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Az aszály a kukorica- és napraforgótermést is fenyegeti

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,
FÉLÁRON!

Teljében a búza aratása

Zárult a jobbágytelki tábor
Szombat este a jobbágytelki utcákon
mindenki a művelődési otthon felé
vette az irányt, hiszen egyheti muzsika, tánc, felszabadult jókedv és mulatás után elérkezett a táborzáró
gálaest.

____________5.
Elindult
Marosvásárhelyen
az Über

A szabad verseny bizonyos esetekben
nagyobb konkurenciát eredményez,
ami a vállalkozások bevételének nem
kedvez, hiszen minél több a rivális,
annál kisebb lehet a profit, viszont a
fogyasztóknak nagyon is jó, hiszen a
vállalatok versenyezni fognak.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Országszerte nagy kárt okoz az aszály, a terméskiesés óriási.
Maros megyét – a Mezőség kivételével – jobban elkerülte az
aszály, mint a Kárpátokon kívül eső régiókat, így a károk nem
olyan számottevőek. Megyénkben idén több 30 ezer hektáron
termelnek búzát, valamivel kisebb területen, mint tavaly. Az
aratás nemrég kezdődött el, eddig több ezer hektárról takarították be a termést. Milyen terméshozamokra számíthatunk
idén e régióban? – kérdéztük Ileana Guşatut, a Maros Megyei
Mezőgazdasági Igazgatóság ügyvezető igazgatóját.

Mezey Sarolta

10 százalékkal kevesebb árpatermés
Maros megyében befejezték az árpa és a rozs aratását. Ezek a kultúrák
kisebb területeket foglaltak el, 3414 hektár árpát, 910 hektár őszi árpát,
míg 220 hektár rozsot kellett learatni. Ileana Guşatu igazgató elmondta,
hogy a betakarított termés idén körülbelül 5-10 százalékkal kevesebb,
mint tavaly.
Búzából is kisebb hozamokra számíthatunk
Megyeszerte 30.116 hektárt tesznek ki a búzaföldek, ez a terület 2000
hektárral kisebb, mint tavaly.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
A RAR
új szolgáltatása

A Romániai Gépjármű-nyilvántartó Hivatal július 18-a óta bevezette a „CIV
futárral” szolgáltatást. Így a gépjárműazonosító igazolvány kiadását igénylők dönthetnek úgy, hogy azt kérik,
lakcímükre küldjék az okiratot futárszolgálattal.

____________8.

Vélemény idekintről
Kaáli Nagy Botond
Egyre-másra jelenik meg a közösségi média felületein, különböző
csoportokban, beszélgetésekben, hogy mennyire tönkrement ez a
város, hogy infrastrukturális és kulturális szempontból mennyire a
bányászbéka alfele alatt leledzik, hogy a nagy vetélytárs Kolozsvár
mennyire elhagyott minket, hogy a provincializmus mintaképe lettünk, hogy régen minden jobb volt, satöbbi. Nem tudni, hogy ezen
kijelentéseket a rosszindulat, a tájékozatlanság vagy ezek egymással
karöltött kombinációja okozza-e, a konstruktív kritika mindenesetre
szinte soha nem találta meg a maga helyét ezeken a felületeken. És
ezen kijelentések legtöbbje hamis. Az infrastrukturális állapotot nem
elemezzük, mert nem tisztünk, a kulturális azonban annál inkább,
így erről alkothatunk objektív véleményt. Nos, egyrészt a bányászbéka alfele egy meglehetősen szubjektív nézőpontból mutatkozik
csak meg igazán, a nagy vetélytárs Kolozsvár mindig is előttünk járt,
a provincializmus szelleme soha el nem hagyott minket, nem volt véletlen a városra aggatott Flekkenfalva gúnynév, hogy régen minden
jobb volt-e, azt pedig hadd döntsék el azok, akik megízlelték a hajnali sorban állás, az üres boltok és az áramszünetekben a hetedik
és nyolcadik között leálló, kisgyerekes anyukákkal benépesített liftek
és a négygés internet korát is. Van ugyan alapja a vádaskodásnak,
kishitű panaszkodásnak, de ezen alap nem a valót, nem a mindennapi életet tükrözi. E sorok írója idestova két évtizede vált
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 49 perckor,
lenyugszik
21 óra 8 perckor.
Az év 201. napja,
hátravan 164 nap.

Ma ILLÉS, holnap DÁNIEL
és DANIELLA napja.
DÁNIEL: héber eredetű, jelentése: Isten a bírám.
DANIELLA: a Dániel férfinév
női párja.

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max. 30 0C
min. 12 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. július 19.
1 EUR
4,9395
1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8195
1,2425
265,7050

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,
szombat – vasárnap zárva. Tel. 0265/268-854.

Megyei hírek

Tágasabb, stílusosabb művelődési otthon épül
Marosszentgyörgyön
Nemrég fogtak hozzá Marosszentgyörgyön a művelődési otthon bővítéséhez, amire több mint
másfél millió euró értékű uniós finanszírozást
nyert a község. A mutatós, új művelődési otthon
Kós Károly-stílusú tornyos épület lesz, a toronyban kilátóval, az épület befogadóképessége pedig
több mint a kétszeresére nő.

Menyhárt Borbála
Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere lapunknak elmondta, valójában teljesen újjáépítik a művelődési házat, ugyanis kinőtték a százharminc férőhelyes
kultúrotthont, és a bővítés után ennek a befogadóképessége
több mint a kétszeresére nő, így több mint háromszáz fős
eseményeknek is otthont adhat majd. A község vezetője
szerint elérkezett az ideje, hogy Marosszentgyörgy új, tágasabb művelődési házzal gazdagodjon, amely megfelel a
mai elvárásoknak, ugyanis a községben igen intenzív kulturális élet zajlik, több tánccsoport, kórus működik, sok a
rendezvény. Egy község, amely több alkalommal nyerte el
a kulturális település címet, megérdemli, hogy méltó,
tágas, korszerű kultúrotthona legyen, amely közösségi térként szolgál majd az itt lakók, valamint az ide látogatók

számára. A látványterv szerint a megújulófélben lévő művelődési otthon igen mutatós, Kós Károly-stílusú tornyos
épület lesz, a toronyban ugyancsak különlegességnek számító kilátóval, az épületben pedig több kisebb-nagyobb teremmel, több mint háromszáz férőhelyes nézőtérrel,
amelyek a különféle kulturális tevékenységeknek adnak
majd helyet. A kivitelezésre szánt idő két év, az építkezés
pedig már hetek óta zajlik. A tetőzetet lebontották, és a
bontáskor derült ki, hogy annyira korhadtak voltak a közel
80 éves épület régi gerendái, hogy a munkálatokat felügyelő szakemberek szerint a közeljövőben valószínűleg
beszakadt volna a tető. Ugyanakkor a falak is átalakításra
szorulnak, ugyanis helyenként igencsak megrepedeztek.
Kérdésünkre, hogy az építkezés ideje alatt hol zajlanak
majd a községben sorra kerülő kulturális események, a polgármester rámutatott, két opció van: akadt egy helyiség,
amit az önkormányzat kibérelhetne ez időre, a másik lehetőség pedig, hogy az iskola sporttermébe költöztetnék a
művelődési rendezvényeket, ugyanis ezeket általában a
késő délutáni órákban tartják, amikor a tanintézet tornatermében már nem zajlanak sporttevékenységek. Ez utóbbi
változatról azonban először mindenképp az iskola vezetőségével egyeztetnek majd.

Felújítják a játszóteret
Teljesen felújítják a marosvásárhelyi Pandúrok sétányon, a
Fortuna üzletkomplexumnál található játszóteret. A munkálatok során a játszótéri eszközöket, a gumilapokat, a padokat és a kerítést is kicserélik, a leszerelt játszótéri eszközök
egy részét felújítják, és a város más pontjain helyezik el. A
helyi költségvetésből finanszírozott munkálat várhatóan augusztus 15-ig tart – tájékoztat Facebook-oldalán a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal.

Terápiás program
szenvedélybetegeknek
A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 29. és szeptember 9.
között 12 napos terápiás programot szervez férfi és női
szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak a magyarózdi
terápiás otthonban. A program célja az absztinencia elkezdése, információszerzés a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv készítése, önismeret. A felvétel előzetes interjú
alapján történik. Marosvásárhelyen augusztus 23-ig
McAlister Magdolnát lehet hívni a 0742-653-331-es telefonszámon. A rendezvényhez kapcsolódó fontos információk
megtalálhatók
a
Facebookon
is:
https://www.facebook.com/events/318300463741565/?ref=
newsfeed.

