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Gördülő Opera-élmény a várban

Telt ház élvezte a Szerelmi bájitalt
Nemzetközi
ifjúsági program

Augusztus 14-25. között Szovátán, az
Outward Bound Románia Ifjúsági Központjában a Generation Europe nemzetközi ifjúsági csereprogram
keretében 27 fiatal vett részt táborban,
ahol a kezdeményezőkészséget, a
civil részvételt ösztönözték az élménypedagógia eszközeivel. A fiatalok hazatérve saját közösségeikben
ültethetik gyakorlatba a Szovátán tanultakat.

____________4.
Kamera forog!

A kiállítás fotókkal, filmkészítéshez
kapcsolódó tárgyakkal és filmválogatással mondja el, hogy mit jelentett
amatőr filmesnek lenni a szocializmusban, majd hogyan lehetett vállalkozóként filmet készíteni az átalakuló
társadalmi struktúrában.

Donizetti Szerelmi bájitala varázsolta el hétfő este a marosvásárhelyi várat és annak telt házas publikumát. Az olasz zeneszerző legnépszerűbb vígoperáját másodszor hozták el
városunkba a Magyar Állami Operaház művészei, és akárcsak
akkor, most is sok száz vásárhelyi jött el átélni a különleges
élményt.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

A legfiatalabb jelenlevők babakocsiban szenderegtek a csodálatos áriákra, de izgő-mozgó óvodások, kíváncsi kisiskolások is bőven akadtak
a közönség soraiban.
A határon túli magyarlakta településeket járó Gördülő Opera sorozat
kamionszínpadán először 2018-ban kelt életre a derűs, fordulatokban
gazdag történet – a gazdag, szépséges és hűvös Adina és a melegszívű,
de kissé félszeg Nemorino egymásra találása –, ezúttal azonban
(Folytatás a 7. oldalon)

____________5.
A csecsemő is
egy személy

Az általunk megkeresett lakótársulások ügyvezetői hangsúlyozták, hogy
tavaly szeptembertől ott is bejegyzik a
csecsemőket a fogyasztási listába,
ahol azelőtt a helyi tanácsi határozat
alkalmazásával mentesítették a fiatal
családokat a csecsemők utáni fizetés
alól.

____________8.

A statiszta diadala

Benedek István

Az egykori szocialista országok csehszlovákiai bevonulásának
évfordulójára időzítve fogadta az amerikai elnök román kollégáját
a múlt héten. Míg 51 évvel ezelőtt a prágai tavasz idején az akkori
román vezető szembefordult a szocialista tábor többi országával,
és ezzel beférkőzött a Nyugat bizalmába, mostani utódja, bár minden erejéből igyekszik magát színésznek, sőt főszereplőnek feltüntetni, csak a statiszta szerepét játssza a hatalmi színpadon.
Bólogatásnál többet el sem várnak tőle, és lehetőséget sem kapna
egyébre.
Persze, azt a Fehér Házban is tudják, hogy az idén itt államfőválasztás lesz, ezért még kampány előtt illik meghívni a helyi nagyfiút, megveregetni a vállát, aztán hazaküldeni valami hangzatos,
támogató üzenettel. De az igazi nagyfiúk gombostűnyit sem adnak
rá, hogy éppen ki van itt az adott szerepben. Onnan a térképen az
látszik, hogy az orosz határhoz aránylag közeli országnak van tengerpartja, kijárattal az óceánokra, ami az amerikai katonai doktrína szempontjából az aranybányáknál is fontosabb. És a
nagyhatalmaknak nincsenek barátaik, csak érdekeik vannak, ők
azokat követik, és a célnak megfelelően válogatnak, nem barátokat,
hanem csatlósokat. Amikor eldöntötték, hogy a volt szocialista barakk országai beléphetnek az atlanti katonai klubba, minket akkor
is felvettek volna, ha épp nem lett volna magunktól is kedvünk belépni. „Segítettek” volna nekünk olyan jenkibarát kormányt
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 37 perckor,
lenyugszik
20 óra 10 perckor.
Az év 240. napja,
hátravan 125 nap.

Ma ÁGOSTON,
holnap BEATRIX és ERNA
napja.
BEATRIX: latin eredetű női
név. Jelentése: boldogító, boldogságot hozó.
ERNA: az Erneszta rövidüléséből keletkezett.

IDŐJÁRÁS
t

Napos, meleg idő
Hőmérséklet:
max. 340C
min. 160C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. augusztus 27.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7322
4,2606
1,4393

209,6761

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Mezőmadarasi képzőművészeti
alkotótábor

Kisebbségvédelem, IT-nap, színház, de beindul
a Borudvar is. Szerda a Vásárhelyi Forgatagon

Ígéretes programokkal várják az érdeklődőket a
Vásárhelyi Forgatag harmadik napján is. Nemcsak
kulturális eseményeken, hanem szakmai beszélgetéseken is részt vehetnek azok, akik arra kíváncsiak, hogy milyen IT-cégek vannak jelen Maros
megyében, vagy éppen arra, hogy miként lehet
biztonságos az internethasználat már gyermekkortól.

Szerdán 11 órától vezetett sétán ismerhetik meg a Teleki–
Bolyai Könyvtár termeit és történetét Bányai Réka irányításával azok, akik a könyvtár azon zugaira is kíváncsiak,
amelyeket csak különleges alkalmakkor nyitnak meg a
nagyközönség előtt.
A kisebbségvédelem kerül fókuszba 15 órától a Teleki
Téka udvarán. Beszélgetés a kisebbségi nemzetközi jogvédelmi lehetőségekről, a FUEN (Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója) szerepéről a magyar nemzetpolitikában –
ez a címe annak az előadásnak, amelyen Vincze Loránt EPképviselőt, FUEN-elnököt, valamint Biró Zsolt parlamenti
képviselőt hallgathatják meg az érdeklődők.
Délután 4 órától a Teleki Téka udvarán IT-nap kezdődik,
kezdődnek azok a kerekasztal-beszélgetések, amelyek az
IT, vagyis a számítástechnika világára fókuszálnak. Így 17
órától a Privacy Engineering – Hogyan fejlesszünk GDPR
ready szoftvert? című előadáson vehetnek részt az érdeklődők, Székely Barnabás minősített adatvédelmi szakértő

igazít el ebben a világban. Ezt követően 18 órától kerekasztal-beszélgetésre kerül sor Maros megyei IT-cégek képviselőivel, valamint 19.30-tól a Biztonságos internethasználat
gyermekkortól című előadáson Molnár Andrea-Zsuzsánna
gyermekpszichológus és W. Szabó Péter UX-kutató látja el
gyakorlati tanácsokkal a közönséget.
16 órától Csáky Zoltán Nyomomban kék farkasok című
könyvének bemutatójára kerül sor a Bolyai téri unitárius
templom belső udvarában. A könyvet bemutatja és a szerzővel beszélget Nagy Miklós Kund művészeti író. Majd
ugyancsak itt 18 órától versműsor következik, Kilyén Ilka
Búvópatak című válogatása a helikonista költők verseiből.
19 órától szerdán is lesz Vacsoraszínház: Palimadár á la
Carte, a B.EAT étteremben, a Rózsák tere 52. szám alatt.
Helyfoglalás és jegyátvétel a helyszínen. További információk a 0749-111-848 vagy a 0721-968-253 telefonszámon
kérhetők. Belépődíj 115 lej.
19.30-tól az Üvegtigris magyar filmvígjáték közismert
színészének, Szarvas Józsefnek az egyéni előadását tekinthetik meg a nézők a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Nagytermében. Az előadás címe: Pustol a hó, avagy Könynyű neked, Szarvas Józsi...
A Bordudvarban is változatos programpontok várják a
forgatagozókat: 18 órától borkóstolón vehetnek részt a bor
kedvelői, míg 20 órától az Üver zenekar lép fel.

Augusztus 22-31. között Czirják Lajos vezetésével a Pro
Ruris Egyesület a 18. alkalommal szervezi meg a mezőmadarasi képzőművészeti alkotótábort, amelyen az idén
23 képzőművész vesz részt Zilahról, Csíkszeredából, Szegedről, Tordáról, Debrecenből, Pápáról és természetesen
Marosvásárhelyről, a Mezőségről. Az alkotásokból augusztus 31-én 17 órától a mezőmadarasi művelődési házban
nyílik kiállítás. A tárlatmegnyitón fellép a helyi Árvalányhaj
néptánccsoport.

Verbunkverseny

Kétszer annyian, mint az előző vetélkedőn, az idén 48 erdélyi és magyarországi versenyző nevezett be a hatodik
legényes- és verbunkversenyre, amely a Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermében lesz augusztus 31én, szombaton 17 órától. A táncokat szakzsűri bírálja el. A
díjkiosztó ünnepség a 19 órától kezdődő gálaműsor végén
lesz. A gálaműsorban a marosvásárhelyi Boróka és Napsugár néptáncegyüttes és a magyarországi Üsztürü zenekar lép fel. Szervezők a Boróka néptáncegyüttes és a
Táncolj velünk most oktatócsapata, társszervező a Maros
Művészegyüttes és a Vásárhelyi Forgatag. Főtámogató a
Bethlen Gábor Alap.

Ülésezik az SZKT

Augusztus 30-án, pénteken 12 órától a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában ülésezik az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa, ahol politikai tájékoztatót tart Kelemen Hunor
szövetségi elnök, megválasztják az RMDSZ államelnökjelöltjét, a szövetség ügyvezető elnökét és ügyvezető elnökségét, továbbá más aktuálpolitikai kérdések is napirendre
kerülnek.

Balesetek

Augusztus 26-án este értesítették a segesvári rendőröket,
hogy a Stadion utcában gépkocsibaleset történt. A helyszínen megállapították, hogy egy 48 éves nő a szupermarket
parkolójából kijövet nem adott elsőbbséget az utcán közlekedő járműnek, így összeütköztek. A járművezető leheletében 0,94 mg/l alkohol volt, a helyszínről vérvizsgálatra
vitték, ittas vezetés miatt indult ellene eljárás. Augusztus
27-én éjfél után a Sinaia utcában állítottak meg egy 40
éves férfi által vezetett járművet. Az ellenőrzéskor kiderült,
hogy a sofőr jogosítvány nélkül ült kormánykerék mögé.
Bűnvádi eljárást indítottak ellene.

Közrendészeti intézkedések

Augusztus 26-án a 112-es sürgősségi hívószámon a
Maros megyei rendőrség közrendészeti osztályának munkatársait több mint 92 alkalommal riasztották. 23 alkalommal büntettek, négy személyt tetten értek, két személyt
letartóztattak, köztük egy nemzetközi körözés alatt álló elítéltet. 115 bírságot róttak ki összesen 43.165 lej értékben.
Forgalmi szabálysértés miatt 12 jogosítványt és két forgalmi engedélyt függesztettek fel.
Hírszerkesztő: Vajda György

Vetélkedők gyermekek számára

A Máltai Szeretetszolgálat vetélkedőket szervez a Forgatag ideje alatt gyermekeknek.
Általános műveltségi vetélkedő II. Rákóczi Ferenc személyiségéről, melyre augusztus 31-én, szombaton kerül sor
a máltai sátornál. A vetélkedő korcsoportonként van megszervezve:
– 6-10 éveseknek (elemisták) – 14:00 órakor
– 11-14 éveseknek (általános iskolások) – 15:00 órakor
– 15-18 éveseknek (líceumisták) – 16:00 órakor
A díjazásra vasárnap kerül sor 15:00 órától a máltai sátornál. Az első három helyezett könyveket és édességet
kap, korcsoportonként leosztva. Szeretettel várunk mindenkit. Sok sikert!

* II. Rákóczi Ferenc – történelmi személyiség – témájú
festészeti/grafikai/kollázsvetélkedő augusztus 30-án, ahol
a résztvevők rajzolhatnak a nap folyamán, vagy az otthonról hozott rajzokat leadhatják a máltai sátornál aznap 19
óráig. A rajzra írják rá a nevüket, iskolájukat, telefonszámukat. A vetélkedő korcsoportonként lesz megszervezve:
– 6-10 éveseknek
– 11-14 éveseknek
– 15-18 éveseknek
A díjazás vasárnap 17.00 órakor lesz a máltai sátornál. Az
első három helyezett édességet, gyurmát, vízfestéket kap, a középiskolásoknál az I. díj 150 lej, a II. díj 100 lej, a III. díj 50 lej.
Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat

Sorsolás 28-án, ma 14 órakor a szerkesztőségben!

A Népújság 28-án 14 órától tartja a szerkesztőségben (Dózsa György u. 9. sz.) a Hűséges
előfizető – AUGUSZTUS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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G7-csúcstalálkozó
Egység a fontos kérdésekben
Egységet mutattak a napirendre került szinte valamennyi vitás kérdésben az iráni válság kezelésétől
a kereskedelmi feszültségeken át az amazóniai erdőtüzek megfékezésére nyújtandó segítséget illetően a világ hét legfejlettebb országának
(Németország, az Egyesült Államok, Japán, Olaszország, Kanada, Nagy-Britannia és Franciaország)
vezetői a délnyugat-franciaországi Biarritzban hétfőn befejeződött csúcstalálkozójukon.

