érdeklődésünkre a lelkipásztor az épület
történetét ismertette. Mint hangsúlyozta, a megmaradt írásos feljegyzések szerint a jelenlegi templom
helyén ugyancsak templom állt,
annak az építési éve azonban bizonytalan, ezért a jelenlegi temp-
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A szívek mélyén ott volt a sok közös emlék

Nagyszerű szervezés, jó hangulat,
megható pillanatok, öröm és vidámság jellemezte a marossárpataki 50 évesek kortárstalálkozóját,
amelyre vasárnap került sor. A
meghívásnak 18 „egybéli” tett eleget, akik először az iskola épületében találkoztak, beszélgettek,
emlékeztek, aztán a református
templomban folytatódott az ünnepség.

Berekméri edmond

Az 1968-ban születettek az iskola udvarán sereglettek össze, majd egyik tanterembe vonulva, ünnepélyes keretek között
vette kezdetét a kortárstalálkozó. Elsőnek
Mózes Sándor iskolaigazgató köszöntötte
az egybegyűlteket, ismertette a tervezett
programot, majd gratulált a rendezvényhez.
„Örülünk annak, hogy néhány év kimaradás után sikerült ismét megszervezni a
találkozót, amit szeretnénk hagyományossá tenni. Úgy gondolom, egy meghitt
hangulatú találkozásnak, a kötetlen beszélgetésnek lélekápoló szerepe van, ami létszükséglet napjaink rohanó világában” –
hangsúlyozta az intézményvezető.
Kozma Barna polgármester, miután
megköszönte a meghívást a rendezvényre,
az összetartozás fontosságáról, a közösség
szerepéről beszélt, majd egy-egy szál rózsát nyújtott át az ünnepelteknek.
Az ötvenévesek részéről Schaffer Erzsébet-Zsuzsanna óvónő mondott ünnepi beszédet.
„Először az óvodában találkoztunk, ahol
két lelkes pedagógus, id. Rend Mária és
leánya, Rend Marika avattak be a gyermekvilág örömeibe, csodáiba. Már az óvodában
kiderült, hogy nagyon sokan vagyunk, ezért
két első osztályt indítottak. Az egyik osztályterembe Domahidi Erzsébet tanítónőt
követtük, a másik osztályba Pálfi Irénke tanítónő terelte be kis elsőseit. Miután kíváncsian és gyermeki örömmel hódítottuk meg
a betűk és számok világát, az emeletre költöztünk, ahol a felsőbb osztályokban jól felkészült tanárok segítették személyiségünk
kibontakozását. Osztályfőnökeink Izsák
Júlia, Szabó Ferenc és Nagy Árpád voltak,
akik kollégáikkal együtt lelkiismeretesen
neveltek, oktattak, életre szóló értékeket
adtak. Aztán – a nyolcadik osztály elvégzése után – útjaink elváltak…” – emlékezett
a találkozó egyik szervezője. Ezt követően
a kortársak elmesélték egymásnak, hogy
mi minden történt velük tanulmányaik elvégzése után. Szó esett családról, munkahelyről, voltak, akik közös emlékeket,
csínyeket elevenítettek fel.

R

Érdeklődésünkre Gábor Áron szervező
elmondta, hogy egyik tanító eltávozott az
élők sorából, a másik Magyarországon él.
Az osztályfőnökök közül is egyik meghalt,
a másik Izraelben él, nem tudott részt
venni a találkozón.
Kivonulva az iskolaépületből, a kortársak virágot helyeztek el a helyi iskola névadójának, Adorjáni Károlynak a szobránál
és a közelmúltban leleplezett emléktáblánál, amit a helyi önkormányzat állított
Szántó István és Kristóf István pedagógusok emlékére, akik hosszú ideig voltak
Marossárpatak kulturális életének fáradhatatlan szervezői és vezetői. Megtekintve a
felújított, díszbokrokkal és virágokkal beültetett iskolaudvart, többen is elismerő
szavakkal méltatták a tanintézmény jelenlegi vezetőjének fáradozását, jó ízlését.
Nem maradt el a közös fotózkodás sem,
majd a református templom harangjának
hívogató szavára az ünnepi istentiszteletre
vonultak át az ötvenévesek.
Stupár Károly lelkipásztor prédikációjában a helyes döntések titkáról beszélt,
hangsúlyozva Isten szerepét életünkben és
a döntések meghozatalában. A lelkész szerint megfontolt döntésekre van szükség,
többek között az iskola, a munkahely, a
párválasztás tekintetében. Ajánlatos jól
megfontolni, hogyan döntünk, mert jövőnk, boldogságunk múlhat ezen. „Vannak
a hétköznapi életünket befolyásoló döntések, de lelki síkon való döntések is vannak,
amelyek az örök életünket befolyásolják.
A jó választás, a jó döntés megkívánja,
hogy előbb tájékozódjunk, minél több információt gyűjtsünk. Ezek hiányában nagyon valószínű, hogy rossz döntést
hozunk. A lelki utunk megválasztásakor is
előbb informálódnunk kell. Nem mindegy,

oland számára egy maroknyi fehér
labdában elfér az egész világ. Naphosszat azt pattogtatja a lakótelepi sétány
szélén, szapora fejmozdulatokkal kísérve a
gömb érkezését, távolodását. A partnerek folyamatosan cserélődnek, de ő sohasem
marad ki a mérkőzésekből, ha van kivel, esőben is játszik.
– Mikor szeretted meg az asztaliteniszezést? – kérdeztem beszélgetésünk elején.
– Még kiskoromban, négy-öt évesen. Akkoriban, persze, elég „béna” voltam, de a
tesómnak volt türelme tanítani. Amikor a haverjaival játszott, azt is megengedte, hogy
beszálljak közéjük. Cserébe falaztam neki,
ha a barátnőjénél töltötte az éjszakát. Erre
akkor volt lehetőség, amikor édesanyánk éjszakás volt a gyárban. Olyankor mindig felhívott este tíz körül, hogy ellenőrizze,
rendben van-e minden, ágyban vagyunk-e
már. Rendszerint azt hazudtam, hogy a
tesóm tanul vagy fogalmazást ír, ne zavarjuk, mert ideges lesz, és annak én iszom meg
a levét. Anyu mindig be is vette ezt a szöveget, pedig a tesóm soha nem durváskodott
velem. A szüleink válása után mintha ő vette
volna át az apaszerepet.
– Nem féltél egyedül éjszaka?
– De igen, egy kicsit, mivel földszinten lakunk, és a kinti zajok túl közelinek tűntek.
Néha azt képzeltem, hogy bemászik hozzám
valaki az ablakon. Olyankor mindig elővettem a pingpongütőket, és két kézzel, fel-

hogy mit hiszünk, kire hallgatunk, kit követünk. Nem mindegy, hogy milyen lelki
életünk van. Isten ezekben a kérdésekben
a Szentírás segítségével próbál útbaigazítani bennünket” – mutatott rá a lelkipásztor.
A jelképes vándorbotot és kulacsot,
meleg szavak kíséretében, Katona Ferenc
adta át az ötvenévesek képviselőjének,
Gábor Áronnak. „A vándorbot segít bejárni
az élet útjait, a kulacsból, ha isztok, új
erőre kaptok, s legyőzhetitek az élet nehézségeit. Örülök, hogy egymásra leltünk, útjaink összefutottak. Reméljük, hogy Isten
segítségével a hatvanéves kortárstalálkozón együtt lehetünk. Kérlek benneteket,
hogy tisztelettel és becsülettel őrizzétek
meg ezt a két fontos tárgyat, hogy át tudjátok adni az utánatok következő ötvenéveseknek” – fejtette ki Katona Ferenc.
Köszöntőt mondott a református nőszövetség részéről Török Gabriella, verssel köszöntötte a kortársakat Balázs Gizella, a
kortársak részéről Szegedi Anna-Mária olvasta fel Berekméri D. István tanár humoros köszöntőjét.
A templom előtt családtagok, rokonok,
ismerősök köszöntötték virágcsokrokkal,
jelképes ajándékkal az ünnepelteket. Az
ünnepi ebédre, majd az azt követő kötetlen
beszélgetésre, vigadozásra a gernyeszegi
Grand Lion vendéglőben került sor.
Az időközben elhunyt osztálytársakról
is megemlékeztek az ötvenévesek, Schaffer Erzsébet-Zsuzsanna szervezőtől megtudtuk, hogy tíz személy az elhalálozottak
száma. A találkozó kezdeményezői Hánesz
József és Gábor Áron voltak, akik a szervezői munkában is részt vállaltak. A vasárnapi együttlétre a legtávolabbról Orbán
Balázs érkezett, aki Aradon él.
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A játszma nyertese

váltva ütögettem velük felfelé a labdát. Számoltam, hányszor találom el, mielőtt leesne.
Ez rendszerint megnyugtatott, és utána már
aludni is tudtam.
– Versenyszerűen sohasem űzted ezt a
sportot?
– Többen tanácsolták, de nem vonzott a
lehetőség. Úgy éreztem, ha „hivatalossá”
tenném, elveszne a varázsa az egésznek. Meg
aztán a tesómnál jobb
edzőt úgysem találtam
volna.
– Mekkora a korkülönbség köztetek?
– Tíz év. Én késői gyerek voltam, apám
cseppet sem örült az érkezésemnek. Azt sem
akarta, hogy világra jöjjek, emiatt ment
tönkre a kapcsolatuk anyámmal, aki viszont
határtalanul szeretett, és ezt nap mint nap
értésemre is adta. Akkor is kiállt mellettem,
amikor a tanító nénim családlátogatásra jött
hozzánk, és fél órán keresztül panaszkodott.
Későn tanultam meg olvasni, az igaz, és az
írással, számolással is sokáig gond volt.
Ötödik és hatodik osztályban pótvizsgáznom
is kellett románból és matekból, de végül
mindig átengedtek a tanárok. Talán mert látták rajtam az igyekezetet.
– Még iskolába jársz?
– Tavaly végeztem, de nem sikerült az
érettségim. Minden tantárgyból megkaptam
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A lantdaloktól a klasszikusokon át
a dzsesszig