Kedei Zoltán-emlékkiállítás
Marosvásárhelyen a kövesdombi unitárius templomban
megnyílt Kedei Zoltán festőművész emlékkiállítása. Megtekinthető július és augusztus folyamán hétköznapokon de.
9–13 óra között, valamint a vasárnap délelőtt 10 órától kezdődő istentisztelet előtt és után.

Testről és lélekről –
vetítés és pódiumbeszélgetés
A Sándor Arts & Education Egyesület és az esztergomi Babits Mihály Színház 2019 óta szervez tematikus művészeti
fesztiválokat és diáktáborokat Szovátán és Mikházán. Az
idei rendezvénysorozat, a III. Rengeteg Színház című színház- és filmfesztivál egy új társszervező, a szovátai Teleki
Oktatási Központ közreműködésével valósult meg. Júliusban három színházi előadást tekinthettek meg az érdeklődők a fesztivál keretében, és három filmvetítés is szerepelt
a programban. A harmadik vetítésre 20-án, szerdán (ma)
20 órától a Teleki Oktatási Központban kerül sor, a Testről
és lélekről című alkotást lehet megnézni. A vetítést követően
pódiumbeszélgetés kezdődik Enyedi Ildikóval, a film Balázs
Béla-díjas rendezőjével. A belépés ingyenes. A Rengeteg
Kultúra támogatói: Bethlen Gábor Alap Zrt., Magyar Turisztikai Ügynökség, Nemzeti Kulturális Alap, Szováta önkormányzata.
Hírszerkesztő. Nagy Székely Ildikó

Július végéig lehet pályázni

Nyilas Misi ösztöndíjprogram
A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjára július 31-ig nyújthatják be pályázatukat
olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan jó
képességű gyermeke a 2021/2022-es tanévben
magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai magyar közoktatásban (beleértve a szaklíceumi oktatást és a szakoktatást is),
és teljesíti a feltételeket.

1. A család anyagi helyzete megnehezíti a gyermek továbbtanulását; az egy családtagra eső reális jövedelem
nem haladja meg a havi nettó 1.200 lejt.
2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig (szakoktatásban tanulmányai befejezéséig) tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását.
3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek
gyermeke a 2021/2022-es tanév végén legalább 8,50-es ál-

Fesztivál a Víkendtelepen
A hét végén, július 22–24. között Marosvásárhelyen a
Víkendtelepen ötödik alkalommal szervezik meg a Mezítláb a fűben című fesztivált. A Desculţ în iarbă fesztivál
partnere a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal. Három nap alatt több mint 20
művész fellépését követhetik a résztvevők a felállított

talánost ért el. Az ösztöndíjprogram célja, hogy az anyagi
nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű családok tehetséges gyermekei is tovább tanulhassanak, középiskolát végezhessenek és érettségizzenek, egyetemi diplomát
szerezzenek vagy szakmát tanuljanak.
A pályázati csomag (felhívás, adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról, illetve kérhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen.
A pályázat postai úton vagy elektronikusan nyújtható be
az alábbi címekre: Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi
„Nyilas Misi” 400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 2,
ap. 3, jud. Cluj, illetve nyilas_misi@yahoo.com A hiányos
pályázatokat az ösztöndíjbizottság nem veszi figyelembe.
A pályázat részleteiről a 0787-200-690-es telefonszámon
lehet érdeklődni munkanapokon 10–16 óra között, e-mailcím: nyilas_misi@yahoo.com. A pályázatok benyújtásának határideje 2022. július 31. (szer)
három színpadon, az utcai étkeztetés képviselői pedig
gasztronómiai változatosságot ígérnek. Az eseményről
bővebben a www.descultiniarba.ro honlapon lehet olvasni. Jegyek a https://www.livetickets.ro/bilete/descultin-iarba-weekend-vibes
vagy
a
https://www.facebook.com/descultiiniarba Facebook-oldalon vásárolhatók.
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A rendes tanári állásra pályázók fele sem érte el
a hetes osztályzatot
A rendes tanári állásra pályázók közül több mint 12 írták meg az ötöst, 20,04%, ami szintén jobb eredmény a taezren kaptak 7-est vagy annál nagyobb jegyet; valyihoz képest (23,06%).
Cîmpeanu ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a siker146-an 10-esre vizsgáztak – közölte kedden Sorin
telenül vizsgázók (5-ös jegy alatt teljesítők) száma (4573) még
Cîmpeanu oktatási miniszter.

A szaktárca vezetője a Facebookon gratulált a sikeresen
vizsgázó tanároknak. Arról is tájékoztatott bejegyzésében,
hogy ebben az évben 5163 betöltendő végleges tanári állást
hirdettek meg, de ha elfogadják az új oktatási törvényt, akkor
jövőre több mint 10.000 állás lesz majd betölthető.
Ugyanakkor 4573 vizsgázó nem érte el az 5-ös jegyet.
A legjobb eredményeket Kolozs, Beszterce-Naszód, Bákó,
Neamţ, Arad, Prahova, Dâmboviţa megyében és Bukarestben
érték el, itt a jelentkezők több mint 50 százaléka megírta a 7-est.
A leggyengébb eredmények Călăraşi, Giurgiu, Tulcea és
Mehedinţi megyében születtek, ahol a pályázók kevesebb
mint 40 százalékának sikerült 7-esre vizsgázni.
Országos szinten 48,68% a hetest elérő vizsgázók aránya,
ami több mint 4 százalékponttal több, mint a tavalyi arány
(44,47%).
Ötös és hetes közötti jegyet a jelentkezők 32,91%-a kapott
(tavaly ez az arány 35,49% volt); azoknak az aránya, akik nem

mindig nagyon magas, és ezt erős figyelmeztető jelként kell
kezelni.
Idén 146-an vizsgáztak tízesre, míg tavaly 130-an.
Az írásbeli vizsgára összesen 31.531-en jelentkeztek, de
csak 27.148-an jelentek meg. A vizsgaközpontokban 24.843
dolgozatot osztályoztak, mivel 2223-an visszaléptek személyes vagy egészségi okok miatt, 47-et kizártak az írásbeliről,
35 dolgozatot pedig semmisnek nyilvánított a javítóbizottság
eljárásbeli hibák miatt. A csalás vagy csalási kísérlet miatt kizárt személyek nem juthatnak pedagógusi álláshoz a 2022–
2023-as tanévben.
Az óvásokat a megyei tanfelügyelőségek székhelyén
lehet(ett) benyújtani vagy online elküldeni kedden, július 19én 21 óráig, illetve szerdán, július 20-án 12 óráig. Az óvások
elbírálása utáni végleges eredményeket július 27-én teszik
közzé. A rendes (végleges) tanári állás megszerzéséhez legalább 7-es jegyre van szükség. (Agerpres)

Ivóvíz-korlátozás van 214 településen

A víztartalékok apadása miatt Románia 214 településén vezettek be korlátozásokat az ivóvízhasználatban – közölte kedden a Román Vizek Országos
Hatósága (ANAR), amely egyben felelős vízhasználatra szólította fel a lakosságot.