A francia diplomácia előzetes elképzelésével ellentétben
egy zárónyilatkozat is született, amelyben a felek egyebek
mellett Hongkong autonómiájának tiszteletben tartására és a
további „erőszak elkerülésére” szólítanak fel az immár tizenkettedik hete zajló tüntetésekkel kapcsolatban.
Donald Trump amerikai elnök is elégedetten nyilatkozott
az értekezlet befejeztével minden tárgyalási témával, még
Iránnal kapcsolatban is.
Az amerikai elnök a vendéglátó francia kollegájával, Emmanuel Macronnal tartott közös sajtótájékoztatóján üdvözölte,
hogy „a két és fél napban nagy egységet” tapasztalt a hét ország vezetője között.
„Az egység üzenete, ami igazából megmutatkozott a megbeszéléseinken” – hangsúlyozta a francia elnök, aki szerint az
értekezlet megteremtette „a feltételeket egy találkozóra és egy
megállapodásra” a következő hetekben Donald Trump amerikai és Haszan Róháni iráni elnök között az iráni nukleáris
válságról.
Donald Trump megerősítette: hajlandó az iráni elnökkel találkozni, ha „a körülmények adottak”. Szerinte is reális lehet
egy ilyen találkozó néhány hét múlva.
Emmanuel Macron szerint „a valódi változás” annak köszönhető, hogy „Róhani elnök nyitottnak mutatkozik” a találkozó iránt. A cél a francia államfő szerint „megnézni, hogyan
lehet új megállapodást létrehozni Iránnal” az amerikaiak kívánalmainak megfelelően „hosszabb időtartamra” és „több létesítmény ellenőrzésével”.
A G7-ek háromnapos csúcstalálkozójának nagy meglepetése volt Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter villámlátogatása.
A
politikus
vasárnap
délután
meglepetésszerűen érkezett Biarritzba, mintegy három órán
át tárgyalt először francia kollegájával, Jean-Yves Le Driannal, majd félórás megbeszélést folytatott Emmanuel Macronnal. A francia elnöki hivatal közölte, hogy a megbeszéléseken
brit és német diplomáciai tanácsadók is jelen voltak. Párizs
szerint pozitívak voltak és folytatódnak a tárgyalások az iráni
nukleáris válságról.
Donald Trump utóbb megerősítette: nem tekintette tiszteletlenségnek a francia diplomácia részéről, hogy rövid időre
váratlanul meghívta Zarífot is, a látogatásról Emmanuel Macron előzetesen személyesen tájékoztatta őt.
Hírügynökségek jelentése szerint a francia diplomácia és
az európai partnerek arról próbálták meggyőzni Trumpot,
hogy tegyen gesztusokat az iráni nukleáris program korlátozásáról szóló, 2015-ös többhatalmi megállapodás megmentése
érdekében.
„Nagy lépést tettek előre a G7 országcsoport vezetői a biarritzi csúcstalálkozón Irán ügyében” – jelentette ki Angela
Merkel német kancellár, aki szerint „nagy előrelépés, hogy
nemcsak ahhoz ragaszkodunk, hogy Irán ne tehessen szert
atomfegyverre, hanem azt akarjuk, hogy a megoldást politikai
eszközökkel érjük el”.
Haszan Róháni iráni elnök a külügyminiszter biarritzi tárgyalásaival kapcsolatban kijelentette, hogy támogat minden
diplomáciai erőfeszítést.
„Ha egyértelmű számomra, hogy egy találkozó hozzájá-

rulhat az iráni nép problémáinak megoldásához, akkor mindenképpen elmegyek rá” – mondta.
A zárónapon Donald Trump viszont bejelentette, hogy szeretné meghívni Vlagymir Putyin orosz elnököt a G7-ek következő, az Egyesült Államokban rendezendő találkozójára,
miközben az 1997-ben nyolctagúvá bővült együttműködésből
Oroszországot 2014-ben kizárták a Krím félsziget elcsatolása
és a délkelet-ukrajnai orosz beavatkozás nyomán. Az európai
nagyhatalmak ugyanakkor nem támogatják, hogy az ukrajnai
helyzet rendezése előtt Oroszország visszatérjen a csoportba.
Diplomáciai források szerint az amerikai elnök nem vett
részt Biarritzban a környezetvédelmi kérdésekben rendezett
megbeszéléseken, de hozzájárult, hogy azonnali 20 millió dolláros segélyt nyújtsanak a G7-országcsoport tagjai az Amazonas-medencében fekvő országoknak az erdőtüzek
megfékezésére, illetve hosszú távú globális projektet kezdeményeznek az amazóniai esőerdő védelmére. Jair Bolsonaro
brazil elnök viszont óva intette a nagyhatalmakat attól, hogy
beavatkozzanak Brazília belügyeibe. Szerinte elfogadhatatlan,
hogy Macron személyes politikai tőkét akarjon kovácsolni az
erdőtüzek által okozott „nemzetközi válság” ügyével. Bolsonaro szerint ezzel úgy kezelik Brazíliát, mintha gyarmat vagy
senki földje lenne.
Trump arról is beszélt Biarritzban, hogy „komoly tárgyalások kezdődnek” hamarosan Washington és Peking között
kereskedelmi vitáik megoldására, miután az Egyesült Államok kapott két „nagyon jó telefonhívást” Kínából, a másodikat vasárnap este. Nem említette, hogy közvetlenül ő beszélt-e
Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A kínaiak meg akarnak állapodni – mondta, és szerinte ez sikerülni is fog.
Az amerikai és a francia elnök az amerikai digitális szolgáltatókra kivetett francia adók ügyében is megállapodott: a
francia kormány visszafizeti az amerikai cégeknek a befizetett
illetéket, amint életbe lép egy nemzetközi adóztatási rendszer,
amelyet az OECD dolgoz ki.
A találkozó helyszínein folyamatosak voltak az antikapitalista és környezetvédő, többségében békés tüntetések, de kisebb összecsapásokra is sor került a be nem jelentett
megmozdulások rendőri oszlatásain. A nagyobb rendbontások
elkerülése érdekében a francia rendőrség mintegy 13 ezer
tagja biztosította a találkozót.
Peking elutasítja a Hongkonggal kapcsolatos nyilatkozatot
A kínai vezetés határozottan elutasítja a G7-es országcsoport Hongkonggal kapcsolatos nyilatkozatát – közölte Keng
Suang kínai külügyi szóvivő keddi sajtótájékoztatóján.
A kínai külügyi szóvivő elmondta: Peking már többször jelezte, hogy Hongkong ügye csakis Kínára tartozik, és semmilyen külföldi szervezetnek vagy személynek nincsen joga
beavatkozni.
A G7-es országcsoport a franciaországi Biarritzban tartott
csúcstalálkozóján kiadott nyilatkozatában megerősítette a
Kína és az Egyesült Királyság között 1984-ben létrejött,
Hongkongra vonatkozó közös nyilatkozat fontosságát, és az
erőszak elkerülésére szólított fel Hongkongban.
Keng úgy fogalmazott: a hongkongi demonstrációk és erőszakos események immár több mint két hónapja zajlanak, „súlyos csapást mérve” a hongkongi törvényes és társadalmi
rendre, a gazdaságra, a lakosságra, valamint a város nemzetközi megítélésére, de Kína képes rendezni a saját problémáit.
A szóvivő felszólította a G7-es országcsoportot, hogy „ne
avatkozzon más dolgába”. A kínai–brit közös nyilatkozatról
pedig elmondta: annak végcélja Hongkong Kínához való viszszatérése volt a brit gyarmati uralom alól. Ezt a dokumentumot semmilyen fél sem használhatja fel ürügyként arra, hogy
beleszóljon Hongkong ügyeibe – hangsúlyozta. (MTI)

Elindult állomáshelyére
a világ első úszó atomerőműve Oroszországban

A világ első úszó atomerőművét, a Lomonoszov
Akadémikus nevet viselő erőműuszályt 2019. augusztus 23-án Murmanszkból elindították állomáshelyére – tájékoztatta pénteken az MTI-t a
Roszatom.

A Lomonoszov Akadémikus az Oroszország távol-keleti
részén fekvő csukcsföldi Pevekig tartó 4700 kilométeres út
megtétele után a világ legészakibb elhelyezkedésű atomerőműve lesz. Beüzemelését követően a leállításra váró Bilibinói
Atomerőmű és a csaunszki széntüzelésű erőmű kiváltásával
tiszta forrásból származó elektromos és hőenergiával látja el
majd a régiót.
Az úszó atomerőmű „jelentősen hozzájárul az arktiszi térség fenntartható és prosperitást hozó jövőjéhez” – fogalmazott
az erőmű útnak indítására rendezett ünnepségen Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója.
A 144 méter hosszú, 30 méter széles és 21 ezer tonna vízkiszorítású hajótestre épített Lomonoszov Akadémikus úszó

atomerőmű a Roszatom érdekeltségébe tartozó Afrikantov
Gépipari Kísérleti Tervezőiroda által kifejlesztett két KLT40C típusú reaktorral rendelkezik. A két blokk együttesen 70
megawatt villamos és 300 megawatt hőteljesítményt biztosít.
Az úszó atomerőmű tengervíz sótalanítására is alkalmassá tehető.
A reaktorokban a nukleáris üzemanyagot csak 3-5 évente
kell cserélni. Az erőmű tervezett üzemideje 40 év, de ez akár
50 évre is kitolható. Oroszország a hasonló reaktorokkal kapcsolatban több évtizedes fejlesztési, gyártási és üzemeltetési
tapasztalattal, valamint kipróbált és jól bevált technológiákkal
rendelkezik.
A Roszatom már az úszó atomerőművek exportra szánt –
orosz rövidítéssel OPEB-nek nevezett – második generációján
dolgozik. Az úszó atomerőművi technológia iránt máris jelentős érdeklődés mutatkozik a közel-keleti és az észak-afrikai
országok, valamint a délkelet-ázsiai régió országai részéről.
(MTI)

Ország – világ
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Marad a kánikula

Kellemetlen, néhol a 36 fokot is elérő hőség, illetve
légköri instabilitás, eső, viharos szél és jégeső is
lehet csütörtökig – jelentette be az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A csúcshőmérséklet
gyakran eléri a 32-34 Celsius-fokot az összes síkvidéken és fennsíkon, délen akár 35-36 fokig is felkúszhat a hőmérők higanyszála. Ugyanakkor
elsősorban délután és este fokozódhat a légköri instabilitás: sűrű villámlással kísért záporok, zivatarok,
akár jégeső is lehet, elsősorban a domb- és hegyvidékeken, de elszórtan az ország többi részében is.
(Mediafax)

Szigorúbban büntetik
a hamis riasztásokat

A kormány 1000 lejről 5000 lejre növeli a 112-es egységes segélyhívó számra beérkezett hamis riasztásokért kiszabható bírság felső határát, és első
olvasatban tárgyalja a bűnözés visszaszorítását
célzó intézkedésekről szóló tervezetet – jelentette
be a keddi kormányülés elején Viorica Dăncilă. A
kormányfő kifejtette, a 112-es hívószámmal, valamint a bűnözés visszaszorításával kapcsolatos szabályozás szigorítása a caracali tragédia kapcsán
került napirendre. Dăncilă rámutatott, keddi ülésén
jóváhagy a kormány egy olyan jogszabályt, amely
megteremti a jogi keretet a fejlett mobil helymeghatározó (Advanced Mobile Localisation – AML) rendszer alkalmazásához. Emellett szigorítják a 112-es
egységes segélyhívó számra beérkezett hamis riasztásokért kiszabható büntetést, azaz az ilyen esetekben kiróható bírság felső határát a jelenlegi ezer
lejről ötezer lejre növelik – tette hozzá. (Agerpres)

Idén is jutalmazzák a kitűnően
vizsgázott diákokat

Idén is pénzjutalomban részesülnek azok a diákok,
akik 10-es átlagot értek el az érettségin, illetve az országos képességfelmérő vizsgán – jelentette be
kedden a miniszterelnök. Viorica Dăncilă szerint
azok a nyolcadik osztályt végzett tanulók, akik 10es átlaggal zárták a képességfelmérőt, 1000 lejes,
a színtízesre érettségizett diákok pedig 3000 lejes
pénzdíjat kapnak. A kormányfő hozzátette, tavalyhoz
képest nőtt idén a két vizsgán 10-es átlagot elért tanulók száma: ebben az évben 459 nyolcadikot végzett és 235 friss végzős részesül a pénzdíjból.
(Agerpres)

Elutasított amnesztia

Egyöntetű szavazattal elutasította kedden a képviselőház jogi bizottsága a közkegyelemre vonatkozó
törvény tervezetét. A bizottság jelentését szerdán vitatja meg az alsóház plénuma. A tervezetet, amely
kegyelemben részesítette volna az öt évnél rövidebb
időre elítélt személyeket, 2017-ben kezdeményezte
a Grindeanu-kabinet, és a felsőház még abban az
esztendőben elfogadta. A Szociáldemokrata Párt
(PSD) a múlt héten jelentette be, hogy úgy döntött,
a parlament rendkívüli ülésszaka alatt elutasítja az
amnesztiára és közkegyelemre vonatkozó jogszabálytervezetet. (Agerpres)

A statiszta diadala
(Folytatás az 1. oldalról)

állítani, amelyik engedelmeskedik, no nem a parancsnak, hanem a „meghívásnak”. Van gyakorlatuk az ilyen
mesterkedésekben, számtalan példa mutatja ezt a múlt
századból. De kapóra jött nekik, hogy a huszadik századi történések okán az itteni kemény legények az ördögnél is jobban félnek az orosz mackótól, így nem is
kellett hívogatni őket, mentek maguktól is. És a csatlakozásukkal nemcsak az oroszokhoz közeli tengerpartot
kapta meg a nagy szövetséges, hanem az afgán és az
iraki hadszínterek ellátása szempontjából fontos utánpótlásbázisnak számító tengerparti repteret is. És persze
két kézzel kaptak itt a rakétabázis telepítésének lehetőségén is. A nagyfiúk asztalánál, ahol a kicsiknek sosem
osztanak lapot, ezek a katonai kérdések a legfontosabbak, mert a fegyverkezés a legjobb üzlet a világon.
Ezek a dolgok számítanak igazából az amerikai–
román viszonyban, és a túloldalon van a döntés arról
is, hogy kinek engedik meg az itteni statiszta szerepét
eljátszani. Mert miközben az egykori szebeni polgármestert kétszer is fogadták az ovális irodában, a minap
kiderült, hogy az ellenlábasai egy kalap pénzt költöttek
lobbira, mégsem futotta nekik többre, mint a volt szocdem vezér számára az amerikai elnök beiktatásán való
térítéses részvétel, a kormányrúdtól épp a napokban távozott cimborájának meg egy fotó a jenki alelnök társaságában és egy barátságos hangvételű tévéinterjú.
Úgy néz ki odaát a fikusz, a kedvenc szobanövény.
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Távozott az ALDE három minisztere

Benyújtotta kedden lemondását a
Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) három tárcavezetője, Graţiela Gavrilescu
környezetvédelmi, Viorel Ilie parlamenttel való kapcsolattartásért
felelős és Anton Anton energiaügyi miniszter – jelentette be
Nelu Barbu kormányszóvivő.

