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Veszélybe kerülhet a szőlő

Az extrém időjárás kihat a mezőgazdálkodásra is

Jövőre is visszavárják
az Akadémiát

Múlt héten zajlott a Bolyai Nyári Akadémia (BNYA) szakoktatói szekciója.
A rendezvény házigazdájáról, a képzés melletti programokról a résztvevők
elismerő szavakkal nyilatkoztak távozás előtt.

____________5.
Ünnepség
a marosvécsi
kastélyban

Szellemi és művészi élményekben
gazdag két napban volt részük Marosvécsen mindazoknak, akik július 2728-án részt vettek a marosvásárhelyi
Helikon–Kemény János Alapítvány
idei emlékünnepségén.

Az utóbbi idő kiadós esőzései miatt annnnira felázott a talaj, hogn nem igazán
tudják mezőgazdasági gépekkel megközelíteni a parcellákat. A körnnező megnékben nagn gondot okozott a
szélsőséges időjárás, ahol megkéstek az
aratással, a ragna pedig megtámadta a
termést. A Maros megnei helnzetképről
Rus Ioan közgazdász, a Maros Megnei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezérigazgatója számolt be.

Vajda György

Maros megyében már learatták a búza 90%át. Ha szárazabb lett volna az időjárás, akkor
hamarabb befejezték volna az aratást, így mintegy két héttel maradtak el a beütemezett határidőtől. A kisebb területeken még a mezőn
maradt a termés, olyan gazdáknál, akik nem
rendelkeznek saját kombájnnal, és várniuk kellett, ameddig a bérelt gépekkel elvégzik a munkát. Az árpát és a repcét sikerült begyűjteni, ezt
nem érintette az eső. Veszélybe került viszont a
szőlő, a szabad területen termesztett zöldségek
(paradicsom, paprika), amit nem kezeltek ragya
ellen. Az igazgató azt tanácsolta a gazdáknak,

Fotó: Vajda György (illusztráció)

hogy tegyék meg az ilyenkor szükséges óvintézkedést, permetezzenek. Szerencsére Maros
megyében a napi esőzés nem tartós, és így nem
ázott át úgy a talaj, mint a környékbeli megyékben, van, ahol gond nélkül ki lehetett menni a
szántóföldre. Az előrejelzés szerint az idén jó
búzatermés várható. A Szászrégen környéki
gyümölcstermesztő farmokról kapott információk szerint öt éve nem volt ilyen jó termés, és
a szőlő is kiválónak ígérkezik – mondta az igazgató, aki hozzátette, a felázott talajon elvégezhetik az őszi mélyszántást, és így előkészíthetik
a területet a tavaszi vetésre.

____________7.
Szinte egymaga
tartotta fenn
az Elektromaros
jégkorongszakosztályát

A 79 éves marosvásárhelyi Kormos
Gusztáv neve egybeforr a jégkoronggal városunkban. Hajdanán többek között Ion Ţiriac és dr. Biró Tóni ellenfele
volt, az Incze testvérek játékát figyelve
nőtt fel. A 80-as években megalapította az Elektromaros klub keretében a
jégkorongszakosztályt, ahol 12 éven
át edzősködött.

____________9.

Munka és szájalás

Benedek István

Megint sikerült lemaradnia szép hazánknak egy
milliárdos nagyságrendű beruházásról. Végül is, ha
a szakminiszter megmondta, hogy azért nem kell
sztrádát építeni, hogy azok a fránya multik ne kavarják itt fel a balkáni állóvizet, az autóipar egyik világmárkája szót fogadott neki, és Debrecenben épít
gyárat. Mert a beruházók oda mennek, ahol munka
van, nem szájalás.
Nem titok, hogy ez a cég több országban is felmérte a helyzetet, a régióba tervezett új üzemének
helyet keresve. Közel két éve, már a mandátuma végéhez közeledve az akkori technokrata kormányfő is
tárgyalt velük bajorországi látogatása során. Aztán
jöttek a választások, az egymást félévente váltogató
kormányokkal, amelyek az egyébként kedvező gazdasági körülményekből származó hasznot nem fejlesztésre, hanem béremelésekre költötték, de abból
se jutott mindenkinek annyi, amennyit ígértek. A választások óta épp a héten avattak fel szinte harminc
kilométernyi sztrádát, amin sikerült négy évet elszórakozni, így legalább ugyanaz a párt avathatta fel,
amelyik építtetni kezdte. Persze ez is csak félkész
dolog, hiszen elvileg össze kéne kötnie egymással két,
már használatban lévő pályaszakaszt, de ez aligha
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________ 2018. augusztus 1., szerda
1., szerda

A Nap kel
6 óra 2 perckor,
lenyugszik
20 óra 54 perckor.
Az év 213. napja,
hátravan 152 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma BOGLÁRKA,
holnap LEHEL napja.
LEHEL: a régi magyar Lél
későbbi változata, amely a
XIV. századi Pozsonyi krónikában olvasható először. A
lehel ige szerepel az átalakulásban, ahogy az eredeti Lél is
a lélegzik igéből származik, és
jelenti a kürtöst, kürtfúvót.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. július 31.

Záporeső, zivatar várható
Hőmérséklet:
max. 290C
min. 180C

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6283
3,9487
1,4422

154,7323

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

Ma kezdődik a MaKiTa-tábor

Ma kezdődik a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia udvarán és termeiben a VIII. marosszentgyörgyi kis
művészek nemzetközi tábora (MaKiTa). A táborban az
ötven helyi gyermek mellett három kecskeméti is részt
vesz, Böjte Csaba Tremiújfaluban működő gyermekotthonából pedig tizenketten jönnek. A táborozók idén Márton
Áron püspökkel és a rózsafüzér imádsággal ismerkednek,
ez lesz a rajzok, kézműves alkotások témája, a tanulandó
énekek, hangszeres darabok is erről szólnak. Augusztus
1-jén és 2-án este 7 órától az Öves együttes közreműködésével táncházat tartanak a kultúrotthonban. A tábor kirándulással zárul a Máramarossziget–Nagybánya–Koltó
útvonalon.

Kucsera Jenő tárlata

Augusztus 2-án, csütörtökön délután 6 órakor a marosvásárhelyi vár Szűcsök bástyájában nyílik meg Kucsera Jenő
Nyári tábor című egyéni fotótárlata. A kiállítást Bálint Zsigmond fotóstárs nyitja meg.

Vasárnap délelőtt a
neki kijáró tisztelettel szentelték fel a
nnárádszeredai önkéntes tűzoltó-alakulat új zászlaját.

Új zászlót avattak a tűzoltók

A városban 142 évvel
ezelőtt, 1876-ban jött
létre az első önkéntes
tűzoltó-szerveződés,
amelynek zászlaját a
helyi refomátus egyház
őrizte, majd a két éve újjáalakult csapat vette át,
mostanra pedig elkészíttette annak pontos
mását, amelyet a következőkben használni fog.
A régi zászló túlélt embertelen rendszereket és
világégéseket, piros fes- A 142 éves zászló pontos mását szentelték fel
Fotó: Gligor Róbert László
tékkel próbálták eltünnak elnöke a nagy családhoz való tartozás jeleként kötötte
tetni róla a Szent Korona országainak címerét és Isten fel címszavas szalagját, majd felszólalásában kiemelte: a
nevét. Ezeket a zászlóról el lehet tüntetni, de szívünkből zászló jelzi a hova- és összetartozást, azt az önkéntesen válsoha – mondta beszédében Szűcs Péter önkéntes, a régi lalt közösségi szerepet, hogy bárkin segítünk, de jelzi a csazászló pontos másának elkészítésével a csapat „megerősíti pat múltját, jelenét, jövőjét is.
ősi jelképeinkhez való ragaszkodását”, és büszkén sorakoEzután a szeredai csapat a régi zászlót visszaadta megzik fel a közösségi adományokból elkészült új lobogó alá. őrzésre a református egyháznak, majd Kacsó István paTóth Sándor polgármester is dicsérő szavakkal szólt a rancsnok nyomatékosította: az elmúlt 142 év alatt
kezdeményezésről, amely nem hivatali irodákban született, ugyanazon értékrend és elvek szerint éltek és dolgoztak az
és amely „két év alatt oda fejlődött, hogy szívvel-lélekkel, önkéntes tűzoltók. A becsületesség, bátorság, hivatástudat,
örömmel támogatjuk”, hogy a lakossság érezze, számíthat
az önfeláldozás, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés,
a tűzoltókra. Novák Csaba Zoltán szenátor Lucian Boia
értékek őrzése és teremtése – ez fogja össze a mai húsztagú
szavait idézte, miszerint az európai társadalmak szétesésének egyik jele, amikor megszűnik az önkéntesség egy kö- csapatot, segít hivatásuk gyakorlásában. Az elmúlt két
zösségben. A Nyárádmentén nincs szó ilyesmiről, ennek évben kifejtett munkájuk elismeréseként a 2007. évi 160egyik legszebb példája a tűzoltó-tevékenység. Az erdélyi as számú kormányrendelet értelmében rangemelést kaptak
magyarság túlélte azt a száz évet, amit ma Bukarestben ün- a nyárádszeredai önkéntes tűzoltó-alakulat tagjai.
Az avatási szertartást követően a helyiek mellett felsonepelnek, és folytatja a közösségi szerveződést, az önkéna nyárádremetei, szovátai, erdőszentgyörgyi,
rakoztak
tességet – hangsúlyozta a honatya.
A zászlóanya az új lobogót átadta a szeredai parancsnok- ákosfalvi, csíkfalvi, mezőcsávási, székelykeresztúri, szénak, akitől a zászlós vette át, majd a helyi magyar egyházak kelyhodosi önkéntes tűzoltók, a megyei hegyimentősök és
lelkészei megáldották, mint az összetartozás, küldetés, fe- a helyi sürgősségi rohammentősök is, majd autóikkal tiszlelősség jelképét. Ezután felkerültek rá az első szalagok: a teletkört tettek a Közép-Nyárádmentén és a Bekecsalján,
zászlóanya után Csóka Károly, a Magyar Tűzoltó-szövet- visszatérve pedig a szeredai középiskola udvarán tartott beség Kárpát-medencei Tűzoltó Együttműködési Bizottságá- mutatót a helyi alakulat és utánpótlás csapata. (G.R.L.)

Bölcs Diákok élménytábora

Hétfőn kezdődött és augusztus 4-én zárul a 8. Bölcs Diákok országos vetélkedő élménytábora. A Communitas Alapítvány táborában a vetélkedő legjobb 15 csapata, több
mint 60 diák találkozik újra. Az élménytábort Palotailván,
a Szalárd völgyében tartják, a csapatok szórakoztató tanulással egybekötött programokon vehetnek részt. Maros
megyét három csapat képviseli: a marosvásárhelyiek, a
nyárádszeredaiak és a szászrégeniek.

Közvélemény-kutatás a Márton Áron
negyed korszerűsítésére

Közvélemény-kutatás alapján korszerűsítik idén Marosszentgyörgy egyik tömbháznegyedét. A Márton Áron negyed a község központjában található, Marosszentgyörgy
egyik legnépesebb lakónegyede – közölte Sófalvi Szabolcs polgármester, aki fontosnak tartja, hogy az utak és
járdák felújítása mellett a közel ezer lakos véleményét figyelembe véve létesítsenek játszóteret, parkot, sportpályát, parkolókat vagy akár óvodát az említett övezetben. A
Márton Áron negyedi tömbházlakók augusztus 15-ig válaszolhatnak a postaládájukba eljuttatott kérdőívekre.

Adorjániak találkozója

Augusztus első szombatján tartják Havadon az Adorjáni
család találkozóját. A gyülekező délelőtt 10 órakor a református templom előtt lesz. Az istentisztelet után a jelenlevők elbeszélgetnek egymással.

Bővült a marosvásárhelyi
csendőralakulat

Július 30-án 21 új altiszttel – egy lány és 20 fiú – bővült a
marosvásárhelyi mobil csendőralakulat. Ez az első olyan
végzős generáció, amely egyéves felkészítőn vett részt.
Az új csendőrök ezen a héten előkészítő programokon működnek közre.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

RENDEZVÉNYEK

Nyáresti orgonahangversenyek

Augusztus 9-én, jövő csütörtökön 19 órakor a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templomban folytatódik a
Nyáresti orgonahangversenyek koncertsorozat, Molnár
Tünde Szeidl Ferenc orgonáján Sweelink-, Bach-, Franck-,
Liszt-alkotásokat játszik. 12-én, szintén 19 órakor a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébániatemplomban
tartanak orgonahangversenyt. Mooser Ludwig orgonáján
a művésznő Bach, Franck, László Árpád, Liszt műveiből
játszik. A koncertsorozat az augusztus 16-án, csütörtökön
19 órakor kezdődő hangversennyel zárul, amelynek a Kultúrpalota nagyterme ad otthont. Molnár Tünde Rieger Ottó
orgonáján Franck-, M. Reger-, Liszt-műveket ad elő.

Kézművestábor Kibéden…

Augusztus 20-25. között zajlik a Kibédi Seprődi János Művelődési Egyesület kézművestábora, melynek közvetlen
célcsoportja: 9-17 éves helyi fiatalok. Tevékenységek:
Kibéd hagyományai, jeles képviselőinek ismertetése, népdal- és nótatanulás, néptánctanulás, kézi szövés, varrás,
fafaragás, kenyérsütés.

...és az Unitarcoop Alapítvány
szervezésében

Ingyenes kézműves alkotótábort indított az Unitarcoop
Alapítvány a Bolyai téri és a kövesdombi unitárius egyházközséggel. Bárki jelentkezhet, nemtől, kortól, vallási
hovatartozástól függetlenül, a naponta 10-19 óra között
zajló tevékenységekre.
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Az államfő alkotmányossági óvást emelt az etnikai
arányok megváltoztatását tiltó törvénytervezet ellen

A jogszabáln kihirdetése helnett alkotmánnossági
óvást emelt Klaus Iohannis államfő hétfőn az ellen
a törvénntervezet ellen, ameln meggátolná, hogn a
nemzeti kisebbségek aránnát megváltoztató módon
módosítsák a megnék, városok és községek közigazgatási határait.

