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Nem érinti a város ivóvízellátását

Javításra szorul a marosvásárhelyi régi gát egyik zsilipje

Ismét felszálltak
a hőlégballonok

Idén ismét megszervezték a vármezői
hőlégballon-fesztivált, de ezúttal nem
mindenki örülhetett a látványnak, és
még kevesebben a lebegés és a madártávlat élményének.

____________2.
Rengeteg zene
Mikházán

A hét végén Mikházán rendezték meg
a Rengeteg népzene nevű fesztivál
második kiadását. Szováta helyett új
helyszínre került az idei rendezvény,
és ez nem bizonyult rossz döntésnek,
sőt lehet, hogy itt is marad.

____________5.
Lehet zöld
a csomagolás
és az építkezés?

Manapság egyre nagyobb hangsúlyt
fektetnek a zöldenergiára és az újrahasznosítható összetevőkre, például a
csomagolások tekintetében. Azonban
ez a kérdéskör sokkal szerteágazóbb,
mint ahogyan azt sokan gondolják.
Számos vállalat úgy ítéli meg, hogy túl
nagy anyagi ráfordítással jár a környezettudatosság. Pedig ilyen tekintetben
is megállja a helyét, hogy a befektetés
megtérül.

____________6.
A kettős átállás
kihívásai
Az utóbbi hónapokban rövidebb-hosszabb ideig a Maros Vízügyi Hatóság szakemberei leengedték, majd feltöltötték a
turbinaárkot, ugyanakkor többször is előfordult, hogy a régi
gát fölötti partszakaszon olyan kicsi volt a Maros szintje,
hogy kilátszott az iszapágy. Amint a vízügyi hatóság illetékeseitől megtudtuk, ennek oka a régi gát egyik zsilipjének a
meghibásodása.

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor

Május 31-én észlelték a gátőrök a rendellenességet, majd többször is
leengedték, illetve feltöltötték a turbinaárokban levő vizet, és alacsonyabbra engedték a Maros gát fölötti szintjét. Egy ilyen művelet kéthárom hetet is eltart, ezért volt az, hogy többször kiürült a régi
áramfejlesztő felé vezető árok, illetve kilátszott az iszapágy. Ehhez hozzájárult az is, hogy az utóbbi hónapok szárazsága miatt a megszokottnál
kisebb volt a folyó vízhozama.
(Folytatás a 7. oldalon)

Az Európai Bizottság aprólékos kiértékelés után jóváhagyta román helyreállítási tervet – közölte hétfőn
Bukarestben Ursula von der Leyen. A
tervbe foglalt reformok és beruházások összhangban kell legyenek az
unió környezetvédelmi és digitális átállási törekvéseivel, miközben az Európai Unió parlamentjében csak most
kezdődik a vita az ún. kettős átállásról.
Winkler Gyula EP-képviselőt arról kérdezte a Népújság, hogy miről szól ez
a kettős átállás.

____________7.

Cibere vajda és Konc király…
Mózes Edith

Tévedett, aki azt hitte, hogy a liberálisok kongresszusa véget vet
a politikai válságnak. Cîţunak az államelnöki segítséggel megszerzett győzelem bizonyára jó hétvégét hozott, de általános vélemény,
hogy kormánya nehéz napok elé néz.
Bár az USR PLUS által benyújtott, a kormány megbuktatását
célzó bizalmatlansági indítványról az alkotmánybíróságnak tegnap
kellett döntenie, az USR PLUS társelnöke, Dacian Cioloş vasárnap
este újra megerősítette: a pártszövetség nem hajlandó visszatérni
egy olyan koalíciós kormányba, amelynek Florin Cîţu a miniszterelnöke. Nem tárgyal sem a kormányfővel, sem a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) vezetőségével. A korábbi arrogáns myilatkozatok után
Cîţu is megszelídült, és már kész lenne tárgyalni az összes parlamenti
párttal egy kisebbségi PNL–RMDSZ-kormány támogatásáról, akár
még az USR PLUS-szal is.
Ugyanakkor a Szociáldemokrata Párt (PSD) is üzent az új pártelnöknek, vezetői türelmetlenül várják már a parlamenti szavazást
a bizalmatlansági indítványról.
Cîţu kijelentette: amennyiben a frakciókat nem sikerül meggyőzni
a kormány támogatásáról, egyenként fognak tárgyalni „azokkal a
honatyákkal, akik értik, hogy nem vághatunk neki a télnek kormány
nélkül, egy világjárvány közepette”.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 18 perckor,
lenyugszik
19 óra 7 perckor.
Az év 272. napja,
hátravan 93 nap.

Ma MIHÁLY,
holnap JEROMOS napja.
JEROMOS: a görög Hieronümosz névből származik, jelentése: szent nevű.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. szeptember 28.

Borús, esős idő
Hőmérséklet:
max. 16 0C
min. 12 0C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9481

4,2382
1,3773
236,8761

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 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

29. Alter-Native Nemzetközi
Rövidfilmfesztivál

Ma kezdődik és október 3-ig tart a 29. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, amely idén visszatér hagyományos
helyszínére, a Kultúrpalotába. Jegyek, bérletek a helyszínen vásárolhatók, a részletes program és egyéb információk megtalálhatók az alternativeiff.ro oldalon.

Október 15-ig igényelhetők
szociális lakások

Október 15-ig lehet feliratkozni a szociális, fiataloknak épített ANL-, illetve állami alapból épített lakások jövő évi bérlésére. Azoknak, akik az elmúlt években kerültek fel a
várólistára, de még nem jutottak lakáshoz, jelentkezniük kell
az adataik időszerűsítése érdekében. A típusnyomtatvány
letölthető a polgármesteri hivatal honlapjáról: www.tirgumures.ro, illetve igényelhető a hivatal 10-es irodájában. A kérvényeket a 13-as irodában iktatják, illetve a
primaria@tirgumures.ro vagy az infopublic@tirgumures.ro
e-mail-címen fogadják. Tájékoztatás a 0265-268-330-as telefonszám 197-es mellékállomásán.

Kevesebben, kevesebbet, kevesebbeknek

Ismét felszálltak a hőlégballonok

Idén ismét megszervezték a vármezői hőlégballon-fesztivált, de ezúttal nem mindenki örülhetett a látványnak, és még kevesebben a lebegés
és a madártávlat élményének.

Gligor Róbert László

A tavaly a koronavírus-járvány miatt nem szervezték
meg a hagyományos hőlégballon-fesztivált, ehhez képes
már nagy előrelépésnek számít az, hogy bár jóval szűkebb
keretek között, de idén sor kerülhetett erre – tájékoztatta a
Népújságot Lőrincz Miklós, a fesztivál főszervezője.
Sokan hiába utaztak fel a hét végén Vármezőbe, mert
az eddigi fesztiválok helyszínén egy árva lelket sem találtak, így csalódottan kénytelenek voltak visszafordulni.
Ugyan az adott helyszínen sem légi jármű, sem szervező,
sem látogatóknak hagyott üzenet nem volt, a fesztiválra
mégis sor került, de ezúttal egy másik helyszínen gyülekeztek a csapatok. Ennek egyszerű oka a járvány, pontosabban az, hogy képtelenség lett volna megfelelően szűrni
az embereket, azaz oltási vagy immunitási igazolást, esetleg tesztet kérni a belépőktől akkora tömegben, mint amilyen az utóbbi években felkereste a fesztivált (a szervezők
két évvel ezelőtt harmincezerre becsülték a három nap alatt
megfordult látogatók számát – a szerző megjegyzése).
Ezért úgy döntöttek, hogy mindent leegyszerűsítenek, és
idén csak egy baráti és szakmai találkozót szerveznek zárt
keretek között. Ezért nem hirdették meg a rendezvényt a
nagyközönségnek, és nem fogadtak nézőket sem, és érthető módon csak a maguk kedvére végeztek szabadrepülést, minden egyéb programtól is eltekintettek az idén.
Kevesebbet is repültek: pénteken az eső miatt nem lehetett
felszállni, szombaton viszont reggel is és délután is sikerült
felemelkedni a ballonokkal, ugyanúgy vasárnap is, hiszen
az idő ehhez kedvező volt. A szombati repüléseket a deményházi tetőről indították, így akinek szerencséje volt
(éppen a fesztivál érdekében arra tartók vagy csak egyszerű átutazók) végigkövethették a hatalmas ponyvakupolák kiterítését, felfújását és a levegőbe emelkedést. A
reggeli repülés egy óránál is többet tarthat az időjárás függ-

Őszi Csodaházikó
– Mese mese mátka

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata idén is folytatja Csodaházikó-sorozatát. Az évad első
gyerekfoglalkozása szeptember 30-án, csütörtökön 12 órától Mese mese mátka címen a magyar népmese napját ünnepli Benedek Elek születésnapján. A sorozat előadásai
közösségi élményt is nyújtanak a gyermekeknek. Szereplők: Benő Kinga, Fodor Piroska, Fülöp Bea, Kiss Bora, Korpos András, Szabadi Nóra, Ördög Miklós Levente, Tamás
Fábián Csanád. Projektvezető: Benő Kinga. Ügyelő: Rigmányi Lehel. A nagytermi gyermekműsort díjmentesen,
nagykorú kíséretében tekintheti meg a gyerekközönség. A
járványügyi szabályozások miatt korlátozott számú férőhely
áll rendelkezésre, a belépés a járványügyi intézkedések szigorú betartásával történik. A színház tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az előadás jellege miatt kizárólag magyar
nyelven lehet követni. Az ingyenes jegyek előzetesen kizárólag személyesen a Nemzeti Színház nagytermi jegypénztáránál (nyitvatartás hétköznapokon 9 és 19 óra között,
telefonszám: 0365-806-865) válthatók ki, illetve a helyszínen előadás előtt egy órával.

Tanévnyitó a Művészeti Egyetemen

Hetvenötödik alkalommal tárja ki kapuit a művészetek iránt
elkötelezett hallgatók előtt a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem. Az ünnepélyes tanévnyitó október 1-jén, pénteken délelőtt 10 órától lesz az egyetem udvarán.

Zsebre szabott könyvvásár

A Mentor Könyvek Kiadó és a Teleki Téka szervezésében
rendezik meg az újabb Zsebre szabott könyvvásárt október
1-jén, pénteken 10 és 18 óra között a Teleki Téka udvarán.
A Múzeumok Könyvtári Éjszakája 2021 esemény keretében
szervezett könyvvásáron a könyvek (szépirodalom, ismeretterjesztő, gyermek- és ifjúsági irodalom, művészeti albumok) 10-80%-os kedvezménnyel kaphatók.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Minden alkalommal
Kádár Leventére is

emlékeznek

a

RENDEZVÉNYEK

fesztivál elindítójára, néhai
Fotó: Gligor Róbert László

CT Project
– My Shakespeare Songs

Szeptember 29-én 18 órától a marosvásárhelyi Spectrum Színházban meghívott előadásként kerül sor a CT
Project koncertjére, amelynek címe My Shakespeare
Songs. A koncert zeneszerzője és egyik előadója Cári
Tibor ismert zeneszerző, akinek új zenei projektje a mai
zene világába emeli Shakespeare szonettjeit és drámai
szövegeit. A versekhez izgalmas és friss zenei feldolgozások születtek, de a koncert alatt megszólalnak a
színházi Shakespeare-előadásokhoz írt dalok, zenék
is, egy kicsit újragondolva. A koncerten keveredik a kortárs improvizatív zene a klasszikus és elektronikus
zenei világgal. A dalok több nyelven (magyar, angol,
francia) hangzanak el. A zenekar tagjai: Cári Tibor ze-

Idén kevesebb hőlégballon emelkedett fel, de akinek szerencséje volt,
az élvezhette az élményt

vényében, aki viszont délután repült, annak meg kellett
elégednie 30-45 perccel, hiszen 19 órakor volt a napnyugta, ezért igazán messzire nem sodródhattak a léggömbök.
Idén csak hazai és magyarországi csapatok érkeztek a
Várhegy alá, négy erdélyi és öt anyaországi, más országokból különböző okok miatt nem tudtak eljönni a meghívottak. A négy repülés alatt a kilenc ballonnal mintegy
60-70 személy emelkedett a levegőbe a hét végén, de csak
azok, akik jó előre bejelentkeztek erre a szervezőknél –
tudtuk meg.
Az idei fesztivál éppen a tizenötödik volt a sorban. A jubileumi alkalom kapcsán Magyari Péter, Nyárádremete
község polgármestere lapunknak elmondta: ez a rendezvény igenis fontos a községnek, ugyanis ilyenkor rengeteg
ember megfordul itt, a hét végén is – az útlezárás ellenére
– annyi autó parkolt le a vármezői úton, hogy szombaton
a légballonokat szállító autók csak rendőri segítséggel juthattak ki a főútra. A polgármester maga is egy helyi ballonos csapat tagja, és a kezdetektől részt vesz a
szervezésben. Elmondta: nemcsak ilyen alkalmakkor,
hanem máskor is lehet hozzájuk fordulni, ismerik a helyet,
a légáramlatokat, van másfél évtizedes tapasztalatuk, ezért
ha az idő megfelelő, szívesen fogadják a repülni vágyókat
előzetes egyeztetés után.
A kiskőrösi Buborék ballonosklub az egyike azoknak,
amelyek minden fesztiválon itt voltak eddig. Örömmel járnak ide, egyrészt mert hatszáz kilométert utazva még mindig magyarul beszélő nemzettársakat találnak itt, másrészt
mert Székelyföld a világ legszebb csodája: lenyűgöző a táj
és az emberek, akiktől mindig hatalmas szeretetet,
barátokat kaptak – mondta rajongva lapunk kérdésére
Szentendrei László csapattag, aki egy keresztfiúval is gazdagodott itt. Alföldiként nehéz volt megszoknia a repülést
a dombok, erdők, hegyek fölött, de aki megtanulja, arra
csodálatos élmények várnak – állítja. Hasonlóan vélekedett a törökbálinti Unique klub tagja, Funtek Melinda, aki
évente jár ide. Nagy élmény itt lenni, és ezt nem zavarja
sem a járvány (hiszen beoltatták magukat), sem az, hogy
nincs hatalmas közönség, de annak ellenére, hogy zárt rendezvény, sokan betértek ide.
A rendezvényt a néhai Kádár Levente indította, ugyanő
volt a főszervezője 2017-ben bekövetkezett hirtelen haláláig. Barátai örök kegyelettel emlékeznek rá, minden
évben kifüggesztenek egy őt ábrázoló molinót a következő szöveggel: „Kék eget, kapitány, te mindig velünk leszel!”
neszerző (billentyűs, énekes), Kiss Attila színművész
(gitáros, énekes), Vajda Boróka színinövendék (énekes), mindhárman a temesvári Csiky Gergely Színház
tagjai, valamint Veress Albert színész, a Csíki Játékszín jelenlegi igazgatója (vokál, dobos) és Szabó J. Attila csellós. Az előadás bemutatója Gyulán, a
Várszínházban volt, a Shakespeare-fesztiválon. Helyfoglalás a gyvajda67@gmail.com e-mail-címen,
a jegyeket előadás előtt a helyszínen lehet átvenni. Az
előadáson az érvényben levő egészségügyi szabályok
betartása kötelező.

Négykezes zongoraest

Október 5-én, kedden este 7 órától a Kultúrpalota
nagytermében kerül sor Szigeti Emanuela és Vanda Albotă (Németország) négykezes zongoraestjére. Műsoron: J. Brahms – Keringők, op. 39, Fr. Schubert – Á-dúr
rondó, S. Rachmaninov – 6. Morceaux, op. 11 és F.
Behr – Csárdásalbum magyar népdalok alapján.
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A szociáldemokraták benyújtották
bizalmatlansági indítványukat

A parlament legnagyobb frakciójával rendelkező, ellenzékben lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) beterjesztette kedden saját bizalmatlansági indítványát
a Florin Cîţu vezette kormány ellen, arra hivatkozva,
hogy az USR PLUS szövetség által kezdeményezett,
a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) támogatásával benyújtott kormánybuktató indítvánnyal
szemben alkotmányossági kételyek merültek fel.

