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Indokolatlanul csökkentették a magyar helyek számát

Erődemonstráció és figyelmeztetés

Olvasóink
figyelmébe!

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a Népújságot Marosvásárhelyen szabadeladásban
a következő újságosstandokon
vásárolhatják meg:
• Rózsák tere – Győzelem tér:
öt helyen
• a Cuza Vodă utcai napipiacon
• a kövesdombi napipiacon
• az oroszpiacon

Érdeklődni:
Borbély Ernő,
mobil: 0742-828-647.

AWAKE 3.

A zenei kínálat mellett elsősorban a
kortárs művészetekre és irodalomra
fókuszáló AWAKE ez évben is a gernyeszegi Teleki-kastély parkjának árnyat adó fái alatt kerül
megrendezésre, az eseménysorozatot
nemrég a legjobb tíz európai boutiqefesztivál közé rangsorolta egy rangos
külföldi kiadvány.

____________5.
Éremeső
a Cseh-termékeknek

Nemrég tért haza a kebelei Csehtanya gazdája a hatodik alkalommal
rendezett nemzetközi bor- és lekvárversenyről Szlovákiából – és nem is
üres kézzel. Termékeiket egyre jobban
értékelik és keresik.

A győzelem tudatában tartott erődemonstráció, a helyzet
megváltoztathatatlanságára irányuló figyelmeztetés volt a
marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem idei ballagási ünnepsége, amelyet a sportstadionban tartottak. Olyan nagy
teremmel ugyanis nem rendelkezik a város, hogy az 1.900
végzőst és hozzátartozóit befogadhatta volna.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

A díszbeszédek már az öröm mámorában hangzottak el, hiszen az
egyetem vezetői és meghívottaik feltételezhetően értesültek arról, hogy
egy nappal korábban az ARACIS, a Romániai Felsőoktatás Minőségét
Biztosító Ügynökség (egy június 27-i határozatát újratárgyalva) úgy döntött, hogy az idén meghirdetett államilag támogatott 140 helyről a jövő
évi felvételi vizsgára 120-ra csökkenti az általános orvosi kar magyar
hallgatói által elfoglalható helyek számát. Tették ezt egy olyan szakon,
amelynek önálló akkreditációja van. Azt is meg kell említenünk, hogy
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Százéves
Bálint gazda

Július 28-án töltötte a száz évet Bálint
György, népszerű nevén Bálint gazda,
Prima Primissima díjas kertészmérnök, újságíró, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, volt
országgyűlési képviselő.

____________9.

Ritka őszinteség

Benedek István

Nem gyakori jelenség a regáti politikai életben az őszinteség, de
azért a fehér hollónál nagyobb eséllyel találkozni vele. Egy ilyen
példa a kormány pénzügyérének egy múlt heti rendezvényen való
felszólalása volt, ahol azért nem tudni, hogy véletlenül-e vagy sem,
de kimondta, hogy a politikai osztály nem sokat tett az adócsalás
felszámolásáért.
Ennek a jelenségnek a kialakulásához átgondolatlan adópolitika
és kaotikusan működő, gyengén szervezett intézményrendszer kell,
ezek a tényezők pedig nemhogy az utóbbi harminc – ahogy ő emlegette –, hanem száz évben is adottak voltak e szép hazában.
Abban is egyetérthetünk emberünkkel, hogy ez komoly problémát
jelent. Amióta az európai államközösség tagországa vagyunk, a
bruttó nemzeti össztermékhez viszonyított adóbevételek arányát
nézve néhány évig megelőztük déli szomszédunkat, de tartósan
soha senki nem jelentett fenyegetést sereghajtó pozíciónkra. És ez
egyenes összefüggésben áll azzal, hogy az életszínvonalunk is lentről kukucskál a bányabéka ülepére felfelé, ha a nyugati fertállyal
vetjük össze.
Az adócsalásban néha még az állam is segédkezet nyújt adófizető polgárainak. Mert hiába van beleírva a törvényekbe, hogy májusig le kell adni a személyi jövedelemadó-bevallást, ha állambátyó
intézményrendszerének fejlettsége a kőkorszaki szakikéhoz méltó,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 1 perckor,
lenyugszik
20 óra 55 perckor.
Az év 212. napja,
hátravan 153 nap.

Ma OSZKÁR,

holnap BOGLÁRKA napja.

Lóra pattannak a marosszékiek is

BOGLÁRKA: újabb keletű

női név a boglárka virágnévből.

IDŐJÁRÁS

Változékony időjárás

Hőmérséklet:
max. 320C
min. 170C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. július 30.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7301
4,2441
1,4433

194,8857

Tájékoztató nyárádmenti gazdáknak

A Nyárádmente fesztivál keretében július 31-én, ma 16
órakor tájékoztató előadást tartanak a Nyárád Mezőgazdasági Szövetkezet tagjai számára a nyárádszeredai Deák
Farkas Általános Iskola amfiteátrumában. A találkozón
részt vesz Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke,
Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke, továbbá előadást tart Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány elnöke.

Közvita a segesvári vár
restaurálásáról

Az Országos Örökségvédelmi Intézet a Segesvári Polgármesteri Hivatallal és a Romániai Építészek Rendjével közösen másodszor tart közvitát a segesvári vár restaurálása
kapcsán augusztus 9-én, pénteken 15 órakor a Sander-teremben (Turnului 1. szám). Míg az első közvitán a közintézmények
és
szakmai
egyesületek,
az
örökségvédelemben és turizmusban érintett civil szervezetek, valamint a média képviselői vettek részt, az újabb
megbeszélésre elsősorban a segesvári lakosokat várják.

A Teleki Téka a 7R római fesztiválon

A Teleki–Bolyai Könyvtár idén is részt vesz a Mikházán augusztus 3-án, szombaton zajló 7R római fesztiválon. A mikházi ferences kolostor könyvtárának legnagyobb része a
rendház államosítása után a Teleki Tékába került. A kolostortemplom hűvösében 11 órától különleges élményre számíthatnak a betérők, ugyanis az egykori 1500 kötetes
kolostorkönyvtár legszebbjeiből láthatnak majd összeállítást. A kolostorkertben különböző könyves kézműves-foglalkozásokra kerül sor, papírmerítés, címertervezés,
valamint kalligráfia témában.

A lovas sportok kora ismét felemelkedőben van – most Nagyernye ad otthont egy vágtának

Szombaton és vasárnap igazi lovas ünnep lesz Nagyernyében, ugyanis a hét végén itt rendezik meg a Székely
Vágta marosszéki előfutamait. A vágta ezúttal is kétnapos
lesz: a résztvevők szombaton délelőtt iratkozhatnak be és
kapják meg a szervezési útmutatókat, majd 13–16 és 17–
19 óra között rendezik meg a gyorsasági versenyeket, ahol
sorshúzás alapján kettesével indulnak a lovasok, a győztesek újabb fordulókban méretkeznek meg. A gyorsasági verseny szünetében a sepsiszentgyörgyi Sas Íjászok
lovasíjász-bemutatójára kerül sor.
A benevezett résztvevőknek kötelező a vasárnapi ügyességi versenyen is részt venni, ahol a pályán 15-20 akadálylyal szembesülnek, és amelyeken lehetőleg hiba nélkül kell
átjutni, mert a rontott feladatok mindegyike másodpercre
átszámított büntetőértékkel bír, ami hozzáadódik az illető
versenyidejéhez. Az ügyességi futamokat 10–13, 14–15,
16–18 óra között tartják. Ezek szüneteiben sem unatkoznak
majd a nézők, ugyanis 13 órától sor kerül a részt vevő lovasok felvonulására, illetve a lustrára (seregszemle), fél óra
múlva pedig a verseny részét képező érdekes programpontot, a Napvágta produkciót láthatja a közönség, ami tulaj-
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donképppen 10-12 ló és lovas látványos csapatmozgása,
egy lovas karüsszel.
A végső eredményt a gyorsasági és ügyességi próbán
szerzett összesített pontok adják. Óvást, észrevételt a futam
befejeztétől számított fél órán belül lehet tenni, a győzteseket egy óra múlva hirdetik ki, illetve díjazzák. A legjobbak a Széki Vágta döntőjén vehetnek részt, amelyet
augusztus 24–25-én rendeznek Székelypálfalván, és ahol
3000, 2000 és 1000 lej értékű ajándékok várják azokat a
legjobb lovasokat, akik minden széki megmérettetésen rajtvonalhoz állnak. A versenyen nem hivatásos lovasok vesznek részt, a gyorsasági és ügyességi számban mindenki
saját tulajdonú lóval és mindkettőben kötelezően ugyanazzal az állattal indulhat. A Széki Vágtát 2013-ban azzal a
céllal indították, hogy a lóval kapcsolatos egykori erényeket és képességeket, illetve a lovaglás közösségformáló
erejét újraélesszék, és hogy a munkalovakat tartó székelyeknek alkalmat teremtsenek a megmérettetésre. A Vágta
szervezője a székelypálfalvi Mária Lovagja kulturális, hagyományőrző és sportegyesület, a Napvágtát a Szabad Székely Lovas Tízes mutatja be. (gligor)

Júliusi nyerteseink

Eltűnt petelei férfit keresnek

Július 26-án egy petelei nő értesítette a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőséget, hogy fia, a 46 éves Moldovan
Sorin, szintén petelei lakos önként távozott otthonából, és
nem tért haza. A férfi ismertetőjegyei: körülbelül 1,75 m
magas, gesztenyebarna hajú, barna szemű, különösebb
ismertetőjelei nincsenek. Eltűnésekor az illető szürke sportnadrágot és felsőt, kék sportcipőt és kék sapkát viselt. Moldovan Sorin megtalálására általános körözést rendeltek el.
Aki részletekkel tud szolgálni az eltűnt személy hollétéről,
hívja a 0265-202-467-es számon a rendőr-felügyelőség
nyomozóosztályát, a legközelebbi rendőrőrsöt vagy a 112es egységes hívószámot.

Biciklis baleset
Nyárádköszvényesen

Július 28-án, vasárnap délelőtt Nyárádköszvényes mellett
egy 46 éves marosvásárhelyi kerékpáros elővigyázatlanul
az ellentétes sávra áttérve egy gépkocsinak ütközött, amit
egy 41 éves marosvásárhelyi férfi vezetett. A balesetben a
kerékpáros súlyosan megsérült.

Megszegte a távoltartási végzést

Vasárnap egy 31 éves nő értesítette a radnóti rendőrséget,
hogy 38 éves élettársa, megszegve az egy hónappal korábban elrendelt, fél évre szóló távoltartási végzést, behatolt a lakásába, és megfenyegette. A férfi ellen a
marosludasi bíróság június 27-én rendelte el a távoltartást,
miután az illető alkohol hatása alatt megfenyegette és bántalmazta élettársát és annak kiskorú lányát. A rendőrség a férfit 24 órára őrizetbe vette, az ügy kivizsgálása folytatódik.

Mentőautó ütötte el

Vasárnap este Marosvásárhelyen, az 1989. December 22.
úton egy, a sürgősségi esetekre figyelmeztető, villogó fényjelzéssel közlekedő mentőautó elütött egy gyalogost, amint
szabálytalanul próbált átkelni az úton. A gyalogos súlyosan
megsérült.
Híszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Harmincnégy hűséges előfizetőnk jelenlétében került sor
a Népújság által felajánlott havi nyeremények kisorsolására
a szerkesztőségben. A Hűséges előfizető nyereményjátékra
Marosvásárhelyről 285 levél érkezett, vidékről 47. A két
vidéki nyertes: Derzsi Ferenc (Szováta, Tölgyes u. 6. sz.)
és Ács Rozália (Marosszentgyörgy, Új u. 5/6. sz.).
Marosvásárhelyi nyerteseink: Józsa Sándor (1848. út
27/41. sz.), Mezei Albert (Rózsák tere 33/22. sz.) – mind-
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ketten jelen voltak a sorsoláson, és átvették nyereményüket
–, Mihálydeák Erzsébet (Şurianu u. 4/16. sz.) és Menyhárt
Margit (Dobrogeanu Gherea u. 35. sz.).
A 100 lej értékű Hűségtombola díj nyertese Tamás Zoltán Csaba kövesdombi előfizetőnk.
A nyeremények átvehetők munkanapokon 8–14 óra között a szerkesztőségben, az 57-es irodában, telefon: 0742828-647. (B. E.)
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Lemondott a belügyminiszter
a caracali ügy miatt

Bejelentette lemondását kedden Nicole Moga belügyminiszter a nemi erőszak és gyilkosság áldozatává lett 15 éves lány ügye miatt. Viorica Dăncilă
kormányfő Mihai Fifor stratégiai partnerségekért felelős kormányfőhelyettest javasolja ügyvivő belügyminiszternek Moga helyére. A tisztségébe alig
hat napja beiktatott tárcavezető azzal indokolta lemondását, hogy ezzel a gesztussal próbálja megmenteni a belügyminisztérium megtépázott
tekintélyének maradékát. Elismerte: a minisztérium
több – már leváltott vagy azonosítására és szankciójára váró – alkalmazottja követett el mulasztásokat az ügyben. Moga kifejezte reményét, hogy
lemondása egy új kezdetnek nyithat utat a belügyminisztérium életében.

A múlt héten elrabolt, megerőszakolt és megölt Alexandra
ügye hatalmas felháborodást váltott ki az országban, miután
kiderült, hogy hiába hívta háromszor is a 112-es segélyhívó
számot elrablója telefonjáról, a hatóságok nem voltak képesek
idejében közbelépni, hogy megmentsék az életét.
A rendőrség belső vizsgálata szerint a segélyhívást fogadó
szolgálatos rendőr nem hitt az áldozatnak, felületesen járt el,
nem próbált részleteket megtudni fogva tartása helyszínéről.
Közben újabb nyomozati részletek kerültek napvilágra,
amelyek azt a feltételezést erősítik meg, hogy Alexandra gyilkosa egy emberkereskedelemre szakosodott, romániai lányokat külföldön prostitúcióra kényszerítő hálózatnak dolgozott.
Az áldozat nagybátyja, az Országos Koalíció Románia Modernizálásáért nevű civil szervezetet vezető Alexandru Cumpănaşu Facebook-oldalán tett közzé egy – állítása szerint a
rendőrségtől származó hivatalos – kronológiát, amely szerint
Alexandra szülei már szerda este bejelentették a rendőrségen,
hogy lányuk reggel óta eltűnt.