A hatóság megállapította, hogy az aszály és a megnövekedett vízhasználat miatt az ország víztartalékai apadnak, de
egyben meg is nyugtatta a lakosságot, hogy elég víz van mindenki számára, aki közüzemi hálózatból kapja az ivóvizet.
A közlemény szerint a legfontosabb 40 víztározó feltöltöttségi szintje 77,36 százalékos, ezekben jelenleg 3,35 milliárd
köbméter vizet tárolnak. A hatóság az Országos Vízügyi és
Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) előrejelzése alapján megállapította, hogy Báziásnál, ahol a Duna eléri Romániát, az
5350 köbméter/másodperces sokéves júliusi átlag kevesebb
mint a feléig csökken a Duna vízhozama, mely másodpercenként alig 2150 köbméter lesz a hónap végére.
A hatóság becslése szerint július végére átlagosan 70 szá-

zalékra csökken a vízellátásban fontos szerepet játszó 40 víztározó töltöttségi szintje. Az ANAR 17 megyét – elsősorban
Kárpátokon kívülieket – jelölt meg, amelyekben korlátozni
kellett a vízhasználatot, de Bihart, Hunyadot és Szebent is a
problémás megyék közé sorolta. Megjegyezte: e megyék 214
településén azért kellett korlátozásokat bevezetni, hogy fel
tudják tölteni az ivóvíz tárolására használt tartályokat. A fogyasztás ugyanis meghaladta az ivóvízforrások vízhozamát.
Mint közölte: további 11 megye 345 településén apadt el a víz
a kutak egy részében. E megyék között Hunyadot és Szilágy
megyét is említette. Közölte: a hatóságok tartálykocsikban
szállítanak vizet ezekre a településekre, és a kutak kitakarításához is segítséget nyújtanak.
Hétfő estétől tartálykocsiról biztosítják az ivóvizet a Kolozsvárral szomszédos Györgyfalván is, ahol azonban nem a
források elapadása, hanem egy baleset idézett elő vízhiányt.
Egy üzemanyagot szállító katonai tartálykocsi épp a falu víztartálya fölött szenvedett balesetet, és az elfolyt nyolc tonna
üzemanyag egy része beszivárgott a víztartályba. (MTI)

Egy hete nem sikerül megfékezni az erdőtüzeket
Dél-Franciaországban
Miközben sorra dőlnek meg a helyi hőségrekordok
Franciaországban, a tűzoltók egy hete küzdenek a
délnyugati Gironde megyében két erdőtűzzel, amely
a prefektúra keddi közlése szerint eddig csaknem 20
ezer hektárnyi fenyőerdőt pusztított el.

A Bordeaux-tól negyven kilométerre délre fekvő Landiras
településnél csaknem 13 ezer, míg La Teste-de-Buch településnél, Európa legnagyobb homokdűnéinek közelében, az Atlanti-óceán partján több mint 6 ezer hektár zöld terület vált
egy hét alatt a tűz martalékává.
A környékről 34 ezer embert – lakosokat és nyaralókat –
telepítettek ki az elmúlt napokban a két tűz miatt, amelynek
nincsenek áldozatai.
Az Arcachon-medence 850 állatnak otthon biztosító állatparkjából – ahol a prefektúra tájékoztatása szerint a forróság
és a stressz miatt tucatnyi állat elpusztult – 363 állatot átszállítottak a bordeaux-i állatkertbe. A nagyobb állatokat nem
mozdították el lakóhelyükről, de őket nem veszélyezteti közvetlenül a tűz. Az oltásban immáron kétezer tűzoltó és tíz repülőgép vesz részt.
A tűzoltók munkáját „a kritikus meteorológiai körülmények, a forróság és a szélsőséges szárazság nehezíti” – mondta

kedden Eric Brocardi, a franciaországi tűzoltók országos szövetségének szóvivője a France Inter közrádióban. „Korábban
a tűzoltási stratégiánkat semmi nem kérdőjelezte meg, még a
magas hőmérséklet vagy a szárazság sem, most viszont nehézségekkel küzdünk” – tette hozzá.
A füstöt keddre virradó éjjel a szél a 250 ezer lakosú Bordeaux felé fújta. A város nincs veszélyben, de a lakosokat
kedd reggel meglepte a mindent elborító, füstszagú szürke köd
s a barna égbolt.
Mindeközben a melegrekordok az Atlanti-óceán partján
fekvő 64 településen megdőltek hétfőn a Météo France jelentése szerint. Nantes városában 42 Celsius-fokot, Biscarosseban 42,6 fokot mértek.
Franciaország jelenleg érvényes hőségrekordját három éve
jegyezték fel 46 Celsius-fokkal; ezt a déli Vérarques-ban mérték 2019. június 28-án.
A hőség kedden keleti irányba, Normandia és a főváros felé
vonult, Párizsban délután 40 fok várható, kisebb enyhülést
szerdától jeleznek előre a meteorológusok.
Szakértők szerint az üvegházhatású gázok kibocsátása által
súlyosbított, egyre hosszabb ideig tartó hőhullámok egyértelműen a klímaváltozásnak tudhatók be. (MTI)

Az EU megnyitotta a csatlakozási tárgyalásokat
Albániával és Észak-Macedóniával
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
kedden Brüsszelben bejelentette, hogy megnyitották az uniós csatlakozási tárgyalásokat Albániával
és Észak-Macedóniával.

Az Edi Rama albán és Dimitar Kovacsevszki macedón miniszterelnök részvételével tartott sajtótájékoztatón Ursula von
der Leyen elmondta: a bizottság azonnal megkezdi a munkát
az Albániából és Észak-Macedóniából delegált tárgyalócsoportokkal. A folyamat első lépéseként megkezdődik az uniós
vívmányok átvilágítása a két országban, amely lehetővé teszi
számukra, hogy megismerjék az uniós jogokat és kötelezettségeket. „Ezzel nagyon gyorsan fogunk haladni” – tette hozzá.
Von der Leyen szerint a csatlakozási tárgyalások előrehaladtával lendületet kapnak majd a beruházások, javulni fognak
a kereskedelmi kapcsolatok az EU és a két tagjelölt ország kö-

zött. „Szorosabb lesz az együttműködés a kulcsfontosságú területeken, mint például az energia vagy a közlekedés, maximalizálni fogják az uniós finanszírozás felhasználását és
hatását. Ez új munkahelyeket, új üzleti lehetőségeket jelent”
– taglalta.
Albánia és Észak-Macedónia újabb lépést tett előre az uniós
tagság felé, miután a bolgár parlament június végén úgy döntött, visszavonja az Észak-Macedónia és Albánia EU-csatlakozását akadályozó vétót.
Albánia 2014-ben, Észak-Macedónia 2005-ben kapott tagjelölti státuszt. A csatlakozási tárgyalások azonban még évekig
tarthatnak, és egyes EU-tagállamok blokkolhatják az előrehaladást. Montenegró és Szerbia például 2012-ben, illetve 2014ben kezdte a csatlakozási tárgyalásokat, míg Törökország már
1999-ben tagjelölti státuszt kapott, de a tárgyalásokat gyakorlatilag befagyasztották. (MTI)
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Ország – világ
Április végére a GDP 49,2%-át
tette ki a román államadósság
Az államadósság 2022 áprilisában 602,871 milliárd
lejre nőtt az előző havi 593,972 milliárd lejről – közölte kedden a pénzügyminisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint az államadósság a bruttó hazai
termék (GDP) 49,2 százalékát tette ki idén április
végén, míg március végén a GDP 48,4 százalékának
felelt meg. A közép- és hosszú távú tartozás 582,983
milliárd lejre nőtt, a rövid lejáratú 19,888 milliárd lejre
csökkent. Az államadósság nagy részét – 498,646
milliárd lejt – államkötvények alkották, a kölcsönök
94,522 milliárdot tettek ki. A kormány adóssága
585,44 milliárd lejt, az önkormányzatoké 17,431 milliárd lejt tett ki április végén. (Agerpres)

2,7 millió tonna ukrán gabonát
exportáltak Románián keresztül
Románián 2,7 millió tonna ukrán gabona haladt át az
elmúlt időszakban, ez a Kijev által exportált mennyiségnek a fele – jelentette ki Bogdan Aurescu külügyminiszter hétfőn az európai uniós külügyi
tanácsülésen Brüsszelben. A külügyminisztérium
közleménye szerint a román diplomácia vezetője arra
biztatta Ukrajnát, hogy folytassa a reformokat.
Ugyanakkor kiemelte, hogy ezeket rendkívül nehéz
körülmények között kell végrehajtania a háború miatt,
ezért hangsúlyozta, hogy az EU tagállamainak teljes
támogatására van szükség anyagi, humanitárius, katonai és gazdasági szempontból egyaránt. A külügyminiszter
a
Moldovai
Köztársaság
támogatásának fontosságát is kiemelte. Emlékeztetett, hogy a Bukarest által pénteken szervezett adományozói konferencián 615 millió eurót kínáltak fel a
résztvevők, amiből több mint 432 millió eurót vissza
nem térítendő támogatások tettek ki. (MTI)

