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56 millió lej támogatás
Maros megyébe

Elbírálták a Pro Economica Alapítvány székelyföldi pályázatait

Tánctól zajos
Jobbágytelke

Vasárnap este huszonegyedik alkalommal nyitotta meg kapuit a marosszéki népzene- és néptánctábor
Jobbágytelkén, idén is kétszáz körüli
résztvevővel, akik az anyaországból,
de még a tengerentúlról is a felsőnyárádmenti faluba utaztak egy hétre.

____________2.
Augusztusban
kezdődik a mikházi
szabadegyetem

Első alkalommal kerül sor ez év augusztus 9-e és 11-e között a budapesti
Hagyományok Háza és a Csűrszínház
által szervezett mikházi szabadegyetemre.

A Pro Economica Alapítvány idén összesen 72 pályázatot bírált el a székelyföldi mezőgazdasági feldolgozóipari nagyberuházásokra kiírt támogatási program keretében. A bíráló
szakértők döntése értelmében összesen 66 pályázatot támogatnak, hatot elutasítottak. Az elbírálásban részt vevő szakértők és szakmai bírálók véleménye alapján Hargita
megyéből 31, Kovászna megyéből 18, míg Maros megyéből
17 pályázat nyert támogatást. A teljes érték 343 millió lej,
azaz közel 24 milliárd forint. Az alapítvány székházában a pályázatokról Kozma Mónikával, a Pro Economica Alapítvány
ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

Mezey Sarolta

Fotó: Pro Economica Alapítvány

– Elsőként el kell mondani, hogy létezik egy Kós Károly-terv, egy
stratégia, ami Románia 16 megyéjét fedi le, azokat, ahol magyar nemzetiségűek is élnek. Azt a célt tűztük ki, hogy felmérve ezeknek a megyéknek a gazdasági potenciálját, megpróbálunk olyan programokat
kiírni, amelyek révén segítséget nyújthatunk.
Első lépésben a Maros megyei mezőségi programunk lépett életbe.
Azért céloztuk meg a Mezőséget, mert szerettünk volna egy olyan területen indítani, ahol a mezőgazdaság évszázadok óta főágazat, ez jelentette
a családoknak a megélhetési forrást. 2017-ben a de minimis, maximum
15 ezer eurós támogatási programmal indítottunk. Elmondhatjuk, hogy
sikeres volt, hiszen közel 500 támogatott – magánszemély vagy cég –
használja az eszközöket, amelyeket e program támogatásával sikerült
megvásárolni.
(Folytatás a 7. oldalon)

____________5.
Álláskeresési
járadék
idei végzősöknek

A tanintézmények 2019-es évi végzősei a tanév lezárását követő hatvan
napon belül jelentkezhetnek a megyei
munkaerő-foglalkoztatási ügynökségeknél annak érdekében, hogy
az országos adatbázisba kerüljenek,
ami a munkanélküli-segély igényléséhez elengedhetetlen.

____________8.

Előkerült az olló

Benedek István

A hírek szerint spórolni készül a kormány, a költségcsökkentő lépések célrétegei a diákok és a speciális nyugdíjakban részesülők
lehetnek, de azt néhány héttel korábban már Thália szolgái is megtapasztalhatták, hogy a pénzeszsák nem feneketlen. Az eddigiekből
még nem világos, hogy már komoly gondok vannak-e, vagy csak a
következő választási kampányra számításba vett kiadásokhoz próbálnak forrásokat átcsoportosítani.
A leginkább az valószínű, hogy az optimista nyilatkozatok dacára is látják odafent, hogy a számvetésnek a széle nem talál a
hosszával, és az utóbbi szűk három év kormányzati gyakorlatának
megfelelően kiötölnek valamit, aztán remélik, hogy működni is fog.
Mert errefele már csak így megy, hogy bár törvény írja elő, hogy a
közpénzügyekkel kapcsolatos szabálymódosításokat már az alkalmazás előtt fél évvel végleges formában el kell fogadni, és a világ
bármilyen normális helyéhez hasonlóan az ilyen ügyekben hatástanulmány bemutatása és közvita után kellene lépni, nálunk a döntés napjáig legfeljebb a szocdem pártház felső emeletén sejtik, hogy
mi alakul, a döntést meg sürgősségi kormányrendelettel hozzák
meg. Amúgy ennek a döntéshozatali mechanizmusnak már évszázados hagyománya van a román alföldön, azért is néz ki, és működik úgy ez az ország, ahogyan és amilyennek ismerjük.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 45 perckor,
lenyugszik
21 óra 10 perckor.
Az év 198. napja,
hátravan 167 nap.

Ma ENDRE és ELEK, holnap FRIGYES napja.
FRIGYES: a Fridrik név helyettesítésére alkották a XIX.
században. Eredeti jelentése:
béke + hatalom.

IDŐJÁRÁS

Változékony időjárás

Hőmérséklet:
max. 240C
min. 110C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. július 16.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7340
4,2129
1,4542

191,7344

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

Kommunikációs stílusok
és verbális önvédelem

Ma 17 órától a marosvásárhelyi Forradalom (Revoluţiei)
utca 1. szám alatti Köpeczi–Teleki-házban, a Pro Economica Alapítvány székhelyén a csíkszeredai Edutech Consulting Kft. szervezésében dr. Gyéresi Júlia, a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa, beszédtechnika-tanár, hangfejlesztő tréner a kommunikációs stílusokról és a verbális önvédelemről tart előadást, amelyet
közép- és felső vezetőknek, értékesítőknek, kapcsolattartóknak, humánerőforrás-menedzsereknek ajánlanak, bárkinek, akinek naponta hatékonyan, célravezetően kell
kommunikálnia. Helyfoglalás a 0740-367-023-as telefonszámon.

Tánctól zajos Jobbágytelke

Vasárnap este huszonegyedik alkalommal nyitotta meg kapuit a marosszéki népzene- és néptánctábor Jobbágytelkén, idén is kétszáz körüli
résztvevővel, akik az anyaországból, de még a
tengerentúlról is a felső-nyárádmenti faluba utaztak egy hétre.

Gligor Róbert László

Egy hétre ismét Jobbágytelke lett a (néptánc)világ közepe, számos ismerős és ismeretlen néptánc- és népzenekedvelő fiatal és kevésbé fiatal lepi el a falut, sátrat vernek
az udvarokon, elfoglalják a családi házak üres szobáit,
éjjel-nappal zeneszó és csujjogatás hallatszik a kultúrotthon
irányából, megpezsdül az egyébként nyugodt település,
még az idős asszonyok is kiülnek a kapu elé a kispadra,
szemügyre venni s meghányni-vetni azt, ami a faluban történik.
A pihenni vágyók tartózkodjanak a táborban való részvételtől – figyelmeztetnek a szervezők, és gondoskodnak
is arról, hogy aki mégis idemerészkedik, annak legyen
mitől megizzadnia. Hétfő és szombat között mezőpaniti,
nyárádselyei és általános nyárádmenti táncrendet sajátíthatnak el a kezdő és haladó résztvevők László Csaba,
László Zsolt, László Bartha Ildikó, Fazakas János „Fazi”
és Molnár Rozália irányításával, míg Farkas Sándor és
Kásler Magda marossárpatakit tanít az ínyenceknek. Népdalokat Kásler Magda oktat, míg Sinkó András szakfelügyelete alatt népi hangszeroktatás zajlik. Ott találtuk a
foglalkoztatáson a 82 éves Csiszár Aladár magyarpéterlaki
cigányprímást is, akinek zenekara is jelen van a hét folyamán a Magos, a Cinige, az Öves együttesek, valamint Moldován István „Kuki” zenekara mellett az oktatásokon és az
esti táncházakban, ahol adatközlő zenészek, táncosok és

énekesek sárpataki, sáromberki és selyei táncokat is bemutatnak, majd hajnalig lehet ropni, de lesz okszitán népzenei
koncert is, míg a zárógálán a szigetszentmiklósi Szépszivárvány együttes lép fel. A gyerekek sem unatkozhatnak,
Szakács-Mikes Júlia és Szakács-Mikes István irányításával
a héten a néptánc mellett az aratás, cséplés, szalmaválogatás, -fonás és -kalapkészítés, szőnyegszövés, üvegfestés,
csuhévirág-készítés részleteibe tekinthetnek be. Délutánonként az érdeklődő felnőtteknek lesznek szakmai előadások
a tanya és a város közötti migrációról, a mikházi ferences
szerzetesekről, növényi festésről, ezenkívül megemlékeznek a néhai Balla Antalról is, és a csűrmoziban délutánonként dokumentumfilmet vetítenek a magyar csárdásról.
Állandó programként látogatható a falumúzeum, a fotókiállítás, esténként pedig nem lesz üres a folkkocsma sem.
Szombaton megrendezik a hagyományos íjászvetélkedőket, az esti gálaműsorban pedig a résztvevők bemutatják a
tanultakat, majd egy utolsó fergeteges táncházzal búcsúznak Jobbágytelkétől.
A tábori információs irodán megtudtuk: hétfőn délben a
résztvevők száma megközelítette a kétszázat, előzetesen
mintegy százan jelentkeztek be, de jött két anyaországi és
egy erdélyi csoport is, és internetes bejelentkezés nélkül érkezetteket is fogadtak. A résztvevők zöme anyaországi és
erdélyi, de vannak Angliából, Finnországból, Szlovéniából,
az Amerikai Egyesült Államokból és a Távol-Keletről is.
Olyan világban élünk, amikor nincs időnk egymásra,
amikor egyre kevesebben vannak azok, akik összefogják a
közösséget, akik próbálják egymásnak átadni a legjobbat.
Ez a tánctábor annak példája, hogy mégis léteznek ilyen
emberek, hiszen itt mindenki ugyanazért a célért van: megmutatni, hogy él még az őseinktől kapott érték, a hagyomány, a népzene és néptánc – mondta tábornyitó
beszédében Barabási Ottó polgármester.

Tíz elektromos autóbusz lesz
Régenben

A szászrégeni tanács legutóbbi ülésén jóváhagyták annak
a tervnek az önrészét, amely alapján a regionális operatív
program támogatásával egyebek mellett tíz elektromos autóbuszt vásárolnak. A projekt összértéke 31.709.344,61 lej
héával együtt. A város önrésze a projekt értékének 2%-a,
azaz 549.658 lej.

A tizedik utcát aszfaltozzák

Az utóbbi 30 év legnagyobb utcaaszfaltozási munkálatait
végzik Marosszentgyörgyön. Egy EU-pályázatnak köszönhetően 18 utcára kerül aszfalt. Tegnap sorban a tizedikhez
fogtak hozzá. A munkálatok összértéke 1,5 millió euró.
Többnyire a község régi felében levő utcákról van szó. Az
új lakótelepeken kialakított utcákat is tervbe vették. Előkészítették a dokumentációt, amelynek kivitelezésére jövőben pályáznak.

Csejden épül az ivóvízhálózat

Egymillió lejes kormánytámogatással hozzáfogtak Csejden
az ivóvízhálózat kiépítéséhez. A fővezeték mellett szivatytyúállomást is építenek. Várhatóan egy hónap alatt befejeződik a fővezeték elhelyezése, a rendszert ősszel
helyezhetik üzembe, ezt követően csatlakoztathatják a vezetékre a mintegy 300 háztáji gazdaságot.

Korszerűsödő Kelementelke

Gyulakuta önkormányzata jelenleg 18 pályázat által támogatott projekt kivitelezésén dolgozik. Jól haladnak a kelementelki új kultúrotthon építésével. A központi épületet tető
alá hozták, jelenleg a nyílászárókat teszik be és az épület
hő- és hangszigetelésén dolgoznak. Hozzáfogtak a 18
méter magas kilátó felhúzásához is. Az épületet jövő nyáron kell átadják. Ezzel párhuzamos hozzáfognak a csatornarendszer kiépítéséhez. Mintegy három hét múlva felkerül
a pályázat az elektronikus versenytárgyalást lebonyolító
felületre, így nemsokára kiválasztják a kivitelezőt. A vidékfejlesztési minisztérium pályázatának köszönhetően
(PNDL 2) felújítják a kelementelki általános iskolát. A külső
és belső átalakítást követően az egyik helyiséget tornateremmé alakítják, irodahelyiségeket képeznek ki és természetesen korszerűsítik a tantermeket is. A munkálatot 2020
októberéig kell befejezni – tájékoztatott Varga József polgármester.
Hírszerkesztő: Vajda György

Kicsik és nagyok tanulják a muzsikálást vagy ropják a táncot egy héten át

RENDEZVÉNYEK

Színházi előadások
a Csűrszínházban

Július 19–20-án két színházi előadás van műsoron a
Csűrszínházban. Forgách András 12 nő voltam című
műve nyomán az Apró kozmikus félreértés című előadás
tekinthető meg 19-én, pénteken 20 órakor Mikházán, a
Széllyes Sándor Csűrszínházban. Az előadás 14 éven felüli nézőknek ajánlott. Jegyek a 0744-394-986-os telefonszámon foglalhatók. 20-án, szombaton szintén 20 órától
Matei Vişniec Kenyérrel a zsebben című kamaraelőadását
tűzték műsorra. Jegyek a helyszínen válthatók és a 0744985-742-es telefonszámon foglalhatók, előadás előtt fél
órával kell kiváltani a helyszínen.

Helyi termékek kiállítása és vására

Július 19-én, pénteken 8 – 19 óra között Marosvásárhelyen, a Petry Látványműhely és Múzeum udvarán újra
megtartják a helyi termelők vásárát. Ezúttal a szervezők
csatlakoztak a nemzetközi Műanyagmentes július kihívás-

Fotó: Gligor Róbert László

hoz. A termelők és kézművesek műanyagmentes csomagolóeszközöket használnak. Friss idénytermékek is lesznek, mint csemegekukorica és málna.

Gospelkoncert

A szászrégeni evangélikus templomban hazai és külföldi
előadóművészek közreműködésével rendszeresen hangversenyeket tartanak. A legközelebbi július 18-án, csütörtökön 18 órakor lesz, amikor a németországi
Gospelkominat Nord-ost Geiswald gospel zenét éneklő
kórusa lép fel. Érdeklődni a 0744-776-176-os telefonszámon lehet.

Szájkaraté Marosvásárhelyről

Július 23-án, kedden 19 órától a marosvásárhelyi G kávézóban a MIÉRT újabb szájkaratét szervez. Meghívottak:
Soós Zoltán, Portik Vilmos és Tamási Zsolt, akikkel Jakab
Orsolya, az est házigazdája beszélget. A témák között
szerepel egyebek mellett, hogy az elmúlt hetek milyen
változást hoztak a marosvásárhelyi közösség életében.
Merre tart a marosvásárhelyi RMDSZ? Mi lesz a jövő évi
helyhatósági választásokkal?

2019. július 17., szerda _________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

A jó adófizetőkből álló „fehér listát” állítana össze
az adóhatóság

A jó adófizetőkből álló „fehér listát” állítana össze egymillió lejnél nagyobb adósságot halmoztak fel. A tárcaveaz országos adóhatóság (ANAF) a hatékonyabb adó- zető szerint a magánszektor lesz az intézkedés legnagyobb haszonélvezője.
begyűjtést célzó intézkedéscsomag keretében.

Az elképzelések szerint egy hatástanulmányt követően adókedvezményeket biztosítanának azoknak a cégeknek, amelyek
időben és hiánytalanul eleget tesznek adófizetési kötelezettségeiknek.
Ami az adóhátralékkal rendelkező cégeket illet, Eugen
Teodorovici pénzügyminiszter június 25-én mutatta be javaslatait. A tárcavezető szerint, az adós cég kérésére, a fizetésképtelenség esetében alkalmazotthoz hasonló tervet
állítanának össze, amelyet felügyelet mellett betartva a cég kilábalhat az adósságból, és esetleg kedvezményeket is kaphat
a büntetőkamatokat illetően. A projekt külön előírásokat tartalmaz, aszerint, hogy a cégek egymillió lejnél kisebb vagy

A minisztérium adatai szerint a tavalyi év végén 31 állami
vállalat adóssága meghaladta a 748 millió lejt és büntetőkamatai a 981,4 millió lejt (...), 2. 633 magántőkével működő
társaság 12,9 milliárd lej adósságot halmozott fel (8,6 milliárd
lej kamat) és 30 állami intézmény 71,7 millió lejjel tartozott
az államnak (56 millió lej).
Ami az egymillió lejnél kevesebb adóssággal rendelkező
adófizetők helyzetét illeti: 2018 végén 22.988 magánszemély
(köztük PFA, II, IF vagy szabadfoglalkozásúak) adóssága
698,9 millió lej volt (és 800 millió lej büntetőkamat). Emellett
285.322 magántőkével működő társaság 16,6 milliárd lejjel
tartozott az államnak (9 milliárd lej kamat). (Agerpres)

Az EU szankciókat fogadott el Törökország ellen
a ciprusi „illegális” próbafúrások miatt

Az Európai Unió szankciókat vezet be Törökország
ellen a Ciprus partjai mellett megkezdett „illegális”
török próbafúrások miatt – döntöttek egynapos
brüsszeli ülésükön az Európai Unió tagországainak
külügyminiszterei hétfőn.