Az ország közigazgatási felosztását szabályozó 1968-as
úgynevezett „megyésítési” törvény módosítását egyebek mellett azért kezdeményezték a kormányon lévő Szociáldemokrata Párt és az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt törvényhozói,
hogy egységesítsék, illetve kijavítsák a törvény mellékletében
különböző írásmóddal szereplő, vagy a hivatalos névjegyzékben tévesen bevezetett településneveket. A törvénymódosításba
Cseke Attilának, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetőjének a javaslatára foglalták bele azt a – kisebbségvédelmi keretegyezményből – átvett rendelkezést, miszerint tilos (felosztással,
összeolvasztással vagy más módon) úgy módosítani a közigazgatási egységek határait, hogy az a nemzeti kisebbségek számarányának módosítását célozza vagy eredményezze.
Emiatt a rendelkezés miatt emelt alkotmányossági kifogást
az államfő, arra hivatkozva, hogy a szuverenitás és helyi au-

tonómia alkotmányos elvét sértené, ha ilyen tiltásokkal korlátoznák egy-egy közigazgatási egység lakosságának jogát
ahhoz, hogy – gazdasági, társadalmi, kulturális vagy környezeti szempontok alapján – népszavazással döntsön a közigazgatási határok módosításáról.
Az elnök szerint a szenátusban elfogadott módosítás sérti a
parlament alkotmányos elvét is, amely nem teszi lehetővé,
hogy a második (döntő) ház „lényegi” módosításokat végezzen egy törvénytervezeten, amelyekről az első háznak nem
volt alkalma szavazni. Az államfő szerint a megyék és települések közigazgatási határainak módosításáról egyébként is a
2001-ben hozott helyi közigazgatási törvény rendelkezik, ezért
zavart okozna, ha egy másik jogszabályba is erre vonatkozó
előírások kerülnének.
Mint ismert, a nemzeti kisebbségek lakosságarányától függ
a közigazgatási anyanyelvhasználat joga. A hatályos rendelkezések értelmében azoknak a településeknek kell a magyar
elnevezését is feltüntetni, ahol a magyarok teszik ki a lakosság
legalább egyötödét. A húszszázalékos lakosságarány felett a
helyi hatóságoknak az anyanyelvű ügyintézést is lehetővé kell
tenni. (MTI)

Csökkent a menedékkérők száma

Romániában idén az első fél évben 900 illegális bevándorló folnamodott menedékjogért, 55 százalékkal kevesebben, mint a múlt év azonos időszakában
– derült ki a bevándorlási hivatal (IGI) kedden közzétett jelentéséből.

A menedékkérők száma ezzel visszatért a korábbi évek
nagyságrendjéhez, miután az – elsősorban Szerbia felől érkező
– illegális bevándorlás miatt tavaly két és félszer többen kértek
védelmet Romániától, mint 2016-ban.
Az IGI idén az első fél évben 521 kérelmet bírált el, a kérelmezők közül 152-en kaptak menedékjogot, 130-an pedig
más szintű védelmet Romániától. A Romániába korábban érkezett menekültekkel együtt jelenleg 948 bevándorló szerepel
az IGI integrációs programjában, számukra az ország öt befogadó központjában biztosítnak szállást és ellátást.
A legtöbb menedékkérő Irakból, Szíriából és Iránból érke-

zett, a legtöbb menedékkérelmet –a szerb és magyar határhoz
is közel lévő – Temesváron adták le. Románia az első fél
évben a menedékkérők 190 áthelyezési kérelmét továbbította
más uniós tagállamok felé, illetve 108 menekültet vett át más
uniós országoktól.
Az IGI menekültügyi igazgatóságának vezetője korábban
úgy nyilatkozott: a múlt év volt a legnehezebb a román bevándorlási hatóság számára, hiszen több menedékkérelemmel
szembesült, mint az előző évtizedben összesen.
Azok a határsértők, akik menedéket kérnek Romániától,
szabadon mozoghatnak az országban, és legtöbben később a
román–magyar határon átszökve próbálnak bejutni a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezetbe. Tavaly ennek következtében mintegy háromezer – az előző évinél ötször több –
Romániából illegálisan távozni próbáló határsértőt állítottak
meg a határrendészek a magyar határon. (MTI)

A kkv-ágazat nem támogatja az adóamnesztiát

„Eddig nem hallottam letisztult elképzelést a kormányzat
részéről. Beszélték, hogy az adóamnesztia egyaránt érvényes
lesz a természetes és a jogi személyekre, beszéltek arról is,
hogy önkéntesen kell a jogkövető magatartást vállalni. Az
adóamnesztia fogalmának két összetevője van. Az egyik az
adósságok eltörlése, a másik a nem adózott jövedelmek önkéntes bevallása. 2005-ben is volt egy jól meghatározott célokkal meghirdetett adóamnesztia, amely többe került az
államnak, mint amennyit kaphatott volna belőle” – nyilatkozta
Jianu.
A CNIPMMR július 23–29. között végzett felmérést a vállalkozók körében, amelyben azt kérdezték, hogy időszerűnek

tartanának-e egy adóamnesztiát. A válaszadók 76,2%-a nemmel felelt. Arra a kérdésre, hogy kit kellene adóamnesztiában
részesíteni, a válaszadók 41,3%-a a természetes személyeket,
40,3%-a pedig a mikrovállalkozásokat jelölte meg. A vállalkozók 44,4 százaléka úgy nyilatkozott, hogy hasznuk származna az adóamnesztiából.
A válaszadók 30,2%-a szerint negatív, 23,8%-uk szerint pozitív hozadéka volna az adóamnesztiának.
Pozitív következményként említették, hogy az adósok megszabadulnának a büntetőkamattól, a negatív hozadéka viszont
sokak szerint az lenne, hogy bátorítanák az adókötelesség
megszegését.
„A vitatott következményekkel járó intézkedések helyett,
amelyek előnytelenek és igazságtalanok lennének a becsületes
adófizetőkkel szemben, olyan módosításokat kellene bevezetni, amelyek ösztönzik és kedvezményeket biztosítanak az
adókat és illetékeket időben befizető vállalkozóknak” – vélekedett Jianu. (Agerpres)

A költségvetés hiánya csaknem megduplázódott júniusban:
míg május végén 8,14 milliárd lej volt, június végére 14,97
milliárd lejre nőtt – derül ki a pénzügyminisztérium által csütörtök este közzétett adatokból.
„A rendelkezésre álló adatok szerint 2018 első fél évében
a költségvetés végrehajtása 14,97 milliárd lejes deficittel zárult. Ez a nemzeti össztermék (GDP) 1,61%-ának felel meg.
Az erre az időszakra tervezett hiány 2,21% volt” – tájékoztat
a minisztérium. 2017 első hat hónapjában a hiány 6,3 milliárd
lej, azaz 0,77%-os volt. Az első fél évi költségvetési hiány
utoljára 2011-ben volt ilyen magas.
Az év első hat hónapjában a bevételek 12,6%-kal nőttek,
elérték a 132,04 milliárd lejt, a GDP 14,2%-át. A legnagyobb
bevételnövekedést a társadalombiztosítási járuléknál regisztrálták (36,8%), miután a társadalombizotosítási járulék terhét
átruházták a munkáltatóról a munkavállalóra, míg az adójö-

vedelmek 21,5%-kal csökkentek a jövedelmi adónak 16%-ról
10%-ra való mérséklése miatt.
A kiadások 147,01 milliárd lejjel, azaz 19%-kal nőttek, elsősorban a béremelések (+36%) és a szociális jellegű kiadások
(+31%) növekedése miatt. Ez 24,4%-kal több, mint tavaly
ugyanebben az időszakban.
Ionuţ Dumitru, a Pénzügyi Tanács elnöke egy hónappal ezelőtt arra figyelmeztetett, hogy év végére a költségvetési hiány
3,5-3,6% lehet.
Az Európai Bizottság becslése szerint az ország költségvetési hiánya 3,4% lesz 2018 decemberében, 2019 végére pedig
eléri a GDP 3,8%-át.
Ezzel szemben Viorel Ştefan miniszterelnök-helyettes július
10-én azt nyilatkozta, hogy az Európai Unióval szemben vállalt kötelezettségnek megfelelően, 2018 végén a költségvetés
hiánya biztosan 3% alatt lesz. (Agerpres)

Újabb szervezetek ellen rendelt el szankciókat kedden az
Európai Unió, amiért részt vettek a Krím félszigetet az orosz
szárazfölddel összekötő kercsi híd építésében.
Az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanács tájékoztatása szerint hat újabb jogi személyt vettek fel a szankciós
listára, amiért „tevékenységükkel támogatták a jogellenesen
annektált félsziget feletti orosz ellenőrzés megszilárdítását,
ami még jobban aláássa Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét”.
A büntetőintézkedések vagyonbefagyasztást vonnak maguk
után, uniós személyek és szervezetek nem bocsáthatnak ezen
szervezetek rendelkezésére pénzügyi eszközöket.
Az Ukrajna területi épségének megsértése miatt foganato-

sított uniós korlátozások így már 155 természetes és 44 jogi
személyt sújtanak.
A presztízsberuházásként kezelt, 19 kilométeres híd közúti
felének személyforgalmi részét már májusban átadták. A beruházás a közúti teherforgalom áteresztésére ősszel, a vasúti
forgaloméra pedig jövőre lesz alkalmas.
Az Európai Unió 2014-ben rendelte el ezeket a szankciókat
orosz, illetve oroszbarát ukrán személyek ellen Ukrajna szuverenitásának, függetlenségének és területi épségének aláásása
miatt. Nem ebbe a szankciócsoportba tartoznak az Oroszországgal szembeni, bizonyos szektorokat – például az olajipart
– célzó gazdasági korlátozások, amelyek hatályát decemberben hosszabbították meg. (MTI)

Tízből két kis- és középvállalkozó támogatja az adóamnesztiát, jóllehet 44%-uknak előnnük származna
belőle, ami azt jelenti, hogn felelős vállalkozói rétegünk van – jelentette ki Florin Jianu, a Kis- és Középvállalkozások Országos Tanácsának (CNIPMMR)
elnöke.

Hét éve nem volt ekkora költségvetési hiány az első fél évben

Újabb szervezetek neveivel bővült az EU szankciós listája

Ország – világ
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Marad a meleg

Meleg lesz az ország nagy részén a következő két
héten. A július 31-e és augusztus 12-e közötti időszakban a hőmérsékleti értékek elérhetik a 32 Celsius-fokot, ám csapadék naponta hullhat – derül ki
az Országos Meteorológiai Igazgatóság (ANM) előrejelzéséből. Erdélyben valamivel melegebb idő
lesz, mint az ilyenkor megszokott, kivéve a medencéket, ahol a sokévi átlagnak megfelelő hőmérsékletekre számíthatunk. Ilyen körülmények között a
nappali legmagasabb hőmérsékleti értékek 29-30
Celsius-fok körül alakulnak, a periódus utolsó napjaiban néhány fokot visszaesnek. Az éjszakai legalacsonyabb hőmérsékleti értékek az intervallum első
2-3 napjában 16, azt követően 14-15 Celsius-fok
körül várhatók. Csapadék bármikor kialakulhat, a
legnagyobb valószínűséggel az intervallum első
napjaiban. (Agerpres)

BMW-gyár épül Debrecenben

Gyárat épít a BMW német autógyártó vállalat Debrecenben – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter kedden Budapesten. A tárcavezető elmondta: a város melletti 400 hektáros területen
a
legmodernebb
autóipari
gyártási
technológiákkal, egy gyártósoron állítanak elő hagyományos és elektromos meghajtású autókat. A
gyár kapacitása évente 150 ezer autó gyártására
elegendő – közölte. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a
beruházás értéke meghaladja az egymilliárd eurót,
és már az elején több mint ezer munkahely jön létre.
(MTI)

Kolozsvár környékén
az ötödik ipari park épül

Társulási szerződést írt alá hétfőn a Kolozs megyei
önkormányzat Aranyosgyéres és Aranyoslóna önkormányzataival egy újabb ipari park megépítéséről,
amely immár az ötödik lenne Kolozsvár vonzáskörzetében. Az ipari park 115 hektáros területen épülne
meg a tervek szerint két év alatt, 5 millió euró beruházás nyomán. Alin Tise, a Kolozs megyei önkormányzat elnöke közölte, hogy az ipari park teljes
területének bérbeadására már jelentkeztek különböző vállalatok, jelezve, hogy van érdeklődés a beruházás iránt. Az önkormányzati vezető szerint főleg
azon vállalatok számára vonzó a hely, amelyek az
észak-erdélyi autópálya mellett akarnak raktárhelyiséget vagy termelőegységet építeni. (MTI)

Nyolcan sérültek meg
egy ausztriai balesetben

Nyolc román állampolgár megsérült hétfő este egy
ausztriai közúti balesetben, amikor két romániai gépkocsi ütközött – tájékoztat a külügyminisztérium. A
baleset Bruck an der Leitha település mellett volt. „A
bécsi román nagykövetség figyelemmel követi a
román rendszámú személygépkocsik balesetét. A
diplomáciai képviselet sürgősségi tájékoztatást kért
az áldozatok állapotáról. Az első információk szerint
ketten súlyosan, hatan – köztük három kiskorú –
enyhébben megsérültek a balesetben. Valamennyiüket egy közeli kórházba szállították” – írja a külügy
közleményében. (Agerpres)

Munka és szájalás

(Folytatás az 1. oldalról)
történik meg a következő választásokig, szóval jut majd
avatószalag a következő kormánynak is. Meg még többnek, mire legalább egy olyan pálya elkészül, amelyiken
Erdély közepéből el lehet jutni a nyugati határig. Ha
szájalással lehetne fejleszteni, ebbe az országba járnának koldulni az arab olajsejkek, csakhogy a valóság
másképp működik.
Mindezt a vígcirkuszt a bajor autógyárosok is láthatták. Lehet, még derültek is néha francia meg német kollégáikon, akik rendszeresen noszogatják, hol nyíltan,
hol csak áttételesen, az itteni kormányokat, hogy építsék
már meg legalább azt az egy sztrádát, amely európai
fontosságú közlekedési útvonalként kéne a konstancai
kikötőt összekapcsolja a nyugatra vezető úthálózattal,
és egyben az ő szállítási gondjaikat is megoldja. A döntésről egy ideje tárgyalhattak, mert a tavasszal a szomszédban már kormánydöntések készítették elő a terepet
a bajorok érkezésének, amit a tegnap jelentettek be hivatalosan. Így ott tartunk, hogy csak autóipari szemszögből nézve a dolgokat, a múlt rendszerben nálunk
két nyugati autógyártónak működtek „hazai”, licenc
alapon gyártó cégei, és egy ilyen üzem sem működött
egy határral nyugatabbra. Ezzel szemben ma az anyaországban a most bejelentettel együtt már az ötödik autógyár telepszik meg, köztük a prémiumszegmens
mindhárom német gyártója, míg nálunk maradt
ugyanaz a két ipartelep, az egyik új gyártó kezében, a
másik az eredeti alapító tulajdonában, s ez is a távozást
fontolgatja a sztrádaépítések irama láttán. Így lehet lemaradni, ha a kéz helyett csak a száj dolgozik.
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Az EB elé kerülhet a Minority SafePack