Csütörtök reggel Alexandra anyját – rendőrségi kihallgatása
közben – felhívta egy férfi, hogy megnyugtassa: a lány jól van,
és Angliába készül „pénzt keresni”. A kihallgatást végző
rendőr többször próbálkozott visszahívni az illetőt, de az már
nem válaszolt. Ezt követően a caracali rendőrség kezdeményezte, hogy vegyék fel Alexandrát az országosan körözött eltűntek listájára. A lányt tehát már kereste a rendőrség, amikor
sikerült felhívnia a 112-es segélyhívót.
A hatóságok számára jól ismert módszer az, hogy az emberrabló, lányokat külföldön futtató bűnszövetkezetek –
Alexandra esetéhez hasonlóan – megnyugtatásnak szánt, külföldi „munkavállalásról” szóló telefonhívásokkal próbálják
rávenni a rokonságot, hogy ne kerestesse az eltűntet. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) szerint annak a 18 éves, áprilisban eltűnt lánynak a rokonai is
kaptak hasonló telefonhívást, akit – a saját vallomása szerint
– ugyanaz a férfi ölt meg, aki Alexandra elrablását és meggyilkolását is bevallotta. A 18 éves Luiza nagyapját azzal hívta
fel egy férfi, hogy a lány nem akar már hazatérni, mert Svájcban talált munkát.
A gyanúsított azt állította: Alexandrát csütörtök délben ölte
meg, amikor rajtakapta, hogy felhívta a 112-es segélyhívó számot. A házba 19 órával később, péntek reggel hatolt be a rendőrség.
Kedden a nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülésén is napirendre kerül a caracali gyilkosságok ügye és a hatósági mulasztások elemzése.
Az ügy miatt múlt héten már menesztették tisztségéből a
román rendőrség országos, illetve Olt megyei parancsnokát,
Caracal rendőrfőnökét és Olt megye kormánybiztosát (prefektusát), hétfőn pedig lemondott a Különleges Távközlési Szolgálat (STS) vezetője, amiért nem sikerült idejében
beazonosítani az elrabolt lány segélyhívásainak helyét. (MTI)

A brit külügyminiszter kizárta
a lefoglalt tartályhajók cseréjét Iránnal

A brit külügyminiszter kizártnak
nevezte hétfőn, hogy Nagy-Britannia a Hormuzi-szorosban az
iráni Forradalmi Gárda által lefoglalt brit tartályhajó elengedéséért
cserébe visszaszolgáltassa a korábban Gibraltárnál lefoglalt iráni
tankert.

Dominic Raab a BBC rádió közéleti
4-es csatornájának Today (Ma) című politikai magazinműsorában kijelentette,
nem lesz „quid pro quo” megoldása a
helyzetnek, azaz kormánya nem hajlandó egyenrangúként kezelni a két különböző esetet.
Az iráni vezetés a múlt héten tett utalást a két ország közötti lehetséges cserére, amelynek értelmében Irán
elengedte volna a brit lobogó alatt közlekedő Stena Impero nevű hajót, amenynyiben Nagy-Britannia beleegyezett
volna, hogy elengedi a július elején a brit

királyi tengerészgyalogság által Gibraltárnál lefoglalt Grace 1 iráni tankert.
A brit kormány azonban továbbra is
kitart álláspontja mellett, miszerint a
Grace 1 július 4-i brit lefoglalása törvényes volt, mert a tartályhajó az Európai
Unió által a szíriai rezsimmel szemben
foganatosított büntetőintézkedéseket
megkerülve akart kőolajat szállítani a
harcok dúlta országba, az iráni Forradalmi Gárda viszont a nemzetközi jogot
megsértve foglalta le a Stena Impero tartályhajót július 19-én.
A Stena Impero lefoglalása után
Nagy-Britannia kalózkodással vádolta
meg Iránt, vasárnap pedig a Perzsa
(Arab)-öbölbe érkezett a brit királyi haditengerészet Duncan nevű rombolója,
hogy segítse a brit zászló alatt közlekedő
kereskedelmi hajók biztonságos átkelését a Hormuzi-szoroson. A 8500 tonna
vízkiszorítású romboló egy másik hadi-

hajóval, a Montrose nevű fregattal
együtt lesz szolgálatban egy ideig, utóbbinak azonban pár hét múlva véget ér a
küldetése.
Brit álláspont szerint a Hormuzi-szorosban való biztonságos áthaladás „nemcsak az Egyesült Királyság, hanem
nemzetközi partnerei és szövetségesei”
számára is rendkívül fontos, és biztosítani kell, hogy a kereskedelmi hajók a
nemzetközi jog értelmében szabadon hajózhassanak és biztonságosan kereskedhessenek
bárhol
a
világon.
Nagy-Britannia alapvető jelentőségű útvonalként tekint a Hormuzi-szorosra.
A brit kormány a múlt héten európai
irányítású tengerhajózás-védelmi egység
létrehozását kezdeményezte válaszul a
Stena Impero brit tartályhajó lefoglalására, Irán azonban hamar jelezte, hogy
elfogadhatatlannak tartja az erről szóló
kezdeményezést. (MTI)

A szeptember 11-i terrortámadások feltételezett
kitervelője segítene az áldozatok családtagjainak

A 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadások
feltételezett kitervelője, Hálid Sejk Mohamed segítene az áldozatok családtagjainak a Szaúd-Arábia
elleni kártérítési perekben, ha az amerikai kormányzat elengedi majd a várható halálbüntetését –
derült ki egy bírósági dokumentumból.

A guantánamói fogolytáborban őrzött – egyelőre nem
elítélt – terrorista „ajánlata” a manhattani kerületi bíróságon pénteken beadott perkérelemből derül ki, amelyet az
áldozatokat képviselő ügyvédek nyújtottak be, azzal vádolva a szaúdi kormányt, hogy segített a mintegy háromezer halálos áldozatot követelő merényletek koordinálásában.
Tizennyolc évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én terroristák eltérítette repülőgépek csapódtak a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba, majd percekkel később a Washington melletti Pentagon (védelmi minisztérium)
épületébe. Egy harmadik, eltérített gép – az utasok heves ellenállása után – Pennsylvaniában egy mezőn zuhant le. A terrortámadásoknak csaknem háromezer halálos áldozata
volt.
Rijád mindig cáfolta, hogy köze lett volna a terrortámadásokhoz. Az amerikai ügyvédek felvették a kapcsolatot a terrorcselekménnyel gyanúsítottak közül három személlyel, és
vallomástételre kérték őket a szaúdi kormány elleni perben.
Egyikük Hálid Sejk Mohamed volt, aki azonban – mint az
ügyvédek Sarah Netburn bíróhoz intézett beadványából kiderül – jogi tanácsadójára hallgatva elhárította a kérést. Az

ügyvédek megfogalmazása szerint ez csak „pillanatnyilag”
van így, mert Hálid Sejk Mohamed változtathat az álláspontján. Az ügyvédek hangsúlyozták: a halálbüntetés elmaradása
esetén sokkal szélesebb körű együttműködés lesz a gyanúsítottal. Az amerikai igazságügyi minisztérium – a The Wall
Street Journal című lap megkeresésére – nem kívánta kommentálni az ügyet. Hasonlóképpen elhárította a kommentárt
Michael Kellogg, a szaúdi kormányzat amerikai ügyvédje. A
The Wall Street Journal egyébként emlékeztetett arra: Mohamed – akit Daniel Pearl amerikai újságíró meggyilkolásával
is vádolnak – korábban jóval harciasabban nyilatkozott. 2008
júniusában egy guantánamói meghallgatáson, amikor egy katonai bíró „halálbüntetést maga után vonó esetként” írta le a
pert, Mohamed félbeszakította őt, és azt kiáltotta: „ez egy mártír esete, és én ezt kívánom, hosszú ideig szeretnék mártír
lenni”.
2017-ben Harvey Rishikof, a Pentagon guantánamói pereket felügyelő tisztségviselője vizsgálni kezdte a terroristákkal
kötendő vádalkuk lehetőségét. Teljes körű vallomásukért, bűnösségük elismeréséért cserében halálbüntetés helyett életfogytig tartó börtönbüntetést kaphatnának – vetette fel
Rishikof. Arra hivatkozott, hogy a vád állításait megingatta
az, hogy a foglyokat megkínozták.
Az esetleges vádalkuról szóló egyeztetések nyilvánosságra
kerültek. Nem sokkal később Jim Mattis, akkori védelmi miniszter eltávolította a minisztériumból Rishikofot. A tárcavezető állítása szerint ennek oka nem a terroristákkal kötendő
vádalku ügye volt. (MTI)

Ország – világ
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Enyhe lehűléssel köszönt be
augusztus

Enyhe lehűlés várható hétvégére, több csapadékra
július 31-e és augusztus 4-e között kell számítani –
derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM)
által kiadott, a július 29-e és augusztus 11-e közötti
időszakra vonatkozó előrejelzésből. Erdélyben az
első két nap 30-31 Celsius-fokos maximumai után a
hét végére mintegy 6 fokkal mérséklődnek a hőmérséklet legmagasabb napi értékei. A jelzett intervallum második hetében nem lesz jelentős
hőmérséklet-ingadozás, a hőmérők higanyszálai
legfennebb 25–28 Celsius-fokig emelkednek. Az éjszakai legalacsonyabb hőmérsékletek augusztus
5-e körül 11 Celsius-fokig esnek vissza, majd 13 fok
körül stabilizálódnak. (Agerpres)

A képviselőház elnöke
indítványozza a Iordachebizottság felszámolását

Az igazságügyi törvényekkel foglalkozó parlamenti
különbizottság (ismertebb nevén Iordache-bizottság)
felszámolását fogja kezdeményezni Marcel Ciolacu,
a képviselőház elnöke. A házelnök kifejtette, tudomásul vette az alkotmánybírósági döntést, amely
hétfőn alkotmányellenesnek minősítette azokat a
módosításokat, amelyek révén a parlament megváltoztatta a büntető törvénykönyvet és a büntetőeljárási törvénykönyvet. „Javasolni fogom kollégáimnak
a Iordache-bizottság felszámolását, vagyis azét a bizottságét, amely az igazságügyi törvények, a Btk. és
a Betk. módosításával foglalkozott. Hétfőn az alkotmánybíróság helyt adott az USR, a PNL és Klaus Iohannis államfő óvásának, és alkotmányellenesnek
minősítette azokat a módosításokat, amelyekkel a
parlament megváltoztatta a büntető törvénykönyvet
és a büntetőeljárási törvénykönyvet. Az alkotmánybírák szerint a parlament nem tett eleget annak a kötelességének, hogy teljes mértékben összhangba
hozza a büntető törvénykönyveket az alkotmánybíróság határozataival. (Agerpres)

Nemkívánatos szervezet Oroszországban az Atlanti Tanács

Nemkívánatos külföldi nem kormányzati szervezetnek minősítette az amerikai Atlanti Tanácsot (Atlantic
Council of the United States) csütörtökön az orosz
főügyészség. Közleményében a főügyészség azt állította, hogy az Atlanti Tanács működése veszélyt jelent Oroszország alkotmányos rendjére és
biztonságára. A hivatal értesítette az orosz igazságügyi minisztériumot döntéséről, amelynek értelmében a tanácsot – tizenhetedikként – fel kell venni a
nemkívánatos külföldi és nemzetközi szervezetek
listájára. Az 1961-ben alapított, washingtoni székhelyű Atlanti Tanács elemzőközpont, amely fórumot
biztosít döntéshozók nemzetközi politikai és világgazdasági eszmecseréjéhez. A szervezet a NATO
központi szerepéből indul ki a biztonságpolitikában.
A tanács elnöke 2018-ig az Egyesült Államok jelenlegi moszkvai nagykövete, Jon Huntsman volt. A vonatkozó
orosz
törvény
értelmében
a
nemkívánatosnak nyilvánított szervezeteknek tilos
képviseletet nyitniuk és ismeretterjesztést folytatniuk
Oroszországban, pénzügyi tevékenységükről a bankok kötelesek értesíteni a bankfelügyeletet. Az ilyen
testületek munkájában való részvétel adminisztratív
felelősségre vonás esetén bírsággal, büntetőjogi felelősségre vonás esetén pedig kettőtől hat évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. (MTI)

Ritka őszinteség

(Folytatás az 1. oldalról)
akkor a határidő előtt pár nappal a számítógépes rendszer bedobja a törülközőt, a hatóság meg pár hónappal
kitolja a bevallási határidőt. Vagyis nagyvonalúan megengedi, hogy csaljunk egy kicsit, mert képtelen elvégezni
rendesen a munkáját.
Még azt is mondta a nem a munkától megőszült illetékes, hogy most aztán lesz nemulass, mert már dolgoznak az adócsalást leküzdő kommandók felállításán, és
mindjárt harcba lendülnek ám. Itt a balkáni végeken ez
annyit tesz, hogy a hatóság ellenőrzésbe kezd, és ha a
sarki fűszeres tévedett tíz lejjel, akkor úgy megbüntetik,
hogy örvendhet, ha üzletileg túléli a dolgot. A nagyobbaknál, ahonnan a „tévedésből” jut a pártkasszákba is,
legfeljebb homlokráncolás lesz a közeg részéről. Pláne
ha többet kéne „tévedni” a megfelelő irányba. Aztán
megy minden tovább a maga sodrában.
A gazdaságot érintő fejetlen törvénykezés és a kétbalkezes államvezetés miatt is illene legalább annyira
felháborodnia a tisztességes adófizetőnek, mint például
a vitathatatlanul vérfagyasztó caracali gyilkosságokon.
Mert ott a nagy gond, hogy nemcsak a személyes biztonságunkat érintő területeken csapnivaló az állami hatóságok ténykedése, hanem ugyanolyan gyatrán
működik az oktatás, az egészségügy, a gazdaság, és még
sorolhatni. Csak ez nem pusztít olyan látványosan és
gyorsan, mint egy vélhetően bomlott elméjű gyilkos,
hanem csendben és lassan, de alaposan aláássa nem
csupán a mi nemzedékünk, hanem az utánunk következő
generáció életszínvonalát is.
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Winkler: Elutasítjuk a KAP és a kohéziós
politika költségvetésének csökkentését

Az EU 2021–2027 közötti pénzügyi keretének
egyeztetései során a bukaresti kormány nem fogadhatja
el, hogy a közös agrárpolitika és a kohéziós politika finanszírozása csökkenjen – mondta kedden Winkler Gyula
dévai sajtótájékoztatóján. Az RMDSZ EP-képviselője
szerint az EU két fontos közpolitikájának finanszírozása
veszélybe került, többek között a Brexit körüli bizonytalanságnak köszönhetően, Nagy-Britannia kilépése jelentős nyomást helyez az új uniós költségvetésre, de azért is,
mert egyes nyugat-európai tagállamok a közös agrárpolitika és a kohéziós politika terhére növelnének más
költségvetési tételeket.
Winkler Gyula elmondta, az RMDSZ szerint Románia prioritása kell legyen a két közpolitika finanszírozásának szinten tartása: „Az EU soros elnökségét
betöltő Finnország szeretné, hogy decemberig elfogadásra kerüljön az új költségvetési keret. Azonban a
Brexit körüli kiszámíthatatlanság miatt nem hiszem,
hogy a tagállamoknak sikerül egyezségre jutni az év
végéig. A 2021–2027-es időszakra szóló új költségvetési keret elfogadásának késése minden tagállamban
gondot okoz. Egyelőre nem lehet pontos számokról beszélni az új költségvetés kapcsán, de például olyan
hírek vannak, melyek szerint 5 százalékkal csökkennek
a direkt kifizetések, és 15 százalékkal lesz kisebb a vidékfejlesztési projektek finanszírozása. Románia nem
fogadhat el ezen a téren egyetlen kompromisszumot
sem, nem egyezhet bele, hogy csökkenjenek ezek a tá-

mogatások”. Hozzátette: „az Európai Parlamentben
mindent meg fogunk tenni azért, hogy olyan koalíciókat
kössünk, elsősorban a közép- és kelet-európai kollégákkal, akikkel közösen elérhetjük, hogy a közös agrárpolitika és a kohéziós politika finanszírozása megfelelő
maradjon”.
Kemény tárgyalások lesznek a 2021–2027-es költségvetési időszak sarokszámait illetően a májusi választások
után politikailag igencsak töredezett Európai Parlamentben is, az RMDSZ EP-képviselője megjegyezte: inkább
késsen a többéves pénzügyi keret elfogadása, mintsem olyan
költségvetés szülessen, amely nem felel meg a közép- és
kelet-európai tagállamok fejlesztési igényeinek.
Az Európai Parlament háromszorosra növelné az
Erasmus+ program költségvetését, valamint duplázná
a Kreatív Európa program büdzséjét. „Ebben a mandátumban a CULT (a kulturális, oktatási, ifjúsági és sport-) bizottságban is tevékenykedem. Azért is döntöttem így, mert
a következő öt évben prioritásaim az ifjúságpolitikai döntésekhez kötődnek. Úgy vélem, ha szeretnénk jövőt építeni,
ha van víziónk, akkor kötelességünk a fiatalokat is figyelembe venni, meghallgatni őket, támogatni az ifjúságnak
szánt programokat. A CULT bizottságban az első témánk
a 2021 utáni költségvetés volt. Szeretnénk háromszorosára növelni az Erasmus+ program finanszírozását, ami
több ösztöndíj-lehetőséget jelent a diákoknak, kutatóknak, nagyobb pénzügyi keretet biztosít az ifjúsági projekteknek” – magyarázta Winkler Gyula. (közlemény)

Augusztusban országszerte ellenőrzéseket indítanak a cégeknél az adócsalás és a feketemunka felszámolása érdekében – jelentette
be Eugen Teodorovici pénzügyminiszter a napokban egy szakkonferencián.