Az uniós külügyi tanács által elfogadott szankciók között
szerepel egyebek mellett több EU–török magas szintű tanácskozás, például a társulási tanács ülései vagy a légi szállítási
egyezményről szóló EU–török kétoldalú megállapodásokról
szóló tárgyalások felfüggesztése, a Törökország mint uniós
tagjelölt ország számára elkülönített finanszírozás csökkentése, és az Európai Beruházási Bank hiteleinek korlátozása.
Információk szerint Ciprus határozott fellépésre kérte az
Európai Uniót azt követően, hogy Törökország a Földközitenger keleti medencéjében lévő olaj- és földgázmezők után
kutatva két újabb hajót is a térségbe vezényelt, hogy újabb „illegális” próbafúrásokat végezzen a sziget északkeleti részén.
Törökország azonban fenntartja azon álláspontját, hogy intézkedései összhangban állnak a nemzetközi joggal.
Szakértők becslése szerint a Ciprus közelében található tengerfenék mintegy 227 milliárd köbméter földgázkészletet rejthet.
Az Európai Unió az elmúlt hetekben többször szólította fel
a török hatóságokat, hogy a jószomszédi viszony szellemében

járjanak el, valamint a nemzetközi joggal összhangban tartózkodjanak a Ciprusi Köztársaság önállóságát és jogait sértő tevékenységtől.
Az Európai Unió tagországainak vezetői június második felében tartott csúcsértekezletükön határozottan elítélték a török
próbafúrásokat, és válaszintézkedéseket helyeztek kilátásba,
amennyiben Ankara nem hagy fel ezen tevékenységével.
„Törökország fellépése súlyosan negatív hatást gyakorol az
EU és Törökország közötti kapcsolatokra. A tevékenység a
megbékélés felé vezető úton eddig elért eredményeket sodorhatja veszélybe” – mondták.
A megosztott sziget, Ciprus környékén nemrégiben kezdődtek meg a török próbafúrások olaj- és földgázmezők után kutatva a csakis Ankara által elismert Észak-ciprusi Török
Köztársaság engedélyével.
Törökország és a nemzetközileg elismert ciprusi kormány
többször egymásnak feszült már a Földközi-tenger keleti medencéjében lévő olaj- és földgázmezők ügyében. A szakadár
Észak-ciprusi Török Köztársaság igényt tart a Ciprus környéki
vizek alatt található energiahordozók egy részére, de Nicosia
erről hallani sem akar.
Ciprus 1974-ben, egy görög katonai puccsot követő török
invázió után szakadt két részre. Törökország körülbelül 35
ezer katonáját állomásoztatja Észak-Cipruson. (MTI)

Az Európai Néppárt támogatja
Ursula von der Leyen megválasztását

Az Európai Parlament néppárti (EPP) képviselőcsoportja támogatja Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökké választását – jelentette ki Manfred
Weber, az Európai Néppárt EP-frakcióvezetője
Strasbourgban az EP keddi plenáris ülésén, a Von
der Leyennel folytatott EP-vitában.

Hangoztatta: azért támogatják a német jelölt megválasztását, mert a néppárt is az igazságos, modern és innovatív, biztonságos, széles látókörű és környezettudatos Európát
képviseli, mint ő.
„Közösen valósítjuk meg a jelölt ígéreteit” – fogalmazott.
Weber előremutatónak nevezte Von der Leyen tervét arra,
hogy az EP is jusson jogszabály-kezdeményezési jogkörhöz,
valamint a csúcsjelölti rendszer tervezett továbbfejlesztését.
Hozzátette: lejárt a háttér-megállapodások ideje.
Iratxe García Pérez, az EP szociáldemokrata frakciójának
vezetője szerint a szocialisták később döntenek Von der Leyen
támogatásáról. Azt mondta: a jelöltnek még ki kellene fejtenie,
hogyan kíván válaszolni az európaiak követeléseire, különös
tekintettel a fiatalok munkanélküliségének problémáját érintőkre.
Dacian Cioloş, az Újítsuk meg Európát (RE) nevű, centrista-liberális frakció vezetője hangsúlyozta, a szavazók elvárják, hogy az unió habozás nélkül megvédje a
jogállamiságot. A liberális képviselőcsoport készen áll a jelölt
támogatására – közölte a román képviselő.
Philippe Lamberts, a zöldpárti frakció társelnöke kijelen-

tette, hogy képviselőcsoportja nem adja át az Európai Unió
vezetését Von der Leyennek egy olyan időszakban, amikor
„ég a közös ház, az éghajlat egyre rosszabb állapotban van,
egyre mélyebbek a társadalmi különbségek, és az alapvető
szabadságjogok és a jogállamiság helyzete is romlik”. Azonban ha a parlament megválasztja Von der Leyent, a zöldek támogatni fogják munkájában a bizottság elnökét.
Jörg Meuthen, az Alternatíva Németországnak (AfD) párt
társelnöke bejelentette, hogy képviselőcsoportja – amely
EU-szkeptikus pártokból áll – a jelölt ellen szavaz, mivel alkalmatlannak látja a pozícióra, és Európáról alkotott elképzeléseit nem találja meggyőzőnek.
Raffaelle Fitto, az Európai Konzervatívok és Reformerek
(ECR) frakció vezetője a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos álláspontjának tisztázására kérte Ursula von der
Leyent, ugyanis – mondta – a konzervatív képviselőcsoport
nem ért egyet a bizottság által e téren eddig folytatott politikával.
Martin Schirdewan, a radikális baloldali frakció (GUENGL) elnöke a vitában kijelentette, hogy képviselőcsoportja
nem támogatja Von der Leyen jelölését.
Az EU-tagországok vezetőiből álló Európai Tanács július
elején tartott, háromnapos csúcsértekezletén döntött arról,
hogy Ursula von der Leyent javasolja az Európai Bizottság
elnöki posztjára. A jelöltet az Európai Parlament tagjai többségének kell megválasztania, erről az EP plénuma kedd délutáni ülésén tartott szavazást. (MTI)

Ötödször keresik
Erdély legszebb magyar dalát

Ötödik alkalommal hirdette meg az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete a Legszebb Erdélyi Magyar Dal elnevezésű zenei pályázatát erdélyi zenészek és zenekarok, amatőr és
hivatásos zenészek számára.

A szervezők közlése szerint a pályázat célja, hogy elősegítse a minőségi, magyar nyelven írott dalok születését és
olyan tehetségeknek nyújtson bemutatkozási lehetőséget, akik
másképp nehezebben kapnának nyilvánosságot.
A pályázatra ebben az évben is jelentkezhet bármelyik er-

délyi zenekar, ha magyar nyelvű, saját dalt ír és ad elő. Ahogy
az elmúlt években már hagyománnyá vált, a pályázaton idén
is két kategóriában, 25 év alatti és 25 év fölötti kategóriában
zsűrizik a dalokat.
A felhívásra bármilyen zenei stílusban lehet nevezni. Az V.
Legszebb Erdélyi Magyar Dal pályázati határideje szeptember
30., a döntő és gálaest november 9-én lesz Kolozsváron.
A pályázatról további részletek és a jelentkezési lap elérhetők az EMKISZ honlapján, a https://www.emkisz.ro/legszebberdelyi-magyar-dal linken. (MTI)

Ország – világ
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Júniusban jól teljesített
az adóhatóság

Az országos adóhatóság (ANAF) szerint a júniusi
adóbevételek 23,1 milliárd lejt összesítettek, ami 4
milliárd lejjel, azaz 21,1 százalékkal több az elmúlt
esztendő ugyanezen hónapjában jegyzetthez viszonyítva. Az ANAF közleménye szerint ezáltal teljesült
a költségvetési bevételi előirányzati cél. Az adóhatóság ugyanakkor hangsúlyozza, hogy júniusban
összesen 1,2 milliárd lej összegű héát térítettek viszsza, az év első felében visszatérített héa összege
pedig 9,2 milliárd lejt tett ki, 395,37 millió lejjel többet,
mint 2018 első félévében. Az ANAF célja az adóbegyűjtési arány javítása, ugyanakkor prioritásai közé
tartozik a héa visszatérítése az erre jogosultaknak –
mutat rá közleményében az intézmény. (Agerpres)

Kevesebb a beruházás

Az idei első öt hónapban 10,2 százalékkal, 1,491
milliárd euróra csökkentek Romániában a külföldi
közvetlen tőkeberuházások a tavalyi év azonos időszakához képest – közölte hétfőn a Román Nemzeti
Bank. Tavaly ugyanebben az időszakban 1,660 milliárd euró áramlott a román gazdaságba. Az idei
1,491 milliárd euróból 1,476 milliárd eurót a tőkerészesedés tett ki, beleértve az újra befektetett nettó
nyereséget, a vállalatokon belüli hitelek értéke további 15 millió euró volt. Tavaly egész évben 2,9
százalékkal, 4,936 milliárd euróra nőttek a külföldi
közvetlen tőkeberuházások. (MTI)

Kelet-Európának rossz
az INF-szerződés felbomlása

Az egész világot, de főként Kelet-Európát érintheti
rosszul a közepes hatótávolságú nukleáris fegyverek leszereléséről szóló nemzetközi megállapodás,
az INF-szerződés felbomlása – mondta Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő kedd reggel
az M1 aktuális csatornán. Jens Stoltenberg NATOfőtitkár a Frankfurter Allgemeine Zeitung című német
lap hétfői kiadásában megjelent írásában arra figyelmeztetett, Európa biztonsága forog kockán, miután
Oroszország kilépett az INF-szerződésből, és ha
Moszkva nem enged, akkor az kevesebb mint egy
hónapon belül a szerződés végét jelenti. Kis-Benedek József erre reagálva elmondta, valójában
Oroszország már évek óta újra telepíti a rakétákat,
amelyek hatótávja 2500 és 5500 kilométer között
van. Ugyanakkor nem a nukleáris fegyverek jelentik
a legfőbb fenyegetést Európa biztonságára, hanem
az újonnan rendszeresített orosz tüzérségi eszközök. A fegyvereket már kipróbálták például Szíriában, illetve Csecsenföldön, és olyan komoly tűzerőt
képviselnek, ami aggodalommal tölti el a balti országokat és Lengyelországot – tette hozzá. (MTI)

Meghalt egy magyar hegymászó
a Magas-Tátrában

Lezuhant és meghalt egy magyarországi hegymászó a Magas-Tátrában hétfő este – jelentette az Új
Szó című szlovákiai magyar napilap. A 40 éves
hegymászó a lap szerint mintegy 250 métert zuhant.
A hegyimentő-szolgálat tájékoztatása szerint a Kolova-völgyben balesetet szenvedett hegymászó
társa kért tőlük segítséget. A mentőakcióban a poprádi légi mentők is részt vettek, de az erős szél és a
kedvezőtlen látási viszonyok miatt helikopterrel nem
tudták megközelíteni a helyszínt. A hegyimentők
gyalog mentek oda. A magyar hegymászó holttestét
Zár községbe szállították, és átadták a rendőrségnek. A másik hegymászót egy menedékházba kísérték – írta az Új Szó. (MTI)

Előkerült az olló

(Folytatás az 1. oldalról)
Pontosat annyit tudni, hogy a költségvetési hiány még
a tavalyi évhez képest is magas, amikor is az esztendőt
csak késélen táncolva tudta a saját maga által is vállalt
célok mellett lezárni a kormányzat. Így valószínűleg
abban járnak, hogy egyelőre a diákok utazási kedvezményeit levágják, és a pofátlanul elszaladt speciális
nyugdíjakból is lefaragnak. Az előbbi réteg amúgy sem
kormányoldali szavazó, az utóbbi óriási nyugdíjai pedig
a stabil szavazóbázisuk szemét is szúrják. Ennyi spórlás
azért még korántsem biztos, hogy elegendő lesz, mert
az év eddigi szakaszában a gazdasági növekedés meg
sem közelítette azt a kulcsszámot, amellyel a költségvetést megtervezték, ráadásul az év második felében egyes
elemzők szerint lassulni fog a növekedés ritmusa. Tehát
minden esély adott, hogy az év második felében további
juttatásokat, pótlékokat faragjanak le. Ha közben netán
sikerülne korteshadjáratokban felhasználható alapokat
is félretenni, azokból elsősorban a regáti önkormányzatok kapnak majd a kampány előtt. De az eddigi jelek
alapján ott sem lesz nagy dőzsölés.
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Öttagú ügyvivő bizottság világítja át
a marosvásárhelyi RMDSZ-t

„A városi szervezet elnöki tisztségének megüresedését követően a
TKT azt a döntést hozta, hogy egy
ügyvivő bizottságot állítunk fel,
amelyik javaslatot tesz a városi
szervezet hatékony politikai és
szervezeti működésére vonatkozóan. Lévén, hogy a bizottság öszszeállításával engem bízott meg a
testület, úgy láttam jónak, hogy

olyan kollégákat nevesítsek, akik
ismerik a szervezetet, és megfelelő
szakmaisággal, felelősséggel állnak az ügyhöz. A frakció tevékenységének irányítását a továbbiakban
is én, illetve a megyei ügyvezető
elnök látjuk el” – mondta Péter Ferenc, majd hozzátette: „Azt várom
el az ügyvivő bizottságtól, hogy
kezdjen el egy élénk és hatékony
párbeszédet a szervezeten belül.
Beszéljünk őszintén, egyenesen
közös dolgainkról, mert politikai
ellenfeleinkkel egységesen kell felvennünk a versenyt azért, hogy
megnyerjük jövőre a választásokat.”
Az öttagú ügyvivő bizottság tagjai: Kovács Zoltán Róbert – a kö-

vesdombi RMDSZ-körzet korábbi
vezetője, Kozma Mónika – a marosvásárhelyi RMDSZ-választmány elnöke, a megyei szervezet
ügyvezető alelnöke, Novák Csaba
Zoltán szenátor, Kovács Mihály
Levente – a Maros megyei
RMDSZ ügyvezető elnöke, illetve
Novák Levente – az országos
ügyvezető elnökség megbízottja.
A következő hetekben a marosvásárhelyi RMDSZ felfüggesztett
testületeivel, RMDSZ-körzetekkel
kezdődik párbeszédsorozat. Elsőként július 24-én a marosvásárhelyi RMDSZ-választmány tagjaival
lesz találkozó.
Az RMDSZ
Maros megyei szervezete

A kisebbségi jogok európai
egyenlőtlenségével az emberi
jogok sérülnek – hívta fel a figyelmet Vincze Loránt első strasbourgi
plenáris felszólalásában. Az
RMDSZ EP-képviselője, a FUEN
elnöke hétfő esti felszólalásában
rámutatott, az Európai Unió tagállamaiban nagyon eltérő az őshonos
kisebbségi közösségekre vonatkozó jogi keret: míg több országerős
jogosítványokat
ban
tartalmazó törvények vannak, másutt a meglévő jogok csak részleges megoldást jelentenek, néhány
országban pedig el sem ismerik a
kisebbségeket. Példaként a romániai közigazgatási törvény nemrégiben történt módosítását hozta fel,
amely meglévő jogok szűkítését is
célozta. Hozzátette: az országban a
magyar nyelvre vonatkozó előírásokat nagyon sok esetben nem alkalmazzák, az állam pedig tiltja a
magyar közösség szimbólumainak
használatát. Különösen aggasztó-

nak nevezte, hogy jelenleg nincs
érdemi párbeszéd a román többség
és a romániai magyar közösség között. „Az EP-ben szorgalmaznunk
kell az együttműködést a kisebbségi kérdésben, a jó gyakorlatok
megosztását. Legyen jogállamisági
elv a kisebbségvédelmi jogszabályok betartása! Ötvenmillió kisebbségi uniós polgár abban bízik,
hogy az új mandátumban az Európai Unió kisebbségvédelmi standardokat teremt. Tegyünk róla!” –
zárta felszólalását a képviselő.
Vincze Loránt ezt megelőzően
az Európai Néppárt képviselőcsoportjában Ursula van der Leyen
EB-elnökjelölthöz intézett kérdést.
A schengeni csatlakozás témakörében kérte, hogy az egyértelműen
diszkriminatív helyzet felszámolása érdekében von der Leyen mindent tegyen meg az Európai
Bizottság élén.
Ugyanakkor rámutatott, hogy az
EU egyelőre nem hozott olyan in-

tézkedéseket, amelyek kellőképpen hasznosítanák az ötvenmillió
őshonos kisebbségi hozzájárulását
az európai kulturális örökséghez,
és segítenék identitásuk megőrzését. Emlékeztetett: az Európai Parlament a múlt mandátumban két
határozatot is elfogadott ebben a
témában, ugyanakkor az európai
polgárok is közvetlenül sürgetik a
jogalkotást a Minority SafePack
európai polgári kezdeményezéssel.
Vincze Loránt arra kérte von der
Leyent, hogy emelje be a Bizottság
prioritásai közé ezt a témát, illetve
kérte, hogy a biztosok kijelölésének során egyikük tárcájába illesszék be a nyelvi és kulturális
sokszínűség témakörét. Ursula van
der Leyen az RMDSZ képviselőjével az ülést követően folytatott
egyeztetésen ígéretet tett arra, hogy
figyelni fog erre a kérdésre, és készen áll egy megbeszélésre az
uniós kisebbségvédelmi intézkedések lehetőségéről. (közlemény)

A Területi Képviselők Tanácsának június 21-i döntése
értelmében Péter Ferenc megyei elnök egy ügyvivő bizottságot
nevesített,
amelynek az a feladata, hogy
három hónapon belül javaslatot tegyen a marosvásárhelyi RMDSZ működéséről.