Marcel Ciolacu PSD-elnök szerint ez a leggyorsabb módja
annak, hogy – akár már a jövő héten – leváltsák a Nemzeti Liberális Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
„hozzá nem értő” kormányát, a PSD 157 törvényhozó által
aláírt kezdeményezése ellen ugyanis szerinte nem emelhető
semmilyen szabályossági kifogás.
Közben az alkotmánybíróság kedden úgy döntött: napirendre kell tűzni a parlamentben az USR PLUS és az AUR
szeptember 3-án benyújtott bizalmatlansági indítványát is,
másfelől – úgymond „helyt adva a kormány óvásának” – azt
is megállapította, hogy a kormány és a parlament valóban alkotmányos konfliktusba került egymással.
Alkotmányossági panaszában a kormány egyebek mellett
azt kifogásolta, hogy az USR PLUS és az AUR indítványához
online beküldött vagy fénymásolt aláírásokat is mellékeltek.
Az alkotmánybíróság szerint viszont az eljárás szabályos volt,
és a parlament éppen azzal vétett az alaptörvény ellen, hogy
az indítvány szavazását az alkotmányossági óvásra hivatkozva
elnapolta. A testület annyiban adott igazat a kabinetnek, hogy

a parlament elmulasztott még aznap hivatalos tájékoztatást
küldeni a kormánynak a bizalmatlansági indítvány beterjesztéséről, ahogyan azt az alkotmány előírja.
A parlamentben így most már két indítvány verseng egymással, a PSD, az AUR és az USR PLUS viszont csak közösen tudja megbuktatni Florin Cîţu kormányát.
Bukaresti elemzők szerint a PSD eddig azért segített Florin
Cîţunak az USR-PLUS kormánybuktató indítványának elnapolásában, és közvetve abban, hogy tisztségben lévő miniszterelnökként elnyerje a PNL pártelnöki tisztségét, mert az ő
megválasztásában látott garanciát arra, hogy nem áll helyre a
PNL–USR PLUS-együttműködés, tehát a jobboldalon nem
lehet már kormánytöbbséget alkotni. Másrészt a parlamenti
helyek egyharmadával rendelkező párt nem akart „másodhegedűsként” besegíteni a két kisebb pártnak a kormány megdöntésében, hanem át akarta venni a kezdeményező szerepet.
Bukarestben azt követően alakult ki kormányválság, hogy
Cîţu az USR PLUS ellenkezésének dacára és a szövetség
egyik miniszterét leváltva döntött a harmadik koalíciós partner, az RMDSZ által kezdeményezett tízmilliárd eurós fejlesztési terv életbe léptetéséről. Az USR PLUS Cîţu leváltását
követelte a PNL-től, majd miután ezt nem érte el, bizalmatlansági indítványt kezdeményezett, miniszterei pedig kiléptek
a kormányból.
A parlamentben kedd délutánra összehívták az egyesített
házbizottságot, amelynek döntenie kell a két bizalmatlansági
indítvány napirendre tűzéséről. (MTI)

Koszovói konfliktus

Brüsszelnek és Washingtonnak elejét kell vennie a
nyílt konfliktusnak Koszovóban, és „energikus nyomást” kell gyakorolnia Pristinára, hogy rendfenntartói erőnek visszarendelésével csökkentse a
feszültséget a zömmel szerbek lakta Észak-Koszovóban – sürgette kedden kiadott állásfoglalásában
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.

A koszovói hatóságok szeptember 20. óta leszedetik a szerb
rendszámtáblákat az országba belépő autókról, helyettük az
autósoknak öt euróért két hónapra érvényes ideiglenes táblát
kell kiváltaniuk a határon. Válaszul az észak-koszovói szerbek
akadályozzák az átkelést a koszovói–szerb határon.
Az orosz külügyminisztérium szerint Pristina „gyakorlatilag akadályozza a közlekedést a terület többségében szerbek
lakta vidékei és Szerbia központi része között”. Zaharova állásfoglalásában rámutatott: a koszovói NATO-erőknek és az

Illegális bevándorlás

EU jogállamisági missziójának mandátuma van rá, hogy szembeszálljon a „törvénytelenséggel”. A szóvivő szerint ezek a
nemzetközi szervezetek felelősséggel tartoznak a polgári lakosság védelméért, valamint a béke és a biztonság szavatolásáért.
Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától,
de Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is
saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta
területet. Pristina és Belgrád között uniós közvetítéssel kezdődött párbeszéd a kapcsolatok rendezéséről 2013-ban, jelentős előrelépés azonban nem történt.
Koszovó függetlenségét az ENSZ-tagállamok többsége elismeri, több állam azonban nem, köztük Oroszország, Kína,
India és hat EU-tagállam. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1999ben hozta meg 1244-es határozatát, amely Szerbia részének
tekinti Koszovót. Moszkva és Belgrád ezt a dokumentumot
tartja irányadónak. (MTI)

Franciaország szigorítja a beutazási feltételeket

Nehezebbé válik beutazóvízumot kapnia Franciaországba a marokkói, algériai és tunéziai állampolgároknak, miután az észak-afrikai országok nem
működnek együtt az illegális bevándorlók visszafogadásában – jelentette be kedden Gabriel Attal kormányszóvivő az Europe 1 kereskedelmi rádióban.

„Ez egy drasztikus és példátlan döntés, de a döntést az tette
szükségessé, hogy ezek az országok nem fogadják vissza azokat az állampolgáraikat, akiket mi nem akarunk Franciaországban tartani” – fogalmazott a kormányszóvivő.
Megerősítette a rádió értesülését, miszerint a marokkóiak 50
százalékkal, az algériaiak és a tunéziaiak pedig 33 százalékkal
kevesebb beutazási vízumot kapnak ezentúl.
A kormány jelezte, hogy a témában 2018-ban kezdődtek
tárgyalások az érintett országokkal.
„Megvolt a párbeszéd, ezt követték a fenyegetések. És most
végrehajtjuk a fenyegetést” – hangsúlyozta Gabriel Attal. Elmondta, hogy a döntés már hetekkel ezelőtt megszületett, s
célja, hogy az érintett országok változtassanak a politikájukon,
és több kiutasított állampolgárukat vegyék vissza.
„Azt szeretnénk, hogy jobb legyen az együttműködésük
Franciaországgal annak érdekében, hogy a saját bevándorlási

szabályainkat alkalmazni tudjuk” – mondta a kormányszóvivő. A belügyminisztérium adatai szerint Algéria 2021. január és július között 31 esetben írta alá a konzuli engedélyt a
hazatérésre, és 22 kitoloncolást valósított meg, miközben
7731 kiutasított algériai állampolgár vár hazatérésre. Azaz az
algériaiakat érintő kiutasítások 0,2 százalékát tudták a francia
hajtóságok végrehajtani. A marokkóiak esetében 2,4, a tunéziaiaknál 4 százalékos ez az arány.
Emmanuel Macron államfővé választásakor azt ígérte, hogy
a kiutasítások 100 százalékát végre fogja hajtani Franciaország. Az államfő júniusban azt kérte a kormányától, hogy „nagyon gyorsan” hozzon konkrét intézkedéseket. Prioritásként
jelölte meg a terrorizmus miatt elítélt vagy radikalizálódás
miatt nyilvántartásba vett, valamint súlyos bűncselekményeket elkövetett, nem érvényes papírokkal rendelkező külföldiek
hazatoloncolását. A jobboldali ellenzék rendszeresen vádolja
azzal a kormányt, hogy nem hajt végre elég kiutasítást, elsősorban az észak-afrikai országok irányába.
A konzervatív köztársaságiak üdvözölték a kormány bejelentését, Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés államfőjelöltje
pedig kedden mutatta be a bevándorlásról javasolt népszavazási elképzelését. (MTI)

Nyugat-balkáni országok integrációja

Nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az európai
intézmények készen álljanak a nyugat-balkáni országok érdemi integrációjának előkészítésére – jelentette ki a magyar Országgyűlés külügyi
bizottságának elnöke Strasbourgban, magyar
újságíróknak nyilatkozva kedden.

Németh Zsolt, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése
(PACE) magyar delegációjának vezetője elmondta, a közgyűlés heti, őszi ülésszaka kiemelten foglalkozik a Nyugat-Balkán
kérdésével.
Közölte: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a
tanács miniszteri bizottságának elnökeként részt vesz, és felszólal a vonatkozó vitán. A miniszter nagy hangsúlyt fektetett
arra, hogy mihamarabb elkezdődjön a Nyugat-Balkán térségének tényleges felzárkózása és európai integrációja – emelte
ki.
„Az igazi nehézségek nem a Nyugat-Balkán oldalán jelentkeznek, alapvető probléma sajnálatos módon az Európai Unió
integrálóképességével van” – hívta fel a figyelmet Németh
Zsolt.

Ezzel összefüggésben hangsúlyozta: a régió felzárkózásában jelentős szerepet vállalhat az Európai Tanács, karöltve az
Európai Unióval. Az Európa Tanács politikai bizottsága november elején, Budapesten tervezett ülése mélyégeiben tekinti
át a nyugat-balkáni régió helyzetét az értintett országok képviselőivel – tájékoztatott Németh Zsolt.
Az Európa Tanács miniszteri bizottságának május 21-én
kezdődött, féléves elnökségét Magyarország tölti be.
Az európai integráció érdekében Montenegróval, Szerbiával és Törökországgal már zajlanak a csatlakozási tárgyalások.
Albánia és Észak-Macedónia tagjelölt ország, esetükben az
EU európai ügyekkel foglalkozó tanácsa tavaly márciusban
jutott politikai megállapodásra arról, hogy meg lehet kezdeni
a csatlakozási tárgyalásokat. Bosznia-Hercegovina és Koszovó potenciális tagjelölt.
Az Európai Bizottság tavaly a bővítési folyamat reformjáról
szóló előterjesztést mutatott be azzal a céllal, hogy bizalmat
teremtsen mindkét fél számára, valamint azért, hogy felgyorsítsa a csatlakozási folyamatokat, és hiteles kilátásokat teremtsen az érintett országok számára. (MTI)

Ország – világ

3

Kitüntette Iohannis elnök
Markó Bélát

Állami kitüntetésben részesül Markó Béla. Klaus Iohannis államfő kedden írta alá az erről szóló rendeletet. Az elnök a Románia Csillaga érdemrend tiszti
fokozatát adományozza Markó Bélának 70. születésnapja alkalmából, „a magyar nyelvű írott kultúrához
való kivételes hozzájárulása, valamint a demokrácia
és az etnikumok közötti párbeszéd erősítéséért tett
erőfeszítéseinek elismeréseként”. (Agerpres)

Újra kell gondolni
az oltáskampányt

Klaus Iohannis államelnök hétfőn bejelentette, hogy
a héten megbeszélést folytat Florin Cîţu kormányfővel a Covid–19 elleni oltáskampány ügyében. Véleménye szerint újra kell gondolni a kampányt, mivel
az a paradox helyzet állt elő, hogy tombol a járvány,
és bár megvan a megfelelő fegyverünk ahhoz, hogy
megállítsuk, nem használjuk. „Valószínűleg néhányan még mindig vonakodnak, néhányan több gondolkodási időt igényelnek, mások több információt
akarnak. Meg kell néznünk, hogyan tudunk minél
több személyt meggyőzni, hogy beoltassa magát” –
fejtette ki az államfő az Ursula von der Leyen EB-elnökkel és Florin Cîţu kormányfővel közösen tartott
sajtótájékoztatón. (Agerpres)

Tüntetnek a fuvarozók

A kormány székhelye előtt készülnek tüntetni 100
nyergesvontatóval szerdán 9 és 15 óra között a közúti szállítók, hogy megoldást követeljenek az ágazat
súlyos problémáira – jelentette be kedden a Romániai Fuvarozók és Szállítók Szövetsége (COTAR). A
tüntetésen az ágazatban tevékenykedő munkáltatói
szövetségek mindegyike képviseltetni fogja magát. A
fuvarozók képviselői szerint a kormánynak és a parlamentnek a következő főbb problémákat kell megoldania az ágazat megmentése érdekében:
szüntessék meg a napidíjak visszamenőleg, az elmúlt öt évre vonatkozó megadóztatását, fizessék ki
az elmúlt évben az autószervizekbe került járművek
után a több ezer sofőrnek az eddig ki nem fizetett kártérítéseket, állítsák le a gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések (RCA) indokolatlan áremelkedését.
(Agerpres)

Nemet mondtak a bejegyzett
élettársi kapcsolatra

Elutasította kedden a képviselőház a bejegyzett élettársi viszonyra vonatkozó törvénytervezetet. A tervezetet elutasító javaslatra 229-en szavaztak igennel,
57-en nemmel, és hatan tartózkodtak. A tervezet
célja a civil élettársi kapcsolat jogi kereteinek szabályozása volt azzal, hogy leszögezi azok alapelveit,
hatásait, valamint azokat az eljárásokat, amelyeket
az illetékes szerveknek kellene alkalmazniuk az élettársi kapcsolatok megkötésekor és megszüntetésekor. A képviselőház döntő házként szavazott a
kérdésben. (Agerpres)