Az Európai Unió mind a 28 tagállamának nemzeti hatósága ellenőrizte a Minority SafePack kapcsán
leadott támogatói nyilatkozatokat:
1 millió 320 ezer 246 aláírásból 1
millió 128 ezer 385-öt hagytak
jóvá. Emellett azt is igazolták,
hogy a hét kötelezőt meghaladva,
11 tagállamban sikerült elérni a
szükséges támogatói küszöböt, ami
azt jelenti, hogy a Kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés, a Minority SafePack (MSPI)
folytathatja útját az Európai Bizottság felé.
„Lezárult az ellenőrzési folyamat, és örülünk, hogy a tagállamok
nemzeti hatóságai jóváhagyták a támogatói nyilatkozatokat. Ez azt jelenti, hogy benyújthatjuk a
kisebbségvédelmi kezdeményezést
az Európai Bizottságnak. Ami szintén bebizonyosodott, hogy az
RMDSZ az európai kisebbségvédelem zászlóshajója: sikerült megaz
európai
mozgatnunk
kisebbségeket, amelyek aláírásukkal egyértelműen és határozottan

kifejezték igényüket arra, hogy az
Európai Unió rendezze helyzetüket.
Ez az eredmény az európai nemzeti
közösségek sikere, a Kárpát-medencei magyar közösség sikere és
az RMDSZ nagy nemzetközi sikere” – szögezte le Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke.
Románia, Szlovákia, Magyarország, Bulgária, Lettország, Spanyolország, Dánia, Horvátország,
Szlovénia, Litvánia és Olaszország
– ezek azok az országok, ahol a Minority SafePack kapcsán gyűjtött
támogató aláírások száma meghaladta az előírt küszöböt. Az európai
polgári kezdeményezések történetében 70 közül a Minority Safe
Pack csupán az ötödik, amely sikerrel járt.
A kisebbségvédelmi kezdeményezés jövőjét illetően az ügyvezető elnök kiemelte: a számok
nemcsak sikert, hanem felelősséget
is jelentenek. „Mi azt akarjuk, hogy
európai törvény védje a kisebbségeket, amely kötelezi a tagállamokat
jogaink tiszteletben tartására. Tisz-

tában vagyunk azzal, hogy akkor
kell benyújtanunk az aláírásokat,
amikor megvan a megfelelő támogatásunk ahhoz, hogy sikerre vigyük küldetésünket. A következő
időszakban partnereket keresünk,
akik támogatják kezdeményezésünket. Ugyanakkor rendkívül fontos
szerepe lesz a jövő évi európai parlamenti választásnak, hiszen ott dől
el, milyen csapat kerül az EU-s intézményekbe: olyan személyek fognak ott ülni, akiknek fontos a
kisebbségek sorsa, vagy azok döntenek jövőnkről, akik több mint
egymillió ember határozott kérését
semmibe veszik” – mutatott rá Porcsalmi Bálint.
Hozzátette azt is, hogy az erdélyi
magyaroknak olyan Európára van
szükségük, amely kiáll az őshonos
kisebbségek védelmében, és nem
veszélyforrásként kezeli őket.
Olyan Európára van szükség,
amely értékalkotó, Európát gazdagító közösségként tekint az őshonos
nemzeti
kisebbségekre.
(közlemény)

Gyújtógránátraktárat találtak
Maroshévízen

Megközelítőleg száz, első világháborús gnújtógránátot emeltek ki hétfőn a tűzszerészek
Maroshévízen egn négn méter mélnségben talált lőszerraktárból. A körnnéket lezárták a
hatóságok, 12 személnnek ideiglenesen el
kellett hagnnia otthonát.

A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség
(ISU) operatív központjának vezetője, Ovidiu Dudu
ezredes arról tájékoztatott, hogy a ládákba csomagolt
gyújtógránátokat tűzszerészek távolítják el. A négy
méter mélyen talált ládákból hétfő estig körülbelül
250, első világháborús gyújtógránátot sikerült elszál-

lítani, a munkálatok éjszaka szüneteltek, tegnap folytatódtak.
A gránátokat a maroshévízi polgármesteri hivatal
által erre a célra kijelölt területen fogják megsemmisíteni.
Az első világháborúból megmaradt föld alatti lőszerraktárat a csatornahálózat bővítésén dolgozó munkások fedezték fel.
A közelben található öt házból 12 személyt ki kellett
költöztetni mindaddig, amíg a gyújtógránátokat biztonságosan kiemelik. A térséget lezárták a hatóságok.
(Agerpres)

Megnyitották a Szászsebes–Torda autópálya
29 kilométeres szakaszát

Az átadási-átvételi jegyzőkönyvet hétfő délután
írták alá.
A Nagyenyed – Miriszló 12,45 kilométeres szakaszt
az olasz Asocierea Tirrena Scavi SpA – Societa Italiana
per Condotte D’Acqua SpA építette 420,512 millió lejért (+héa), a Miriszló és Torda közötti 16,3 kilométeres szakasz kivitelezője az Asocierea SC PORR
Construct SRL – PORR Bau GmbH volt és 470 millió
lejbe (+héa) került.
Az új, mintegy 30 kilométeres szakasz az észak-erdélyi és a dél-erdélyi autópályát összekötő Torda és
Szászsebes (Sebes) közötti, mintegy 70 kilométeres
autópálya része. A munkálatok négy évvel ezelőtt kez-

dődtek, és egyelőre kevesebb mint a fele épült meg.
Most a Torda–Szászsesbes autópálya 3. és 4. szakaszát adják át a forgalomnak, az első két szakasz egyelőre mintegy 50 százalékban készült el. Ennek ellenére
a mintegy 30 kilométeres szakaszra a fel- és a lehajtás
lehetőségét megoldották, így átadhatták a forgalomnak.
Az észak-erdélyi autópályából egyelőre a Kolozsvár
kikerülésére alkalmas, Gyalu és Torda közötti szakasz
épült meg. Az európai uniós pénzekből finanszírozott,
Nagyszeben és Nagylak között haladó dél-erdélyi autópálya már szinte teljes egészében elkészült, Lugos és
Déva között hiányzik egy rész.
A Torda és Szászsebes közötti autópályát a hatóságok utólag engedélyeztették Brüsszellel, hogy azt is
uniós pénzekből építsék meg, ugyanis összeköttetést
teremt az Erdélyt majd átszelő két autópálya között.
(MTI)

Lopással gyanúsítják
Július 30-án a segesvári rendőrök előzetes letartóztatásba helyeztek egy 16 és egy 18 éves Bún községbeli fiatalt, akiket minősített lopással vádolnak. Aznap
egy 55 éves segesvári férfi értesítette a rendőröket,
hogy a Nicolae Titulescu utcában parkolt gépkocsijából szerszámok tűntek el. A kivizsgálás a két fiatalhoz
vezetett, akiknél még egy autórádiót találtak, amelyet
aznap éjjel egy Állomás utcában levő járműből emeltek el. A segesvári ügyészség nyomoz az ügyben.
Közlekedési kihágások
Július 30-án a segesvári Május 1. utcában egy fiatal
elvesztette uralmát a járműve felett, és az egyik ház falának ütközött. Kiderült, hogy a balesetet okozó, súlyos sérüléseket szenvedett 24 éves fehéregyházi

személynek nem volt jogosítványa. Ugyanaznap délután 3 óra körül a dicsőszentmártoni rendőrök a városban egy 24 éves ádámosi motorkerékpárost
ellenőriztek. Kiderült, a jármű nem szerepel a nyilvántartásban. Hasonlóképpen járt egy ratosnyai fiatalember is, akit a rendőrök az egykori tábor előtt állítottak
meg. A 14 éves kiskorú jogosítvány nélkül ült fel a bejegyzetlen motorkerékpárra. Ugyancsak 30-án, 19 óra
után Hodákon egy 36 éves férfi ittasan vezette autóját,
az alkoholszonda szerint 0,53 mg/l alkohol volt a leheletében. 31-én hajnalban Segesváron, a Mihai Viteazu utcában egy 18 éves személy jogosítvány nélkül
vezetett. Az említett esetekben a szabálysértők ellen
bűnvádi eljárást kezdeményeztek – tájékoztatott a
Maros Megyei Rendőrség sajtóosztálya.

Megnnitották hétfő este a Szászsebes–
Torda autópálna 29 kilométeres szakaszát
– tájékoztat a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) közleménne.

Rendőrségi hírek

Erről jut eszembe

A világ megy tovább. A szakadék felé? Nem kétséges. Hőhullám, vízözön, földrengés és más
természeti katasztrófák sújtják.
Tüzek, gátszakadások, háborúk,
merényletek, járványok, környezetszennyezés, egyéb káros emberi
beavatkozások pusztítják. Minden
fejtetőre állt. Északon lett dél,
délen pedig tél. Az eszkimók tágra
nyílt szemmel lesik, miként távolodik az eledelük a töredező jéghegyekkel, a svédek, dánok, britek
olvadoznak a történelmi csúcsokat
döntögető melegtől, errefelé a víz
az úr. Hetek óta ezt is döbbenten
tapasztaljuk. És zúdulnak nyakunkba a sárga, narancs, vörös és
még ki tudja milyen riasztások.
Vajon felgyorsul a végveszélyt kirajzoló folyamat? Ez mintha a
döntéshozók közül senkit se érdekelne, annál inkább grasszál a
dölyfös, görcsös politika, amely a
jelek szerint mindenhol mindent
visz. A bódult népet könnyű átejteni, semmibe venni, aligha lesz
következménye. Véget nem érő ünneplések, fesztiválok, sportesemények, egy kis kedvezmény itt, némi
ígéret és kétes árleszállítás ott, bónuszok, csábító üdülési ajánlatok
amott, másra összpontosul a figyelem, nem a napi valóságra. Erről
jut eszembe, nemcsak az időjáráshoz, már az utazáshoz se tudjuk,
hogyan álljunk hozzá. Mind sűrűbben érkeznek az aggasztó
hírek: ez a fapados repülőtársaság
is felfüggesztette járatait egyik
percről a másikra, amaz is, s akár
egy központosított jelszóra, emberek sokasága maradt hoppon
pillanatok alatt, se haza nem tudott menni, se a lefoglalt üdülőhelyre utazni. Magára hagyják a
kárával, bánatával, lerobbant ide-

geivel, mindennel, ami ezzel jár. A
kártérítés maszlagnak tűnik, kevés
igénylőnek sikerült kikényszerítenie, s ha visszajönne is valamikor
némi pénz, az a remélt, ám füstbe
ment élményt már nem hozza viszsza. Lehangoltnak látszom? Nem
vagyok az, illetve nem vagyok
pesszimistább, mint máskor, csak
belegondoltam, jelenleg miben is
vagyunk. Augusztus elsejét írunk,
ez tájainkon általában kánikulát
jelent. Időnként izzadunk is, ahogy
elő van írva, az éjszakák se kimondottan hűvösek, de egyes meteorológusok szerint újabb ciklonok
közelednek. És még csak nem is
szőkék! Más időjósok azt mondják,
mégiscsak forró hónapba vágtunk
bele. Kinek lesz igaza? Nem
tudom, mindenki büntetlenül
mondja a magáét. Mint a kormány
első embere. Asszonya. Tréfás a
hölgy, ritkán találja el, éppen hol
van, és kivel beszél. De kitartó,
nem jön zavarba. Miért is
jönne?! Nem ő az egyedüli, aki
ebben az országban, földrészen,
világban összevissza nyilatkozgat, kinyilvánít, hablatyol. Végül
is nem ez a lényeg? Mindenki
mondhassa el bántatlanul, amit
jónak lát, és ahogy jónak véli.
Mások pedig értékeljék saját belátásuk szerint. Persze nem mindegy, ki milyen minőségben jut a
mikrofonhoz. Én például nyugodtan mondhatom a magamét, a sajtót úgyis mindig mindenütt
szidják. Amik eszembe jutnak, írhatók a hőség számlájára is. Ha
mégsem érkezik el a kánikula akkorra, mire ezek a sorok megjelennek, kérem, forduljanak a
szerző kezelőorvosához, gyógyszerészéhez, ők tudni fogják, mi az
ábra. (N.M.K.)

Több mint 500 könyvet
ajándékoztak
a ratosnyai közkönyvtárnak

A Maros Völgye Fesztivál idei,
július 28-án és 29-én Ratosnyán
megtartott 14. kiadásának keretében indította el a Maros Megyei
Tanács és a Maros Megyei Könyvtár a Gyere könyvvel a fesztiválra!
című közös projektjét.
A kezdeményezés sikeresnek
bizonyult, a rendezvénysorozatot
megelőző időszakban közel 400
könyvet gyűjtöttek össze a szervezők, a fesztivállátogatók pedig
több mint 150 kötetet hoztak és helyeztek el a tanács gyűjtőpontján.
A hazai és nemzetközi irodalom
fontos címeit felvonultató kötetek
vagy újak, vagy nagyon jó állapotban vannak.
„Örvendek, hogy a megye
lakói pozitívan értékelték a kezdeményezésünket, és köszönöm,
hogy adományoztak, hiszen fontos közel hozni az embereket a
könyvhöz. Folytatjuk a projektet,
és reméljük, más rendezvényszervezők is követik a példánkat” –

mondta Péter Ferenc megyei tanácselnök.
Ugyancsak a projekt keretében
kérték fel a Maros megyei szerzőket, hogy munkáikból egy-egy kötetet adományozzanak. Több mint
50 román és magyar nyelvű kötet
gyűlt össze. „Köszönjük a szerzőknek, a ratosnyai könyvtárnak ily
módon lesz egy, a megyei szerzők
munkáit tartalmazó polca is” –
nyilatkozta Monica Avram, a
Maros Megyei Könyvtár igazgatója.
A projekt ezentúl évente kétszer,
a Maros Völgye Fesztivál és a
Görgény Völgye Fesztivál keretében zajlik, az adományokkal a két
völgyben fekvő települések
könyvtárait gazdagítják. A soron
következő „állomás” az augusztus
18-án és 19-én megszervezésre
kerülő Görgény Völgye Fesztivál,
amelyen a libánfalvi közkönyvtárnak gyűjtenek.
A Maros Megyei Tanács
sajtóirodája
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Elismerő szavakkal szóltak
Múlt héten zajlott a Bolnai
Nnári Akadémia (BNYA) szakoktatói szekciója. A rendezvénn házigazdájáról, a képzés
melletti
programokról
a
résztvevők elismerő szavakkal nnilatkoztak távozás
előtt.