Kifejtette ugyanakkor, semmi nem akadályozza meg
abban, hogy a kormány és a közigazgatás átszervézését
kérje, és figyelmeztetett, hogy az elkövetkező időszakban „kellemetlen dolgok” fognak történni a közigazgatásban, amelyek azonban hasznára válnak az ország
gazdaságának. Rámutatott, lehetőleg még az idén törvénymódosításra van szükség, hogy fiatal munkaerő
kerüljön az adóhatósághoz.
„Idén több ezer ember nyugdíjba vonul, friss humán
erőforrást kell biztosítanunk. Azokat, akiknek van már
tapasztalatuk az adminisztrációban, közvetlen módon
alkalmazhatnánk, ahogyan a ’90-es években is történt,
mielőtt ez a nehézkes rendszer megjelent volna” – fejtegette Teodorovici. Teodorovici a Top HR Challenges
című, a romániai munkaerő helyzetét taglaló konferencián vett részt a múlt héten. (Agerpres)

Országos ellenőrzések a cégeknél

„Már dolgozunk az ellenőrzéseket végző csapatok
felállításán, mivel az ügyben érintett minden ellenőrző
testület – mind az adóhivatalhoz tartozók, mind a munkafelügyelőség (ITM) – részt fog venni a kampányban” – mutatott rá a pénzügyminiszter. Hozzátette,
Romániában még mindig elég nagy problémát jelent
az adócsalás, 30 év alatt nagyon kevéssé változott a
helyzet.
„A politikai osztály, amelynek én is tagja vagyok,
nem akart olyan intézkedéseket hozni, amelyek felszámolták volna ezt a jelenséget” – mondta a miniszter.

Erődemonstráció és figyelmeztetés

(Folytatás az 1. oldalról)
a 85 romániai egyetem közül egyedül a Sapientia EMTE-nek nem
hagyták jóvá az építőmérnöki szakát.
A ballagásra Marosvásárhelyre
érkezett Ecaterina Andronescu oktatási tárcavezetővel az ünnepség
megkezdése előtt a magyar oktatás
képviselői (Nagy Előd rektorhelyettes, Szabó Béla, a magyar tagozat
vezetője, Sipos Emese, Benedek
Imre, Szilágyi Tibor, Mártha
Krisztina egyetemi tanárok és
Novák Zoltán szenátor) újabb megbeszélést folytattak a korábban felvetett problémákról: az angol kar
megalakulását követően az önálló
magyar kar létrehozásáról; az egységes, kötelezően tükörfordításban
megírt tesztkérdések alapján történő
vizsgáztatásról; az egyetem elnevezéséről többek között. Mint ismeretes, a magyar oktatók már korábban
azt kérték, hogy az intézmény nevében szerepeljen Miskolczy Dezső, a
nemzetközi hírnevű professzor
neve is. A miniszter asszony meghallgatta a magyar tagozat álláspontját, de sorra lerázta a
kérdéseket. A találkozón jelen levő
Leonard Azamfirei rektor a jelenlevők szerint fennhéjázó mosollyal
követte a megbeszélést, amelyhez a
magabiztos győztes álláspontjáról,
jó taktikai érzékkel, fölöslegesnek
tartotta hozzászólni.
Az elhangzott érvekről, adatokról
dr. Szilágyi Tibor professzort kérdeztük:
– Az ARACIS által jóváhagyott
keretszám csökkentése jól jelzi,
hogy a magyar tagozat saját struktúráinak létrehozását nem az oktatóhiány vagy egyéb objektív ok
gátolja, hanem az, hogy mind helyi,
mind központi szinten ezt minden

eszközzel akadályozni próbálják. A
helyi vezetőség, a minisztérium és
az ARACIS szorosan együttműködnek a magyar tagozat ellehetetlenítésén, mégpedig úgy, hogy az
egészet minőségi elvárások, európai
normák és a méltányosság álcája
mögé rejtik. A hivatalos adatok
nyilvánosak, az egyetem honlapján
bárki számára elérhető éves rektori
jelentésben olvashatók. A 193. oldalon van szó az oktatói lefedettségről, vagyis, hogy a teljes
óraszámból mennyit tartanak főállású tanárok. Ez a román tagozatnál
66,55%, ami az ARACIS szerint lehetővé teszi, hogy 270-ről 300-ra
növeljék a maximális beiskolázási

számot. A magyarnál 62,84%, ami
ugyanazon hivatal szerint a jelenlegi 200-ról 120-ra való csökkentést
indokol. Leginkább ott lóg ki a
lóláb, hogy az angol képzésnek
55,4%-os lefedettsége van, ami
tényleg komoly oktatóhiányra utal,
mégis létre lehet hozni egy 150 fős
új hamburgi képzést, gyakorlatilag
megduplázva a mostani maximális
beiskolázási számot.
Mivel a gyakorlatok közösek a
román tagozattal, és kizárólag az
előadások vannak magyarul, nem
magyarázhatja a különbséget a gyakorlótermek felszereltsége, az egy
diákra jutó kórházi ágyak száma,
vagy bármi más ilyen jellegű prob-

Erről jut eszembe

A calafati rémtörténet borzongatja az országot. Ma még, tegyük
hozzá gyorsan. Amint jön egy
újabb hasonló borzalom, már
azon fogunk szörnyülködni. Az
ilyen ügyekben illetékes hatóságok
hozzáállását, szakértelmét, az öszszevissza törvénykezést, a társadalom jelenlegi állapotát és
megannyi más reális, szubjektív
tényezőt tekintve bármikor számíthatunk ilyesmikre. Akkor is, ha
ilyenkor hirtelen példát statuálnak, és pár főnököt porhintésből le
is váltanak. Mindig akad helyükbe
más, aki ugyanolyan tehetetlen, és
határozott cselekvés helyett felsőbb utasításra, útmutatásra vár.
A nép különben nyitott a horrorra.
Az eltelt évtizedek rászoktatták, a
valós és virtuális világ eseményei
ebben a vonatkozásban is edzetté
tették. Hamar elfelejtjük a történéseket, azt is, ha egy bűnügy megoldatlan marad. Ezen a téren is a
cirkuszi gyakorlat érvényesül: eltűnt a bohóceszköz, nincs, amin
ámulni, nem baj, van másik! Két
rémtéma viszont állandóan napirenden van. A napokban is meggyőződhettem
róla
honi
utazgatásaim közben: a medve- és
a Dracula-történetek a Kárpátok
karéjában és azon kívül is izgalomban tartják az embereket.
Nehéz is lenne eltekinteni tőlük,
valami, valaki mindegyre figyelmeztet rájuk. Újabban a mobiltelefonos vészjelzések ijesztgetnek
sűrű berregés közepette: itt láttak
medvét, ott morgott a mackó! A
vámpír grófot, Ţepeş vajdát még
nem fedezte fel a Ro-Alert tesztrendszer. Annál inkább a turisztika. Vásárhelytől Curtea de
Argeşig a transzfogarasi úton át,
oda és vissza számtalan reklámtábla, felirat, molinó jelzi: itt, er-

léma. Az sem magyarázza a különbséget, hogy az általános orvosin
kívül máshol is vannak óráink, mert
a fenti lefedettségnél 71,6 oktatói
normával számoltak, pedig 103 magyar tagozatos orvosis oktató van.
A különbség a kis karokon, az angol
tagozaton, esetleg a fogorvosi vagy
gyógyszerészeti karon tartott órákkal magyarázható. Ha a normáinkat
a magyar orvosképzés szempontjából előnyösen osztaná el az egyetem vezetősége, akár a román
tagozatnál jobb lefedettségünk is lehetne.
Mindezeket elmondtam a pénteki megbeszélésen Ecaterina Andronescu miniszter asszonynak is,
aki előre látható módon kitért a válasz elől, mondván, hogy a „független” ARACIS nem tartozik az

refelé, jobbra, balra, lent, fent van
valami Dracula-emlék. Ha más
nem, valamilyen étel- vagy italkülönlegesség a vendéglőben, bárban, várban, bodegában, ami az ő
nevét viseli, rá emlékeztet. Úgy
látszik, a reklámfogás beválik,
főleg a külföldiek vevők rá. Segesváron is, ahol hazatérőben a várban
zajló
középkori
misztériumjátékokra is benéztünk.
Sok érdekesség, látványosság volt
ott, zajlott a vigasság, de a legnagyobb attrakciót mégiscsak Dracula jelentette. Vlad Dracul háza
mindenekelőtt, ahol a későbbiekben elhíresült, kegyetlen fejedelem
állítólag született. Az emléktáblát
viselő régi épület felső szintjén
szobát is berendeztek számára.
Alatta vendéglő csábítja a látogatót. De van minden mindenütt
Dracula-témára: póló, trikó,
sapka az ő képével, filmes alakjával, rajz, festmény, hűtőmágnes,
képeslap, kabalafigura és számtalan más kütyü, mütyür, egyéb vámpírkellék. Nem azt mondom, hogy
rá épült a fesztivál, a középkor sok
más titkot, rejtélyt, misztériumot
rejt magában, sőt a vajdával kapcsolatos interaktív kiállítás is inkább a történelmi valóságot és
nem a legendát kívánta népszerűsíteni, de a karóba húzó, félelmetes
fejedelem
mégiscsak
főszereplő volt a háromnapos ünnepségen. Erre még a fő helyen
komorló mellszobra is ráerősített.
Rám ez mégsem volt ijesztő hatással. Ellenkezőleg. Hirtelen Rossini operája, A sevillai borbély
jutott eszembe. Pontosabban a
főhős, Figaro egyik közkedvelt
áriája. Dracula itt, Dracula ott,
Dracula künn, Dracula benn… De
inkább künn kellene maradnia.
(N.M.K.)

alárendeltségébe, de ígérte, hogy
utánanéz a problémának. Mivel a
minisztérium 2011 óta egyetlen tagozati beadványra sem válaszolt,
nem vagyok optimista, hogy most
másként lenne. Mivel az ARACIS
csak intézményi szinten tartja a
kapcsolatot az egyetemekkel, a tagozati vezetőségnek kérni kellene
a rektortól, hogy fellebbezze meg a
múlt csütörtöki bukaresti döntést.
Mivel itt már két fogaskerék is ellenünk dolgozik, ebben sem vagyok optimista, de teljesen
kiszolgáltatott helyzetünkben nem
látom, mi mást tehetnénk mi, oktatók. A magasabb szintű érdekképviselet mozgásterét nem tudom
felmérni, de végül is a remény hal
meg utoljára – vélekedett Szilágyi
professzor.
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Kaáli Nagy Botond

Környezetvédelem és művészetekben gazdag programok
Erdély boutiqe-fesztiválján

Ahogyan arról már korábban is
hírt adtunk, augusztus közepén kezdődik a nyári bulisorozatok között
is egyedi AWAKE fesztivál. A zenei
kínálat mellett elsősorban a kortárs
művészetekre és irodalomra fókuszáló AWAKE ez évben is a gernyeszegi Teleki-kastély parkjának
árnyat adó fái alatt kerül megrendezésre, az eseménysorozatot nemrég
a legjobb tíz európai boutiqe-fesztivál közé rangsorolta egy rangos
külföldi kiadvány. A boutiqe-fesztiválok több jellemzőjükben is különböznek a nagy, óriási tömegeket
mozgató partisorozatoktól: esetükben nem csak a koncertek és az azokat követő bulizás a lényeg – a
legtöbbször különleges hangulatú
helyszínen, egyedi dekorelemekkel
gazdagítva szervezik, a koncertek
és buli mellett pedig számos, elsősorban kulturális jellegű programsorozatot
is
nyújtanak.
A
Teleki-kastély parkjában berendezett, különböző tematikus sátrak,
egy-egy tematikára összpontosító,
elkülönített részek és az azokban
zajló tevékenység nagyszerűen példázza az ilyen események jellegét:
ide azok jönnek, akik értékelik a
kultúrát, a kortárs irodalmat és művészetet, akik a buli mellett szeretnek napközben tartalmasan lazítani,
olvasni, kiállításokat, előadásokat,
filmeket nézni, és beszélni is róluk.
A fesztivál szervezői nemrég
újabb részleteket osztottak meg az
AWAKE-kel kapcsolatosan. Ezek
egyike a Road to AWAKE nevű partibusz-szolgáltatás: a busz Bukarestből indul, Ploieşti-en, Brassóban
és Nagyszebenben áll meg és vesz
fel további utasokat. A buszjegyekkel és részletekkel kapcsolatosan a
tickets.awakefestival.ro oldalt kell
felkeresni, számos opciót beikszelhetnek rajta az érdeklődők, jegyet
azok is vásárolhatnak, akik megvették már az AWAKE-re szóló bérletet. A busz augusztus 15-én reggel
8-9 óra között várakozik a bukaresti
Mihai Bravu utca 473-483. szám
között lévő Rompetrol-kútnál, a
visszaút augusztus 18-án, délután
5-6 körül esedékes, indulás a fesztiválkaputól. Az Energizing Party
BUS projektet a Rompetrol támogatja. A partibusz mellett azokra is
gondoltak, akik Marosvásárhelyről
érkeznek, több különjárat is közlekedik Vásárhely és Gernyeszeg között a fesztivál ideje alatt:
csütörtökön, pénteken és szombaton 15.00 és 4.00 óra, vasárnap 9.00
és 18.00 óra között, az indulási
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helyszíneket a továbbiakban közlik.
Azok, akik vonattal érkeznének, az
infofer.ro oldalon érdeklődhetnek, a
Marosvásárhely–Gernyeszeg közötti út időtartama körülbelül 25
perc. Az említettek mellett a szervezők támogatják az alternatív közlekedési módok használatát, ezért
Ride2AWAKE névvel bicikliseknek szánt útvonalat alakítottak ki
Marosvásárhely és Gernyeszeg között a Maros partján, gyönyörű környezetben, távol a világ zajától és a
forgalomtól.
Újrahasznosítás
és környezetvédelem
AWAKE FOR GOOD, avagy
AWAKE a jóért címmel új programot is indítanak a szervezők. Az
első és legfontosabb erdélyi
boutique-fesztivál a Teleki-birtokon
zajlik, a szervezők és résztvevők
egyaránt ismerik a kastély és a
hozzá hasonló, megmaradt épületek
fontosságát. Ezért már az első kiadástól kezdve, szigorú elvek szerint
a folytonosságra, a környezetvédelemre törekedtek, és igyekeztek a
környezetüket nem károsítani,
éppen ellenkezőleg: példásan vigyázni az épített örökségre, a műemlékre és az azt körülvevő parkra.
Erre a mentalitásra buzdítják látogatóikat is, a környezetvédelem a
fesztivál Feed Your Mind című projektjének fontos részét képezi, tanúsítja mindezt az FYM honlapja és a
fesztivál programja is.
A fesztivál dekorelemei, az ideiglenesen felállított vendéglők és
bárok, valamint a Forest Library és
a Bazár bútorzata teljes egészében
helyi, és 5–15 évig újrahasznosítható faanyagból épül. A faanyagot
a fesztivál véget érte után egy helyi
iskolának vagy óvodának adományozzák. Az újrahasznosításnak
amúgy is kiemelt szerepe van: a
szervezők nem engedélyezik a műanyag szívószálak forgalmazását, és
évről évre csökkentik a felhasználandó műanyagok mennyiségét.
Megnövelték a szelektív hulladéktárolók számát, ezeket partnerükkel,
a Fepra Internaţionallal közösen állították, és önkéntesek vigyázzák
majd, akik segítenek a hulladékot
megfelelően szétválasztani. A fesztiválon nem használnak műanyag
poharakat és evőeszközöket sem.
Az ételárus sátrak által termelt növényi alapú hulladékot komposztálják, és az AWAKE saját
zöldségeskertjét gondozzák vele,
ugyanakkor minden partnerüket
arra buzdítják, hogy használjon természetes úton lebomló anyagokat.
A négy napon és három éjszakán át
tartó fesztiválon a kiegészítő prog-