Uniós kisebbségvédelmi intézkedéseket kért
Vincze Loránt az EB elnökjelöltjétől

Tusványos

Németh Zsolt szerint
egyedülálló műfajt teremtett a szabadegyetem

Egyedülálló műfajt teremtett
az idén 30 éves Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos), amikor
ötvözte a szabadegyetemi és
a fesztiváljelleget – mondta
az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke hétfőn, a
rendezvény budapesti sajtótájékoztatóján.

Németh Zsolt elmondta: a július
23. és 28. között tartandó rendezvény idei mottója, Egy a tábor,
egyrészt erre a műfajteremtésre,
másrészt a nemzeti összetartozásra
utal. A mottó politikai üzenete,
hogy az elmúlt 30 évben általánossá vált Magyarországon a nemzeti összetartozás tudata.
Kiemelte: nemcsak a tábor, a
rendszerváltás is 30 éves idén. Tusványos „rendszerváltó intézmény”,
és azért is sajátos, mert a közép-európai rendszerváltó intézményeket
általában elsöpörte a történelem.
Tusványos és a rendszerváltozás
olyan szereplői, mint Orbán Viktor
vagy Tőkés László, akik a mai
napig aktívan szerepet vállalnak a
politika formálásában, jelképezik,
hogy „van lehetőségünk, hogy kezünkbe vegyük, irányítsuk a sorsunkat”. Ezt sikerült bizonyítani az
elmúlt években a nemzetpolitikában.
Németh Zsolt elmondta: idén 30

éves a közép-európai összetartozás
gondolata is, hiszen 1989-ben Kézdivásárhelyen vagy Sepsiszentgyörgyön már hangsúlyosan
megjelent ez a gondolat.
Hozzátette: a 30 éve épülő
közép-európai együttműködés ma
látványos eredményeket ér el, még
ha egyes nacionalista csoportok ellene dolgoznak is.
Úgy fogalmazott: „sokkal több a
közös érdekünk, mint az, ami elválaszt bennünket”, ezért egyrészt
nagyfokú türelemre van szükség a
magyar politika részéről, másrészt
„határozott kiállásra az alapvető
érdekeink, különösen a külhoni
magyarok érdekei mellett”.
A szabadegyetem témái között
említette az európai újraegyesülés
30 éves folyamatát is, kifejtve: „érdekeltek vagyunk” az európai integrációban,
ugyanakkor
e
folyamat középpontjában a nemzeti identitások, az alkotmányos
hagyományok tiszteletben tartása
és a nemzeti szuverenitások biztosítása kell, hogy álljon.
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke
arról beszélt, hogy Tusványos
„titka” következetes állandósága,
ugyanakkor megújulni tudása.
A szabadegyetem szervezői az
elmúlt 30 évben mindig megtalálták az „éppen forró” témákat és

teret, fórumot biztosítottak a megvitatásukhoz. Megjegyezte: a szervezők
mindvégig
fontosak
tartották a magyar–magyar párbeszéd mellett a magyar–román párbeszédet, és nem rajtuk múlt, hogy
ez az utóbbi években háttérbe szorult. Hozzátette: sosem mondtak le
arról, hogy megteremtsék a párbeszéd lehetőségét.
Tárnok Mária, a rendezvény magyarországi főszervezője, a Kisebbségekért Pro Minoritate
Alapítvány kuratóriumi elnöke ismertette: 28 sátorban és négy külső
helyszínen lesznek előadások.
Összesen több mint 400 programmal készülnek, a szervezésben
pedig 270 ember vesz részt.
Az idei táborban külön hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre: tartós sörös-, boros-,
pálinkáspoharakkal és különféle
promóciós anyagokkal is készülnek – mondta.
A rendezvény nagyszínpadán
fellép mások mellett a Magashegyi
Underground, a Quimby, Nagy
Feró és a Beatrice, a Magna Cum
Laude, Szabó Balázs bandája és a
Kiscsillag, az Anna and the Barbies
és a Bagossy Brothers Company,
az Intim Torna Illegál és Ákos.
A részletes program megtalálható a tusvanyos.ro honlapon.
(MTI)

Erről jut eszembe

Csúcsra jár a nosztalgia, egymást érik az érettségi találkozók.
Vendéglőben, panzióban, családi
otthonokban, hegyen, völgyön, vízparton, akárhol. Itthon és külföldön. Utóbbi olyankor, amikor az
egykori végzettek közül már többen
élnek a határokon túl, mint innen.
Nem ritka! Az alma mater is célpont ilyenkor, de az idő teltével nem
az a legfontosabb, sokkal inkább az
emlékidézés. Az: emlékszel, hogy
volt? Hát hogyne emlékeznék! Na,
meséld el, Isti, te tudod a legjobban! És elmeséli Isti, Laci, János,
Zoli, Jóska stb., mert ők is kívülről
tudják, hogy volt, mi történt. Hozzá
is tesznek valami sajátosat, így lesz
még kerekebb, mulatságosabb a
történet. Ahogy telik az idő, és nem
tízévente, hanem mind sűrűbben
kezdik követni egymást az összejövetelek, ha más talán nem is, de a
diákkori sztorik megmaradnak, színesednek, mind élvezetesebbé válnak, már a csattanó előtt
bugyborékolni kezd a nevetés. És
ezért igazán emlékezetesek ezek a
„bankettek”. Persze egy jellegzetes
folyamat vezet ideáig. Az első találkozók még a buli, a tánc, a reggelig
tartó, féktelen szórakozás jegyében
zajlanak. Utóbb ritkul a tánc és
gyakoribb a nóta. Aztán később,
úgy a 40. évfordulónál már az
egészségi állapot is előbukkan.
Neked mi is a bajod? Ja, azt nekem
is felírták! Te hogy szeded? Nyilván
nem az a fontos, amit a másik
mond, a lényeg, hogy hosszasan kifejtheted a saját bajodat. Azért egy
kis nótázás is belefér az éjszaka
első felébe. Némi tánc is, ha valaki
nagyon erőlteti. De mind ritkábban
akad ilyen erőszakos Valaki. A ki-

csengetés utáni fél évszázados rendezvényt évente követő találkozókon a családdal, az unokákkal
kapcsolatos büszkélkedés, információdömping folytatásaként már a
kórisme, az ebben szerzett tapasztalatok zamatos részletezése veszi
át az uralmat. Éjfélig, netán kissé
későbbig, de az már felelőtlen könynyelműség, a szervezetnek kellő
időben van szüksége pihenésre.
Mindez persze az első, második
vagy ki tudja hányadik ifjúkorán
túllevő vén diák tapasztalatának
rövid kivonata, elképzelhető, hogy
mások nem épp így látják a kérdést.
De nekem az jutott eszembe, hogy
a későbbiekben lesznek-e még
egyáltalán ilyen deákos események? Megmaradnak-e hosszabb
távon az érettségi találkozók, ha továbbra is olyan ütemben csökken a
sikeresen érettségizők száma, mint
mifelénk mostanában? És egyáltalán, lesz-e a jövőben igény a csoportos összejövetelekre, ha az a
trend erősödik az elkövetkező években, ami már ma is tetten érhető a
fiatalok közösségi találkozóin:
senki sem cseveg, beszélget, nem figyel a többiekre, mindenki az okostelefonjával van elfoglalva?
Bennük vajon mi iránt alakul ki
nosztalgia? És nyújt-e számukra
olyan élményeket a mai iskola,
amelyek átélhetővé teszik a nosztalgiázás keserédes érzését? De
ehhez még egy sereg lényegbevágó
kérdést és tennivalót csatlakoztathatnánk, olyan bonyolult problémarendszerrel, amit nemhogy a
sűrű tanügyminiszter-cserék, de
annál jóval átfogóbb intézkedések
sem tudnának egyhamar megoldani. (N.M.K.)

Körvonalazódik az elnökjelöltek mezőnye

Saját jelöltet indítanak
a szociáldemokraták

Saját jelöltet indít a tisztségben lévő Klaus Iohannis államfő ellen a novemberi
elnökválasztáson a kormány
vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) – közölte hétfőn a pártot vezető
Viorica Dăncilă miniszterelnök.

Rámutatott: a párt végrehajtó bizottsága hétfőn elvetette azt a lehetőséget, hogy a kormánykoalíció
kisebbik pártját, a liberális ALDE-t
vezető Călin Popescu Tăriceanut támogassa az elnökválasztáson. A
PSD elnöke elismerte: nagyobb esélyük lenne Iohanisszal szemben, ha
az ALDE-val és a – PSD-ből kizárt
Victor Ponta volt miniszterelnök
által alapított – Pro Románia párttal
közös államfőjelöltjük lenne, de a
területi szervezetek ragaszkodtak
ahhoz, hogy a PSD saját jelöltet állítson.
Dăncilă hozzátette: reméli, hogy
a második fordulóban megvalósul
az összefogás.
Saját jelölt a Pro Romániának is?
Miután a PSD és a Liberálisok és
Demokraták Szövetsége (ALDE) is
bejelentette, hogy saját jelöltet indít
a novemberi államfőválasztáson,
hasonlóképpen kell eljárnia a Pro
Romániának is – véli a Victor Ponta

vezette alakulat alelnöke, Adrian
Ţuţuianu. Egy keddi târgoviştei sajtótájékoztatón Ţuţuianu azt mondta,
Victor Ponta indítványozta, hogy a
Pro Románia, a PSD és az ALDE
kössön választási szövetséget,
ebben a formában ugyanis jelöltjük
bejutna a második fordulóba. „A
tegnap történtek azonban arra engednek következtetni, hogy lehetetlen lesz létrehozni egy ilyen
szövetséget” – mondta az alakulat
alelnöke, utalva a két kormánypárt
vezetőtestületeinek hétfői ülésén
hozott döntéseire.
Hozzátette, miután a PSD bejelentette, hogy saját jelöltet indít, az
ALDE pedig kitart Călin Popescu
Tăriceanu jelölése mellett, a Pro
Romániának is saját államfőjelöltet
kell állítania, és mielőbb meg kell
neveznie. „Hogy ki lesz a mi jelöltünk? A párton belül elsőként tárgyalt opció Sorin Câmpeanu,
javasolták még Corina Creţut, jómagam pedig – anélkül, hogy a
párttal konzultáltam volna – azt
mondtam tegnap, hogy az esetleg
független jelöltként induló Gabriela
Firea támogatása lenne a megfelelő
megoldás arra, hogy a jelöltünk bejusson a második fordulóba” – fogalmazott Ţuţuianu. (hírösszefoglaló)
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Első alkalommal kerül sor a Hagyományok Háza szabadegyetemére!

Augusztusban kezdődik a mikházi szabadegyetem

Első alkalommal kerül sor ez év augusztus 9-e és 11-e között a budapesti
Hagyományok Háza és a Csűrszínház
által szervezett mikházi szabadegyetemre.

Kaáli Nagy Botond

Amint azt a szervezők vallják, „a nyárádmenti, Marosvásárhely közelében fekvő Mikháza az erdélyi kultúrának emblematikus
helye. Lehet, hogy kevesen tudják, de a mikházi ferencesek rendfőnöke volt Kájoni János,
a Cantionale Catholicum és a róla elnevezett
kódex szerzője, itt, egyházi keretek között, a
kolostorban indult el az iskolai oktatás, amelyet később Vásárhelyre helyeztek. Itt született Kacsó Sándor hírlapíró és Széllyes
Sándor, a legendás Székely Népi Együttes vezéralakja.
Ezekhez a gyökerekhez térünk vissza az
első mikházi Hagyományok Háza szabadegyetem megrendezésével, amely szándékaink szerint mindenki előtt nyitott, aki a
hagyományátadás jó gyakorlatait akarja megismerni a nappali előadásokon, műhelymunkában. Ugyanakkor az esti műsorokra azokat
is várjuk, akik egyszerűen akarnak egy jó előadást látni, és jót mulatni a hajnalig tartó
táncházban.”
A két napon át tartó szabadegyetem öt helyszínen zajló programjában rengeteg előadás,
értekezés, műhelymunka, eszmecsere és négy
koncert is szerepel.
Pénteken, augusztus 9-én a következő helyszíneken zajló előadásokon vehetnek részt az
érdeklődők: Csűrszínház (témakör: plenáris, felnőtt tánc) – 9:30-10:30: Kelemen
László: A magyarországi és az erdélyi Hagyományok Háza. 10:30-11:00 – Tálas Ágnes:
NÉP-TÁNC-NYELV – iránytű a közösséghez. 11:00-11:30 – Fazakas János: Néptánctanítás és visszatanítás Marosszéken.
11:30-12:00 – Sándor Csaba Lajos: Néptánc
és néplélek. 12:00-13:00 – eszme/tapasztalatcsere. 14:00-16:00 – Fazakas János: Nyárádmenti táncok tanítása kezdőtől a haladó
szintig (workshop). 16:00-16:30 – Molnár
Péter, Biri Elvira: A Hagyományok Háza
gyűjteményei. 16:30-18:00 – Both Miklós:
Polyphony-projekt – Egy komplex gyűjtési,
archiválási és publikálási rendszer fejlesztése.
Sátor (témakör: mese) – 10.30-11.00 – Sándor Ildikó: Az élőszavas mesemondás jó gya-