A lemondásokra azt követően került
sor, hogy hétfőn az ALDE vezetősége a
kormányból való kilépésről döntött.
Párttársaitól eltérően nem vált viszont
meg kormányzati tisztségétől Ramona
Mănescu külügyminiszter. Mănescu
már hétfőn azzal indokolta döntését,

hogy tárgyalásban áll több európai hivatalossággal olyan ügyekben, amelyekben az országot a következő öt
évben érintő döntések születhetnek, és
– mint állítja – Romániának komolyságról kell tanúbizonyságot tennie. „Megértettem az ALDE álláspontját,
tiszteletben tartom azt, és természetesen
mindenki eldöntheti, hogy melyik utat
követi, de azt gondolom, jelen pillanatban rossz lenne, ha Románia következetlenséget
tanúsítana,
ezért
felvállalom, hogy a továbbiakban tisztségben maradok, legalább addig, amíg
tisztázódnak a dolgok, és sikerül előremozdítanom az európai hivatalosságok-

kal, illetve más uniós külügyminiszterekkel folytatott egyeztetéseket” – fogalmazott a külügyi tárca vezetője a
Digi 24 televíziónak adott interjúban. A
kormányból való kilépés bejelentése
után Călin Popescu-Tăriceanu ALDEelnök azt mondta, kizárják a pártból az
alakulat azon minisztereit, akik nem
mondanak le. Erre reagálva Ramona
Mănescu kifejtette, meggyőződése,
hogy ha Tăriceanu ezt mondta, ez fog
történni az esetében is. „Nem fogok átállni a Szociáldemokrata Párthoz, az
biztos. Folytatni fogom a külügyminiszteri megbízatást, és azt hiszem, ez elegendő” – tette hozzá. (Agerpres)

belül betöltött szerepét, illetve mélyíteni
a stratégiai partnerségeket.
Az államfő hangsúlyozta, a 2015 óta
eltelt időben 25 alkalommal tett kétoldalú látogatást külföldre, és 40 állam-, illetve kormányfőt fogadott Romániában.
Két- és többoldalú megbeszélései során
mindig azt a célt követte, hogy igazolja
Románia megbízhatóságát, szavahihetőségét – tette hozzá.
Az elnök kiemelte, Románia sikeres
EU-elnöki mandátumot tudhat maga mögött, amelynek csúcspontját a május 9én
Nagyszebenben
tartott
EU-csúcstalálkozó képezte.
Az államfő elmondta: miután 2017-

ben és a múlt héten is látogatást tett a
Fehér Házban, az Amerikai Egyesült Államokkal kötött stratégiai partnerség
minden korábbinál „erősebb és több tartalommal töltött”. Meglátása szerint a
Donald Trump elnökkel aláírt közös nyilatkozat döntő módon hozzájárult a
kulcsfontosságú területeket érintő partnerség elmélyítéséhez.
Iohannis ugyanakkor elsőrangú fontosságúnak nevezte a Moldovai Köztársasághoz fűződő viszonyt.
Az eseményen jelen volt Ramona Mănescu külügyminiszter és George
Ciamba európai ügyekért felelős miniszter is. (Agerpres)

Iohannis: Romániának csatlakoznia kell a schengeni
övezethez és az eurózónához

Romániának csatlakoznia kell a
schengeni övezethez és az eurózónához – hangsúlyozta Klaus Iohannis
államfő
kedden,
a
diplomáciai testületek vezetőinek
éves találkozóján. Az elnök arra
biztatta a nagyköveteket, hogy
használják ki azt a bizalmi tőkét,
ami a nemrég teljesített soros
uniós elnökségben gyökerezik.

Beszédében Iohannis rámutatott, elnöki mandátuma átvétele óta Románia
külpolitikájának célja fenntartható és hatékony megoldásokat találni az ország
előtt álló kihívásokra, erősíteni Romániának az Európai Unión és a NATO-n

Szászrégeni Magyar Napok

Szeptember 5–8-a között a hetedik alkalommal szervezi
meg az RMDSZ szászrégeni szervezete, az RMDSZ szászrégeni nőszervezete, a Csillag Egyesület, a Kemény János Művelődési Társaság, a Humana Regun Egyesület, a Rákóczi
Szövetség szászrégeni szervezete, a Szászrégeni Ifjúsági Szervezet (SZISZ) a Szászrégeni Magyar Napokat, amelyen 22
rendezvényre várják az érdeklődőket. Az esemény szeptember
5-én, csütörtökön kezdődik, 17 órától az Eugen Nicoară művelődési ház kiállítótermében Csupán Eduárd festészeti kiállítása nyílik meg, 18 órától bemutatják a Közélet és kaszinó –
Dr. Fekete Andor ügyvéd feljegyzései című könyvet. 20 órától
a Park vendéglőben táncház lesz. Pénteken 11 órától történelmi diákvetélkedő zajlik a radnótfáji református kistemplomban. 18 órától a művelődési házban a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának előadása, A lát-

Európai nemzedék

hatatlan hóhér tekinthető meg. 20.30-tól stand up comedy,
majd nótaestre várják az érdeklődőket a radnótfáji Krizantém
étteremben. A szombati program: 10 órától Örökláng, a diákok
előadása az Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében, 16
órától Pozsár Róbert orgonaművész előadása az evangélikus
templomban. 19 órakor kezdődik a gálaest az Eugen Nicoară
művelődési ház nagytermében, amit zongorahangverseny
követ. 21 órától fergeteges buli várja a vendégeket a Crinul
vendéglőben.
Vasárnap az Avântul sportpályán és környéken sportvetélkedők és gyerekprogramok, kézműves-kiállítás, a színpadon
helyi együttesek és előadók lépnek fel. 18.30-tól a 4S Street
gyergyószentmiklósi együttes koncertezik. A díszmeghívott a
magyarországi Karthago együttes. A koncert 20.30-kor kezdődik.

Nemzetközi ifjúsági program

Augusztus 14-25. között Szovátán, az Outward Bound Románia Ifjúsági Központjában
a Generation Europe nemzetközi ifjúsági csereprogram keretében 27 fiatal vett részt
táborban, ahol a kezdeményezőkészséget, a civil részvételt
ösztönözték az élménypedagógia eszközeivel. A fiatalok
hazatérve saját közösségeikben ültethetik gyakorlatba a
Szovátán tanultakat.

A program része annak a hároméves nagy projektnek, amely a
németországi IBB ifjúsági szervezet
koordinálásával működik, és amelyet az Európai Unió Erasmus+
programja és a német kormány támogat. Az ifjúsági hálózathoz 30
partnerszervezet tartozik 15 különböző európai országból. Összesen
150 európai fiatal vesz részt a tevékenységekben. Románia Németországgal és Észtországgal épített ki
partnerkapcsolatot. Minden országból 9 fiatal és 3 csoportvezető vesz
részt évente a 10 napos ifjúsági csereprogramban. Az első 2018 októberében Németországban volt, ahol

a fiatalok megismerkedtek egymással, a demokrácia általános kérdéseivel és az emberi jogokkal
foglalkoztak. Az idén Szovátán az
Outward Bound Románia Ifjúsági
Központjában augusztus 14-25. között szervezett program ismerkedő
és csapatépítő tevékenységekkel
kezdődött, majd a fiatalok részt vettek egy kétnapos expedíción, ahol a
felelősségvállalást és a kezdeményezőkészséget erősítették. A kötélkerti tevékenységek alatt az ön- és
az egymásba vetett bizalmukat növelték. Szakmai műhelyeken is
részt vettek, ahol a lobbizás technikáit és a civil aktivizmus lépéseit tanulhatták meg. A kulturális esteken
és kirándulásokon betekintést nyertek egymás kultúrájába. A szovátai
táborozás alatt saját és közös projekteket is kidolgoztak. Mindhárom
országban a fiatalok helyi szinten
azonosítottak egy, a helyi közösséget érintő problémát, amelynek rendezését civil kezdeményezéssel
ösztönzik. A csapatok saját akciótervüket jövő nyárig gyakorlatba
kell ültessék. Az elképzelést augusztus 23-án a marosvásárhelyi

Városháza nagytermében mutatták
be az érdeklődőknek (politikusoknak, a civil szféra és a média képviselőinek,
más
diákoknak).

Erről jut eszembe

Fárasztó ez a vég nélküli hőség. Az ország fő a saját
levében. Puhára? Vagy továbbra is rágós marad? Hagyjuk ezt, még betévedek megint a politikába, és most nem
arról akarok beszélni. Bár végül valahogy mégis oda lyukad ki az ember. Az is fárasztó. Egyébként mióta mediterrán éghajlat lett nálunk is, egyre inkább megértem a
délieket: kell a napi szieszta, a lazítás a nap legmelegebb
óráiban. Csak így lehet elviselni a nehézségeket. Aztán
este kezdődhet a nyüzsgés késő éjszakáig. Reggel majd
felkelünk valamikor. Na, erre a programra még nem álltunk rá, de a mindennapjainkat megszabó vezetők ezt is
kitalálhatják. Az ünnepnapokat már eléggé felduzzasztották, mind több van belőlük. A hétköznapokon pedig kiki rendezi valamiképp a maga sziesztáját. A kánikulával
persze nehéz elbánni. Szerencsére minket eddig még
nagyjából elkerült a vészes erdőtűz. De, mint mondják,
az olyan katasztrófa, mint az, amelyik a brazíliai esőerdőket pusztítja, ránk is kihatással lehet. Most meg ráadásként a radioaktív háttérsugárzás is rájátszik a
dolgokra. Erről jut eszembe: kis pénz, kis foci. Mindenki
a maga képességei szerint járul hozzá a földgolyó és embertársai életének megkeserítéséhez. Ez a minap fordult
meg a fejemben, amikor felszálltam a marosvásárhelyi
közszállítók 14-es járatának egyik ócska buszára. Tojásfőző, szinte elviselhetetlen hőmérséklet fogadott. A fennlévők aléltan bámultak a semmibe. Hamar kiderült, teljes
kapacitással működik a busz fűtőrendszere. Az első megállónál lemenekültünk, de még szóltam a sofőrnek: tudja,
hogy az utastérben tombol a hőberendezés? Tudja,
hogyne tudná! Mások is mondták. Ja, ha tudja, az más.
Akkor semmi baj! Ezt az országot nem a tudás, a tudatlanság viszi csődbe. Na, ugye, megint csúszom el a politika felé! Miközben csak fél szemmel tekintgetek abba az
irányba. Mint sokan másokat Vásárhelyen, engem is a
Forgatag szippantott magába. Hőség ide, forróság oda,
napok óta pörög, forog, pezseg a város. Van eszemiszom, dínomdánom, borudvar, sörudvar, pálinkaverseny,
főzőverseny, kézműves-vetélkedő, sport, zene, ének, tánc,
minden, mi szem-szájnak ingere, és még azokon felül is
sok egyéb közönségvonzó műsorszám: színház, képzőművészet, irodalom, koncert, fotótárlat, könyvvásár, szerzőfaggató, vitaest, ilyen meg amolyan forgatag. Csak
győzze a néző, hallgató erővel, idővel, energiával, hőszigeteléssel. Nagy a kínálat, tekintélyes a meghívott fellépők névsora, a rendezvénysorozat szervezői minden
korosztályra gondoltak. Sajnos az igazi kultúrafogyasztók, a szenvedélyes előadás-, tárlat- és koncertjárók nem
tudnak mindenütt ott lenni, ahol szeretnének. Átfedésekbe
ütköznek, akárcsak máskor is gyakran az év folyamán,
amikor több érdekes esemény is zajlik egyszerre. Ezen
sajnos nem lehet változtatni, csak sajnálkozni, hogy ezt
se láttam, oda se jutottam el, ez a megnyilvánulás se kapott akkora figyelmet, mint amekkorát megérdemelt
volna. De valami egyéb mindig kárpótolhat, ha a szimultaneitás vagy a helyjegy hiánya miatt valamiről lemaradtunk. Van más! Erről a sokrétű, gazdag program
gondoskodik. Érdemes legyűrni a ránk telepedő, agytompító hőséget, és érezni, hogy vagyunk, s a közösen átélt
élmények erősebbekké tesznek. De az is érthető, ha közben mindegyre fohászkodunk magunkban: „Add már,
Uram, az esőt!” Tényleg, jöhetne már némi enyhet adó
zuhé. A Forgatagot azonban el ne mossa! (N.M.K.)

Bátorítást kaptak Csép Éva Andrea
képviselőtől és Horváth-Kovács
Ádámtól, az OB vezetőjétől. A romániai résztvevők a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum
diákjaiból álltak, akik nagyon lelkesen és aktívan vetették bele magukat a munkába, és célul tűzték ki,
hogy segítik iskolatársaikat a pálya-

választásban. A német fiatalok egy
helyi kulturális zenei fesztivál szervezését tűzték ki célul, míg az észtek egy ifjúsági szállót szeretnének
létrehozni. A projekt 2020 nyarán
Észtországban folytatódik, ahol a
fiatalok összevetik megvalósításaikat, eredményeiket, és a további lépésekről döntenek. (Vajda Kinga)

Fotó: Outward Bound
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Schnedarek Ervin és a keskenyfilmezés Marosvásárhelyen
1950–1989 között

Schnedarek Ervin (a Schnedarek család tulajdona)

Toró Annamária, Haáz Sándor és
Puskai Sarolta. Vetítés a Pionírházban készített rövidfilmekből, animációkból
* augusztus 31-én, szombaton 17
órától a szakszervezetek filmklubjáról mesél Miholcsa Gyula. Vetítés
Miholcsa Gyula filmjeiből. 16 mmes filmről is!
Szervezők: Erdélyi Audiovizuális
Egyesület, Maros Megyei Múzeum
Kurátor: Blos-Jáni Melinda
Közreműködők: Dózsa Endre,
Mira Marincas, Molnár Ferenc, Németh Szabolcs Előd, Orbán János,

Schnedarek Ervin, 1963 (Fortepan, Sütő András örökösei – az Új Élet szerkesztőség felvétele)

Időszakos kiállítás a Kultúrpalota 2. emeleti kiállítóterében. Megnyitó: augusztus 29.
18.00 óra.