sötét bőrű, magas, sovány asszony
mintha gyökeret vert volna a piaci
dinnyeárusok leghátsó asztalánál.
Tekintete fényes, fekete bogárként körözött a
szürkületben, meg-megpihent a késői vásárlók valamelyikén, aztán folytatta a terepszemlét. Ebben az órában, nem sokkal
zárás előtt szeretek görögdinnyét venni.
Ilyenkor már nem kell sorban állni, és a
bőség zavara sem tartóztat fel, a legtöbb
árus ugyanis már elpakolt. A legkitartóbbak
azonban még hűségesen várakoznak a
sárga-zöld gyümölcshegyek lábánál, és az
asztalukon felsorakoztatott kínálatban mindig találni frissen vágott, tetszetős dinnyecikkeket.
– Olténiából van az áru? – kérdeztem a
magas, sovány kofát.
– Igen, drágám, Dăbuleni-ből. Nézze, milyen szép – tüsténkedett az asszony, és már
nyújtotta is felém a legnagyobb, enyhén kásásnak látszó dinnyeszeletet. Nekem azonban
egy kisebb cikken akadt meg a szemem, azt
kértem.
– Ahogy gondolja – vont vállat az árus, és

ramok és a lacikonyhák
esetében a helyi áramhálózatot használják, a
nagyszínpadot pedig a
saját, külön generátora
látja majd el a szükséges
delejjel.
Az épített örökség
megóvása az AWAKE
számára alapvető és
kulcsfontosságú szereppel bír. Mint nyilatkozértékelik
és
ták,
megóvják a fesztivál
egyedi helyszínét, a Teleki család örökségét, az
Erdély szívében, a Maros
mentén lévő 16 hektárnyi
park közepén felépített
barokk kastélyt és annak
angolparkját hatalmas,
különleges fáival, csendes tisztásaival, varázslatos hangulatával. A
fesztivál idejére a park a
zene és a művészetek
kertjévé változik, a különböző fesztiválesemények helyszínei mind
legkevesebb öt évig újrahasznosítható faanyagból
készülnek, és nagyszerűen harmonizálnak a
park látványával. Folyamatos újrahasznosításuk
a fesztiválszervezők önfenntartó látásmódját hirdeti. A kastély az egyik
legjobb állapotban fennmaradt erdélyi főúri lak,
megmaradtak eredeti,
muránói üvegből készült
csillárai, kandallói, nyílászárói és stukkói, egyik
részét korabeli berendezéssel látták el – a fesztivál résztvevői online is
igényelhetnek vezetett túrát, amelyen a család tagjai (közöttük gróf
Teleki Kálmán) vezetik körbe az érdeklődőket.
Amint azt a szervezők közlik,
körvonalazódik egy új, öntudatos
AWAKE-generáció létrejötte: önkéntesek, a kultúra követei, kreatív
közreműködők, fiatal csapattagok.
Egy olyan, öntudatos fiatal nemzedék, amely a YouTube-ra idén feltöltött, világszínvonalúan elkészített
és vágott videós neo-boém manifesztójában ismerteti elveit, világlátását.
Ami a kiegészítő rendezvényeket
illeti, a szervezők idén is számos
eseménnyel várják az érkezőket. Az
Awake-et többrétegű boutiqe-fesztiválként jellemzik a szervezők: tó
melletti Forest Lounge és a Forest
Library árnyas fái alatt olvasósarok

A zöld hegy őre

kissé csalódottan tette mérlegre a szebb és
olcsóbb portékát.
– 3 lej 50 bani – mondta, aztán egészen
halkan hozzátette: – A másikkal jobban
járna.
Ráérős mozdulatain
látszott, hogy nem szeretné még bezárni a
„boltot”, talán azt reméli, nem én leszek az
aznapi utolsó vevő. Így – vásárlócsalogatónak – elidőztem még egy kicsit nála.
– Meddig marad itt, Vásárhelyen? – kérdeztem, az asszony háta mögött magasodó
dinnyehegyről ugyanis a legnagyobb vásárlói forgalom mellett is nehéz volt elképzelni,
hogy valaha elfogy.
– Mint a többiek, szeptemberig. Amíg tart
az áru, és amíg veszik – válaszolta szolgálatkészen. – Itt is alszom a piacon, ezen az
asztalon. Letakarom egy lepedővel, magamra húzom a plédem, úgy pihenek.

(a fesztiválon mutatják be Andrei
Ruse Despre tristeţea femeilor frumoase című kötetét szombaton 17
órától), a Moziban és a Theatre
Under the Bridge-ben filmpremier
(Viţa de Vie – În corzi), cannes-i filmek és független színházi előadások, a Serenity Meadow-ban pilates
és jógázási lehetőség, a Bazárban
különböző tematikus kellékek és kiegészítők (egyedi dekorelemek és
kiegészítők a Mesteshukar ButiQtól, ruhák és kiegészítők az Uccától,
ideiglenes tetoválások a Flash Tattoostól, trikók a ColorEscutól, kiegészítők,
stickerek
és
napszemüvegek a Charm Shoptól,
ékszerek az Urban Style-tól, fatárgyak a Differenzial Krafttól, arcfestés az Ivona’s Magic Colorstól)
várják a fesztiválvendégeket, miközben a Feed Your Mind nevű be-

– Nem kényelmetlen így éjszakázni hónapokon át? – kérdeztem.
– Meg lehet szokni. Ez az élet, muszáj kibírjuk. Én egyébként minden nyáron erre a
piacra jövök, nekem ez már természetes. Víz
van, tisztálkodni lehet,
az árut is meg tudom
mosni. Mi kellhetne
még? – emelte rám fürkésző tekintetét.
– Van annyi vevője, hogy megérje ez az
egész? – szögeztem neki az újabb kérdést.
– Mikor hogy. Sokan vagyunk, és sok az
áru, az a baj. Ha ezen a piacon nem is, hallottam, hogy máshol csalók is vannak, akik
azt mondják, hogy olténiai dinnyét árulnak,
közben gyengébb minőségű külföldi árujuk
van, amit persze áron alul kínálnak. Miattuk
nekünk, igazi helyi termelőknek is romlik a
hitelünk. Van egy internetes csoport, ahol a
valódi dăbuleni-i dinnyetermelők népszerűsíthetik a portékájukat. De én nem vagyok az
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szélgetőplatform innovatív műhelymunkái biztosítanak ihletet az alkotáshoz.
Mindeközben
a
Playgroundon lasertag, paintball,
íjászat, zorbing, zorb foci és hőlégballonozás várja az érdeklődőket.
További
információk
a
www.awakefestival.ro oldalon és az
eseménysorozat hivatalos Facebook-oldalán találhatók. A gernyeszegi Teleki-birtokon augusztus
15-e és 18-a között zajló fesztiválra
szóló Sleepy Bird nevű bérletek elérhetők a tickets.awakefestival.ro, a
iabilet.ro és az eventim.ro oldalakon, áruk 209 lej (négynapos belépő) és 239 lej (négynapos belépő
+ kemping). Az egy napra szóló
jegy 109 lejbe kerül, a kempingezés
ára ez esetben további 45 lej. A
fesztiválra a későbbiekben még
visszatérünk.

ilyen megoldásoknak a híve, okostelefonom
sincs, nem is vagyok fent az interneten. Termelői igazolványom természetesen van, de
az a vevő, akit már egyszer átvertek, gyanakvóvá válik, azt mondhatja, hogy hamisítvány.
Hát ez a mi mindennapi harcunk. A kérdésére visszatérve, ha megéri anyagilag, ha
nem, nekem más lehetőségeim nincsenek, ez
a munkám, ezt kell csinálnom. Már kislányként ebbe tanultam bele. Az sosem vonzott,
hogy külföldre menjek a más termését szedni
aprópénzért. Inkább maradok a saját portámon, a saját javaimmal, gondjaimmal.
A dinnyesor asztalairól már mind eltűntek
a gyümölcsök, egyedül a beszélgetőtársam
standjánál piroslott még néhány cikk. Két
idősebb férfi állt meg váratlanul mellettünk,
látszott, hogy vásárolni szeretnének. A
magas, sovány asszony azonnal észrevette a
szándékot, és feléjük fordult. Nem akartam
feltartani, így gyorsan elköszöntem. Miközben az elnéptelenedő piactérről kifelé haladtam, már fekvőhelyüket készítették a 12–13
órás talpon állásba belefáradt, álmodni
vágyó emberek.
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Agrárkamara: közelebb kellene vinni
az élelmiszer-előállítást az emberekhez

A jövőben tovább erősödik
az élelmiszer-előállítás ipari
jellege, ugyanakkor közelebb
kellene vinni azt az emberekhez – ez az ágazat egyik
nagy kihívása a XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem
és Diáktábor keretében a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által szervezett
kerekasztal-beszélgetés
résztvevői szerint.

A lej gyengülésére számítanak
Szerkesztette: Benedek István

Pénzügyi elemzők úgy számolnak, hogy az elkövetkező 12 hónapban gyengülni fog a román deviza,
az árfolyam 4,8262 lej/eurós átlag
körül fog alakulni, az inflációs ráta
pedig 4,05 százalék lesz – derül ki
a CFA Románia makrogazdasági
bizalomindexéből.
A megkérdezett szakértők 71
százaléka mondta azt, hogy az elkövetkező 12 hónapban a lej gyengülésére számít a mostani értékhez
képest. Úgy számolnak, hogy az elkövetkező 6 hónapban az átlagárfolyam 4,7810 lej/euró lesz, 12
hónapra pedig 4,8262 lej/eurós átlagárfolyamot prognosztizálnak.
„Úgy gondolom, hogy az árfo-

lyam 4,8 lej/euró felé tart, majd fokozatosan gyengül. Románia és az
Európai Unió inflációja közötti különbség látszik meg az árfolyamban
és a folyó fizetési mérleghiányban,
ez a két tényező közepes távon nyomást gyakorol a leértékelődésre.
Enyhe gyengülést látok, semmiképp sem felértékelődést vagy stagnálást” – mondta nemrég Adrian
Codîrlaşu, a CFA elnöke a ZF Livenak.
A pénzügyi elemzők ugyanakkor
úgy számolnak, hogy 12 hónapos
horizonton (2019 júliusa és 2020
júliusa között) az éves szintű inflációs ráta 4,05 százalékos lesz.
(Mediafax)

Már csak az arany hiányzik

A kamara az MTI-hez pénteken
eljuttatott közleményében idézi a
beszélgetésen részt vevő Nagy István agrárminisztert, aki kifejtette:
következményekkel járna az
ember további elszakadása a természettől, így újra meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy mi a
természet rendje, valamint meg
kell ismertetni a társadalommal
azokat a folyamatokat, amelyek
eredményeként az élelmiszer az
asztalra kerül.
A miniszter szerint ezt a munkát
hátrányosan befolyásolják az
olyan kezdeményezések, mint például a ketreces tojás bojkottja vagy
a sertés ivartalanításának betiltása.
Ezek ugyanis vagy rosszabb minőségű, vagy nagyobb kockázatú alternatívákat eredményeznek, de a
kezdeményezők erről már nem tájékoztatják a fogyasztókat – mutatott rá.

Éremeső a Cseh-termékeknek

Nemrég tért haza a kebelei
Cseh-tanya gazdája a hatodik
alkalommal rendezett nemzetközi bor- és lekvárversenyről Szlovákiából – és nem is
üres kézzel. Termékeiket
egyre jobban értékelik és keresik.

Gligor Róbert László

Számításon felül szerepeltek a
Cseh János és Emese által előállított házi gyümölcstermékek a Peszektergenyén rendezett versenyen,
ahol 470 fajta bort és ennél is több
lekvárt neveztek be szlovákiai,
csehországi, szerbiai, horvátországi,
erdélyi és magyarországi termelők.
Csehék kebelei termékei sem vallottak szégyent: a lekvárok között a
levendulás cseresznyéjük nagyaranyat, az áfonya- aranyat, az eper-,
epres-rebarbara és galagonya- ezüstöt szerzett, míg a diós-málnás
meggy, a rebarbara, az üstös szilva
és a fahéjas-almás feketeberkenye
bronzérmet érdemelt ki. Mindez a
háziasszony ízvilágát dicséri. A borral „csupán” két ezüstérmet és egy
bronzot szereztek: a fekete ribizli,
fekete áfonya és málnaboruk lett
díjnyertes. Már csak az aranyérem
hiányzik a borok kategóriájában,
így János gazda ígéri, ezután mindent ennek megszerzésére tesz fel.
Idén ez a második versenyük volt,
és már annyi díjat szereztek,
amennyit tavaly összesen. Még legkevesebb két verseny azonban hátravan az idén, így lehet
reménykedni.
János nemcsak termelőként,
hanem zsűritagként is volt jelen
Felvidéken, és érdekességként emlegetett néhány nagyon különleges
dolgot is, amelyek a versenyre be-

nevezett termékek között szerepeltek, például a méregdrága szarvasgombából készült lekvár. Ezeket a
nemzetközi versenyeket azért is
tartja jónak, mert a szigorú bírák
pontozása a termékeik valós színvonalának felmérésére biztosít lehetőséget, de rengeteg tapasztalatot is
szerznek a bíráktól és a többi termelőtől, így nemcsak nagyon finom
szőlő- és gyümölcsborokat kóstoltak már Felvidéken, hanem paradicsom-, sőt ananászbort is.
Szélesedik a termékskála
A tavaly rebarbarával és bodzával szélesítették a lekvárkínálatukat,
amely már akkora, hogy a házigazda egymaga számon sem tudja
tartani – ő inkább a borokkal foglalkozik. A tavaly készült az első málnabora, amely már díjat is szerzett,
az idei gyümölcstermés eredménye
is pincébe került: a ribizlilé már palackokban sorakozik a hűvösben.
A megművelt területek nagyságát
is növelte a család, így már három
hektár fölött tartanak, de még egy
hektárt szeretnének ribizlivel és
berkenyével beültetni, ez utóbbira
igencsak megnőtt a kereslet. Legutóbb 300 tő berkenye és 400 tő ribizli került a talajba, a ribizli
szaporítását szolgáló faiskolában
pedig már 4000 tő sorakozik. Mégsem lett ebből hatalmas termés, de
lédús, jó minőségű, és ez kárpótolja
a kevesebb mennyiséget. Meg is
dolgoztak vele, lassan ment a szüret, mert leszemelve gyűjtötték be,
hogy ezzel is javítsanak a bor minőségén. Nagyon jónak ígérkezik idén
a szilva- és az almatermés, ezekből
a lekvár után pálinkafőzésre is
marad, viszont a barack és cseresznye gyengébben gyümölcsözött –
vette számba a gazda. Elkezdett teremni a mandula, kivivel és nagy

szemű szederrel is kísérleteznek,
ezenkívül lédús, bokron termő, lekvárnak, szörpnek való szibériai cseresznyéjük is van már. Két hete a
folyton termő málna is érik, ezt kéthárom naponta muszáj szüretelni,
de rengeteg naspolya is mutatkozik.
Mindent kikísérleteznek, mielőtt
újabb telepítésekbe kezdenek: nemcsak a talaj- és éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodást vizsgálják,
hanem a többi gyümölccsel kevert
ízeket is mérlegelik, és felmérik a