Jövőre is visszavárják az Akadémiát
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A nyárádszeredai Bocskai István
Elméleti Líceum első alkalommal
látta vendégül a BNYA valamely
szekcióját, ennek ellenére jó házigazdának bizonyult. Csiszér Mária,
a BNYA egyik programszervezője
szerint hamar eltelt a hét, nagyon jól
érezték magukat itt. A szervezők és
az előadók a mércét igen magasra
emelték, így már most kérdés, hogy
a sikeres képzés után jövőre ki meri
vállalni a házigazda szerepét. Az
előadók hozzáértésükkel elvarázsolták a résztvevőket, dr. Baróti
Enikő érdekes előadásokkal, játékokkal, kísérletekkel mutatta be a
reál beállítottságú szakoktatóknak a
különböző gyermektípusokat, míg
dr. Mészáros Attilától a mérnöki elvárásoknak szóló tudást, a duális
képzés gyakorlatait kapták meg.
A részt vevő csoportnak van egy
visszatérő magja, egy idősebb korosztály, de sikerült négy fiatal oktatót is idecsalogatni Hargita
megyéből, és öröm volt megismerni
a szeredai lelkes kollégákat is. A
csapat nyitott az újra, szeret játszani, tanulni. Emellett a házigazdák szenzációs kirándulásokat
szerveztek, a vendégek „kincsesbányákat” fedeztek fel, így személy
szerint ő is alig várja, hogy családjával visszatérhessen ide.
Hasonlóképpen nyilatkozott a
hétről a székelyudvarhelyi Bányai
János Szakközépiskola műszaki tanára, Pápai Márta is, aki már tizenötödik alkalommal vesz részt
BNYA-szekción. Számára a téma
mindig meghatározó abban, hogy
hasznosan töltsön el egy nyári hetet.
A duális képzés mellett az X és Y
generáció fogalma is megragadta,

A

Összeforrott, jókedvű, játszani és tanulni kész csapat vett részt a szekción

mik a jellemzői, hogyan lehet őket
motiválni, eredményesen tanítani,
hiszen nálunk is egyre inkább ez a
nemzedék kerül előtérbe, és munkájában őket is meg szeretné ragadni.
A képzésen kívül közösségi elvárásai is voltak, szép élményeket szerezni és megismerni ezt a vidéket,
és ez sikerült is.
Minden nap úgy mutattak be a
szervezők valamit ebből a számukra
új tájból, hogy gyöngyszemekként
„fűzhette fel” azokat a hét folyamán, és szeretne az iskolája diákjaival,
munkatársakkal
ide
visszatérni. A résztvevőket összeforrt társaságként jellemzi, már jól
ismerik egymást, de mindig tudnak
egymástól újat is tanulni. Az előadók kitűnőek voltak, többször hallotta őket, de mindig megújulnak,
emberséggel közelítik meg a témákat, hogy a hallgatóság továbbvihesse ezeket az érzelmeket a
diákjainak.
Példaértékű volt
Idén az iskolai kreativitás és a
dualitás volt a kulcsszó – mondta el

mikor az óriásszem fényleni kezd,
mintha az egész Budapest oda
gyűlne, ott nyüzsögne, zenélne,
élne a vonzáskörében. Álla alá hegedűt szorító, középkorú férfi – hangszere nyitott tokjában pár százforintos hever –, eltüntethető
varázstárgyával közönség nélkül is bűvészkedő tizenéves, fűben iszogató társaságok,
villogó portékájukat tétova pároknak kínáló
léggömbárusok – ez a Deák Ferenc tér,
amelybe már jó ideje beleszerettem. Talán
azért is, mert minden találkozásunkkor valami újat mutat.
A turistákat és helybélieket egyforma
nagylelkűséggel a város fölé emelő, majd
újra földre szállító kerék lassú, szinte észrevétlen lélegzetvételét csak az ülésein elhelyezkedők veszik át. A tér elején elnyúló
gördeszkapályán sokkal gyorsabb a ritmus.
Cifrán tetovált fiatalok siklanak két- vagy
négykerekű járműveikkel a szöktetők között,
és szülői kísérettel mindegyre feltűnik egyegy kisebb mutatványozó is. Vannak közöttük idegen nyelven beszélők és magyarok is.
Az öttagú család ez utóbbiak közé tartozott.
A két hatéves forma gyerek azonnal megrohamozta a pályát, a mögöttük lépkedő,
sovány suhanc egy ideig a felnőttekkel maradt. A barna bőrű, alacsony férfi és a zilált
hajú nő derűs arccal követte a lurkók moz-

lapunknak dr. Mészáros Attila. A
hallgatók megismerték a magyarországi duális képzés törvényi hátterét, iskolákon és cégeken keresztül
mutatták be a résztvevőknek, hogy
az anyaországban a duális oktatás
résztvevője, egy szakmunkásképzős
fiatal milyen oktatásban részesül,
mi a napirendje, milyen szerződése
és juttatása van, képzés után pedig
hogyan tud elhelyezkedni. A szakmai program mellett a kreativitásra
fektettek hangsúlyt, ő és társa a
„módszertan módszerével” tanít,
azaz minden elméleti előadás mellett rögtön a gyakorlatban is kipróbálják a tanultakat, és a gyakorlati
anyagokat a résztvevők is megkapták, hogy elvihessék iskoláikba. A
hét folyamán – mérnökök lévén – a
hallgatók szinte lehetetlen dolgokat
kellett megoldjanak, például szívószálakból minél magasabb tornyot építeni, tutajt készíteni és azzal
„hajókázni” a Nyárádon, de abba is
betekintést nyertek, hogy milyen
dolog bekerülni egy profitorientált
vállalathoz, ahol először a jelentke-

Aszfaltszörf

dulatait. Mindkét kisfiú gördeszkával érkezett, egyikük járművéről azonban hiányzott
a kerék. A gurulásra alkalmatlan eszköz tulajdonosa egy ideig hol szánkózni, hol szörfözni próbált a deszkával, felvitte az
emelkedő tetejére, aztán ülve, állva, kezeivel
kalimpálva igyekezett lesiklani. Pár sikertelen kísérlet után azonban elunta a dolgot, és
úgy döntött, változtat
előnytelen helyzetén.
Elégedetten száguldozó
testvéréhez szaladt – első pillantásra egyértelmű volt a közöttük feszülő rokoni szál –,
eléje ugrott, és megpróbálta lerántani a
deszkáról. Persze, a tesó sem hagyta magát.
Pillanatokon belül egymásba kapaszkodtak,
tépték a sajátjukkal színben és méretben is
megegyező trikót, az egyformán kopott nadrágot, a kócos, barna hajat. Egy idő múlva
aztán az anya közbelépett. A kerék nélküli
deszkán ügyetlenkedőt szidta, tisztes távolságból is látszott, hogy kizárólag őt okolja
a történtekért. A gyerek duzzogva vonult le
a pályáról, aztán pár lépéssel odébb ledobta
a fűre a sérült eszközt, és rátelepedett. Testvére közben újra róni kezdte az aszfaltköröket. Ekkor a tizenéves is akcióba lépett, egy

zők emberi oldalát vizsgálják meg,
és csak másodlagosan a szakmai tudását. Dr. Mészáros Attila megtisztelőnek tartja, hogy itt lehettek, és
hogy ez az összeforrott, de mindig
megújuló hallgatói csapat befogadta
őket, ugyanakkor hálás Nyárádszeredának és iskolájának az itt tapasztalt szeretetért, a példaértékű
szervezésért és kivitelezésért.
Sikeres és (remélhetőleg)
hasznos volt
Csíki Levente, a szeredai középiskola mérnök tanára kezdeményezte, hogy a BNYA szakoktatói
szekcióját hozzák el Nyárádszeredába, ugyanis eddig még egyetlen
Maros megyei iskola sem volt
ilyennek a házigazdája.
A szakmai tartalom mellett házigazdaként minden délután érdekes
programokat szervezett a résztvevőknek: Rigmányban meglátogatták a családfakutató református
lelkészt, Gegesben megtekintették
az iskolamúzeumot, Nyárádszentsimonban a pálinkafőzdét, Nyárádszentlászlón az unitárius temp-

hajtányos csapathoz csatlakozva kért engedélyt az egyik járgány kipróbálására, és nemsokára már ott száguldott az öccse mellett.
– Mi történt a deszkáddal? – kérdeztem
volna a tőlem karnyújtásnyira kuporgó fiúcskától, ha lett volna bátorságom megszólítani.
– Túl sokat szöktettem vele, úton-útfélen,
meg mindenhol, így eltörtek a kerekei. Pontosabban a kerekekben
a csapágy. Sokba kerül a javíttatás, anyuéknak ilyesmire nem telik – válaszolhatta
volna. De csak gubbasztottunk egymás mellett, egymás csendjében.
– Itt laktok Budapesten? – szőttem tovább
magamban a gyerekfülnek talán túlságosan
tolakodó kérdések sorát. Szinte vártam, hogy
a kisfiú faggatózás nélkül is rám emeli okos
tekintetét, és elém rajzolja azt a külvárosi
szobát, amelyet családjával otthonnak
nevez. Aztán azt képzeltem, a főváros melletti erdők egyikéről fog mesélni, talán
éppen arról, amelyben sok évvel ezelőtt egy
Erdélyből kitelepült házaspár kötött ki számos munkahely- és albérletváltás után. De
a gyerek nem szólalt meg, csak fekete szemei

Fotó: Gligor Róbert László

-lomot, Nyárádszeredában a főtéri
és a szentannai református templomot, a Bocskai-szobrot, Mikházán
a régészeti feltárásokat, a kolostort
és a csűrszínházat, Marosvásárhelyen a Kultúrpalotát és a Teleki–Bolyai-könyvtárat. A résztvevők annak
is örültek, hogy belekóstolhattak az
éppen zajló városnapi programokba, előadásokon, koncerteken
vehettek részt – visszajelzéseik szerint nagyon elégedetten távoztak.
Csíki Levente úgy érzi, tartalmas
volt a hét, és jövőre is vannak már
terveik, lehet folytatása az idei kezdeményezésnek, amelynek kivitelezéséért köszönet illeti az iskola és a
város vezetőit, de a Tordai és Csípán családokat is.
Fülöp László igazgató reméli,
hogy az akadémiának köszönhetően
az iskola pozitív megítélése erősödni fog, a részt vevő szeredai líceumi tanárok is sokat tanultak, nő
a kreativitásuk, ez pedig a diákokra
is hatással lesz, ezáltal remélhetőleg
javul az oktatás minősége az iskolában.

szegeződtek a kezemben felejtett sültkrumplis zacskóra.
– Kérsz? – nyújtottam feléje a rágcsálnivalót. Zavartan rázta meg a fejét, aztán újra
a gördeszkapálya felé fordult. Szülei és a tizenéves nagyfiú már szedelőzködtek, csak a
másik tesó keringett még elszántan a szöktetők között. Az apa intésére aztán ő is csatlakozott az indulókhoz.
– Gyere most már. Holnap korán kelünk
– lépett a családfő a kerék nélküli deszkán
ücsörgőhöz. Aztán rám nézett.
– Adhatok egy újságot? – kérdezte reménykedve. – Ez még megmaradt a mai műszakból. Csak száz forint.
– Az ilyesmit nem ingyen adják? – csúszott ki majdnem a számon, de inkább
csendben maradtam. A táskámba csúsztattam a kezem, és a pénztárcám előhúzása nélkül próbáltam kitapogatni valami
aprópénzt, de a műveletre nem maradt elég
időm.
– Hagyd már, menjünk – süvített át az
asszony hangja a téren. A férfi erre szó nélkül kézen fogta a mellettem üldögélő gyereket, aztán sietős léptekkel vágtak át a
gördeszkapályán. A család az óriáskerék
irányába távozott. A teret beragyogó, fényes
karika még percekig fogva tartotta a tekintetem.
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Államügy lett a sertéspestis
Szerkeszti: Vajda György

Az Országos Állategészségügyi
és Élelmiszer-biztonsági Hatóság
(ANSVSA) tájékoztatása szerint
már megérkezett a kártérítés első
részlete az afrikai sertéspestis miatt
jószágaikat vesztett sertéstenyésztőkhöz. A vírus terjedésének meggátolása
céljából
számos
sertésfarmon le kellett ölni az állatokat, a tetemeket elégették, ami jelentős kárt okozott a gazdáknak. Az
állataikat vesztett gazdáknak kártérítést szavaztak meg, illetve pénzzel
jutalmazzák mindazokat, akik szólnak a hatóságoknak, ha beteg vaddisznót látnak az erdőben, illetve
ezek vadászását felvállalják. Az elpusztított sertésekért kilogrammonként a prefektúrákon megalakult
bizottságok megítélése szerint 8–12
lejt fizetnek.
Az év eleje óta 440 afrikai sertéspestises fertőzésgócot mutattak ki,
ebből 438 magángazdaságban,
kettő pedig kereskedelmi farmon
volt, kilátásba helyezték 45.000
állat elpusztítását – tájékoztatott az
Országos Állategészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Hatóság.
Megyénkben nincs sertéspestis,
de óvintézkedésként betiltották az
egyetlen engedélyezett állatvásárt a
balavásári vásártéren – tájékoztatott
dr. Kincses Sándor, a Maros megyei
Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság vezetője.
Hozzátette, hozzánk legközelebb
Szilágy megyében találtak egy sertéspestissel fertőzött vaddisznót. Az
állat valószínűleg Szatmár, Bihar
megye irányából migrált. Mint ismeretes, leginkább Tulcea, Ialomiţa, Konstanca és Brăila
megyében terjedt el a betegség. A
fertőzést a vaddisznók hozhatták át
a határon. Elterjedését segíti a ned-

ves, meleg időjárás, amely kedvezően hat a vírus szaporodására. A
legtöbb szabadon tartott sertés,
amely elkapta a fertőzést, így kerülhetett be a farmokra is. A betegség
elterjedése intő jel azok számára is,
akik az állataikat nem jelentették
be, nem fülszámozták, és így nem
követhető az útjuk – mondta az
igazgató, majd kifejtette, az állatvásárok, illetve a sertések adásvételének betiltása mellett az igazgatóság
szakértői találkoztak a vadásztársaságok, helyhatóságok képviselőivel, gazdákkal, és felvilágosították
a vidéken dolgozó kollégáikat is a
teendőkről. Megelőzésként azt
ajánlotta a gazdáknak, hogy ne etessék konyhai maradékkal a sertéseket, óvakodjanak attól, hogy a
mezőről kaszált lucernát, füvet adjanak az állatoknak. A friss szalmát
csak 90 nap után használják alomként. Időnként végezzenek az ólak
körül rovartalanítást, légyirtást.
Disznóvágás esetén ne csak a trichinellózis megállapítására szánt mintát mutassák meg az állatorvosnak,
hanem belső szerveket is. Fontos,
hogy tartsák be az egészségügyi
előírásokat. Az ólból kilépéskor fertőtlenítsék a lábbelit, váltsanak
ruhát. És ami nagyon fontos: ha
bármilyen gyanús tünetet észlelnek,
értesítsék az állatorvost. Az igazgató hangsúlyozta, csak a fülszámozott, nyilvántartott egyedekért
fizetnek kártérítést, ha szükséges.
Reméli, hogy Maros megyéig nem
ér el a járvány. A betegség nem
érinti az embereket, de gyors lefolyása miatt rövid idő alatt jelentős
kárt okozhat a sertésfarmokon.
A sertéspestis okán tegnap délután a kormánypalotában egyeztetett Viorica Dăncilă miniszterelnök
az Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Hatóság képviselőivel, a belügyminiszterrel, a
védelmi miniszterrel, a közlekedési, a gazdasági, a környezetvédelmi, illetve a víz- és erdőügyi
miniszterrel.
Lapzártáig az egyeztetésről nem
kaptunk információt.