A

színes légvárak, felfújható csúszdák,
ajándéklövöldék forgatagában régi
idők derűjét őrző, méltóságteljes óriás a láncos körhinta. Mifelénk ritkán látni, én legalábbis csak a marosvécsi cseresznyevásáron szoktam találkozni vele. Rendszerint
tisztes távolból, vágyakozva nézem, hogyan
emeli a magasba utasait – elsősorban a tizenéves adrenalinkeresőket –, legutóbb
azonban közelebb merészkedtem, és ha nem
is ültem fel rá, mint egykor, negyedszázaddal
ezelőtt, tulajdonosát arra kértem, repítsen
vissza az időben, meséljen arról, hogyan lett
belőle vidámparki hintás ember.
– Húsz éve kezdtem – fogott bele a történetbe a középkorú meződombi férfi. – Először egy ajándéknyerős, piramis formájú
játékot szereztem be, aztán csúszdával, trambulinnal, lövöldével és kosárlabdás játékkal
bővítettem a kínálatot. Az első láncos körhintát nyolc éve vásároltam Magyarországról. Az még igazi hagyományos ringlispíl
volt, fából készült, a mai előírásoknak azonban nem felelt meg. A mostani körhintát két
éve vettem, ennek szinte minden eleme vasból van. Hét méter magas, és körülbelül 3
méterre repíti fel a 28 széket és a benne ülő-

korlatai. 11.00-11.30 – Fábián Éva: Első lépések az élőszavas népmesemondás útján.
11.30-13.00 – eszme/tapasztalatcsere. 14.0016.00 – Sándor Ildikó: Meseház – népmese
feldolgozása drámapedagógiai módszerekkel
(workshop). Kultúrotthon (témakör: zene)
– 10.30-11.00 – Orendi István: A Kaszaj
Egyesület által működtetett népzeneoktatási
rendszer Székelyudvarhelyen. 11.00-11.30 –
Balla Ferenc: A Kallós Zoltán Alapítvány által
működtetett népzeneoktatási rendszer Kolozsváron és környékén. 11.30-12.00 – Lőrinczi
Zsolt: A háromszéki népzeneoktatás jelenlegi
helyzete. 12.00-13.00 – eszme/tapasztalatcsere. 14.00-15.00 – Lőrinczi Zsolt brácsaoktatás-gyakorlata. 15.00-16.00 – Molnár
Szabolcs: népihegedű-oktatás. Kántori lak
(témakör: ének) – 10.30-11.00 – Nyitrai Mariann: Hagyományozás vagy tanítás? A magyar népdal intézményesített oktatási helyzete
és lehetőségei ma. 11.00-11.30 – Berta Alexandra: A Hagyományok Háza akkreditált népiének-tanfolyamainak
tematikája
és
módszertana. 11.30-13.00 – eszme/tapasztalatcsere. 14.00-16.00 – Nyitrai Mariann és
Kásler Magda: Bartók Béla nyárádmenti
gyűjtése (workshop). Óvoda (témakör: kézművesség) – 10.30-11.00 – Török László:
Nyárádmenti szimbólumok, jelképek a gyerekrajzokon. 11.00-11.30 – Bartos Tünde:
Népi motívumok mai használatban. 11.0013.00 – eszme/tapasztalatcsere. 14.00-16.00
– Mihály Eszter: A gyapjútól a nemezig
(workshop).
Szombat (augusztus 10.) – Csűrszínház
(témakör: plenáris, gyerektánc) – 10.0011.00 – Pávai István: Az erdélyi népzene dialektusai. 11.00-11.30 – Tálas Ágnes:
GYERMEK-TÁNC-JÁTÉK – néptánc óvodás- és kisiskoláskorban. 11.30-12.00 – Szabó
János: A legfontosabb mindig, amit együtt teszünk! 12.00-12.30 – Sándor Csaba Lajos:
Mozdulat-motívum-tánc, a gyermekjátéktól a
felnőtt-tánctudásig. 12.30-13.00 – eszme/tapasztalatcsere. 14.00-15.00 – Tálas Ágnes:
GYERMEK-TÁNC-JÁTÉK – néptánc óvodás- és kisiskoláskorban. 15.00-16.00 – Szabó
János: Lépünk-ugrunk-táncolunk (workshop).
16.00-17.00 – Kacsó Ildikó: A Székely Népi
Együttestől a Maros Művészegyüttesig. Sátor
(témakör: mese) – 11.00-11.30 – Varga Norbert: Az Ipolyi Arnold népmesemondó verseny
hagyományközvetítő
szerepe.
11.30-12.00 – Agócs Gergely: Szerencséd,

hogy öregapádnak szólítottál! Az alkalmazott
folklorisztika útjai és eredményei Magyarországon. 12.00-13.00 – eszme/tapasztalatcsere.
14.00-16.00 – Klitsie-Szabad Boglárka:
Mesei nyelvezet? Tegyünk próbát! – A műhelymunka tevékenykedtető aktív betekintést
nyújt a magyar népmesék nyelvezetének világába (workshop). Kultúrotthon (témakör:
viseletek, gazdasági) – 11.00-11.30 – Tötszegi Tekla: A mérai viselet változása a 20.
században (kalotaszegi kitekintéssel). 11.3012.00 – Kisné Portik Irén: Szépanyám szőtte,
dédanyám varrta... 12.00-12.30 – Miklós
Papp Zsuzsanna: Viseletkészítés Zsuzska
folksufnijában. 12.30-13.00 – eszme/tapasztalatcsere. 14.00-16.00 – Nagy Erzsébet Ibolya, Kontháné Kovács Mária, Tóth János,
Debreczeni László és Varga Csaba: gazdasági
workshop (elszámolások). Kántori lak (témakör: ének) – 11.00-11.30 – Györfi Erzsébet: A népdal helye az óvodai és iskolai
oktatásban. 11.30-12.00 – Török Viola: Az erdélyi népdalversenyek. 12.00-13.00 –
eszme/tapasztalatcsere. 14.00-16.00 – Györfi
Erzsébet: Találkozás a népdallal. A népdal
megszerettetésének lehetőségei (workshop).
Vasárnap (augusztus 11.) – Csűrszínház –
9.30-11.00 – Összefoglaló – az egyes munkacsapatok eredményei.
Az esti koncertek sorrendje a következő:
péntek, augusztus 9. – 18.00-19.00 – A Barozda együttes Kájoni János és a népzene
című koncertje: Kájoni János Cantionale Catholicum és a Kájoni-kódex dalai, valamint a
népi gyakorlatban fennmaradt változatai.
Szerkesztette: Pávai István és Simó József.
Helyszín: a mikházi ferences templom.
20.30-22.00 – A Barozda együttes, a Heveder
banda, a Lelkes zenekar és az Öves együttes
Generációk című közös koncertje. Szerkesztette: Molnár Szabolcs. Helyszín: Csűrszínház. 22.00 – táncház. Helyszín: Csűrszínház.
Szombat, augusztus 10. – 18.00-19.00 – A
Magyar Örökség díjas Marosszéki Kodály
Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar hangversenye. Karvezetők: Czakó Gabriella, Nagy Éva
Vera, Lokodi Anna. Helyszín: a mikházi ferences templom. 20.30-22.00 – Kincses Marosszék – a Székely Mezőség, és a Maros- és
Nyárádmente hagyományőrzőinek előadása.
Közreműködik a Maros Művészegyüttes zenekara és Kásler Magda. Szerkesztette: Fazakas János. Helyszín: Csűrszínház. 22.00 –
táncház. Helyszín: Csűrszínház. A szabadegyetem koncertjeire a helyszínen lehet jegyet
váltani.
Ami a jegyárakat illeti, a teljes árú jegy 15
lejbe, a kedvezményes (gyerek-, diák-, nyugdíjas-) jegy 10 lejbe, a napi (két koncert) – teljes árú jegy 25 lejbe, a napi kedvezményes
(gyerek, diák, nyugdíjas) jegy 15 lejbe kerül.
A bérlet (mind a négy koncert) ára 30 lej. További információkat a Hagyományok Háza
Szabadegyetem Facebook-oldalán, valamint
a hagyomanyokhaza.hu oldalon találnak az
érdeklődők. Az eseményre a későbbiekben
még visszatérünk.

A hintás ember

ket. A korábbi körhinta dízelmotorral működött, ez a mostani árammal. Így biztonságosabb. Otthon még egy kisebb ringlispílem is
van, de erre a vásárra csak ezt hoztam.
– Csak Maros megyébe hordozza a vidámparki kellékeket?
– Hét megyét szoktam végigjárni a nyári
időszakban, a láncos
körhintát többek között
Kolozs és Hargita megyei rendezvényekre viszem. Legszívesebben Hargita megyébe megyek, ott nagyok jók a feltételek, az áramot
is ingyen kapom. Máshol két napra több mint
ezer lejt fizetek az áramfogyasztásért, és
akkor a területbérlésről még nem is beszéltem.
– Az rendszerint mennyibe kerül?
– Négyzetméterben adják meg az árat, de
nem tudnék konkrét számot mondani, mert
ez változó. Városon mindenesetre többet kell
fizetni.
– Marosvásárhelyen sok éve nem láttam
láncos körhintát.

– Ott nincs hol felállítani egy ekkora szerkezetet. A szászrégeni városnapokra viszont
elvittem volna, de arról értesültem, hogy a
rendezvény elmarad. Rendszerint a polgármesteri hivatalok hívnak meg egy-egy fesztiválra,
és
már
tavasszal tudom, hogy
június elejétől az októberi bátosi almafesztiválig milyen útvonalat
kell bejárnom. Innen például hazafele indulok, a községembeli, uzdiszentpéteri lóvásárra (sz.m.: a vásárt július 10-én tartották),
aztán Szent Illés napjára Mezőrücs vagy Zetelaka felé veszem az irányt. Bár biztonságosan körhintázni esőben, szélben is lehet, az
időjárás nagymértékben módosíthatja az
előre meghatározott programot, rossz időben
ugyanis nincs érdeklődő.
– Októbertől júniusig mivel foglalkozik?
– Az őszi-téli időszakra mindig keresek valamilyen munkát, például sofőri állást.
Nekem nem éri meg, hogy megkerüljem a
törvényes előírásokat, így csakis meghatáro-
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24. Minimum Party alkotótábor és szakmai fórum

Cseppben a tenger

Július 31. és augusztus 11. között
huszonnegyedik alkalommal lesz
Minimum Party alkotótábor és
szakmai fórum a már évek óta
megszokott helyszínen, a Hargita
megyei Kászonaltíz község közelében, a Tiszás-patak torkolatánál.
Részletek
és
bejelentkezés:
www.minimumparty.org.

Idén a Minimum Party alkotótáborban
a részletekre fogunk koncentrálni, az alkotásra, kísérletezésre szólító mottó: Cseppben a tenger. Keressük a kicsiben
megnyilvánuló nagyságot, a részben az
egészet. A képletet, ami létrehoz struktúrákat. De kiegészíthetjük ezt azzal a mondással is, hogy az ördög a részletekben
rejlik, ami pont az előbbi ellenkezőjére
utal. Minden nagyszerű terv kivitelezésében, a részletekben ott rejtezhet a gonosz,
az elfogadhatatlan, vagy egyszerűen a hiba
lehetősége. Mivel az éremnek mindkét oldalát meg szoktuk vizsgálni, jó minimumpartys módra keressük most is az angyalt
és az ördögöt a részletekben.
Alkotóműhelyek és műhelyvezetők: zeneműhely – Miqueu Montanaro (Franciaország) vezetésével, vizuális műhely – Pál
Péter (Marosvásárhely) vezetésével, fotóműhely – Mosberger Róbert (Mór – Magyarország) vezetésével, videóanimációs
műhely – Hátszegi Zsolt (Csíkszereda)
vezetésével, filmes dokumentáció készítése Schneider Tibor (Kolozsvár) vezetésével, mozgásszínház (pantomim-)
műhely – Bölöni Endre / Dix (Budapest)
vezetésével, építészetműhely – Márton Ildikó (Székelyudvarhely) vezetésével, íróműhely – Vida Gábor (Marosvásárhely)
vezetésével, kézművesműhely – Pusztai
Fruzsina (Kolozsvár) vezetésével, filozófiaműhely – Pálfalusi Zsolt (Budapest) vezetésével, kísérleti színházműhely –
Szabó Attila (Miskolc) vezetésével.
Az alkotótábor nyitott mind a szakmabeliek, mind a művészetkedvelők számára. A közös alkotás, a résztvevők
spontán kapcsolatépítése és (nem utolsósorban) a kikapcsolódás hozza létre azt a
valóban nem hétköznapi közösségi élményt, ami a Minimum Party alkotótábort
egyedivé teszi a hozzá hasonló rendezvények palettáján. A műhelyleírások és a
tábor részletes meghirdetése a fent említett honlapon található. Bejelentkezni július 30-ig lehet a honlapon vagy a tábor
helyszínén július 31-én.
Támogatók: Románia kormánya – Etnikumközi Kapcsolatok Főosztálya
(DRI), Nemzeti Kulturális Alap (Budapest), Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
(Kolozsvár).
Partnerek: Kászonaltíz Polgármesteri
Hivatala, Dr. Lukács Mihály Általános Iskola (Kászonaltíz), Tuzson János Általános Iskola (Kászonújfalu), Kazun
Egyesület (Kászonaltíz).
Médiapartnerek: Erdély.Ma, a Román
Televízió Magyar Nyelvű Adása. (közlemény)

zott időre szóló munkaszerződéssel dolgozom. Általában ebben az időszakban jut
időm a hinták felújítására is, újrafestem a
megkopott részeket, ellenőrzöm a csavarokat, amit kell, kicserélek. A karbantartásra
persze nyáron is odafigyelek, a két évtized
alatt nem is történt semmilyen incidens a
hinták működése idején. A láncos hinta körüli kerítés viszont rendszerint megrongálódik, a megerősítésére ezekben a napokban is
időt kell szánnom.
– Mennyire jövedelmező ez az életforma?
– Egyáltalán nem az. Ezelőtt hét évvel nagyon jól ment, de azóta egyre gyengült a kereslet, a kiadások viszont változatlanul
nagyok. De nem akarok másvalamibe kezdeni, én ugyanis ezt a munkát szoktam meg,
ezt szeretem.
– A családi élettel mennyire egyeztethető
össze a több hónapos vándorlás?
– A feleségem is velem szokott tartani,
főleg, amikor több kelléket, csúszdát, trambulint is viszek, és a vakációban a gyerekek
is. A nagyobbik tizenhárom éves, őt nem
vonzza ez az egész, de a hatéves fiam odavan
a vidámparki világért, és mindig azt mondogatja, ha felnő, ő is hintás lesz.
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Különleges nyugdíjakat és utazási
kedvezményeket korlátozna a kormány

A kormány korlátozni akarja
az úgynevezett különleges
nyugdíjakat és az egyetemisták vasúti utazási kedvezményeit.

Ezt Eugen Teodorovici pénzügyminiszter jelentette be, aki egyben a nagyobbik kormányzó erő, a
Szociáldemokrata Párt (PSD)
ügyvezető elnöke. A PSD országos
ügyvezető testülete hétfőn ülésezett, amelyen egyebek mellett az
idei költségvetés-kiegészítés volt
terítéken. A média korábban megírta, hogy Teodorovici mintegy 7
milliárd lejt kell előteremtsen
ahhoz, hogy év végén az államháztartási hiány ne haladja meg a
GDP-arányos 2,76 százalékot,
amennyit a kormány vállalt.

Az Erasmus a fiatal vállalkozókért
program nagykövete lett
Winkler Gyula
Szerkesztette: Benedek István

Winkler Gyula az Erasmus a
fiatal vállalkozókért (Erasmus
for Young Entrepreneurs –
EYE) program nagykövete
lett. Az RMDSZ EP-képviselője kollégáival közösen azt
szorgalmazza, hogy növeljék
meg az Erasmus+ és a COSME
programok finanszírozási keretét.

„Örömmel fogadtam az Eurochambres, az Európai Kereskedelmi
és
Iparkamarák
Szövetségének felkérését, hogy legyek az Erasmus a fiatal vállalkozókért,
az
EYE
program
nagykövete. Ennek megfelelően az
elkövetkező időszakban az Európai
Parlament, az Európai Bizottság és
az Eurochambres közös kezdeményezéseiben veszek részt, az a célunk, hogy minél szélesebb körben
népszerűsítsük a fiatal vállalkozókat támogató programot. Szerte az
Európai Unióban szükség van a vállalkozói képzésre, fel kell gyorsítanunk ezt a folyamatot. A vállalkozói
szellem kialakulásához viszont nem
elegendő az elméleti képzés, szükség van gyakorlatra is. Éppen ezért
felbecsülhetetlen az EYE program
által biztosított közvetlen tapasztalatszerzés és gyakorlati lehetőség.
Mindenképpen a program aktív
nagykövete szeretnék lenni” –
hangsúlyozta az RMDSZ EP-képviselője. Az Európai Kereskedelmi
Kamarák Szövetségét (Eurochambres) 1958-ban hozták létre, 46 társult kereskedelmi és iparkamara
tagja van. Több mint 20 millió európai vállalat érdekeit képviseli,
melyek 120 millió munkavállalót
foglalkoztatnak. A képviselt válla-

latok 93%-a a kis- és közepes vállalkozások közé tartozik.
Winkler Gyula Paul Rübig (EPP,
Ausztria) képviselőtársával közösen kezdeményezte az Erasmus a fiatal vállalkozókért programot,
2008-ban az ötlet kidolgozásában,
majd 2009-től a megvalósítás különböző mozzanataiban is részt vettek.
„A program tizedik évfordulóját
ünnepeljük, úgy vélem, a számok
önmagukért beszélnek: 39 országból több mint 21 ezer fiatal vállalkozó pályázott, és több mint 7 ezer
gyakornoki ösztöndíjat finanszíroztak. Az Európai Bizottság statisztikai adatai szerint a fiatal
vállalkozók 36 százalékának sikerült elindítania saját üzletét. Spanyolország és Olaszország után
Románia a harmadik a jelentkezők
arányát tekintve, a résztvevők 6
százaléka érkezett országunkból. A
legtöbb fiatal vállalkozókat fogadó
mentorcég
Spanyolországból,
Olaszországból és Nagy-Britanniából volt” – ismertette az EP-képviselő.
Az EU 2021–2027-es időszakra
vonatkozó új költségvetési keretének vitáján Winkler Gyula azt szorgalmazza, hogy jelentős mértékben
növeljék azoknak a programoknak
a költségvetését, amelyek a fiataloknak szólnak, az innovációt és a
vállalkozásfejlesztést támogatják.
„Az elkövetkező időszakban az
Európai Parlament dönteni fog az
EU 2021–2027-es időszakra vonatkozó, új költségvetési keretéről. Én
magam is azok közé az EP-képviselők közé tartozom, akik támogatjuk, hogy az Erasmus+ és a
COSME programok finanszírozása
növekedjen, konkrétan az EYE
program kerete is. Több forrás az
EYE programnak azt is jelenti,
hogy nagyobb körben lehet népszerűsíteni a programot, több helyi
kapcsolattartó pontot kialakítani a
részt vevő államokban, több és nagyobb értékű ösztöndíjat lehet biztosítani. Többek között ezért is
döntöttem úgy, hogy a kultúrával,
oktatással, ifjúság- és sportpolitikával foglalkozó bizottságban, a
CULT-ban is fogok tevékenykedni,
hiszen ennek a szakbizottságnak a
hatáskörébe tartozik az Erasmus
program” – magyarázta Winkler
Gyula. (közlemény)