Folyamatosan változnak az
irányzatok, az életmód, ez új termékeket, új versenyhelyzetet hoz
magával, amire reagálni kell.
Ezzel együtt Magyarország a távoli jövőnek tekinti a szintetikusan
előállított húst, ugyanakkor a növényi fehérjék szerepének erősödésére lehet számítani – jelezte
Nagy István.
Győrffy Balázs, a NAK elnöke
szerint elsősorban az ismeretlentől
való félelem áll a mezőgazdaság
utóbbi időben erősödő hátrányos
megítélése mögött. A társadalom
egyre több elvárást támaszt az ágazattal szemben, ezek betartása az
árak emelkedéséhez fog vezetni.
Meg kell értetni a társadalommal, hogy a gazdálkodóknak elemi
érdekük a környezetet védeni,
mert az biztosítja a megélhetésüket, akár generációkon keresztül.
Ennek egyik kulcsa a gyerekek
felé nyitás, akár az iskola keretén
belül, akár közvetlenül a gazdaságokban bemutatva a termelést –
hangsúlyozta.
Az élelmiszer bizalmi termék,
aminek előállítása jelenleg leköti a
gazdálkodók figyelmét, de a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a korrekt, tudományon
alapuló tájékoztatásra Jakab István, a MAGOSZ elnöke szerint.
Emellett a korszerű vízgazdálko-

dás kialakítását is kulcsfontosságúnak tartja, anélkül az egyébként
legkorszerűbb technológiákat sem
lehet kihasználni.
A közlemény szerint Csomortányi István, az Erdélyi Magyar
Gazdák Egyesületének Szövetsége
elnöke úgy látja, hogy a jövőben a
növekvő igények kiszolgálása érdekében tovább erősödik az élelmiszer-előállítás ipari jellege. A
Kárpát-medencének ugyanakkor
nagy lehetőséget jelent, hogy
jobb minőségű, prémium termékeket állítson elő. Erdély számára
külön lehetőség, hogy 1,5-2 millió hektár olyan szántóterület
van, ami korábban erdő volt. A
XXI. század egyik legfontosabb
alapanyaga és hiányterméke viszont a fa lesz, így most kell elkezdeni a telepítéseket.
Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke kiemelte, hogy
Erdélyben a nagy gazdaságok
határ nélküli támogatása helyett a
kisebb gazdaságokra kell a hangsúlyt helyezni, amiben számítanak
Magyarország segítségére is.
A beszélgetés zárásaként a
résztvevők egyetértettek abban,
hogy ma is érdemes a mezőgazdasági pályát választani, mert
élelmiszerre mindig szükség lesz
– áll a NAK közleményében.
(MTI)

vásárlói igényeket is. Csak annyit
telepítenek, amennyit fel tudnak
dolgozni és értékesíteni, hiszen
nincs alkalmazott munkaerejük,
csak maguk dolgoznak a földeken
és a konyhában, pincében. Megválogatják a faiskolákat is, nem a piacról szerzik be a csemetéket és
oltványokat, hanem minősített,
mérnüköket foglalkoztató telephelyekről.
Telik a kamra is
Még tombol a nyár, de a szüretelési, préselési időszak elkezdődött,
és szeptember végéig nem sok idő
jut pihenésre, hiszen most az ideje,
hogy elkészüljön az idénre és a jövő
nyárig elegendő, vásárokra, verse-

nyekre szükséges és a megrendelőknek leszállítandó rengeteg cukros és cukormentes termék. Az
áfonya-, málna-, bodza-, citromfű,
menta- és szurokfű szörpök elkészültek már, ezután még almából és
berkenyéből szorítanak levet. A lekvároknak való gyümölcsmennyiség
biztosított, de a szörpökre már kevesebb jutott. A pincében már forr a
ribizlibor, a tavalyinál hamarabb
beindult az erjedése, de almaciderrel is kísérleteznek – mutatja a
gazda, miközben úgy jósolja: a szilvalekvár főzése idén is tartalmas
lesz, és még pálinkának is marad a
beszterceiből.

Már telnek a tartályok, korsók és palackok a friss ribizliborral

Fotó: Gligor Róbert László
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A hét végén rendezik
a streetball-bajnokság döntőjét

A marosvásárhelyi férfi- és női csapatok is indulnak az országos streetball-bajnokság döntőjén, amelyet augusztus
3–5. között Zsilvásárhelyen rendeznek. A döntős részvételre
nemenként a legjobb 12 csapat szerzett jogosultságot a selejtező tornák eredményei alapján.
A kosárlabda-szövetség rangsora szerint a CSM női csapata a 6. helyről, míg a férfiak a 11. helyről vágnak neki a
döntő tornának. Itt azonban már a korábbi eredmények nem
számítanak, a 12 résztvevőt négy hármas csoportba osztják,
mindegyikből az első két helyezett jut tovább, amelyek egyenes kieséssel folytatják.
A streetball-bajnokság az idén azért értékelődött fel a szövetség szemében, mert Tokióban a sportág bekerült az olimpiai programba, és a föderáció vezetői abban bíznak, hogy
sikerülhet kiharcolni a részvételt az ötkarikás játékokon. A
bajnokságban emiatt is kizárólag román állampolgárságú játékosok képviselhetik a klubokat. (bálint)

Olimpiai sporttá lehet, ezért felértékelődött a jelentősége.
Fotó: Totalbaschet

Résztvevők
A férfi streetball-bajnokság döntő tornáinak a mezőnye,
a selejtezők rangsora szerint:
* férfiak: Konstancai Athletic, CSU Piteşti, Bukaresti
CSM, Bukaresti Dinamo Ştiinţa, Nagyszebeni CSU, Bukaresti Agronomia, FC Argeş Piteşti, Bukaresti Rapid,
Bukaresti Sportul Studenţesc, Kolozsvári U-BT, Marosvásárhelyi CSM, Galaci CSM;
* nők: Bukaresti Ştiinţa, Aradi ICIM Baschet, Bukaresti
Agronomia, CSM Târgovişte, Bukaresti Rapid, Marosvásárhelyi CSM, Bukaresti Sportul Studenţesc, Nagyváradi
CSU, Kolozsvári U, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC, Brassói Barcaság, Szatmárnémeti CSM.

Röviden

Díjugrató verseny Ákosfalván

Hanga Ádám
a magyar válogatott
nyári összetartásán
Nyári összetartáson vesz
részt keddtől a magyar
férfi-kosárlabdaválogatott
Kecskeméten.
Ivkovics
Sztojan szövetségi kapitány
megtisztelőnek nevezte,
hogy a világbajnokságra
készülő görög és német csapat meghívta a magyar válogatottat, amelyben ott van
a Barcelonában légióskodó
Hanga Ádám is. „Ez is azt
mutatja, hogy a válogatottunk presztízse az elmúlt
években jelentősen emelkedett” – fogalmazott a szakember.
Vojvoda Dávidékra két felkészülési torna vár: előbb
Krétán (Görögország, Irán),
majd Hamburgban (Németország,
Lengyelország,
Csehország) készülhetnek
erős ellenfelekkel az Európa-bajnoki selejtezőkre,
ahol Ausztriával, Ukrajnával és Szlovéniával kerültek
egy csoportba. Innen az első
három együttes kvalifikálja
magát a Németországban,
Olaszországban, Csehországban és Grúziában rendezendő kontinensviadalra.
A magyar férfiválogatott
kerete: Pongó Marcell, Keller Ákos, Juhos Levente,
Benke Szilárd, Ruják András, Takács Milán, Golomán
György, Ferencz Csaba,
Vojvoda Dávid, Hanga
Ádám, Allen Rosco, Horti
Bálint, Lukács Norbert, Perl
Zoltán, Filipovity Marko,
Eilingsfeld János, Váradi
Benedek, Govens Darrin,
Pallai Tamás, ValerioBodon Vincent.

* Elengedték Kenderesi Tamást, pénzbüntetéssel zárult le a szexuális zaklatási ügye
Dél-Koreában – jelentette be a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya, Sós Csaba.
Az olimpiai bronzérmes úszó várhatóan csütörtökön érkezik meg Magyarországra.
Ügyében fegyelmi eljárást indít a szövetség. A magyar versenyzőt vasárnap hajnalban
állították elő és hallgatták ki egy helyi éjszakai bárban történt eset miatt. Kenderesi
Tamás elismerte, hogy hozzáért egy koreai táncoslány fenekéhez. „Meg sem álltam
mögötte, egyetlen, talán meggondolatlan mozdulatot tettem, ami miatt az érintett lány
komolyan megharagudott, és feljelentést tett ellenem” – tette hozzá, jelezve, hogy sajnálja a történteket.

Gligor Róbert László

Ákosfalván rendezték meg a IV. Székelyföldi Regionális Díjugrató Kupa versenyeit,
amelyen 70 ló és 97 lovas állt rajtvonalhoz
Maros, Hargita és Kovászna megyéből. A
rendezvény két versenyszámból állt, a gyerekek számára szervezett ügyességi versenyből és a felnőtteket is felvonultató
díjugratóból, „levezetésként” pedig vicces
lovas-kerékpáros versenybe lehetett beszállni.
A 10 éven aluliak korcsoportjának ügyességi versenyén a legjobbaknak Pál Tímea
(Varázspatkó lovarda, Harasztkerék), Petrét
Gáspár (Remetei Lovasklub, Gyergyóremete) és Gálfy Anna (Varázspatkó) bizonyultak, a 10 év fölöttiek kategóriájában
pedig Czírják Bíborka (Csicser lovarda,
Székelyudvarhely), Deszke Janka (Zonda
lovarda, Kurtapatak) és Gáspár Bernadett
(Zonda) került dobogóra.
A díjugrató verseny három kategóriában
zajlott. A 80 centiméteres magasságot Deák
Dorottya (Vadon egyesület, Sepsiszentgyörgy), Csíki Eszter (Vadon) és Makó Puskás Fanni (egyesület nélkül, Csomakőrös)
lovai teljesítették a legjobban, 100 centiméteren legjobb pontszámot Bajkó Kriszta
(Krigel sportklub, Gyergyószentmiklós),
Bábos Anna (Vadon) és Bajcsi Anna
(Zonda) pacija ért el, míg a 110 centiméte-
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res akadályt André Ábel (Csicser), Huszár
Nikolett (Remetei Lovasklub) és Balázs
Alíz (Remetei Lovasklub) állata vette a legeredményesebben.
A versenyszámok bírája és szakkommentátora a gyergyószentmiklósi Bajkó Tibor
és Bajkó Ildikó volt, a pályaépítés Petrét
Károly és Balázs Sándor szakembereket dicséri, a „lovasszervizt” Demeter Miklós
patkolókovács, a helyszínt az ákosfalvi önkormányzat biztosította. A rendezvényt a
harasztkereki Farkas Elek családja támogatta.
A rendezvény szervezője és házigazdája
a harasztkereki Varázspatkó lovarda volt, a
munka oroszlánrészét pedig André Mónika
és Farkas Zsolt végezte. Nem kis feladat
volt a szervezés, ráadásul a lovasok és
lovak egy része már pénteken megérkezett,
őket el is kellett szállásolni – mondta el
André Mónika, akinek a szervezési kérdések mellett a versenybe benevező gyerekekre is figyelnie kellett, a versenyben
pedig „közlekedési rendőrként” irányította
a még bizonytalanabb lovasokat és lovakat
az akadályok között.
A Varázspatkó három éve költözött Harasztkerékre, Mónika és társai csaknem kétszáz megyénkbeli gyerek lovas okatását is
végzi, ezek közül mintegy ötvenen rendszeresen vesznek részt versenyeken, a Varázspatkó lovarda pedig immár negyedik éve
részese a regionális lovas versenyeknek.

Szombaton 97 lovas és 70 ló állt rajtvonalhoz a IV. Székelyföldi Regionális Díjugrató Kupa versenyein.
Fotó: Gligor Róbert László

Európai ezüst a röplabdázóknak

A Marosvásárhelyi CSM két játékosa, Florina Murariu és Mara Dumitrescu is tagja volt
annak a keretnek, amely ezüstérmet szerzett a
bakui európai ifjúsági olimpiai fesztiválon.
A korosztályos Európa-bajnokságnak is beillő tornán Románia csapata a csoportban 3:1re verte Bulgáriát és 3:0-ra Ukrajnát, majd az
utolsó meccsen 1:3-ra alulmaradt Oroszországgal szemben.
Csoportmásodikként az elődöntőben a másik

ágon csoportgyőztes európai ezüstérmes Olaszországgal került szembe, és drámai csatában, öt
szettben, a döntő játszmában minimális különbséggel, 15:13-ra nyert, így a döntőben ismét
Oroszországgal került szembe.
Akárcsak a selejtező csoportban, ezúttal is
3:1-re győztek az oroszok, ám az mindenképpen figyelemre méltó, hogy a mieink szettet
nyertek két meccsen is Európa legjobbjával
szemben. (bálint)

Az államfő a Románia Csillaga érdemrend
lovagi fokozatával tüntette ki kedden Simona
Halep teniszezőt a Cotroceni-palotában tartott
ceremónián.
Klaus Iohannis beszédében kiemelte: nagy
sajnálattal állapítja meg, hogy az ilyen tehetségek nem kapják meg az állami hatóságok megfelelő támogatását. „A legjobb példa erre az,
hogy Simona Halep
Wimbledonban füves pályán győzött, miközben
Romániában
egyetlen
ilyen pálya sincs. Sok tehetséges gyermek feladja,
vagy nem tud eredményt
elérni, mert vagy hiányzik a pénzügyi támogatás,
vagy nincs megfelelő edzési lehetőség. Amikor ők
elvesznek, mindannyian
veszítünk, Románia veszít. Az ön által adott
példa arra kell késztesse a
hatóságokat, hogy a
sportot támogató stratégián gondolkodjanak” –
mondta Iohannis.
Simona Halep megköszönte a kitüntetést, amelyet – mint fogalmazott –
nagy megtiszteltetésnek
és munkája elismerésének

tekint. „Remélem, hogy ezek az eredmények
sok gyereket késztetnek arra, hogy örömüket
leljék a sportban, amely segít fejlődni nemcsak
a sportkarrierben, hanem magánemberként is”
– mondta a teniszező.
Az államfő pénteken írta alá azt a rendeletet,
amellyel a Románia Csillaga érdemrend lovagi
fokozatát ítéli oda Simona Halepnek.