2018. augusztus elsején 9 órától
december 31-én 16 óráig nyújthatják be támogatási kérvényüket azok
a fiatal farmerek és kisméretű gazdaságokat kezelők, akik európai
uniós támogatásban szeretnének részesülni a vidékfejlesztési ügynökség (AFIR) által kiírt 6.1-es (fiatal
farmerek), 6.3 (kisméretű farmok
fejlesztése) intézkedéscsomag alapján. A fiatal farmerek támogatására
11.000.000 eurót, míg farmfejlesztésre 51.500.000 eurót különítettek
el, ebből 3.710.000 eurót a Dunadeltában kijelölt különleges övezetre szántak.
– A fiatal gazdák és a kis farmok
támogatásával jelentősen hozzájárulhatunk a vidék fejlesztéséhez.
Tekintettel arra, hogy megnöveke-

dett a kérések száma, mindkét pályázati kiírást illetően a pályázatkezelő hatósággal megegyeztünk
abban, hogy havi minőségi küszöböt állítunk fel, hogy a legjobb pályázatok nyerjenek támogatást, és
ezáltal biztosítsuk a hosszú távú fejlődést. Az a kérésünk, hogy az
igénylők figyelmesen töltsék ki a finanszírozási igénylést, és utólag
tartsák be az üzleti tervet, amire a
támogatást kapják, hogy sikeresek
legyenek a pályázatok – nyilatkozta
Adrian Chesnoiu, a vidékfejlesztési
ügynökség vezérigazgatója a sajtónak. A 6.1-es csomag minőségi küszöbe 25, míg a 6.3-asé 15 pont. A
havi pontrendszer, illetve a pályázati feltételek tanulmányozhatók a
www.afir.info honlapon.

Petre Daea földművelésügni
miniszter azt nnilatkozta a
sajtónak, hogn az afrikai sertéspestis olnan vírus, amelnre
„nincs ellenszer, sem oltás,
senki nem látja, hognan terjed. Nehéz helnzet. Több mint
12.000 állami alkalmazott
dolgozik az ügnön”.

Pályázhatnak
a fiatal gazdák

A fejlődés akadálya a munkaerőhiány

Közismert, hogn az Alsó-Nnárád mentét nem hivatalosan
murokországnak nevezik, hiszen évtizedek óta a megneszékhelnt és a körnnékbeli
nagnobb településeket az itteni gazdák látják el zöldséggel. Ma is nagnon sokan élnek
ebből, habár a számos program és a korszerű gazdálkodás minden eszközét is
bevetve, döcög a zöldségtermesztés. Legalábbis ígn látja
a
káposztásszentmiklósi
Simon Loránd, aki egnike
azon termesztőknek, akik a
szüleiktől tanulták ezt a foglalkozást.

Vajda György

A Simon család saját földterületén gazdálkodik. Eleinte szabadföldön, majd 10 éve fóliában termeszti
a zöldséget. 20 ár fóliasátor a sajátja, míg 15 ár a fiáé, aki így továbbviszi a családi hagyományt,
örökséget. Felesége tanítónő a faluban, a lánya pedig még tanuló, így
javatészt a férfiak biztosítják a család ellátását.
A főidényben paradicsom, paprika, uborka terem a fóliasátrakban,
tavasszal zöldhagymát, retket, salátát és spenótot is begyűjtenek. A
termést több mint 20 éve a parajdi
és a korondi napipiacon értékesítik.
Hogy miért nem jár Marosvásárhelyre? A kérdésre egyszerű, de elszomorító a válasz. Nem kapott
helyet egyetlen napipiacon sem,
mert akik korábban foglaltak, nem
szívesen adják fel. Valahogy az az
érzésem, hogy „kevés a préda és
sok a cápa”, ezért kell távolabbi vizekre eveznie. A hosszabb út ellenére megéri, hiszen kitapasztalták,
hogy amit a Székelyföldre visznek,
az el is kel. Minőségi terményt kell

az asztalra tenni, és ha ezt megismerik, megízlelik a vevők, akkor viszszajárnak, ez a garancia a sikerre –
magyarázza.
Simon Loránd sikeresen pályázott a Mezőgazdasági és VidékfejMinisztérium
által
lesztési
kezdeményezett fólia- és üvegházi
paradicsomtermesztést ösztönző kiírásra. Sikerült teljesítenie az előírt
mennyiséget, amelynek eladását a
termelési lappal kell igazolnia.
Minden 10 ár után 2 tonna paradicsomot termesztett. Ezért egy alkalomra 3000 eurós támogatás járt.
Megérte pályázni – mondja –, mert
ez fedezte a termesztéssel járó kiadásokat. Télen gázpalackkal fűtött.
Minden 10 ár felületre egy idényben 25 palackot használt el, ezeknek darabja 60 lejbe került. Ehhez
hozzá kell számítani még a palánta
árát is. A palántát ugyanis Magyarországról hozták, hiszen a jó ültetőanyag garantálja azt is, hogy egy
tőről megfelelő mennyiségű és természetesen jó minőségű, jóízű paradicsom teremjen. Többféle
paradicsommal is kísérletezik a

gazda, így a termények változatosságát is biztosíthatja a piacon.
A jövő évi pályázati kiírásra is
igényel majd támogatást, hiszen ez
a program valóban segíti a gazdákat
– mondja.
Amikor a fejlődésről, fejlesztésről kérdezem, borúlátóan válaszol.
Ha növelni szeretnék a fóliasátorral
bevont területet, családilag nem
tudják megművelni a zöldségest, és
egyszerűen nem találnak napszámost. A községben ugyanis senki
nem akar dolgozni. (Sz.m.: a polgármesteri hivatal tájékoztatása
szerint Karácsonyfalván mindössze
nyolc szociális segélyben részesülő
személy van.) Akik foglalkoztatnak
napszámost, azok vagy a szomszédos falvakból, vagy még távolabbról alkalmazzák. „Erős napsütésben
kibírhatatlan meleg van a fóliasátrakban, a munkát mégis el kell végezni. Nem sokan vállalják ezt...” –
mondja a gazda. És persze nincs
szabadidő, vakáció, hiszen állandóan szemmel kell tartani az elültetett növényeket.
Aztán megtudom azt is, hogy az
ilyen méretű kis, illetve lassan már
közepesnek minősíthető háztáji
gazdálkodásból a család jól megél.
Ha a munkaerőkérdés megoldódna,
és lenne egy zöldségbegyűjtő, -elosztó központ a Nyárádmentén,
akkor talán többet is lehetne termeszteni és a megye egyik húzóágazata lenne az a foglalkozás,
amely hosszú ideje meghatározza
az itt lakók életét. Csak hát ezzel is
lépni kellene. Annak ellenére, hogy
vannak erre pályázatok, úgy tűnik,
egyelőre senki sem vállalja. Mindenki a saját kiskertjében gazdálkodik, és próbálja fenntartani
gazdaságát. Ameddig van amit és
akinek... – tegyük hozzá.

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.
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Ünnepség a marosvécsi kastélyban

Tavaszy Sándor és Szántó György emlékét idézték

Szellemi és művészi élménnekben gazdag két napban
volt részük Marosvécsen
mindazoknak, akik július 2728-án részt vettek a marosvásárhelni
Helikon–Keménn
János Alapítvánn idei emlékünnepségén. A találkozón,
ameln minden nnáron összegnűjti a helikoni leszármazottakat
és
az
érdeklődő
közönséget, Tavaszn Sándor
születésének 130. és Szántó
Gnörgn születésének 125. évfordulója kapcsán hangzottak
el előadások az egnkori helikoni írói közösség két tagjáról. Keménn János – A
marosvécsi mecénás – Az Erdélni Helikon alapítója címet
viseli Lőven Lilla és Váradi
Péter Pál új albuma, amelnnek bemutatásával az egnkori
nagnlelkű házigazdára emlékeztek. A kilencven éve alapított Erdélni Helikonról Nagn
Miklós Kund, az alapítvánn al- tett ki, több kiadvány szerkesztésé- aradi vendég, Berecz Gábor, a Köl- hogy Erdély földjén a magyar szó
elnöke tartott előadást.
ben vett részt. Volt az Erdélyi Mú- csey Ferenc Egyesület ügyvezető megmaradhasson, serkentsen, moz-

Bodolai Gyöngyi

A Berde lányok emlékezete
Pénteken délután a Kemény-kastély udvarán Kemény Nagy Géza, a
vécsi mecénás unokája és H. Szabó
Gyula, az alapítvány elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd a jeles
erdélyi nőkről szóló sorozat legújabb kiállítását – A Berde lányok
emlékezete – nyitotta meg Szebeni
Zsuzsa színháztörténész. Az árkádok alatti táblákon a helikoni találkozók
ötletét
először
megfogalmazó R. Berde Mária Baumgarten-díjas író és húga,
Dóczyné Berde Amál sikeres képzőművész feledésbe merült élete és
munkássága olvasható a szöveget
illusztráló dokumentumok, képek
társaságában. Az anyag feldolgozá-

zeum Egyesület bölcsészet-, nyelvés történettudomány szakosztályának elnöke, valamint az EME alelnöke. Szenvedélyesen járta Erdély
hegyeit, a természetjárást ugyanis a
honismeret tudományának tekintette, és azt vallotta, hogy a földet,
ahol élünk, akkor szerethetjük igazán, ha ismerjük is. Természetjáró
útjaiból született egy nagyon szép
kötet, az Erdélyi tetők, amelyet az
Erdélyi Szépmíves Céh adott ki
1938-ban. A szabadsággal csak az
erdélyi hegyek csúcsain lehet találkozni – vallotta a szerző, akinek
húsz hegycsúcs meghódítását bemutató könyve ma is érdekfeszítő
és tanulságos olvasmány – hangsúlyozta Tavaszy Sándor írói tevékenységének
a
természet
szeretetéről tanúskodó vetületét
Ötvös József. A kötetet a szerző jó

sát jelentős mértékben segítette,
hogy a hagyaték sértetlenül fennmaradt a református egyház levéltárában – mondta a kiállítás
kurátora. A megnyitót követően az
egyre szépülő emeleti szalonban a
Kővirág együttes versfeldolgozásainak tapsolt a közönség.
Hol lehet találkozni a szabadsággal?
A 130 éve született Tavaszy Sándor filozófiai írónak, a Kolozsvári
Református Teológia professzorának, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettesének
életéről és munkásságáról Ötvös József lelkész tartott előadást. Azért is
volt kedves számára a téma, mert a
sárpataki születésű későbbi filozófiaprofesszor szülei az előadó szülőfalujában,
Pókában
vettek
birtokot.
Tavaszy Sándor, aki nagy tiszteletnek örvendett a helikoni írók körében, tudományos munkássága
mellett az 1930-as években gazdag
közművelődési tevékenységet fej-

barátja, Balogh Ernő földtanprofesszor képei illusztrálták.
A világtalan író
Nehéz sorsot szánt az élet a helikoni találkozók résztvevőjének,
Szántó Györgynek, aki műegyetemi
hallgatóként festőnek készült, és
korai alkotásai alapján tehetsége
sem hiányzott ahhoz, hogy újszerű
művészete kiteljesedjék. Az első világháborúban kapott fejlövése miatt
azonban az egyik szemére megvakult, majd az orvosok erőfeszítései
ellenére elveszítette a másik szemét
is, és 28 éves korában már teljesen
vak volt. A bánsági származású
Szántó György Aradon telepedett
le, ahol egymás után írta színes,
szemléletes történelmi regényeit, és
szerkesztette a korszerű, Aradon
megjelenő és a képzőművészetre
hangsúlyosan összpontosító irodalmi lapot, a Periszkopot.
Munkájában felesége, Brandeis
Adél volt a szem és a kéz, segítette
abban, hogy vakon se szakadjon el
a világtól. Szántó György életéről

elnöke tartott előadást. Történelmi
drámája, a Kun Imréről szóló Sátoros király megírásáról és a budapesti Nemzeti Színházban tartott
sikeres bemutatójáról szólt Ujj
János előadása, amit ugyancsak Berecz Gábor olvasott fel.
Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész az avantgárd elkötelezettségű, ragyogóan tervezett és tördelt
Periszkop szerkesztéséről, jelentőségéről, Szántó György képzőművészeti alkotásainak értő elemzéséről,
feleségének az író életében betöltött
szerepéről tartott előadást.
Simon György magyartanár
Szántó György történelmi regényeiről – a Stradivari, a Boszorkány, a
Hajdútánc, az Esze Tamás talpasai
– beszélt, valamint a Fekete éveim
és az Öt fekete holló című önéletrajzi írásairól. Simon György kiemelte, hogy a vágújhelyi zsidó
származású Szántó György a magyar történelem egyik legjobb ismerőjeként teljes sorsközösséget
vállalt az erdélyi magyarsággal.
A délutáni program során H.
Szabó Gyula számolt be arról, hogy
jeles kolozsvári értelmiségiek hagyatékából származó értékes eredeti
kiadványokkal gyarapodott a vécsi
könyvtár. A bővítését célzó program
három évvel ezelőtt indult, és fokozatosan szaporodik a kastélyban
megfordult írók könyveinek első kiadásával, olyan példányokkal is,
amelyekre az előfizetők voltak jogosultak.
Leszünk-e még, akik emlékezzünk?
A szombati program, szokás szerint, a varázslatos hangulatú kastélyparkban
kezdődött,
ahol
Marosvécs polgármestere, Ördög
Ferenc köszöntötte az egybegyűlteket. A következőkben Benkő Mihály
helyi református lelkész beszélt a
hely mágikus erejéről, ahol báró
Kemény János
hívására 1926ban összegyűltek, és az évek
során a helikoni
közösséggé kovácsolódtak az
erdélyi magyar
írók. Az 55 író
és költő 50 leszármazottjából, akik az első
találkozón jelen
voltak, az elmúlt 15 év alatt
sokan eltávoztak. Mi lesz 15
év múlva, még
leszünk-e, akik
emlékezzünk? –
tette fel a kérdést a lelkész,
majd
azért
imádkozott,