Vélemény idekintről

(Folytatás az 1. oldalról)
a marosvásárhelyi és megyei kulturális élet krónikásává. Húsz éve ott vagyok a legtöbb kulturális eseményen, tudósítok magas kultúráról, népi kultúráról,
popkultúráról és szubkultúrákról a klasszikus zenétől a
színházon, irodalmon, filmművészeten, képzőművészeten keresztül a fesztiválokig. Valószínűleg több ezer
könyvbemutató, tárlatnyitó, színházi előadás, összművészeti és műfajspecifikus szemle van a hátam mögött,
nem is számolom, fölösleges lenne, ahogyan azon karakterek ezreit, százezreit is felbecsülni, amelyek ezen
események nyomán születtek. Ha valaki, akkor leginkább mi, a művészeti eseményekkel foglalkozó zsurnaliszták, szerkesztők lehetnénk illetékesek véleményt
formálni ez ügyben, nem a rendezvények szervezői, még
csak nem is azoknak a közönsége, és a legkevésbé sem
azok, akik a fotelből kommentálnak könyökből, miközben azt hiszik, hogy a Tosca egy halkonzerv.
És az elmúlt két évtized alatt az összművészeti életet
tekintve igenis végigment egy lassú és emiatt kevésbé
érezhető, de cáfolhatatlan fejlődésen a város. A pandémia ugyan visszavetett ebből, de ha ezt félretesszük,
mint sorscsapást, és figyelmesen böngésszük a sajtót
vagy a közösségi médiát, észrevehetjük, hogy szépen követik egymást a különböző események, a hétnek szinte
minden napján akad valami még ilyenkor, a nyári holtszezonban is. Ősszel pedig beindul a gőzhenger, egymást érik az intézményes és civil szerveződések által
szervezett magán- és kőszínházi előadások, klasszikus
és könnyűzenei koncertek, tárlatnyitók, könyvbemutatók, irodalmi estek, író-olvasó találkozók, nagy múlttal
rendelkező, sok esetben világsztárokat idecsábító fesztiválok, akkora és olyan mennyiségben, amely egy kétszer ekkora lélekszámú településnek is dicséretére
válna. Szakmánkból kifolyólag objektív rálátással rendelkezünk erre mi, a város krónikásai, akik számos délutánunkat és hétvégénket áldozzuk rá a kulturális
eseményeken való részvételre, majd az ezekről született
beszámolókra. Sokkal objektívebb rálátással, mint azon
fotelhuszárok és képernyőik mögött gubbasztó szájkaratésok, akik szinte csak panaszkodni tudnak, méltatlankodni és zsörtölődni, de közben nem veszik a
fáradságot, hogy ellépjenek mondjuk a kis helyi kulturális egyesületek sok esetben emlékezetes élményt
nyújtó rendezvényeire (sem). Természetesen mindig
minden lehetne jobb, de Vásárhely nem Bécs, és nem
Budapest, geopolitikai helyzetéből kifolyólag nem is
volt, és nem is lesz soha az, így ha a dolgokat a helyükön kezeljük, és kissé nyitottabb csipákkal bámulunk
bele a közélet nagy olvasztótégelyébe, talán észreveszszük: a kultúraszervező intézmények és egyesületek, az
összművészeti kínálat és a lakossági lélekszám arányát
tekintve régóta közelebb állunk egy európai metropoliszhoz, mint ahhoz a vidéki kisvároshoz, ahol egykoron
csak a templom és a kocsma létezett. Még akkor is, ha
sokak számára csak az utóbbi rendelkezik bárminemű
közéleti jelentőséggel.
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Teljében a búza aratása
(Folytatás az 1. oldalról)
– Az aratás most kezdődött el, a
gazdák hozzávetőlegesen ezer hektárt arattak le. Előreláthatólag kevesebb lesz a termés, mint tavaly. Arra
számítunk, hogy a napokban lesz
egy kis eső, ami valamelyest segíti
még a búzaszemek növekedését, és
emeli ezek nedvességtartalmát,
hozzájárulva a terméshozamok növeléséhez. Ha nem lesz csapadék,
akkor 10-15 százalékos terméskiesést regisztrálunk – mondta az igazgató.
Ha nem lesz eső, nem fejlődnek ki
a kukoricaszemek
Miközben az őszi vetések Maros
megyében nem sínylették meg anynyira a csapadékhiányt, mint az ország más vidékein, gondok lesznek
a tavaszi vetésű kultúrákkal, a kukoricával és a napraforgóval.

– A megyében a legnagyobb területen (több mint 70 ezer hektáron)
kukoricát termelünk, ez a legjelentősebb kultúránk. Azoknak, akiknek
optimális időben sikerült elvetni a
kukoricát és a napraforgót, s akik
betartották az előírt technológiát,
kevesebb veszteségeik lesznek,
még akkor is, ha továbbra is csapadékszegény lesz az időjárás. Ezek a
kultúrák nagyon szépen fejlődnek.
A megyét járva látható, hogy szépek a kukoricások, csövesednek
már, de ha nem lesz eső, nem fejlődnek ki a kukoricaszemek. Azok
a gazdák, akik tavasszal későre tudták elvetni a kukoricát, nem várhatnak jó termést, mert a növények
vízhiány miatt nem fejlődtek megfelelően. Ez a jelenség a területek
legtöbb 30 százalékán tapasztalható. Mezősályiban a kukorica és a
napraforgó is szenved a szárazság-

tól, reméljük, adnak az égiek egy
kis esőt – mondta Ileana Guşatu
igazgató.
A kikötőben 1,5 lej a búza kilója
A búza árának alakulásáról az
igazgató elmondta, hogy ez mindenképpen magasabb lesz, mint tavaly. Ehhez hozzájárulnak az
előállítási költségek, drágább az
üzemanyag, jóval magasabb áron
szerezték be a vetőmagot, a műtrágyát, a vegyszereket, s ez mind meg
fog mutatkozni a gabona árában. Az
aszály miatti kisebb hozamok is felnyomják az árakat. Továbbá az a
tény, hogy az európai búzatermelés
10-15 százalékát biztosító ukrajnai
termés kérdésessé válik, nagyban
befolyásolja az árat. A hazai termelők idén 1,4-1,5 lejért értékesítették
a búza kilogrammját a konstancai
kikötőben, ez jóval magasabb ár,
mint tavaly.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Marosvásárhelyen tizenötezren még nem számláltattak meg

Több ezer kérdőívet találtak érvénytelennek
Pár nap múlva lezárul a népszámlálás, és a becslések szerint – eddig legalábbis –
Marosvásárhely 124 ezer lakosából 15 ezren nem számláltattak meg, illetve a 92 ezer
online kitöltött kérdőívből körülbelül tizennégyezret érvénytelennek
találtak.
A
népszámlálás utolsó napjainak kihívásairól Portik Vilmos,
Marosvásárhely alpolgármestere és Gáspár Botond, a marosvásárhelyi
népszámlálás
koordinátora tartott sajtótájékoztatót.

hogy a recensamantromania.ro oldalra írják be a személyazonosító
számukat, ugyanígy a család minden tagjának az azonosító számát,
hogy kiderüljön, érvényesítették-e
vagy sem a kitöltött kérdőívüket.
Ha a kitöltött kérdőívet és az adatokat érvényesítették, akkor megjelenik egy nyomtatható igazolás
(Dovadă auto-recenzare), ami azt
jelenti, hogy az illető személy
„megszámláltatott”, és bekerült az
adatbázisba. Vannak, akik e-mailben egy visszaigazoló levelet kaptak, de az nem azonos az

igazolással (dovada), s ez sokakat
megtévesztett. Amennyiben valakinek érvénytelennek minősült a kérdőíve, kérjük, látogassanak el
valamelyik népszámlálási pontra,
hogy ott újra kitölthessék a népszámlálási kérdőívet – mondta Portik,
majd
hozzátette:
a
meghosszabbított határidő is alátámasztja, az első digitális népszámlálás országos viszonylatban
akadozott, nem mentek jól a dolgok, nem olyan jól, ahogy a hatóságok elgondolták.
Az elmúlt időszak tapasztalata