Schnedarek Ervin (1920–2008)
önerőből, autodidakta módon tanult
meg filmet készíteni az 1950-es
években, annyira jól, hogy Marosvásárhely filmes legendájává nőtte
ki magát. Egy vadászrepülőből kiszerelt filmezőgéppel tanult meg
filmezni, a Marosvásárhely Autonóm Tartomány idején működő
Mozigépész Szakiskola tanáraként.
Később a Pionírházban és a Szakszervezetek Művelődési Házában
vezetett filmkört, amely a fotókörhöz hasonlóan sikeres volt. A filmklub lehetőséget adott kipróbálni a
keskenyfilmes technikákat (8 mm
és 16 mm), pótolta az abban a korban hiányos filmesképzést, és nem
utolsósorban szocializációs lehetőséget biztosított. A kiváló pedagógiai
és
szervezőkészséggel
rendelkező Schnedarek Ervin a

J

rendszerváltást követően saját filmgyártó céget hozott létre, a Studio
7-et, a keskenyfilmet pedig felváltotta a videó.
A kiállítás fotókkal, filmkészítéshez kapcsolódó tárgyakkal és filmválogatással mondja el, hogy mit
jelentett amatőr filmesnek lenni a
szocializmusban, majd hogyan lehetett vállalkozóként filmet készíteni az átalakuló társadalmi
struktúrában.
Schnedarek Ervin hagyatékát az
Erdélyi Audiovizuális Archívum
dolgozta fel, és oral history interjúkkal göngyölítettük fel a Mozigépész Szakiskola, a Pionírház és a
Szakszervezetek Házának a történetét.
A kiállítást követően két vetítéssel egybekötött beszélgetésre hívják
meg a közönséget a Kultúrpalota
kistermébe:
* augusztus 30-án, pénteken 17
órától a Pionírház filmköréről mesél

ó félórája lövöldöztek már az apró fényekkel teletűzdelt, éjszakai égbolt
alatt, amikor a szakállas, szürke dzsekis férfi
megérkezett. Magabiztos léptekkel vette
célba a sötét nézőteret, és pillanatok alatt elhelyezkedett az egyik sorvégi széken. Őszintén szólva színre lépése jobban felkeltette a
figyelmem, mint a szabadtéri mozi vásznán
vetített akció. Egyértelmű volt, hogy az ingyenes filmélmény reményében késett ennyit,
a jegypénztár ugyanis nem sokkal azelőtt
zárt be. Tudtam, hogy 3D-s szemüveg nélkül
a látvány elmosódik, élvezhetetlen, és kíváncsian vártam, mikor döbben rá erre ő is, de
szemmel láthatóan neki ez egyáltalán nem
okozott kellemetlenséget. Mohó mozdulatlanságban szívta magába a cselekményt, és
néha úgy tűnt, többet és jobban lát, mint
azok, akik mindebből három dimenzióban
részesülnek. Bármennyire szeretnék, időm
hiányában nem vagyok rendszeres moziba
járó, így nem kellett sokat gondolkoznom
azon, hogyan szólítsam meg a különös idegent a vetítés után. Ráadásul ő maga is megkönnyítette a dolgom, amikor a közeli
gyorsétkezde teraszán letelepedett. Nejlonszatyrából félliteres ásványvizet halászott
elő, azt kortyolgatta. Amikor odaléptem
hozzá, zavart biccentéssel jelezte, hogy leülhetek.
– Gyakran jár a kinti vetítésekre? – tettem
fel az előre eltervezett kérdést.

Schnedarek Ervin a Pionírház filmkörében (a Schnedarek család tulajdona)

Késői kirakós

– Amikor van rá időm és kedvem – jött a
szűkszavú válasz. Gyors röptű sirályok vijjogtak bele az éjszakába, talán ezek a tengert
idéző, szabad hangok adtak bátorságot
ahhoz, hogy újra próbálkozzam. Magam sem
tudom, miért, nagytatámról kezdtem mesélni,
aki gyermekkoromban
lelkesen vitt moziba, ha
magyar filmet vetítettek, és mindig arra vágyott, hogy egyszer
otthon is anyanyelvén hallgathassa a román
Teleenciklopédiához hasonló ismeretterjesztő műsorokat.
– Nekem nincs tévém, nem is akarom,
hogy legyen – szólalt meg szelídebb hangon
a szakállas. – A lányom egy időben ígérgette,
hogy küld Szolnokról, ahol él, de aztán látta,
hogy nem rajongok az ötletért, és ejtette az
ügyet.
– Miért nem szeretett volna televíziót
kapni ajándékba? – kíváncsiskodtam tovább.
– Szegény feleségemnek a szappanoperák
voltak a mániái, azokhoz igazította az ebédfőzést, a vacsoratálalást, mindent. A lakásunk melletti parkba is alig tudtunk kisétálni,
mert mire megérkeztünk, fordulhattunk is
vissza, nehogy lekésse a következő sorozatot.
Amikor az égiek elszólították, úgy éreztem,

az a nagy, sötét képernyő a szoba közepén
egyfolytában rám mered. Túl is adtam egykettőre rajta. A lányom azt mondta, nem kellett volna eladni a tévét, könnyebb lenne
elviselni a magányt, ha emberi hangok töltenék be a lakást. Ezért akart nekem mindenáron egy újat vásárolni.
Végül mégis megértette, hogy én így sem
vagyok magányos.
– Tényleg nem? –
visszhangoztam önkéntelenül.
– Ne gondolja, hogy nem hiányzik a feleségem. Az első év volt a legnehezebb, szenvedtem, mint egy kutya, de mára
megtanultam együtt élni az emlékével. Negyvenhat évvel ezelőtt, egy szerdai napon ismerkedtünk meg egy barátom lakodalmán.
Egy évig sem udvaroltam, amikor mi is igent
mondtunk egymásnak. Példás kapcsolat volt,
veszekedések, családi katasztrófák nélkül.
De, hogy szavamat ne felejtsem, mióta elment, minden szerdán ellátogatok hozzá a
nyughelyéhez. Van ott egy pad, arra leülök,
megpihenek, kipanaszkodom magam. Érzem,
hogy figyel, bátorít. Számomra ez a magány
legjobb ellenszere.
– A hét többi részét hogyan tölti?
– Néha találkozom volt munkatársakkal,

Tóth Orsolya, Török Ádám, Újvári
Dorottya
Köszönet: Schnedarek család,
RTV magyar adás, Bálint Zsigmond, Erdélyi Lajos, Haáz Sándor,
Hankó Attila Károly, Incze Péter,
Keresztes Pál, Lakatos Róbert, Miholcsa Gyula, Simonffy Katalin,
Szélyes Ferenc, Szőcs Edgár, Szőcs
Tamás, Péntek Margit, Puskai Sarolta, Toró Annamária
Partner: Sapientia, Kolozsvári
Kar, Muzeul Cineastului Amator
Támogatók: Communitas Alapítvány, Bethlen Gábor Alap, Maros
Megyei Tanács

megiszunk együtt egy fél decit. De legszívesebben magamban vagyok, barkácsolok, főzőcskézek.
A
feleségem
régi
szakácskönyvéből sorra tanulgatom a recepteket. Ha jó az idő, kimegyek a természetbe,
napestig járom az erdőt, hallgatom a madarakat. Amikor pedig emberek közé vágyom, beülök a könyvtárba, és olvasgatok,
vagy eljövök ide, a nyári színpadhoz. Találomra jövök, még azt sem szoktam előre
megnézni, mikor kezdődik a film. Tulajdonképpen mindegy, hogy mit vetítenek, de amikor elkezdem követni a cselekményt, végül
mégis belefelejtkezem.
– Háromdimenziós szemüveg nélkül nem
zavaró a látvány?
– Egyszer kipróbáltam azt a szemüveget,
de megfájdult tőle a fejem. Inkább anélkül
mozizok, még ha így kicsit homályos is a kép.
Ha lekésem a vetítés elejét, és úgy kell összeraknom magamban a történetet, annyira
koncentrálok, hogy ezt az apróságot észre
sem veszem. Higgye el, ezeknek a „félfilmes”
estéknek is megvan a varázsuk, mint mindennek az életben.
Lassan elcsendesedett körülöttünk a világ.
A főtér nagy, fekete fészekké változott, alvó
és nyugtalanul köröző sirályok, álmodó és
álmatlanságtól gyötört emberek közös otthonává. Amikor beszélgetőtársamtól elköszöntem, ő még a helyén maradt. Mozdulatlan
csendjét az éjfélt jelző toronyóra sem zavarta.
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ADAC: a földgázüzemű autó
környezetkímélőbb, mint az elektromos

A földgázüzemű autó messze
megelőzi az elektromos
környezetvédelmi
autót
szempontból a német autóklub, az ADAC hétfőn publikált tanulmánya szerint.

Szerkesztette: Benedek István

Már lehet jelentkezni a XXVIII.
Közgazdász Vándorgyűlésre

Idén 28. alkalommal szervezi
meg az RMKT éves vándorgyűlését, ezúttal Csíkszeredában. Az október 4–6. között
zajló esemény fő témája a sikeresség és jövőképesség.

Szekcióülésein a XXVIII. vándorgyűlés olyan kérdésekre igyekszik választ keresni, melyeket a
globalizáció által rohamosan gyorsuló elvárások eredményeztek.
Az idei programsorozat olyan alternatívákat próbál majd keresni,
melyek által meglévő technológiánk használata hatékonyabbnak bizonyulhat, elérvén vállalkozóink
gyors fejlődését és fellendülését.
A vándorgyűlés meghívott szakértői segítségével ezúttal hat tematikus szekción belül körüljárja a
jövőképesség és sikeresség kérdéskörét, mind társadalmi, mind gazdasági vetületeket szem előtt tartva.
Egy másik szekció az eredményes
és sikeres női vállalkozók példáit
probálja meg bemutatni Sikeres
nők, női sikerek címmel.
A virágzó, sikeres helyi vállalkozások üzleti folyamatairól, a sikerhez vezető út buktatóiról tárgyal a
Helyi sikerek szekció. A régió gazdasági szereplői számára elérhető
erőforrások bemutatásával foglalkozik a székelyföldi erőforrásokról
szóló szekció.
Ehhez mintegy szervesen kapcsolódik a Pénzügyek szekció, ahol
a meghívottak a pénzpiac aktuális
lehetőségeiről beszélnek, amelyek
hozzásegíthetik a gazdasági élet
szereplőit egy sikeresebb jövőképhez. A XXVIII. vándorgyűlés egyik
újdonsága a Sportgazdaságtan szekció, amelynek keretében a meghí-

Brexit

vottak azt próbálják bemutatni,
hogy lehet sikeres egy sportklub,
egy akadémia, hogy milyen módon
járulhat hozzá egy sikeres sportklub
az adott régió gazdasági fejlődéséhez.
A rendezvény ünnepi momentumaként egy olyan erdélyi közgazdászt részesítenek elismerésben,
akinek példaértékű munkássága
elősegítette a helyi magyarság szakmai fejlődését.
A Romániai Magyar Közgazdász
Társaság legnagyobb éves eseményének fő célja lehetőséget adni a
résztvevőknek a kapcsolatépítésre
és fejlődésre, valamint új tapasztalatok és ötletek szerzésére.
A vándorgyűlés egyre népszerűbb, az átlagos résztvevői szám az
utóbbi években meghaladta a 250et, akik a hazai és a nemzetközi
közgazdász-társadalomból kerültek
ki. A szakmabelieken kívül mindig
jelentős számban képviseltetik magukat az adott régió – és nem csak
– gazdasági szereplői, valamint az
akadémiai körökből való résztvevők, így remek lehetőség adódik a
kapcsolatteremtésre, a tudományos
és üzleti tapasztalatcserére.
A hallgatósag az idén is számos
hazai és külföldi gazdasági szakember, oktatási, kutatási, vállalati, kormányzati, jegybanki és más
szakterületekről érkező előadó prezentációján keresztül követheti a sikerességhez és jövőképességhez
kapcsolódó gondolatokat. Mintegy
újdonságként az idén a sport berkeiből hallhatunk néhány igen érdekes
és tartalmas előadást az adott témával kapcsolatosan. (közlemény)

Vita a britek
pénzügyi kötelezettségeiről

Az Egyesült Királyságnak
abban az esetben is rendeznie
kell fennálló pénzügyi kötelezettségeit, ha megegyezés
nélkül lép ki az Európai Unióból – közölte az Európai Bizottság szóvivője hétfőn.