Románia Csillaga érdemrend Simona Halepnek

Kenderesi Tamás (j) Milák Kristóffal a férfi 200 méteres pillangóúszás elődöntője után a 18. vizes világbajnokságon a dél-koreai Kvangdzsuban. Kenderesit szexuális zaklatással vádolta meg egy 18 éves lány, az ügy
pénzbírsággal zárult. Az esetet Magyarországon is megvizsgálják.
Fotó: MTI/Kovács Tamás

* Öt tizenegyest fogott meg egy kapus: a 2019-es Óceániai Játékok labdarúgótornájának döntőjében Réunion 1-1 után tizenegyesekkel győzte le a házigazda Mauritiust.
A réunioni kapus, Mathieu Pelops ötből öt tizenegyest hárított a párbajban – számolt
be róla a BBC. Érdekesség egyébiránt, hogy a tíz tizenegyes közül mindössze egyet
értékesítettek.
* A Paris Saint-Germain 180 millió euróért is hajlandó elengedni Neymart a Barcelonához a korábban emlegetett 300 millió euró helyett. A spanyol Sport napilap szerint
a PSG-nél kizárólag a korábban említett összeg kifizetése után tárgyalnak a kérőkkel,
a játékoscsere lehetősége nem érdekli őket. Korábban a játékos iránt érdeklődő Barcelona állítólag 100 millió eurót ajánlott a PSG-nek, emellett két játékost is választhattak
volna a franciák Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic, Nélson Semedo,
Malcom és Samuel Umtiti közül, azonban a PSG erre nemet mondott.
* Alain Prost lett a Renault Forma–1-es istálló új igazgatója. A korábban különleges
tanácsadóként foglalkoztatott egykori világbajnok a távozó Thierry Bollore helyét vette
át. A váltás oka, hogy a francia gyári csapat a szezon fele után csak a hatodik helyen
áll a konstruktőri vb-n, s már ötször nullázott az idényben a vasárnapi Német Nagydíjjal
együtt.

Fotó: Digisport

8 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________________ KÖZÉRDEK ________________________________________ 2019. július 31., szerda
Akár öt év börtön a tudatmódosító szerek miatt

Menekültek – Schengen – EU (V.)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Amint azt az előző részben írtuk,
az unió vonatkozó szabályai szerint, amint egy menekült belép
egyik tagállam területére, regisztrálni kell. Ennek érdekében minden menedékkérőtől ujjlenyomatot
vesznek, amit elküldenek az Eurodac nevű nyilvántartásba (erre vonatkozik az úgynevezett Eurodac
EU-rendelet). Ezek az adatok a
menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős ország meghatározását segítik elő. A menedékkérők
befogadási anyagi juttatásokban –
például lakhatás és élelmezés – részesülnek. A menedékkérőt egy, az
EU-jogban járatos ügyintéző hallgatja meg tolmács segítségével,
hogy meghatározza, megfelel-e a
menekültstátushoz megkövetelt
feltételeknek, vagy részesülhet-e
kiegészítő védelemben. A feltételeket egy úgynevezett kvalifikációs
irányelv és a menekültügyi eljárásról szóló irányelv határozza meg. A
menekült- vagy kiegészítő védelmi
státus megítélése bizonyos jogokat
biztosít a menedékkérőnek, így
például tartózkodási engedélyhez,
a munkaerőpiachoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.
Ezekből az előírásokból következik az, hogy annak az uniós országnak a felelőssége az illető
személy regisztrálása, amelynek
területére belép a menekült. Ennek
okán alakult ki az a helyzet Olaszország és Görögország esetében –
amelyek a menekültek fő vízi útvonalán fekszenek –, hogy az illető
hatóságok nem teljesítették megfelelőképpen a regisztrációs kötelezettségüket, amelyből kifolyólag
sok nem regisztrált menekült került
az unió területére. Ez elsősorban
Görögországra jellemző, ahol a
tengerpart particionáltsága, valamint a nagyszámú sziget lehetetlenné
teszi
a
hatékony
határvédelmet és regisztrációt
főleg; a menekültek jelentős része
embercsempészek segítségével
kerül ide. Ennek a kötelezettségének próbált eleget tenni Magyarország, amely nemzetközi szinten
sok kritika kereszttüzébe került

emiatt, és végül a sokat szidott kerítésépítésbe kezdett, amely technika nemzetközi szinten egyáltalán
nem olyan ritka. Azt, hogy a regisztráció nem haszontalan, az is
bizonyítja, hogy a menekültútvonalon számos eldobott személyazonosító okiratot találnak, hiszen
nem mindenki háború sújtotta övezetből érkezik, és nem menekült,
hanem gazdasági bevándorló, aki
próbálja kihasználni – valószínűleg
sikerrel – a tényleges menekülthullámot. Normális esetben a regisztráció a menekült érdeke, hiszen
másképpen az unió által biztosított,
az előző részben leírt menekültvédelmi jogosítványokkal csak így
élhet. Természetesen amennyiben
a regisztráció során kiderül, hogy
nem jogosult erre, az a menekültstátuszi kérés visszautasítását eredményezi.
Amint azt már mondtuk, Románia nem alkalmazhatja még a
schengeni rendszert. Ennek az okai
a következők: Románia kétségtelenül előrelépéseket ért el a korrupcióellenes harcban, az EEM
(együttműködési és ellenőrzési
mechanizmus) jelentése jobb a
2014-esnél és Bulgária eredményeinél. Ennek ellenére Románia az
EU egyes tagországainak belpolitikai problémái miatt továbbra is
kirekesztett státuszban van. Az
Európai Bizottság a legutóbbi
EEM-jelentésben elismeri Románia előrelépéseit a korrupció
visszaszorításában, de bizonyos
hátralékokat is jelez. A parlamentet azért éri bírálat, mert megakadályozta egyes, korrupcióval
vádolt képviselők mentelmi jogának felfüggesztését, és nem tartotta be az ANI (Országos
Feddhetetlenségi
Ügynökség)
egyes, összeférhetetlenséget kimondó döntéseit. A nép ügyvédjét
(ombudsman) azért marasztalják
el, mert nem támadja meg az Alkotmánybíróságon a vitatott sürgősségi kormányrendeleteket. A
jelentés azt is kiemeli, hogy a korrupciós tettek számának növekedése tapasztalható a DNA által
vizsgált bírók és ügyészek körében. Összességében, bár nőtt a
magas szintű korrupciós ügyekben a vizsgálatok és ítéletek

Az áramelosztó válaszolt:

száma, a korrupció továbbra is jelentős gond marad Romániában.
Viszont nagyon kérdéses az,
hogy ezeket a problémákat össze
kell-e kötni a schengeni rendszerhez való csatlakozással, hiszen
szűken értelmezve Románia és
Bulgária teljesíti a schengeni rendszerhez való csatlakozás technikai
feltételeit, tehát a döntés csak politikailag indokolt, technikailag vagy
jogilag nem.
Románia csatlakozásának több
ellenzője van, mint például Hollandia, Németország, Franciaország,
Finnország. A német Bundestag
belügyi bizottságának elnöke, a kereszténydemokrata Wolfgang Bosbach (CDU), azt nyilatkozta, hogy
Románia nem fog csatlakozni a
Schengen-övezethez, azzal indokolva ezt, hogy „Johannis megválasztásához kétségtelenül nagy
elvárások és remények fűződnek,
de ez nem változtatja meg alapvető
módon a romániai politikai helyzetet, így továbbra is fennmaradnak
a Románia Schengen-övezethez
csatlakozásával kapcsolatos kételyek”. Franciaországban a schengeni csatlakozással kapcsolatos
helyzet elsősorban a romániai
romák okozta konfliktusok óta
rossz, hiszen Nicolas Sárközy elsődlegesnek tartotta a romák kiutasítását
Franciaországból
és
Romániába való visszaküldését.
Habár ez a hozzáállás enyhült
Francois Hollande elnökké választása után, Manuel Valls egykori
francia kormányfő és volt belügyminiszter a múltban nagyon
élesen kiállt Románia schengeni
csatlakozása ellen, elsősorban a romakérdés miatt.
A jelenlegi menekülthelyzet
miatt Románia és Bulgária megítélése változhat, egyesek szerint ez
egy plusz ok a két ország felvételéhez, habár léteznek olyan hangok
is, amelyek szerint ezzel egy új
menekültútvonal jönne létre.
Mindenképpen a felvételhez a
tagállamok egyhangú döntése
szükséges, illetve, ha csak Románia érdekeit nézzük, elvonatkoztatva az emberi szolidaritás elvétől,
a jelenlegi helyzet menekültügyi
szempontból megfelel Romániának.

A mérőműszereket félévente olvassák le

Az áramszolgáltató vállalat által háromhavonta végzett villanyóra-leolvasás megváltoztatását, illetve azt kifogásolja Szakács
János, a Népújság olvasója, hogy nem tájékoztatták a fogyasztókat a változtatásról.
Ugyanakkor felháborodásának adott hangot
amiatt, hogy az Electrica Rt. által kézbesített
számlán feltüntetett telefonszámok egyike
sem elérhető, ahol érdemleges felvilágosítással szolgálhatnának.

Sz. Pálosy Piroska

A Dél-erdélyi Áramelosztó Maros megyei kirendeltsége megkeresésünkre arról tájékoztatott, hogy
2019 januárjától a fogyasztásmérőket félévente egyszer olvassák le. Az áramelosztó elküldi a mérőállásokat az energiaszolgáltatónak, a számlákat pedig az
elfogyasztott áram mennyiségének függvényében számolja ki és kézbesíti a szolgáltató a fogyasztóknak.
Az általunk feltett kérdésre az áramelosztó az elektromos energia szolgáltatására vonatkozó 2014. évi
64-es számú rendeletre hivatkozott, hangsúlyozva,
hogy a fogyasztásmérő berendezések leolvasása a
háztartási fogyasztók és kisfogyasztók esetében meghaladhatja az egy hónapot, a hat hónapot azonban

Illusztráció

nem. Mivel a fogyasztó az áramszolgáltatóval kötött
szerződést, az elosztóhálózat kirendeltségének kapcsolattartói nem tudtak arra válaszolni, hogy tájékoztatták-e a fogyasztókat a mérőműszerek leolvasási
időszakának megváltoztatásáról, és azt miként tették.
A villanyhálózatra való csatlakozás, valamint
áramkimaradás, áramingadozás esetén a fogyasztók
az áramelosztó ingyenes 0800-801-929-es telefonszámát hívhatják – válaszolt az általunk feltett kérdések
egy részére az áramelosztó sajtóosztálya.

Alkohol- és drogfogyasztást
ellenőriztek

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség munkatársai a július 19–22. közötti hétvégén
A közúti veszélyeztetés kiszűrése címmel közúti ellenőrző
akciókat tartottak. Az éjszakai ellenőrzések során a közlekedésbiztonságot
veszélyeztető alkoholos befolyásoltság alatt és a tudatmódosító szerek fogyasztása után
járműt vezető személyeket
szűrtek ki, valamint megbírságolták a megengedett sebességhatárt túllépőket.

Szer Piroska

Július 19-étől a Maros Megyei
Közúti Rendőrséget két olyan készülékkel látták el, amelyekkel kimutathatók a legelterjedtebb
kábítószerfajták hatóanyagai, az
enyhébb tudatmódosító szerek, valamint a tiltott drogok egyaránt. A
büntető törvénykönyv szerint egy
pozitív drogteszt egytől öt évig terjedő börtönbüntetést jelenthet.
Amennyiben a drogszonda kimutatja valamelyik kábítószerfajta hatóanyagát, a koncentrációtól
függetlenül bűnügyi dossziét állítanak ki a járművezető nevére,

ugyanakkor a legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítják,
hogy biológiai mintát vegyenek
tőle. A tudatmódosító szerek befolyásolják a gépjárművezetők viselkedését, csökken a vezetési
képesség, a reakcióidő, gyengülnek
a reflexek. Ugyanakkor az a járművezető, aki tudatmódosító szer hatása alatt van, agresszívvé válhat, a
nyugalmi állapota hirtelen idegesre
fordulhat, és az agresszivitást kísérő
rendkívül súlyos közúti baleseteket
eredményezhet.
Július harmadik hétvégéjén az ellenőrzések során 759 bírságot róttak ki. 62 járművezető maradt
hajtási jogosítvány nélkül, 15 a településen belüli 50 km/h megengedett sebességhatár túllépése miatt,
nyolc a szabálytalan előzésért. Négyen nem adták meg a gyalogosnak
járó elsőbbséget a gyalogos-átkelőhelyen, egy sofőr a főúton közlekedő járműveknek nem adott
elsőbbséget, 15-en szeszes ital fogyasztása után ültek a volán mögé,
19 járművezető pedig egyéb kihágások miatt maradt jogosítvány nélkül.
A járművezetők szabálytalankodása
mellett 20 jármű forgalmi engedélyét is bevonták műszaki hiányosságok miatt.

A határon túli magyar diákok is igénybe vehetik

Diákhitel 1
a Kárpát-medencében

A határon túli magyarok is
igénybe vehetik a szabadfelhasználású Diákhitel 1-et –
közölte a Diákhitel Központ
Zrt. vezérigazgatója kedden.

Több mint húszezer magyar diák
tanul erdélyi egyetemen, viszont
csak pár tucat veszi igénybe a hitelt.
Az igényléshez hallgatói jogviszony (magyarra fordítva) és magyar bankszámla szükséges –
mondta Magyar Péter, a Diákhitel
Központ Zrt. vezérigazgatója a
Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Kiemelte,
a cél az, hogy Magyarországon és
az egész Kárpát-medencében ne legyen olyan fiatal, aki azért nem tud
felsőoktatási tanulmányokat folytatni, mert a családi vagy egyéb körülmények nem teszik azt lehetővé.
Emlékeztetett, az 1,99 százalékos

kamatú Diákhitel 1 keretében havi
maximum hetvenezer forintot lehet
igényelni, egy félévben legfeljebb
öt hónapra. A képzési díjakra felvehető Diákhitel 2 kamatmentes, ezzel
az önköltséges képzésben részt
vevő hallgatók húsz százaléka él.
Mindkét hitel igényléséhez érvényes hallgatói jogviszony szükséges, visszafizetését a diploma
megszerzése után négy hónappal
kell elkezdeni, de bármikor ingyenesen előtörleszthetők. Az MTI tájékoztatása szerint Magyar Péter
kitért arra is, hogy a nyelvtanulási
hitelt október 1-jétől lehet igénybe
venni. Ennek keretében egyszeri
500 ezer forintot lehet igényelni,
amelyet öt év alatt kell visszafizetni. Sikeres nyelvvizsga esetén az
induló 1,99 százalékos kamat nulla
százalékossá válik.
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Európai partnerei bizalmát igyekszik megőrizni
a kínai óriás

A kínai Huawei Technologies számára a legnagyobb kihívás az amerikai–kínai kereskedelmi csatározás közepette megőrizni európai
partnerei bizalmát és meggyőzni
mobilszolgáltató ügyfeleit hálózati
berendezései biztonságáról.