Erről jut eszembe

Úgy látom, felelőtlen, pimasz madarak magasról tesznek nagyjainkra. Nem képletesen, nem célzatosan, tettüket némiképp enyhíti,
hogy ösztönösen potyogtatnak. Attól még nem feloldhatók, városi jelenlétüket megcsúfolt, letojt szoborfejek tanúsítják. Galambok? Varjak? Sirályok? Ki tudja, ritkán látni, mikor lépnek akcióba. De nem
kétséges, hogy ez a szárnyas népség hibáztatható amiatt, hogy Vásárhelyen több térplasztika, köztéri emlékmű főszereplője le van… pecsételve. Bernády György bronzfejét, Bethlen Gábor fél arcát, vállát fedi
oda nem illő szürke folt, tiszteletlen madárpecsét. Nem sorolom az ily
módon megbélyegzett emlékműveket, de szívesen pontosítanám jelzőkkel a tényt, például azzal, hogy pillanatnyi, pár napos, halványuló stb.
paca, maszat, bélyeg, akármi, vagy még szívesebben használnék múlt
időt, de sajnos inkább a folyamatos jelen jellemzi a jelzett vásárhelyi
tényállást. Hosszú hetek, hónapok óta észlelhető ez imitt-amott. Az Erdélyi Iskola tudós alakjainál még nem, arrafelé a motorzaj és a légszennyezés miatt talán kevesebb a tojófajta. De ilyen vonatkozásban
ritkán lép fel diszkrimináció, nem kétlem, hogy előbb-utóbb ott is tapasztalni fogjuk az ilyen fajta környezetrombolást. Ami a jelek szerint
a városgazdák szemét különösebben nem bántja. Van nekik elég egyéb
bajuk mostanság, sokkal nagyobbak annál, mint hogy neveletlen szárnyas népséggel hadakozzanak! De ha már eldöntötték, hogy a városszépítés az egyik fő cél Marosvásárhelyen, az ilyesmikre is jobban oda
kellene figyelniük. Nem elég szobrokat állítani, azokat, azok környékét
kellőképpen gondozni is illenék. Ami pedig a madarakat illeti, ez más
értelemben is gond. Nemcsak a csókák, a galambok is túlságosan elszaporodtak a megyeszékhelyen, már nem ijednek meg senkitől, semmitől, mind nagyobb életteret próbálnak kikövetelni maguknak. Mi
például egyik reggel arra ébredtünk, hogy éjszaka egy galambpár furakodott a harmadik emeleti nyílt erkélyünk virágai közé, és a legszebb
dísznövényünk közepén kezdi kiépíteni a fészkét. Hetekig küszködtünk
velük, amíg elriasztottuk őket, de még most sem biztos, hogy mi győztünk. Ezek a jómadarak a maguk igazát próbálják érvényesíteni mindig és mindenütt. A károgó rajokat korábban is sokan elkergették
volna, a galambok tömeges látványa viszont még ma is sok embernek
tetszik. Hangulatos tud lenni, nem mondom, de káros is. Pár napja olvastam, mekkora bosszúságot és persze kárt okozott a sok galamb
Brassóban is, ahol a település egyik legjelentősebb látványosságát, a
Fekete-templom állagát is keményen megviselte az állandó, népes jelenlétük. Befészkelték magukat a műemlék épület tetőszerkezetébe, azt
is kegyetlenül kikezdték, de az aktivitásuk még károsabb volt a templomfalak szobraira nézve. Egy szakembercsoport évek óta ezek megmentésével, restaurálásával foglalkozik, és még csak a tervezett munka
felénél tart. Komoly szakértelmet kívánó, igényes, költséges tevékenységet feltételez a helyreállítás. Nyilván nem csak az ártatlannak tűnő
gerlék, a kedvesen burukkoló, búgó, de mindent bepiszkoló, kicsipegető, gyakran betegségeket terjesztő galambok hibáztathatók mindezért, de nem árt, ha tudatosítjuk magunkban, nem csupán
végeérhetetlenül sok vers és dal ihletőjeként, nem csak a béke olajágas, fehér jelképeként szerethető lényként gondolhatunk rájuk. Összefüggéseiben kezelendő és érdemes megközelítésre környezetünkben
mindennemű életjelenség. (N.M.K.)
azt mutatta, hogy nem volt elegendő az a három összeírópont,
ezért tegnaptól új népszámlálópontokat létesítettek, hogy a város minden részét lefedjék.
Hét összeírópont működik
Marosvásárhelyen
A népszámlálás technikai nehézségein kívül a második szakaszban
az is problémát okozott, hogy az elmúlt időszakban a népszámlálók
több látogatás után sem találták otthon a lakosokat, ezeket a lakrészeket minden valószínűség szerint
lakatlannak jelölik meg, pedig
sokan vannak olyanok, akik pihenőszabadságukat töltik, s mégsem
lesznek nyilvántartásba véve.
– Becsléseink szerint 15 ezer
olyan marosvásárhelyi lakos van,

Mezey Sarolta
Ellenőrizni kell az önkitöltött
kérdőív érvényességét!
Portik Vilmos alpolgármester
hangsúlyozottan arra kérte a marosvásárhelyi lakosságot, pontosabban
azokat a személyeket, akik a népszámlálás önkitöltéses szakaszában
online töltötték ki a kérdőíveket,
hogy a recensamantromania.ro oldalon (a Verificarea autorecenzarii
menüpontnál) ellenőrizzék, hogy
érvényesítették-e a kérdőívüket és a
feltüntetett adataikat vagy sem.
– Becslésünk szerint – pontos
számaink nincsenek – ezrével,
tízezrével vannak olyan kérdőívek,
amelyeket nem találtak érvényesnek a bukaresti hatóságok. Ezért a
kitöltő személyek nem szerepelnek
az adatbázisban. Azzal a kéréssel
fordulunk a marosvásárhelyiekhez,

Fotó: Nagy Tibor

aki semmilyen fázisban sem töltött
ki kérdőívet, őket kérjük, hogy keressék fel az összeírópontokat, vagy
jelezzék a polgármesteri hivatalnak
telefonon, hogy nem találkoztak a
számlálóbiztosokkal, s szeretnék,
ha őket is megszámlálnák. A leggyorsabb, legkönnyebb megoldás,
ha a megnyitott összeírópontokat
látogatják meg – fogalmazott Portik
Vilmos.
A népszámlálás felgyorsítása érdekében keddtől hét összeírópont
működik Marosvásárhelyen –
mondta Gáspár Botond. (Ezek a
május 27-ig tartó első, önkitöltéses
szakaszban is nyitva tartottak.) Az
összeírópontok a következő helyiségekben működnek: a Tudor negyedben, a városi adóhivatal
irodájában, az Egyesülés negyedben a napipiacnál, a Kövesdombon
a Maros Művészegyüttes székházában, a központban a Panovként ismert
téren,
a
volt
leánybentlakásban, a Kornisán a
Mihai Eminescu művelődési házban, az Ady negyedben a volt sofőriskolában, az Aurel Persu
iskolában, illetve a Kárpátok sétányon a könyvtárban. Hétköznap a
Kárpátok sétányon 8–16 óra között,
a többi összeíróponton 8–20 óra között várják a lakosságot. A hétvégi
nyitvatartást az érdeklődés függvényében a napokban véglegesítik.
– Kérjük a marosvásárhelyieket,
keressék az összeírópontok bármelyikét, nem kötelező a lakcímhez
legközelebbihez menni. Ha sor lesz,
türelemre kérjük őket. Ez a legjobb
megoldás jelenleg. Persze, a számlálóbiztosok is dolgoznak, de a 121
körzetből 113 van lefedve biztosokkal – tájékoztatott Gáspár Botond,
a népszámlálás koordinátora.
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Felállni a járvány után, és menni tovább

Zárult a jobbágytelki tábor
Szombaton este gálával és
táncházzal zárták a huszonnegyedik alkalommal megrendezett Marosszéki népzene- és
néptánctábort Jobbágytelkén.
Némi borúval, de jövőbe tekintve.