Teodorovici a bejelentett intézkedésekkel megtakarítást akar elérni. Elmondta, hogy a speciális
nyugdíjak esetében bevezetik a
szolidaritási adót, ami azt jelenti,
hogy 10 ezer lejre korlátozzák a kiemelt nyugdíjakat, így az ezen az
összegen felüli juttatást az állam
visszatartja szolidaritási adóként.
A bírák és ügyészek különleges
nyugdíja átlagban eléri a 18.180
lejt, míg a sima átlagnyugdíj 1227
lej. Ilyen kiemelt öregségi járandóságra jogosultak még többek között
a katonák, a titkosszolgálat alkalmazottai, a belügyminisztérium alkalmazottai, a diplomaták és a
diplomáciai kirendeltségeken dolgozók, a törvényhozók, a parlament és a bíróságok kisegítő

személyzete, valamint a pilóták.
Emellett a kormány azt is javasolja, hogy a diákok ne utazhassanak korlátlanul ingyen a vasúton,
hanem korlátozzák az utazások
számát, vezessék be ismét a 26 év
korhatárt, ameddig igénybe vehető
a kedvezmény, illetve csak a vizsgáikat sikeresen letevő diákok élhessenek a kedvezménnyel. Az
egyetemi hallgatók korlátlan
számú ingyenes utazását a jelenlegi
kormány tette lehetővé 2017-ben,
majd eltörölte a 26 éves korhatárt
is, arra hivatkozva, hogy ez diszkriminatív.
A miniszter közölte, hogy a
végső döntést mindkét esetben a
parlamentnek kell meghoznia.
(MTI)

ezermilliárd font magas minőségű
likvid eszközállomány áll a bankok rendelkezésére, és ebből hoszszú hónapokig fedezni tudnák
lejáró kötelezettségeiket anélkül,
hogy nagybani bankközi finanszírozáshoz vagy külföldi devizapiaci
forrásokhoz kellene hozzáférniük.
A jegybanki jelentés szerint a
brit bankrendszer még azt a gazdasági sokkot is képes lenne elviselni, ha a rendezetlen Brexit
legrosszabb stresszhelyzeti forgatókönyvével egy időben a fenyegető protekcionista intézkedések
miatt a világgazdasági növekedés
hirtelen lassulásnak indul.
A Bank of England megállapítja
ugyanakkor azt is, hogy a megállapodás nélküli kilépés érzékelhető
valószínűsége az év eleje óta nőtt,
és fennáll az érdemi kockázata
annak, hogy a brit gazdaságban
egy ilyen Brexit-forgatókönyv felfordulást okoz.
A tanulmány szerint azokon a
piacokon, amelyek különösen
függnek a külföldi befektetésektől
– például a kereskedelmi hasznosítású ingatlanok piaca –, a NagyBritanniába áramló befektetési
tőke értéke az idei első negyedévben messze elmaradt a korábbi
évek szintjétől.
A brit üzleti ingatlanpiacra 2019
első három hónapjában 38 százalékkal kevesebb bruttó külföldi tő-

kebefektetés érkezett a 2018-ban
mért átlagos negyedéves tőkebeáramlási értéknél, és a befektetési
érték visszaesését a kereskedelmi
ingatlanok átlagosan 0,7 százalékos árcsökkenése kísérte – áll a
Bank of England csütörtöki jelentésében. A Brexit körüli bizonytalanságok a brit reálgazdaság
egészében is már jelentősen terhelik a beruházási aktivitást.
Mark Carney, a Bank of England kormányzója egy londoni üzleti rendezvényen nemrégiben azt
mondta: a Brexitről döntő, 2016ban tartott népszavazás óta nem
nőtt, sőt az elmúlt egy évben 3,7
százalékkal visszaesett a brit gazdaságban végrehajtott üzleti beruházások értéke.
Carney szerint a brit gazdaság
beruházási szempontból drámaian
alulteljesít történelmi és térségi
összehasonlításban egyaránt.
A brit üzleti szervezetek előrejelzései szerint ez az idén sem lesz
másképp. A Brit Kereskedelmi Kamarák szövetségének legújabb
prognózisa szerint a brit üzleti
szektorban végrehajtott beruházások értéke az idei év egészében 1,3
százalékkal csökken.
Ez jelentősen rontott becslés, a
kamarai szervezet előző előrejelzése ugyanis az üzleti beruházások
idei értékének 1 százalékos visszaesését valószínűsítette. (MTI)

mény céljai között szerepel az
energiaágazatban végrehajtott beruházások elősegítése fenntartható
módon, valamint jogbiztonság teremtése és magas szintű beruházásvédelem biztosítása.
Az uniós tanács leszögezte:
egyértelművé kell tenni, hogy az
Európai Unió megkövetelheti a
nem uniós országok piaci szereplőitől, hogy megfeleljenek az alkalmazandó uniós és tagállami
jogszabályoknak, a környezetvédelmi és a biztonságpolitikai jogszabályokat is beleértve.
Az EU célja az lesz, hogy a beruházásvédelmi
rendelkezések
összhangba kerüljenek az EU és a
tagállamok által nemrégiben kötött
megállapodásokban szereplő korszerű normákkal. Az EU annak
biztosítására is törekedni fog, hogy
a korszerűsített Energia Charta
Egyezmény továbbra is magas
szintű beruházásvédelmet irányozzon elő. A korszerűsített egyezményben újólag meg kell erősíteni
az úgynevezett szabályozáshoz

való jogot, azaz a szerződő feleknek azt a jogát, hogy az egészség,
a biztonság, a környezet és egyéb
közpolitikai célkitűzések védelme
érdekében intézkedéseket hozzanak. Az EU törekszik annak egyértelművé tételére is, hogy a
beruházásvédelmi rendelkezéseket
ne lehessen a szerződő felek azon
kötelezettségvállalásaként értelmezni, hogy nem változtatják meg
jogszabályaikat. A beruházó és az
állam közötti vitarendezésre vonatkozó rendelkezésekben tükröződnie kell a beruházásvédelmi
megállapodásokban alkalmazott
uniós szemléletnek és a folyamatban lévő multilaterális reformokkal kapcsolatos uniós álláspontnak.
Az Energia Charta Egyezmény
keretet biztosít az energiaágazattal
kapcsolatos kereskedelemhez és
beruházásokhoz. Az 1998 áprilisában hatályba lépett egyezménynek
jelenleg 53 aláírója és szerződő
fele van, köztük az uniós tagállamok többsége, az EU és az Euratom. (MTI)

Bank of England: a brit bankrendszer
elviselné a rendezetlen kilépést

A Bank of England csütörtökön ismertetett legújabb
pénzügyi stabilitási jelentése
szerint a brit bankrendszer
elviselné, ha Nagy-Britannia
rendezetlen
körülmények
között, megállapodás nélkül
lépne ki az Európai Unióból.

A brit jegybank felidézi a legutóbbi stressztesztjében alkalmazott szimulációs forgatókönyvet,
amelyben az szerepel, hogy a brit
hazai össztermék (GDP) 4,7 százalékkal zuhan, a munkanélküliségi
ráta 9,5 százalékra emelkedik, a lakóingatlan-árak 33 százalékkal, az
üzleti ingatlanoké 40 százalékkal
esik, és a brit befektetési eszközök
kereslete hirtelen elapad.
A szimulációs modellben szerepel az is, hogy a világgazdasági
szintű GDP-érték vásárlóerő-paritáson mérve 2,4 százalékkal, a
hazai össztermék 1,2 százalékkal
esik vissza a stresszhelyzeti forgatókönyv első évében.
Ebben a környezetben a font árfolyamindexe 27 százalékkal
zuhan, miközben a jegybanki alapkamat 4 százalékra emelkedik a jelenlegi 0,75 százalékról.
A Bank of England új pénzügyi
stabilitási jelentése szerint a brit
bankrendszer egy ilyen súlyos
piaci felfordulást is képes lenne elviselni. A kimutatás szerint
ugyanis rendszerszinten több mint

Az EU az Energia Charta Egyezmény
korszerűsítését sürgeti

Annak érdekében, hogy az
éghajlatváltozással és a
tiszta energiára való átállással kapcsolatos célkitűzések
még hangsúlyosabban jelenjenek meg az uniós politikában, az Európai Unió Tanácsa
elfogadta az Energia Charta
Egyezmény korszerűsítésére
vonatkozó tárgyalási irányelveit – közölte az uniós tanács
hétfőn.

A tájékoztatás szerint a tárgyalási irányelvek elfogadásával megbízta az Európai Bizottságot, hogy
kezdje meg a tárgyalásokat az
Energia Charta Egyezmény korszerűsítéséről.
A tárgyalások célja az egyezmény rendelkezéseinek korszerűsítése azért, hogy ezekben
figyelembe lehessen venni a fenntartható fejlődési és az éghajlat-politikai célokat, valamint a
beruházásvédelemmel és a beruházó és az állam közötti vitarendezéssel
kapcsolatos
modern
normákat. A korszerűsített egyez-

Adalékok az uszoda és a műjégpálya építéséhez
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Az előbbivel kapcsolatosan megjegyezném, hogy még 2007-ben fejlesztésügyi
miniszterként
megkeresett az úszószövetség vezetősége, hogy az országos sportcsarnok-létesítési
programhoz
hasonlóan karoljunk fel egy uszodaépítésit is; a finanszírozás az Országos Befektetési Társaságon
(CNI) keresztül történjen, mivel
akkor rendelkezésünkre állt egy bizonyos összeg. Anatol Grinţescu
volt a kezdeményezés mozgatórugója, akit megkértem, hogy ajánljon
néhány változatot. Felhívtam a figyelmét arra, hogy a korábbi sportcsarnoképítési programtól eltérően
olyan méretű uszodákat tervezzenek, amelyekben akár európai színvonalú versenyeket is lehet majd
szervezni. Elkészült három típusterv: az egyik egy olimpiai központ,
a másik kétmedencés, nemzetközi
versenyekre alkalmas (a Május 1.
strand helyén megépítendő medence), míg a harmadik egy kisebb
méretű uszoda volt. 2008-ban bemutattuk a programot az akkori miniszterelnöknek, Călin-Popescu
Tăriceanunak, aki egyetértett ezzel,
és beindulhatott a kivitelezésük.
Egy listát állítottunk össze azokról
a városokról, ahol indokoltnak tartottuk támogatni az uszodaépítési
programot. Azt vettük figyelembe,
hogy olyan települések legyenek,
ahol fenntarthatóak a létesítmények, ugyanakkor a vízi- és/vagy az
úszósportoknak nagy a hagyomá-

nya. Ekkor kezdődött el a csíkszeredai és más városokbeli építkezés.
Természetesen Marosvásárhely is
rajta volt azon városok listáján, ahol
indokolt volt egy úszómedencét
építeni. Azóta Bukarestben egy, a
marosvásárhelyihez hasonlót építettek. Emellett tudomásom van arról,
hogy hozzáfogtak egy olimpiai
komplexumhoz is.
2010-ben kibocsátották azt a kormányhatározatot, amelynek alapján
elkezdődhetett a közbeszerzés a
marosvásárhelyi uszodánál. A versenytárgyalást még az évben megnyerte egy cég. Sajnos mielőtt
beindult volna az építkezés, a fővállalkozó és egy másik alvállalkozó
cég csődbe ment. Időközben kormányváltás történt, és a korábban
indított programok leálltak. Egyszerűen nem volt hajlandóság arra,
hogy megépüljenek az uszodák.
Közben a Multinvest cégnek, Gogolák Zsoltnak fel kellett újítania a
tervet, mert változtak a törvények
és az építkezésbeli árak is. Két év
kellett ahhoz, ameddig a CNI-nél
tisztázták, hogy minden rendben.
Ebben az időszakban legalább 20szor kellett „kilincselni” Bukarestben,
hogy
a
különböző
intézményeknél megsürgessük az
eljárást. Közben a területet, amely a
Maros sportklub tulajdonában volt,
az építkezés idejére át kellett adni
az Országos Befektetési Társaságnak, majd az uszoda felépítése után
a terület a létesítménnyel együtt
visszakerült volna a klub adminisztrálásába. Közben a kataszteri nyilvántartást is aktualizálni kellett. A
területen volt egy hőközpont,
amelynek a tulajdonjoga nem tisztázódott. Erre is várni kellett valamennyit. S az is igaz, hogy 2014-től
nem volt pénzforrás a beruházásra.
Most végre sikerült a dolog végére

(Folytatás az 1. oldalról)
– 2018-ban bővítették a kört az
egész Mezőségre; kiknek szólt a
támogatási lehetőség?
– Gyakorlatilag az előző programnak a folytatásaként tűztük ki
célul 2018-ban. Maradva a Mezőségen és a mezőségi településeknél,
a Kolozs és Beszterce megyei mezőségi településekre terjesztettük ki
a mezőgazdasági, kis összegű, viszsza nem térítendő támogatási programot. A 2018-ban meghirdetett
programra idén májusban írtuk alá
a szerződéseket, pontosabban 425öt. Azt tapasztaltuk mind a két kis
összegű program esetében, hogy
amit megfogalmaztunk a stratégiában, teljesült: támogatni azokat a
magánszemélyeket, akik mezőgazdasággal is foglalkoznak, a munkahelyük mellett megművelik a
területeiket, hiszen nincs anyagi
forrásuk, hogy fejlesztéseket eszközöljenek, vagy felújítsák a gépparkjukat. Őket kell segíteni, hogy
felzárkózzanak a piaci versenyben.
A földalapú támogatások még nem
elegendőek, nem marad pénzük fejleszteni, például traktort vagy mezőgazdasági eszközt vásárolni.
Mindkét program – a maros-mezőségi és a Kolozs-Beszterce megyei
Mezőséget érintő – esetében túlnyomórészt magánszemélyek pályáztak, kevesebb cég.
– Mi újdonságot hozott a székelyföldi
gazdaságélénkítő
program?
– A székelyföldi nagyberuházási
programot 2018 decemberében hirdettük meg, három megyére – Kovászna, Hargita, Maros – terjed ki.
A stratégiánk értelmében először
olyan mezőgazdasági nagyberuházásokat, feldolgozóegységeket fogunk támogatni, amelyek maguk

– Mekkora összeg volt
megpályázható?
– Az Európai Unió
által megszabott maximális határt alkalmaztuk,
s
ez
a
nagyberuházások esetében 7,5 millió euró.
Ennyit lehet odaítélni
egy vállalkozónak.
Úgy gondolom, hogy
a pályázatok révén
megvalósuló nagyberuházásokkal gyakorlatilag megteremtjük a
mezőgazdasági nagytermelés alapjait a
Székelyföldön.
Kozma Mónika
Fotó: Mezey Sarolta
– Megemlíthetők-e a
köré tudják gyűjteni a kistermelőnyertes cégek?
ket. Azzal, hogy segítünk egy tejfel– Cégeket nem említek, hiszen a
dolgozót vagy egy tojásfeldolgozót, pályázók projektötletekkel, költségigazából a körülötte levő falvakban vetéssel jelentkeznek. Elképzelazokat a kistermelőket segítjük, hető, hogy az a zöldmezős
akik tejet vagy tojást termelnek, hi- beruházás, az az üzem még csak paszen lesz ahová beszállítani a ter- píron létezik.
méket. A pályázatok benyújtási
Amikor aláírjuk a támogatási
határideje 2019 januárja volt, itt 72 szerződést a nyertes pályázókkal,
pályázat került elbírálásra, amely- nyilvánosságra hozzuk a cégek
ből 66 lett nyertes. A 66-ból 17 nevét, nyilván, ha beleegyeznek.
Maros, 18 Kovászna és 31 Hargita Településeket viszont említhetek.
megyei. A 66 nyertes pályázat 24 Sok esetben a jól működő, bejáramilliárd forint, azaz 343 millió lej tott cégeknek van a kis- és középtámogatást jelen.
vállalkozói pályázatoknál esélye,
A pályázatok „lefedik” a teljes hiszen az általunk nyújtott 50 száspektrumot, hiszen a pályázók kö- zalék mellé ki kell tenni az 50 százött a tejfeldolgozótól a húsfeldol- zalékot.
gozóig minden szerepel. Maros
Maros megyében a „klasszikus”
megyéből farmok – sertés-, kacsa- mezőgazdasági ágazatokban tevé– építésére, bővítésére, továbbá kenykedők pályáztak, ezek között
nagy siló, gabonatároló építésére megemlítem a kerelőszentpáli és a
pályáztak, amire nagy szükség van. nyárádtői gabonatároló silóra voPékség is pályázott technológiai natkozót. További két érdekes profejlesztésre. Maros megyében az jektet virágtermesztők nyújtottak
élelmiszeripari cégek általában fej- be, egyik egy udvarfalvi, a másik
lett technológiával rendelkeznek, egy nyárádszeredai termelő. Pályánem is pályáztak.
zott egy nyárádgálfalvi pékség is.