A Huawei Technologies a világ legnagyobb mobilhálózati berendezés gyártója
és második legnagyobb okostelefonkészülék-gyártója. Az Egyesült Államok azzal
vádolta meg a kínai technológiai céget,
hogy mobilhálózati berendezései kémkedésre nyújtanak lehetőséget a kínai hírszerzésnek. Ennek keretében Washington
több-kevesebb sikerrel az 5G mobilhálózati fejlesztésekből való kizárására akarja
rávenni európai szövetségeseit.
A jelenlegi 4G mobil távközlési technológiánál százszor gyorsabb adatátviteli sebességgel dolgozó 5G mobilszolgáltatás
kiépítése alapfeltétele a digitális ipari forradalom térnyerésének, a digitalizált termelőipar, a vezető nélküli járművek,
valamint az „okos” háztartási és közüzemi
berendezések, szolgáltatások elterjedésének.
„Az 5G technológiában vezető szerepre
szert tevő vállalatok több száz milliárd
dolláros forgalmat generálhatnak majd az
elkövetkező évtizedben, és munkahelyek
sokaságát hozhatják létre a mobil távközlési ágazatban” – fogalmaz az amerikai védelmi minisztérium számára neves üzleti
vezetők és egyetemi oktatók által az idén
áprilisban készített tanulmány.
Az EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika) régióban a Huawei uralja a távközlési
berendezések piacát, tavaly 40 százalékos
részesedésre tett szert. A második helyen
a svéd Ericsson állt 36 százalékkal, a harmadikon a kínai ZTE 11 százalékkal, a negyediken pedig a finn Nokia 10
százalékkal.
Az idén májusban azonban az Egyesült
Államok nagy csapást mért a Huawei üz-

leti pozíciójára azzal, hogy a washingtoni
kereskedelmi minisztérium feketelistára
helyezte és ezáltal korlátozta az amerikai
cégekkel folytatott üzleti tranzakcióit.
A Huawei az idén júniusban ezért idei
és jövő évi bevételi prognózisát 30 milliárd dollárral, a korábban tervezett növekedéssel megegyező tétellel csökkenteni
kényszerült, idei okostelefon-értékesítési
prognózisát pedig 40 százalékkal vágta
vissza a tavalyihoz képest.
„Már húsz éve vagyok a cégnél, és állíthatom, hogy a mostani a legnehezebb
periódus a Huawei életében” – nyilatkozta
a dpa hírügynökségnek Vincent Peng, a
Huawei nyugat-európai üzletért felelős elnöke, hozzátéve, hogy „az alkalmazottak
morálja azonban nem rendült meg”. Elmondta: cége a tizenöt éves együttműködéssel
felépített
bizalomra
és
működésének áttekinthetőbbé tételére alapozza munkája folytatását európai partnereivel. Ennek érdekében már több
„átláthatósági központot” is nyitott Európában, így Brüsszelben, Bonnban, valamint a nagy-britanniai Banburyban. A
központokban az illetékes állami hatóságok vethetik alá hálózati berendezéseit
biztonsági teszteknek.
A Huawei 28 ötödik generációs hálózati
fejlesztési szerződéssel rendelkezik Európában és ötvennel világszerte. Joe Kelly, a
Huawei szóvivője elmondta, hogy egyebek között Svájcban, Olaszországban,
Hollandiában, Monacóban és Spanyolországban kapott 5G hálózatfejlesztési megbízást a cég, a többi országot viszont a
szerződések értelmében nem nevezheti
meg.
Nagy Britanniában az illetékes parlamenti bizottság nem talált indokot a Huawei kizárására az 5G hálózati
fejlesztésekből, a mobilszolgáltatóknak
azonban „biztos ami biztos” alapon azt tanácsolta, hogy ne használják a Huawei berendezéseit hálózataik kulcsfontosságú
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Százéves Bálint gazda

területein. A brit EE és Vodafone mobilszolgáltató már meg is kezdte az 5G szolkiépítését
a
Huawei
gáltatás
berendezéseinek alkalmazásával, és a várakozások szerint hasonló módon fog eljárni a saját rendszerének kiépítését az
idén később megkezdő Three UK is.
Több európai ország viszont, mint például Németország még nem hozott végleges döntést a Huawei berendezéseinek
alkalmazásáról, illetve Washington kérésének megfelelően kizárásáról mobilhálózati fejlesztési projektjeikből.
„Nincs nagyon ínyére az európai országoknak, hogy mások diktátumát kövessék
a kiépíteni tervezett infrastruktúra minőségét alapjaiban befolyásoló kérdésekben”
– mutatott rá Michael Jacobides, a London
Business School üzleti stratégiát oktató
professzora.
Iparági elemzők szerint az amerikai követelés egyik legsúlyosabb következménye a technológiai szabványok szétválása
és egy de-facto „technológiai vasfüggöny”
kialakulása lehet Nyugat és Kelet között.
A Huawei német szakértők szerint ugyanis
már kétévnyi előnyre tett szert versenytársaival szemben, amit a kínai cég vezetői a
technológiai fejlesztésekre fordított dollármilliárdoknak, az amerikai vádak pedig
szellemi tulajdon ellopásának tulajdonítanak.
A technológiai szétválás iparági elemzők szerint károsan hatna a globális beszállítói
lánc
működésére
és
költséghatékonyságára is.
Marcus Gloger, a német Strategy& tanácsadó vállalat szakértője szerint az európai országok az egyensúlyi pontot
igyekeznek megkeresni a szembenálló
felek között. „Az európaiak igyekeznek
nyitva hagyni minden kaput a politikában.
Nem akarják eleve kizárni a kínai infrastruktúrát” – fogalmazott. „Az európaiaknak
nem célja nyugati és keleti féltekére bontani a világot” – szögezte le. (MTI)

Július 28-án töltötte a száz
évet Bálint György, népszerű
nevén Bálint gazda, Prima Primissima díjas kertészmérnök,
újságíró, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, volt
országgyűlési képviselő.

Gyöngyösön született 1919-ben.
Édesapja, Braun Izidor vállalkozó
szellemű középbirtokos volt, több
nyelven beszélt, édesanyja, Koch
Rozália polgári iskolát végzett.
Elemi iskolai és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte, 1937-ben érettségizett a
főgimnáziumban. Fiatalkori példaképeinek egyike Petschauer Attila

olimpiai bajnok kardvívó volt, akit
egyszer a gyöngyösi vívók meghívtak egy vívóversenyre, és a bemutató asszón Bálint György lehetett
az ellenfele.
Kertészmérnöki oklevelét a budapesti Magyar Királyi Kertészeti
Akadémián 1941-ben kapta meg. A
végzés után hazatért családjához,
apja már nagybeteg volt. Halála
után ő lett a családfő, vezette a gazdaságot és tanított a Magyar Izraelita Kézmű- és Földművelési
Egyesületben.
1942-ben behívták munkaszolgálatra, 1944-ben Mauthausenbe,
majd a gunskircheni koncentrációs

táborba hurcolták, ahonnan 1945ben szabadult. A második világháború
borzalmait
sohasem
felejthette, egyetlen testvére maradt
csak életben.
A háború után hazatért, a gyöngyöshalmaji birtokon megpróbálta
folytatni a gazdálkodást. 1945-ben
megnősült, fia, Bálint János 1946ban született. 1948-ban kulákká
nyilvánították, internálással fenyegették, elvették a földjét. Feleségével és kétéves kisfiával Budapestre
menekültek a családi birtokról.
1949-ben a Magyar Agrártudományi Egyetemen agrármérnöki
diplomát szerzett, előbb a Földmű-
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Újabb kereskedelmi
háború a láthatáron?

Válaszlépést ígért Párizsnak az amerikai
cégekre kivetett digitális adó miatt Donald
Trump amerikai elnök pénteken.

Twitter-bejegyzésében a politikus „lényegi ellenlépést” említett, miután Emmanuel Macron francia
államfő aláírta és ezzel törvényerőre emelte a francia nemzetgyűlés döntését a digitális adó kivetéséről.
A francia adó a nagy amerikai tech-vállalatokat
érinti, köztük az Alphabet leányvállalatát, a
Google-t, vagy az Amazon internetes kereskedőcéget.
„Franciaország éppen most vezetett be digitális
adót a mi nagyszerű technológiai cégeinkre. Ha van
valaki, aki megadóztathatja őket, az a saját országuk, az Egyesült Államok. Rövid időn belül lényegi kölcsönös lépést teszünk Macron őrülete
ellen” – fogalmazott mikroblogjában az Egyesült
Államok elnöke.
Hozzáfűzte: „én mindig mondtam, hogy az amerikai bor jobb, mint a francia”.
E megjegyzését elemzők úgy értelmezték, hogy
az amerikai elnök esetleg a francia borokra kivetendő büntetővámon gondolkodik. Az elnök Twitter-bejegyzése után a Fehér Ház részletesebben
reagált a francia döntésre.
„Franciaország egyoldalú intézkedése láthatóan
a gazdaság meghatározott ágazataiban szolgáltatást
nyújtó, élenjáró amerikai technológiai vállalatokat
veszi célba” – mondta Judd Deere szóvivő.
Egyben leszögezte: az Egyesült Államokat „mélyen megdöbbenti” a francia döntés, amelyet szerinte az amerikai vállalatok és dolgozók kárára
hoztak.
A francia törvényhozás július elején fogadta el
az új adónemet. A párizsi szavazás előtt Robert
Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója közölte: a francia adó hátrányosan különbözteti meg az amerikai cégeket, ezért a hivatala
behatóan megvizsgálja majd, hogy milyen válaszlépésre lesz szükség.
Lighthizer akkor érzékeltette, hogy Washington
esetleg a Kína ellen foganatosított büntetővámokhoz hasonló intézkedéseket hozhat Párizs ellen is.
(MTI)

velésügyi Minisztérium megbízásából agrártankönyveket írt és szerkesztett, majd a Kertészeti
Kutatóintézetben dolgozott. 1953tól ’59-ig a Mányi Állami Gazdaság
főagronómusa volt. Ezt követően a
Fejér Megyei Állami Gazdaságok
Igazgatóságának főkertészeként
dolgozott. 1964-67 között Budapesten, az Állami Biztosító Főigazgatóság szakértője volt, majd 1981-es
nyugdíjazásáig a Kertészet és Szőlészet című lap főszerkesztői teendőit látta el. Ezzel egy időben
szerkesztette a Kertgazdaságot, a
Kertbarát Magazint és a Kerti Kalendáriumot is. Rendszeresen publikált a Népszabadságban, a Magyar
Nemzetben, a Szabad Földben és a
Nők Lapjában. Első feleségétől
közben elvált, majd 1972-ben újranősült.
1981-től 2009-ig a Magyar Televízió Ablak című közérdekű magazinműsorának állandó munkatársa
volt, 1991-től főszerkesztője lett a
csatorna Gazdaképző című adásának. Televíziós szerepvállalása óta
nevezik egyszerűen csak „Bálint
gazdának”.
1989-től az újjászerveződő Budapest Rotary Club tagja, átmenetileg elnöke is volt. 1990-ben
megalapította a Nagyváthy János
Gazdaképző Egyesületet, amelyet
2012-ig vezetett. 1994-ben belépett
a Szabad Demokraták Szövetségébe, a párt országos tanácsának
tagjává választották. 1994 és 1998
között országgyűlési képviselő volt.
1995-ben megszerezte kandidátusi
fokozatát a kommunikáció témaköréből. 2009-ben kilépett az SZDSZből, alapító tagként részt vett a
Szabadelvű Polgári Egyesület
(SZPE) megalapításában.
Több mint 30 szakkönyvet írt,
heti- és napilapok rendszeres cikkírója. Amit elméletben leírt, azt saját

kis mintagazdaságában, balatonfüredi kertjében meg is tudta mutatni.
Néhány éve létrehozta és unokájával
együtt naponta frissíti honlapját,
ahol hobbikertészek munkáját segíti.
Többek között a TIT, a Magyar
Borakadémia és az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia
tagja, az Aranytollas Újságírók Társaságának tiszteletbeli elnöke, több
mint hatvan éve a MÚOSZ tagja.
Díjai: a Haza Szolgálatáért Érdemérem, SZOT-díj (1988) és Táncsics
Mihály-díj (1990), megkapta az
Aranytollat (1998). Átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét (2005), a Hajléktalan
Emberért Díjat (2009) és a Hazám
díjat (2017). Budapest és Gyöngyös
díszpolgárai közé választotta 2009ben, majd Várda és Tarnabod is
2019-ben. Kitüntették a Prima Primissima díjjal (2017), a Magyar
Szabadságért díjjal (2018) és idén
átvehette az Év Agrárembere életműdíjat.
Hetvennyolc évesen vette feleségül Récsey Antóniát, aki korábban
több szakkönyvét szerkesztette.
Önéletrajza, Keserédes éveim címmel már közös munkájuk eredménye. Büszke arra, hogy fia, János és
unokája, András is kertészmérnök
lett, sőt miként ő is, a Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem dékánjai
voltak. Legújabb könyve, a Bálint
gazda, a százéves kertész (Bánó
Andrással közösen) a Helikon Kiadónál jelenik meg augusztusban.
„Az ember sok mindenben változik: ízlése, szokásai, vágyai megváltoznak, de a szakmámat mindig
is szerettem, és sohase vágytam rá,
hogy valami mást csináljak. Legföljebb az foglalkoztatott nagyon sokszor, mivel lehetne ezt a szakmát
ebből a meg nem érdemelt megalázottságából egy kicsit kiemelni” –
nyilatkozta. (MTI)
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75 éve kezdődött a varsói felkelés

Hetvenöt éve, 1944. augusztus 1-jén robbantott ki fegyveres felkelést Varsóban a
földalatti ellenállás a megszálló németek ellen. A lengyel fővárostól nem messze
álló szovjet Vörös Hadsereg
nem sietett a felkelők segítségére, így a 20 ezer katona és
200 ezer civil életét követelő
küzdelem két hónap után elbukott.

A második világháború 1939.
szeptember 1-jén Lengyelország
német lerohanásával tört ki. Szeptember 17-én a Szovjetunió is megtámadta Lengyelországot, amelyet
a két nagyhatalom felosztott egymás között. Londonban Wladyslaw
Sikorski tábornok vezetésével alakult lengyel emigráns kormány,
amely azonnal megkezdte a megszállt területeken működő Lengyel
Földalatti Állam és annak fegyveres
ereje, a Honi Hadsereg (Armia Kra-

jowa – AK) kiépítését. Az 1943
nyarán már 200 ezer, 1944-ben
pedig 400 ezer fős AK tagjait titkos
kiképzésben részesítették, az első
időszakban a partizán hadviselést,
majd – amikor a németek veresége
nyilvánvalóvá válik a keleti fronton
– a győzelemig tartó, általános
nemzeti felkelés kirobbantását tűzték ki célul.
Miután Németország 1941. június 22-én megtámadta a Szovjetuniót, a Vörös Hadseregen belül is
harcoló lengyel alakulatokat állítottak fel. 1942-ben a kommunista vezetésű Lengyel Munkáspárt is
megalakította saját fegyveres szervezetét, a Népi Hadsereget (Armia
Ludowa – AL), amely a Honi Hadsereggel hol együttműködve, hol ellenségeskedve vívott partizánharcot. Az AL 1944 júniusában beolvadt az 1. Lengyel Hadseregbe,
amely a szovjetek oldalán vett részt
a lublini térség felszabadításában.

Ma jár le az egységes
adóbevallás határideje!