Boris Johnson új brit miniszterelnök előző nap kijelentette, hogy
rendezetlen kilépés esetén országa
jogilag nem lesz köteles teljesíteni
az EU-val szemben még fennálló,
mintegy 39 milliárd fontra becsült
pénzügyi kötelezettségeit.
Mina Andreeva, a brüsszeli testület szóvivője az ezzel kapcsolatos
újságírói kérdésre válaszolva leszögezte: minden olyan vállalásnak
eleget kell tenni, amelyet együtt hozott meg a huszonnyolc tagállam.
„Ez különösképpen igaz a megállapodás nélküli távozás forgatókönyvére, az Egyesült Királyságtól

ebben az esetben is azt várnánk,
hogy tartsa tiszteletben az EU-tagként tett vállalásai mindegyikét” –
mondta.
„Úgy gondolom, hogy a bírósági
eljárással való fenyegetés helyett
fontos inkább rámutatni, hogy a
számlák rendezése elengedhetetlen
ahhoz, hogy megfelelő módon, a
kölcsönös bizalmon alapulva kezdődjön meg az új kapcsolat kiépítése” – fogalmazott.
A szóvivő hozzátette ugyanakkor, hogy a brit kormány hivatalosan még nem értesítette az Európai
Uniót korábbi szándéka módosításáról.
Szakértők szerint az EU nem fog
tárgyalásokat kezdeni az Egyesült
Királysággal a jövőbeli kereskedelmi megállapodásról, amennyiben London megtagadja a fizetést.
(MTI)

A különböző járművek környezetvédelmi „lábnyomának” tényleges megítéléséhez az egyes
járművek előállításához szükséges,
valamint a teljes élettartam folyamán felhasznált, illetve a roncsok
újrahasznosításához szükséges
összes energiát figyelembe kell
venni – szögezi le az ADAC tanulmánya.
A fosszilis energiahordozók elégetésekor keletkező szén-dioxid
mellett a környezetvédelmi lábnyomban nem szabad figyelmen
kívül hagyni a gázüzemű hajtások
metán- (CH4) és a biomasszából
előállított üzemanyagok dinitrogén-oxid- (N2O, „kéjgáz”) kibocsátását sem.
Mindezeket figyelembe véve,
környezetvédelmi szempontból a
legjobb életciklus-adatokkal a
földgázhajtású és a hidrogénüzemű
járművek büszkélkedhetnek.
A németországi energiamixet figyelembe véve – ami az elektromos autók tényleges „üzemanyaga” –, a földgázhajtású autó
teljes életciklusában kisebb kör-

nyezetvédelmi lábnyommal rendelkezik, mint az elektromos. Az
elektromos hajtású autó csak abban
az esetben előzné meg a földgázhajtásút, ha százszázalékban megújuló forrásból generált áramot
használna fel a közlekedéshez.
A jelenlegi németországi energiamix alapján egy kompakt kategóriás elektromos autó 127,5 ezer
kilométer megtétele után lesz kevésbé környezetszennyező, mint
egy benzines autó, 100 százalékos
megújuló forrásból generált áram
felhasználásával pedig 37,5 ezer
kilométer után.
Egy dízelautó 219 ezer kilométer megtételéig kevésbé környezetszennyező, mint egy jelenlegi
német energiamixen futó elektromos autó és 40,5 ezer kilométerig,
amennyiben az elektromos autó
teljesen megújítható forrásból származó árammal fut.
Egy földgázüzemű autót soha
nem fog tudni megelőzni környezetvédelmi szempontból egy elektromos autó, amennyiben a
meglévő energiamixen fut, és
abban az esetben is csak 48 ezer kilométer megtétele után, ha százszázalékban megújítható forrásból
kapta az elektromos áramot.
Az ADAC a földgázüzemű autókkal kapcsolatban külön kiemeli,

Mégsem az elektromos hajtás a legtisztább?

hogy mezőgazdasági hulladékból
előállított biometánt keverve a járművek üzemanyagába, környezetvédelmi szempontból szinte
verhetetlen kombinációt lehet öszszeállítani.
Környezetvédelmi szempontból
egy hidrogénhajtású autót sem tud
sohasem megelőzni egy energiamixen futó elektromos autó, és teljemegújítható
forrásból
sen
származó árammal is csak 115,5
ezer kilométer megtétele után.
Az ADAC az elektromos járművek környezetvédelmi hátrányát elsősorban az akkumulátorgyártás
magas károsanyag-kibocsátására
és a meglévő országos energiamixre vezeti vissza. A tanulmány
javaslata szerint amellett, hogy növelni kell az energiamixben a
„tiszta” forrásból generált elektromos energia részarányát, a hagyományos
robbanómotoros
járműveket sem szabad még hoszszú ideig leírni, mert az esetükben
bioüzemanyag bekeverésével kifejezetten magas hatékonysággal
lehet csökkenteni a környezetvédelmi lábnyomot.
https://www.adac.de/verkehr/tan
ken-kraftstoff-antrieb/alternativeantriebe/co2-treibhausgasbilanzstudie/ (MTI)

Illusztráció

Francia–amerikai megállapodás a nemzetközi
nagyvállalatok nemzetközi adóztatásáról

Franciaország és az Egyesült
Államok megegyezett a délnyugat-franciaországi Biarritzban
tartott
G7-csúcstalálkozón az amerikai digitális szolgáltatókra
kivetett francia adók ügyében: a francia kormány viszszafizeti
az
amerikai
cégeknek a befizetett illetéket, amint életbe lép egy
nemzetközi adóztatási rendszer – jelentette be hétfőn
Emmanuel Macron francia
elnök Donald Trump amerikai elnökkel tartott közös
sajtótájékoztatóján.

A világ hét legfejlettebb országának (Németország, az Egyesült
Államok, Japán, Olaszország, Kanada, Nagy-Britannia és Franciaország) vezetői jóváhagyták, hogy
nemzetközi adót vessenek ki 2020tól a Google, az Amazon, a Face-

book, az Airbnb (GAFA) és más
hasonló nagyvállalatokra, és ezt
követően Franciaország adókedvezmény formájában visszafizeti
ezeknek a nagyvállalatoknak az
eddig befizetett illetékeket –
mondta a francia elnök.
„Rengeteg idegesség van e
körül a híres francia digitális adó
körül. Szerintem egy nagyon jó
megállapodást találtunk” – tette
hozzá.
„Nagyon igazságtalan helyzetek
vannak. Egyes szereplők nem fizetnek adót. Nem egyik vagy másik
cég ellen akarta Franciaország bevezetni ezt az adót, hanem a nemzetközi probléma rendezése volt a
cél” – hangsúlyozta Emmanuel
Macron. Megerősítette, hogy a
2020-tól életbe lépő nemzetközi
adóztatást a párizsi székhelyű Gazdasági és Együttműködési Fejlesztési Szervezet (OECD) dolgozza ki.

Párizs arra hivatkozva sújtotta
ezzel az adóval a GAFA-vállalatokat, hogy túl kevés illetéket fizetnek
azokban
az
európai
országokban, ahol székhellyel rendelkeznek. Az érintett cégek diszkriminatívnak nevezték a döntést,
az amerikai elnök pedig ellenlépéseket helyezett kilátásba, egyebek mellett a francia borok
vámjának megemelését.
A 2019. január 1-jén életbe léptetett francia adók az amerikai
szolgáltatók forgalmának mintegy
három százalékát teszik ki.
Az OECD javaslata október végére készül el, és nemcsak a
GAFA-cégeket, hanem valamenynyi olyan nagyvállalatot érintene,
amely piacát nem kizárólag abban
az országban fejleszti, amelyben
állandó székhelye található, és
úgynevezett
adóoptimalizálást
gyakorol. (MTI)
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Telt ház élvezte a Szerelmi bájitalt

(Folytatás az 1. oldalról)

a rendkívüli produkció új szereposztással érkezett. Adina szerepében a világhírű, Kossuth-, Liszt
Ferenc- és Prima Primissima díjas
Miklósa Erikát láthattuk, hallgathattuk, Nemorinót Ninh Duc Hoang
Long, a magyarul majdnem tökéletes kiejtéssel éneklő vietnami tenor
alakította. (Az előadás előtt Laciként is felkonferált fiatal tehetség a
budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémián tanult, a Virtuózok
klasszikus zenei tehetségkutató negyedik szériájában nyújtott teljesítménye után vált országosan
ismertté.) Belcore őrmester szerepében Geiger Lajos remekelt, Giannettát a társulat új hangja, Bernáth
Éva énekelte. A humor fő forrása
volt, és méltán érdemelte ki a közönség vastapsát a vándorló csodadoktort, Dulcamarát alakító Kiss
András tenor is. Az élményt az

Opera Énekkarának több mint húszfős kórusa és – Cser Ádám, a MisNemzeti
Színház
kolci
zeneigazgatója vezényletével – a
harmincfős Opera Zenekar tette teljesebbé.
A közel 190 éve állandó népszerűségnek örvendő, a romantikát és
a humort varázslatos dallamokkal,
köztük a híres Una furtiva lagrima
kezdetű tenoráriával ötvöző vígoperát Toronykőy Attila állította színpadra. Rendezésében a cselekmény
maivá válik – a kuruzsló doktor például eurót kér és kap a „csodaszerekért” –, és miközben a
színpadként szolgáló platón túl
maga a kamion is a játéktér része
lesz, a produkció népszínházi jelleget kap. Véleményem szerint ez
teszi minden korosztály és érdeklődési kör számára igazán élvezhetővé, továbbgondolhatóvá az
előadást.
A Gördülő Kárpát-Haza Opera-

Túra keretében utazó
Szerelmi bájitalt először a Kolozsvári Magyar Napokon adta elő
a társulat, Marosvásárhely után pedig Déva,
Temesvár,
Arad,
és
Nagyszalonta
Nagyvárad közönsége
élvezheti az ingyenes
szabadtéri produkciót.
A hétfő esti élmény
megerősített
újra
abban, hogy – sokak
méltatlankodása ellenére – szerencsés a vásárhelyi nagyérdemű.
A vár udvara mind
hangzásilag, mind vizuális szempontból
rendkívüli helyszínként szolgált az operaélményhez, és
szolgálhatna gyakrabban több hasonló rendezvényhez. A vígopera
utáni percekben a Magyar Állami

7

Fotó: Nagy Tibor

Operaház művészei zenekari kísérettel énekelték együtt a tömeggel
Erkel Ferenc remekművét, a Himnuszt. Köszönjük a társulatnak a

rendkívüli ajándékot, és – amint az
az előadás előtt is elhangzott – két
év múlva visszavárjuk őket a marosvásárhelyi várfalak közé.

a rendezvényen, eldönthetik Marosvásárhelynek és a közösségnek a jövőjét. Ha jól döntenek, 2020-ban
Marosvásárhely legfontosabb terén,
a főtéren ünnepelhetnek.
Az ünnepi köszöntők sorát
Farkas Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának első beosztott konzulja folytatta, aki az
esemény üzenetére mutatott rá. „A
város polgárai élni akarnak, élhető
várost akarnak, és itt, a szülőföldjükön akarnak teljes értékű életet élni.
Jól tudjuk, hogy ez sokszor jelentett
kihívást, és sokszor járt megpróbáltatással, de még ennél is jobb érzés
tudni, hogy valahányszor kihívások
és nehézségek támadtak, ezek leküzdésére a vásárhelyiek összefogtak, és példát mutattak”. Farkas
Balázs hangsúlyozta azt is, hogy a
marosvásárhelyiek minden jogos
erőfeszítésükben, a feladatok és kihívások megoldásában számíthatnak
a
magyar
kormány
támogatására.
Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke arra mutatott rá ünnepi felszólalásában, hogy a Forgatag megálmodói azzal a céllal
indították el ezt a rendezvényt,
hogy a marosvásárhelyi magyarságnak visszaadják a saját ünnephez
való jogot és lehetőséget. „A Forgatag hétéves története bizonyítja,
hogy kitartással és munkával olyan
rendezvényt lehet megvalósítani,
amely többet nyújt, mint a program
elemeinek összessége: értéket teremt és hagyományt éltet” – fogalmazott a megyei tanácselnök.
Kiemelte, a Forgatag minden magyar ember ünnepe, amely összeköt, ahol jó egymással találkozni és

időt tölteni, ahol jó közösségként
örülni, amely erősebbé kovácsolja
közösségünk kötelékeit.
Az ünnepi beszédek sorát
Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke zárta. Beszédében
rámutatott arra, hogy egy ilyen ünnepeken a közösség a hétköznapi
létből hosszabb-rövidebb ideig
átlép abba a közös térbe és időbe,
ami maga az ünnep. Kifejtette,
hogy szükség volt néhány olyan
emberre, csapatra, akik kitalálták és
megszervezték az immár rendszeressé vált Forgatagot. Szükség volt
olyan emberekre, „akik nemcsak
borongtak a helyzet lehetetlenségén, morfondíroztak és lamentáltak
a sors nehézségein, ahogyan errefelé Erdélyben gyakran szokás,
hanem úgy döntöttek, hogy tesznek
ellene, és változtatni fognak. És
nemcsak döntöttek, hanem cselekedtek is – hat évvel ezelőtt megteremtették Marosvásárhely magyar
közösségének ünnepét”. Kelemen
Hunor zárógondolatként hozzátette,
arccal a jövő felé kell fordulni, tervezni és építkezni közösen, egymást nem kiszorítva sem a
hétköznapok cselekvéseiből, sem az
ünnepek tereiről, még ha azok nem
is közösek minden alkalommal.
A megnyitóünnepséget a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes Táncrapszódia című előadása zárta, amelynek
végén köszöntötték Tóth Melániát,
az együttes táncosát, aki 18 évvel
ezelőtt hagyta el Marosvásárhelyt,
és ma marosszentgyörgyiként
örömmel táncolt rokonai, barátai,
ismerősei előtt a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház színpadán. (közlemény)

A Vásárhelyi Forgatag közös hangot, közös célt keres

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban nyitották meg hivatalosan a hetedik Vásárhelyi Forgatagot. Az esemény a
köszöntőket követően a Magyar Nemzeti Táncegyüttes
Táncrapszódia című előadásával startolt. A táncosok elvarázsolták a közönséget
pörgős előadásukkal.