Gligor Róbert László
Szombat este a jobbágytelki utcákon mindenki a művelődési otthon felé vette az irányt, hiszen
egyheti muzsika, tánc, felszabadult
jókedv és mulatás után elérkezett a
táborzáró gálaest. A hét folyamán a
kezdőknek nyárádmenti, a haladóknak magyarpéterlaki és nyárádmagyarósi, az ínyenceknek zselyki
néptáncokat oktattak, a csűrmoziban dokumentumfilmeket vetítettek, de nem feledkeztek meg
Jobbágytelke feledhetetlen Balla
Antaljáról sem, és előadással, valamint a Magos együttes koncertjével
Csiszár Aladárra is emlékeztek.
A szombat esti gála kezdetén a
szervezők oklevelet nyújtottak át
azoknak, akik az elmúlt két év online táborának megszervezésében és
lebonyolításában részt vettek, majd
színpadra léptek azok a fiatal mu-

zsikuspalánták is, akik Sinkó András keze alatt hangszeroktatáson
vettek részt a hét folyamán. Kádár
Elemér a magyarói „tudósról”, a
héten elhunyt Lovász-Jámbor Zoltánról emlékezett meg, aki nemcsak
a népi kultúra ismerője volt, de a
kommunista évtizedekben Jobbágytelkén állatorvosként és muzsikusként is ismerték. Az ő emlékére két
dalt énekelt el a közönség. Színpadra léptek a haladó táncokat tanuló táborlakók, és köszöntötték a
születésnapját ünneplő Fazakas
János (Fazi) táncmestert is, a szerencsések között pedig népdalokat,
népzenét tartalmazó CD-t, tábori
pólót, sőt egy jövő évi ingyenes tábori részvételt is kisorsoltak. Kiosztottak két elismerést is: a protugál
Serotio Renato tiszteletbeli magyar,
a finnországi Heiler István tiszteletbeli jobbágytelki címet kapott a
szervezőktől. Puskás Attila Barna
főszervező köszönetnyilvánítása
után a Maros Művészegyüttes néhány táncosa mutatott be vajdaszentiványi és gyimesi táncokat.
Egy érdekes hét ért véget, amelyen megtapasztalhatták, milyen két
online tábor után megpróbálni felállni, milyen az újratervezés után

megszervezni egy tábort egy építőtelepen, milyen egy anyagi bukás,
de jó volt azt is érezni, amit már
tudtak: hogy bármennyire is máshol
élnek, a táborozók, a szervezők és a
jobbágytelkiek összetartoznak.
– Az összetartozás és a szeretet
az, ami ezt a tábort élteti, ezért lesz
huszonötödik tábor is, lesz negyedszázados ünnep is – mondta el a
színpadon Puskás Attila, aki a gálaestet követően úgy értékelte lapunk-

nak: minden akadály ellenére érdemes ezt a tábort megszervezni, érdemes dolgozni, még akkor is, ha
pillanatnyilag úgy tűnik, hogy kevesen voltak itt. A távolmaradásnak
nem tudják az okát, lehet a vírustól
való félelem, lehet, hogy a járvány
után a társadalom másként viszonyul a kulturális és egyéb rendezvényekhez, mégis szükség van rá –
jelentette ki határozottan. Idén lényegesen kevesebben voltak a tá-

Táncelőadásokkal és hajnalig tartó táncházzal zárult az idei marosszéki tábor

R

amon többször megijesztett, igaz, sohasem szándékosan. Fekete görkorcsolyájával nesztelenül suhant végig
naponta többször a lakótelepen, csak akkor
vetette észre magát az útjába kerülő ismerősökkel, amikor jó hangosan rájuk köszönt. Az
udvarias üdvözlést sohasem mulasztotta el.
Szinte menetrendszerűen zökkentett ki gondolataimból a harsány „csókolomokkal”, a
legváratlanabb pillanatokban, időnként a
frászt hozva rám, vagy egyszerűen csak irritálva. Tegezésre, „sziázásra” sehogy sem
tudtam rávenni, néhány erőtlen próbálkozás
után erről le is mondtam. Beszélgetni viszont
– főleg ráérősebb napokon – jól lehetett a 14
éves, fürge fiúval.
– Otthon én vagyok a beszerző – magyarázta, amikor nemrég arról faggattam,
merre kering a vakáció minden délelőttjén.
– Amikor márciusban anyu megvette a szülinapomra a „görit”, amire már rég vágytam,
megígértem, hogy attól kezdve mindig én vásárolok. Jól is jön neki a segítség, mert egy
ideje sokan vagyunk. Az új apukámmal egy
nagy tesót is kaptam tavaly januárban, idén
áprilisban pedig megszületett a közös húgunk.
Anyu babakocsi nélkül ki sem mozdul a házból, apu „egy csomót” dolgozik, és a „fogadott” bátyámnak is megvan a maga dolga.
– Jól kijösztök egymással? – szólaltam
meg az egy szuszra leadott családi helyzetjelentés után.
– Szuperül. Nagyon jó fej, egyáltalán nem
érzékelteti velem, hogy négy évvel idősebb

borban, mindössze 121 bejelentkezett személy, ez talán a legkisebb
létszám az elmúlt huszonnégy év
alatt, és úgy tűnik, hogy még az elmúlt két év online táborai iránt is
nagyobb volt az érdeklődés. Az idei
táborban a hazai és magyarországi
érdeklődők mellett Finnországból,
Portugáliából és az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek „lakók”,
Ázsiát és Afrikát ezúttal senki sem
képviselte.

Fotó: Gligor Róbert László

A beszerző nyara
nálam. A haverainak is bemutatott, most már
velük is jóban vagyok, ha bajba kerülnék,
meg is védenének. Biliárdozni is voltam már
velük, és megígérték, hogy strandolni is elvisznek, csak anyu engedjen. Még nem tudok
a legjobban úszni, de velük majd biztos megtanulok.
– Jól sejtem, hogy édesanyád párjával is
jó a viszonyotok? – kérdeztem, abból kiindulva, ahogy Ramon
a férfit emlegeti.
– Nagyon. Igaz,
néha szigorú, de csak
olyankor, ha éjszaka
hangosan játszunk a számítógépen a tesómmal, és zavarjuk a kicsit. A bátyám is megkapja ilyenkor a fejmosást, nem csak én,
pedig ő már szinte felnőtt. Szóval egyáltalán
nem kivételezik az új apu. Kirándulni is voltunk együtt tavaly nyáron Bulgáriában, már
akkor láttam, hogy nagyon rendes, igazságos. Örülök, hogy anyu végre talált valakit,
akivel boldog. A korábbi kapcsolatait nem
igazán „élveztem”, igaz, nem is költözött
hozzánk egyik „exe” sem, így meg sem tudtam ismerni őket. De ezt nem is bánom – kacagta el magát Ramon, majd újra komolyság
ült a tekintetébe: – Régebb folyton elromlott
valami otthon, hol a csappal, hol a villanynyal volt baj, vagy leesett egy polc, és nem
volt, aki segítsen, csak anyu szerelő isme-

rőse. Ki is használta a helyzetet, egy szeg beütéséért 50 lejt is elkért. Most már nincsenek
ilyen problémák, a nevelőapám mindent
megjavít.
– A vér szerinti édesapáddal tartjátok a
kapcsolatot? – kockáztattam meg egy kényesebb témát. Beszélgetőtársam azonban,
mintha várta volna már a kérdést, tétovázás
nélkül, magabiztosan válaszolt.
– Nagyon kicsi voltam, amikor elváltak a
szüleim, nincsenek is
konkrét emlékeim apukámról. Csak egy fotóalbumnyi kép maradt utána, a legtöbbjükön
én is rajta vagyok, az ölében ülök. Annyit tudunk róla, hogy évek óta Angliában él, és
neki is van új családja. Időnként szokott pénzt
küldeni anyunak, de az anyagiakat leszámítva
nincs közös beszédtémájuk. Én már évek óta
nem váltottam szót vele. A Facebookon, igaz,
bejelöltem, de még nem fogadta el a barátságkérésemet. Meg is értem, biztos nem akar
fájdalmat okozni nekem, és talán magának
sem, ezért tartja távol magát tőlem.
– De ez nem bántó számodra? – firtattam
a meglepően, meghatóan felnőttes vallomás
után.
– Nem, mert nem foglalkozom vele –
emelte rám okos, barna szemét a kamaszkorba éppen csak belépett fiú.

– Az idei nyárra milyen terveid, terveitek
vannak? – váltottam újra témát, mielőtt teljesen megrekedt volna a beszélgetés.
– Most nem készülünk elutazni, ha erre
tetszik gondolni. Anyu „babázik”, mi a nagy
tesóval meg csak úgy „elvagyunk”. Ő ilyenkor még alszik, kora délutánig ki sem kászálódik az ágyból. Most érettségizett, rá is fér
a pihenés. Nekem majd ősztől kezdődik a
„hajrá”, mert nyolcadikos leszek.
– Tudod már, hogy hol szeretnél továbbtanulni?
– Még nem döntöttem el. Én nem akarok
belekapaszkodni egy álomba, mert nagyon
rossz lenne, ha már idő előtt valóságként
élném meg, és közben nem teljesülne. Nem
tartozom a legjobb tanulók közé, de utolsó
sem vagyok. Románból és magyarból elég jó
jegyeim vannak, csak a matek nem megy úgy,
ahogy anyuék szeretnék. A memóriám viszont kiváló. Amikor vásárolni megyek,
sosem böngészem a bevásárlólistát, amit
anyu rendszerint a kezembe nyom, csak egyszer otthon átfutom, és már meg is jegyeztem
mindent. Még egyszer sem vittem haza több
vagy kevesebb terméket, mint ami a listán
szerepelt, és nem is cseréltem fel az árucikkeket. Ebből arra következtetek, hogy nem
vagyok egy reménytelen eset – buggyant ki
újra a nevetés beszélgetőtársamból, aztán a
csuklóján villogó okosórára pillantva tudtomra adta, hogy késésben van, és egy vidám
„csókolom” után már tovább is száguldott a
sétányon.
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Az EU megállapodást írt alá Azerbajdzsánnal
a gázszállítások jelentős megnöveléséről
Az Európai Bizottság hétfőn
egyetértési megállapodást írt
alá Azerbajdzsánnal, ennek
értelmében Baku 2027-re
több mint kétszeresére növeli
gázszállításait az Európai
Unióba.