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) emlékezteti az adófizető
polgárokat, hogy az egységes adóbevallás határideje 2019.
július 31.
Ezzel az űrlappal esetenként a következőket vallják be:
• a 2018-as évben Romániában vagy/és külföldön megvalósított
jövedelemadó
• a Romániában 2019-re becsült jövedelemadó vagy a jövedelmi
normának megfelelő adó
• a 2019-re becsült szociális hozzájárulásra megállapított jövedelem, és esetenként a 2018-as pénzügyi évre szóló hozzájárulási
tartozások.
Az egységes adóbevallást a Spatiul Privat Virtual szolgáltatáson
keresztül vagy a www.e-guvernare.ro honlapon található Depunere
declaraţii szolgáltatáson keresztül lehet megtenni egy jogosított digitális bizonylat alapján.
Hasonlóképpen „A természetes személyek egységes jövedelmi
adója és a szociális hozzájárulás” bevallását postán is el lehet küldeni, vagy személyesen be lehet nyújtani az adóhivatalok székhelyén.

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

Forrás: mult-kor.hu

Az emigráns lengyel kormány
diplomáciai kapcsolatai 1943 áprilisában a katyni vérengzés nyilvánosságra
kerülése
után
megszakadtak a szovjet vezetéssel. Miután a Vörös Hadsereg
1944 júliusában átlépte a lengyel
határt, a vele együttműködő AKegységeket lefegyverezte, tagjait
munkatáborokba küldte. Az emigráns kormány attól tartott, hogy ha
Lengyelországot a szovjetek szabadítják fel, a szövetségesek a háború után nem tekintik majd
tárgyalópartnernek őket, ezért úgy
döntött: kirobbantják az országos
felkelést, amelynek sikere után a
Szovjetunió kénytelen lesz tárgyalni velük. Az idő sürgetett,
mert július 21-én megalakult a
Sztálin által ellenlábasuknak szánt
Nemzeti Felszabadítás Lengyel
Bizottsága, amely átvette a hatalmat a szovjetek által felszabadított
területeken.

Tadeusz Bór-Komorowski tábornok, az AK főparancsnoka július
31-én – miután később hamisnak
bizonyult hírek érkeztek arról, hogy
a szovjetek már Varsó Praga nevű
külvárosának közelében járnak –
úgy döntött, hogy másnap 17 órakor
a fővárosban elkezdődik a felkelés.
Az AK tagjait ugyanakkor hajnali
támadásra készítették fel, az idő rövidsége miatt a mozgósítás nehézségekbe ütközött, a németek pedig
számoltak egy felkelés lehetőségével.
1944. augusztus 1-jén 17 órakor
50 ezer, könnyűfegyverekkel felszerelt lengyel kezdett harcba 15
ezer német katonával szemben. A
felkelők az első napokban jelentős
veszteségek árán ellenőrzésük alá
vonták Varsó jelentős részét, de a
német katonai erősségeket nem sikerült elfoglalniuk. Hátterüket a lakosság biztosította konyhák,
kórházak, mentőegységek, tűzoltóság, fegyverműhelyek, postaszolgálat felállításával. A felkelők rádiót
működtettek, újságot adtak ki, megszervezték a kapcsolattartást az
egyes harci helyszínek között.
A német helyőrséget azonnal
megerősítették, létszáma 50 ezer
főre nőtt, a parancsnokának kinevezett Erich von dem Bach-Zelewski
SS-tábornok tüzérséget, rakétavetőket, légierőt és páncélfegyvereket is
bevetett, míg a lengyelek többnyire
kézi fegyverekkel küzdöttek. A felkelőknek minden önfeláldozás és
hősiesség ellenére sem volt esélyük
a győzelemre külső segítség nélkül.
A németek azonban augusztus 3-án
Varsótól 25 kilométerre a Visztulánál megállították a Vörös Hadsereg
előrenyomulását, de akadnak történészek, akik szerint a szovjetek
szándékosan állították le a támadást. Sztálin augusztus 13-i hivatalos nyilatkozatában a varsói akciót
„bűnösen könnyelmű vállalkozásnak”
minősítette,
amelyhez
Moszkva az adott helyzetben „kato-

nailag nem tud kapcsolódni”. A
Vörös Hadsereg a következő hetekben sem tudott vagy nem akart Varsóba behatolni, és augusztus
közepén azt is megakadályozta,
hogy az AK-nak a főváros körzetében ténykedő csapatai a felkelők segítségére siessenek. Ugyanakkor a
Vörös Hadsereg keretében működő
1. Lengyel Hadsereg egyik zászlóalja megpróbált hídfőállást kiépíteni
a Visztula bal partján, de a németek
megsemmisítették őket.
A magukra maradt felkelők védelemre rendezkedtek be, a nyugati
szövetségesek repülőgépről próbáltak fegyver- és élelmiszer-utánpótlást juttatni nekik, de a csomagok
java része német kézre került. A németek fokozatosan szakították szét
és számolták fel a felkelők állásait,
akiknek vezetői október 2-án írták
alá a kapitulációt. A 63 napon át
tartó harcokban 21 ezer lengyel katona vesztette életét vagy tűnt el,
ötezer megsebesült, 16 ezer hadifogságba esett, mintegy 180-200
ezer civil is meghalt. Német részről
17 ezer katona esett el vagy tűnt el,
kilencezer sebesült meg. A németek
a harcok után kíméletlen vérfürdőt
rendeztek, Varsó mintegy félmilliós
lakosságát kitelepítették, 150 ezer
lengyelt Németországba hurcoltak
kényszermunkára, a főváros 85 százalékát a földdel tették egyenlővé.
A varsói felkelés értelméről,
hasznáról máig tart a vita. Egy lengyel történész szerint „a felkelés katonailag és politikailag kudarcot
vallott, hosszú távon azonban az ellenállás jelképévé vált, azóta is lelkesíti a lengyeleket”. A felkelést
csak 1989 után értékelhették méltóképpen Lengyelországban. Emlékműve 1989-ben épült fel a lengyel
fővárosban, a Varsói Felkelés Múzeumát 2004-ben nyitották meg. A
varsóiak minden év augusztus 1-jén
egy percre megállnak, és szirénák
hangjai mellett emlékeznek a felkelés áldozataira. (MTI)

A Marosvásárhelyi MSE
KÖZLEMÉNYE

Tekintettel arra, hogy néhány hónapja új klub szerveződik Marosvásárhelyen, amely, létrehozói szándéka szerint, az MSE edzői- és játékosállományára, valamint nevére kíván ráépülni, szükségesnek tartjuk közölni az alábbiakat:
1. A Marosvásárhelyi MSE 2008 óta (tizenegy éve) működő sportszervezet, amely az 1898-ban alapított,
hasonló nevű egyesület (Marosvásárhelyi Sportegylet) szellemi örökösének tekinti magát. Azzal a céllal hoztuk létre, hogy a gyerekeknek és a szülőknek a régi sportszerető marosvásárhelyi hagyományok szerinti nevelésre lehetőséget biztosítsunk, és ennek megfelelően az elmúlt esztendőben mintegy 250-300 gyereknek
kínáltunk színvonalas foglalkoztatást 16 külön csoportban (csapatban), illetve rendeztünk egyéb jellegű
összejöveteleket szüleik számára is. Fokozatosan építkezve értünk fel arra a szintre, ahol most vagyunk: az
elmúlt évadban két felnőttcsapatot (MSE I – 3. liga, MSE II – 4. liga), országos bajnokságban szereplő két
nagyifjúsági csapatot (U19, U17) és valamennyi korosztályos bajnokságban szereplő gyermek- és ifjúsági
csapatot működtettünk.
2. A 2018-as év a klub történetének legsikeresebb esztendeje volt: a felnőttcsapat megnyerte a Maros megyei 4. ligát, majd az ezt követő osztályozó párharcot Szeben megye bajnoka ellen, így feljutott a 3. ligába,
míg az U9-es korosztály két bajnoki címet is ünnepelt, előbb a korosztály országos bajnokságának megyei
szakaszán, majd a Maros megyei bajnokságban. Munkánk hatékonyságát több másik korosztályunk jó szereplései is visszaigazolták.
3. A jó eredményekben elvitathatatlan szerepük volt edzőinknek, akik sportszerződés alapján, alkalmazotti
minőségben járultak hozzá a közös munkához. Hasonlóképpen a szülők hozzájárulásának fontosságáról sem
feledkezhetünk meg, hiszen az ő helyes döntésük is hozzájárult ahhoz, hogy az MSE a sport iránt érdeklődő
fiatalok százainak „iskolája” lett. Ezért értük és a gyerekek miatt is sajnáljuk, hogy a fejlődés, a szükséges
jobbítás helyett a megosztást választotta az edzők egy része, a sportot eszköznek tekintő személyek tanácsára.
Mivel a kilépő edzők távozásra biztatják az általuk edzett csoportokat, szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy az új klub, amely az MSE eredményeire próbál ráépülni, és hasonló néven próbál megalakulni, ebben a formában még nem létezik.
4. A kialakult sajnálatos helyzetben az MSE folytatja sokéves működését, a távozó edzőket pótolva, fenntartva a pályabérleti szerződéseket, továbbra is biztosítja a gyerekek képzését. Tevékenységünket a júliusi
vakáció után augusztusban újraindítjuk, az érdeklődők weboldalunkon (www.focisuli.ro) és közösségi oldalunkon (a klub főoldala: www.facebook.com/mse.08.tgm) tájékozódhatnak majd az edzésprogramról augusztus első napjaiban.
Fontos! A fentiektől eltérő bármilyen másik információ nem felel meg a valóságnak, és nem tükrözi a Marosvásárhelyi MSE álláspontját, illetve évek óta változatlan céljait.
A megosztást megszüntethetik azok, akik azt kezdeményezték.
Az MSE és edzői szeretettel várják továbbra is a gyermekeket a tevékenységekre!
Bordó-fekete, hajrá, MSE!
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ 4 szobás lakás a Tudor ne-

gyedben (Fortuna). Tel. 0732-530-

502. (1/3673-I)

832-007. (6/3679)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (2/3625-I)

ELADÓK nagy fehér fajta, 120-150

kg közötti biodisznók, 8 lej/kg. Tel.

0744-882-031. (5/3725-I)

ELVESZETT

ELADÓ Kebelében 1 hektár 50 ár terület,

ELVESZTETTEM Páczai Orsolya

helyszínen. Tel. 0733-699-129. (6/3634)

Semmisnek nyilvánítom. (1/3733)

papírok rendben, megegyezés alapján a

MINDENFÉLE

VASTAG gyertyán tűzifa eladó. Tel. 0740-

névre szóló könyvtári belépőmet.

JAVÍTÁS, vakolás, festés, tetőjavítás,

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat.

Tel.

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

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (21361-I)

csatornajavítás.
(1/3608)

Tel.

0747-816-052.

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

munkát

vállalok:

cserépforgatás, Lindab-tetőzet, festés,

bádogosmunka, 20% kedvezménnyel.
Tel. 0754-830-468. (3564)

ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogosmunka, régi

VÁLLALUNK

cserépforgatás,

Lindab lemezzel, ácsmunkát, bármilyen

tető felújítása, új tető Lindab-lemezzel,
kerítés,

bármilyen

munka. Tel. 0740-651-354. (3563)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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)

bádogos-

munkát, csatornajavítást, tetőkészítést
javítást. Tel. 0757-831-459. (1/3624)

július

évfordulóján

és

laki nekem szolgál, azt megbe-

csüli az Atya.”

(Jn. 12, 26)

Szomorú szívvel, de Isten akara-

tában megnyugodva adjuk hírül

mindazoknak, akik ismerték és
szerették, hogy

dr. BUSTYA DEZSŐ

nyugalmazott lelkipásztor,
az Erdélyi Református
Egyházkerület

volt püspökhelyettese

életének

85.

esztendejében,

2019. július 29-én hazatért Gaz-

dájához.

köszönjük

Istennek

mindazt a jót, amit az ő élete és

szolgálata által nekünk ajándékozott.

Szomorú szívvel és fájdalommal
emlékezünk

kövessen; és ahol én vagyok, ott

lesz az én szolgám is; és ha va-

Hálával

MEGEMLÉKEZÉS

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21398)

A PICK UP CÉG, amely 15 éves tapasztalattal rendelkezik az autó-kiegészítők forgalmazásában, új munkatársakat keres a következő munkakörök betöltésére: RAKTÁROS, ELADÁSI ÜGYNÖK, MARKETINGMENEDZSER/ASSZISZTENS, AUTÓ-VILLANYSZERELŐ. Jelentkezésüket a következő e-mail-címre
várjuk: hr@pick-up.ro vagy a 0771-580-340-es telefonszámon. (63891-I)

bármilyen

„Ha valaki nekem szolgál, engem

31-én

PÉTERFY DÁVIDRA halálának 18.

PÉTERFY

ISTVÁN grafikusművészre halálá-

nak első évfordulóján.

„Őrizd, Uram, a lélek útjait”.
Szívünkben örökké élni fognak.

Emlékük legyen áldott, nyugal-

muk csendes! Szeretteik. (16/37-I)

Hisszük, hogy Aki kézen fogva

vezette földi életútján, immár átvitte őt a halálból az életre.

Temetése 2019. július 31-én,

szerdán du. 3 órától lesz a ma-

rosvásárhelyi református temetőben.

Kérjük a temetésen részt venni
szándékozókat, hogy koszorú

helyett csak egy szál virágot hoz-

zanak sírjára.

A gyászoló család. (17/3713-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Búcsú nélkül mentél el, az életért harcolva. Te sem gondoltad,

az énlaki születésű

JÁRAI ZELMA
szül. Demeter

nyugalmazott védőnő,

mily hamar üt az óra. Üres és

a drága jó édesanya, feleség,

nincs kivel megosszuk örömünk,

szomszéd, váratlan hirtelenség-

rideg lett nélküled otthonunk,

bánatunk.

Virágos kertek minden szál vi-

rága legyen örök álmod nyugtató

világa.

Fájó szívvel, lelkünk mélyén örök

gyásszal emlékezünk a pókai

születésű KELEMEN ANNÁRA

szül. Bán halálának első évfordulóján.

Azóta kezünkben virággal a te-

metőt járjuk, egy néma sír mel-

lett könnyes szemmel állunk.

nagymama, anyós, jó barát,

gel elhunyt. Drága halottunk bú-

csúztatása július 31-én, szerdán

12 órától lesz a nyárádtői ravata-

lozóban, temetése pedig 15 órá-

tól Énlakán, unitárius szertartás

szerint. Emlékét örökké őrizni

fogjuk.

A gyászoló család. (1/3718-I)

Nagy szomorúsággal és mély
megrendüléssel

értesültünk,

hogy drága nagynéném,
JÁRAI ZELMA
szül. Demeter

Legyen oly csendes pihenésed,

hirtelen, búcsú nélkül itthagyott

munkra emléked. Emlékét őrzi

lensége örökké élni fog szívünk-

amilyen

áldott

maradt

szá-

bánatos férje, fia, lánya és a testvérei. Amíg élünk, nem feledünk.
(1/3721-I)

ELHALÁLOZÁS
Szeretett Édesanyám,

SIKLÓDI KLÁRA
született Ferencz

élete 89. évében, 2019. július 29-

én elhunyt.

Temetése augusztus 2-án, pénte-

ken 14 órakor lesz a református
temetőben. (sz–I)

minket. Jósága, szeretete, önzet-

ben.

Nagy fájdalommal búcsúzik tőle

a Demeter család: Magdolna,

Erika,

Boglárka

(6/3726-I)

és

Attila.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a drága jó feleség, édesanya,
nagymama, anyós,

BÁLINTH ELEONÓRA
szül. Antal

életének 83. évében csendesen
megpihent. Temetése július 31-

én, szerdán 14 órakor lesz a ma-

rosvásárhelyi

református

temetőben, unitárius szertartás

szerint. Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (14/3709-I)
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