A megnyitón részt vevő közönséget Portik Vilmos, a Vásárhelyi Forfőszervezője,
a
gatag
Marosvásárhelyért Egyesület elnöke köszöntötte, aki beszédében
rámutatott a Vásárhelyi Forgatag
fontosságára és céljára: „A rendezvényt azért kezdeményeztük, hogy
legyen alkalmunk beszélgetni. Odafigyelve egymásra, empátiával, a
közös hangot és a közös célt keresve, azért, hogy ahhoz az asztalhoz, ahol a közös céljainkról
beszélünk, mindenki odaférhessen”, majd hozzátette, hogy ezt sem

Portik Vilmos és Soós Zoltán

Tóth Melánia

könnyebb egyben tartani, mint
bármi egyebet a városban, azonban
a Forgatag ideje alatt még mindig
sikerül elérni, hogy azok a marosvásárhelyiek is, akik homlokegyenest mást gondolnak a világ
dolgairól, ezen az ünnepen egy
helyre gyűljenek össze, és úgy örüljenek egymásnak, ahogyan azt az
ünnepi alkalom megkívánja.
Soós Zoltán főszervező, a Maros
Megyei Múzeum igazgatója beszédében elmondta, a Forgatag nem
azért van, hogy egy rendezvénnyel
több legyen Marosvásárhelyen, Erdélyben, hanem azért, mert rendeltetése van. „Ezen rendeltetés egyike
az, hogy felmutassuk Marosvásárhely kultúráját, a második pedig
megmutatni a közösségi összetartás
erejét, amelyben a Forgatag nem
miccs- és sörparti, ahol egy kis
időre összejönnek az emberek dumálni egy sort, hanem olyan rendezvények sorozata, ahol közös

értékek mentén együtt vagyunk. A
harmadik, de nem utolsó rendeltetése pedig az, hogy Marosvásárhely
jövőjét provokálja: ne egy múltba
forduló, nosztalgiázó emlékműsor
legyen, hanem a jövő új hangját intonálja”. Soós Zoltán továbbá hangsúlyozta, hogy a Forgatag az a
rendezvénysorozat, amely az „új
idők új dalait” szólaltatja meg, és ez
már a kezdetektől megújulást hozott a marosvásárhelyi közéletben,
és most is megmozgatja a város apraját-nagyját. Hozzátette, a munkát
folytatni kell, és akik részt vesznek

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Lakótelepi gondok

A csecsemő is egy személy

Olvasóink gyakran jelzik a lakótelepi tulajdonosi társulásoknál észlelt hiányosságokat, és abban reménykednek, hogy a sajtónyilvánosság nyomán a visszaélések
megfékezhetők. Legtöbben
azonban nem mernek beadvánnyal fordulni az illetékesekhez, mert tartanak a
szomszédok megtorlásától. A
társadalom egyik részét a félelem, a másikat a reménytelenség jellemzi, a tapasztalat
ugyanis azt igazolja, hogy a
törvénytelenségeket
azok
követik el, akik biztos háttérrel rendelkeznek. Pedig rendet csak közös összefogással
és határozott fellépéssel
lehet tenni.

Szer Pálosy Piroska

– Mennyi idős korától számít
személynek egy csecsemő? – Nulla
vízfogyasztás egy hónap alatt természetes-e egy társasházban élő
családnál, ha otthonában tartózkodik? – Miként osztják el a közös felületek karbantartásával járó
kiadásokat, illetve miért terhelik a
lakótársakat pluszteherrel az
„ügyeskedő” szomszédok?
– Amennyiben egy társasház közössége nem tudja megoldani a felmerülő gondokat, az elégedetlen
lakástulajdonos hová fordulhat tanácsért, egyáltalán tud-e segíteni a
helyi önkormányzat keretében működő ügyfélszolgálat?
Csak néhány azok közül a kérdések közül, amelyek nap mint nap
felmerülnek a több lakásból álló
társasházak lakói részéről.
Egyik olvasónk a Tudor negyedből azzal keresett meg, hogy tájékoztassuk, melyik törvény alapján
vonhatnak ki a rezsiköltség listájáról kiskorú gyermekeket (két-, illetve
hároméveseket)
olyan
ürüggyel, hogy még kiskorúak.
Igaz ugyan, hogy egy időszakban
helyi tanácsi határozatra hivatkozva egyes tulajdonosi társulásoknál nem írták be a csecsemőket
a fogyasztásba, de a 2007. évi 230as számú törvény módosításával
elfogadott 2018. évi 196-os számú
törvény ilyen rendelkezéseket nem
tartalmaz, és ezt minden ügyvezetőnek be kell tartania. Az általunk
megkeresett lakótársulások ügyvezetői hangsúlyozták, hogy tavaly
szeptembertől ott is bejegyzik a
csecsemőket a fogyasztási listába,
ahol azelőtt a helyi tanácsi határozat alkalmazásával mentesítették a
fiatal családokat a csecsemők utáni
fizetés alól.

A lépcsőházfelelősség nem
mentesít a közköltség fizetése alól
Ugyanakkor felvetődött az a
kérdés is, hogy mennyire jogszerű
az, ha egy tömbházfelelős a „funkciója” révén egy személlyel kevesebbet ír be, akárcsak a Rodniciei
utca 29-es számú lépcsőházában, a
799-es számú lakótársulásnál, de
nincs ez másként a város többi lakótelepén sem. Az Egyesülés negyedbeli lakók közül is sokan arra
panaszkodnak, hogy egyre elterjedtebb az a gyakorlat, hogy nulla
személyt jelentenek be, vagy kettő
helyett egyet, három családtag helyett kettőt, és a szomszédok többszöri jelzése ellenére sem
intézkedik sem a lépcsőházfelelős,
aki állítólag a személyek számát
tartja nyilván, sem a tulajdonosi
társulás ügyvezetője.
Egyes lépcsőházfelelősök pedig
azért a csekély ténykedésért, amit
esetenként el sem végeznek, úgy
gondolják, alanyi jogon jár nekik
némi anyagi előny, a kevesebb személyre osztott közös költség. Pedig
a valóságban nem jár fizetség, sem
anyagi előny, a lakótársulások működését szabályozó törvény ebben
az értelemben nem rendelkezik.
Az, aki a közösségért nem képes
önkéntes munkát felvállalni, jobban teszi, ha leadja a lakók nyilvántartását, a háztömbkönyvet, és
lemond erről az egyébként önként
vállalt „funkcióról”.
A Lakótársulások Szövetségének Maros megyei elnöke,
Dumitru Rus megkeresésünkre elmondta, annak gyakorlata, hogy a
csecsemőket nem vezetik be a
közös költségbe, jogszerűtlen. A
2018. évi 196-os törvény – mely a
lakótárulások létesítését, megszervezését, működését és a közös lakófelületek ügykezelését szabályozza – nem tartalmaz ilyen jel-

A Maros megyei rendőrség bűnözésmegelőző osztályának közleménye szerint a zsúfolt közterületeken
– strandon, úszómedencék környékén, a hegyekben vagy a tengerparton – fokozottan ajánlatos a
személyes tárgyakra vigyázni. Ne
hagyják azokat felügyelet nélkül
egyetlen másodpercig sem, mert a
bűnözők kihasználnak minden lehetőséget. A pénztárcában csak épp a
legszükségesebb összeget érdemes
tartani, ugyanakkor a bankkártya
PIN-kódját nem szabad a kártya

talában 200-zal kezdődő számokról
hívják az előfizetőket, így ezekkel
kell vigyázni, ha valakit ilyen számról hívtak, semmiképp se hívja viszsza, illetve ellenőrizze, hogy az
előhívó szám melyik országhoz tartozik. Amennyiben ilyen jellegű
csalás áldozatává válik valaki, megtörténhet, hogy olyan emelt díjas hívást végeznek, ahol a percenkénti
tarifa rendkívül magas, a károsultak
a számok visszahívása után a pre
pay kártyák esetében teljesen egység nélkül maradhatnak, előfizetés
esetén pedig jelentősen megugorhat
a telefonszámlájuk. A következő országbeli számokról érkeznek a leggyakrabban a hívások: albániai
(+355), burundi (+257), malawi
(+257), marokkói (+212), nigériai
(+234), tunéziai (+216), fehéroroszországi (+375), pakisztáni ( +92) és
észtországi (+372). (pálosy)

Fotó: Nagy Tibor (archív, illusztráció)

legű kitételt. Aki törvényes előírásokra hivatkozva önkényesen vesz
ki személyeket a közös költségek
listájáról, az kihágást követ el, a
csecsemő ugyanis a megszületését
követően személynek számít.
(Sz.m.: Ilyen meggondolásból az
ágyban fekvő, mozgásképtelen személyek is mentesülhetnének a lépcsőházi takarítás fizetése alól, mert
ők valóban nem használják nap
mint nap a lépcsőket.)
Az a gyakorlat is jogszerűtlen,
hogy a tömbház- vagy lépcsőházfelelősséget elvállalók egy személlyel kevesebbet jegyeznek be a
közös költség elszámolásánál. A
tulajdonosi társulások létesítéséről
szóló 2018-as kiegészített és módosított törvény értelmében a
„blokkfelelősként” ismert státus
fölöslegessé is vált, ilyen szerepkört egyáltalán nem ír elő a törvény. Egyes tulajdonosi társulások
hozhatnak ilyen jellegű határozatot, amely a lépcsőházfelelősöket
feladattal ruházza fel, de nem kötelező jellegű. A feladatok nagy részét át kell vállalja a tulajdonosi
társulás, amelynek keretében mindenekelőtt a végrehajtó bizottságé
a fő feladat, ezért az elnöknek, adminisztrátornak és a cenzornak van
kiemelt szerepe, akik a rájuk bízott
feladatért anyagi juttatásban részesülnek.
Azok a lakók, akik szabálytalanságokat észlelnek, a tulajdonosi
társulásnál írásban jelezzék a rendellenességeket, és amennyiben a
társulás vezetősége nem intézkedik, a marosvásárhelyi önkormányzat jogi, logisztikai és tulajdonosi
társulásokkal foglalkozó szolgálatánál lehet eligazítást kérni a helyi
polgármesteri hivatal első emeleti
55–56-os irodájában – tájékoztatott
Dumitru Rus elnök.

Elővigyázatosság otthon és a szabadban

Pálosy Piroska

Újra visszatértek a keleti országokat, köztük Romániát és
Magyarországot célzó telefonos csalók. Az „egy csengetés, és vége” csalás lényege,
hogy külföldről felhívják az
előfizetőt, aki sokszor nem is
hallja a csengetést, de a készülékén megjelenik nem fogadott hívásként.

A csalók, annak reményében,
hogy az emberek kíváncsiságból
visszahívják a külföldi, emelt díjas
telefonszámokat, naponta akár 1012 ezer hívást is kezdeményeznek.
Ha gyanús egy külföldi hívás,
nem szabad visszahívni, egyébként
csalás áldozataivá válhatnak azok,
akik visszahívják az őket megcsengető ismeretlen külföldi telefonszámokat.
Európában az országok előhívó
száma kétjegyű, a csalók pedig ál-

Nyugodt nyári vakációt!

Biztonságos vakációt! címmel
indított újra felvilágosító akciósorozatot a bűnözésmegelőzésről a rendőrség, mivel a
nyári idényben gyakoribbá
válnak a csalók, illetéktelenül
behatolók ténykedései. A lopások, pénzcsalások elkerülhetők, ha az érintettek éberek
és kétkedve fogadják a hívatlan „vendégeket”.

„Egy csengetés, és vége”

mellé lejegyezni. Elővigyázatlanság
a közösségi hálón nyilvánosságra
hozni a vakációs programot, mivel
az olyan közösségi felület, ahol a
betörők is jelen vannak, és könnyedén megszerzik a számukra hasznos
információkat. A megyei rendőrség
közleménye szerint ha valaki az
áram-, gáz- vagy telefonszolgáltató
cég alkalmazottjának adja ki magát,
el kell kérni az illető személyazonossági igazolványát, szolgálati igazolványát és kiküldetési okmányát
(ordin de serviciu), esetleg jegyez-

A határon túli magyar diákok is
igénybe vehetik

Diákhitel1
a Kárpát-medencében

A határon túli magyarok is
igénybe vehetik a szabad felhasználású Diákhitel 1-et –
tájékoztatott a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója.

Több mint húszezer magyar diák
tanul erdélyi egyetemen, viszont
csak pár tucat veszi igénybe a hitelt.
Az igényléshez magyarra fordított
hallgatói jogviszony és magyar
bankszámla szükséges – mondta
Magyar Péter, a Diákhitel Központ
Zrt. vezérigazgatója. 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 Diákhitel1 keretében havi

zék le az adatait a személyi kártyájáról, munkahelyi igazolványáról.
Igencsak elővigyázatosnak kell
lenni azokkal is, akik a helyhatóságok nevében csengetnek be rovarés rágcsálóirtásra hivatkozva, és
arra kérik a lakókat, hogy az elvégzett munkálatot helyben fizessék ki.
Az ajtót nem csak távozóban,
hanem olyankor is zárva kell tartani, amikor otthon tartózkodnak. A
földszinti lakások ablakát nem ajánlatos még bukó helyzetben sem
nyitva tartani, ha nem tartózkodnak
az illető szobában. Ha pedig elutaznak, a szomszédokat érdemes megkérni, hogy távollétükben figyeljék
a lakást, és ezt kölcsönösen kell felvállalni. A gyerekeknek nem szabad

maximum hetvenezer forintot lehet
igényelni, egy félévben legfeljebb
öt hónapra. A képzési díjakra felvehető Diákhitel2 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,
amit öt év alatt kell visszafizetni.
Sikeres nyelvvizsga esetén az induló 1,99 százalékos kamat nulla
százalékossá válik.

megengedni, hogy ismeretleneknek
ajtót nyissanak, meg kell értetni
velük, hogy akkor se nyissák ki, ha
a bekopogók a szülőkre vagy rokonokra hivatkozva szeretnének belépni,
mert
annak
súlyos
következményei lehetnek. Nem érdemes otthon nagyobb pénzösszeget tartani, ha mégis, akkor nem
ajánlott senkinek sem mesélni róla.
Amennyiben bármelyik családtag
elveszíti a lakáskulcsot, azonnal ki
kell cserélni a zárat vagy a lakatot,
de ugyanezt tanácsolják lakáscserénél is. Amennyiben betörést tapasztalnak, mihamarabb jelezzék a
rendőrségnek, és próbálják hasznos
információkkal segíteni a nyomozó
hatóság munkáját.
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30 ezer eurós bírság a Honvédnak