Hamarosan elkezdődik
a 13. Harmonia Cordis
Nemzetközi gitárfesztivál

kaáli Nagy Botond

Amint azt korábban is hírül adtuk, ez év augusztus 7-én ismét kezdetét veszi az egyik legfiatalabb
és legrangosabb marosvásárhelyi zenei szemle,
amely egyben Kelet-Európa egyik legnagyobb
ilyen jellegű eseménye: az immár 13. Harmonia
Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál. Amint azt a legutóbbi Múzsa mellékletünkben olvashatták, a nemzetközi gitármuzsika krémje érkezik ismét
Vásárhelyre, hogy egy héten át ez esztendőben is
ingyenesen látogatható koncertekkel ajándékozza
meg a klasszikus és a dzsesszmuzsika rajongóit.
A Beke István Ferenc gitárművész által létrehozott és az általa, valamint a Harmonia Cordis
Egyesület által főszervezett szemle augusztus 12ig tart. Szombati lapszámunkban a fellépő előadóművészek és formációk szakmai életrajzát
ismertettük, ezúttal a fesztivál programját közöljük.
Augusztus 7., 19.00 óra, marosvásárhelyi vár,
eső esetén Kultúrpalota: Tudor GLIGA – OROSZ
Dávid duó (RO), ROSENBERG trio (NLD).
Augusztus 8., 19.00 óra, Kultúrpalota: AnaMaria BIBESCU – Raisa MIHAI duó (RO), Gabriel BIANCO (FRA), Duo Melis: Alexis
MUZURAKIS (GRC), Susana PRIETO (ESP).
Augusztus 9., 19.00 óra, marosvásárhelyi vár,
eső esetén Kultúrpalota: Girán Péter (HUN) flamenco, Nikita BOLDYREV (RUS) dzsessz, Radu
Vâlcu quartet (RO) – Radu VÂLCU (gitár), Răzvan FLORESCU (ütős hangszerek), Mihai BALABAŞ (hegedű), Andrei PETRACHE (zongora).
Augusztus 10., 19.00 óra, Kultúrpalota: PAVLOVITS Dávid (HUN), Olivia IANCU – Claudiu
LOBONŢ lantduó (RO), Duó Giampaolo BANDINI, (gitár, ITA) és Cesare CHIACCHIARETTA
(tangóharmonika, ARG).
Augusztus 11, 19.00 óra, Kultúrpalota: Tritonus
Guitar Trio – MOLNÁR Levente, SZURGYI Gergely, VARGA Bálint (HUN), Venti Chiavi Guitar
Trio – RITTER Zsófia, KORMOS Balázs, TÓTH
Álmos (HUN). CSÁKI András (HUN) kvartett:
PÁL Tamás (elsőhegedű), MARTALOGU Adél
(másodhegedű), KARDOS Margit (brácsa), MOLDOVÁN Szabolcs (cselló).
Augusztus 12., 19.00 óra, Kultúrpalota: Jazz
Night. Fellép Gabriel GUILLÉN (VEN), PUSZTAI Antal (AUT), Nikita BOLDYREV (RUS),
BEKE István Ferenc (RO), Mădălina PETRE
(ének, RO), ENYED Károly (zongora, RO), HADNAGY Attila (nagybőgő, RO), ASZTALOS Zsolt
(ütős hangszerek, RO).
A koncertekre a belépés ingyenes, a fesztiválra
a továbbiakban még visszatérünk.

az ötös fölötti jegyet, csak a matekom lett négyes. Az őszi vizsga eredménye pedig még
ennél is gyengébb lett. Anyu akkor nagyon
kiakadt, bármennyire igyekezett is leplezni,
láttam, hogy szenved. Akkor úgy gondoltam,
neki is meg nekem is jobb lenne, ha lelépnék
innen. A tesóm évek óta Angliában dolgozik,
egy gyorsétteremben felszolgáló. Arra gondoltam,
kimegyek
hozzá, és megpróbálok
a segítségével kezdeni
valamit az életemmel.
De ő, legnagyobb
meglepetésemre, hallani sem akart erről. Azt
mondta, ha meglesz az érettségim, intéz
nekem is valamilyen állást, de addig csak
üljek itthon, és tanuljak. Hideg zuhanyként
értek a szavai, meg is haragudtam rá „rendesen”. Aztán szép lassan megértettem,
hogy jót akart.
– Hogyan teltek az őszi pótérettségit követő hónapok?
– Lassan, nehezen. Pénzünk nem volt
arra, hogy különórára járjak, így kezdetben
csak tengtem-lengtem, nem tudtam, mit
kezdjek magammal. Szerettem volna munkát
vállalni, de édesanyám lebeszélt róla. Azt
mondta, én csak tanuljak, hogy legyen meg
az érettségi oklevelem. Végül még tanárt is
szerzett nekem, egy gyerekkori barátnőjét,
aki ingyen foglalkozott velem. Hetente há-

romszor mehettem hozzá matekozni, többször is átvettük az egész tananyagot, aztán
ráálltunk a feladatokra. Szigorú volt, de
kedves, így hamar megbarátkoztam a helyzettel. A korrepetálásért cserébe anyu mindig küldött tőlem valamilyen süteményt, én
pedig a heti bevásárlást is elvégeztem a néni
helyett – persze az ő pénzéből –, és amikor
lejárt az óra, a kutyáját is én vittem le a
tömbház elé. Elég jól haladtunk az anyaggal, de április végén a néni nagyon megbetegedett, kórházba került. Így félbemaradtak
a különórák. De interneten, a laptopjáról továbbra is küldte nekem a feladatokat, és ha
elakadtam, telefonon igazított útba. Az érettségi előtt azzal bátorított, hogy aki úgy tud
pingpongozni, mint én, annak meg sem kotytyan egy matekvizsga. Azt hiszem, nagyrészt
ennek a beszélgetésnek köszönhetem, hogy
átmentem. Sajnos, ezt is csak telefonon tudtam neki elmondani, pár hete ugyanis a Magyarországon élő lánya elvitte magához.
Úgy egyeztek, hogy – mivel folyamatos ápolásra van szüksége –, ha megszokja a kinti
életet, nála marad.
– Te pedig továbbra is Anglia felé vennéd
az irányt?
– Igen, a tesóm már keresi is a munkalehetőségeket. Anyut sajnálom csak itt hagyni,
meg a haverokat. De azért nem lépek vissza.
Ez most egy olyan labda, amit saját magamnak szerváltam, és így nekem is kell visszaütni.
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Megtérült a bizalom

A magyar állam támogatásával szervezett Maros-mezőgazdaságfejlesztési
ségi
programot lebonyolító Pro
Economica Alapítvány ügyvezetője szerint megtérült a bizalom, amellyel az alapítvány
a pályázókhoz viszonyult.

Jövőre is kiemelten támogatja
a magyar kormány a külhoni
vállalkozókat
Szerkesztette: Benedek István

2019-ben kiemelt összeggel
folytatódnak a külhoni magyar régiókban beindított
gazdaságfejlesztési programok – jelentette ki Szilágyi
Péter, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára múlt kedden, a Gombaszögi Nyári
Táborban rendezett fórumon.

Az új magyar kormány nemzetpolitikai céljai címet viselő fórumra
azután került sor, hogy Szilágyi
Péter kedden ünnepélyesen megnyitotta a felvidéki magyar fiatalok
legrégebbi hagyományokra visszatekintő nyári rendezvényét. A fórumon a helyettes államtitkár Kántor
Zoltánnal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatójával és Mózes
Szabolccsal, a Pozsonyi Magyar
Szakkollégium igazgatójával beszélgetett a magyar kormány nemzetpolitikájának eddigi eredményeiről és jövőbeli célkitűzéseiről.
Szilágyi Péter a fórumon felidézte a magyar kormány nemzetpolitikája elmúlt néhány évének
főbb állomásait, rámutatva: 2010ben gyakorlatilag a nulláról kellett
elkezdeni a nemzetpolitika felépítését. Elmondta: a nemzetpolitika
főbb célkitűzései – az identitáserősítés és a külhoni magyarok szülőföldön
való
boldogulásának
elősegítése – 2010 óta alapvetően

nem változtak, 2014-ben viszont a
nemzetpolitikában ráerősítettek a
gazdasági jellegű támogatásokra.
Elmondta azt is, hogy a magyar
kormány e tekintetben két nagy
programot hirdetett meg, az egyik a
nemzetpolitikai
államtitkárság
programja, a másik a kormány önálló nagy gazdasági fejlesztési
programja. Hozzátette: ezeket az elsődlegesen kis- és középvállalkozókat célzó gazdaságfejlesztési
programokat 2019-ben kiemelt öszszeggel folytatják. Megjegyezte:
bár a pontos összeg még nem ismert, azt már tudni lehet, hogy erre
a célra a 2019-es évre többet különítettek el, mint az eddigi évek
programjaira összesen.
Kántor Zoltán a külhoni magyar
közösségek megerősítésének fontosságáról szólva elmondta: a kisebbségben
élő
közösségek
többségében a statisztikák azt mutatják, hogy folyamatosan csökken
a közösség tagjainak száma, s csak
két olyan kisebbségen élő közösség
van Európában, ahol népességnövekedésről lehet beszélni, s ezek
mindkét esetben autonómiában élő
közösségek. Rámutatott: évente
megközelítőleg tíz százalékkal
csökken a külhoni magyarság lélekszáma, és ebben a folyamatban a
legerősebb hatású az asszimiláció,
illetve a kivándorlás. (MTI)

Kozma Mónika azzal kapcsolatban nyilatkozott az MTI-nek, hogy
az alapítvány az elmúlt napokban
kezdte ellenőrizni a pályázatok
megvalósulását. Hozzátette: az ellenőrzési folyamat még nem zárult
le, de az máris látszik, hogy érdemes volt bizalommal fordulni a pályázókhoz, és érdemes volt
minimálisra csökkenteni a bürokráciát, a bekért dokumentumok
számát.
Hozzátette: a pályázatot eleve
úgy hirdették meg, hogy nem a pályázók, hanem egyenesen a megpályázott eszközt vagy tenyészállatot
biztosító beszállítók kapják a
pénzt. Így az alapítvány biztos lehetett abban, hogy a pályázó – ha a
támogatáshoz hozzátette a 25 százalékos önrészt – hozzájutott az
eszközhöz vagy állathoz. Így a Pro
Economica Alapítvány most azt ellenőrzi, hogy a megpályázott eszköz vagy tenyészállat valóban
odakerült-e a pályázóhoz.
Az alapítvány kérdőívvel kereste meg azoknak a településeknek a vezetőit is, amelyekre a

lyáztatási rendszer, de ezt még tovább kell fejleszteni.
A Maros-mezőségi gazdaságfejlesztési program keretében az
igénylők legfeljebb 15 ezer eurónak megfelelő összegre pályázhattak. Az összesen 1,5 milliárd
forintos támogatási keretből 335
magánszemély nyert mezőgazdasági támogatást, 71 személy kapott
pénzügyi segítséget mezőgazdasági területei telekkönyvezéséhez.
Ugyanakkor 72 kis- és középvállalattal írtak alá eszközbeszerzési és
40 mezőgazdasági vállalkozással
eszköz- és tenyészállat-beszerzési
szerződést. Az 521 nyertest több
mint 570 pályázóból választották
ki. (MTI)

Az EU országai közül Romániában
növekedtek a legnagyobb ütemben
a fogyasztói árak – közölte szerdán
az Európai Unió statisztikai hivatala.
Az Eurostat adatai szerint az elmúlt hónapban a legmagasabb inflációt
Romániában
(4,7%),
Észtországban (3,9%) és MagyarAz euróövezetben és az Európai országon (3,2%) regisztrálták.
Az eurózónában az energia ára
Unióban júniusban egyaránt 2%on stagnált az átlagos éves infláció. nőtt a legnagyobb mértékben, 0,76

százalékkal, a szolgáltatások 0,57
százalékkal drágultak, az élelmiszer és dohányáru 0,25 százalékkel
került többe, mint májusban.
A Román Nemzeti Bank (BNR)
májusban a korábban közölt 3,5
százalékról 3,6 százalékra emelte
2018-as inflációs előrejelzését.
2019-re 3 százalékos fogyasztói árnövekedést jósolt a BNR, 10 bázisponttal kisebbet, mint korábban.
(Agerpres)

Infláció

Öt hónapja uniós listavezetők vagyunk

Ötödik hónapja, hogy az Európai Unió országai közül Romániában
jegyzik
a
legmagasabb inflációs rátát.
2018 júniusában 4,7%-kal
emelkedtek a fogyasztói
árak, ami 10 bázisponttal
meghaladja az infláció májusi rátáját (4,6%).