Cibere vajda
és Konc király…

(Folytatás az 1. oldalról)
Miközben ezeket a sorokat rójuk, az alkotmánybíróság még nem döntött, de bármi történjék, nehéz „bokszmeccsek” várhatók a romániai belpolitikában. Ami –
tegyük hozzá – senkinek sem jó. Az országnak, az egyszerű embereknek semmiképp sem. Talán csak a politikusoknak, vagy legalábbis azok egy részének, akik ebből
a helyzetből is hasznot húznak.
Bárhogy határoz a taláros testület, Cîţu nem ússza
meg a bizalmatlansági indítványt. Az USR PLUS kész
egy második bizalmatlansági indítványt benyújtani. Szerintük minden egyes nap, amíg Cîţu a miniszterelnök,
egy elvesztegetett napot jelent Románia számára. Ha a
kormánynak ad igazat az alkotmánybíróság, a PSD is
benyújtja saját indítványát. Ami azt jelenti, hogy így
vagy úgy, a politikai csörte nem ér véget egyhamar.
A koncon való marakodás ellehetetlenítette a kormánykoalíció együttműködését, az elnökségért folyó
harc a PNL-n belül súlyos konfliktusokat gerjesztett és
lebénította az országot, csalódottságot, kiábrándulást
váltva ki az emberekből. Azt mondják, hosszú böjtje lesz
a liberális kormányzásnak, hiszen nehéz tél elé néz az
ország.
Az ország Cibere vajda és Konc király csataterévé
változott. Egyfelől ott van a „nép”, mert Cibere vajda
neve a böjti ételt, a szegénységet jelképezi, másfelől az
ország vezetői, a Konc királyok, akiknek bőven jut a
húsos, zsíros ételekre.
Ám mindez nem igazán foglalkoztatja a politikusokat.
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Megyeszerte 17, Marosvásárhelyen három központban

ismét látogasson el a településükre
egy mobil oltópont, ugyanis az elkövetkező időszakban újabb oltási
karavánokat szerveznek.
Dr. Ferencz Lóránd hangsúlyozta, arra kérik a megye lakóit,
vegyék fel a koronavírus elleni védőoltást, ugyanis a járványhelyzet
rohamosan romlik, és lényegesen
kisebb a kórházba kerülés, valamint az elhalálozás kockázata
azok esetében, akik be vannak
oltva. A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint
az augusztus 1. – szeptember 15.
közötti időszakban a 92 kórházi ellátásra szoruló, fertőzött személyből mindössze 8 volt beoltva, és
ugyanabban az időszakban Maros
megyében a 19 elhunyt fertőzött
közül egy volt beoltva, ez esetben
egy nyolcvan éven felüli, társbetegségekben szenvedő személy. A
hétfői hivatalos adatok szerint
Maros megyében tanintézetekben
egyelőre nem alakultak ki gócok,
a megyében 7 fertőzési góc volt,
zömében egészségügyi intézményekben, illetve egy bentlakóotthonban.
Bővítik a moduláris kórház
befogadóképességét
Érdeklődésünkre az aligazgató
kifejtette, működik az orvosi egyetem sportcsarnokában kialakított
moduláris kórház, jelenleg is több
mint tíz, kritikus állapotban lévő
koronavírusos beteget kezelnek ott,

a napokban növelni fogják az ágyszámot húszra, ugyanis országszerte nagyon súlyos a helyzet, és
ez egy olyan egység, ahová az ország bármely pontjáról sürgősségileg szállítanak rendkívül súlyos
állapotú pácienseket. Dr. Ferencz
Lóránd szerint a gondot nem az
ágyszám jelenti, az növelhető, ám
személyzetet is biztosítani kell,
hogy ellássák a betegeket, ami nehezebb, ugyanis hiány van szakemberekből.
11 ezerre ugrott a napi esetszám
Kedden ismét ugrásszerűen megnőtt, meghaladta a 11 ezret az újonnan diagnosztizált napi esetek
száma, és 200 fölé emelkedett az elhalálozásoké. Több mint 11 ezer
fertőzöttet kezelnek kórházban, és
1267-en szorulnak intenzív terápiás
ellátásra. Cseke Attila ügyvivő
egészségügyi miniszter a napokban
arra kért minden egészségügyben
dolgozót, orvost, nővért, kérjék az
oltást, mert ők vannak leginkább kitéve a veszélynek. Ugyanakkor minden
tanügyi
alkalmazottat,
tanárokat, tanítókat, hogy éljenek
ezzel a lehetőséggel, amely az iskolák nyitvatartását biztosíthatja. Mint
mondta, rendkívül fontos, hogy a 65
év felettiek, a krónikus betegek, illetve más bántalmakban szenvedők
is mihamarabb megkapják a védőoltást. Az ügyvivő miniszter megerősítette, van elegendő oltóanyag,
mindenki kaphat harmadik, emlékeztető dózist. – Továbbra is bátorítok mindenkit, aki még nem kérte az
első oltást, hogy védje meg magát és
szeretteit, kérje a vakcinát – hangsúlyozta a tárca ideiglenes vezetője.

Amikor pályakezdőként tanárkodtam ott több mint ötven évvel
ezelőtt, rövid eső után is térdig ért
a sár. Most aszfaltúton robogtam
be a faluba, s a tág központi téren
körforgalom bizonytalanított el,
merre is kell fordulnom. Sok minden változott Szentgericén, építettek, bontottak, a régi kultúrotthon
eltűnt, az új kultúrházra is lassan
már régi jószágként tekinthetnek a
helybeliek. Ifjúkori nosztalgiáimban ez nem szerepel, a főutca két
oldalán is szinte mindenik épület
megújult, a dombra épült két
templom szolgált biztos pontként,
azokhoz tudtam igazodni. Na meg
persze az iskolához, ahol három
évig tanítottam. Az nem fehérlik,
mint a fölötte magasodó, megújuló
ősi unitárius műemlék templom,
ráférne bizony arra is a tatarozás,
sőt már nem is általános iskola,
csupán elemi, amiből sok mindenre következtethetünk, de most
ebbe ne bonyolódjunk bele. Ünnepi alkalomra mentem a faluba,
szobor- és emlékfalavatásra, arra
koncentráltam, de nyilván körbe is
sétáltam a településen, emlékeket
keresve. Találtam néhányat, ismerőst annál kevesebbet. Ki emlékszik ma már az egykori fiatal
romántanárra! Pedig mennyit kínlódott szegény, hogy a nyárádmenti faluban, ahol mindenki
csakis az anyanyelv kiapadhatatlannak tűnő forrásaiból merített,
az államnyelv szavaiból sajátíttasson el valamennyit az V–VIII.
osztályosokkal és a katonának menendő legényekkel! Nehezen ment,
de attól még kedvelhették a gyerekképű tanárt, akit nemsokára elcsábított a rádiózás. Akiknek
eszébe juthatna, többnyire már
nincsenek a faluban. Sajnáltam,
hogy alig találkoztam egykorvolt
tanítványokkal, de örültem, hogy
a mai Szentgericét épp olyan szorgalmas, földszerető, törekvő emberek,
jó
gazdák
lakják,
gyarapítják, szépítik, mint annak
idején, amikor annyi mindent tiltott az önkényeskedő hatalom. És
hogy jelenleg is annyira példásan
ragaszkodnak a hagyományaikhoz. Ezt az unitárius egyházközség
lélekderítő templomi ünnepsége, a

falu jeles fia, a sokoldalú történész, levéltáros, jogász akadémikus Jakab Elek megidézése,
bronzszobrának ünnepélyes leleplezése és az 1848–49-es emlékpark avatása is jól tükrözte. A
szombati faluünnepet tudósítás ismertette lapunkban, nem részletezem a távolabbról is tisztelegni
odasereglettek jelenlétében lezajlott szép rendezvényt. Velük együtt
dicsérem a kezdeményezést és
mindazokat, akik lehetővé tették a
templom felújítását, a méltó központi emlékhely kialakítását, át
tudom érezni a tudós portréját
megmintázó szobrász, Miholcsa
József elégtételét, hogy újabb fontos köztéri szobor került ki a keze
alól. De nyilván még inkább megérintett az, hogy a helyszínen sikerült mozgósítanom személyes
élménytáramat, eszembe jutottak
olyan személyek, helyzetek, mozzanatok, akikre, amikre már nagyon rég nem gondoltam. Hajdani
kollégák, tanítványok, arcok, események, ott átélt jó és rossz emlékek, történések és így tovább. A
híres üveges tánc is természetesen,
vidám poharazgatások, amikor
észrevétlenül annyi mindent magamba zárhattam a Nyárádmente
gazdag népdalkincséből, az ott
hallott adomák, humoros mesék,
tréfák, amelyekből negyedszázadon át a folklórgyűjtő iskolamester,
Tiboldi István is bőven meríthetett
a 19. század első felében, és amelyekből nekem is jutott még valamennyi, hogy bemutassam a
Marosvásárhelyi Rádióban elhangzott első Folklóralbumomban
1968-ban. Rég volt, mégis mintha
csak most lett volna. Felidézésük
élményéért is hálás lehetek Szentgericzei Jakab Eleknek, akit főleg
történészként, Kolozsvár rendkívül
alapos monográfusaként ismer az
utókor, de akiről tudni illik, hogy
az erdélyi újságírás, publicisztika
és lapszerkesztés egyik kitartó és
következetes úttörője volt. Igényessége, dokumentáltsága, érvelőkészsége ma is példa lehetne sok
olyan megszólaló számára, aki a
médiában vagy a világhálón
mindezek hiányában igyekszik érvényesülni. (N.M.K.)

Igényelhető a harmadik adag koronavírus elleni védőoltás

Szeptember 28-tól, keddtől
mindenki, aki legalább hat
hónapja kapta meg a második
adag koronavírus elleni oltást, igényelheti a harmadik
dózist. Az oltást bármelyik oltóközpontnál lehet kérni, előzetes időpont-egyeztetéssel
vagy akár anélkül is. A hatóságok nem győzik hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy
minél többen éljenek a harmadik oltás lehetőségével, illetve azok, akik még nem
oltatták be magukat, megtegyék ezt, ugyanis napról
napra rohamosan romlik a
járványhelyzet országos szinten, tegnap több mint 11 ezer
új esetet jelentettek, és sajnos Maros megyében is egyre
emelkednek a számok.

Menyhárt Borbála

Aki előzőleg AstraZenecát kapott,
az most Pfizert vagy Modernát
igényelhet
A harmadik adag oltás felvételénél az egyedüli feltétel, amelynek
teljesülnie kell, az, hogy el kell teljen legkevesebb 180 nap, azaz hat
hónap, amióta az illető személy
megkapta a második dózist. Dr. Ferencz Lóránd, a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság helyettes igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, a harmadik oltás

minden esetben az ARN messenger
típusú oltóanyaggal történik, azaz a
Pfizer/BioNTech és a Moderna vakcinákkal, ezért ha valaki AstraZeneca oltóanyagot kapott az első két
oltás beadásakor, most harmadik
dózisként a Pfizer vagy a Moderna
oltását kapja meg. Mint mondta, a
Johnson&Johnson vakcinával beoltott személyek egyelőre nem kapnak emlékeztető oltást, ugyanis ezt
az oltóanyagot később kezdték el
használni Romániában, még nem
telt el elegendő idő az emlékeztető
oltás beadásához.
Hosszabbított programmal
működnek az oltóközpontok
Azok, akiknél már eltelt a hat
hónap a második adag óta, és szeretnék beadatni a harmadik dózist,
online foglalhatnak időpontot valamelyik, a lakhelyükhöz közel eső
oltóközpontba, az országos platformon (https://programare.vaccinarede
covid.gov.ro/auth/login)
előjegyzés nélkül, személyesen is
felkereshetik a legközelebbi oltópontot, hogy igényeljék a harmadik
dózist. Az elején azonban, főként a
nagyvárosi oltóközpontok esetében
ajánlott előjegyzést kérni, vagy akár
telefonon érdeklődni az adott központban, amennyiben valaki el szeretné kerülni azt, hogy várakozni
kelljen, ugyanis előfordulhat, hogy
ebben az időszakban megrohamozzák az oltóközpontokat azok, akik

fontosnak tartják, hogy megerősítsék a védettségüket a fertőzéssel
szemben.
Mivel a nyár folyamán az oltakozási kedv igencsak visszaesett, az
utóbbi hónapokban Maros megyében
is több oltóközpont bezárt, a meglévők pedig csökkentett programmal
dolgoztak. Dr. Ferencz Lóránd rámutatott, szeptember 28-tól változott a
helyzet, újranyitnak központokat, illetve meghosszabbították a nyitvatartási programot mind a városokban,
mind pedig a vidéki településeken,
egyedül a mezőrücsi oltópont nem
fog újra megnyílni. Maros megyében
17 oltóközpont működik, Marosvásárhelyen 3: a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban, a Tudor Vladimirescu
iskola sporttermében, valamint a polgármesteri hivatal víkendtelepi vendégházában. Mindenikben elérhető
lesz mind a Pfizer, mind a Moderna
védőoltás hétfőtől szombatig 8 és
este 20 óra között. A vidéki oltópontok nyitvatartására csütörtöki lapszámunkban visszatérünk.
Érdeklődésünkre, hogy mi a
helyzet azon vidéki lakosokkal,
akik esetleg az adott településre látogató mobil oltóponton vagy egy
oltási karaván keretében kapták
meg a vakcina első két adagját, a
közegészségügy igazgatóhelyettese
elmondta, két lehetőség van: egyik,
hogy elutaznak egy, a hozzájuk legközelebb eső központba a harmadik
dózisért, vagy megvárják, hogy

Erről jut eszembe
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Új helyszínen rendezték meg

Rengeteg zene Mikházán

A hét végén Mikházán rendezték meg a Rengeteg népzene
nevű fesztivál második kiadását. Szováta helyett új helyszínre
került
az
idei
rendezvény, és ez nem bizonyult rossz döntésnek, sőt
lehet, hogy itt is marad.

Gligor Róbert László

A Sándor Művészeti és Oktatási
Egyesület, a Csűrszínházi Egyesület és a szovátai Sirülők néptánccsoport közösen szervezte az idei
Rengeteg népzenei rendezvényt. Az
esős idő miatt a tervezett utcai muzsikás felvonulás pénteken elmaradt, az érdeklődőket este a
Csűrszínházban fogadták, ahol a
negyedik nagylemezének bemutató
turnéja alkalmával fellépett a magyarországi Bordó Sárkány zenekar. Szombaton a Janka villa
udvarán folytatódott a rendezvény.
Tőkés Lóránt csókfalvi lelkész és
néptáncoktató érdekes előadásában
a régi magyar zene és a magyar
népzene közötti kapcsolatok, viszonyok, párhuzamok bemutatására
vállalkozott, és 16–17. századi unitárius zsoltárok dallamait vették
górcső alá. Vizeli Máté zeneszerző,
népzenész segítségével egyfajta
hidat mutattak meg a 16. és 21. szá-
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zadi zene között: hogyan szólalt
meg egy dallam abban a korban, és
hogyan szólal meg ma, miután átélte az elmúlt négyszáz évet.
Délután a szovátai Népi Játszóház hozott gyermekfoglalkozásokat,
kicsik-nagyok
szívesen
nemezeltek, volt közös éneklés is.
A felkéréseket elfogadják, mert
fontosnak tartják, hogy valami
többletet nyújtsanak a célcsoportnak – mondta el lapunknak Kiss
Enikő, a szervezet vezetője, hozzátéve, hogy jónak találja a Rengeteg
rendezvény céljait, a Sirülők tánccsoport már a kezdetektől szívesen
részt vesz a szervezésben is.
Ugyancsak délután a Sirülők „holdudvarában” növekvő fiatal népzevettek
részt
nészpalánták
mesterkurzuson, hegedűt, brácsát,
nagybőgőt és cimbalmot vettek az
oktatók és gyerekek a kezükbe,
hogy kihasználják azt a ritka alkalmat, amikor ismert zenekarok tagjaitól leshetnek el játéktechnikát,
hangszerfogásokat.
Napközben lovas szekérre pattanhattak fel a gyerekek és felnőttek, míg a többi érdeklődő
borkóstolón vett részt, ahol jó borokat kínált a Lekence-vidéki Liliac
borászat, „korcsolyának” pedig sajtot a kundi sajtmanufaktúra, hentesárut a Perty húsüzem tálalt. A

Negyedik nagylemezét mutatja be Erdélyben a Bordó Sárkány – Mikházára is szívesen jöttek

tervezett egy óra helyett ez a programpont kettőt tartott a nagy érdeklődés, a rengeteg kérdés miatt, így
ezúttal azért maradt el az utcai
zenés séta, hogy rögtön folytatni
tudják a budapesti Góbé zenekar
esti koncertjével. Mindkét este a
koncertek után Tőkés Lóránt várta
táncházba az érdeklődőket, hogy a
Csűrszínház deszkáin nyárádmenti
és udvarhelyszéki lépéseket, figurákat taníthasson.