Nem bocsátott meg az UEFA a
budapesti Honvédnak sem a szurkolói viselkedése miatt a Craiova
elleni Európa-liga-selejtezőben.
A botrányos craiovai találkozón
a hosszabbítás utolsó előtti percében szabadultak el az indulatok,
amikor a két csapat játékosai egymásnak estek a házigazda kemény
mag előtt, ahonnan egy hanggránátot dobtak a játékvezető közelébe,
és egy öngyújtóval is megdobták.
Félórát állt a játék, míg végül a tartalék játékvezetővel lejátszották a
maradék másfél percet, a büntetőpárbajt a Craiova nyerte meg.
A történtek után Craiova 60 ezer
eurós bírságot kapott, és három
mérkőzést nézők nélkül kell rendeznie az európai kupákban. Többet

kellett várni, amíg az UEFA fegyelmi bizottsága nyilvánosságra
hozta a kispesti szurkolók és csapat
viselkedése miatt hivatalból indított
eljárás eredményét, de nem szabadult meg a magyar klub sem, hisz
30.250 eurós büntetést kell fizetnie.
Továbbá a 4000 fős szurkolói szektort be kell zárnia a következő nemzetközi kupameccsen. A lebontás
szerint a szurkolók rasszista megnyilvánulását 20 ezer euróra büntették, a csapat nem megfelelő
viselkedése miatt 5250, rendzavarásért 5000 eurót kell fizetni.
Az ügy még nincs teljesen lezárva, hisz a Honvéd fellebbezett a
Craiova ellen hozott szankciók
kapcsán, hisz úgy vélik, a mérkőzést nem lett volna szabad befe-

jezni, és a Craiovának el kellett
volna veszítenie a találkozót fegyelmi döntéssel. Ezért személyes
meghallgatást is kértek a Romániában történtek kapcsán az UEFA
fegyelmi bizottságától. Ennek a beadványnak az elbírálásáról még
nem közölt részleteket az európai
szövetség, és a budapesti csapatot
sem értesítették arról, hogy kihallgatják-e a képviselőiket, illetve ha
igen, mikor.
Amúgy bármilyen döntés születik, már aligha helyezheti vissza a
Honvédot a sorozatba, hiszen azóta
már a következő kört is lejátszották,
és a Craiova – részben a zárt ajtós
hazai meccs miatt is – alulmaradt az
AEK Athén elleni küzdelemben és
kiesett a folytatásból.
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Marco Rossi keretet hirdetett

Keretet hirdetett a szeptember
eleji Montenegró elleni felkészülési mérkőzésre, valamint a Szlovákia
elleni
Eb-selejtezőre
Magyarország szövetségi kapitánya, Marco Rossi.
Először kapott meghívót Sigér
Dávid, a Ferencváros középpályása. Rossi többek között a Kolozsvári CFR-rel bajnoki címet
nyert Lang Ádámra is számít, aki
jelenleg a ciprusi Omonia Nicosia
játékosa. Sérülés miatt maradt ki a
keretből Kalmár Zsolt, a DAC labdarúgója. Szintén sérüléssel küszködik Nagy Ádám. De a
szövetségi kapitány bízik benne,

hogy a Szlovákia elleni találkozóra
talpra lehet állítani, és számíthat a
játékára.
A magyar labdarúgó-válogatott
a szeptemberi két Eb-selejtező
forduló közül az elsőben szabadnapos, így a szintén álló Montenegróval kötött le barátságos
meccset szeptember 5-ére, amelyet Podgoricában játszanak.
Négy nappal később már tétmeccs vár a csapatra, hisz Budapesten Szlovákia válogatottját
fogadják. Parázs hangulatú találkozó várható, hiszen a szlovákiai
meccsen is voltak szurkolói rendbontások.

A magyar válogatott kerete

World Urban Games

Új olimpiai sportágak mutatkoznak
be Budapesten

A jövő évi tokiói és a 2024-es párizsi olimpián debütáló sportág is
bemutatkozik majd a Budapesten
szeptember 13. és 15. között sorra
kerülő első World Urban Gamesen
(WUG), az utcai sportok világjátékán.
Keddi közleményükben a szervezők emlékeztetnek arra, hogy a
Nemzetközi Sportszövetségek Szövetsége (GAISF) az idén először
rendezi meg a WUG-ot, melynek
lebonyolítására 50 város jelentkezett, és ezek közül a magyar főváros
által kínált program bizonyult a legmegfelelőbbnek.

Az eseményen a versenyzők hat
sportágban, 3x3 kosárlabdában,
BMX freestyle-ban, breaktáncban,
parkourben, inline görkorcsolyában
és repülő korong freestyle-ban
mérik majd össze tudásukat. A 3x3
kosárlabda az olimpiai programban
első alkalommal jövőre, a tokiói
nyári játékokon szerepel majd,
breaktáncban pedig először a 2024es ötkarikás eseményen osztanak
érmeket. A World Urban Gamesen
bemutató sportágként a laser run
(lézerlövészetes futás) és az evezős
ergométer is jelen lesz.
Magyar indulók 3x3 kosárlabdá-

ban, parkourben – melyben a sportolók akadályokon keresztül jutnak
el minél gyorsabban és minél kevesebb energia-befektetéssel egyik
helyről a másikra –, valamint BMX
freestyle-ban indulnak a WUG-on.
A szervezők hangsúlyozták,
mind a hat sportágban jelen lesz
Budapesten a világ legjobb öt versenyzője.
A World Urban Gamesre – amely
a sport mellett zenei fesztivál is lesz
– a Soroksári útnál, a Nagyvásártelepen kerül sor, és az esemény online regisztráció után ingyenesen
lesz látogatható. (MTI)

Kartonágyak és személyre sza- is a játékok egyik központi témája:
bott matracok várják a sportolókat az érmektől a dobogóig szinte minjövőre a tokiói olimpiai faluban.
den újrahasznosított anyagokból kéA Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) tájékoztatása szerint a japán
fővárosban tartott múlt heti csapatvezetői szemináriumon – melyen
Vékássy Bálint főtitkár és Dósa
Viktória csapatvezető képviselte a
MOB-ot – 206 nemzeti olimpiai bizottság delegáltjai vettek részt.
A háromnapos találkozón a vendégeket először engedték be az
olimpiai faluba, amelyet októberben adnak át. A versenyzők szálláshelyén
meghosszabbítható
„origamiágyak” találhatók, melyek
a fenntarthatóság jegyében kartonpapír alapúak, teherbírásuk pedig
200 kilogramm. A hozzájuk tartozó
matracokat egy helyi cég gyártja
majd, keménységüket pedig igyekeznek mindenkinek személyre
szabni.
A környezetvédelem egyébként

szül majd, a helyszínek legnagyobb
része pedig ideiglenes, vagy már
korábban létrehozott létesítmény
lesz.
A sportolókat a faluban 21 épületben helyezik el, ezekből kontinentális felosztásban négy csoportot
alakítanak ki, alkalmazkodva a különböző földrészekről érkező olimpikonok kulturális sajátosságaihoz
és szokásaihoz. Az olimpia során 18
ezer személyt lehet itt elszállásolni,
míg a paralimpikonoknak nyolcezer
hely áll a rendelkezésére.
A kikötőhöz közel eső falut a játékok után attraktív lakónegyeddé
alakítják át. A 2-8 fős apartmanokat
a záróünnepséget követően renoválják, az átmenetileg beépített falakat
eltávolítják a kartonágyakkal
együtt. A leendő lakások értékesítése máris elkezdődött Tokióban,
amely jövőre július 24. és augusztus
9. között ad otthont a 32. nyári
olimpiának. (MTI)

Tokió 2020

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (Mol Fehérvár)
Hátvédek: Baráth Botond (Sporting Kansas), Bese Barnabás (Le
Havre), Ferenczi János (DVSC), Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Korhut Mihály (Arisz Szaloniki), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Willi Orbán (RB Leipzig).
Középpályások: Gazdag Dániel (Honvéd), Holman Dávid (Slovan
Pozsony), Kleinheisler László (NK Eszék), Kovács István (Mol Fehérvár), Nagy Ádám (Bristol City), Pátkai Máté (Mol Fehérvár),
Sigér Dávid (Ferencváros), Szoboszlai Dominik (RB Salzburg).
Támadók: Dzsudzsák Balázs (al-Ittihad), Holender Filip (Lugano),
Nagy Dominik (Legia Varsó), Németh Krisztián (Sporting Kansas),
Sallai Roland (SC Freiburg), Szalai Ádám (Hoffenheim), Varga Roland (Ferencváros).

Mallorcai luxuserődben lesz
Rafael Nadal esküvője

Kartonágyak és személyre szabott matracok
várják a sportolókat

Egy 125 millió eurós mallorcai
magánbirtokon lesz a 18-szoros
Grand Slam-bajnok Rafael Nadal
esküvője október 19-én.
A spanyol teniszsztár a német
Bild című napilap tájékoztatása
szerint 14 éves kapcsolat után
mondja ki a boldogító igent 31 esztendős párjának, Xisca Perellónak.
A sziget északi részén található,
87 ezer négyzetméteres La Fortalesa (Erőd) Spanyolország legdrágább bérelhető létesítménye,
tulajdonosa pedig az angol Lord
James Lupton, aki 2011-ben 30
millió euróért vásárolta meg, jelenleg azonban becslések szerint
ennek már a négyszeresét éri. Csak
magánút vezet a birtokra, melyet
vaskapu, kamerarendszer és szögesdrót kerítés véd, emellett 17

vendégszoba, két úszómedence,
helikopter-leszállóhely és több magánstrand tartozik hozzá.
A 33 éves Nadal mintegy 500
vendéget hív meg az esküvőre –
melyre a nyilvánosság és a sajtó
teljes kizárásával kerül sor –, köztük lesz a spanyol királyi család
mellett az örök rivális és jó barát
Roger Federer, a portugál futballsztár Cristiano Ronaldo,
Enrique Iglesias popénekes és Pau
Gasol világ-, Európa- és NBA-bajnok kosárlabdázó.
Az erőd bejegyzett műemlék,
így a spanyol törvények értelmében évente néhány napon turistákat
is be kell engedni. Korábban Gareth Bale, a Real Madrid labdarúgója és a kosaras Rudy Fernandez
is ott tartotta a lakodalmát. (MTI)
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FOCIKEDVELŐK FIGYELMÉBE!
A NYÁRÁDSZEREDAI SPORTKLUB szeretettel várja edzéseire a 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 és 2014-ben született, focizni szerető gyerekeket. Szeptembertől a
Nyárádremete – Ákosfalva útvonalon biztosítjuk a gyerekek edzésre szállítását a
klub autóival. Bővebb felvilágosítást a 0770-953-641-es telefonszámon kaphatnak
az érdeklődők.
Az edzői stáb. (63942-I)
A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba és Havadtőre.
Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon
vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI
és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát szervez a következő megüresedett
állások betöltésére:
egy OSZTÁLYVEZETŐI állás
és egy I. besorolású SZAKFELÜGYELŐI állás – tűz-,
munkavédelmi és munkaegészségügyi területen –
az adminisztrációs, tűz- és munkavédelmi osztályra.
Követelmények:

• OSZTÁLYVEZETŐ: egyetemi végzettség (licencvagy azzal egyenértékű oklevéllel) és minimum 5 év
régiség a tanult szakterületen.

• I. besorolású SZAKFELÜGYELŐ:
1. egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal
egyenértékű oklevéllel) a következő szakterületek
egyikén: mérnök, mezőgazdaság vagy
erdőgazdálkodás;
2. legalább 7 év szolgálati idő a munkában;
3. műszaki szaktanfolyam a tűzmegelőzés és az oltás
terén;
4. legalább 80 órás műszaki szaktanfolyam a
munkavédelem, munkaegészségtan terén;
5. oklevéllel vagy bizonyítvánnyal igazolt egyetem
utáni munkavédelmi és munkaegészségtani
tanulmányok (legkevesebb 180 óra).
A 4-es és 5-ös pontban szereplő követelményet
teljesíti, aki mesteri vagy doktori diplomával
rendelkezik a munkavédelem és munkaegészségtan
terén.
Az írásbeli vizsga 2019. szeptember 19-én 10 órakor
lesz, az állásinterjú az írásbeli vizsgát követő legtöbb
négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati
vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat szeptember 10-én
15 óráig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es
telefonszámokon. (sz.-I)

FÉRFI MUNKATÁRSAT
KERESÜNK

425–600 €
Nyitott vagy egy új kihívásra?
Fiatal és tapasztalatlan, ám hajlandó vagy itthon dolgozni?
Eleged van már a távollétből, és közelebb akarsz kerülni
családodhoz, szeretteidhez?
FÉRFI MUNKATÁRSAT KERESÜNK A SZÓDAVÍZTÖLTŐ
RÉSZLEGRE
Olyan személyekre van szükségünk, akik hajlandók
rutinmunkát végezni.

Követelmények:
– középfokú tanulmányok
– egészségügyi előírásoknak megfelelő személy
– rugalmas munkaprogram (két műszak) vállalása
– diszkréció, felelősségvállalás, csapatmunkára való
hajlandóság, szakmaiság, becsületesség, hatékonyság;
– tiszta előéletű, nem alkoholfüggő személy.

Előnyt jelent:
– nem dohányzó
– 35 év alatti személy
– állandó lakhely Maroskeresztúr vagy környéke.
Nem szükséges tapasztalat.
A betanítás nagyon rövid idő alatt történik.
Vonzó bérezési feltételek/hónap+kajabonok.

Abban az esetben, ha alkalmasnak érzed magad erre a
munkára, hozd el személyesen az önéletrajzodat cégünk
székhelyére hétfőtől péntekig 8 órakor
vagy e-mailen is elküldheted.
Az önéletrajzok begyűjtése után csak a kiválasztott
személyeket értesítjük.
Kapcsolattartó: Kozma István
Cím: Maroskeresztúr (Cristeşti), Maros megye,
Cooperativei u. 498. szám.
Tel.: 004-0265-326-586, 004-0740-054-624
E-mail: office@sifon.ro (21511-I)

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
KIADÓ Kolozsváron, a Györgyfalvi
negyedben (a 3-as trolibusz-végállo-

más mögött, Detonáta u. 19.), II. eme-

leti,

kétszobás, felújított tömb-

házlakás hosszú távra. Érdeklődni a

0788-480-063-as

telefonszámon.

(2/3968-I)

ELADÓ tűzifa hazaszállítással. Tel.
0758-206-683,

0747-566-430.

(12/3963-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(11/3928)

KIADÓ hölgynek bútorozott garzon a

főtéren (P-ţa Victoriei) szeptembertől.

Havi bér: 150 euró. Tel. 0746-502-

316. (11/4096-I)

TÁRSKERESÉS
EGY KÖZÉPKORÚ, kedves nő szeretne

rátalálni arra a kedves, hűséges, megértő,

jólelkű férfira, aki hű barátja, társa lenne.
Tel. 0748-593-098. (13/4098)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat.

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (8/3655)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

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

VÁLLALOK: tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást,

festést,

vakolást,

meszelést, kerítéskészítést, bármilyen
munkát. Tel. 0740-651-354. (1/3900)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőfedést,
csatornajavítást,

csatornakészítést,

bádogosmunkát.