Újabb elismerés az Optica Optofarmnak

Megbízható Cég kiválósági
díjjal jutalmazták a marosvásárhelyi Optica Optofarm cég
2018. évi tevékenységét –
számolt be a jó hírről Jeremiás
László
látszerész-optometrista, a kft. vezetője. A díjat
egyébként a kliensek véleményét figyelő bukaresti cég
adományozza azoknak a vállalkozásoknak,
amelyekről
egy éven át nem jelenik meg
semmilyen negatív megjegyzés az online médiában.

– 2016-tól részesülünk a Megbízható Cég díjban, de amióta az Optica Optofarm létezik, a megyei
kereskedelmi kamara évi kiértékelésein első helyezést érünk el, és országos szinten is az élmezőnyben
vagyunk a legeredményesebb vállalkozások sorában. Ehhez a kliensek mellett el kellett érni a
megbízhatóságot beszállítóinkkal,
az adóhivatallal és minden olyan ellenőrző szervvel való kapcsolatunkban, amelyektől a működésünk
valamilyen mértékben függ.
Mindez úgy valósulhatott meg,
hogy igyekeztünk betartani a törvényes előírásokat. Szakmai vonalon
pedig a fejlődés útját választottuk,
és a kézi optikáról áttértünk a XXI.
századi számítógép-vezérlésű felszerelésre. A szakmai tudásomat fokozottan
fejlesztve
sikerült
áthidalni a kettő közötti mély sza-

kadékot. Talán kevesen tudják,
hogy megyei szinten elsőként vezettem be a komplex számítógépes
szemvizsgálatot, úgyszintén a számítógép-vezérlésű lencsecsiszolást
és szemüvegkeretbe való bedolgo-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

támogatások eljutottak. Amint
Kozma Mónika elmondta, a begyűjtött válaszokból azt a következtetést vonták le, hogy a
pályázatnak közösségszervező hatása is volt. Sok településen kisebb
gazdakörök alakultak a pályázókból, az emberek egymást segítették
a dokumentáció összeállításában,
és beszerzési tapasztalataikat is
megosztották egymással.
Az ügyvezető úgy vélte: ha a
magyar állam más térségekre is kiterjeszti a gazdaságfejlesztési programot, a kiírást a térségek helyi
sajátosságaihoz kell igazítani, hogy
minél többen igénybe vehessék a
támogatást. Azt is hozzátette: megítélése szerint bevált az online pá-

zást. Azonkívül, hogy az optikai
szaküzleteinkben szemorvosi kabinetet alakítottam ki, a cég egyik legnagyobb vívmánya a szemsebészeti
műtő az 1918. December 1. úton,
amelyben a megyében elsőként ve-

zettük be a legkorszerűbb szürkehályog-műtési technikát, a fákoemulzifikációs műlencse-beültetést.
Megoldottuk az állandó problémát okozó speciális lencsék csiszolását, egy olyan számítógépvezérlésű csiszolda felállításával,
ahol egy óra alatt bármilyen speciális lencsét elő tudunk állítani, ki-

Fotó: Bodolai Gyöngyi

küszöbölve azt, hogy a megrendelőnek 30-40 napot kelljen várnia.
A felsorolt megvalósítások folyamatos szakmai önképzést, rengeteg
energiát, kitartást, türelmet igényeltek. Lehet, hogy sokan azt mondják,
hogy a számítógépek világában
semmi sem lehetetlen, de ahhoz,
hogy a jelenlegi szintre eljussunk,
folyamatosan tájékozódni kellett a
korszerű eljárásokról, elsajátítani a
technikát, majd gyakorlatba ültetni,
ami a legmunkaigényesebb, és
ehhez kellett a legtöbb türelem.
Ahogy előrehaladtunk ezen a téren,
fokozatosan növeltük a munkahelyek számát, cégünk jelenleg 91
személyt foglalkoztat.
Büszkék vagyunk arra, hogy a
kancsalság, a gyengénlátás, a figyelemzavar és a mindezek okozta lelki
sérülés kezelésére a világon egyedülálló optikai részleget indítottunk
be, ahol szakképzett pszichológus,
gyógypedagógus foglalkozik játékos módon a gyermekekkel és a felnőttekkel
is. Az
Egyesült
Államokban kifejlesztett számítógépes program használata pszichoterápiai kezeléssel társul – foglalta
össze az Optica Optofarm működésével kapcsolatos legfontosabb adatokat Jeremiás László, a kft.
vezetője annak kapcsán, hogy kiválósági díjban részesültek a cég működtetése, a kliensek kiszolgálása és
a partnerekkel való együttműködés
terén. (bodolai)
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Elődöntőben a magyar női vízilabda-válogatott

Tour de France

A címvédő magyar női vízilabda-válogatott bejutott a
legjobb négy közé a Barcelonában zajló Európa-bajnokságon: Bíró Attila együttese
a hétfői negyeddöntőben 109-re győzte le az olasz csapatot. A rendkívül izgalmas
találkozón Keszthelyi Rita
lőtte a győztes gólt, a magyar csapatkapitány 29 másodperccel a vége előtt talált
a kapuba, ezt követően még
Gangl Edina ötméterest védett.

A labdarúgó-világbajnokság után is tudnak nézettséget generálni a
sportműsorok. Akár a vízilabda-Európa-bajnokságról van szó – bár sokszor agyvérzésközeli állapotba kergetnek, mint hétfőn a magyar
lányok –, akár olyan sportágakról, mint a kerékpáros körversenyek. Ez
utóbbiakat sokan nem elsősorban a sportteljesítmény, hanem a látvány
miatt nézik. Például az olasz Giro d’Italia vagy az éppen a hét végén záruló Tour de France. Ennél hatékonyabb turisztikai népszerűsítő műsort
nehéz elképzelni is. Várkastélyokat és csodálatos vidékeket pásztáznak a
helikopterek. A kommentátorok nemcsak a települések történelmét, kultúráját ismertetik, hanem gasztronómiai információkkal is „etetik” a nézőket. De arról sem feledkeznek meg, hogy végső soron a kerékpárosok
nemcsak egymással küzdenek, hanem saját teljesítőképességük határait
is feszegetik. Egyéni és csapatérdekek harca, ami mögött természetesen
rengeteg pénz van. És tagadhatatlanul jelen vannak a teljesítményfokozó
szerek is. De melyik sportágban nincsenek ott a tiltott vagy megtűrt doppingszerek? A labdarúgókat senki nem „pisilteti”, pedig némelyek közülük
olyan sprintet vágnak ki, hogy bármely atléta megirigyelhetné. Náluk inkább a színészi teljesítményt szokták büntetni.
De térjünk vissza a francia körversenyre. A hétfői szünnapot megelőzően két szakaszon a bringások zöme döntött úgy, hogy a Mont Blanc körüli kegyetlen hegyi szakaszok után visszavesz a ritmusból, és
pihentetőbben teker. Így a nézőnek is több idő jutott, hogy a tájban gyönyörködjön. Talán a regnáló világbajnok Peter Sagan a kivétel, aki Tourtörténelmet írt: ötvenötödik olyan Tour-etapját fejezte be, ahol az első öt
között zárt. Tehát nem lazsált egyáltalán. A szlovák versenyző a tizenötödik
etap során sem éppen a mezőnyben pihent, lényegében az ő akciója után
alakult ki a nap szökése. Sagan magabiztosan őrzi a zöld trikót, lényegében már megnyerve azt, bár Párizsig még el kell jutnia. A vasárnapi eredményhirdetés során századik alkalommal ölthette magára. A szünnapot
megelőző szakaszon sajnálatos eset is történt. A mezőny legerősebb csapatának számító Sky egyik kerékpárosát kizárta a versenybíróság. Gianni
Moscon olasz bringás a címvédő Chris Froome és a sárga trikós Geraint
Thomas segítője a Sky csapatánál. A zsűri a vasárnapi, Millau és Carcassonne közötti 181,5 kilométeres etap után zárta ki Moscon, mivel megütötte a Fortuneo-Samsic egyik kerekesét mindössze 800 méterrel a
szakasz rajtja után. Moscont – a befutót követően – a videobíró segítségével zárták ki. Az új rendszert idén vezették be, és az öt nagy klasszikus
mellett egyelőre a három nagy körversenyen használják. Moscont visszaesőnek számít. Tavaly a Sky hat hétre eltiltotta a versenyzéstől, mert raszszista megjegyzést tett egy francia kerékpárosra. A Tourt sem tudta
befejezni, miután csapatautója felhúzta a mezőnyre, és ezért kizárták. Sajnos az ilyen sportszerűtlen viselkedés előfordul, de mégis, vasárnap estig,
amíg a mezőny befut Párizsba és a Champs-Élysée-n célba ér, minden
szakasz élményt nyújt a nézők számára.
(karácsonyi)

Döcögős kezdés után drámai végjáték

Az Európa-bajnokságok történetének két legeredményesebb
csapata találkozott egymással a
barcelonai negyeddöntőben: az
olasz női válogatott 5 arany-, 2
ezüst- és 1 bronzéremmel vezeti a
rangsort, míg a magyarok 3 arany-,
5 ezüst- és 5 bronzéremmel a legtöbb medált gyűjtötték.
A magyarok kihagyták, az olaszok viszont belőtték az első előnyüket. A második magyar fór sem
hozta meg a várva várt első gólt,
ráadásul rendkívül rossz lövésekkel próbálták bevenni a játékosok
az olasz kaput. A rivális így növelte előnyét. A második negyedben jobban védekeztek a
magyarok, így egygólos előnnyel
kezdhették a harmadik negyedet.
Sőt növelték is előnyüket, de a folyamatos kiállításokat kihasználva
az olaszok fordítottak, és ezt a negyedet ők zárták kétgólos vezetéssel (6-8).
A zárónegyed drámaira sikeredett. Keményen harcolt mindkét
együttes az utolsó másodpercekig.
Ötven másodperccel a vége előtt
indult egy magyar támadás, Keszthelyi keresztbeúszott, és csodálatos mozdulattal betalált. Az
olaszok azonban hatalmas lehetőséghez jutottak: 18 másodperccel a
vége előtt büntetőt lőhettek, amelyet a mérkőzésen összességében
kicsit bizonytalan magyar kapus
megfogott, így a bravúrja magyar
továbbjutást ért!

Bíró Attila, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint fiatal csapata a jövője
szempontjából is fontos győzelmet
aratott hétfőn az olaszok elleni negyeddöntőben a barcelonai Európa-bajnokságon. A szakember
ugyanakkor nem ülhet majd le a
kispadra a mai elődöntőben, mivel
a mérkőzés hajrájában piros lapot
kapott. „Zavart, hogy olyan helyzetekből kaptunk kiállításokat,
amelyekre előre felkészültem, de
azt gondolom, a 7-1-es kontra és a
13-7-es fór arány az olaszok javára
már durva, még most is nehezen
emésztem meg” – nyilatkozta a 109-re megnyert összecsapást követően Bíró Attila. „Egy ilyen
összecsapást megnyerni hatalmas
lökést adhat, rég győztünk ilyen
tétmérkőzésen, ez pedig a csapat
jövője, épülése szempontjából nagyon fontos, akár már szerdára tekintve is.”
A győztes gólt szerző Keszthelyi
Rita arról beszélt, hogy a mindent
eldöntő találat egy, még az utánpótlásig visszanyúló játékoskapcsolat eredménye.
Az egyik legnagyobb munkát a
korábban kapusként, jelenleg centerként szereplő Gyöngyössy
Anikó végezte, neki az olasz bek-

Német Nagydíj

A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a
Mercedes brit pilótája nyerte
a
vasárnapi
Forma-1-es
Német Nagydíjat, ezzel átvette a vezetést az összetett
pontversenyben, mivel az
eddig élen álló, szintén négyszeres vb-győztes Sebastian
Vettel saját hibájából kiesett
a hockenheimi futamon.