Szombaton mesterkurzuson vehettek részt a szovátai gyerekek – a Góbé zenekartól leshettek el fogásokat, technikákat

iófák tövében időztek a halványkék
szemek. Békésen, ráérősen, a létezés minden árnyalatát ismerők
bölcsességével, mégis fürkésző kíváncsisággal kutattak a világosbarna termés után. Az
életkora alapján nehezen beazonosítható
asszonyt látásból már egy jó ideje ismerem.
Legtöbbször, amikor találkoztunk, kerekes
bevásárlószekeret húzott maga után. A guruló poggyász most is ott várakozott pár lépésnyire tőle, miközben ő kitartóan pásztázta
a szeptember végi avart.
Sietős dolgom volt, de éreztem, hogy eljött
a beszélgetés ideje, ezért megkértem, maradjon, amíg visszajövök. Fél óra múlva ott is
találtam az egyik közeli padon. Ajánlott egy
árnyékosabb helyet, odasétáltunk. Szekeréből nejlonzsákot húzott elő, letakarta a hűvösnek gondolt ülést, aztán, miután
mindketten letelepedtünk, mesélni kezdett.
– A Nyárádmentén születtem. Heten voltunk testvérek, de ketten közülünk hamar eltávoztak ebből a világból. Édesapám
presbiter volt, így reggel, délben, este a
templom felé vitt az utunk. Azelőtt én a házi
munkát is elvégeztem, felsepertem az udvart,
mindig csak iparkodtam. Szórakozásnak
nekem már gyermekként is a mezei munka,
főleg a kapálás jutott. A folyóparton laktunk,
a Nyárádban fürödtünk, mégpedig rendszerint nagyon gyorsan, mert várt a sok tennivaló. A szülőfalumból felnőttként kerültem
Marosszentkirályra, aztán be Vásárhelyre.

Fotó: Sándor Béla

Maroknyi öröm

Először a Frigorifernél (sz. m.: húsfagyasztó
üzem) kaptam állást mint szezonmunkás,
majd a Kalákában (sz. m.: volt konzervgyár),
végül a bőrgyárban helyezkedtem el. Ott
több üzemrészlegen is dolgoztam, hol ide,
hol oda tettek, kesztyűbéléseket is varrtam.
– Milyen volt a városi
élet? – kérdeztem.
– Tulajdonképpen a
beköltözésem után jöttek a problémák. Az
1970-es árvíz évében
mentem férjhez. A vásárhelyi magánházunk
lakhatatlanná vált az áradáskor, és szinte
minden benne lévő használati tárgy tönkrement. Akkor sikerült részletre megvenni azt
a tömbházlakást, ahol most is élek. A nehézségek ellenére a hetvenes évek életem legszebb időszakát jelentették. Boldog
házasságban éltünk az urammal, olyan embert rendelt mellém a Jóisten, mint egy falat
kenyér. Főzni is tudott, engem pedig a tenyerén hordott. Tizennégy évet töltöttünk el
együtt szeretetben, békességben. Szívbeteg
volt, és 1984-ben egy balesetben ütés érte a
szívét, így távozott el mellőlem. Egy fiam
született tőle, aki most is velem él. Miután
megözvegyültem, ő lett a mindenem. Az évtizedek során, persze, udvarlók is kerültek,
de senki sem kellett, hűséges maradtam

Jövőben folyatódik
A Rengeteg fesztivált elindító
Sándor Bélát arról kérdeztük, milyen céllal jött létre ez a rendezvény. Az ötletgazda és főszervező
elmondta: a zenefesztiválnak több
célja van, elsősorban az, hogy kapcsolatokat építsen Erdély és az
anyaország zenevilága között, ezért
hoznak ide nálunk kevésbé ismert,
de Magyarországon népszerű
együtteseket – tulajdonképpen egy
áthidalási lehetőség ez. Továbbá támogatják a népzenét, és a Sándor
Arts egyesületnek az a célja, hogy
segítse a fiatalokat.
A tavaly a járvány miatt elmaradt
a rendezvény, de idén igyekeztek
megszervezni. Szovátán lett volna a
helye, de mivel ott felújítják a Sándor-villát, úgy döntöttek, ezúttal
Mikházára költöztetik, itt rendelkeznek megfelelő helyszínekkel, továbbá ez a falu ismert művelődési
célállomás. A döntés nem volt
rossz, sőt, ezért megfontolják, hogy
a következőt itt vagy Szovátán tartják-e meg, de az is lehet, hogy
mindkét helyen. Ahogyan az is kérdés, hogy időpontja az eredetileg
tervezett májusban lesz, vagy
marad szeptemberre. Sándor Béla
sikeresnek tartja a fesztivált, amelyen a járványhelyzet miatt kevesebb volt a látogató, de a
programok nagy tetszésnek örvendtek: kiválóak voltak a gyermekprogramok, tehetségesek a kis

ahhoz, akivel Isten előtt kötöttem össze az
életem.
– Mióta nyugdíjas, mivel tölti a mindennapjait? – fűztem tovább a kérdések sorát.
– Pár éve két egyházi kórusba is jártam,
a járványhelyzet miatt azonban felfüggesztették a tevékenységüket. Az egyikbe, ha
újraindul, mindenképpen visszatérek. Református vallású vagyok,
és az Úr házában
érzem igazán otthon magam. Meg a férjemnél, a temetőben. Hetente kétszer járok ki
hozzá, gondozom a krizantémjait. De a lakásom is teli van virággal, az erkélyemen
110 tő muskátlit nevelek. A tömbházunk előtti
kicsi zöldbe szegfűt és sárga liliomot tettem,
és egy diófánk is van, amit a fiam ültetett sok
évvel ezelőtt. Igaz, a terméséből sok hasznunk nincs, mert a purdék mind leverik, elviszik. Egyszer találtam is egy dióval
megrakott zsákot a fa alatt, de nem volt szívem hazavinni, mert arra gondoltam, valaki
nagyon megkínlódott azzal a szürettel. Diószedő sétákra viszont magam is gyakran
járok. Ilyenkor, jó időben, körbejárom a környéket, és amit találok, összegyűjtögetem.
Otthon aztán megtöröm, a dióbelet megszárítom, és eladom. A kicsi keresetű emberek-
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Fotó: Gligor Róbert László

népzenészek, a gyerekek örültek a
szekerezésnek, és a borkóstoló is a
vártnál sikeresebb volt. Mindezek
tudatában természetesnek tartják,
hogy jövőben folytatják a Rengeteg
fesztiválok keretében a népzenei
programot, az is biztos, hogy számítanak a Góbé zenekarra, és már
most úgy látják, hogy többet kell
foglalkozni a fiatalokkal, a gyerekekkel. A nekik szánt idei programok beváltak, tehát lehet, hogy
ebben az irányban fejlesztik majd a
fesztivált.
Hagyományosat új köntösben
Nagy örömmel tett eleget ennek
a felkérésnek a Bordó Sárkány
együttes is, hiszen rég nem jártak
erre, de mindig megtiszteltetés, ha
Erdélyben játszhatnak – mondta el
lapunknak Szlama László. Az
együttes frontembere és énekese
hozzátette: nemcsak magyar, hanem
román ajkú közönségnek is játszanak, embere és közönsége válogatja, hogy mennyire tetszik az
együttes stílusa, mindig próbálják
az adott közönségnek megfelelően
összeállítani a repertoárt. Ezúttal
középkori világi zenét, európai régizenét, magyar történelmi zenét,
népzenei dallamokat hozott a tizenegy éves együttes, de mindezt nem
egészen hagyományos, hanem kissé
rock and roll stílusban, kelta zenét
és középkori köntösbe bújtatott
saját szerzeményeket is megszólaltattak.

nek élelmeseknek kell lenni, ha meg akarnak
maradni, és az én nyugdíjam is jelentéktelen.
Minden vasárnap, és újabban keddenként is
kimegyek az ószerre, ott is sikerül ezt-azt
pénzzé tenni. Nemcsak a saját dolgaimat viszem, ha egy ismerős megkér, az ő áruját is
megpróbálom értékesíteni. Most például egy
szép madárkalitka is van nálam, ami nem az
enyém. Az ócskapiacon mindig akad valaki,
akivel jól el lehet beszélgetni, így a kevéske
anyagi haszon mellett ki is kapcsolódom.
Igaz, nehezen mozgok az érszűkületes lábaimmal, de azért, ha csak tehetem, egyetlen
alkalmat sem hagyok ki.
Beszélgetésünk végén a muskátlikkal belakott erkély felé vettük az irányt. Az ismeretlen életkorú asszony közben égi tájakra
költözött testvéreiről, irigy, rosszakaratú
szomszédokról és egy közeli tömbház furcsa
színűre festett faláról is mesélt.
– Sok örömöm nem volt az életben, de még
szeretnék egy kicsit ebben a világban maradni, örülni a fiamnak, a mindennapoknak.
Mást nem is kérek a Jóistentől – mondta, miközben az otthona elé értünk. A földszinti
balkonablak üvegén át egy miniatűr botanikus kert tárult elém. Az ablak alatt zöld növényszőnyeg: szegfű és liliom. Ezek az
októberi hideg előtt álló virágok is arról
árulkodtak, amiről a védett teraszlakók: a
diószedő asszony létezése – minden keserű
összegzés ellenére – mégiscsak szép és megcáfolhatatlanul örömteli.
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Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Green Day

Lehet zöld a csomagolás
és az építkezés?

Manapság egyre nagyobb
hangsúlyt fektetnek a zöldenergiára és az újrahasznosítható összetevőkre, például
a csomagolások tekintetében. Azonban ez a kérdéskör
sokkal szerteágazóbb, mint
ahogyan azt sokan gondolják. Számos vállalat úgy ítéli
meg, hogy túl nagy anyagi
ráfordítással jár a környezettudatosság. Pedig ilyen tekintetben is megállja a
helyét, hogy a befektetés
megtérül.

Nagy-Bodó Szilárd

A vállalkozói hét egyik rendezvénye a Green Day nevű volt, amelyen
többek
között
a
környezettudatos építkezésről és a
különféle zöldadókról, valamint illetékekről volt szó. Ami az építkezést illeti, vannak olyan épületek,
amelyek képesek minimális energia felhasználásával működni, például vizet sem fogyasztanak,
legalábbis nem a városi rendszerből. Gogolák Zsolt, a Multinvest
igazgatója számolt be arról, hogy
az irodaházukban a vizet az esőből
nyerik, ezt pedig óriási tartályokban gyűjtik. A vízművek ellenőrei
ezt nem hitték el a vállalat embereinek, és több alkalommal is le-

cserélték a vízórát, de az soha nem
mutatott fogyasztást, mert az esővíz mindent fedezett. Továbbá a
vállalatvezető mesélt a BREEAM
minősítésről is. Ezt a rendszert egy
angol építés-kutatási szervezet
hozta létre, és 2008-ban tette elérhetővé nemzetközi szinten. A
BREEAM egy harmadik fél által
nyújtott minősítés, amellyel értékelni lehet új építésű vagy nagyobb
felújításon átesett épületeket. A
rendszer 9 kategóriába csoportosítja a fenntarthatósági kritériumokat, amelyek jellemzően az európai
vagy a hazai szabványokat követik.
Az eltérő kategóriák határozzák
meg az összpontszámot, ami csillag jelzésű minősítési szinteket
eredményez. Az új építésű projekteket jellemzően két lépcsőben, a
tervezési fázisban és a kivitelezést
követően minősítik, míg a meglévő
épületek minősítése egy lépcsőben,
online felületen keresztül zajlik, és
éves megújításra is szorul. A minősítéseket minden esetben egy licenccel
és
akkreditációval
rendelkező BREEAM-minősítővel,
illetve céggel kell lebonyolítani,
amelyik a minősítő dokumentációkat összeállítja és a minősítő szervnek benyújtja.
Egy másik érdekesség, amiről
szó volt a Green Dayen, az az adó-

zási rendszer például a csomagolóanyagok tekintetében. Ebben a témában Varga Zita Anna, a Green
Globe Kft. munkatársa tartott előadást. Tizenöt éve foglalkozik környezetvédelmi menedzsmenttel és
szaktanácsadással, valamint immáron több mint ezer céget engedélyeztetett. Az engedélyeztetés
során felmérik a vállalat teljes tevékenységét és a környezeti hatásukat. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy megvizsgálják a nyersanyagaikat, a segédanyagaikat és az
ebből keletkező hulladékokat. Ezeket próbálják minél kíméletesebb
módon rendszerezni. Nem létezik
olyan tevékenység, amelynek ne
lenne egy környezetvédelmi vonzata. Éppen ezért próbálnak olyan
anyagokat választani, amelyek kisebb mértékben gyakorolnak negatív hatást a környezetre, továbbá
olyan formában próbálják megvalósítani a raktározást, hogy minél

Green Day rendezvény

II. Kárpát-medencei magyar vállalkozói konferencia

Baráti hangulat a vállalkozók között

Marosvásárhelyen a vállalkozói hét keretében a St. Georgius Manager Club és a CED
védnökségével
szervezték
meg a II. Kárpát-medencei
magyar vállalkozói konferenciát, ahol szó volt a mesterséges intelligenciáról, a jövő
vállalkozásairól, de a fiatal
vállalkozóknak is teret biztosítottak, továbbá egy versenynek is, a MaStartnak. A
konferencián érezhető volt az
a baráti légkör, amelyet a tavaly a vállalatvezetők már kialakítottak, azóta egymással
minőségi kapcsolatot ápolnak.

Nagy-Bodó Szilárd

A II. Kárpát-medencei magyar
vállalkozói konferenciáról Szathmáry Zsoltot, a St. Georgius Manager Club elnökét és Besenyei
Saroltát, a CED Közép-európai
Gazdaságfejlesztési Hálózat regionális irodájának képviselőjét kérdeztük.
– Miről szólt a II. Kárpát-medencei magyar vállalkozói konferencia?

Szathmáry Zsolt: Ahogy a hirdetésben is szerepelt, egy nagyon változatos programmal készültünk.
Délelőtt előadások voltak új, digitális technológiákról, mesterséges intelligenciáról,
de
szó
volt
makroökonómiai előrejelzésekről, a
Román Nemzeti Bank igazgatótanácsának egyik tagja nagyon érdekes előadást tartott arról, hogy
milyen helyzetben van a gazdaság,
és melyek azok az irányok, amelyek
várhatók. Továbbá lehetett vállalkozói életportrékat is meghallgatni,
megtudhattuk, hogy hogyan alakultak a vállalkozások, hogyan folyt
évtizedeken át a vállalkozások fejlesztése. Az ebédszünet előtt pedig
egy kerekasztal-beszélgetést tartottunk, ahol fiatal és idősebb vállalkozócsaládok megosztották a
cégeikkel kapcsolatos generációváltás ügyét.
– Hogyan lehet tanítani a vállalkozókat arra, hogy éljenek a technológia nyújtotta lehetőségekkel?
Besenyei Sarolta: Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt másfél évben a
koronavírus-járvány igazolta a leginkább ennek a fontosságát, hiszen
egyfajta kényszeres digitalizációra

kevesebb hulladékot termeljenek.
Ezek már költségcsökkentést eredményeznek az adott vállalkozásnál.
Az engedélyeztetésen kívül még illetéket is kell fizetni a Környezetvédelmi Alapnak. Ezekből a
leggyakoribb a csomagolóanyagokból származó illeték, ez egyaránt érinti az importőröket és a
gyártókat. Elég nagy költséget jelent, főleg egy olyan cégnél, amely
havonta akár 30-40 tonna csomagolóanyagot dob piacra. Amennyiben a vállalkozások közvetlenül
fizetik ezt az összeget, tonnánként
1200 lejjel kell számoljanak. Érdekes statisztika, hogy Romániában
több mint 1 millió aktív cég van, és
mindössze 15.000 fizet a Környezetvédelmi Alapnak. Varga Zita
Anna elmondása szerint legalább a
cégek fele kellene fizessen, de ez
távolról sem történik meg. A gond
ott van, hogy a becsületes cégek
sok esetben nem válnak piacké-

tért át az egész társadalom, így a
vállalkozói szféra is. Azért, hogy a
vállalkozások versenyképesek maradjanak a nemzeti piacon, vagy
netán kilépjenek a nemzetközire, elengedhetetlen, hogy használják az
új technológiákat. Ezért úgy döntöttünk, hogy a konferenciának ez lesz
a fő tematikája.
– A vállalkozói hétnek egy kiemelkedő része a konferencia. Meglátásuk szerint mitől különleges a
II. Kárpát-medencei magyar vállalkozói konferencia?
Szathmáry Zsolt: A vállalkozói
hét csúcspontja a II. Kárpát-medencei magyar vállalkozói konferencia,
amely egy egyedi esemény Marosvásárhelyen, Maros megyében, sőt
azt mondanám, hogy Erdélyben is.
Szó volt mindenről, ami a modern
gazdaságot érinti, szó volt fenntartható fejlődésről, környezetvédelemről,
szó
volt
digitális
technológiákról, új üzleti kapcsolatok létrehozásáról és egészségügyi
iparról. Pénteken pedig egy átfogó
rendezvényt tartottunk, ahol Kárpát-medencei vállalkozók találkozhattak és tapasztalatot cserélhettek.

pessé azokkal szemben, amelyek
nem is tudnak erről a törvényről,
így nem is fizetnek. Ez azért lehetséges, mert csak azokat ellenőrzik,
akik mint fizetők már szereplenek
a rendszerben, és elég nehéz felderíteni a jelentő- és fizetőköteles cégeket. Ezen kellene változtatni.
Erre egy jó módszer lenne a magyarországi példa, ahol termékdíjként
szerepel
a
csomagolóanyag-adó. Ott a gyártókat kötelezik, hogy fizessék meg
ezt az adót. Ez a módszer eléggé leegyszerűsíti a dolgokat, hiszen az
importőr fizet és minden egyes
csomagolóanyag-gyártó, és nem
azok, akik csomagolnak. (Egy
másik opció az lenne, ha a kereskedelmi kamara vagy a könyvelők tájékoztatnák erről a cégeket.) A
csomagolóanyag óriási teher a környezetnek, az össz-hulladékmenynyiség 60-80%-áért felelős ez az
ágazat.