Tel.

(9/3958)

0749-798-244.

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést,
csatornajavítást,

festést,

vakolást,

szigetelést, tetőszigetelést, teraszjavítást.
Tel. 0759-467-356. (7/3956)
VÁLLALUNK:

tetőjavítást,

csatorna-

javítást, bármilyen szigetelést, festést,
vakolást stb. Tel. 0724-609-419. (8/3957)
VÁLLALUNK

bádogosmunkát,

tető-

készítést, ácsmunkát, bármilyen javítást.
Tel. 0757-831-459. (2/3860)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást, ácsmunkát. Tel. 0757186-299. (6/4039)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből

és lemezből, famunkát stb. Tel. 0745-

680-818. (2/4086-I)
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Egy élet volt, félbeszakadt, egy
sors, ami félbemaradt, hirtelen
megállt egy szív, mely élni
vágyott, pihen az áldott kéz, mely
dolgozni imádott. Nélküled üres
és szomorú a házunk, nem
hisszük el, hogy téged hiába
várunk. Csak telnek-múlnak az
évek, feledni nem lehet téged.
Temető csendje ad nekünk
nyugalmat, szívünk bánata örökre
megmarad. Vidám arcod nem
látjuk többé, de drága emléked
megmarad örökké.
Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
augusztus 28-án az egrestői id. SZABÓ KÁROLYRA, az egykori
gyulakutai hőerőmű volt alkalmazottjára halálának 20.
évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, Emma, fiai: Karcsi és Jenő családjukkal
együtt.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! (12/3979)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel tudatom
mindazokkal, akik ismerték és
szerették az ákosfalvi VIÓLA
JULIANNÁT, hogy augusztus
28-án van halálának harmadik
évfordulója. Gyászoló férje,
Vióla Antal. (8/4092-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, dédnagymama, rokon, barát,
özv. IZSÁK MÁRIA
szül. LÁZÁR MÁRIA
életének 82. évében, 2019. augusztus 25-én, örökre megpihent.
Utolsó útjára 2019. augusztus 29én 12 órakor kísérjük a marosvásárhelyi református temetőben,
római katolikus szertartás szerint. Nyugalma legyen békés,
szép emlékét megőrizzük.
A gyászoló család. (4/4063-I)

Mély
fájdalommal
tudatjuk,
hogy a marosvásárhelyi születésű
TAKÁCS ZSOLT
életének 72. évében, folyó év január 29-én, az Amerikai Egyesült
Államokban elhunyt. Temetése
augusztus 29-én 15 órától lesz a
marosvásárhelyi római katolikus
temetőben, római katolikus szertartás
szerint.
Szívünkben
örökké élni fog!
Gyászoló szerettei. (8/4006-I)

Megtört, szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség,
édesanya, gyermek,
SZÉKELY MARGIT
szül. Kőmíves
életének 59. évében hirtelen eltávozott szerettei köréből. Temetése augusztus 28-án, szerdán 13
órakor lesz a marosjárai református temetőben.
Emlékét őrzi leánya, Beáta,
férje, Miklós és idős édesanyja.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (3/4081-I)

Leírhatatlan fájdalommal búcsúzunk drága kolléganőnktől,
SZÉKELY MARGITTÓL.
Tizenkilenc éve dolgoztunk
együtt nehézségben, örömökben, mindenki pótanyukája voltál, példakép és támasz a
fiataloknak. Pihenésed legyen
csendes az angyalok között.
A Qualitas Kft.
munkaközössége. (3/4081-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, drága feleség, testvér, anya, anyós, nagymama,
rokon, barát, szomszéd,
PERES GYÖNGYI
szül. Aszalos
türelemmel viselt betegség után
70. évében 2019. augusztus 24én az örök fényben távozott földünkről. Temetése augusztus
28-án, szerdán 15 órakor lesz a
marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (4/4083-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nagynéni, rokon,
barát, szomszéd,
özv. CZALA ERZSÉBET
türelemmel viselt betegség után,
életének 83. évében, 2019. augusztus 24-én megpihent. Temetése augusztus 28-án, szerdán 13
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Búcsúznak tőle szerettei.
(4089-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten
búcsúzunk
BERNÁTH MÁRIA szomszédasszonyunktól. Ezúton fejezzük ki részvétünket fiának,
Barninak. A Cornişa 17-es
tömbház lakói. (6/4090)

Megrendülve vettük tudomásul, hogy drága szomszédaszszonyunk, SZÉKELY MARGIT
eltávozott közülünk. Ezúttal
fejezzük ki részvétünket a
gyászoló családnak. Az Înfrăţirii u. 36. sz. alatti tömbház lakóközössége. (14/4099-I)
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Románia 75 éve váltott oldalt
a második világháborúban

Hetvenöt éve, 1944. augusztus 23-án Romániában az I.
Mihály király vezette államcsíny megdöntötte a fasiszta
Ion Antonescu diktátor uralmát, az ország a náci Németország oldaláról átállt a
szövetségesekhez.

Románia 1940-re elvesztette az
első világháború után megszerzett
területei nagy részét: Besszarábiát a
Szovjetuniónak, Dél-Dobrudzsát
Bulgáriának kellett átadnia, a második bécsi döntés pedig Észak-Erdélyt
juttatta
vissza
Magyarországnak. Mindez sokkolta
a román közvéleményt, II. Károly
király lemondásra kényszerült. A
trónra fia, I. Mihály került, aki
1940. szeptember 6-án teljhatalommal államvezetőnek (conducator)
nevezte ki a szélsőséges Vasgárda
és Hitler támogatását is élvező korábbi hadügyminiszter Ion Antonescut. Amikor Németország 1941.
június 22-én hadüzenet nélkül megtámadta a Szovjetuniót, Antonescu
egymillió katonával, kőolaj- és élelmiszerszállítmányokkal támogatta
Hitlert, aki keleti területek megszerzésével kecsegtette őt.
A németek sztálingrádi veresége
után, 1943-tól megfordult a háború
menete. Az előrenyomuló Vörös
Hadsereggel szemben vívott harcokban a román hadsereg hatalmas
veszteségeket szenvedett, katonái
demoralizálódtak. A bukaresti vezetés már 1944 tavaszán elkezdte a tapogatózást a fegyverszünetről, a
magyar Kállay-kormánnyal ellentétben azonban nemcsak Nyugaton,
hanem Moszkvában is. A szovjetek
nem rokonszenveztek ugyan az
1941-ben jelentős területeiket megszálló, Odesszában súlyos vérengzést is elkövető románokkal, de
nem zárkóztak el a megállapodástól. A román átállással ugyanis
megnyílt volna az út a Balkán és
Magyarország felé, ezért Moszkvában még azt is kilátásba helyezték,
hogy Románia visszakaphatja
Észak-Erdélyt. A király azonban
hiába próbálta meggyőzni Antonescut az irányváltás szükségességéről,
az visszautasította az áprilisban közölt előzetes feltételeket.
A kiábrándult uralkodó a hatalomból kiszorult, de a formálisan létező Nemzeti Liberális Párt és a
Nemzeti Parasztpárt képviselőivel
kezdett tárgyalni, környezete májusban elkezdte a kiugrás előkészítését. A június 13-ról 14-re virradó
éjszaka I. Mihály bizalmasai, az
említett két párt és a Román Kommunista Párt (őket a szovjetek nyomására
vonták
be
a
megbeszélésekbe) képviselői megállapodtak, hogy a megfelelő időpontban a király a fegyveres erők
főparancsnokaként utasítja Antonescut a németekkel való szembefordulásra. Ha a conducator ezt
megtagadja, letartóztatják, a hatalmat a szociáldemokratákkal kiegé-

szült Nemzeti Demokrata Blokk
veszi át.
A Vörös Hadsereg 1944. augusztus 20-án Jászvásár és Kisinyov térségében áttörte a német–román
védelmet és benyomult Romániába.
Antonescu még akkor sem volt hajlandó változtatni álláspontján, és az
augusztus 22-i kormányülésen kimondatta a háború folytatását. A
conducator másnapra kért kihallgatást I. Mihálytól, tervei szerint ezután a frontra indult volna. A
további halogatásnak nem lett volna
értelme, így a király augusztus 23-i
találkozójukon felszólította Antonescut, hogy vegyen részt a kiugrásban, s amikor ő ezt megtagadta,
a királyi testőrség őrizetbe vette.
Mihály ezután tájékoztatta a német
nagykövetet, s annak legnagyobb
elképedésére felajánlotta: hozzájárul a német csapatok harc nélküli
kivonásához. Este tíz órakor I. Mihály rádióbeszédben jelentette be a
katonai diktatúra felszámolását, a
fegyverszünetet és a csatlakozást a
szövetségesekhez, a szakítást a németekkel. A kiáltvány szerint „A
nemzet összes erejét mozgósítva át
fogjuk lépni az igazságtalan bécsi
döntés által ránk erőszakolt határokat, hogy felszabadítsuk Erdélyünk
földjét az idegen megszállás alól.”
A kiugrás sikerében szerepet játszott, hogy a román közvélemény
hagyományosan inkább francia orientáltságú volt, az Észak-Erdélyt
Magyarországnak juttató második
bécsi döntést sem bocsátották meg
a németeknek, a pártok többsége támogatta a királyt és az is, hogy a főváros körzetében nem állomásoztak
jelentős német erők.
Másnap a román hadsereg a tegnap még fegyverbarátnak minősített
németek ellen fordult, akik ugyan
bombázták Bukarestet, de csak a
visszavonulást választhatták. A
Vörös Hadsereg és az immár vele
szövetséges román erők augusztus
26-án az Úz és a csobányos völgyében átlépték az akkori magyar határt, ezzel Magyarország területén
is megkezdődtek a harci cselekmények. A román átállást hivatalosan
a szeptember 12-én aláírt, a szovjetek diktálta fegyverszünet szentesítette, amely Romániát lényegében
szovjet megszállás alá helyezte, Antonescut szeptember 1-jén adták ki
a szovjet hatóságoknak.
A románok a sikeres kiugrás
révén a győztes oldalon fejezték be
a háborút. Az augusztus 23-i fordulat katasztrofális következményekkel járt Magyarországra nézve, ahol
a Horthy Miklós kormányzó által
október 15-én megkísérelt kiugrás
kudarccal zárult és a nyilas hatalomátvételhez vezetett. Az esély elveszett a különbékére, és az is
bizonyossá vált, hogy Észak-Erdély
megtartására sincs esély, mert a
szeptember 12-i román–szovjet
fegyverszünet utolsó pontja érvénytelennek mondta ki a második bécsi
döntést. (MTI)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel,
a
legnagyobb
gyógyító
erővel,
a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a
kötéseket és az átkot, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást.
100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók
problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét
sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és
sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és
András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Erzsébet hálás,
mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából
és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270381. (Fizetett hirdetés: mp.)

11

Marosvásárhelyen az alábbi helyeken lehet parkolójegyet vásárolni

1. A Piac- és Ingatlankezelő Kft.-hez (Cuza Vodă utca 89. szám) tartozó piacokon:
– Cuza Vodă utcai napipiac – Cuza Vodă utca 89. szám
– Kövesdombi napipiac – Koós Ferenc utca 1/B
– Hadsereg téri piac – Hadseregtér 1/A
– November 7. negyedbeli napipiac (1989. December 22.) – Esthajnalcsillag utca 35. szám
– Gyémánt napipiac – Rodniciei utca 6. szám
– Dacia napipiac – Brassói utca 2/A
– Egyesülés negyedbeli napipiac – Szabadi út 74. szám
2. Siletina Kft.
– Európa kioszk – Dózsa György utca 243. szám, az European Retail Park üzletkomplexum (ProgesDecathlon épület) szomszédságában
– Az 1848. úton levő kioszk – az 1848. út 61. szám alatti tömbház mellett.
– Tudor negyedi kioszk – az 1918. December 1. út 217. szám alatti tömbház szomszédságában
– Iuliu Hossu kioszk – a Panov autóbusz-megállóban, a park felől
– Rózsák téri kioszk – Rózsák tere 4. szám
3. Ifjúsági szálloda – Nicolae Grigorescu utca 19. szám
4. Locativ Rt. – Bartók Béla utca 2A
5. Prodimpex Teolor Kft. – Orizont bár, a Vár sétány 12A szám alatt
6. Marion Confexim Kft. – Köztársaság tér 14. szám
7. Euroautosan Kft. – Bolyai Farkas utca 29. szám
8. Auma Kft. – Bábolna utca 21. szám
9. Szengeli F. Paul Francisc PFA
– a Rózsák tere 19. szám alatti kereskedelmi egység (a Telekom melletti újságárusító kioszk)
– Rózsák tere 19. szám, a Bartók Béla utca és a Rózsák tere sarkán
– Rózsák tere 27. szám, a Rózsák tere és a Horea utca sarkán
– Rózsák tere 38-41., a Sabion ékszerüzlet mellett
– 1918. December 1. út 23. szám, a horgász-vadász üzlet mellett

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS SZAKEMBEREKET alkalmazok. Tel. 0741-762-701. (1/4060-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz MUNKÁSOKAT és CSOMAGKEZELŐKET FAIPARBA, 1800 lej nettó bértől + 15 lejes étkezési jegy/munkanap. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra.
Ingyenes szállítás Marosvásárhelyről. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk.
Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (63963-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21486)

A TORDAI CÉG alkalmaz KASSZÁSNŐT és ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130.
(21502-I)
ALKALMAZUNK ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (21502-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és SOFŐRT. Tel. 0744-644-026. (21502-I)

A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT (C, E kategóriás jogosítvány és gépjárművezetői képesítési igazolvány szükséges), valamint AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es
telefonszámon lehet. (63961-I)
A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel rendelkező MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (63962-I)
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Karácsonyi vásárok és városlátogatások
Autóbusszal:
– Bécs – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)
– Prága – Pozsony – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)
– Krakkó – Auschwitz – Zakopane: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29.)
– Salzburg – Bécs – Pozsony – Budapest: 215 euó / 4 nap
(2019. december 5.)
Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró / fő