A 33 éves Hamiltonnak ez volt az
idei negyedik, pályafutása 66. futamgyőzelme.
Mögötte csapattársa, a finn Valtteri Bottas ért célba másodikként,
míg a dobogó alsó fokára Kimi
Räikkönen, a Ferrari finn versenyzője állhatott fel.
A rajtot és az első kanyart minden probléma nélkül „túlélte” a mezőny, Vettel megtartotta a vezető
pozíciót, mögötte Bottas és Räikkönen száguldott a második és harmadik helyen. Hamilton a 14. helyről
rajtolva azonnal megkezdte a felzárkózást, a harmadik körben 11.
volt, a 10.-ben pedig már hetedikként haladt.
A kerékcserék sorát Räikkönen
kezdte meg a 15. körben, Vettel
pedig a 26. körben kapott friss abroncsokat, és az ekkor már ötödik
Hamilton elé tért vissza a pályára.
A három kör erejéig vezető Bottas
a 29.-ben kapta meg az új gumikat,
és Hamilton mögé jött vissza.
A 30. körben így Räikkönen, Vettel, Hamilton, Bottas volt az első
négy helyen autózók sorrendje,

igaz, Hamilton ekkor még egyszer
sem járt a boxban kerékcserén.
A 43. körben Hamiltont is kihívták a boxba egy kerékcserére, miközben lassan egy heves eső
közelítette meg a hockenheimi pályát. A csapatok és a pilóták körökön keresztül nem tudták eldönteni,
hogy feltegyék-e az autókra a nedves aszfaltra alkalmas gumikat.
Akadt ugyan, aki megpróbálkozott
vele, de úgy tűnt, hogy ez rossz
döntés volt. Amikor pedig már mindenki arra számított, hogy száraz
marad a pálya, hirtelen eleredt az
eső, így szinte a mezőny minden
tagja csúszkálni kezdett, és alig
tudta a pályán tartani versenyautóját. Ennek esett áldozatául a vezető
helyen autózó Vettel, aki elmért egy
féktávot, és belecsúszott a gumifalba, így kénytelen volt feladni a
küzdelmet. A versenybíróság a pályára küldte a biztonsági autót,
amely mögött Hamilton, Bottas,
Räikkönen volt az első három helyen körözők sorrendje.
A Safety Car az 58. kör kezdetén
engedte útjára a mezőnyt, és az újraindításnál Bottas megtámadta Hamiltont, de megelőzni nem tudta,
majd némiképp leszakadt csapattársa mögött. Később kiderült, hogy
Bottast a Mercedes csapat rádión
utasította arra, hogy tartsa a második pozíciót. A hajrában Hamiltonnak sikerült megőriznie a vezetést,
így azután, hogy két hete Vettel
megnyerte a Brit Nagydíjat, ezúttal
ő diadalmaskodott nagy riválisának
hazai futamán.

kek mellett a bírókkal is meg kellett küzdenie, ugyanis a legtöbb
kontrát rá fújták. „Iszonyatosan verekedős mérkőzés volt, s ugyan
nem mindig értek egyet a bírók ítéleteivel, de ennek inkább az ellenszerét kell megtalálni. Az olasz és
a spanyol csapat szerintem aljas vízilabdát játszik, a hollandok viszont sokkal tisztábban pólóznak”
– jegyezte meg.
A holland női vízilabda-válogatott lesz a címvédő magyar csapat
ellenfele az elődöntőben, miután a
hétfői negyeddöntőben a hollandok 22-2-re legyőzték a német
együttest. A két éve ezüstérmes
hollandok már a nagyszünetben 14
találattal vezettek.
A
Magyarország–Hollandia
szerdai elődöntő-mérkőzést 18.00
órától közvetíti a magyar közszolgálati tv sportcsatornája.
A spanyolok az elődöntőben a
görögökkel találkoznak. A görögök
ötméteresekkel múlták felül a legutóbbi olimpián és világbajnokságon egyaránt bronzérmes orosz
csapatot. A házigazda spanyol válogatott a negyeddöntőben a világbajnoki
ezüstérmes
francia
csapatot győzte le 14-5-re. (zs.)

Hegymászás

Párizsig a mezőnnyel

Vihar akasztotta meg a csúcsmászási kísérletet

Visszatért az alaptáborba a
Gasherbrum I 8080 méteres
csúcsára tartó Klein Dávid és
Suhajda Szilárd, mert vihar
akasztotta meg a csúcsmászás lendületét, a két hegymászó azonban készen áll az
újabb kísérletre – közölték a
Kalifa Himalája Expedíció
2018 – Gasherbrum I és II
szervezői csütörtökön az
MTI-vel.

Klein Dávid és Suhajda Szilárd
vasárnap éjjel indult el a 8080 méteres csúcs felé. Az 5990 méteren
lévő első tábort (5900 m) még

aznap reggel elérték, másnap a
kora reggeli órákban már a 6500
méteren kiépített 2-es táborban
voltak.
A következő napon a Gasherbrum I hírhedten veszélyes szakaszán, az úgynevezett japán
kuloáron kellett átjutniuk, amit
szerencsésen megmásztak, körülbelül 7000 méterig jutottak, valamivel a tényleges 3-as tábor alatti
magasságba, amikor az időjárás rohamosan kezdett romlani.
„Többen a veszélyes kihűlés határán vannak. A végtagok veszélyben. A látótávolság 20-30 méter, a

vihar teljes erővel tombol” – summázta visszatérése után a helyzetet
Klein Dávid csütörtökön az alaptáborban.
Az összehangolt magyar-olasznémet expedíció két tagja, Luis
Tränkner és Giampaolo Corona
úgy döntött, hogy folytatja a csúcsmászást. Róluk még nem érkezett
hír. Klein Dávid, Suhajda Szilárd
és az olasz Mario Vielmo ereszkedése sem volt egyszerű, a japán kuloár
meredek
sziklafalán
„folyamatosan ömlött le a hó”.
Szerda késő délután érkeztek
vissza az alaptáborba háromnapos
állandó fizikai igénybevétel
után, teljesen kimerülve.
Így azonban még van lehetőségük egy újabb csúcsmászásra,
hiszen
a
folyamatos havazás miatt
már eddig is hetekig vesztegeltek a hegymászók az
5000 méteren kialakított
alaptáborban.
„Bár az alaptábor lakosságának körülbelül 80 százaléka hazament vagy
hazamegy, mi azonban, ha
az időjárás (főleg a következő napokban leeső hómennyiség) ezt megengedi,
készen állunk egy újabb kísérletre” – foglalta össze a
helyzetet Klein Dávid.
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Az adók és járulékok

Igazolt kérésre három munkanap alatt

elkészülhet az útlevél

Az útlevelek kibocsátásával
kapcsolatos újdonságokról
érdeklődtünk a marosvásárhelyi útlevélosztályon Boar
Mihaela rendőr-főfelügyelőtől.
A megváltozott jogszabály
értelmében 18 év fölöttiek
számára az elektronikus útlevelek az eddigi öt év helyett
tíz
évig
lesznek
érvényesek, a dokumentumokkal alátámasztott esetekben igényelhető sürgősségi útleveleket pedig három
munkanap alatt állítják ki.

Pálosy Piroska

Amint a főfelügyelő tájékoztatott, a 2018. évi 133-as törvény értelmében ezután a legrövidebb idő,
amely alatt útlevelet állítanak ki,
három nap, és csak indokolt esetekben, dokumentumokat mellékelve lehet igényelni az úti
okmányt. Az átmeneti időszakban
a rendkívül sürgős esetek elbírálása
végett személyes meghallgatásra
kell jelentkezni az útlevélosztályon
a szükséges okiratokkal, de három
napnál korábban semmiképp sem
készülnek el. A július 20-ától érvénybe lépett törvény értelmében
sürgősségi esetnek egészségügyi,
családi, szakmai vagy tanulmányok miatti külföldi utak számítanak – orvosi kezelések, haláleset,
munkahely, iskolai program, tanulmányi verseny stb. –, olyan objektív esetek, amikor nincs elegendő
idő az egyszerű elektronikus útlevél kibocsátását megvárni.
Egyszerű, ideiglenes útlevelet
igényelhetnek azok is, akik nyilatkozatban elutasítják az egyszerű
elektronikus útlevél kibocsátását.
Az egyszerű, ideiglenes útlevelet
10 munkanap, illetve 14 naptári
nap alatt bocsátják ki, 12 hónapig
érvényes, ára 96 lej.
Az egyszerű elektronikus útlevél
érvényessége a 12 év alattiaknak 3
év, a 12–18 év közöttieknek 5 év,
18 év fölöttieknek 10 év.

– Mi történik abban az esetben,
ha kirándulni szándékozik a család, a gyerek útlevele nem érvényes, de azt az eddig ismert
egynapos sürgősségi eljárással
szándékoztak elkészíttetni, amire
már nincs lehetőség? – kérdeztük
a főfelügyelőt.
– Abban az esetben, ha kirándul
a család, és csak az útlevélosztályon értesülnek a törvénymódosításról, a három nap alatt
elkészülhet az útlevél, amennyiben
a szállodaszoba foglalását vagy az
üdülőjegyek másolatát a sürgősségi kérelemhez csatolják, és az
összeállított iratcsomóval kihallgatásra jelentkeznek. A törvénymódosítás életbe lépése óta eltelt
időszakban naponta hozzávetőleg
húsz személy sürgősségi kérelmét
kellett elbírálni, és az átmeneti időszakban a lehetőségek mértékében,
természetesen a törvényes előírások betartásával, megpróbáljuk
úgy megoldani a kéréseket, hogy a
valóban sürgős esetekben senkit se
utasítsunk el – tájékoztatott Boar
Mihaela a módosítás okozta pánikhangulat eloszlatása végett.
Mint hangsúlyozta, jelenleg zsúfolt a programjuk, és annak ellenére,
hogy
egész
évben
népszerűsítették az útlevélkérelmek időben való benyújtását, na-

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

ponta 250–270 kérést adnak le a
nyári csúcsidényben a külföldre
utazni szándékozók. Érdemes az
online időpontkérés lehetőségével
élni, amit a www.epasapoarte.ro
honlapon megtehetnek. Egyelőre
augusztus 10. utáni időpontot lehet
online foglalni, de személyesen az
intézmény földszinti bejáratánál elhelyezett sorszámkiadó automatát
is igénybe lehet venni, ahol a kifizetett útlevél díjának a nyugtaszámát kell beírni, és annak alapján
kap sorszámot az ügyfél. A helyszínen nem lehet útlevéldíjat fizetni,
ezért a pluszutaktól megkímélheti
magát az, aki a kérelem beadása
előtt kifizeti a postahivatalban, a
CEC-nél, az állami kincstárban, illetve a prefektúrán.
A Călăraşilor/Kossuth utca 25–
28. szám alatti lakosság-nyilvántartó hivatal székhelyén naponta
8.30–16.30 óra között van ügyfélszolgálat az útlevélosztályon, kedden 18.30-ig lehet útlevélkérelmet
leadni. Meghallgatásra naponta 9–
11 óra között lehet jelentkezni az
intézményvezetőnél.
A felnőtteknek szóló elektronikus útlevél ára 258 lej, a 12 évnél
kisebb gyermekek okmánya 234
lej, az egyszerű ideiglenes útlevél,
ami három vagy tíz nap alatt készül
el, 96 lejbe kerül. Bővebben a
http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/
indexMures.htm honlapon lehet tájékozódni.