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd

Besenyei Sarolta: A hatnaposra
szervezett vállalkozói hét keretén
belül a rendezvényeinken, a tematikus napjainkon sikerült megszólítanunk majdnem 600 vállalkozót.
Úgy gondoljuk, hogy ezzel valamennyire felpezsdítettük Marosvásárhelyen a vállalkozói életet. Fő
cél az volt, hogy megerősítsük a
város és a megye gazdaságát, hiszen így tudunk fenntartható fejlődést biztosítani régiónkban.
– Mennyire korlátozta az eseményeket a koronavírus-világjárvány?
Besenyei Sarolta: A szervezés
egyértelműen nagyobb kihívást jelentett, mint a járvány előtt. Természetesen ezt a résztvevők száma is
mutatja, kevesebben vannak, mint a
tavalyi konferencián. Összességében a héten sokkal többen voltak.
Azonban úgy gondoljuk, hogy az,
hogy majdnem kétszázan vettek
részt a pénteki konferencián, alátámasztja ennek szükségszerűségét. A
járvány megfékezése érdekében hozott intézkedéseket betartva, végül
sikerült megszervezni a konferenciát.
– Miben tért el a tavalyi kiadástól?
Szathmáry Zsolt: Azt mondanám,
hogy ezen a konferencián már egy
sokkal barátságosabb légkör alakult
ki, ugyanis nagyon sok visszatérő
résztvevőnk volt. Olyanok, akik ta-

valy ismerték meg egymást, akik az
elmúlt másfél évben nemcsak üzleteltek egymással, hanem szoros,
akár baráti kapcsolatokat is kialakítottak. Elsősorban a barátságos légkört emelném ki, de a második
nagyon fontos dolog, hogy ezen a
konferencián nagyon sok fiatal vállalkozó vesz részt. A délutáni programban a MaStart nevű, fiatal
vállalkozóknak kiírt versenyünket
szerveztük meg. Nagyon sok fiatal
vállalkozó van, akik a szünetben kiállították a standjaikat, bemutatták
a vállalkozásaikat. Összességében
azt mondanám, hogy a barátságosság és a fiatalság jellemezte a konferenciát.
– Mi várható jövőben, a harmadik konferencián?
– Reméljük, hogy jövőre már
nem lesz járvány, és még interaktívabb eseményre és nagyobb létszámra számíthatunk. A tavaly,
amikor hagyományőrzővé hirdettük
meg az első Kárpát-medencei magyar vállalkozói konferenciát, még
nem tudtuk, hogy világjárvány lesz.
Idén, többszöri újratervezés után,
most sikerült megszervezni, de
ahogy ismerem a St. Georgius Manager Clubot és jómagamat, a CED
képviseletében szerintem jövőre is
meg fogjuk ezt szervezni. A gazdaság alakulása fogja leginkább meghatározni a jövő évi tematikát.
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Környezetvédelmi és digitalizációs törekvések az EU-ban

A kettős átállás kihívásai

Az Európai Bizottság aprólékos kiértékelés után jóváhagyta a román helyreállítási
tervet – közölte hétfőn Bukarestben Ursula von der Leyen.
A tervbe foglalt reformok és
beruházások
összhangban
kell legyenek az unió környezetvédelmi és digitális átállási
törekvéseivel, miközben az
Európai Unió parlamentjében
csak most kezdődik a vita az
ún. kettős átállásról. Winkler
Gyula EP-képviselőt arról kérdezte a Népújság, hogy miről
szól ez a kettős átállás.

Karácsonyi Zsigmond

A koronavírus-járvány és az azt
követő durva gazdasági, közösségi
intézkedések okozta sokk után olyan
gazdasági újraindításra van szükség,
amely nem visszavisz bennünket a
2019-es állapotokba, hanem előre
visz a 21. századi gazdaságba. Az
újfajta megközelítés a fenntarthatóságról szól. Magyarán: a következő
generációknak is jár a friss levegő,
a tiszta víz és az érintetlen természet. Ezért most olyan intézkedéseket kell meghozni, amelyek
gyökeresen meg fogják változtatni
a gazdaságot, attól kezdve, hogy
hogyan állítjuk elő és használjuk fel
az energiát, el egészen a digitalizálásig. Például a mobilitás esetében:
milyen fajta üzemanyagot használnak a személygépkocsik vagy a teherszállítók;
milyen
módon
adózzuk meg például a légi vagy a
folyami és tengeri szállítást. Ezek
olyan változások, amelyeknek nagyon erős gazdasági és még keményebb pénzügyi vonatkozásuk van.
A leszakadás elkerülése
– Remélem, hogy nem kettős,
hanem hármas átállást fogunk megélni a következő időszakban – nyi-

latkozta Winkler Gyula. – Vagyis a
digitális és a zöldátállás méltányos
módon fog megtörténni. Azt láthatjuk, hogy jelen pillanatban versenyhátrányban vannak a közép- és
kelet-európai tagállamok. Nekünk a
21. századi kihívások mellett – digitalizáció, korszerű szállítás, energiatakarékos
és
körforgásos
gazdaság – még mindig a huszadik
századi kihívásokra is választ kell
adnunk. Ezek között van például a
közművesítés, a közúti és vasúti hálózat, az oktatási és egészségügyi
infrastruktúra modernizálása. Ezzel
párhuzamosan pedig a méltányosság elve azt kérné, hogy megfelelő
átállási időszak álljon rendelkezésünkre. Fontosnak tartjuk a digitális
gazdaságot és a fenntarthatóságot,
de azt is látjuk, hogy a mi energetikai átállásunk, a mi hatékonysági
átállásunk nem történhet meg egy
időben Svédországgal, Dániával
vagy más nyugat- és észak-európai
tagállammal. Nekünk több időre,
több támogatásra van szükségünk

ahhoz, hogy a közösség tagjai közül
senki ne szakadjon le, és hogy a társadalmi méltányosságot erősítsük
és ne gyengítsük a következő években.
– Ön, képviselő úr, Déván él,
ezért közelről tapasztalhatta az
energetikai átállás szociális következményeit. Milyen mértékben befolyásolta a Déva melletti szénalapú
hőerőmű bezárását az Európai Uniónak a fosszilis tüzelőanyagokra
vonatkozó direktívája?
– A marosnémeti hőerőmű bezárásában nemcsak az EU rendelkezéseit kell keresni. Ott rengeteg egyéb
más tényező is közrejátszott, mint
ahogy a Zsil-völgyi bányavállalat
nehéz helyzetének is sokrétű magyarázata van. Kezdve attól, hogy
nem történtek meg időben azok a
korszerűsítések, amelyek gazdaságossá tették volna a kőszénbányászatot még a következő 10 vagy 15
esztendőre. Ezért az EU-tól függetlenül mondanám azt, hogy már
régóta nem gazdaságos a Zsil-völ-

(Folytatás az 1. oldalról)
Călin Fokt, a Maros Vízügyi Hatóság szóvivője elmondta, a zsilip
víz alatti felületén történt a meghibásodás, többször meg kellett vizsgálni, hogy teljes képet kapjanak
arról, miként javítják meg. Bonyolult beavatkozásra van szükség,
mivel nemcsak hidrotechnikai,
hanem mechanikai megoldásokat is
kell találjanak egy több mint 100
éves szerkezet helyreállítására.
Mint ismeretes, a Maros első vízszabályozási munkálatait Houchard
Joseph francia mérnök tervezte, és
1816–1817-ben végezték el. Így
alakították ki az Elba-szigetet, a későbbi Ligetet. Jóval később, 1889.
július 30-án mutatta be a polgármesteri hivatalnak Jelinek Antal, a
város főmérnöke a Maros és a Malomárok rendezési tervét, majd
1900. július 27-én azt javasolta a tanácsnak, hogy építsenek egy gátat
és egy malomárkot, amelyre áramfejlesztő is kerül. Farkas Mendel
bútorgyáros kérésére víztározó ágat
is létesítettek, amely nemcsak a tűzoltáshoz szükséges vizet „hozta közelebb a gyárhoz”, itt rakták ki a
tutajon érkező gömbfákat is. Ebből
lett a mai Víkendtelep csónakázója.
1909-ben készült el az a terv, amely
a Maros, a holtág és a Poklos-patak
mederrendezésére vonatkozott. Az
1912. évi őszi és az 1913-as tavaszi
áradások kényszerítették arra a várost, hogy 1913-ban Lenarduzzi
János olasz mérnök tervei alapján
megépíttesse a jelenlegi „régi”

gátat. Érdekessége, hogy a középső
zsilipkaput úgy képezték ki, hogy
azon át továbbra is lehessen tutajokkal fát szállítani. A létesítményt a
második világháborúban, 1944.
szeptember 9-én lebombázták, majd
1948–1949-ben újjáépítették. A régi
gát az 1970-es, majd az 1975-ös
nagy árvízben rongálódott meg.
2009 és 2012 között a Maros Vízügyi Igazgatóság saját beruházásából főjavításokat végzett a gáton, az
árvízvédelmi töltéseket is megerősítették.
Azonban mégiscsak több mint
százéves létesítményről van szó,
amely ennyi használat után meghibásodhat, akár a bözödi tavon történt incidens esetében, amikor „az
anyag mondta fel a szolgálatot” –
mondta Călin Fokt. Két héttel ezelőtt sikerült annyira leengedni a
vizet, hogy hozzáférhettek a sérült
részhez. Ehhez egy hidrotechnikai
és mechanikai mérnökökből álló bizottságot hívott össze a hatóság,
hogy megtalálják a megfelelő technikai megoldást. A szakértők szeptember 27-én és 28-án helyszíni
vizsgálatot tartottak, ennek alapján
döntik el, hogy milyen és mennyi
ideig tartó beavatkozásra van szükség. A javítás ideje alatt úgy terelik
majd el a vizet a meghibásodott zsiliptől, hogy biztosítsák a megyeszékhely ivóvízellátását, ugyanis a
vízkivétel a régi gát fölött, a Marosnak a sziget felé eső partján található, ahonnan folyamatosan ellátják
a vízüzemet.

A Maros Vízügyi Hatóság közleménye szerint a zsilip meghibásodása és a Maros nyári alacsony
vízállása miatt a turbinaárokban
kevés volt, vagy egyáltalán nem
volt víz. A június végére elkészült
műszaki felmérés alapján versenytárgyalást hirdettek a javítási munkálatokra, aminek a költsége a
dokumentáció szerint 533.019 lej.
Ezt saját költségvetésből fedezi a
hatóság. A munkálatok határideje
november közepe. A vízügyi hatóság az előállt helyzetről értesítette
az érintett megyei közigazgatási, illetve a gazdasági egységeket és a
horgászegyesületeket is. A hétfői és
keddi szakmai megbeszélésen a leszerződtetett építő és hidrotechnikai
cégek egyeztették a szükséges eljárásokat a vízügyi hatóság szakértőivel.
Az iszap a természetes lerakódási
folyamat nyomán gyűlt fel. Némiképpen – a jelenleg meghibásodott
– zsilippel is szabályozni lehet a
mennyiségét, de ilyenkor több iszap
kerül a gát alatti szakaszra, ami akár
halpusztulást is okozhat. Legutóbb
2019-ben kotorták ki a Maros régi
gát fölötti szakaszát. A turbinaárokban nem gazdaságos az iszapelhordás, ugyanis ennek a vízfelületnek
megszűnt a gazdasági haszna, mivel
a város első áramfejlesztő egysége
rég nem üzemel. Jelenleg a turbinát
konzerválják, az ároknak csak dekoratív szerepe van. (Sz.m.: remélhetőleg látogatható turisztikai
látványosság lesz majd.)

Nem érinti a város ivóvízellátását

gyi bányavállalat, illetve a vele öszszefüggő marosnémeti hőerőmű.
Nincs energetikai stratégiája
az országnak
– Sokan a jelenlegi villanyár-növekedést is összefüggésbe hozzák a
környezetkárosító módon elállított
áramot sújtó büntetőilletékkel.
– Nem beszélnék én az EU erőszakos intézkedéseiről, hanem arról
beszélnék elsősorban, hogy nekünk
bizonyos döntéseket kellett volna
meghoznunk az elmúlt tíz évben a
romániai energiarendszerben, amelyeket azonban az egymást közvető
kormányok egymásnak továbbpaszszoltak. Ezek az intézkedések ma
sem léteznek. Például ma sem létezik Romániában egy energetikai
stratégia. Tizenöt évvel ezelőtt, a
Tăriceanu-kormány idejében kezdtük el tárgyalni.
– Amikor ön is tagja volt a kabinetnek.
– Igen. Tizenöt év alatt az egymást követő tizenhárom kormány
nem határozta meg azt, hogy milyen energetikai összetételt akar a
jövőben Románia. Nem döntöttük
el az atomerőmű bővítését. Nem
döntöttük el, hogy olyan törvényeket vezessünk be, amelyek eléggé
rugalmassá teszik a rendszert
ahhoz, hogy a nap- és szélenergiát
biztonságos körülmények között
tudjuk behozni a rendszerbe. Most
pedig ott vagyunk, hogy a hosszú
éveken át halogatott döntések megnehezítik a brüsszeli tárgyalásainkat. Amikor vaj van a fejeden,
nagyon nehéz hatékonyan tárgyalni.
Az energetikai átállást illetően
ebben a helyzetben vagyunk.
– Mind a lakosságra, mind a vállalkozásokra elviselhetetlen terhet
jelent az energiaárak ugrásszerű,
folyamatos növekedése.
– A mostani áremelésnek három
összetevője van. Ez egy európai, illetve világválság. Az első összetevő
a koronavírus-járvány miatti leállást
követő gazdasági beindulás. A második összetevő az Európai Unió
bejelentett klímatörvénye és az ún.
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„irány az ötvenöt százalék” törvénycsomag. Ez 12 intézkedést tartalmaz, több száz oldalt tesz ki. A
vitája most indul el az EU parlamentjében. Hosszú, két-három
évnyi harc lesz, amíg el tudjuk dönteni az irányt. És ebben minden
vessző fontos. Eurómilliárdokról
van szó. Arról is, hogy az intézkedéseket milyen határidőkkel kell
életbe léptetni. Felvetődik az, hogy
Németországnak van-e igaza,
amely ellenzi az atomenergiát, vagy
pedig Franciaországnak, amely támogatja az atomenergiát. Nekünk,
Romániának hova kell állnunk?
Látjuk, hogy mind Magyarország,
mind Románia bővíti a nukleáris
kapacitásait, tehát akkor egész biztos ugyanabba a lobbiba tartozunk.
A harmadik tényező az itthoni piacon a spekuláció.
Zöldülő közlekedés
– Mostanában sokat hallunk az
autóipari átállásról. Felfutóban a
hibrid és elektromos gépkocsik
gyártása. Az unió milyen intézkedéseket hoz ezen a területen?
– Az egyik törvénycsomag a tizenkettőből az elektromos mobilitásra vonatkozik. Nyilván ez volt a
sajtó által a legfelkapottabb téma.
Tudni kell, hogy a törvénycsomagban arról nincs említés, hogy milyen üzemanyagot használjunk. A
cél a nulla kibocsátás. Ha a nulla kibocsátás előírása módosul, akkor ez
magától értetődően a hibrid meghajtású autóknak kedvez. Ez még
nyitott kérdés. Óriási lobbik vannak. Nem hiszem, hogy infrastruktúra szempontjából Kelet-Európa
fel tud készülni 2035-ig a teljes
elektromos mobilitásra való átállásra. Ezért gondolom, hogy a harc
kétirányú lesz, elsősorban a határidőket illetően. A második kérdéses
pont a nulla kibocsátás előírása. A
hibrid gépkocsik előállítása teljesen
más kutatási, fejlesztési és gyártási
technológiákat céloz meg, mint az
elektromos vagy a hidrogénmeghajtásúaké. A vita csak most kezdődik.
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Csütörtök a határidő

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A City Insurance bedőlése áremelkedéshez vezethet

A biztosítási piac felét uralta

Szülőföldön magyarul pályázat

A 2020/2021-es tanévre a
Szülőföldön magyarul oktatási és taneszköz-támogatási
pályázatokat
csütörtökig,
szeptember 30-ig lehet beküldeni.