Szerkesztette: Benedek István

Energiaigényes anyagokat
helyettesíthet a fa egy uniós
jelentés szerint
A fa az egyetlen megújuló,
természetes erőforrás, amely
energiaigényes anyagokat helyettesíthet – olvasható a magyar Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) honlapján hétfőn közzétett összefoglalóban,
amely
a
EP
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának (AGRI)
jelentéséből készült.

A testület a faalapú helyettesítő
anyagok minél szélesebb körű alkalmazását, hatékony felhasználását
és ezek uniós támogatását javasolja.
Az állásfoglalás szerint a gazdasági
előnyök mellett a társadalmi hatások, valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások előnyei is indokolják az
erdők megőrzését, amely a biológiai sokféleségben, a szénmegkötésben,
az
édesvízellátásban
egyaránt nélkülözhetetlen. Nehezményezték ugyanakkor, hogy az erdőgazdálkodók és a tulajdonosok a
rendelkezésükre álló uniós források
felét sem használják föl. A képviselők felszólítják az uniós tagállamokat, hogy könnyítsék meg a

támogatások hozzáférését, egyszerűsítsék az adminisztrációt. Az EUnak figyelembe kell vennie azt is,
hogy a több fajból álló erdők jobban
ellenállnak az éghajlati hatásoknak,
ezért nem szabad monokultúrákat
támogatni – tették hozzá.
Mind az éghajlatváltozás, mind
az emberi tevékenység terheli az erdőket, és minden terhelés csökkenti
a kártevőkkel és betegségekkel
szembeni ellenállóképességüket –
olvasható az EP honlapján közzétett
állásfoglalás-tervezetben. Hozzátették, hogy az erdei élőhelyeknek
csupán 49 százaléka van jó védettségi helyzetben, bár azt nem lehet
kijelenteni, hogy rossz állapotúak
volnának az EU erdői. A fenntartható erdőgazdálkodás nagy múltra,
sok tapasztalatra és szakértelemre
támaszkodhat Európában, a 2030-ig
szóló uniós erdőgazdálkodási stratégia pedig biztosíthatja a kontinens
erdőinek jövőjét, hogy azok továbbra is elláthassák a funkcióikat,
segítve többek között a klímacélok
teljesítését – hangsúlyozta az AGRI.
(MTI)

A megállapodás, amelyet Ursula
von der Leyen, a brüsszeli bizottság és Ilham Aliyev, Azerbajdzsán
elnöke írta alá Bakuban, brüsszeli
megfogalmazás szerint „kötelezettségvállalást tartalmaz az úgynevezett
déli
gázfolyosó
kapacitásának megkétszerezésére
annak érdekében, hogy 2027-ig
évente legalább 20 milliárd köbméter gázt továbbítsanak rajta az
EU-ba”.
Az együttműködés keretében
Azerbajdzsán már most is növeli
az EU-ba irányuló földgázszállítását: a tavalyi 8,1 milliárd köbméterről 2022-re várhatóan 12

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) júliusi jelentésében jelentősen rontja a világgazdaság
idei várható teljesítményével kapcsolatos
előrejelzését – mondta Ceila Pazarbasioglu,
az IMF stratégiai, politikai és elemzési osztályának igazgatója a G20-ak pénzügyminisztereinek és jegybanki vezetőinek az
indonéz Bali szigetén rendezett találkozóján
vasárnap.

Az emelkedő élelmiszer- és energiaárak, a feltörekvő piacokra irányuló tőkebeáramlás lassulása, a
koronavírus-világjárvány és a gyengülő kínai gazdasági növekedés az eddig vártnál „sokkal nagyobb ki-

Mi lesz a hagyományos taxizással?

Nagy-Bodó Szilárd
A szabad verseny bizonyos esetekben nagyobb konkurenciát eredményez, ami a vállalkozások
bevételének nem kedvez, hiszen
minél több a rivális, annál kisebb
lehet a profit, viszont a fogyasztóknak nagyon is jó, hiszen a vállalatok
versenyezni fognak. Továbbá hoszszú távon a vállalatoknak is kedvező a verseny, hiszen kénytelenek
lesznek fejleszteni és nagyobb hatékonysággal dolgozni. A konkurencia pedig már egy újabb piaci
szereplő megjelenésével erősödik.
Marosvásárhelyre múlt év végén
jött be a Bolt, ami egy digitális platform, ahonnan taxikat hívhatunk,
amelyek egyik társasághoz sem tartoznak. A Bolt egyik előnye, hogy
újabb és kényelmesebb autókat
használnak, mint egyes hagyományos taxisok. A napokban pedig
újabb szereplő lépett be a vásárhelyi
piacra, az Über.
Utóbbi is hasonlóan működik,
mint a Bolt, de van egy külön része
is, az ÜberX, ahol kimondottan
luxus- vagy különleges autókkal
utazhatunk. Egy másik nagy előnye

ezeknek a szolgáltatásoknak, hogy
olcsóbbak, mint a hagyományos taxizás, legalábbis eleinte. Benne van
a pakliban, hogy a későbbiekben
emelkedni fognak az árak, de jelen
körülmények között anyagilag jobban megéri a Boltot vagy az újonnan megjelent Übert választani.
Értelemszerűen a konkurencia
nem kedvez a „hagyományos” taxisoknak, akik attól tartanak, hogy
nagyobb mértékű bevételkieséssel
kell számoljanak, ami a mostani
inflációt és a folyamatosan növekedő árakat tekintve különösen érzékeny téma. A taxisok azt is
észlelik, hogy a kényelmesebb és
jobban felszerelt autók miatt, mint

ködésünkben. Az energia azonban
csak egyike azoknak a területeknek, amelyeken fokozhatjuk az
Azerbajdzsánnal folytatott együttműködésünket, és várakozással tekintek a kapcsolatunkban rejlő
lehetőségek teljes körű kiaknázása
elé.”
Aliyev egyebek között azt
emelte ki, hogy az energiabiztonság szempontjából fontos szerepe
van annak, hogy Baku és Brüsszel
hosszú távra folytat kiszámítható
és kölcsönös bizalmon alapuló
együttműködést.
Az Európai Bizottság sajtóközleménye szerint a testület régóta támogatja a déli gázfolyosó
bővítését, amely jelentős mértékben hozzájárul a biztonságos, megbízható
és
kiszámítható
földgázellátáshoz Délkelet-Európában, továbbá a Nyugat-Balkánon is, az Adriai-tengeren áthaladó
gázvezetéken keresztül. (MTI)

Az IMF rontja az idei
világgazdasági előrejelzését

Elindult Marosvásárhelyen az Über
A kereskedelmi piacok szolgáltatása folyamatosan átalakul. Egyre több alternatíva
jelenik meg, és a fogyasztók
egyre szélesebb palettáról
tudják kiválasztani a számukra kedvező terméket vagy
szolgáltatást.