Másodéves BBTE-s hallgatóknak

kiváló tanár Program

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar tagozata
októberben indítja a Kiváló
Tanár Programot, amely a
BBTE másodéves, pedagógia
modult is végző hallgatóinak
szól. Jelentkezési határidő:
augusztus 15.

A program célja az egyetemi
hallgatók motiválása a tanári pálya
választására és lehetőség biztosítása gyakorlati tapasztalat szerzésére. A BBTE fontosnak tartja
felhívni a diákjai figyelmét arra,
hogy az oktatói munka vonzó is

lehet, valamint az intézmény kötelességének érzi, hogy kineveljen
egy felkészült, lelkes és elkötelezett oktatói generációt. A résztvevők egy tanéven keresztül heti 4
órát iskolában töltenek mentortanár mellett (órákat hallgatnak, kiértékelnek, segítenek a tanárnak az
órák előkészítésében, bekapcsolódnak a tanórákba). Ezenkívül havonta
egyszer
tréningen/
műhelymunkán vehetnek részt,
ahol egyrészt megoszthatják társaikkal tapasztalataikat, másrészt
olyan technikákat, módszereket ta-

nulhatnak, olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyekre az egyetemi
tanterv nem tér ki. A program fontos része a közösségépítés, ennek
érdekében csapatépítő hétvégével
indítanak október 20–21-én. A
képzéssorozat minden egyes eleme
ingyenes. A jelentkezési űrlap –
https://goo.gl/KJXdgC – és a feltöltött motivációs levél alapján október első hetében személyes
interjúra kerül sor. Jelentkezési határidő: augusztus 15. Összesen 20
személyt tudnak fogadni az első
tanévben. (sz.p.p)

gyűjtés az árvízkárosultaknak

A Caritas pénzgyűjtést kezdeményez
július 29-én, vasárnap az árvízkárosultak megsegítésére a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség
templomaiban, az akcióhoz a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye is
csatlakozik.

A június végi és július eleji esőzések nagy
károkat okoztak az egész országban, így Háromszéken is, ahol különösen két településen
volt súlyos a helyzet: a Kökös községhez tar-

Illusztráció

tozó Bácsteleken és a Dobollóhoz tartozó
Márkosréten. Június 30-án a Tatrang-patak
Márkosrét közelében átszakította az árvízvédelmi töltés jobb oldalát, és a két településen
közel 60 háztartást, iskolát és kultúrotthont
árasztott el a víz. Közel száz személyt kellett
kimenekíteni, állatokat kellett védett helyre
terelni.
A Gyulafehérvári Caritas munkatársai terepszemlét tartottak a két településen, és tisztító-, fertőtlenítőszereket vittek ki a

egységes bankszámlán

Minden hónap 25-éig a jogi,
engedélyezett
személyek,
családi vállalkozások egységes bankszámlára kell átutalják az államnak befizetendő
adókat. Ezt az Országos Adóés Pénzügyi Hivatal elnökének 2018. évi 1612-es számú
rendelete írja elő, és július elsejétől van érvényben.

Az állami költségvetés, valamint
a nyugdíj- és egészségügyi biztosítás két külön számlájából lett egy
egységes számla (cont unic), így
minden hónap 25-éig az adókat a
RO 84 TREZ 4765503X XXXX
XXXX egységes bankszámlára kell
átutalni. Amint az Adó- és Pénzügyi
Hivatal Maros megyei kirendeltségének vezérigazgatója, Dénes Irén

Mesés örökség

tájékoztatott, amennyiben az adóköteles jogi személyek továbbra is
az eddig használt külön bankszámlákra utalnák a pénzt, szeptember
30-ig átirányítják az egységes
számlára.
Az átállási időszakot követően,
szeptember 30. után azonban a
pénzösszeg visszakerül az adóköteles bankszámlájára, és hátralékot
számítanak fel az érintetteknek. Az
utólagos félreértéseket elkerülendő
az adóhatóság figyelmezteti az adóköteles személyeket a nemrég
életbe lépett változtatásról, melynek
célja az egyszerűsítés volt, hogy
több számla helyett egy helyre csoportosítsák az állam költségvetésébe kerülő adókat. (pálosy)

Virtuális csalóktól

„Ez egy ön által ki nem fizetett
hátralékról szóló figyelmeztetés. Az
ön nevét a Computer Central listáján találtuk és egy ön által örökölt
vagyon illetékének a törlesztését
tartalmazza, ezért megkérjük, aktualizálja az adatait az e-mailben található hiányzó adatokat megadva:
név, telefonszám, személyazonossági, életkor, nem, foglalkozás… Az
ön neve megjelent azok között a
kedvezményezettek között, akik
6.500.000 amerikai dollárra jogosultak, a kifizetést már hónapokkal
előtte engedélyezték. Ennek ellenére egy Morris Thompson nevű
úriember arról tájékoztatott, hogy
ön négy hónapja autóbalesetben elhunyt, így az örökség őt illeti meg
és az ő számlájára utaljuk az összeget…” – áll többek között abban a
körlevélben, amit több internetfelhasználónak elküldtek. Az ilyen és
ehhez hasonló szövegeket egyértelműen virtuális csalók fogalmazzák
meg, majd gyenge Google-fordítással küldik tovább.
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közleményeiben a virtu-

szerencsétlenül járt embereknek. Megrázó
történeteket hallottak a helybeliektől a víz
okozta pusztításról, sokuknak mindenük odaveszett és még hosszú idő telik el addig, amíg
sikerül valamennyire rendbe tenni az udvarokat, lakhatóvá tenni a házakat. Hasonló állapotok vannak többfelé az országban, éppen
ezért az árvízkárosultak megsegítése, az épületek felújítása érdekében a Caritas pénzgyűjtést kezdeményezett a július 29-i vasárnapon
a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség
templomaiban, amelyhez a Nagyváradi
Római Katolikus Egyházmegye is csatlako-

ális világban elkövetett csalásokra
is figyelmeztet, ugyanis ez az egyik
fő terület lett, ahol elektronikus levélben keresnek meg, vagy bizonyos honlapokon előnyös áron
ajánlanak eladásra termékeket, de
turisztikai csomagokat is, valamint
számítógépprogramokat, oktatócsomagokat stb. Amennyiben valaki érdeklődik a meghirdetett
termékek iránt, a csalók arra utasítják áldozatukat, hogy előlegként bizonyos
pénzösszeget
–
a
megvásárolandó termék garanciájaként – utaljon át egy bankszámlára.
A gyanútlan vásárló által letétbe helyezett összegeket a csalók felveszik, a kecsegtetőnek tűnő üzlet
azonban már nem köttetik meg. A
rendőrségi figyelmeztetés szerint
online vásárlás alkalmával nem
szabad előlegbe pénzt küldeni, személyes információt megosztani idegenekkel, főként a bankkártya
adatait, nem ajánlott olyan webáruháztól vásárolni, ahol nincs meg a
biztonsági elem, vagy ha bármilyen
gyanú merül fel az illető weboldallal kapcsolatosan. (Pálosy Piroska)

zik. Aki adományozni szeretne, megteheti július 29-én a római katolikus templomokban,
hétköznaponként a Caritas helyi irodáiban
vagy a szervezet bankszámlaszámán:
Caritas Alba Iulia
CUI: 4562770
Banca Comercială Română
IBAN: RO46 RNCB 0003001569490006
Kapcsolattartó:
Hubbes Kinga regionális képviselő, Kovászna
megye
(+40-733-553.594,
kinga.hubbes@caritas-ab.ro)
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Dr. Barabási Albert-László a Beszélő Könyvek vendége

Az értől az óceánig

A legnagyobb közönségsikernek örvendő Beszélő Könyvek rendezvény
helyszíne szombaton este a Kultúrpalota kisterme volt, ahol dr. Barabási
Albert-László, Erdélyből származó, Bostonban élő magyar tudós, egyetemi
tanár válaszolt vendéglátója, Lázok
Klára, a Teleki Téka vezetője és a közönség soraiból elhangzó kérdésekre.
A termet zsúfolásig megtöltő idős és
fiatal, humán és műszaki értelmiségiekből álló hallgatóság egy része más
településekről utazott Marosvásárhelyre, hogy a komplex, skálafüggetlen hálózatok elméletét kidolgozó
fizikust – aki a Magyar Tudományos
Akadémia, az Academia Europaea
tagja és tiszteletbeli tagjai közé választotta a Román Tudományos Akadémia is – meghallgassa.