A
Szülőföldön
magyarul
2020/2021 év programjának leadási
határideje e hét csütörtöki napja,
amennyiben valaki nem postázta az
igénylést, úgy azt mihamarabb
tegye meg. Információk találhatók
a www.szulofoldonmagyarul.ro
weblapon – ugyanott az adatlapok
is megtalálhatók –, illetve a 0266244-450 telefonszámon – tájékoztatott Ady-Kovács-Ferenczi Noémi, a
Szülőföldön magyarul programkoordinátora.
Az oktatási-nevelési támogatás
összege 22.400 Ft. Megváltozott a
támogatás összege az egyetemi
hallgatók számára: ezentúl ők is
22.400 Ft.-ot kapnak, ugyanannyit,
mint az oktatás-nevelési támogatást
igénylők. Az adatlapok letölthetők
a www.szulofoldonmagyarul.ro
honlapról, az igazolást és mellékleteket csatolva máris beküldhető az

igénylés. Az igénylések leadásához
kötelező melléklet az igénylő szülő
érvényes személyazonossági másolata, a gyermek érvényes személyazonossági másolata vagy születési
bizonyítvány másolata, igazolás a
tanintézménytől, amely tartalmazza
az oktatás nyelvét, valamint az igazolatlan órák számát, és amennyiben a szülő családneve nem egyezik
a gyermek családnevével, ezt indokló irat. Az igénylő szülő minden
gyermeket, aki után igénylést nyújt
be, egy adatlapon feltüntethet. Határidő: szeptember 30., a postai bélyegző dátuma szerint.
A támogatási kérelmet a felhívás
mellékletét képező adatlapon, papíralapon lehet benyújtani, ajánlott
küldeményként egy eredeti példányban, zárt borítékban az alábbi
címre: U.C.D.M.R. – RMPSZ,
„Szülőföldön magyarul” – Pályázati Iroda, 530300, Miercurea Ciuc,
O.P. nr. 1., C.P. nr. 19., Jud. Harghita. Bővebb tájékoztatás a 0266/
244-450-es telefonszámon vagy az
info@szulofoldonmagyarul.ro
e-mail-címen. (sz.p.p.)

Elektronikai és elektromos hulladék
begyűjtésére
Szeptember közepén a City Insurance Biztosítótársaságot a Pénzügyi Felügyelet (ASF)
fizetésképtelennek nyilvánította, és megvonta a működési engedélyét. Ez a román
gépjármű-felelősségbiztosítási piac több
mint 45%-át, a fuvarozók 90 százalékát
érinti. Az évek óta fennálló joghézagot sürgősségi kormányrendelettel próbálják utólag
orvosolni annak érdekében, hogy a bedőlt piacvezető helyét átvevő Biztosítottak Állami
Garanciaalapjának
a
működését
felpörgessék.

Szer Pálosy Piroska

Az ügyészség többek között sikkasztás, pénzmosás,
okirat-hamisítás vádjával indított kivizsgálást és foglalt le dokumentumokat a City Insurance Biztosítótársaság székhelyén.
A kormány a fennálló helyzetben sürgősségi kormányrendelettel töltené ki azt a joghézagot, amely a
járművek kötelező felelősségbiztosításának piacán a
csődeljárásokat jellemzi, és az Astra vagy a Carpatica
biztosítók felszámolása során mindmáig érezteti hatását. Még mindig vannak olyan károsultak, akik – bár
éltek a kárigénnyel – az említett két biztosítótól öt-hat
év alatt sem kapták meg az igényelt kártérítést. Azt
követően, hogy a Pénzügyi Felügyelet megvonta a
City Biztosítótársaság működési engedélyét, hivatalosan még nem jelentették be a csődelszámolást, bár
gyakorlatilag annak minősül.
Pénteken, szeptember 24-én a Hivatalos Közlönyben megjelent a Biztosítottak Állami Garanciaalapjának (FGA) működését szabályozó 2015. évi 213-as
számú törvény módosítása, amely lehetővé teszi,
hogy a károsultak nem kell törvényszéki határozatra
várjanak akár több hónapig is. A sürgősségi kormányrendelet révén felhatalmazzák az Állami Garanciaalapot, hogy azonnali hatállyal átvegye a City Insurance
kárrendezési dossziéit, a kárrendezéseket azonban a
rendelet értelmében csak két hónap múlva kezdhetik
meg. Mindez hatással lehet a román biztosítási piacra,
mivel az eddig legalacsonyabb árat ajánló biztosító
bedőlésével jelentősen megemelkedhetnek a kötelező
gépjármű-biztosítás tételei.
Harmincezernél több kárrendezés függőben
– A biztosító működési engedélyének bevonása milyen következményekkel jár? Egyhamar számíthatnake kártérítésre a balesetek áldozatai? Milyen eljárást
kövessen egy károsult? – többek között ezekről kérdeztük Kopacz Gábor biztosítási és kárrendezési tanácsadót.
– A múlt héten még teljes káosz uralkodott, mivel
a balesetek nem csökkennek, a kárdossziékat azonban
nem volt ki kezelje. A City biztosítónál 30.000 fölötti
a kifizetésre váró kárdossziék száma, ezekhez adódnak a napi szinten történő, újabb karambolok nyomán
származó kárigénylések.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Az előzményekhez tartozik, hogy az utóbbi években a City Insurance részvénytársaság a szállítókkal
igencsak kedvezményes áron kötött kötelező felelősségbiztosítást, ezért a fuvarozók, mindenekelőtt a kamiontulajdonosok 90%-a ezt a biztosítót választotta.
Országos viszonylatban a biztosítási piac 45%-át
fedte le, hozzávetőleg hárommillió ügyféllel kötött
szerződést. A cég szeptember 1-jéig kapott határidőt
arra, hogy 150 millió eurós tőkeemelést eszközöljön,
amit nem tett meg, a többi között ezért vonták be a
működési engedélyét.
A biztosítási szerződések érvényesek
– Míg szeptember első két hetében még bárki köthetett szerződést a biztosítóval, 17-étől bejelentették
a működési engedély bevonását. Mi a teendője annak,
aki a most felfüggesztett biztosítóval kötött szerződést?
– Akinek érvényes szerződése van, az biztosítottnak érezheti magát, mivel továbbra is érvényes, közúti
ellenőrzésnél sem kell bírságtól tartania. A múlt pénteken elfogadott sürgősségi kormányrendelet alapján
a Biztosítottak Állami Garanciaalapja a csődeljárás
hivatalos bírósági kihirdetése nélkül is átveheti a kárdossziékat. A Hivatalos Közlönyben való bejelentéstől
számított hatvan nap áll rendelkezésére az Állami Garanciaalapnak, hogy átvegye a kárrendezést, és jogerőssé váljék a működése. Ha baleset történt, és a
vétkes sofőr a City Insurance biztosítottja, a Garanciaalap honlapján be kell jelenteni a káreseményt, és viszszajelzést várni a kárfelméréssel kapcsolatban.
– Felbonthatja-e, illetve visszakérheti-e a Biztosítottak Állami Garanciaalapjától a kifizetett biztosítási
összeget az az ügyfél, aki a City Insurance Biztosítóval kötött szerződést? Egyáltalán érdemes-e visszaigényelni?
– A Biztosítottak Állami Garanciaalapjától visszaigényelhető a biztosítási összeg, ugyanakkor nem érdemes felbontani a szerződést. Amennyiben csak pár
hónapig érvényes a biztosítás, nincs sok értelme, aki
azonban biztonságosabbnak gondolja, köthet egy
másik biztosítóval is szerződést. A megkötött citys
biztosítás azonban a lejárat dátumáig érvényes – tájékoztatott a szakember.
***
A Legfelsőbb Bíróság Melletti Ügyészség megkeresésünkre a City Insurance Biztosító kapcsán arról
tájékoztatott, hogy csalárd csőd, sikkasztás, pénzmosás, informatikai csalás, okirat-hamisítás, hamisítvány
használatának gyanújával kivizsgálást kezdeményeztek a biztosító ellen.
Szeptember 23-án, múlt héten csütörtökön a Legfelsőbb Bíróság Melletti Ügyészség dokumentumokat
és tárgyi bizonyítékokat foglalt le a csődbe ment City
Insurance Rt. ügyében. A dokumentumok a biztosító
ellen indított bűnügyi eljárás során bizonyítékként
szolgálhatnak, ugyanakkor nem zárják ki az ártatlanság vélelmét sem – áll a sajtóosztály válaszában.

Újabb kampány októberben

Októberben Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala a Recolamp és partnerei révén
újabb akciót szervez elektronikai és elektromos készülékek begyűjtésére.

A kampány során a következő típusú hulladékokat gyűjtik szelektíven: televíziók, számítógépek,
hűtőszekrények, gáztűzhelyek, mosógépek, porszívók, vasalók, lámpatestek,
takarékos
égők,
neoncsövek, LED-izzók, elemek és
akkumulátorok. Így a marosvásárhelyi lakosoknak (és nem csak) lehetőségük lesz arra, hogy a
hulladékot a meghatározott napokon szelektív gyűjtőhelyekre
vigyék, az alábbiak szerint:
Október 2.: Merészség utca
(a Gyémánt vendéglő mögött,
Darina), Bánát utca (Casa Mureşana mellett), Pandúrok utca
(Mol benzinkút környéke),
Moldova utca (Super környéke), Brassó utca (Dacia
környéke, hőközpont).
Október 9.: Maros Művészegyüttes székháza mögött, Páring utca (Profi üzlet),
Szentjánosbogár
napközi
(Palas mögött), Rovinari (játszótér), Levendula és Iuliu
Maniu utca kereszteződése
(vasút), Szabadság és Bălcescu
utca kereszteződése (buszmegálló).
Október 16.: Kárpátok sétány (Darina mellett), Szabadi
út (játszótér), Sportcsarnok, Ifjúsági ház (parkoló); Béke és

Coşbuc utca kereszteződése; Bükkös és Székely Vértanúk utca kereszteződése.
Október 23.: Aurel Filimon utca
(parkoló környéke); főtér (kis katedrális mellett); Dózsa György
utca (Timko – nonstop élelmiszerbolt), Árvácska utca (Furnica),
Gecse utca (parkoló).
Az idős személyek segítséget
kérhetnek a 0748-196-767-es telefonszámon, az 50 kilogrammnál
nehezebb tárgyak elviteléhez szintén segítség kérhető hétfőtől péntekig 8–16 óra között. (sz.)

Segítség, krízisben vagyok!

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Az egyre nehezedő külső körülmények ellenére a Telefonos Szeretetszolgálat csütörtökönként 15–20 óra között továbbra is várja
a krízisben lévők telefonhívását a 0265-555-555-ös számra.
A Szolidaritási Alap keretében az alkalmankénti segítséget akár
havi, heti, sőt napi rendszerességgel is föl tudjuk vállalni önkénteseink és munkatársaink révén.
Amennyiben Önnek rendszeres bevásárlásra, ügyintézésre, kísérőre vagy egyéb jellegű segítségre lenne szüksége Marosvásárhelyen,
hívja bizalommal a 0741-555-555-ös telefonszámot a hét bármelyik
munkanapján!

Solidaris Egyesület – A megoldás helyben van!

(sz.-I)
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Bálint Zsombor

Krónikus gólképtelenség

Zsinórban ötödik döntetlenjét játszotta a Sepsi OSK a labdarúgó 1.
ligában, ezúttal a Medgyesi Gaz
Metan otthonában. Leo Grozavu
keretére krónikus gólképtelenség
jellemző, tíz forduló alatt alig hétszer sikerült bevenni az ellenfél kapuját, az utóbbi 270 percben pedig
(beleértve a kupameccset is), csak
tizenegyesből rúgott gólt az OSK.
Aligha vigasztaló, hogy ugyanennyi
idő alatt nem is kapott.
A Medgyesen rendezett mérkőzésen mintha a Sepsi OSK játszott
volna hazai környezetben, akkora
volt a zöld mezes vendégek fölénye
a mezőnyben a meccs folyamán
szinte mindvégig. Helyzetet azonban keveset sikerült kidolgozni,
noha egy máshol korábban igen
eredményes középcsatár van a keretben Luckassen személyében.
Igazán használható labdát azonban
azóta sem kapott, amióta csatasorba
állt Szentgyörgyön. A tizenhatos
vonaláig a szélsőkig eljut a labda, a
beívelések, az utolsó passz minősége azonban teljes mértékben hiányzik.
Noha az OSK mezőnyfölénye
nyomasztó volt, az első lehetőséget
a Gaz Metan hagyta ki a 18. percben, Eder szarvashibáját követően,
aki saját tizenhatosa előtt odapaszszolta Horșiának. Utóbbi egy csel
után centiméterekkel küldte el a
jobb kapufa mellett. A 26. percben

1. Kolozsvári CFR
2. Botosán
3. Farul
4. FCSB
5. Voluntari
6. Rapid
7. CSU Craiova
8. UTA
9. FC Argeş
10. Târgovişte
11. Mioveni
12. Sepsi OSK
13. Univ. Craiova
14. Medgyes
15. Dinamo
16. Clinceni
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Aganović lövése tette próbára Vâlceanut, a kipattanó labdát Luckassen pedig oldalra kapta, nem tudta
átvenni. A félidő vége felé ismét
Aganović próbálkozott, ám a lövése
fölé ment, majd Luckassen fejesét
könnyen fogta a medgyesi kapus.
A második félidőben fokozódott
a Sepsi OSK nyomása, Medgyes
szinte alig lépte át a félpályát, ám
többnyire könnyen hárítható lövésekkel ostromolta Vâlceanu kapuját. Az 55. percben maradt ki a
legnagyobb
helyzet,
ekkor
Ștefănescu fejelhetett öt méterről,
ám a kapu közepére érkező labdát a
hazai kapus nagy reflexszel kiütötte. Ezt követően Trif kezére pattant a játékszer, hiába reklamált
azonban Dimitrov kezezést, a játék-
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vezető vétlennek ítélte meg a mozdulatot, és nem adott tizenegyest.
A hosszas eredménytelenség a
keret hangulatát is kikezdte. Miután
Achahbart már korábban kizárta a
keretből Grozavu, a DigiSport szerint most Golofca és Fofana nem
került az utazó keretbe, az edzővel
kialakult konfliktus miatt. A legutóbbi, UTA elleni döntetlen után a
csapat tulajdonosa, Diószegi László
azt mondta: „Lépni kell valamit, és
minél korábban, mert ez így nem
mehet tovább.” Jelentsen ez bármit
is.
Egyelőre a csapat távol van attól,
amit tőle vártak, szombaton pedig
hazai pályán, a Rapid ellen kell kitalálnia, hogy miként is lehet bevenni az ellenfél kapuját.