Örömmel tapasztaljuk, hogy
végre
elkezdődhetett
az
uszoda építése az egykori
Május 1. strand területén, és
a műjégpályát is belátható
időn belül befejezhetik.

Borbély László

járni, és reméljük, hogy a jelenlegi
miniszter ígérete szerint 14 hónap
alatt valóban elkészül, és átadják az
uszodát.
A műjégpálya befejezéséért is
nagyon sokat kellett tárgyalni Bukarestben. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a helyi tanács
korábban meghozta azokat a döntéseket, amelyek szükségesek voltak
a beruházáshoz. A Ligetben levő –
a műjégpálya alatti és a hozzá tartozó – területet hosszú távra átadták
a klub adminisztrálásába. 2013-ban
az Ifjúsági és Sportügyi Minisztériumban volt egy belső audit, aminek
alapján tévesen úgy értelmezték,
hogy a jégpályára szánt pénzt elhasználták, és ezért nem szántak
többet az épület befejezésére. Kiderült az is, hogy a hőközpont és a villanyhálózat kiépítése, ami mintegy
2 millió lejbe került, nem volt
benne az eredeti tervben, mint aho-

56 millió lej támogatás Maros megyébe

gyan a belső berendezés sem. Az
említett ok miatt 2014-től egyik
évben sem adtak pénzt a beruházásra.
Másfél évvel ezelőtt született
meg az a megoldás, hogy a minisztériumtól vegye át a félkész létesítményt az Országos Befektetési
Társaság, és készítsenek egy felmérést arról, hogy milyen helyzetbe
került az épület, mit kell még beruházni. Elkészült az átadásvételi
jegyzőkönyv. A CNI a költségvetésébe foglalta a hátralevő munkálatok új tervét és a feladatfüzet
összeállítását, amelynek alapján
meghirdethető a versenytárgyalás a
kivitelező kiválasztására. Szerencsére az eredeti közbeszerzést megnyerő fő- és alvállalkozó cégek
közös megegyezéssel visszaléptek,
így belátható időn belül meghirdethetik a közbeszerzést, s remény van
arra, hogy hamarosan folytassák a

Lesz egy nagy projekt Szovátán,
ami ha megvalósul, bár mezőgazdasági termelőegység, turisztikai látványosságnak is beillik majd. Ez
sokat fog jelenteni Szovátának. Van
egy mezőbándi projekt is, ahol egy
sikeres farmot szeretnének bővíteni.
Tehát színes a skála: állattenyésztők, gabona- és virágtermesztők,
pékségek pályáztak.
– Milyen összeg jut a Maros megyei pályázóknak?
– A 17 Maros megyei projekt
összértéke 56 millió lej. Ha az értéket vesszük, Hargita megye vezet,
mert ott vannak nagy zöldmezős
beruházások, amelyek tulajdonképpen üzemek lesznek.
– Ezt úgy kell érteni, hogy a
Hargita megyeiek „bátrabban”
vágnak bele a nagyobb projektek megvalósításába?
– Hargita megyében azért van
több zöldmezős beruházás, mert ott
évek óta tervben voltak nagyobb
üzemek. Például az egyik az ott termesztett pityókát fogja felvásárolni
és feldolgozni. Igazából csak kapóra jött az alapítvány pályázati kiírása. Székelyudvarhely mellett egy
nagy logisztikai központ fog épülni,
ami szintén integrátorszerepet fog
betölteni, mert oda be lehet gyűjteni
a környéken megtermelt terményeket. Ez a lehetőség óriási lendületet
ad a beruházásoknak.
Maros megyében nem volt ilyen
jellegű beruházás előkészítve.
Lehet, azért, mert a mezőgazdaság
és az élelmiszer-feldolgozás szempontjából ez a megye fejlettnek számít. Itt piaci alapon, segítség nélkül
teremtődött meg ennek a rendszere.
Hargita és Kovászna megyében,
úgy tűnik, a gazdaságélénkítő programok nyomán „mozdultak rá” az
üzemek létrehozására.
– Mikorra várható a szerződések aláírása?
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Fotó: Vajda György

munkálatokat és befejezzék a műjégpálya építését.
Azt még tudni kell, hogy bár az
eredeti tervezés megfelelt a nemzetközi szabványoknak, időközben
ezek változtak, és azért, hogy európai versenyeket tudjunk szervezni,
nagyobb öltözőket kell építeni. Ezt
már figyelembe veszik a terv aktualizálásakor. Mivel mozgatható
padlóval látják el a termet, nemcsak
jégpályaként, hanem multifunkcionális sportbázisként is fog működni.
Jogos volt az elégedetlenség amiatt,
hogy a 2007-ben elkezdett beruházást 2019-ben sem sikerült befejezni. Úgy érzem, megtettünk
mindent azért, hogy az ügyet kilendítsük a holtpontról. Bízzunk
abban, hogy a már beindított folyamatokat nem lehet leállítani, és
végre elkészülhet ez a sportlétesítmény is.
– A szerződések aláírása június
22-én kezdődik, és 90 napig tart.
Tehát október végéig alá kell írjuk
a szerződéseket. Ez azt jelenti, hogy
egyszerűbb projekteknél, például
egy zöldségcsomagoló sor megvásárlásánál már idén lesznek kifizetések, s elkezdhetik a beruházás
megvalósítását. Nagyobb beruházások esetén hosszabb a megvalósítás
futamideje.
A pályázathoz nem kértük még
az önrész igazolását, ami könnyítés.
Tudni kell, hogy minden uniós pályázatnál azért nehéz elkészíteni a
dokumentációt, mert előre igazolni
kell a rendelkezésre álló önerőt. Ha
nyertesnek nyilvánítottunk egy pályázatot, a támogatási szerződés
aláírásáig a pályázónak 90 nap áll
rendelkezésére, hogy bemutassa az
építési engedélyeket, illetve igazolja az önrészt, hogy aláírjuk a támogatási szerződést.
– A Pro Economica Alapítvány
elégedett-e azzal, ahogyan mozgósítani tudta az érdekelteket?
– Mind a nagy, mind a kis öszszegű pályázatok kiírását széles
körű felmérések és szakmai szervezetekkel történő egyeztetések előzték meg. Erre azért volt szükség,
hogy felmérjük az igényeket, s
hogy milyen feltételek mentén írjuk
ki a pályázatokat. Adva van egy
keret, az unió által megszabott feltételrendszer, amit be kell tartani a
felhívásokban, de próbáltuk leegyszerűsíteni a pályázati lehetőségeket, hogy ne szigorítsuk túl a
pályáztatást, s próbáljunk partnerként részt venni a folyamatban.
– Milyen pályázat várható a továbbiakban?
– A héten jár le a turisztikai pályázatunk határideje, következik elbírálás – nyilatkozta Kozma
Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója.
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Amint azt az előző részben írtuk,
a schengeni belső határok közötti
ellenőrzés eltörlését nem lehetne
megvalósítani a külső határok fokozott és összehangolt védelme
nélkül. Ugyanakkor a határellenőrzések eltörlése után a nemzetközi
bűncselekmények fokozódásának
elkerülése végett szükséges lett a
belső rendőri és bírói együttműködés megerősítése.
A külső határ átlépésénél általános szabály, hogy az EU-tagországok, valamint Svájc, Izland és
Norvégia állampolgárai enyhébb
ellenőrzésen esnek át, majd az EU
területére lépve szabadon mozoghatnak a schengeni térségben,
amennyiben ez nem haladja meg a
három hónapot.
Az EU-n kívüli, egy meghatározott közös listán szereplő országok
állampolgárainak három hónapnál
rövidebb tartózkodást engedélyező
vízumot kell kérnie attól az országtól, melyen keresztül belépnek a
schengeni térségbe, illetve amely a
fő úti céljának minősül. Minden
tagországnak jogában áll egy általa
problémásnak vélt országot felvétetni a közös listára. A schengeni
vízum, mivel egységes, egyszer kiadva az EU minden országában érvényes.
A 3 hónapnál hosszabb időre
szóló tartózkodási engedély vagy
vízum tulajdonosa 3 hónapig szabadon mozoghat a schengeni térség
többi
országában,
de
tartózkodási jogot nem szerez
ezekben az államokban. Emellett a
belépéstől számított 3 napon belül
köteles „belépési nyilatkozatot”
tenni abban a tagországban, melynek területére lép, vagy a belépési
határponton, vagy a tagország valamelyik rendőrségi hivatalában.
A menedékjogért folyamodók

kérelmét az az ország intézi, amelyen keresztül ezek a személyek az
EU területére kívánnak lépni.
Mivel a nemzeti jogok harmonizációja még nem fejeződött be, és
azon ország biztonsági szintjének
megítélése is változó, amelyből a
menedék kérője (közvetlenül vagy
átutazóként) érkezik, a kérvényeket tagországonként más és más
módon bírálják el.
Törvénytelen bevándorlás esetén annak az országnak kell gondoskodnia a bevándorlóról (és
adott esetben a határra szállítását
biztosítania), amelyen keresztül a
bevándorló a térségbe érkezett.
A rendőrségi és bírói együttműködés esetében el kell mondani,
hogy a különböző tagországok
rendőri, adminisztratív és bírói
szervei kormányközi együttműködés keretében támogatják egymást
a törvénysértések felderítésében és
megelőzésében. Gyakori kritika
ezzel kapcsolatosan, hogy ennek az
együttműködésnek nincs elég
konkrét jogosítványa a hatékony
fellépéshez. Ebben a kritikában
van igazság, viszont nem szabad
elfelejteni, hogy a rendőrségi, belügyminisztériumi
tevékenység
minden ország féltve őrzött szuverenitásának – a hadsereg, igazságszolgáltatás, adók, földügyek
mellett – egyik legfontosabb része.
Az tagállamok egymás rendelkezésére bocsátják információikat,
és az EUROPOL keretében összehangolják tiltott kábítószer-kereskedelem,
terrorizmus,
embercsempészet, emberkereskedelem és gyermekek szexuális kizsákmányolása, iparjogvédelmi jog
megsértése és termékhamisítás,
pénzmosás, pénz- vagy egyéb fizetőeszköz hamisítása elleni akcióikat. Országuk határain túl a
rendőrök meghatározott területen
belül üldözhetnek (de nem tartóztathatnak le) személyeket gyilkosság,
erőszak,
kábítószer-

kereskedelem vagy csempészés
miatt. Kötelesek erről tájékoztatni
azt az országot, melynek területén
tartózkodnak, és kötelesek segítséget kérni attól.
Az Europol évi 13.500 határokon átnyúló nyomozáshoz nyújt
hathatós segítséget elsősorban az
adatbegyűjtés, -elemzés, és -megosztás, valamint a koordináció eszközeivel. Az Europol 1999. július
1-jén kezdte meg teljes körű működését, azt követően, hogy a tagállamok
ratifikálták
az
Europol-egyezményt. Az Europol
igazgatója az ügynökség képviselője, akit az EU Tanácsa nevez ki,
ezt a tisztséget jelenleg Rob Wainwright tölti be. Az Europol székhelye Hollandiában, Hágában van.
Jelenleg kb. 800 dolgozót foglalkoztat, ezek közül körülbelül 100
elemző azzal foglalkozik, hogy Európa legveszélyesebb bűnöző- és
terrorhálózatait derítse fel.
A schengeni információs rendszer (SIS) egy strasbourgi székhelyű informatikai hálózat, amely a
tagországok rendőri és bírói szerveitől szerzi az információkat körözött
személyekről és ellopott tárgyakról
(fegyverek, autók). A SIS a schengeni mechanizmus lényege, és ez
teszi lehetővé a határellenőrző és
igazságügyi hatóságok számára,
hogy információkat szerezzenek
személyekről és tárgyakról.
A tagállamok a központi rendszerrel (a C-SIS-szel) összeköttetésben álló országos hálózaton
(N-SIS-en) keresztül táplálnak információkat a rendszerbe. Ezt a
számítógépes rendszert egy SIRENE nevű hálózat is kiegészíti,
amely a SIS emberi interfészeként
szolgál.
A SIS már 1995 óta működik,
funkcióit egy új SIS II-nek nevezett modern technológiákon alapuló rendszer vette át 2013-ban.
(Folytatjuk)

Elfogytak a háztartási gépek roncsprogramjára kiutalt értékjegyek

Következő kiírás: két hét múlva

A környezetvédelmi minisztérium kedden bejelentette, hogy hétfőn három
óra alatt elfogytak a háztartási gépek
roncsprogramjára kiutalt értékjegyek.
A következő kiírás 15 nap múlva lesz.

„A rendelkezésre álló összeg kevesebb mint
3 óra alatt kimerült. A következő kiírás 15 nap
múlva lesz a mostani kiírás során fel nem használt összegekre” – közölte a környezetvédelmi
tárca. Mint ismeretes, idén a tavalyhoz képest
megkétszerezték a költségvetést, 20 millió lejről 40 millió lejre emelték a rendelkezésre álló
összegeket. A május 24-ei és június 18-ai kiírás
során kimerült a keret fele. A hasonló kiírásoknál a magánszemélyek a Környezetvédelmi
Alap (AFM) honlapján jelentkezhetnek,
amennyiben szeretnék régi elektromos készüléküket újra váltani.
Az utalványok értéke:
• 200 lej A++ energiaosztályba sorolt mosógépre; A+++ esetén már 300 lej jár;
• 300 lej A++ energiaosztályba sorolt mosogatógépre; A+++ esetén már 400 lej jár;
• 400 lej A++ vagy A+++ energiaosztályba
sorolt légkondicionáló berendezésre;
• 300 lej A++ energiaosztályba sorolt hűtőre
vagy hűtőládára; A+++ esetén már 400 lej jár;
• 200 lej A energiaosztályba sorolt televízióra, A+ esetén már 500 lej jár.
A háztartási gépek roncsprogramjának második szakaszában 49.118 igénylésre 89.193 értékjegyet hagytak jóvá, a jóváhagyott

kérvényeket benyújtók névsorát közzétették az
AFM honlapján. Az értékjegyeket július 8-áig
lehetett felhasználni a partnerkereskedőknél. A
fel nem használt jegyekre újabb iratkozás kezdődött, ugyanis – jóllehet a programra elkülönített 40 millió lejt már az első 12 órában
előjegyezték az első szakaszban érdeklődők –,
utólag összesen csak 11,7 millió lejre vásároltak háztartási gépeket, így 28,3 millió lej továbbra is rendelkezésre állt.

Álláskeresési járadék
idei végzősöknek

A tanintézmények 2019-es
évi végzősei a tanév lezárását
követő hatvan napon belül jelentkezhetnek a megyei munügykaerő-foglalkoztatási
nökségeknél annak érdekében, hogy az országos adatbázisba kerüljenek, ami a
munkanélküli-segély igényléséhez elengedhetetlen.