(A rendezvényt megelőzően Barabási Albert-László nyilatkozott lapunknak, az interjút
csütörtöki Harmónia összeállításunkban olvashatják, ezért az ott részletesen kifejtett gonA nácizmus megjelenése hálózati
dolatokra a tudósítás során nem térünk ki.)
szempontból
Kérdésre válaszolva Barabási AlbertBodolai gyöngyi
László elmondta, hogy a társadalomtudoÉletrajzának, munkásságának az ismerte- mányba évtizedekkel ezelőtt beépült a hálók
tését követően Lázok Klára a hálózatkutató gondolata, a történelembe viszont nem, de
egyetemi tanár megjelent könyveiről beszélt, manapság óriási változások mentek végbe
amelyek népszerűsége tudományos írásainak ezen a területen is. Niall Ferguson világhírű
idézettségével vetekedik. 2002-ben látott történész könyvet írt a nagy történelmi esenapvilágot a Behálózva – a hálózatok új tu- mények újragondolásáról a hálózatok szemdománya című könyve, amelyet több nyelvre pontjából. Ő fogalmazta meg, hogy a
lefordítottak, és nagy sikernek örvendett Er- történelmet a hierarchiák felől nézzük, mert
délyben is, majd 2007-ben jelent meg a Vil- azok hagytak írott dokumentumokat maguk
lanások – a jövő kiszámítható című után. Holott nagyon sok fontos esemény háismeretterjesztő kötet. Ezen a ponton találko- lóba szerveződő egyének mozgalmán kereszzik Barabási Albert-László írói tevékenysége tül történt, ami megbontotta vagy
a Beszélő Könyvek rendezvénysorozat céljá- megdöntötte a fennálló hierarchiát, és nem
val: megismertetni a tudományos eredménye- lehet eltekinteni a kontextustól, hogy miért
ket, elképzeléseket, gondolatokat a győzött az egyik, és miért vesztett a másik.
nagyközönséggel. 2016-ban adta ki A háló- Jelenleg történész kollégájával a nácizmus
zatok tudománya című tankönyvet, ami szin- megjelenését tanulmányozó közös projekten
dolgoznak. Azt kutatják, hogy milyen hálótén a megszokottól eltérő stílusban íródott.
zati események járultak hozzá ahhoz, hogy a
A tudománnyal rezonáló sztori
A további beszélgetés a Villanások című korrekt német kisvárosok lakói közösségként
könyvből bomlott ki, amelynek alapgondo- elfogadják és magukévá tegyék a náci ideolata, hogy az élet különböző folyamatait a lógiát. Annak megértéséhez, hogy mely mozhosszú ideig tartó nyugalmi időszakokat fel- galmakra épült rá ez az ideológia, hálózati
váltó sűrű intenzitású villanások jellemzik. eszközökre van szükség – hangsúlyozta.
Ezek sok egyéb terület mellett a történelmi Miért pont teleki Sámuel?
Lázok Klára a könyvtáralapító Teleki Sáesemények folyamatában is észrevehetők –
utalt Lázok Klára a könyv tartalmára, amely- muelre terelte a szót, akiről Deé Anikó gazben a villanások elméletét Dózsa György tör- dag, átfogó monográfiát írt. Ismert a
ténetével is bizonyítja a szerző. A levelezése, kapcsolatrendszere, a különböző
parasztvezér élete néhány hónap alatt vett ideológiákhoz való viszonya. A Téka vezeolyan meglepetésszerű fordulatot, amely gyö- tője arra volt kíváncsi, hogy a hálózatkutatás
keresen megváltoztatta a saját sorsát és a tör- módszertana alapján milyen lépésekben kelténelem sodrát is. A szerző válaszából lene hozzákezdeni a további kutatásokhoz.
A monográfia egocentrikus háló, amely az
kiderült, hogy a kötetbe – amelynek tudományos része arról is szól, hogy mennyire jósol- egyént és környékét térképezi fel – felelte a
hatók meg az emberi viselkedés különböző vendég, majd hozzátette: az egyén része egy
megjelenési formái és a történelmi esemé- nagyobb hálónak, és ahhoz, hogy megtudjuk,
nyek – azért került bele a történet, mert sze- miért lett annyira fontos Teleki Erdély szárepel benne a jóslás arról, hogy mi lesz a mára, túl kell lépni az ő közvetlen kapcsolatkövetkezménye annak, ha a parasztokat ösz- rendszerén, és fel kellene térképezni a kor
szegyűjtik, ami valóra is vált. A kommunista hálózatát, amelybe beleszületett, és amelyből
történetírás által elhallgatott valóságos ese- eljutott a csúcspozícióba. Amikor a Téka
mények a felfedezés erejével hatottak a szer- minden adata digitalizálva lesz, a feldolgozőre, aki Lázok Klára érdeklődése nyomán zást számítógépekre lehet bízni, és ha elkéelmondta, hogy negatív véleményeket sem szült a háló, kiderül, hogy miért pont ő lett
történészektől, sem mástól nem kapott a Bécsben Erdély főkancellárja.
Barabási Albert-László beszámolt arról,
könyveivel kapcsolatosan.
hogy
a budapesti Közép-európai Egyetemen
Az eszköztárat teremtették meg
A következőkben a Barabási-modell lé- tartott kurzusán azt a feladatot adta diákjainyege, a skálafüggetlen hálózatok magyará- nak, hogy térképezzenek fel és elemezzenek
zata következett. Minden bonyolult rendszer egy hálót. Az egyik hallgató a Medici-udvar
hálózatba szerveződik, a sejtektől a társada- belső szerkezetét dolgozta fel, többek között
lomig. E hálózatok feltérképezésének az esz- egy pletykakönyvet is, amelynek alapjában
köztárát
sikerült
megteremteni
és az összes kapcsolatot sikerült feltérképeznie,
matematikailag leírni húsz évvel ezelőtt. A és kiderült, hogy az udvarban két frakció léfolyamat kiindulópontja a véletlen hálók el- tezett, amelyet egy kevésbé jelentős figura
mélete volt, amelyben minden csomópontnak kötött össze. A hálózatelmélet lényege, hogy
azonos számú huzala van. Barabási Albert- lehetőséget ad arra, hogy a lokálisan gyűjtött
László és munkatársai a világháló feltérképe- adatokból egy globális kép alakuljon ki a
zése nyomán jöttek rá arra az univerzális rendszerről. A hálózattérképezés lényege
szerveződési formára, ami a valódi hálókra pedig az, hogy a nyersanyagra épüljön. A hájellemző. Ezek rengeteg kis csomópontból, lózatkutatás nem írja fölül a történetírást, de
kisvilágokból és néhány kapcsolóból állnak. egy teljesebb képet ad, aminek a segítségével
A legtöbb szociális, gazdasági, technológiai könnyebben ki tudjuk választani a főbb gonháló ezzel a szerkezettel rendelkezik. A ská- dolatokat és vonulatokat.
Elhangzott, hogy a történészek hálózatban
lafüggetlennek elnevezett hálók elméletét a
marosvásárhelyi származású Albert Rékával való gondolkodása a legelején tart, és egy
újabb nemzedék szükséges ahhoz, hogy az új
dolgozták ki.

Fotó: Bodolai Gyöngyi

eszköztárat a hagyományos történelmi gondolkodással tudja társítani, és olyan eredményeket elérni, amelyeket mindkét fél elfogad.
A Bolyaiak és a siker
Néhány évvel ezelőtt a Bolyaiak kéziratos
anyagának 12.000 oldalát adták át Barabási
Albert-Lászlónak a Tékában, amit egy készülő könyvhöz készült felhasználni. A könyv
magyar fordítása, A képlet szeptemberben jelenik meg a Libri Kiadónál. Arról szól, hogy
a sikerhez mikor elég a teljesítmény, mi a szerepe a hálónak, és hogyan fonódik össze ez a
kettő. A futó atlétánál például egyértelműen
a teljesítmény számít, a művészetben azonban a társadalmi konszenzustól, a különböző
véleményektől, tehát a hálótól függ. Legtöbben a kettő között vannak, akiknél a teljesítmény nem mindig jár sikerrel. A könyvből
kiderül, hogy melyek azok a mechanizmusok, amelyek a sikert meghatározzák akkor,
amikor a teljesítmény nem mérhető vagy nem
megkülönböztethető.
– A folyamat feltérképezhető, és rengeteg
izgalmas eredménnyel jár. Ha sikeres vagyok, azt jelenti, hogy sikerült összefoglalni
az eredményeket a könyvben – tette hozzá
Barabási Albert-László. A Bolyaiak története
azért volt számára izgalmas, mert a teljesítmény létezik, hiszen Bolyai János kidolgozott egy olyan tételt, ami meghatározó volt a
matematika és a fizika számára. A saját közösségében sikeres lett, hiszen iskolákat neveztek el róla, de a Kárpát-medencei
övezetből kilépve Bolyai János eredményét
Lobacsevszkij tételeként emlegetik. Azt is
tudjuk, hogy a Bolyaiak mennyit küzdöttek,
hogy eredményüket elismertessék. Miért van
ez a kettősség? Hogyan jelenik meg a siker
lokálisan, és hogyan tűnik el globálisan? Melyek azok a mechanizmusok, amelyek révén
Lobacsevszkij lényegében „elsétált” a tétel
nevével? Mindez nagyon szép példa lett
volna, de végül a könyvbe nem került be,
mert a szerkesztő ragaszkodott ahhoz, hogy
a szerző jelenkori példákat használjon annak
érdekében, hogy egy amerikai gyermek is
tudjon azonosulni a szereplőkkel.
Lázok Klára kérdésére válaszolva a vendég elmondta, hogy következő lépésként kollégájával A tudomány tudománya című
szakkönyvön dolgoznak, ami a sikersztori leszűkítése a tudomány világára.
A közönségé volt a szó
A záporozó kérdésekre válaszolva Barabási Albert-László megerősítette, hogy a hálózatelméletet a gazdasági és a céges életben
is sikeresen lehet használni, például a cég
belső szerkezetét felmérve ki lehet mutatni,
hogy alkalmas-e innovációra, és egy ilyen
céget ő maga is működtet. A ritka betegségek
témájában elkezdett egy kutatási vonalat,
amelyet ígéretesnek tart. Felmerült a hálózatelmélet szerepe a fenntartható fejlődés megvalósításában,
de
erre
még
a
hálózatkutatónak sincs eszköztára. A kirekesztésről és befogadásról szóló kérdés kapcsán elmondta, hogy az új könyvében a
diszkriminációról is szó van, ugyanis a tudományban egy nagyon erős, szisztematikus
diszkrimináció létezik a nőkkel szemben,
amin a szakma próbál változtatni. A konszenzus ma az, hogy a tudós kötelessége felfe-
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dezni és feltárni a jelenségeket, és őszinte
lenni annak következményeit illetően. Tehát
felhívni a társadalom figyelmét arra, hogy
abból, amit felfedezett, baj lehet, ha nem
megfelelően használják. A későbbiekben
közös megegyezés alapján a társadalom, politikum feladata az, hogy a tudást szabályozza, és veszélyesség esetén a használatát
korlátozza. A felfedezést esetleges veszélyessége miatt nem érdemes elhallgatni, mert napokon, heteken belül feltalálja valaki más.
Elmondta véleményét arról is, hogy miért
kell és fontos az álhírekkel foglalkozni, és
milyen eredményekre jutottak a hálózatelmélet segítségével a rákkutatásban.
A beolvadás és a fiatalok
– Ki lehet-e számítani, hogy mikor gyengül meg annyira a hálózat egy nemzet esetében, hogy beolvad? – idézzük a kérdést és a
vendég válaszát is.
– Bízzunk abban, hogy ez ránk vetítve nem
fog megtörténni, mert a nemzet és a kultúra
lényege az, hogy a hálózaton belül egy közösséget alkosson, amely egy belső közös értékrendszerrel bír, és ezt valamilyen módon
megpróbálja megvédeni. A beolvadás egy felületi probléma, közösségünk esetében egy
demográfiai kérdés. Számomra az igazi probléma: hogyan teremtünk egy olyan közösséget a fiatalok számára, ami vonzóbb, mint
London, Berlin vagy Róma, és mennyire tudjuk megerősíteni a hozzá tartozás szükségességét, hogy itt éljünk és tevékenykedjünk,
továbbá a demográfiai változások közepette,
amelyek egész Európát befolyásolják, hogyan találjuk meg a mi szigetünket. A hálózatgondolkodás valójában arra alkalmas,
hogy diagnózist állítsunk fel. Ahhoz azonban
társadalmi konszenzusra és befektetésre van
szükség, hogy a problémákat valamilyen
módon megváltoztassuk. Igazából a mi közösségünk kérdése, tétje és tesztje, hogy hajlandók vagyunk-e részt venni abban a
folyamatban, hogy a közösségünket megerősítő orvosságot megtaláljuk.
A kérdésre, hogy mikor következhet be
egy kisebb vagy nagyobb katasztrófa, a kutató válasza az volt, hogy a genetikusok szerint 900 év múlva fog megszületni az utolsó
európai. Olyan mértékű a keveredés és az újracsoportosulás az egész világon, olyan népességnövekedés várható Afrikában, és
annyira leállt a szaporodás Európában, hogy
900 év múlva már nem lehet megállapítani
genetikailag, hogy valaki európai vagy sem.
A nagy történelmi és demográfiai folyamatokba ágyazva, amelyeknek pici részei vagyunk, kell megtalálni a helyünket –
hangsúlyozta Barabási Albert-László.
Az értől az óceánig
Ady szavaival eljutott az értől az óceánig,
amely maga a világ, ahol fulmináns karrierjét
befutja, és ahol tudományos projektjei, munkái, amelyeket a világ legrangosabb folyóiratai közölnek, általános elismertségnek
örvendenek. Ha ez az óceán, mit tart az
érnek, ahonnan elindult tudományos pályáján? – tette fel a kérdést Ágoston Hugó újságíró. A kérdésre, hogy Bukarestet tekinti-e
az érnek, ahol egyetemi tanulmányait kezdte,
a válasz az volt, hogy minden folyó több ér
egyesüléséből keletkezik. Ő maga az Olt forrásától nem messze indult el a pályán. Az
egyik ér az, hogy kisebbségi létben nőtt fel,
és mindig úgy érezte, hogy többet kell teljesítenie, hogy ugyanazt az eredményt elérje.
Eret jelent Csíkszereda és Bukarest is, majd
Budapest és Boston is fontos állomás az életében. Abban viszont, hogy szerzőként is számontartják, nagy szerepe volt a kérdezőnek,
aki a 19 éves diákot komolyan vette, és az
első űrfegyverekről írott cikkét megjelentette
A Hét című lap tudományos mellékletében, a
TETT-ben. A sok ér között volt bukaresti tanára, Dorobanţu professzor, aki hajlandó volt
leülni az elsőéves hallgatóval, és cikket írni.
A magyar társadalomban az a fontos, hogy
komolyan vegyük a fiatalokat, és megadjuk
számukra a lehetőséget, ahogy vele is történt.
Vannak erős lökések a karrier során, amelyek
önbizalmat adnak, és amelyeket ereknek
lehet nevezni. Feleletként elhangzott az is,
hogy saját szerepét a hálózatkutatásban egy
állandó harcnak látja azért, hogy a véletlen a
helyére kerüljön, és megértsük, hogy melyik
az a jelenség, amely véletlennel megmagyarázható, és melyek azok a törvényszerűségek,
amelyek túlmutatnak a véletlenen, és szervező erő van mögöttük, ezért univerzálisak.
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trump: ha nem sikerül javítani az amerikai–orosz viszonyon,
„én leszek Putyin legádázabb ellensége”

Ha nem sikerül javítani az
Egyesült Államok és Oroszország viszonyán, akkor Donald
Trump lesz Vlagyimir Putyin
orosz elnök legnagyobb ellensége. Ezt maga az amerikai
elnök mondta a CNBC televíziónak.