dítson ki a holtpontról, a magunk
teremtette zsákutcából.
Tizennyolcezer oldal irodalomról,
festészetről
Két évvel az első marosvécsi találkozó után, 1928-ban, 90 évvel
ezelőtt jelent meg az Erdélyi Helikon című folyóirat, amely 17 évfolyamot ért meg – hangzott el a
következőkben Nagy Miklós Kund,
a Helikon–Kemény János Alapítvány alelnökének előadása. A 180
lapszám megjelenéséhez az anyagi
alapot az Erdélyi Szépmíves Céh
biztosította. A folyóirat nemcsak az
55 helikoni írót szólaltatta meg. Sok
kiváló prózai és verses mű jelent
meg magyarországi szerzőktől,
népszerűsítették az Erdélyben élő
szász és román írók legjobb alkotásait is, és nem hiányzott a világirodalomra való kitekintés sem. A lap
élén, amelynek első főszerkesztője
Kisbán Miklós (azaz Bánffy Miklós), felelős szerkesztője Kós Károly volt, jelentős írók váltották
egymást. A kiadvány tükrözte az
Erdélyi Helikon szerkesztői által a
képzőművészetnek tulajdonított
szerepet is.
Az előadást követően a Zsigmond Székely Edit vezette vécsi iskolások verses, zenés műsora
hangzott el, majd a hozzátartozók
és a résztvevők koszorút helyeztek
el a Kemény család tagjainak sírjára.
Irodalmi fotóalbum
Kemény Jánosról
Később a vár udvarán a marosvécsi iskolások, majd a fiatalok tánccsoportja
szórakoztatta
a
közönséget. Azt követően került sor
Lőwey Lilla, Váradi Péter Pál – Kemény János – A marosvécsi mecénás című tartalmas, szép albumának
a bemutatójára. Szabó Gyula kiemelte, hogy az Erdélyről szóló érté-
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kes sorozat két társszerzőjének sikerült megörökíteni a hely szellemét, szépen reprodukált, archív
képekkel bemutatni a vár történetét,
Kemény János életét és munkásságát. A könyv kibővíti a helikoni
írókról készült sorozatot.
Miután bebarangolták már a Székelyföldet, Kányádi Sándor ajánlotta, hogy Kemény Jánosról
készítsenek albumot, amit azért is
szívesen vállaltak, mert rájöttek,
hogy Magyarországon nem ismerik
a marosvécsi mecénás, író nevét –
mondta a 45. honismereti, irodalmi
fotóalbum társszerzője, Lőwey
Lilla. Munkájuk során megindító
volt Kemény János és felesége, Auguszta története, a csodával határos
események az életükben, az a szeretet, ahogy a 23 éves fiatalember
összebékítette és egymás mellé ültette a különböző nézeteket valló erdélyi
írókat,
ragaszkodása
családjához, feleségéhez és gyermekeihez – hangsúlyozta Lőwey
Lilla, majd dedikálták a könyvet.
A bemutatót három tehetséges fiatal zenész, Pető Rebeka és Csatlós
Beáta, valamint Tamás Ádám fellépése zárta.
Isten kezében
A szép címerekkel ékes református templomot megtöltő közönség
különös „istentiszteleten” ismerkedhetett meg Kilyén Ilka színművésznő legújabb CD-lemezével. Az
Isten kezében című lemezen a helikoni költők istenes verseiből hangzik el 28, amelyek mondanivalójára
Bach és Terényi Ede orgonaműveinek kiválasztott részletei rímelnek
Molnár Tünde orgonaművésznő
előadásában.
A helikoni költők istenes verseiről Benkő Mihály református lelkész mondott nagyon szép
bevezetőt, majd a kiválasztott versek mondanivalójáról e sorok írója
beszélt. A Kilyén Ilka által elszavalt
versek érezhetően meghatották a
közönséget, hisz mondanivalójuk
ma is érvényes, Kilyén Ilka pedig a
helikoni költők verseinek elkötelezett tolmácsolója. Az értékes vécsi
orgonán Molnár Tünde Bach-, S.
Scheidt-, d’Aquin- és Terényi Edeműveket játszott nagy sikerrel.
A helikoni leszármazottak idei
találkozója a névsorolvasással folytatódott, végül pedig az aradi vendég, Berecz Gábor ügyvezető elnök
ismertette a Kölcsey Egyesület történetét a fárasztó, de tanulságos két
nap zárásaként.
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Munkanélküliek, gyakornokok alkalmazására

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Ösztönző támogatás munkaadóknak

A Maros Megnei Munkaerőelosztó Hivatal tájékoztatása
szerint a 2018. július 5-i 60as számú sürgősségi kormánnrendelet
értelmében
2.250 lejre emelték a munkaadókat megillető támogatás
összegét, amennniben munkanélkülieket alkalmaznak,
vagn inasokat, esetleg gnakornokokat foglalkoztatnak
munkaszerződéssel.

Szer Pálosy Piroska

Azok a munkaadók, akik meghatározatlan időre szóló munkaszerződést
kötnek
teljes
munkaidőre valamely tanintézményben frissen végzett diákkal
vagy egyetemi hallgatóval, egy
évig havonta 2.250 lejes támogatást kapnak minden frissen végzett
alkalmazott után. Akik idén végzett, fogyatékkal élő fiatalt alkalmaznak, a 2.250 lejes támogatást
18 hónapig kapják.
Egy évig jár a 2.250 lejes állami
támogatás azoknak a munkaadóknak is, akik teljes munkaidővel alkalmaznak
45
év
fölötti
munkanélkülieket, tartósan munkanélkülieket, NEET fiatalokat –
olyan 16–25 év közötti állástalanok, akik iskolai vagy szakmai
képzésen sem vesznek részt – vagy
egyedülálló, munkanélküli családfenntartó szülőket, azzal a feltétellel, hogy másfél évig nem bontják
fel a munkaszerződést. Hasonló
kedvezményben részesülnek azok
a munkaadók, akik olyan munkanélkülieket alkalmaznak, akik öt
éven belül teljesítik az előre hozott
nyugdíjazási feltételeket vagy a

korhatáros nyugdíjazás feltételeit.
Amennyiben nem tesznek eleget a
részleges előre hozott nyugdíjazási
feltételeknek, az alkalmazás időtartamára havonta jár a 2.250 lejes
állami támogatás, mindaddig, amíg
a feltételek teljesíthetők.
– Van-e visszafizetési kötelezettsége a munkáltatónak, amennyiben
az alkalmazott egyoldalúan felbontja a munkaszerződést? – kérdeztük
a
Maros
Megyei
Munkaerő-elosztó Hivatal aligazgatóját, Bogdán Erzsébetet.
– Az alkalmazottnak bármikor
joga van munkahelyet váltani,
ezért a munkáltatót sem terheli
visszafizetési kötelezettség. Azonban jelentenie kell a hivatalnál, és
megszűnik a támogatási összeg folyósítása. Ellenben, ha a felek például
közös
megegyezéssel
bontották fel a munkaszerződést, a
munkáltató vissza kell fizesse a támogatást.
Ha a munkáltató hátrányos társadalmi kategóriákhoz tartozó fiatalokat alkalmaz, egy szolidaritási
szerződés révén havonta minden
munkavállaló után az alkalmazási
szerződésben rögzített alapbérrel
egyenlő összeg jár a munkaadónak. Természetesen az alapbér nem
lehet nagyobb a szociális referenciamutató négyszeresénél, míg le
nem jár a szolidaritási szerződés
határideje.
A munkába állást ösztönző támogatás összege azok esetében,
akik legkevesebb 30 napja a munkaerő-elosztó ügynökség nyilvántartásában szerepelnek és nem
jogosultak munkanélküli-segélyre,
de teljes munkaidős állásszerződést írnak alá legkevesebb 3 hó-

A rendőrség óvatosságra int

napra, 500 lejről 1.000 lejre nőtt.
Azok, akik a jelen sürgősségi kormányrendelet módosításai szerinti
összeget
szeretnék
megkapni, jogosultakká válnak,
akár a törvény életbe lépését követően, akár azt megelőzően alkalmazták őket, a kérvény
iktatószáma szerint.
Inasképzés és gyakornoki
foglalkoztatás
Módosították az inasképzést és
a főiskolai tanulmányokat folytatók gyakornoki foglalkoztatásának
ösztönzését is.
Amennyiben a munkaadók
inasszerződést kötnek vagy gyakornoki foglalkoztatást vállalnak
munkaszerződéssel, a foglalkoztatás teljes időtartamára havonta
2.250 lejes támogatásban részesülnek. Eddig ez az összeg 1.125 lej
volt az inasok és 1.1350 lej az egyetemet végzett gyakornokok esetében.
Az említett összegeket a munkaadóknak kell kérni, és a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökséggel
kötött egyezmény értelmében részesülnek az említett támogatásban
függetlenül attól, hogy a munkaszerződéseket a sürgősségi rendelet életbe lépése előtt vagy azt
követően kötötték, a kérvény iktatószáma szerint. A 2018. július
5-i 60-as számú sürgősségi kormányrendelet az alkalmazási normák megjelenését követően,
valószínűleg hatvan nap múlva lép
életbe.
Bővebb tájékoztatás az intézmény marosvásárhelyi székhelyén,
a Iuliu Maniu utca 2. szám alatt
vagy a 0265/269-247-es telefonszámon,
valamint
a
www.mures.anofm.ro honlapon.

Biztonságos vakációt!

A nnári idénnben sem szünetelnek, esetenként gnakoribbá válnak a csalók, rablók
ténnkedései. A lopás, csalás elkerülhető, ha
az érintettek éberek, és kétkedve fogadják a
hívatlan „vendégeket”.

A megyei rendőrség bűnözésmegelőző osztályának
közleménye szerint a zsúfolt közterületeken – strandon, úszómedencék környékén, a hegyekben vagy a
tengerparton – fokozottan kell vigyázni a személyes
tárgyakra. Ne hagyják azokat felügyelet nélkül
egyetlen másodpercig sem, mert a bűnözők kihasználnak minden lehetőséget. A pénztárcában csak épp
a legszükségesebb összeget érdemes tartani, ugyanakkor a bankkártya PIN-kódját nem szabad a kártya
mellé lejegyezni. Elővigyázatlanság a közösségi
hálón nyilvánosságra hozni a vakációs programot, a
közösségi felületen a betörők is jelen vannak, és
könnyedén megszerzik a számukra hasznos információkat. A megyei rendőrség közleménye szerint ha
valaki az áram-, gáz- vagy telefonszolgáltató cég alkalmazottjának adja ki magát, el kell kérni az illető
személyazonossági igazolványát, szolgálati igazolványát és kiküldetési okmányát (ordin de serviciu),
esetleg jegyezzék le az adatait a személyi kártyájáról,
munkahelyi igazolványáról.

Nagyon óvatosnak kell lenni azokkal is, akik a
helyhatóság nevében csengetnek be. Általában
rovar- és rágcsálóirtásra hivatkoznak, és arra kérik
a lakókat, hogy az elvégzett munkát helyben fizessék ki.
Az ajtót nemcsak távollétükben, hanem olyankor
is zárva kell tartani, amikor otthon tartózkodnak. A
földszinti lakások ablakát nem ajánlatos még bukó
helyzetben sem nyitva tartani, ha nem tartózkodnak
az illető szobában. Ha pedig elutaznak, a szomszédokat ajánlatos megkérni, hogy figyeljék a lakást, és ezt
kölcsönösen kell felvállalni. A gyerekeknek nem szabad megengedni, hogy ismeretleneknek ajtót nyissanak, meg kell értetni velük, hogy akkor se nyissák ki,
ha a bekopogók a szülőkre vagy rokonokra hivatkozva szeretnének belépni, mert annak súlyos következményei lehetnek. Nem érdemes otthon nagyobb
pénzösszeget tartani, ha mégis, akkor nem ajánlott
senkinek sem mesélni róla. Amennyiben bármelyik
családtag elveszíti a lakáskulcsot, azonnal ki kell cserélni a zárat vagy a lakatot, de ugyanezt tanácsolják
akkor is, ha lakáscsere történt. Amennyiben betörést
tapasztalnak, mihamarabb jelezzék a rendőrségen, és
próbálják hasznos információkkal segíteni a nyomozó
hatóság munkáját. (pálosy)

A mezőgazdasági jövedelmek
is adókötelesek

A személni jövedelemadó bennújtásának határideje július
31. volt. Ezúttal a mezőgazdasági jövedelemből származó
adózás fontosságára is emlékeztetünk.

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal vezetője, Dénes Irén megkeresésünkre a mezőgazdasági jövedelemadó bevallását hangsúlyozta.
Amint az intézményvezető elmondta, a mezőgazdasági jövedelmek után is adózni kell, és
megnyugtatásként hozzátette, hogy
nem nagy összegek, kifizethetők,
ezért nem érdemes megkerülni az
adóbevallást, mivel utólag megkapják a kiértesítést azok, akik a nyilvántartások szerint mezőgazdasági
jövedelemre tettek szert.
Mindenekelőtt a területalapú támogatásokat igénylőkről van szó, a
Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) nyilszereplő
vántartásában
kedvezményezettekről, akik mezőgazdasági jövedelemre tettek szert.
Az adózás mértéke függ a területek

nagyságától is. Például gabonát,
burgonyaültetvényt csak két hektáron felüli területek esetében adóznak meg, zöldségest már fél
hektárnál, állatok esetében szarvasmarhánál két tehén után, ötven bárány vagy huszonöt kecske fölötti
létszámnál. Példaként két hektár gabonavetés esetében az összeg 164
lejnek a 10%-a, ami nem sok, ennek
ellenére az adónyilatkozatot le kell
tenni. Az online adónyilatkozatok
benyújtásánál voltak ugyan fennakadások – amelyekkel azok szembesülhettek, akik elektronikus úton
akarták benyújtani adónyilatkozataikat –, de orvosolták a gondokat. A
www.anaf.ro platformot használók
számára az előnyök mellett a rutint
említette, mivel jövőtől áttérnek a
kimondottan elektronikus úton beküldött adónyilatkozatok elfogadására. Természetesen számolnak a
nehézségekkel, és amennyiben a
magánszemélyek nem tudják kitölteni az adónyilatkozatot, telefonon,
illetve személyesen is útbaigazítják
őket.