Pálosy Piroska

Az álláskeresők nyilvántartásba
vétele egy megelőző és kötelező
szakasza a munkanélküli-segély folyósításának és a munkaerő-foglalkoztatás
ösztönzésének.
A
középiskolák, egyetemek, főiskolák
végzősei a felvilágosítás és személyes tanácsadás mellett állásközvetítésben,
ingyenes
szakmai
továbbképzésekben és havi anyagi
juttatásban részesülhetnek.
A középiskolásoknak június
elsejétől számított 60 napon belül
A középiskolát végzettek esetében a hatvan napot június elsejétől
számítják, mivel a 2018-as tanügyminiszteri rendelet értelmében
a líceumokban az oktatás 2019.
május 31-én zárult. A középiskolát
végzett fiatalok abban az esetben is
regisztrálhatnak, ha az
érettségi vizsgájuk sikertelen. Amennyiben a végzős
valamelyik tantárgyból
tanév végén nincs lezárva,
a sikeres pótvizsgát követő hatvan napon belül
regisztrálhat az ügynökségnél. A sikeres pótvizsga
dátuma a tanintézmény
által kibocsátott igazoláson kell szerepeljen.
Azok a végzősök, akik
hatvan napon belül nem
helyezkednek el a végzettségüknek megfelelő szakmában, és szerepelnek az
ügynökség nyilvántartásában, igényelhetik a munkanélküli-segély folyósítását, ha nem folytatják a
tanulmányaikat és nincs
jövedelmük,
illetve,
amennyiben van, az ki-

A roncsautóprogram mintájára kidolgozott
kezdeményezés révén az érdekeltek idén is értékutalványra válthatják régi típusú háztartási
eszközeiket, és az így kapott vouchert energiatakarékos gépek vásárlására használhatják.
Amikor a vásárló megkapja az új háztartási
gépet, le kell adnia egy ugyanolyan, régi, kevésbé energiahatékony eszközt. Kivételt képez
a mosogatógép, amely helyett bármilyen más
háztartási gépet elfogadnak. (szer)

Illusztráció

sebb, mint a jelenleg érvényben
lévő szociális referenciamutató
(500 lej). A munkanélküli-segély
adómentes, 250 lej, és a tanulmányok elvégzését követő hatvan nap
letelte után hat hónapig folyósítják.
Bármilyen tanintézmény végzettje, ha legkevesebb 16 éves, és a
végzéstől számított 60 napon belül
nyilvántartásba kerül a munkaerőfoglalkoztatási ügynökségnél, majd
teljes munkaidővel munkaviszonyba kerül 12 hónapnál hoszszabb időszakra, 1.500 lejes
járadékra jogosult, amelyet két
részletben fizetnek ki.
Amennyiben a végzettek a tanulmányaik befejezését követő 60
napon belül nem jelentkeznek az
ügynökségnél nyilvántartásba vétel
céljából, álláskeresésre és az
ügynökség szolgáltatásaira jogosultak, azonban elvesztik a munkanélküli-segélyhez való jogukat.
Bővebb felvilágosításért a Maros
Megyei Munkaerő-foglalkoztatási
Ügynökség (AJOFM) marosvásárhelyi kirendeltségénél, a Iuliu
Maniu utca 2. szám alatt lehet érdeklődni, vagy a 0265/269-247-es
telefonszámon, illetve a lakhely
szerinti munkaerő-foglalkoztatási
ügynökségeknél.

Az alkoholfogyasztás
veszélyei

Fotó. archív

A hét végén a közúti ellenőrzések során a rendőrök több
olyan gépjárművezetőt azonosítottak, akik vezetés előtt szeszes italt fogyasztottak. A
Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közleményében arra figyelmeztet,
hogy
alkohol
fogyasztása után tilos járművet
vezetni, mivel az bűncselekménynek számít.

A szeszesital-fogyasztás a leggyakoribb oka a vezetési képesség csökkenésének, annak ellenére, hogy a
szerepét gyakran alábecsülik, így a
balesetek fő okaként tartják számon –
áll a rendőrségi közleményben.
Alkoholfogyasztást követően a sofőrök gyakran figyelmen kívül hagyják a közlekedési szabályokat, a
megengedettnél gyorsabban vezetnek,
szabálytalan és veszélyes előzéseket
hajtanak végre. A szeszes ital fogyasztása nyomán csökken a reakcióidő,
gyengébbek a reflexek, valamint
látás-, illetve halláscsökkenés léphet
fel. A törvény keményen bünteti azokat, akik alkoholfogyasztást követően
vezetnek járművet közutakon, a véralkoholszint pedig meghaladja a megengedett szintet. (sz.p.)
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Harminckét év után újra országos
súlyemelő-bajnokság Marosvásárhelyen

A súlyemelősport marosvásárhelyi felélesztését klubot alapítottak Asociaţia Club Sportiv Haltere
várja a sportági szövetség elnöke az U17-es or- Târgu Mureş néven, mert a város a múltban sokat
szágos ifjúsági bajnokság itteni megrendezésétől. adott a sportágnak, ezért lehet rá a jövőben is épíA fiúk és lányok számára is kiírt rendezvény 32 teni, mondta a szövetség elnöke.
év után az első súlyemelőverseny, amelyet a meAz U17-es lány és fiú országos ifjúsági súlyegyeszékhelyen tartanak, mutat rá jelentésében az melő-bajnokság kedden kezdődött a ligeti sportAgerpres, amely idézte Nicu Vlad nyilatkozatát. csarnokban, 147 versenyző (közülük 62 lány és
Ebben a sportvezető emlékeztetett: a Los An- 85 fiú) részvételével, és július 19-én zárul.
geles-i olimpia ezüstérmese, Radu
Gelu idevalósi volt. Kijelentette:
meggyőződése, hogy a ligeti sportcsarnok lelátóin sok gyerek gyűl
majd össze, és közülük többen kedvet kapnak hozzá, hogy kipróbálják
a súlyemelést. Jó esélynek nevezte
a versenyt arra, hogy a sportágat a
városban és környékén népszerűsítsék. Hozzátette: annak függvényében, hogy milyen sikere lesz a
rendezvénynek, a jövőben fontosabb versenyeket is szerveznek
majd itt, akár felnőtt megmérettetéseket is vendégül láthat majd Marosvásárhely. Nicu Vlad örvendetesnek nevezte, hogy a súlyeme- A minden idők legjobb román súlyemelőjének tekintett Nicu Vlad szövetségi elnöklősport szakemberei összeálltak és ként a sportág itteni fellendülését várja a rendezvénytől

RÖVIDEN

algériai labdarúgó-válogatottnak az Egyiptomban
zajló Afrikai Nemzetek Kupája elődöntőjében
aratott győzelme utáni ünneplést követő incidensek során. A francia nagyvárosokban utcára vonult
és hatalmas ünneplésben tört ki vasárnap este több
ezer algériai és kettős állampolgárságú francia-algériai szurkoló, miután az algériai labdarúgó-válogatott az elődöntőben 2-1-re legyőzte a nigériai
csapatot. A reggelig tartó ünneplés azonban helyenként összecsapásokba torkollott a rendőrökkel Párizsban, Lyonban és Marseille-ben, sok
helyen a szurkolók tüzet gyújtottak, amely szemetesekre és gépkocsikra is átterjedt. A francia belügyminisztérium hétfői közlése szerint
országszerte 282 embert állítottak elő, közülük
249-en kerültek őrizetbe.

* A Ferencváros és a Kolozsvári CFR is ma játszik a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező 1. fordulójában. A visszavágó mérkőzéseit rendezik, és
elsőként a magyar bajnok lép pályára Razgradban,
ahol 2-1-es Fradi-vezetésről indul a találkozó
20.30 órakor (TV: M4 Sport). Félórával később a
CFR is elkezdi az Asztana elleni összecsapást,
amelynek első felvonását a kazah csapat 1-0-ra
nyerte (TV: DigiSport 1).
* Labdarúgó 1. liga, 1. forduló: Medgyesi Gaz
Metan – Chindia Târgovişte 2-2, Konstancai Viitorul – Bukaresti Dinamo 5-0. Utóbbi mérkőzést
egy ideig félbe kellett szakítani, miután a 67. percben, a házigazdák 3-0-s vezetésénél a fővárosiak
három szurkolója beszakította a kerítést, és
behatolt a pályára. A
szóban forgó drukkereket őrizetbe vették, a
rendőrség pedig kiürítette a vendégek szektorát a lelátón, akik
közül többen már
Eugen Neagoe vezetőedző lemondását követelték. A találkozó jó 20
perccel később folytatódhatott.
* Csaknem háromszáz embert állítottak
elő hétfőre virradó éjjel
Franciaországban az Ötször ünnepelhettek a Viitorul játékosai a Dinamo elleni mérkőzésen. Fotó: Look

Czimbalmos Ferenc Attila

A belga Wout van Aert nyerte hétfőn
a Tour de France országúti kerékpáros
körverseny tizedik szakaszát, amelyen
a francia Julian Alaphilippe megőrizte
sárga trikóját, míg több összetett esélyes komoly hátrányt kapott.
A Saint-Flour és Albi közötti 217,5
kilométeren egy gyorsasági részhajrá és
négy kategorizált – egy negyedik és
három harmadik kategóriás – emelkedő
várt a versenyzőkre. Egy hatfős szökevénycsoport korán eltekert a mezőnytől, amely csupán három perc előnyt
engedett, mert a befutó kedvezett a
sprintereknek. Ennek megfelelően utol
is érték a csoportot.
A sárga trikós Alaphilippe és csapata,
a Deceuninck – Quick-Step 34 kilométerrel a cél előtt komoly sebességre
kapcsolt, ezzel megszakította a mezőnyt, a vezetéshez a címvédő Geraint
Thomas és Egan Bernal sora, az Ineos

is hozzájárult. Az összetett többi esélyese közül csupán Nairo Quintana tudott a mintegy ötvenfős élcsoporttal
tartani, ugyanakkor Thibaut Pinot, Rigoberto Uran, Richie Porte, Jakob Fuglsang, illetve technikai hiba miatt még
jelentősebb hátránnyal Mikel Landa is
leszakadt. Bár próbáltak felzárkózni,
végül csak húsz másodpercre tudták faragni a különbséget, miközben teljesen
elkészültek az erejükkel, így végül 1:40
perc hátránnyal értek célba, Landa 2
perc 9 másodpercet kapott.
A mezőnyhajrában az első Tourján
szereplő, 24 éves Van Aert negyedkerék
különbséggel előzte meg Elia Vivianit,
harmadikként Caleb Ewan ért célba.
Tegnap szünnap volt a versenyen, ma
az Albi és Toulouse közötti 167 kilométer vár a mezőnyre, amely összesen
3460 kilométert teljesít a jövő vasárnapi, párizsi befutóig.

Fotó: RTL

Eredményjelző
2019-es Tour de France francia kerékpáros körverseny:
* 5. szakasz (Saint Dié des Vosges-Colmar, 175,5 km, közepes hegyi szakasz): 1. Sagan P. (Bora-Hansgrohe) 4:02:33 óra, 2. Van Aert W. (Team
Jumbo-Visma) azonos idővel, 3. Trentin M. (Mitchelton-Scott) a.i.
* 6. szakasz (Mulhouse-La Planche des Belles Filles, 160,5 km, hegyi szakasz): 1. Teuns D. (Bahrain Merida Pro CT) 4:29:03 óra, 2. Ciccone G. (TrekSegafredo) +0:11, 3. Meurisse X. (Wanty-Groupe Gobert) +1:05
* 7. szakasz (Belfort-Chalon sur Saône, 230 km, sima szakasz): 1. Groenewegen D. (Team Jumbo-Visma) 6:02:44 óra, 2. Ewan C. (Lotto-Soudal) azonos idővel, 3. Sagan P. (Bora-Hansgrohe) a.i.
* 8. szakasz (Mâcon-Saint-Étienne, 200 km, közepes hegyi szakasz): 1. de
Gendt T. (Lotto-Soudal) 5:00:17 óra, 2. Pinot T. (Groupama-FDJ) +0:06, 3.
Alaphilippe J. (Deceuninck-Quick Step) +0:06
* 9. szakasz (Saint-Étienne-Brioude, 170,5 km, közepes hegyi szakasz): 1.
Impey D. (Mitchelton-Scott) 4:03:12 óra, 2. Benoot T. (Lotto-Soudal) azonos
idővel, 3. Tratnik J. (Bahrain Merida Pro CT) +0:10
* 10. szakasz (Saint-Flour-Albi, 217,5 km): 1. van Aert W. (belga, JumboVisma) 4:49:39 óra, 2. Viviani E. (olasz, Deceuninck – Quick-Step) azonos
idővel, 3. Ewan C. (ausztrál, Lotto-Soudal) a. i.
Az összetett élcsoportja: 1. Julian Alaphilippe (francia, Deceuninck –
Quick-Step) 43:27:15 óra, 2. Geraint Thomas (brit, Ineos) 1:12 perc hátrány,
3. Egan Bernal (kolumbiai, Ineos) 1:16 p h.

Májeri Zoltán a svájci élvonalba juttatta a TV Endingent

Feljutott a svájci férfi-kézilabdabajnokság élvonalába a TV Endingen, amelyet a marosvásárhelyi
származású Májeri Zoltán edz.
A 47 éves szakember zsinórban
18 győzelmet ért el csapatával a
második ligában (Nationalliga B),
ezzel új rekordot állított fel Svájcban, és a ranglista első helyén vég-

Az öröm pillanatai

Belga siker a Tour de France
tizedik szakaszán
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zett, majd az öt mérkőzésből álló
selejtezős párharc első három öszszecsapásán is győzött a 2. liga második helyezettje, a Lakers Stäfa
ellen, így jogot szerzett arra, hogy a
következő bajnokságban az első
osztályban szerepeljen. Májeri –
miután az alsóházból vette át az
együttest – a harmadik, mindent eldöntő utolsó selejtező mérkőzésen
hazai pályán 28-25-re (14-13) diadalmaskodott alakulatával.

„Őrült idényen vagyunk túl, minden mérkőzés nehéz volt, igazi kihívást jelentett ez az idény
számunkra, de a legfontosabb az,
hogy a fiúk készen állnak az élvonalbeli játékra” – jegyezte meg Májeri a klub honlapján a feljutás után.
Mint ismeretes, a szakvezető
2018. január 1-jétől két és fél évre
kötelezte el magát a német nyelvterületen fekvő 26 kanton egyikében,
Aargauban működő TV Endingennél, miután hét évig edzte az US
Yverdon Handball Klubot (Vaud
kanton), ahol egyidejűleg a klub
férfi-, illetve női alakulatát is felkészítette (utóbbi 2012-ben újra felkerült az élvonalba), emellett
párhuzamosan az ifjúsági csapatot
és 2016 nyarától kezdődően az
U17-es válogatottat is irányította!
A marosvásárhelyi sikeredző azt
nevezi a legfontosabbnak, hogy a
csapatot minél fennebb juttassa.
„Szeretnénk a legjobb teljesítményt
nyújtani minden találkozón, ezért
keményen kell dolgoznunk, és reméljük, hogy hosszú ideig pozitív
teljesítményt nyújtunk majd. Én
mindig egyet kérek a játékosaimtól:
az ellenfél megnyerheti ugyan a

mérkőzést, ha jobb, mint mi, de mi
semmilyen körülmények között
nem adjuk oda senkinek a pontokat.
Erre kell összpontosítanunk!” –
mondta Májeri Zoltán, akit Endingenbe családja is követett, így szá-

mukra is minden szempontból gyökeres változást jelentett a váltás:
Brianna lányuk nagyon ügyesen beilleszkedett az iskolába, jól tanul,
ugyanakkor az is jólesik, hogy a városban sokat segítenek az emberek.