Az elnök a főként gazdasági kérdésekkel foglalkozó tévécsatornának múlt csütörtökön adott interjút.
Donald Trump az interjúban kifejtette: nagyra értékelte, hogy lehetősége nyílt az amerikai–orosz
kapcsolatok javítására, és szerinte
jól megférni Putyin elnökkel és
Oroszországgal „nem rossz”,
hanem „jó dolog”. Ugyanakkor azt
állította: hosszú évek óta ő az első
elnök, aki keményen bánik Oroszországgal.
Ostorozta elődjét, Barack Obama
demokrata párti elnököt, aki – megfogalmazása szerint – „totális

balek” volt Oroszországgal kapcsolatban.
Az interjút a Fehér Házban még
azelőtt rögzítették, hogy Sarah
Huckabee Sanders, a Fehér Ház
szóvivője Twitter-bejegyzésben
nyilvánosságra hozta Donald
Trump Putyinnak szóló meghívását
egy újabb, ezúttal washingtoni
csúcstalálkozóra.
A hírt az amerikai politikai elit
meglepetéssel, vagy éppenséggel
felháborodással fogadta. Dan
Coats, az amerikai hírszerző szerveket összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) vezetője a
nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó, coloradói Aspen Fórumon
egy panelbeszélgetésen hallotta a
hírt, és először hitetlenkedve azt
kérdezte: „Megismételné, kérem?”,
majd annyit mondott: „Az sajátságos lesz!”. A hírszerzés csúcsvezetője aztán kifejtette, hogy
Vlagyimir Putyinnak minimum

Washington figyelemmel kíséri
a román–magyar viszony
alakulását

Az Egyesült Államok figyelemmel kíséri a román–magyar viszony alakulását –
jelentette ki Hans Klemm, az
Egyesült Államok bukaresti
nagykövete hétfőn Csíkszeredában.

A diplomata látogatást tett Hargita megyében, ahol Borboly Csaba
megyei önkormányzati elnökkel,
Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével és Jean-Adrian Andrei prefektussal
találkozott.
A
megbeszélések zárt ajtók mögött
zajlottak.
Az Agerpres hírügynökség tudósítása szerint a nagykövet elmondta,
hogy próbál derűlátó lenni és reményét fejezte ki, hogy valamennyi kisebbség
tiszteletnek
örvend
Romániában. A diplomata felidézte,

hogy immár harmadszor látogatott
Hargita megyébe, miután 2016
szeptemberében és tavaly télen is
felkereste a megyét.
A Hargita megyei tanácsnak az
MTI-hez eljuttatott közleménye
szerint a találkozón áttekintették a
romániai magyar kisebbség és az
oktatás helyzetét, valamint az anyanyelvhasználatot az igazságszolgáltatásban. Borboly Csaba elmondta,
hogy Hargita megyében hiányoznak a nagy infrastrukturális beruházások, a helyiek pedig szeretnének
autonómiát kapni és bővíttetnék a
helyi önkormányzatok döntési jogkörét. A nagykövet elfogadta Borboly újabb meghívását és kilátásba
helyezte, hogy a következő hónapokban ismét felkeresi Hargita megyét. (MTI)

Már fogadni is lehet a rOBOr
értékére

Fogadásokat lehet kötni a háromhavi ROBOR értékére egy
sportfogadóirodánál,
arra
lehet megtenni a tétet, hogy a
háromhavi irányadó bankközi
kamatláb július 31-éig eléri a
3,5 százalékot, vagy meg
lehet kockáztatni egy fogadást arra, hogy az év végéig 4
százalékig emelkedik.

1,40-es szorzója van annak, hogy
júliusig a mutató eléri a 3,5 százalékot, és jóval nagyobb, 2,75-szörös
lesz annak a nyereménye, aki megteszi, hogy nem éri el ezt a szintet,
és nyer.
Annak, hogy az év végére 4 százalékos lesz a háromhavi ROBOR,
2,5-szörös, annak pedig, hogy nem
éri el, 1,5-szörös a szorzója.
Mugur Isărescu jegybankelnök
július elején úgy nyilatkozott, hogy
a ROBOR-mutatók szintjét egyaránt alakítják a piaci reakciók, a
téma túlzott mediatizálása és a likviditások eltűnése – itt kizárólag az
adók és illetékek begyűjtésére,

majd a pénzeknek a piacra történő
visszapumpálására utalt. „Nem a mi
döntéseink, hanem a piacé” – szögezte le Mugur Isărescu.
A hétfői 3,41 százalékról 3,42
százalékra nőtt kedden a háromhavi
irányadó bankközi kamatláb, a
ROBOR 3M – derül ki a Román
Nemzeti Bank (BNR) adataiból.
A hathavi irányadó bankközi kamatláb eközben az előző napi 3,42
százalékról 3,51 százalékra, a kilenchavi 3,56 százalékról 3,55 százalékra, a tizenkét havi pedig 3,62
százalékról 3,61 százalékra csökkent. Mint ismeretes, a háromhavi
ROBOR értéke azért fontos, mivel
ennek alapján számolják ki a változó kamatozású hitelek törlesztőrészletét, miközben a hathavi
ROBOR-t a jelzáloghitelek törlesztőrészletének kiszámításakor alkalmazzák. A kilenchavi ROBOR-t a
kereskedelmi bankok által egy
másik kereskedelmi banktól felvett
kölcsön kamatjának kiszámításakor
veszik figyelembe. (Mediafax)

tudnia kellett a 2016-os amerikai
választásokba történt orosz beavatkozásokról, de meglehet, hogy ezt
eleve ő rendelte el.
Coats hozzátette: mindmáig
egyáltalán nincs információja
arról, hogy a múlt hétfőn Helsinkiben tartott csúcstalálkozón mi
hangzott el Donald Trump és Vla-

gyimir Putyin négyszemközti megbeszélésén.
Chuck Schumer, a demokrata
párti szenátorok frakcióvezetője
közleményt adott ki, amelyben leszögezte, hogy Trumpnak mindaddig nem szabadna találkoznia és
tárgyalnia az orosz elnökkel, amíg
nyilvánosságra nem kerül, hogy a

közlemény

hétfői kétórás négyszemközti megbeszélésen mi történt, miről állapodtak meg. Schumer szerint
Donald Trumpnak többé nem volna
szabad négyszemközti tárgyalásokat folytatnia Vlagyimir Putyinnal,
sem az Egyesült Államokban, sem
Oroszországban, sem másutt.
(MTI)

A Szászrégen város területére vonatkozó, taxizást szabályzó 2013. évi 176-os helyi tanácsi határozat értelmében a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal az érdekeltek tudomására hozza, hogy kilenc taxizási engedély
odaítélésének procedúráját kezdeményezte, a taxik számai a következők: 9, 40, 41, 51, 58, 61, 105, 106,
119. Az új engedélyeket a meglévők lejárta után a következő beütemezés szerint bocsátják ki:
2018. VII. 23. – IX. 20. – az eljáráshoz szükséges kérvények és a dokumentumok benyújtása
2018. IX. 21–30. – az engedélyek odaítélése
2018. X. 3. – az eredmény kifüggesztése
2018. X. 4–8. – az esetleges óvások benyújtása a szászrégeni polgármesterhez
2018. X. 19–28. – az óvás utáni eredmények közlése
2018. X. 29. – a díjak befizetése
2018. X. 30-ától az engedélyek kibocsátása.

A szállítási engedély igénylésekor a dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
a) A szállító kérvénye a taxizási engedély kibocsátására.
b) A cégbírósági bejegyzés másolata, amivel a kérvényező igazolja, hogy szállító vagy engedélyezett magánszemély, illetve jogi személyiséggel rendelkező egyéni vállalkozó.
c) A szakmai feltételek teljesítését igazoló okirat, vagyis: a kijelölt személy szakmai kompetenciáját bizonyító igazolás, jogi személyiséggel rendelkező szállítócég vagy engedélyezett magánszemély, illetve
egyéni vállalkozó esetén a taxis szakmai tanúsítványának (attesztát) másolata.
d) Erkölcsi bizonyítvány (a kérvényező büntetlenségi bizonylata).
e) Orvosi-pszichológiai igazolás, amelyből kiderül, hogy a kérvényező személy megfelel olyan állás betöltésére, ahol tiszteletben kell tartani a közlekedésbiztonsági szabályokat. Az engedélyezett szállító vagy a
jogi személyiséggel rendelkező magánszemély, illetve magánvállalkozó számára a kijelölt gépkocsivezető
orvosi-pszichológiai igazolása szükséges.
f) A szállító pénzügyi bizonylata, amennyiben gazdasági tevékenységet folytat.
g) Saját felelősségre tett nyilatkozat arról az időszakról, amelyben a szállító még foglalkozott taxizással,
bejegyezve a betiltás időszakát és annak okát.
h) Saját felelősségre tett nyilatkozat, amiben a szállító igazolja, hogy a taxisszolgáltatást végző gépkocsik
számára biztosítja a parkolóhelyet saját tulajdonban levő vagy bérelt területeken.
i) Saját felelősségre tett nyilatkozat, amelyben a szállító igazolja, hogy megfelelő anyagi fedezettel rendelkezik, amivel biztosíthatja a taxizásra szánt járművek üzemeltetését, típusonként, saját tulajdonban, vagy
lízingszerződés alapján, és minden gépkocsira és forgalmi számra nevezze meg a 265/2007-es törvénnyel
utólag módosított és kiegészített 38/2003-as törvény 14.2 cikkelye 6. bekezdésében előírt besorolási kritériumokat.