Esettanulmány-verseny Washingtonban

A BBTE magyar
közgazdászhallgatóival

Jövő év április 9–13. között
kerül sor a Global Business
Case Competition esettanulmánn-versennre Washingtonban,
a
Universitn
of
Washington, Foster School of
Business szervezésében. A
versennre a világ minden részéről és kontinenséről a
nemzetközi esettanulmánnversenneken a legjobban teljesítő 16 egnetem kap
meghívást, köztük jövő tanévben először a BBTE is.

A világ egyik vezető esettanulmány-versenyére, a washingtoni
Global Business Case Competitionre kapott meghívást a BBTE négyfős hallgatói csapata. A meghívás
az elmúlt két tanév során a BBTE
Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet hallgatói
által világszintű gazdasági versenyeken elért kiemelkedő eredményeknek köszönhető, a hallgatók
többek között a Harvardon, Montrealban, Londonban, Párizsban, Pisában, Brüsszelben bizonyították
felkészültségüket.
A hallgatói csapatok 2019. április 9-én érkeznek meg Washing-

tonba, az ünnepi megnyitóra, majd
11-én rövid gazdasági esettanulmányt kell készíteniük és bemutatniuk. A negyedik nap következik
egy hosszabb, 24 órás gazdasági
esettanulmány készítése, amelyet
április 13-án mutatnak be a csapatok a többnyire globális vállalatok
felsővezetőiből álló zsűrinek.
Szintén ekkor kerül sor a verseny
döntőjére és az eredményhirdetésre. A versenyen az előző években olyan egyetemek csapatai
diadalmaskodtak, mint: Thammasat University (Thaiföld), Universidad Panamericana Guadalajara
(Mexikó), Escola de Administracao de Empresa de Sao Paulo
(Brazília), Universidade de Sao
Paulo (Brazília), Concordia University (Kanada), University of
Western Ontario (Kanada), Chinese University of Hong Kong
(Kína), University of Hong Kong
(Kína), Copenhagen Business
School (Dánia), European Business School (Németország), University of Auckland (Új-Zéland),
National University of Singapore
(Szingapúr), Seoul National University (Dél-Korea).
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Másodszorra futottak,
kerekeztek 24 órát

Huszonnégy órás ultramaratoni versenyt szerveztek vasárnap Marosvásárhelyen, a Somostetőn. Kerékpározásban és futásban lehetett jelentkezni a
Mureş Runners által az idén másodszor megszervezett erőpróbára, győztesnek pedig azt kiáltották ki,
aki a legtöbb kört tudta teljesíteni 24 óra alatt,
szombaton 10 órától vasárnap 10 óráig. Természetesen rövid pihenőidőszakokat is beiktathattak a
versenyzők, étkezésre, egyéb szükségletek kielégítésére, azonban ezek hosszát szigorú szabályok korlátozták.
Futásban a versenyt Hajnal Róbert nyerte, aki 24
óra leforgása alatt 194,4 kilométert teljesített. Az
utána érkezők közül hárman az utolsó percekig küzdöttek a dobogó még kiadó fokáért: Adrian Costea,
Mihai Ungur és Domokos Balázs, akik ebben a sorrendben értek célba, valamennyien 17 körrel, azaz

183,6 megtett kilométerrel. A 24 órás futóversenyt
egyetlen hölgy, Fazakas Bíborka teljesítette, aki az
összesítésben a tizedik helyen végzett.
A kerékpárosok versenyét Málnási József-Attila
nyerte, aki 39 kört, 421 kilométert teljesített. Ez egyben a verseny új csúcsa is, hisz a tavalyi győztes
György Levente 360 kilométert kerekezett 24 óra
alatt. Utóbbi egyébként az idén is rajthoz állt, és a második helyen ért célba, mindössze egy körrel kevesebbel.
A 24 órás kerékpárosversenyre három nő nevezett
be, a legjobban Iunico Oprea teljesített, ő 18 körrel a
11. lett összetettben.
A 24 órás versenyre összesen 19 kerékpáros és 52
futó nevezett. A versenyzők dolgát az időjárás nehezítette, rendkívül sáros pályán kellett fussanak, illetve
kerékpározzanak. (bálint)
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Nincs százszázalékos csapat
két forduló után

Hétfőn este játszották le a labdarúgó 1. liga második fordulójának
utolsó két mérkőzését. Már az FC Voluntari-Medgyesi Gaz Metan találkozó után világossá vált, hogy két forduló után nem lesz százszázalékos
csapat az élvonalban. Erre a medgyesieknek lett volna esélyük, de a találkozó 1-1-es döntetlennel végződött. Mindkét gólt az első húsz percben
szerezték: Voluntari jutott vezetéshez, Medgyes pedig egyenlített. Később
a helyzeteknél nem jutottak tovább a csapatok.
Az utolsó találkozót a Concordia Chiajna és a Viitorul játszotta, amelyet néhány botrányos jelenet és egy égszakadás tarkított. A házigazdák
látványos gólt szereztek, Marc azonban előtte szabálytalanul szerzett labdát. Aztán Hagi olyan hevesen reklamált egy vélt büntetőt, hogy a játékvezető kiküldte. Végül a sűrű esőben megkezdett második félidő végén
a Viitorul megszerezte az egyenlítő találatot, és ez a meccs is 1-1-re zárult.
Így a második forduló után nemcsak százszázalékos, hanem nulla pontos
csapat sincs a mezőnyben.

Szinte egymaga tartotta fenn az Elektromaros
jégkorongszakosztályát

A 79 éves marosvásárhelni
Kormos Gusztáv neve egnbeforr a jégkoronggal városunkban. Hajdanán többek
között Ion Ţiriac és dr. Biró
Tóni ellenfele volt, az Incze
testvérek (Gabi, Paci és
Tuka) játékát fignelve nőtt
fel. A 80-as években megalapította az Elektromaros klub
keretében a jégkorongszakosztálnt, ahol 12 éven át edzősködött.

Kötelező szabadságot kérnek
a labdarúgóknak

Czimbalmos Ferenc Attila

– Mi a véleménye a marosvásárhelyi jégkorong állapotáról?
– Valamikor hagyománya volt
itt a jégkorongnak, de ami ma van,
az szinte semmi. Ez elszomorít,
mert ez a város nem ezt érdemelte.
Mi annak idején a Víkend befagyott vizén is tartottunk edzéseket.
Szép volt, jó volt, igaz sem volt,
akarom mondani mindez igaz volt!
– Mikor ismerkedett meg a jégkoronggal?
– Még gyermekként naponta
néztem a jégkorongozókat és a labdarúgókat. Az Incze testvéreket
naphosszat figyeltem, olyanok voltak számomra, mint a szüleim.
– Ön csak jégkorongozott?
– Futballoztam és jégkorongoztam is. Mindez akkoriban természetes volt, számos helyi sportoló
két-három sportot is űzött egy időben: például a néhai Fülöp György,
az Incze testvérek, Togănel, Naşca
Pepi, Biró, Fenke. Most más idők
járnak, a fiatalokból hiányzik a

kellő hozzáállás, odaadás és elszántság. Mi élvezetből sportoltunk, nem az anyagiak miatt.
– Hogyan került az Elektromaros jégkorongszakosztályához?
– Az Elektromarosnál dolgoztam mint technikus, a gyár keretében én alapítottam meg a
jégkorongszakosztályt. Évekig az
országos B osztályban szerepelt az
együttes. Minden játékos a gyár alkalmazottja volt, naponta 10 óra
után edzést tartottam nekik a leendő jégcsarnok, a hajdani jégpálya helyén.
– Egykori sportkönyveket fellapozva értesültem, hogy a hajdani
Elektromaros jégkorongszakosztálya 1977-ben alakult, barátságos
mérkőzéseken vett részt. 1981-ben
lett a felnőttegyüttes B osztályos, és
a 2. helyet érte el a csoportban.
1985-ben az A osztály harmadik

értékcsoportjában az Elektro a
harmadik helyet foglalta el. Minek
tulajdonítja, hogy jó csapata volt
akkor az Elektromarosnak?
– A jó csapatszellemnek, hiszen
az akkori gyár igazgatójának, Olteanunak köszönhetően minden támogatást megkaptunk. Ügyes
játékosaink voltak, többek közt
Szakács Ferenc, Kedves, Teodoriu,
Karda, Füstös, Farkas, Gál, Finta,
Augustin, Márton, Molnár, András
stb.
– A marosvásárhelyi jégcsarnok
építése évek óta szünetel, de a Székelyföldi Jégkorong-akadémiának
köszönhetően sátortetős műjégpályát építenek. Jelentheti ez a
sportág újjászületését?
– Fontos mindent szívvel-lélekkel csinálni, ez pedig régóta hiányzik
Marosvásárhelyen,
a
sportéletben is.

A profi labdarúgók nemzetközi
szakszervezete, a FIFPro kötelező
négyhetes pihenő bevezetését javasolja.
A szervezet honlapján nyilvánosságra hozott kimutatás szerint legalább 15 olyan labdarúgó van, aki,
miután részt vett az oroszországi világbajnokságon, 2-4 hét múlva már
európai kupamérkőzésen lépett pályára.
A szakszervezet szerint a legfrissebb orvosi kutatások alapján a labdarúgók esetében kötelező a
négyhetes pihenő, amit a versenynaptár összeállításánál is figyelembe kellene venni. A FIFPro

közleményében kifejtette: a játékosokra túl nagy nyomás nehezedik,
és hangsúlyozta: megérti, hogy az
egyesületek számára milyen gazdasági előnyt jelent a részvétel a Bajnokok
Ligájában
és
az
Európa-ligában, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az érintett
futballisták számára rendkívül komoly egészségi kockázatot rejt a
túlterheltség.
A Bajnokok Ligája és az Európaliga selejtező körei az idén már a világbajnokság idején megkezdődtek,
igaz, többnyire olyan klubokkal,
amelyekben aligha játszanak vb-n
szereplő játékosok.

A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi,
33. Forma-1-es Magyar Nagydíjat,
ezzel 24 pontra növelte az előnyét a
pontversenyben a Mogyoródon másodikként záró, szintén négyszeres
vb-győztes Sebastian Vettellel, a Ferrari német versenyzőjével szemben.
A 33 éves Hamilton rekordot jelentő,
hatodik alkalommal győzött Mogyoródon, az idei szezonban ötödször,
pályafutása során 67. alkalommal
állhatott a dobogó felső fokára.
A harmadik helyen Vettel csapattársa, a finn Kimi Räikkönen végzett. A start előtt egyperces
gyászszünettel emlékeztek meg
Sergio Marchionnéról, a Ferrari
szerdán elhunyt elnökéről. A rajtnál
Hamilton meg tudta tartani a vezető
pozíciót, mögötte csapattársa, a
finn Valtteri Bottas igyekezett kivédeni a két Ferrari támadásait. Előbb
Kimi Räikkönen próbálta megelőzni honfitársát, majd miután a
kettes és a hármas kanyar között
Vettel átvette a harmadik helyet, ő
eredt Bottas nyomába. Az első kör
végén így Hamilton, Bottas, Vettel
volt az első három helyezett sorrendje.
Räikkönen a 14. körben kiállt a
bokszba kereket cserélni, a Mercedes pedig egy körrel később kihívta
Bottast. A címvédő autójára csak öt
körrel később raktak friss abron-

csokat, de az élre kerülő Vettelt
még ezután is kint tartotta a pályán
csapata, hogy minél jobban növelje
a különbséget. A 32. körben 14.5
másodperc volt az előnye, de amikor a 39. körben a bokszba hajtott,
ez már csak 7.8 mp volt, mert a lekörözéseknél többen is feltartották.
Húsz körrel a vége előtt már körvonalazódott, hogy amennyiben baleset vagy műszaki hiba nem
történik, a harmadik helyen haladó
Vettel számára csak a második Bottas megelőzése lehet reális, mivel
az éllovas Hamilton előnye egyre
nőtt. A hajrában Vettel nagy lendülettel támadta Bottast, aki bár lassúbb volt, a végsőkig próbálta
őrizni pozícióját. A német versenyzőnek végül sikerült megelőznie
finn riválisát, de a két autó a manőver közben összeért, a Mercedes
első szárnyának jobb széle letört, a
Ferrari bal hátsó gumija azonban
sértetlen maradt.
Hamiltonnak ez volt pályafutása
220., Vettelnek pedig karrierje 210.
Forma-1-es futama.
Hamilton számára ugyanakkor
intő jel lehet a Hungaroringhez
kapcsolódó érdekes statisztikai
adat: 2004 óta a Magyar Nagydíj
győztese az adott évben egyszer
sem tudott világbajnokságot nyerni.
A vb egy hónap szünet után, augusztus utolsó hétvégéjén folytatódik Belgiumban. (MTI)

Hamilton győzött, és növelte
előnyét a Magyar Nagydíjon
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A nagyváradi Szent László
Kollégium ősztől várja
egyetemista bentlakóit

A világ s a zene Kalotaszegen

A Hagyományok Háza a mérai fesztiválon

Felvételit hirdet a nagnváradi
Szent László-plébánia keretében
működő egnetemistakollégium. A
Nagnváradon tanuló katolikus
egnetemisták lelki gondozására
hozta létre a Nagnváradi Római
Katolikus Püspökség a Nagnváradi
Római Katolikus Egnetemi Lelkészséget, melnet a diákok leginkább
csak NagneL-nek rövidítenek.

A programstruktúra mindig a helyszínhez s a
A Méra World Music Fesztivál harmadik
alkalommal jelentkezik Mérán. A ren- rendezvény jellegéhez igazodik, de a mesemondezvénnen a Hagnománnok Háza ismét dás, a kézműves-foglalkozás, tánc- és énektanítás, valamint az esti kon-certek minden
gazdag programmal vesz részt.

A Hagyományok Háza a kezdetektől, 2016tól részese a Méra World Music Fesztiválnak.
A rendezvény jelmondatát – „Kalotaszegnek
megmutatjuk a világot, s a világnak Kalotaszeget” – a Kárpát-medence tradícióit összefogó
intézmény is magáénak vallja, s az alapítása óta
felhalmozott tapasztalatait Kalotaszegen is közkinccsé teszi.
„A Hagyományok Háza számos nyári fesztivál vendége – utal a részvétel céljára Nagy
Viktória szervező. – Ezek az alkalmak jó lehetőséget nyújtanak a néphagyomány népszerűsítésére, munkánk bemutatására.”
E fesztiválokon is – a már máshol is népszerű
– úgynevezett „folk-udvar” koncepciót valósítják meg: minden érdeklődő, minden korosztály
számára az autentikus néphagyományt népszerűsítik, ismertetik. A nyári programok különösen alkalmasak erre, hiszen nagyon sokan
látogatják azokat.