Jegyzőkönyv

Eredményjelző

1. liga, 10. forduló: Medgyesi Gaz Metan – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK 0-0, CSU Craiova – Bukaresti Dinamo 1948 5-0.

Ma az E, F, G és H csoport második forA műsor:
* 22.00 óra:
dulós mérkőzéseivel folytatódik a labdarúgó
* 18.45 óra:
E csoport: Bayern München – Dinamo
Bajnokok Ligája 2021/2022-es kiírásának
F csoport: Atalanta – Young Boys (Di- Kijev (DigiSport 4, Telekom Sport 4, Look
csoportküzdelme.
giSport 1, Telekom Sport 2, Look Sport +) Sport +), Benfica – FC Barcelona (DigiSport
A címvédő Chelsea a játéknap rangadóján
H csoport: Zenit – Malmö (DigiSport 2, 2, Telekom Sport 1, Look Sport 3)
a Juventus vendége lesz Torinóban.
Telekom Sport 3, Look Sport)
F csoport: Manchester United – Villar-

Bálint Zsombor

Bántóan üres lelátók előtt játszotta a Marosvásárhelyi Arena női
kézilabdacsapata története első felnőtt bajnoki mérkőzését hazai pályán. A fiatal, az A osztályba
ifjúsági kerettel beiratkozott alakulat mérkőzésére sem szülők, sem
barátok, sem kollégák, sem a klub
ifjabb korosztályos játékosai –
mintegy tíz lézengő érdeklődő kivételével –, egyszóval: senki nem volt
kíváncsi. Ami jelenleg a marosvásárhelyi sport – politikailag „támogatott” – presztízsének is egyfajta
fokmérője...
A mérkőzésen az Arena egyébként a 2. csoportból a feljutás legfőbb várományosának számító
Kolozsvári U-t fogadta, és papírforma vereséget szenvedett. A sokkal tapasztaltabb, testileg erősebb,
mélyebb merítésű kerettel rendelkező kolozsváriak ellen eleve igen
kevés esélyük volt a marosvásárhelyi ifiknek, akik azonban becsülete1. Beszterce
3
2. Resicabánya
3
3. Kolozsvári U
2
4. Temesvár
2
5. Zsilvásárhely
2
6. Arena
3
7. Nagyváradi U
3
8. Torda
2
9. Rm. Vâlcea
3
10. Slatina
3
11. Tonic
3
12. Székelyudvarhely 3
13. Nagybánya
2
* 3 büntetőpont levonva

real (DigiSport 3, Telekom Sport 2, Look
Sport)
G csoport: Salzburg – Lille, VfL Wolfsburg – Sevilla
H csoport: Juventus – Chelsea (M4 Sport,
DigiSport 1, Telekom Sport 3, Look Sport 2)

Jegyzőkönyv

Női kézilabda A osztály, B csoport, 3. forduló: Marosvásárhelyi Arena
– Kolozsvári U 28-39 (10-19)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok. Vezette: Adrian Baghiu (Resicabánya), Marius Fiscu (Temesvár).
Arena: Szász, Both, Jitaru – ]ifui 8 gól, Gál 8, Virag 4, Opriș 4, Sârb
3, Popeanu 1, Moldován, Roșca, Mureșan.
Kolozsvári U: ]ăgean, Dumanszka – Nichitean 7 gól, Șerban 7, Moisin
6, Lupașcu 5, Zegrean 3, Bărbos 3, Stana 2, Demian 1, Istratie 1,
Cordoș 1, Bazon.

sen megküzdöttek Góliáttal. Sajnos,
a kapuskontingens nem segítette a
hazai csapatot, nagyvonalakban
minden kapura tartó labda gólt jelentett, ráadásul az elején a kolozsváriak nagyon sok ellentámadásból
szereztek gólt, miután a hazai lövések elakadtak az ellenfél védelmi
falán. Az első félidőben elsősorban
így a szélsőkre, pontosabban Gál
Annára hárult a feladat, hogy szállítsa a marosvásárhelyi gólokat, de
így is szorosabb lehetett volna a félidei eredmény, ha ]ăgean nem véd
ki két hétméterest és néhány további labdát.

A bajnokság állása
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0

Fotó: a Gaz Metan közösségi oldala

Labdarúgó 1. liga, 10. forduló: Medgyesi Gaz Metan – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-0
Medgyes, Gaz Metan-stadion. Vezette: Iulian Călin (Ștefănești) –
George Neacșu (Câmpulung Muscel), Mihăi^ă Necula (Bukarest). Tartalék: Kovács Szabolcs (Nagykároly). Ellenőr: Sorin Boca (Jászvásár).
Sárga lap: Deaconu (2.), Francisco Junior (36.), Morar (86.), illetve
Luckassen (36.), Aganović (72.), Mitrea (74.), Tamás (90+1.).
Gaz Metan: Vâlceanu – Moura, Matricardi, Youri, Trif (80. Velisar),
Alceus, Francisco Junior, Horșia (60. Iancu), Deaconu (87. Filip), Grădinaru (80. Chamed), Irobiso (60. Morar).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Mitrea, Ispas, Păun, Eder (69.
Bojić), Ștefănescu (69. Tamás), Bărbu^ (61. Csuncsukov), Luckassen
(89. Askovszki), Aganović.

Bajnokok Ligája: a szerdai program

Góliát ellen, üres lelátókkal
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0
1
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
3
3
3
2

124-68
99-76
79-56
76-55
68-57
69-67
88-72
60-63
80-81
79-101
69-120
57-114
32-50

9
7
6
6
6
6
4
3
2
0
0
0
–3*

Szünet után taktikát váltott a
hazai csapat, már nem próbálkoztak
a magasabb kolozsvári védők fölött,
inkább derékmagasságból érkeztek
a lövések, amivel sikerült is meglepni az ellenfelet, és a félidő felére
az Arena öt gólra faragta a hátrányt.
A kispad hiánya miatt azonban a
végére elfogyott az erő, hisz Kolozsvárnak csak gólszerzője több
volt a meccsen, mint amennyien a
teljes házigazda keretet alkották.
A vereség ellenére néhány ígéretes játékost láthattunk a marosvásárhelyi együttesben, ami mutatja,
hogy tehetségekből továbbra sincs
hiány, bár egy éve egy teljes generációt elvesztett a város, hibás poli-

Eredményjelző

Női kézilabda A osztály, B csoport, 3. forduló: Resicabányai
CSU – Nagyváradi Tonic 40-23,
Nagyváradi CSU – Székelyudvarhelyi Hargita KK 43-17,
Beszterce-Naszódi Gloria 2018 –
Nagybányai CNOPJ 40-32, Temesvári Universitatea – Amy
Slatina 38-28, Marosvásárhelyi
Arena – Kolozsvári U 28-39,
Zsilvásárhelyi CSM – CNE Rm.
Vâlcea 32-31. A Tordai Liviu
Rebreanu állt.

tikai döntések következtében. Lesze ezek után elég bölcsesség ahhoz,
hogy legalább a jelenlegi tehetségek
ne vesszenek kárba? Nem állíthatjuk, hogy töretlen az optimizmusunk ebben a kérdésben.
A női kézilabda A osztály B cso-

Fotó: Nagy Tibor

portjának 4. fordulójában az Arena
csütörtökön Tordára látogat. Ezután
szünetel a bajnokság, legközelebb
október 24-én láthatja majd az a néhány kíváncsi a csapatot hazai pályán, amikor a Temesvári Universitatea lesz a vendége.

Bravúros Fradi-siker,
nyert a Bukaresti CSM is a BL-ben

Női kézilabda Bajnokok Ligája:
* A csoport: 1. forduló: Team Esbjerg – Bukaresti CSM 22-21, Borussia Dortmund 09 – FTC-Rail Cargo Hungaria 25-25; 2. forduló:
Bukaresti CSM – Rosztov-Don 27-30, FTC-Rail Cargo Hungaria – HC
Podravka Vegeta 33-27, HC Podravka Vegeta – Bukaresti CSM 31-36,
Rosztov-Don – FTC-Rail Cargo Hungaria 19-20.
Az állás: 1. Borussia 09 Dortmund 5 pont, 2. FTC-Rail Cargo Hungaria
5, 3. Team Esbjerg 4, 4. Rosztov-Don 4, 5. Bukaresti CSM 2, 6.
Brest Bretagne Handball 2, 7. HC Podravka Vegeta 2, Buducnost
BEMAX 0.
* B csoport: 1. forduló: Győri Audi ETO KC – Vipers Kristiansand
35-29; 2. forduló: Krim Mercator Ljubljana – Győri Audi ETO KC
26-31; 3. forduló: Győri Audi ETO KC – CSZKA Moszkva 32-22.
Az állás: 1. Győri Audi ETO KC 6 pont, 2. Metz Handball 4, 3. Odense
Håndbold 4, 4. Vipers Kristiansand 2, 5. CSZKA 2, 6. Krim Mercator
Ljubljana 2, 7. IK Sävehof 2, 8. Kastamonu Belediyesi GSK 0.
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Marosvásárhelyi szobrok
– pályázat diákoknak

A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány a
Bernády Napok alkalmával Marosvásárhelyi szobrok címmel hirdet pályázatot V–VIII. és IX–XII. osztályos diákok számára. A pályázók rövid vagy
hosszabb kísérőszöveggel ellátott rövidfilmmel,
rajz- vagy festmény-összeállítással jelentkezhetnek. A pályázati művek beküldési határideje október 22., 14 óra. További tájékoztatásért és
könyvészetért a Bernády Házban (tel. 0265-266855) vagy a 0745-196-236-os telefonszámon lehet
érdeklődni. A fokozódó járványveszély miatt a szokásos városi szintű csoportos diákvetélkedő és a
hagyományossá vált sportvetélkedő elmarad.

Filmtettfeszt
Marosvásárhelyen is

Október 6-án indul a Filmtettfeszt erdélyi magyar
filmszemle 21. kiadása. A fesztivált szokás szerint
Kolozsvár központtal, összesen 15 városban tartják meg, új helyszín idén Marosvásárhely. A prog-

Tengeralattjáró-ügy

ram gerincét a legváltozatosabb műfajú új magyar
filmek alkotják – több hazai premier is van közöttük
(pl. Enyedi Ildikó új filmje, A feleségem története)
–, ezek nagy része fesztiválon kívül nem lenne
megtekinthető a romániai mozikban. A fesztivált továbbra is igyekeznek megtartani ingyenesnek és
biztonságosnak: a szervezők szigorúan ragaszkodnak a maszkviseléshez és a fertőtlenítéshez, ahol
pedig a járványadatok megkövetelik, csak védettségi igazolással engedik be a nézőket a vetítőtermekbe. A filmek, a program és további információk
megtalálhatók a Filmtettfeszt honlapján, a filmtettfeszt.ro-n vagy az esemény Facebook-oldalán.

MAROS MEGYEI TANÁCS

Románia iskoláiért
program

A romániai iskolaprogram megvalósításával fog-

lalkozó megyei bizottság nevében tájékoztatjuk
Önöket, hogy a Maros Megyei Tanács szeptember-

Előadás a magyar népmese
napján

ben lezárta azokat a közbeszerzési eljárásokat,
amelyek alapján megkötötte az új szerződéseket

A szászrégeni Petru Maior Városi Könyvtár és a
Humana Regun Egyesület szeptember 30-án, a
magyar népmese napján déli 12 órától előadóestet
szervez a könyvtár előadótermében Száraz tónak
nedves partján címmel. Meghívott: Kozsik József
színművész.

a Románia iskoláiért program keretében kiosztandó tej-, pék- és gyümölcstermékek biztosítására a 2021–2022-es tanévre.

A közbeszerzés eredményeként a megyei önkormányzat három – 2 évre szóló – keretszerződést

Európának le kell vonnia a következtetéseket

Európának fel kell hagynia a naivitással, és le
kell vonnia a következtetéseket az Egyesült
Államok új stratégiáit illetően, amelyeket a
Kínával való rivalizálás határoz meg – jelentette ki kedden Emmanuel Macron francia államfő az úgynevezett tengeralattjáró-ügy
kapcsán, miután stratégiai megállapodást kötött Görögországgal a Földközi-tengeren,
aminek keretében három hadihajó eladásáról
is szerződést írt alá a két ország vezetője.

A francia elnöki hivatalban a megállapodást görög
részről Kiriákosz Micotakisz miniszterelnök írta alá a
francia elnök mellett.
„Amikor olyan hatalmi nyomásgyakorlások alá kerülünk, amelyek időnként bekeményednek, nem jelenti
a helyzet fokozását, ha reagálunk és megmutatjuk,
hogy nekünk is van erőnk és képességünk megvédeni
magunkat. Ez egyszerűen a tisztelet megkövetelése”
– fogalmazott a francia elnök az aláírást követő sajtótájékoztatón az Elysée-palotában.
„Az Egyesült Államok nagy történelmi barátunk és
szövetségesünk az értékek területén, de muszáj megjegyeznünk, hogy több mint tíz éve az Egyesült Államok mindenekelőtt önmagára koncentrál, és a
stratégiai érdekei Kína és a Csendes-óceán felé fordítják” – hangsúlyozta Emmanuel Macron.
Hozzátette: „Joga van hozzá, ezt kívánja a szuverenitása. De mi azért naivak lennénk, és hatalmas tévedést követnénk el, ha ebből nem vonnánk le a
következtéseket önmagunk számára. Ugyanilyen pragmatizmussal és éleslátással, amellyel európaiként tartozunk magunknak, ki kell vennünk a részünket a saját
védelmünkből. Ez nem az Egyesült Államokkal kötött
szövetségünk alternatívája, nem annak helyettesítése,
hanem a NATO keretén belül az európai pillér felvállalása. Úgy vélem, legitim a kérés, hogy a saját védelmünket jobban lássuk el. Ezt magunknak kell
megtennünk” – fogalmazott a francia elnök.
A három Belharra osztályú hadihajót a nyugat-franciaországi Lorient-ben a Naval Group gyártja le, s
Franciaország 2025-ben és 2026-ban szállítja le Görögországnak. A szerződésben opcióként egy negyedik
hadihajó is szerepel. A francia védelmi tárca tájékoztatása szerint a megközelítőleg 3 milliárd eurós szerződés pontos összegéről az év végéig születik
megállapodás.