A taxizási engedély kiváltásához szükséges:
a) – szállítási engedély
b) – a gépkocsi törzskönyve és forgalmi engedélye, amelyből kiderül, hogy a jármű az engedélyezett szállító tulajdonában van, vagy lízingeli szerződés alapján
c) – járműjóváhagyási igazolás (certificat de agreare)
d) – saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy a gépkocsi teljesíti a 265/2007-es törvénnyel utólag módosított
és kiegészített 38/2003-as törvény 14.2 cikkelye 6. bekezdésében előírt megkülönböztetési feltételeket
e) – saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy miként biztosítja a diszpécserszolgálatot és milyen engedélyezett diszpécserszolgálathoz tartozik az engedélyezett szállító
f) – a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Hivatal által kibocsátott bizonylat, amivel a kérvényező igazolja,
hogy napirenden van az adók és illetékek törlesztésével
g) – a szászrégeni helyi adó- és illetékosztály által kibocsátott bizonylat, amivel a kérvényező igazolja,
hogy minden fizetési kötelezettségét törlesztette.
Az iratokat naponta 9-14 óra között lehet benyújtani a 37-es számú helyi közigazgatási irodában.
Benyújtási határidő: 2018. szeptember 20., ezután nem fogadják el az igényléseket, illetve a dossziékat.

Rangsorolási kritériumok:
Ssz. Rangsorolási kritériumok
Összesített pontszám
Maximális pontszám
250
1.
A helyi adók időbeni befizetése a helyi költségvetésbe (az utóbbi 2 évben)
20 p.
2.
Az engedélyezett taxistevékenységet folytató szállító régisége
2 p. x évek
(max. 10 év)
3.
Tulajdonviszony
– saját tulajdon
20 p.
– lízing
10 p.
4.
A gépkocsi életkora:
– kevesebb mint 1 év
70 p
– 1-2 év
40 p.
– 2-3 év
30 p.
– 3-4 év
20 p.
– 4-5 év
10 p.
5.
A gépkocsik besorolása az Euro környezetszennyezési kategóriákba:
– Euro 5
30 p.
– Euro 4
20 p.
– Euro 3
10 p.
6.
Komfort és biztonsági fok:
– légzsák az elöl ülő utas számára
20 p.
– légzsák a hátul ülő utas számára
20 p
– ABS
20 p.
– légkondicionálás – automatikus
10 p.
– kézzel állítható
5 p.
7.
Kiegészítő felszereltség:
– GPS-felszerelés
10 p.
– bankkártyás kifizetési eszköz
10 p.
Márk Endre Dezső alpolgármester

Rădoi Mirela Minodora jegyző
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A Népújság hirdetési irodájában felveszünk

APRÓHIRDETÉST

a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KFT. KÉZÜGYESSÉGGEL RENDELKEZŐ MUNKAERŐT alkalmaz Erdélyben elvégzendő felújítási munkálatokra. B kategóriás jogosítvány előnyt jelent. Tel. 0732-916-076. (62498-I)

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz.
Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki
csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk
SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313.
(62483-I)

ELŐKÖNYVELŐT keresek, tapasztalat nem szükséges. Tel. 0747435-332. (9468-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-SEGÉDET. Amit ajánlunk: vonzó
jövedelem, étkezési jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel.
0365/430-240, 0785-210-682, 9–17 óra között. A román nyelvű önéletrajzot a következő e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro
(62499-I)

BETANÍTOTT MUNKÁRA MUNKATÁRSAKAT keresünk. Jó kereseti lehetőséget és civilizált munkakörülményeket ajánlunk. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani.
Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62468-I)

ÉLELMISZERÜZLETBE alkalmazunk KÉT, lehetőleg román, magyar és angol is nyelvet beszélő ELÁRUSÍTÓNŐT. Tel. 0747-492400. (9545)

ELADÓ tűzifa, 160 lej métere. Tel.
0747-933-367. (9563-I)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)
TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753628-139. (sz.)

Fájó szívvel emlékezünk július
25-én a vadasdi születésű ifjú
GYőRFI IZSÁKRA halálának
35.
évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Testvére, Irma és
családja. (9514-I)

Bús temető magas domboldala,
Kimegyek oda, ez maradt
számomra.
Odajárok hozzád, míg erőm
enged,
Míg leteszem én is a nehéz
keresztet.
Emlékszem, azt mondtad,
hogy erős vagyok,
Hát igen, mert valaki mindig
felkarolt.
Most is, ha úgy érzem, hogy
mindjárt elesek,
Gondolatban halkan suttogom a neved,
Gondolatban azt kívánom,
hogy legyél itt velem.
És te itt vagy, mert érzem,
hogy fogod a kezem.
Szívem összeszorul, ha rád
gondolok,
Csak a szép emléked maradt,
mit gondosan ápolok.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett férjemre, BUSI SÁNDORRA halálának 3. évfordulóján.
Nyugodjál békében! Szerető
felesége. (9507)

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

JÓKÍVÁNSÁG

Dicsőszentmártonba ÉRSEK
MARGITNAK születésnapja
alkalmából kívánnak sok
boldog születésnapot, erőt,
egészséget és minden
szépet és jót, amit szeretne,
szeretettel gyermekei: fia,
András,
menye,
Zita,
unokája,
Noémi
és
anyatársa, Ilus.
Kicsi szívem, kicsi szám
boldog születésnapot kíván.
Isten éltessen sokáig, drága
nagymamám!
Unokád, Noémi. (v.-I)

ADÁSVÉTEL
HÁROMSZOBÁS lakás eladó, 3/4
emelet, garázzsal a Rozmaring utcában. Tel. 0742-802-545. (1753-I)
ELADÓ 2-es, 3-as váltóeke. Tel.
0745-404-666. (9535-I)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0757-626-019. (9406)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(9408)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-465-511. (9664)

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

Ez a nap az emlékezés napja,
Érted
imádkozunk
halkan,
zokogva.
Szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet,
munka és küzdelem volt egész
életed.
Értünk éltél, bennünket szerettél,
mégis búcsú nélkül örökre
elmentél.
Fájó szívvel emlékezünk július
25-én a marosszentkirályi KUTI
PIROSKÁRA
szül.
Szőcs
halálának 3. évfordulóján.
Fájt nézni szenvedésedet, mégis
nehéz volt elengedni téged. Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza
érted, soha nem halványul szívünkben emléked. Csak az idő múlik,
feledni nem lehet, az élet üres lett nélküled.
Fájó emlékét őrzi férje, György, két fia és családjuk, valamint két
unokája. (9527)

ELHALÁLOZÁS

KőMŰvESMUNKÁT, festést vállalok. Tel. 0754-321-542. (sz.)

MEGEMLÉKEZÉS

Maroknyi
fény,
tengernyi
bánat és mélységes csend
maradt utánad. Múlik az idő,
de a fájdalom nem csitul,
szemünkből a könny naponta
kicsordul. Örök a mosolyod,
még most is látjuk, idézzük
szavaid, tetteid, hogy belépj
az ajtón, még most is várjuk.
Érezzük, vigyázol ránk onnan
fentről, lelkünkhöz szólsz a
végtelenből.
Fájó szívvel emlékezünk a
drága feleségre, édesanyára,
nagymamára, dédire, anyósra,
GYÖRGY JOLÁNRA szül.
Bukur
halálának
első
évfordulóján.
Felejthetetlen
emlékét, szeretetét féltve
őrizzük, míg élünk. Gyászoló
szerettei. (9553-I)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a

szeretett

édesanya,

nagy-

mama, anyós, anyatárs, rokon,
NEMES ILONA

született ANDÓK ILONA

életének 86. évében csendesen

megpihent. Búcsúztatása 2018.
július 25-én, szerdán 12 órakor

lesz a marosvásárhelyi reformá-

tus temetőben, és a cserefalvi
sírkertben helyezzük örök nyuga-

lomra. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

A gyászoló család. (9548-I)

Tiéd a csend, a nyugalom,

miénk a könny, a fájdalom.

Akartunk mi annyi jót és szépet,

de a sors életünkben mindent

összetépett.

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett férjem,

SZÖvÉRFI LÁSZLÓ JÓZSEF
(Öcsi)

életének 63. évében hirtelen el-

hunyt. Július 26-án, csütörtökön
14 órakor helyezzük örök nyuga-

lomra a marosvásárhelyi református

békében!

temetőben.

Nyugodj

Búcsúzik tőle felesége, Olgica.
(9558-I)

Lecsukott szemmel még látom a

lelkét,
Ki

mellettem

mesél…

ül,

és

nékem

Nem maradt utánad más, csak az
emlék,

Örökké szeretlek, bárhol legyél!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, após, nagytata,

SZÖvÉRFI LÁSZLÓ JÓZSEF

életének 63. évében hirtelen el-

hunyt. 2018. július 26-án, csütörtökön 14 órakor helyezzük örök

nyugalomra a marosvásárhelyi

református temetőben. Nyugodj
békében, drága Öcsi tata!

A gyászoló család: leánya,

Ottika, veje, Boby és unokája,
Nimródka. (9558-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérem,
SZÖvÉRFI LÁSZLÓ JÓZSEF
(Öcsi)
63 éves korában hirtelen eltávozott szerettei köréből. Nyugalma
legyen csendes! Emléke örökké
élni fog szívünkben.
Búcsúzik tőle testvére, Gáspár
és családja. (9559-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik szerették és ismerték a szabédi születésű
SZOMBATH LAJOS
marosvásárhelyi lakost, hogy
életének 63. évében súlyos betegségben váratlanul elhunyt.
Drága halottunkat 2018. július
26-án, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosszentgyörgyi temetőben (a
nagyklinika mellett).
A gyászoló család. (9562-I)

Fájdalommal búcsúzunk
ANTALFFY GÁBOR
– FIFI –
iskolatársunktól.
A Bolyai Farkas Középiskola
1960-as végzettjei
és a bennlakók. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
őszinte részvétünket fejezzük
ki Bodoni Icukának és családjának szeretett NővÉRE elvesztése
miatt
érzett
fájdalmában. A Fénya család
és özv. Kacsó Ilona. (9557-I)

őszinte részvétünket fejezzük
ki Barabás Ottiliának és családjának ÉDESAPJA elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Keresztszülei. (9561)

őszinte és mély együttérzésünket fejezzük ki Szövérfi
Olgának szeretett FÉRJE elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Nagy és a Mátyás
család. (9561)
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Jelentkezzen az első erdélyi Sajtmustrára!

Tehén-, kecske-, juh- vagy bivalysajt? Érlelt, gyúrt, zsíros, zsírszegény, friss, lágy,
krém- vagy száraz? A Petry Látványműhely és Múzeum szervezésében kerül sor
az első Erdélyi Sajtmustrára 2018. szeptember 14-én a látványműhely udvarán és
a marosvásárhelyi Rákóczi-lépcső alatti
kis utcában.
Legtöbbször nem is gondolunk bele, hogy
hányféle sajt közül választhatunk, szeptemberben viszont alkalmunk lesz Marosvásárhelyen számos sajtkészítményt egy
helyen megtalálni, megkóstolni és megvásárolni.

Erdélyben egyre többen állítanak elő kézművestechnikával minőségi sajtot, ez egy újabb terület, amire
büszkék lehetünk. A szervezők elsődleges célja, hogy megteremtsék a termelők számára a lehetőséget termékeik népszerűsítésére, értékesítésére. A helyi termelők által készített finomságokat nem csupán azért érdemes előnyben részesíteni, mert egészségesebbek, mint a legtöbb importált termék, hanem mert ezáltal
hozzájárulhatunk a helyi gazdaság fejlődéséhez is, amiért mindannyian felelősek vagyunk.

Az egynapos rendezvényre a régió különböző területeiről érkeznek a hagyományos, kézi technikával dolgozó sajttermelők, akik a termékeik értékesítése mellett különböző interaktív programokkal, műhelymunkákkal is színesítik majd a programot. A sajttermelők jelentkezését a pr@petry.ro e-mail-címen várják a
szervezők.
FONtOS teLeFONSzÁMOk

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONtOS teLeFONSzÁMOk rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