Májeri Zoltán játékospályafutásáról

A nyolc nyelvet folyékonyan beszélő Májeri 8 évesen kezdett el kézilabdázni a Marosvásárhelyi ISK-nál, aztán a Temesvári Politehnica
csapatánál mutatkozott be az élvonalban. Kézilabdakapusként 20 évesen került külföldre: a francia Mulhouse és Besancon, majd a tunéziai
Club Africane, aztán a győri Rába ETO, a norvég Vestli IL, a macedón
VV Tikes Kavarci, az izlandi Fram Reykjavik, a kuvaiti Szulibihat alakulatait erősítette, később az ukrán ZTR Zaporozsje, a német Vfl Potsdam, a svájci Grasshopers Amiticia Zürich és a dán Aarhus M/THY
Handbold MT együtteseinél kézilabdázott profiként, utóbbinál hagyta
abba az aktív sportolást.
Májeri Zoltán kézilabdázóként a tunéziai válogatott első számú biztos kapusaként vált ismertté, de volt macedón kupagyőztes, Ukrajnában bajnok, kupagyőztes és Szuperkupa-győztes is, Izlandon bajnok,
Liga-kupa-győztes, aztán Szuperkupa-győztes, végül Svájcban bajnok
és kupagyőztes lett.
Ukrajnában és Izlandon a statisztikák szerint a bajnokság legjobb
kapusa címet is átvehette, az izlandi bajnokság álomegyüttesébe is bekerült, ugyanakkor ő lett a szigetországi pontvadászat legjobb kézilabdázója. A kuvaiti csapattal győzött az Ázsiai Bajnokok Ligájában, majd
beválasztották a BL All-Star csapatába, míg a tunéziai Club Africanenal országos bajnok és kupagyőztes volt. Hasonló külföldi sikerekkel
kevés hazai, egyben Maros megyei sportoló büszkélkedhet.
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Új vegyifegyver-ellenőr
csoport vizsgálódhat
Szíriában

Az OPCW-t 1997-ben hozták
létre a nemzetközi vegyifegyver-tilalmi szerződés betartatására. Eddig
csak arra volt felhatalmazása, hogy
megállapítsa, hajtottak-e végre vegyifegyver-támadást, arra nem,
hogy azonosítsa az elkövetőket.
Tavaly júniusban az OPCW tagállamai rendkívüli ülésükön felállítottak egy úgynevezett vizsgálati és
azonosító csoportot (IIT), amely
azonban tovább mélyítette a feszültségeket az ENSZ támogatását élvező szervezeten belül.
A csoport eddig a következő
három évben lefolytatandó első
vizsgálatok színhelyeit állapította
meg. A brit javaslatra létrehozott
tízfős csoportot támogatta az Egyesült Államok és az Európai Unió, de
ellenezte Oroszország, Irán, Szíria
és a szövetségeseik.
Szíria nem volt hajlandó vízumot
adni a csoport tagjainak, a szükséges dokumentumokat is megtagadta
tőlük – közölte Fernando Arias, az
OPWC főigazgatója a tagállamoknak küldött jelentésben, amelyet a
múlt hónapban tettek közzé.
2018. április 7-én több tucat áldozatról érkeztek hírek az akkor a
lázadók kezén lévő és a szíriai erők
által elkövetett dúmai támadás után.
Donald Trump amerikai elnök a szí-

riai hadsereget vádolta a támadás
elkövetésével, és egy héttel később
Franciaország és Nagy-Britannia támogatásával rakétatámadásokat
rendelt el a szíriai kormány létesítményei ellen.
Bassár el-Aszad szíriai elnök
kormánya és az őt katonailag támogató Oroszország tagadja,
hogy vegyi fegyvert vetett volna
be, és a lázadókat vádolja, hogy
azok követték el a támadásokat,
hogy a szíriai erőket tegyék érte
felelőssé.
Szíria 2013-ban lett a vegyifegyver-egyezmény részese, és beleegyezett az OPCW ellenőrzésébe,
miután Barack Obama amerikai
elnök hadművelettel fenyegette
meg. Az Oroszország közreműködésével nyélbeütött megállapodás
részekén Damaszkusz ígéretet tett
arra, hogy maradéktalanul megsemmisíti vegyifegyver-létesítményeit,
ennek ellenére a 2011-ben kezdődött polgárháborúban rendszeresen
hajtottak végre támadásokat a tiltott
fegyverekkel.
Az ENSZ és az OPCW közös
nyomozati missziója (JIM) megállapította a vegyifegyver-támadások
felelőseit, de Oroszország megvétózta a misszió mandátumának
2017 novembere utáni meghosszabbítását. A nyomozati misszió több
jelentésében is megállapította, hogy
a szíriai hadsereg fegyverként szarin- és klórgázt, az Iszlám Állam
terrorszervezet pedig mustárgázt
vetett be a csatatereken.
Az OPCW újonnan felállított
csoportja 2015-ig visszamenőleg
olyan
vegyifegyver-támadások
helyszínére összpontosít majd,
amelyeknek elkövetőit még nem
azonosította a JIM – írja a Reuters.
(MTI)

óta a határ mentén állomásoztatott
salvadori csapatok átlépték a határt,
a hondurasiak ellenálltak, majd lebombázták az ellenség utánpótlási
vonalait és üzemanyag-tartalékait.
A harcokban mindkét fél túlnyomórészt második világháborús haditechnikát használt. A háború
azonban csak öt napja tartott, amikor a salvadori hadseregnek elfogyott a lőszere, az üzemanyaga és
a készletei. Az ország katonai erejét jól mutatta, hogy elfoglalták az
ellenséges országot, de ott már
nem tudták megdönteni a kormányzatot.
Az Amerikai Államok Szervezete már a harcok kirobbanásának
másnapján összeült, tűzszünetet
követelve. A fegyvernyugvás végül
július 20-án lépett életbe. Az utolsó
salvadori katona augusztus 2-án
vonult ki Hondurasból, az elnök
ugyanis garantálta, hogy nem esik
bántódásuk az országban maradt
salvadoriaknak. A hivatalos békekötésre egészen 1980. október 30ig kellett várni, ekkor írták alá azt
a megállapodást, amely rendezte a
Fonseca-öböl és öt egyéb vitatott

terület hovatartozását. A Nemzetközi Bíróság 1992-ben 374,5
négyzetkilométernyi területet ítélt
Hondurasnak, de a végleges határvonal megvonására 2006-ig kellett
várni.
Ryszard Kapuscinski helyszíni
tudósításokon alapuló Futballháború című kötete 1988-ban jelent
meg magyarul. A lengyel újságíró
így összegezte az eseményt: „A futballháború mindössze száz óráig
tartott. Az áldozatok száma hatezer
halott, tizenvalahány-ezer sebesült.
Körülbelül ötvenezren veszítették el
az otthonukat és a földjüket. Sok
falut leromboltak. A háború nem oldott meg semmit. A határ ugyanaz
maradt, csak úgy gondolomra húzták meg a bozóton át, olyan hegyvidéken, amelyre mindkét fél igényt
tart. Mindkét kormány rendkívül
elégedett a háborúval, mivel Honduras és Salvador néhány napig a
világsajtó legelső oldalán szerepelt.
A kis országok a harmadik, a negyedik s a további világból csak
akkor számíthatnak élénkebb érdeklődésre, ha vérontásra szánják
[el] magukat.” (MTI)

A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) újonnan felállított csapata fog vizsgálatot
folytatni a szíriai polgárháború idején elkövetett kilenc
valószínűsített vegyifegyvertámadás, köztük a dúmai támadás tetteseinek felderítése
érdekében – értesült a Reuters brit hírügynökség megbízható forrásból.

Ötven éve zajlott a közép-amerikai „futballháború”

Ötven éve, 1969. július 14-én
kezdődött a „futballháború”,
egy öt napig tartó, mintegy
hatezer halálos áldozatot követelő és gazdasági összeomlást okozó katonai konfliktus
Salvador és Honduras között.
A tényleges összecsapásokra
a felek közötti labdarúgó-világbajnoki selejtező mérkőzések adtak ürügyet.

A futballháborúnak (spanyolul:
La guerra del fútbol, vagy más
megnevezéssel százórás háborúnak) nevezett ellentét a két ország
között nem a labdarúgásból eredt,
de a sportág érzelmi erejét jelzi,
hogy a mérkőzések még inkább felkorbácsolták az indulatokat, tényleges összecsapásokhoz vezettek.
Kétségtelen, hogy a három focimeccs mindenképpen hozzájárult a
háború kitöréséhez.
Az első meccset, amely a házigazdák 1:0-s győzelmével ért véget,
1969. június 8-án rendezték Hondurasban. Ez talán nem véletlen, a
helyi rádió ugyanis a mérkőzés előtt
közölte, hogy melyik szállodában

laknak a salvadoriak, a hazai szurkolók pedig gondoskodtak arról,
hogy ne legyen nyugodt éjszakája
az ellenfél játékosainak. A meccset
követően egy tizenhét éves salvadori lány csalódottságában szíven
lőtte magát. Tettével nemzeti hőssé
vált. Három nappal későbbi temetését a televízió egyenes adásban közvetítette; koporsóját az ország
kormánya és a hadsereg vezérkara
kísérte utolsó útjára.
A június 15-i visszavágót a salvadoriak nyerték 3:0-ra. Nem voltak barátságosak a körülmények a
vendégcsapat számára, a stadiont
katonák zárták körül, nemzeti lobogójukat elégették, és helyette egy
sáros rongyot húztak fel a zászlórúdra. Az utcán néhány hondurasi
sportturistát meglincseltek, kétszáz
idegen rendszámú gépkocsit felgyújtottak. A hondurasi csapatot
csak megerősített védelem mellett
tudták kimenekíteni az országból.
Alig néhány órával a mérkőzés után
lezárták a közös határt, és mindkét
ország hadseregét riadókészültségbe helyezték.
A Nemzetközi Labdarúgó-szö-

vetség (FIFA) akkori szabályai szerint a továbbjutás kérdése egy harmadik, semleges pályán lejátszott
mérkőzés eredményével dőlt el.
Ennek a találkozónak június 26-án
Mexikóváros adott otthont. 3:2-re
Salvador győzött, így ők jutottak ki
a világbajnokságra.
A meccsek keltette feszültség később sem csillapodott: mindkét országban folyamatosak voltak az
utcai zavargások, a durva politikai
kijelentések. Amikor ismeretlen elkövetők meggyilkolták az egyik
Hondurasba akkreditált salvadori
diplomatát, 1969. július 4-én megszakadtak a diplomáciai kapcsolatok, és a 260 kilométeres közös
határon megszokottá vált a szórványos tűzharc. Aztán július 14-én
egy salvadori katonai gép megjelent Tegucigalpa, a hondurasi főváros fölött, és ledobott egy
robbanószerkezetet, amit a hondurasiak szőnyegbombázásnak állítottak be.
Elkezdődött a világtörténelem
első futballháborúja, amely kereken
száz órán át tartott. A sokkal jobban
felszerelt és elővigyázatosan hetek
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A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Havadtőre, Nyárádkarácsonba és Backamadarasra. Bővebb
információ
a
0265/224-300-as
telefonszámon
vagy
a
www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

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

A MAROSVÁSÁRHELYI
TRANSILVANIA REPüLŐTÉR
versenyvizsgát szervez
egy SZAKFELÜGYELŐI állás betöltésére

a repülésszabályozási részlegre – COR-kód 214441 –, meghatározatlan időre.
A versenyvizsga időpontja: július 23.
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265/328-888-as telefonszámon.

ADÁSVÉTEL
ELADÓ első osztályú, első emeleten

levő háromszobás tégla tömbházla-

kás a régi Tudorban (Bucsin utca). Ér-

deklődni

a

0744-867-496-os

telefonszámon. (3504-I)

ELADÓK 60-70 kg-os disznók. Tel. 0728971-777. (3525)

ELADÓ kemény tűzifa, 140 lej. Tel. 0740570-753, 0745-793-465. (3536)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat.

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (1/3230)

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost. Tel.
0744-572-889. (21373)
TETŐJAVÍTÁS,

csatornázás,

festés-

mázolás, szigetelés, teraszjavítás. Tel.
0759-467-356. (3513)

BÉRBE ADÓ új helyiség (engedélye-

zett parkolóval) egészségügyi tevé-

kenységre.

Tel.

(3532-I)

0771-258-513.

MEGEMLÉKEZÉS
El nem múló fájdalommal

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej). Érdeklődni hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni
utca 85. szám alatt. (63847-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3.
szám (November 7.). (63859-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21356)

A KOVÁCS PÉKSÉG BOLTI ELADÓT alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (21398)

ALKALMAZUNK RAKTÁROST és SZENDVICSKÉSZÍTŐT, előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel.
0741-215-738. (21398)

CSATLAKOZZ A PETRY MAROSVÁSÁRHELYI CSAPATÁHOZ! Mosolygós, kedves NŐI és FÉRFI
ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi hentesboltjainkba. Szakmai tapasztalat nem szükséges, mindenki
betanításban részesül. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro. Tel: 0733-990-055. (-I)

AZ OLIGRAF NYOMDÁSZT, SEGÉDNYOMDÁSZT, GÉPLAKATOST, SZERSZÁMLAKATOST, FINOMMECHANIKUST alkalmaz. Az önéletrajzot e-mailben az office@oligraf.ro címre, vagy a székhelyen
(Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 53. szám alatt) lehet beadni. (21413-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
életünk legszomorúbb napján,
július 18-án, TAVASZI IBOLYA
halálának
évfordulóján.
Gondoljanak rá kegyelettel
mindazok, akik ismerték és
szerették. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Édesanyja,
testvére
és
családja. (3529-I)

emlékezünk július 17-én a

drága jó férjre, édesapára,
nagyapára,

dédapára,

a

szabédi CSÉCS JÓZSEFRE

halálának első évfordulóján.
Emlékét
zártuk.

(3501-I)

örökre

Szeretett

szívünkbe

családja.

Szívünk soha el nem múló
fájdalmával

életünk

szomorúbb

napjára

leg-

emlé-

kezünk, július 17-ére, DASCĂL
FERENCZRE, a drága jó férjre,
apára,

halálának

tatára,
4.

dédtatára

évfordulóján.

Emléked és szereteted mindig
szívünkben

él.

Nyugodj

békében,

drága

tatikánk!

menyed,

Márta,

unokáid:

Feleséged, Délia, fiad, Misu,
Milán, Tünde családjukkal és
a kicsi dédunokák. (3514)

Jóságos szívük pihen a föld
alatt, minden könnycseppünk
nyugtassa
álmukat.
Fájó
szívvel
emlékezünk
szüleinkre, a székelyvajai
MÁN ANNÁRA halálának 30.,
valamint MÁN JÁNOSRA
halálának 27. évfordulója
alkalmából. Emlékük legyen
áldott, nyugalmuk csendes!
Szeretettel gondol rájuk négy
lányuk, vejük, menyük és
kilenc unokájuk. (3538-I)

ELHALÁLOZÁS
Küzdelmes volt az út, mely most
véget ért, fáradt tested megpihenni tért. Végső utadra indulj
megnyugodva, szeretetünk elkísér égi otthonodba.
Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték,
hogy a drága édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs,
rokon, ismerős és jó szomszéd,
özv. CSERGŐ MARGIT
életének 75. évében megpihent.
Gyermekei és unokái iránti gondoskodó, meleg szeretetét mindörökké szívünkben hordozzuk.
Drága halottunk temetése július
19-én, pénteken 15 órakor lesz az
új kórház mögötti temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (3526-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
anyatársunktól,
CSERGŐ MARGITTÓL.
Apatársa, Péter és anyatársa,
Erzsike. (3526-I)
Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa,
rokon és jó szomszéd,
KISS EMIL
hosszú, de türelemmel viselt
szenvedés után 93. évében 2019.
július 16-án csendesen megpihent. Temetése július 18-án, csütörtökön 14 órakor lesz a
katolikus temetőben, unitárius
szertartás szerint.
A gyászoló család. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Kedves Éva! Együttérzésünkkel és szeretetünkkel, reméljük, hogy könnyítjük ezt a
nehéz
időszakot,
ami
ÉDESANYÁD elvesztését kíséri. Nyugodjon békében! A
Medicare Alapítvány és a dr.
Finna Judit Családorvosi Rendelő munkatársai. (sz-I)
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Körutazások
és városlátogatások 2019

Autóbusszal:

• Hollandia, 2019. augusztus 12. / 7 nap, 409 euró/fő
• Balti államok – Lengyelország – Helsinki, 2019. augusztus 26. /
9 nap, 500 euró/fő
• Észak-Olaszország és a Francia Riviéra, 2019. augusztus 30. /
9 nap, 459 euró/fő
• Horvátország – Bosznia-Hercegovina, 2019. szeptember 1. /
8 nap, 345 euró/fő
• La Bella Italia és Dél-Olaszország gyöngyszemei,
2019. szeptember 1. / 11 nap, 499 euró/fő
• Spanyolország + Marokkó, 2019. szeptember 17. / 13 nap, 639
euró/fő
• Törökország – Kappadókia – Rhodosz, 2019. szeptember 17. /
14 nap, 559 euró/fő

Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró/fő

Vakációs könyvajánló

Eljött a nyaralások ideje, amikor a vízparti napozások alkalmával talán több idő és kedv akad az olvasásra.
Az uborkaszezonban ez hasznos és élvezetes időtöltés lehet. Ebből az alkalomból felhívjuk a figyelmet
Kovács Levente három regényére, melyeket még meg lehet vásárolni a Gutenberg könyvesüzletekben. Az
És jött az Aranykorban a kommunizmus idején zajló, a kultúrába, a családi életbe, akár a szexuális kapcsolatokba is befurakodó manipulációk gyakran tragikus fejleményeit lehet követni. A megoldás című regény
a terrorizmus bizonyos torzulásaiból, a maffia és a prostitúció összefonódásából kikerekedő izgalmas és kalandos történet, A nimfa mosolya a fantasy világába visz, egy lehetséges párhuzamos dimenzió és a földi
életünk közötti kapcsolat felvételének eshetőségeit vizsgáló izgalmas kalandregény.
Gutenberg könyvesbolt:
Marosvásárhely, Rózsák tere 57. szám, telefon: 0752-032-950
www.gutenbergkonyvesboltmarosvasarhely.ro