Micotakisz jelezte, hogy a megállapodás Görögország igényeit szolgálja, a Földközi-tengerben tapasztalt török provokációkkal szembeni védelmi
programjának megerősítésére. Franciaország az elmúlt
években nyilvánosan is tiltakozott a török fellépés
ellen.
„Franciaország mellettünk volt a nehéz időszakban
2020 nyarán” – hangsúlyozta a görög miniszterelnök,
hozzátéve, hogy a megállapodás nem ellenséges lépés
Törökországgal szemben.
Athén tavaly tendert írt ki négy hadihajóra és a
Hydra típusú hadihajóinak felújítására. A francia
Naval Group mellett a német TKMS, a holland
Damen, az olasz Fincantieri és az amerikai Lockheed
Martin is pályázott.
A görög miniszterelnök korábban hat Rafale típusú
francia vadászgép megvásárlását is bejelentette. Athén
már januárban megállapodást kötött 2,5 milliárd eurós
értékben 12 használt és hat új Rafale vásárlásáról, ezeken felül vásárol még további hat új repülőt.
Emmanuel Macron elmondta: a Görögországgal
megerősített partnerségi kapcsolat „teljesen tiszteletben tartja az európai uniós és a NATO felé tett kötelezettségvállasokat”, s azokkal teljesen összhangban
van, mert lehetővé teszi „az összehangoltabb és hatékonyabb fellépést a béke és a biztonság érdekében a
Földközi-tengeren, a Közel-Keleten, Afrikában és a
Balkánon”.
A francia elnök szerint a megerősített partnerség „az
első bátor lépés az európai stratégiai autonómia” eléréséhez.
Az Egyesült Államok, Ausztrália és Nagy-Britannia
– Franciaország előzetes tájékoztatása nélkül – szeptember 15-én biztonsági partnerségi szerződést kötött
AUKUS néven. Ezzel összefüggésben pedig Ausztrália
úgy döntött, hogy nukleáris meghajtású tengeralattjárókat vásárol az Egyesült Államoktól, egyúttal felmondja
a Franciaországgal kötött, dízel- és elektromos meghajtású tengeralattjárók gyártásáról szóló szerződését. Emiatt Franciaország egy 56 milliárd dolláros szerződéstől
esett el, ami diplomáciai válságot okozott Franciaország
és az Egyesült Államok között, s Párizs visszahívta
washingtoni és canberrai nagykövetét. A francia államfő
azóta telefonon egyeztetett Joe Biden amerikai elnökkel, s jelezte, Franciaország washingtoni nagykövete
szerdán ismét elfoglalja állomáshelyét. (MTI)

Csökkent a megújulók részaránya a német
áramtermelésben tavaly

A szélerőművek alacsonyabb termelése miatt
csökkent a megújuló forrásokból származó
elektromos áram részaránya a felhasználásban az idei első három negyedévben Németországban.

A BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) és a ZSW (Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung) szakmai
képviseleti szervezetek kedden publikált jelentése
alapján az idei első három negyedévben 43 százalékra
csökkent a megújuló energiaforrásokból származó
elektromos energia részaránya a tavaly január–szeptemberi 48 százalékról.
A tanulmány a részarány csökkenését részben a bázishatásra vezeti vissza. A tavalyi első negyedév
ugyanis kivételesen szeles volt, a szélerőművek az átlagon felül adtak áramot, a fogyasztás viszont a járványvédelmi korlátozások miatt már csökkent.
A német áramfogyasztás viszont 4 százalékkal
emelkedett, 416 milliárd kilowattórára (kWh) az év

első három negyedévében. Ez is részben az alacsony
bázisnak, részben pedig a válságot követő termelésnövekedésnek tudható be.
A németországi belföldi áramtermelés 3,8 százalékkal nőtt a január-szeptemberi időszakban 426,3 milliárd
kilowattórára. A megújítható források együtt, azaz a
szél, nap, víz, biomassza, hulladék és geotermikus források 177,7 milliárd kilowattórával járultak hozzá a teljes áramtermeléshez, 7,1 százalékkal kisebb tételben az
előző évinél. A legnagyobb mértékben a szárazföldi
szélenergia-termelés csökkent, 16,7 százalékkal 63,2
milliárd kilowattórára, a tengeri szélerőművek termelése pedig 15,4 százalékkal mérséklődött, 16 milliárd kilowattórára. A fotovoltaikus áramtermelés 2,3
százalékkal emelkedett, 45,9 milliárd kilowattórára.
Biomasszából 32,5 milliárd kilowattóra áramot állítottak
elő, 0,9 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál.
A hagyományos elektromos energiatermelés, az
atom-, szén- és gázerőművek termelése 13,2 százalékkal 248,6 milliárd kilowattórára emelkedett. (MTI)

írt alá. Ennek értelmében a péktermékeket a
GRANPANDOR KFT., a tejtermékeket a FRIES-

LAND CAMPINA ROMÂNIA KFT., a gyümölcsöket a
FAGUL IMPEX KFT. biztosítja.

Azon települések, amelyek a programot saját

rendszerükben működtetik – azaz Nyárádszereda

város, Kibéd, Sóvárad, Nyárádgálfalva, Makfalva,

Csíkfalva, Koronka, Backamadaras, Kerelőszent-

pál és Nyárádremete községek – szintén megkötötték a szerződéseket a Románia iskoláiért

program keretében kiosztandó termékek bizto-

sítására.

Gernyeszeg Polgármesteri Hivatalának becslése

szerint, a tej-, pék- és gyümölcstermékek biztosítására vonatkozó szerződést 2021. szeptember

30-án írják alá.
A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

A Dicsőszentmártoni
Adó- és Pénzügyi Osztály

2021. október 12-én 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 30.
szám alatti székhelyén nyilvános árverést szervez az alábbi javak

értékesítésére:

1. 2003-as gyártású Opel Zafira személygépkocsi, kikiáltási ár 3.151 lej, nem
tartalmazza a héát;

2. Liebherr A 902, 1989-es gyártású gumikerekes kotrógép, kikiáltási ár 53.430 lej;

3. 1994-es gyártású Zambello RP2 típusú présgép, kikiáltási ár 54.535 lej
4. 37 köbméteres fémkonténer, 6 db, kikiáltási ár 81.801 lej

5. 1995-ös évjáratú Volkswagen haszonjármű, 70XOD, kikiáltási ár 3.820 lej, az
ár nem tartalmazza a héát;
6. 5000 négyzetméteres kültelek, telekkönyvvszáma 50200 Mikefalva, kikiáltási
ár 21.847 lej.

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti ingatlanra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.

A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint 7.
bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási

ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a

pénzt a Marosvásárhelyi Kincstárba az IBAN RO62TREZ4765067XXX014298

számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám

4322637 – vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a

Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a

személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.

Az árverésről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: szeptember 29. A
közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a

Mikefalvi, az Ádámosi, a Kóródszentmártoni Polgármesteri Hivatal, az adós
cégek székhelyén, és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán is.

Bővebb felvilágosítás a székhelyen, az adóbegyűjtő és végrehajtói irodában
(Tetcu Alina ellenőr) vagy a 0265-443-312-es telefonszámon.

Sim Anuţa osztályvezető

2021. szeptember 29., szerda ___________________________________________ HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65877-I)

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

VÁLLALOK
építkezési
munkát,
kerítéskészítést,
tetőkészítést,
ereszcsatorna-készítést stb. Tel. 0755672-446. (13045)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0744-303456. (sz.-I)

VÁLLALJUK:
tetőszerkezet
elkészítését, tetőjavítást, tetőfödém
lecserélését,
ácsmunkát,
falazást,
vakolást,
szigetelést,
anyagok
beszerzését,
belső
munkálatokat:
glettolást, festést, parketta lerakását.
Amit kínálunk: kedvezményes árak;
többéves
szakmai
tapasztalat;
minőség/megbízhatóság; gyors, precíz
munkavégzés.
Tel.
0751-987-159.
(13081)

VÁLLALUNK külső, belső építkezési
munkálatokat. Tel. 0770-408-122.
(13031-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, szigetelést kátránnyal, polisztirénnel, új
tető készítését Lindab lemezből, bármilyen javítást és meszelést. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0758-392-613. (13256)

LAKÁS

ELADÓ 2 szoba-összkomfortos
tömbházlakás a Kárpátok sétányon.
Tel. 0748-787-778. (13259-I)

MINDENFÉLE

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG MUNKATÁRSAT alkalmaz a termelésbe. Tapasztalat nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0756-128-300. (65925-I)

A Plasmaterm Rt.
alkalmaz:

– fémmegmunkáló műhelybe munkást
– villamosmérnököt vagy diplomás villanyszerelőt
– kerámiaforma-készítő műhelybe munkást –
ebben a műhelyben a munka három váltásban történik.
A helyszínen betanítást vállalunk.

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, meszelést, tetőkészítést cserépből, lemezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel. 0742-734-062, Hunor. (13194-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (13124)
VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát, szigetelést, csatornák,
teraszok,
kerítések
készítését, festést. Tel. 0759-467356. (13124)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0771-605-189. (13287-I)
VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
lépcsőházfestést, csempe-, grészia-,
lamináltpadló-lerakást garanciával.
Tel. 0746-552-473. (13286-I)
HÁZTARTÁSI alkalmazottat keresünk. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0748-053-975. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
SZOMBATFALVI
JÓZSEFRE szeptember 29-én, elvesztése 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (13285-I)

Bennem él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlem soha senki el nem vehet. Téged
elfelejteni soha nem lehet, csak muszáj az
életet élnem nélküled.
Nem hallom a hangod, nem látom az
arcod, hiába szólítlak, te már azt sem hallod.
Virágot viszek egy néma sírra, de ezzel
téged nem hozlak vissza. Tudom, hogy
nem jössz, de olyan jó várni, hazudni kell a szívnek, hogy ne
tudjon fájni.
Fájó szívvel emlékezik felesége NAGY JÓZSEFRE halálának
6. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (13274-I)
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 29-ére, amikor a székelyvajai születésű id. MENYHÁRT
MÁRTON marosvásárhelyi lakos
itthagyott bennünket már 12 éve.
Emlékét őrizzük egy életen át.
Felesége, Klára, fia, Márton,
lánya, Jolán és családjuk. Isten
nyugtassa békében! (sz.-I)

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a magyarói születésű DALI FERENCZRE
halálának első évfordulóján.
Csillagok közt élsz már,
Angyalok közt jársz,
Ott, hol csendből épül vár,
S igaz Lelkedre
Isten vigyáz már.
Uram! Adj neki nyugodalmat,
S egy csendes felhőn párnát,
Fogadd be őt, Uram,
S vigyázd örök álmát!
Emléked legyen áldott!
Szeretteid. (13294)

Amit kínálunk:
• teljesítmény szerinti dinamikus bérezés
• utazási pénz
• étkezési jegy
• egészségügyi magánbiztosítás
• barátságos, segítőkész munkaközösség.

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
özv. MIRCSE DEZSŐNÉ

szül. KORONKA ZSUZSANNA

96. évében csendesen örökre
megpihent.

Temetése szeptember 30-án 14

órakor lesz a marosvásárhelyi

katolikus temető felső kápolnájából.

A gyászoló család. (13295)

Megrendült

szívvel

tudatjuk,

mama, anyós, anyatárs, nagynéni, rokon, szomszéd, jó barát,
özv. FEKETE ROZÁLIA
(ZSIZSI)

Hirdetés

szül. Nagy

a bőr és kesztyűgyár
volt dolgozója

Nyárádkarácson Község Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát
szervez szerződéses megüresedett állás betöltésére meghatározatlan
időre, napi 8 órás és heti 40 órás rendes munkaidővel:

A versenyvizsga lebonyolításának feltételei:
A versenyvizsgára Nyárádkarácson Polgármesteri Hivatalában
kerül sor, Fő út 166. szám, Nyárádkarácson, Maros megye.
A dossziék kiválasztására az iratok benyújtási határidejének lejártától számított 2 munkanapon belül kerül sor.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. október 21., 10 óra;
Az interjú a 2011. évi 286. számú kormányhatározat 24. cikkelye
5. bekezdésében előírtaknak megfelelően történik.
A dossziék benyújtásának határideje: a közleménynek a Hivatalos Közlöny III. részében való közzétételétől számított 10 munkanap, azaz 2021.10.12, 16 óra, a nyárádkarácsoni községháza
pénzügyi-számviteli és emberierőforrás-osztályán, vezetékes telefonszám: 0265-332-112, 110-es mellék; fax: 0265-332-113; mobil:
0753-010-620, kapcsolattartó: Kuti Zsolt László felügyelő.
A jelentkezőknek összességében meg kell felelniük a 2011. évi
286. számú, a 2014. évi 1027. számú kormányhatározattal módosított, a szerződéses tisztségeknek megfelelő üres vagy ideiglenesen
betöltetlen állás betöltése általános elveinek megállapításáról szóló
előírásoknak, valamint a közpénzből fizetett költségvetési szektor
szerződéses alkalmazottai közvetlenül magasabb szakmai fokozatban vagy rangban történő előmeneteli feltételeinek.
A specifikus feltételeket, a bibliográfiát, a munkaköri leírásban
megadott hozzárendeléseket, a versenyvizsga dossziéjának tartalmát a székházban kifüggesztve és a polgármesteri hivatal
www.comunacraciunesti.ro honlapján találják.

Kegyelettel emlékezünk szeptember 29-én id. DOMBY
KÁROLYRA, a drága jó édesapára, nagyapára és apósra halálának 35. évfordulóján. Szerettei.
(p.-I)

hogy a szeretett édesanya, nagy-

Az önéletrajzokat a secretariat@plasmaterm.ro
vagy a Bodoni utca 66/A (Plasmaterm) postacímre küldhetik.
Telefon: 0730-708-011.

I. kat. MUNKÁS a kommunális szolgáltatási, közlekedési és karbantartási osztályon
A versenyvizsgán való részvételhez és az állás betöltéséhez szükséges feltételek a következők:
Tanulmányok: középiskola, érettségi diplomával.
A munkaviszonyhoz nem szükséges szolgálati idő.
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szíve életének 85. évében rövid
szenvedés után megszűnt do-

Álláshirdetés

A Marossárpataki Önkormányzat versenyvizsgát
hirdet a következő három állás betöltésére:

1. könyvvizsgáló (I. besorolási osztály) – az állás betöltéséhez
szükséges követelmények: felsőfokú végzettség és belső ellenőrzési
osztályon min. 7 év szolgálati idő
2. tanácsadó (I. besorolási osztály) – az állás betöltéséhez szükséges követelmények: felsőfokú szakvégzettség és pénzügyi-, számviteli és humánerőforrás-osztályon min. 7 év szolgálati idő
3. mezőgazdasági referens (III. besorolási osztály) – az állás betöltéséhez szükséges követelmények: megfelelő végzettség és a földalapkezelési osztályon min. 1 év szolgálati idő

A pozíciók betöltéséhez szükséges versenyvizsgára a Marossárpataki Önkormányzatnál kerül sor: Marossárpatak 133. szám,
Maros megye.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2021.10.27-én 10 óra.
Az interjú időpontját az írásbeli teszt eredményének kihirdetése
után közlik.
A jelentkezési iratcsomók benyújtásának határideje: a jelen hirdetmény közzétételének napjától számított 10 munkanapon belül,
2021. október 13-án 15 óra.
A részvételi feltételek, a regisztrációhoz szükséges dokumentumok és a verseny bibliográfiája az intézmény székhelyén és
www.primariaglodeni.ro weboldalon elérhetők.
További információk a következő telefonszámon igényelhetők:
0265-338-112/15-ös mellék

bogni. Drága halottunk földi maradványait e hónap 30-án 14

órakor helyezzük örök nyuga-

lomra a marosvásárhelyi református temetőben. Virrasztása

szeptember 29-én 18 órától az

Oneşti téri Melinda Funerar rava-

talozóban lesz.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

A gyászoló család. (-I)
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