A szállító neve és címe
TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u.
52. sz., tel.: 0265/216-242

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,
0731-89-89-89,
Hu: 0036-30-60-53-753
INTER TOURS
Rózsák tere 61.
(bejárat a Petőfi térről),
tel. 0265/264-011,
0733-013-166

összejövetel állandó elemei.
A Méra World Music Fesztiválon két helyszínen folynak a programok, a Csűrfia a gyermekeket
várja
színes
összeállítással,
csuhézással és nemezeléssel, s a legifjabbak a
mesék rejtelmeiben is elkalandozhatnak.
A Csűrszínpadon a Hagyományok Háza a
népzenei és világzenei koncertek szervezésében is részt vesz. Néhány ismertebb fellépő a műsorkínálatból: Ferenczi György és
a Rackajam, a Besh o droM, a Fonó Zenekar,
valamint az Olah Gipsy Beats. Az egyik délutánra Bognár Szilvia családi koncerttel érkezik.
Váradi Levente, akinek munkásságát a nagyközönség a Fölszállott a páva népzenei verseny
fotóiról ismeri, a fesztiválon az általa kezdeményezett Szent Lámpások Programról szóló kerekasztal-beszélgetéssel és fotókiállítással
jelentkezik. (közlemény)

Útirány
Marosvásárhely –
Budapest

Mint közismert, a városban több felsőoktatási intézmény működik. A magyar
diákok körében a két legnépszerűbb egyetem a Partiumi Keresztény Egyetem, ahol
12 szak, illetve a Nagyváradi Egyetem,
ahol több mint 100 szak közül lehet választani. Az előbbi esetében a képzés magyar nyelven zajlik, míg az utóbbi inkább
román nyelvű képzést biztosít a jelentkezőknek.
A nagyváradi Szent László-plébánia
működtetésében az annak udvarán található épületekben egy 32 férőhelyes, koedukált egyetemistakollégium található. A
város központjában lévő épületegyüttesben (Primăriei utca 9. szám) több különálló lakrész van, a szobák 3-5
férőhelyesek. Mindegyik lakrésznek/szobának van fürdőszobája, két konyha főzési lehetőséggel, egy tanulószoba kis
könyvtárral és multifunkcionális nyomtatóval. Ami a szobák berendezését illeti, a
szükséges bútordarabok mellett minden
szobában van hűtőszekrény és mikrohullámú sütő. Továbbá a bentlakás fel van
szerelve mosó- és szárítógéppel. A kollégium teljes területén garantált a szélessávú internet-hozzáférés. Mindezért
havonta 200 lejt fizetnek a bentlakók.
Az egyetemi lelkészség tagjai minden
hétfőn este találkoznak, ilyenkor hitoktatásra, különböző csoportos foglalkozásokra, egyéb ifjúsági tevékenységekre
kerül sor. A vallásos nevelés mellett a lelkészség nagy hangsúlyt fektet az egyetemisták képzésére, testi, szellemi
fejlődésükre. Filmnézés, foci, izgalmas
előadások, beszélgetések, fórumok, testi-

Indulás

Marosvásárhely –
Szalonta – Gyula –
Békéscsaba –
Szeged – Kistelek –
Kecskemét

Irányár

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.*,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,
péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor
távolsági buszállomástól
(Dózsa György utca)

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.*,
csütörtök 18.30 ó.,
péntek 18.30 ó., szombat 8 ó,
vasárnap 18.30 ó, Népliget,
Volán buszállomás

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről,
a Népligetből 15.30-kor,
a 30-as peronról

Egy út 100 lej,
menet–jövet 180 lej,
nyugdíjasoknak és diákoknak
170 lej.

Hétfő és péntek 17 ó.
Kecskemét,
távolsági buszállomás; 19 ó.
Szeged, Mars téri buszállomás

Budapesti járatok 100 lejtől.
Szegedi és kecskeméti járatok:
menet-jövet 200 lej.
10% kedvezmény nyugdíjasoknak,
egyetemistáknak, tanulóknak.
50% kedvezmény 10 éven aluli
gyermekeknek.
Minden 6. út ingyenes.

* Időszakos járat

Marosvásárhely –
Budapest

Visszatérés

leg, lelkileg, szellemileg építő együttlétek: nemzeti és Krisztus-központú megközelítésben.
A lelkészség tagjai minden évben
közös zarándoklaton vesznek részt (Máriaradna, Máriapócs), ahonnan lelki és
közösségi élménnyel térnek haza. De
nem riadnak vissza a társadalmi munkától
sem. Évente szemétgyűjtő akciót és más
karitatív jellegű rendezvényeket szerveznek. Ezek közül is kiemelkedik a Bihar
megyei magyar nyelvű gyermekotthonok
találkozója.
A kollégiumba minden év decemberében ellátogat a Mikulás, a bentlakók kis
ajándékcsomagokat kapnak tőle. Ugyanakkor decemberben, tekintettel az adventi
időszakra, közös reggeli roráté szentmisén vesznek részt. Januárban pedig sor
kerül a házszentelésre, illetve a szobák
szentelésére, amit vidám együttlét követ.
A plébánia az idén is felvételit hirdet a
megüresedett kollégiumi helyekre. A jelentkezéshez kézzel írt önéletrajz, motivációs levél, illetve három rövid esszé
szükséges (max. 1-2 oldal terjedelemben), az alábbiaknak megfelelően: 1.
téma: Hogyan beszélnél egy hitetlen barátnak/társnak a hitről?; 2. téma: Írj képzeletbeli laudációt, amiről szeretnéd,
hogy rólad elhangozzon. 3. téma: Hogyan
szeretnéd/képzeled a szakoddal az Isten
országát építeni? Mindenképp csatolni
kell a fenti dokumentumokhoz egy egyházi ajánlást (plébánostól/lelkésztől). A
jelentkezéshez a dokumentáció a szentlaszlo.varad@gmail.com e-mail-címen
igényelhető. A bentlakásba való jelentkezés határideje: 2018. szeptember 14.
Az elbírálásnál előnyt élveznek a római
katolikus vallású hallgatók, de amennyiben marad üres hely, lehetőség van elszállásolni más felekezetű diákokat is.
Bővebb információk személyesen a
Szent László-plébánián (Nagyvárad, Primăriei utca 9. szám), illetve telefonon a
0259-431-652 számon hétköznap 10-14
óra között.

Hétfő és péntek 7 ó.
a Nemzeti Színház mögötti
parkolóból

Előnyös árak

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ 2 szobás, részben bútorozott,
termopán ablakos tömbházlakás a
Tudor negyedben, a Moldovei utcában. Tel. 0744-511-670. (9621-I)
TÖBB MINT 40 ÉV TAPASZTALATTAL rendelkező MÉHÉSZ elad 10
család méhet. Tel. 0775-331-554,
0365/418-079. (9692-I)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0757-626-019. (9406)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(9408)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.
(9694)

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)
TETŐFEDÉS cseréppel vagy Lindab
lemezzel, készítünk teraszt fából és
vállalunk bármilyen kisebb javítást.
Tel. 0749-798-244. (9604-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (9612)
TEHÉNFARMRA ÁLLATGONDOZÓT keresünk. Tel. 0740-673-981
vagy este 18 óra után 0744-502-849.
(9676-I)
VÁLLALUNK
tetőfedést,
cserépforgatást,
tetőjavítást,
tetőkészítést
(Lindab-lemez),
bármilyen
munkát.
Garázstetőket javítunk és készítünk.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0748-669-239, Mihály. (9666)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserépforgatást, csatornajavítást, bármilyen
munkát. Tel. 0748-901-446. (9661)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)

MEGEMLÉKEZÉS
Az emlékezéshez szeretet kell, s
akiket szerettünk, soha nem feledjük el.
Szomorú szívvel emlékezünk
SIPOS IMRÉRE halálának 17. évfordulóján és SIPOS ILONÁRA
halálának 9. évfordulóján. Szép
emléküket örökre szívünkbe zárjuk. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk
csendes!
Szerető
hozzátartozóik: férje, gyermeke,
Ferencz, az unokák: Nándor,
Boglárka és Beáta, valamint testvére, Jolán. (9653)

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett KÁDÁR SÁNDORRA halálának 2. évfordulóján. Nyugodjon
békében! Emlékét őrzi édesanyja,
három gyermeke és családjuk.
(9678)

Lélekben mindig velünk vagy,
drága édesanyánk.
Halálának 21. évfordulóján emlékezünk drága édesanyánkra,
BODÓ ILONÁRA. Fia, menye,
három lánya, vejei és hét unokája. Nyugodj békében, drága
Mama! (9654)

Szomorú szívvel emlékezünk a
vadasdi
születésű
SIMON
GYÖRFI ZOLTÁNRA halálának 4.
évfordulóján. Emlékét őrzi édesanyja és testvérei. (9672)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

szeretett keresztmamám, testvér
és rokon,

KONCZ ANNA
Nusi néném

95 éves korában hosszú szenveaugusztus

1-jén

11

órakor lesz a marosvásárhelyi

római katolikus temető alsó ká-

polnájából.

Emléke mindig a szívünkben

marad.

Gyászolja Izsák Andris és fele-

sége, Mariana (az USA-ból), unokái:

Christopher

és

Orietta,

testvére, Klára és fia, Mircea, a

Mihutia család és mindenki, aki

nagyon szerette (a szomszédok).

ÉRTÉKESÍTÉSI ÜGYNÖKÖT alkalmazunk! Elvárások: kiváló
kommunikációs, meggyőző- és tárgyalókészség, logikus érvelési készség és ügyfélközpontú hozzáállás, B kategóriás jogosítvány. Előnyt jelent az angolnyelv-tudás, műszaki téren való jártasság. Jelentkezés:
warconinnovation@gmail.com (sz.-I)

(9689-I)

A PROELCONS KFT. sürgősen alkalmaz GÉPLAKATOSOKAT,
FESTŐKET, HEGESZTŐKET és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Tel. 0265/256-188, 0744-556-236. (62527-I)

MAGÁNCÉG VÍZ-GÁZ SZERELŐT és SEGÉDMUNKÁST, KŐMŰVEST alkalmaz. Tel. 0722-415-169. (9688)

Fájó szívvel emlékezem két fiamra, BENDE BÉLÁRA, aki 4 éve
és BENDE BARNÁRA, aki egy
éve halt meg. Sose felejtelek el.
Édesanyátok. (9680)

metése

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)

NÉMETORSZÁGBA, SZALÁMICSOMAGOLÁSRA keresünk
MUNKAERŐT. Órabér: 10,45 euró. A kiutazás költsége az első fizetésből vonódik le. Tel. 0740-881-428. (9673)

Fájó szívvel emlékezünk a nyárádszeredai születésű FARKAS
JÁNOSRA augusztus 1-jén, halálának 7. évfordulóján. Drága emlékét örökre őrizzük szívünkben.
Szerettei. (9674-I)

dés után elhunyt július 24-én. Te-

NŐI ÉS FÉRFI ELADÓKAT alkalmazunk! Tapasztalat nem szükséges. Milyen egy igazi petrys eladó? Kedves, mosolygós, hatékonyan
kommunikál, nyitott az új dolgok megtanulására, szereti fejleszteni
saját képességeit. Ennél többre nincs is szükség ahhoz, hogy a Petrycsapat tagjává válj. Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mailcímen! (sz.-I)

JAVÍTÁSOK, VAKOLÁS, FESTÉS, KÉSZRE DOLGOZÁS,
PADLÓ- ÉS FALICSEMPÉZÉS. Tetőjavítás, csatornázás. Tel. 0726638-909. (sz.-I)
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Közlemény

A lakossági riasztórendszer
tesztelési gyakorlata

Mivel tájékoztatni kell a lakosságot a speciális akusztikus riasztójelzések ismeretének fontosságáról, és közös keretrendszert kell
kidolgozni a lakossági (nyilvános) riasztórendszer ellenőrzésére, a
katasztrófavédelmi felügyelőség havonta minden hónap első szerdai munkanapján tesztelési gyakorlatoknak veti alá a települések
riasztórendszereit.
Eszerint 2018. augusztus 1-jén délelőtt 10 és 11 óra között Marosvásárhelyen TESZTELIK A LAKOSSÁGI RIASZTÓRENDSZERT.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fent említett időintervallumban egyidejűleg működésbe hozzák Marosvásárhely megyei jogú
város központi riasztórendszerét, valamint a település vállalkozásainak szirénáit, és bevezetik az egyik akusztikus riasztási jelzést.
AKUSZTIKUS RIASZTÁSI JELZÉSEK:

Polgárvédelmi
helyzetek
(jelzés)
Légiriadóelőzetes
Légiriadó

Időtartam

Jelentése

3, egyenként 32 másodperces hangjelzés
(impulzus), 12 másodperces szünetekkel

A lakosság előzetes riasztása
egy légitámadás bekövetkeztének lehetőségéről a város
(létesítmény) területén

15, egyenként 4 másodperces hangjelzés
(impulzus), 4 másodperces szünetekkel

A lakosság riasztása egy légitámadás
bekövetkeztének
azonnali veszélyéről a város
(létesítmény) területén

A lakosság tájékoztatása egy
5, egyenként 16 máelkerülhetetlen természeti,
Katasztrófa- sodperces hangjelzés
technológiai vagy biológiai
riadó
(impulzus), 10 másodkatasztrófa bekövetkeztéről
perces szünetekkel
vagy ennek veszélyéről
A riadó
befejezése

2 percig tartó folyto- A lakosság tájékoztatása a venos, egyenlő hang- szély elmúltáról és a tevéerejű jelzés
kenységek
folytatásának
lehetőségéről

Dr. Dorin Florea polgármester

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya és nagymama,

özvegy FÁKÓ MÁRIA
született Seres

2018. július 29-én életének 77.

évében távozott közülünk. Utolsó
útjára a marosvásárhelyi katoli-

kus temetőben kísérhetik el
mindazok, akik részt vesznek a
2018. augusztus 2-án 14 órakor

kezdődő temetésen. Drága em-

léke szívünkben él!

A gyászoló család. (9697-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
NAGY JAKAB BÉLA

harasztkeréki lakos életének 75.

évében hirtelen elhunyt. Teme-

tése augusztus 2-án, csütörtö-

kön 13 órától lesz a harasztkeréki

temetőben.

Búcsúzik a gyászoló család.

(sz.-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy
PETHŐ ÉVA

2018. július 31-én, élete 63. évé-

ben

csendesen

megpihent.

Drága halottunktól 2018. augusz-

tus 10-én, pénteken búcsúzunk

Marosvásárhelyen, református

szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család. (sz.-I)

12

NÉPÚJSÁG __________________________________________________ KÖZLEMÉNY – REKLÁM _______________________________ 2018. augusztus 1., szerda

AUGUSZTUSRA

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