milliárd köbméterre – olvasható a
testület sajtóközleményében.
Kadri Simson energiaügyi biztos a megállapodással kapcsolatban kijelentette: „Azerbajdzsán
már megnövelte az EU-ba irányuló
földgázszállítást, és ez a tendencia
folytatódni fog: (…) 2027-re várhatóan több mint kétszeresére nő a
szállított földgáz mennyisége.
Együttműködésünk azonban ezen
is túlmutat, felgyorsítva a megújuló energiaforrások elterjedését,
és kezelve a metánkibocsátást;
ezek a lépések egyrészt növelik az
ellátás biztonságát, másrészt hozzájárulnak éghajlat-politikai céljaink eléréséhez”.
Ursula von der Leyen pedig úgy
fogalmazott: „Új fejezetet nyitunk
az Azerbajdzsánnal – az orosz
fosszilis tüzelőanyagoktól való elmozdulásra irányuló erőfeszítéseinkben kulcsfontosságú partnerrel
– folytatott energiaügyi együttmű-

amilyeneket az Über is használ, az
utasok előnyben fogják részesíteni
az új szolgáltatásokat, így nekik
csak a remény marad, hogy azok,
akiknek van egy megszokott rutinjuk, nem hagynak fel a hagyományos taxizással.
Azonban kénytelen mindenki elfogadni, hogy a nyílt versenyben
mindenki részt vehet, hiszen nem
lehet senkinek korlátozni a pénzügyi tevékenységét, ha az legális
úton történik. Venczi Vidor János
városi tanácsos nyomatékosította,
hogy az utasok kell eldöntsék, hogy
mivel fognak utazni.
A taxisok azt hangoztatják, hogy
hagyományos taxival biztonságo-

hívást jelent” a döntéshozók számára – mondta Pazarbasioglu. „Azt látjuk, hogy válság válságot követ,
ami valóban sújtja a világgazdaságot” – idézte a Bloomberg Pazarbasioglu szavait.
Az IMF áprilisban az Ukrajna elleni orosz háború
miatt 4,4 százalékról 3,6 százalékra csökkentette a
2022-re vonatkozó világgazdasági növekedési előrejelzését. Pazarbasioglu vasárnap azt mondta, hogy a
júliusban megjelenő új becslésében az IMF „jelentősen rontja előrejelzését”.
Az IMF július 26-án teszi közzé a világgazdaság
idei teljesítményére vonatkozó új várakozását. (MTI)

sabb utazni, hiszen a sofőröknek
rendelkezniük kell számos irattal és
teszttel. Állításuk szerint ez nem
mondható el a Bolt- vagy Über-sofőrökről. Azonban ez mostanra már
nem igaz. Valóban, amikor megjelentek Románia nagyvárosaiban –
körülbelül 5–6 évvel ezelőtt – a különböző alternatív taxiszolgáltatások, akkor nem volt szükség semmi
másra, csak egy olyan autóra, ami
megfelelt az előírásoknak, azaz
nem volt idősebb 13 évnél, és a vezetőjének volt legalább egyéves vezetési tapasztalata. Más iratra
akkoriban nem volt szükség. Viszont ez mostanra változott. Az
Über- és Bolt-sofőrök is orvosi és
pszichológiai vizsgát kell tegyenek,
amellett rendőrségi papírral kell bizonyítsák, hogy az elmúlt öt évben
nem volt elvéve a járművezetői engedélyük ittas vezetés miatt, vala-

Fotó: Nagy Tibor

mint, hogy nincs ellenük folyamatban bűnügyi eljárás. Továbbá az online
platformokon
keresztül
dolgozó taxisofőrök is le kell tegyenek egy vizsgát, amellyel megkapják
az
engedélyt
a
személyszállításra, ez az úgynevezett „rent a car sofőr” képesítésvizsga. Ez olyan kérdésköröket
foglal magába, mint az elsősegélynyújtás, autómechanika, biztonságos közlekedés és utasbiztonság,
illetve szerepelnek benne az iratokra vonatkozó kérdések is, azaz,
hogy milyen papírokat kell magánál
tartson egy Über- vagy Bolt-sofőr
munkavégzés közben, valamint
hány órát dolgozhat egy héten. Egy
Bolt-sofőr szerint az utolsó kérdések tekintetében van különbség, hiszen a hagyományos taxisofőrök
esetében a taxiórával kapcsolatos
kérdések is szerepelnek. A Bolt- és
Über-sofőröknek nincs órájuk, az
utas előre tudja, hogy mennyi lesz a
fuvarozási díj, amit az okostelefonra letöltött alkalmazás – amihez
csatlakoztatva van a felhasználó
bankkártyája – egyből levon a banki
egyenlegből, vagy készpénzzel kifizeti az út végén.
A két szolgálatás megjelenése óta
számos marketingkedvezmény van
érvényben, így jelenleg különösen
olcsó a velük való utazás. A lapunknak nyilatkozó Bolt-sofőr elmondta, hogy volt olyan útja is,
amikor a November 7. és a Tudor
lakónegyedek között az utas mindössze 5 lejt fizetett, a többit a Bolt
állta neki mint új felhasználónak.
Ezekben az esetekben a sofőr a cégtől kapja meg a fizetési különbözetet, vagyis nem ő kell állja a
bevételéből.
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Fazakas Árpád 73 éves
Hetvenhármat tölt Fazakas
Árpád, vagy ahogy helyi futballberkekben ismerik: Fazi. A
valamikori AS Armata kiválóságának július 20-án van a
születésnapja, az évfordulót
családi körben ünnepli –
mondta el a Népújságnak, és
ezzel az alkalommal labdarúgói és edzői karrierjéről is mesélt.

Czimbalmos Ferencz Attila
Chimica, ASA, UEFA-kupa
– Hogy van mostanában?
– Köszönöm, jól. Családi környezetben, szeretteim körében készülök ünnepelni.
– A hetvenes évek marosvásárhelyi aranycsapatának tagjai zömmel már a „hetvenkedők”
sorában vannak, és sajnos néhányan közülük már az égi pályákon
bizonyítanak...
– Jaj, de mennyire telik az idő!
Egykori társainkra, akik nincsenek
már közöttünk, gyakran gondolok
én is.
– Mennyire volt hosszú az út
Bonyhától Dicsőszentmártonig?
– Bonyhai születésű lévén, ott
kezdtem el futballozni. Miután egy
Chimica elleni meccsen két gólt is
lőttem, Dicsőbe hívtak játszani. Az
ajánlatot elfogadtam, így 1967-től
1969-ig ott szerepeltem. Amikor az
ASA-val játszottunk, akkor is szereztem két találatot. Bár kikaptunk
3-2-re, a meccs után kevéssel a volt
edzőnkkel, Brassaival az ASA-nál
találtuk magunkat.
– Tagja volt a klub mindenkori
legsikeresebb
együttesének,
amely kétszer volt 4., egyszer harmadik és egy alkalommal ezüstérmes az akkori A osztályban.
Hogyan emlékszik vissza azokra
az évekre?
– Akkor kerültem az ASA-hoz,

Fazakas Árpád (b) George Ciorcerivel egy 2015-ös rendezvényen a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.
Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

amikor kiesett az A ligából, ugyanis
az őszi idényben az idősebb, tapasztaltabb játékosokkal túl kevés pontot szerzett az alakulat. Amikor
Hajnallal, Varodival, Ispirrel együtt
engem is bedobtak a mélyvízbe,
már nem tudtuk megmenekíteni az
együttest a kieséstől. Egy év után
azonban a csapat visszakerült az élvonalba, majd fennállása legszebb
időszakát élte, amelyre büszke vagyok, hiszen én is tagja lehettem
annak az együttesnek.
– Az UEFA-kupában is pályára
lépett.
– Igen, mindhárom UEFA-kupás
párharc alkalmával (a Dynamo
Drezda, az AEK Athén és a Dinamo
Zágráb ellenin) pályára léptem, sőt,
a német csapat ellen (2-2) a Ligetben gólt is szereztem (a 49. percben). Milyen telt házas mérkőzések
voltak akkoriban, még a stadion körüli fákon is csüngtek a szurkolók!
Egyszer egy drukker leesett onnan
egy gólunknál, majdnem életét
vesztette.

Gólok, válogatottság, mezcsere
– A statisztikák szerint nem a
gólerősségéről vagy a fejeléséről
volt híres. Ezt aláírja?
– Persze. 291 A osztályos mérkőzésen 36 gólt lőttem, és mindössze
egyet fejeltem. Viszont annál több
beadásomból találtak be a hálóba a
játékostársaim. Emlékszem, hogy
az öltözőben, a szertárom falán egy
papíron statisztikát vezettem, és
minden beadásomból született gól
alkalmával húztam egy vonalat.
Egyik mérkőzés után a néhai Bóné
edzőnk elővett, hogy nem rúgtam
gólt, én pedig a papírossal bizonyítottam, hogy azért aznap is hasznos
játékos voltam. Mellettem Hajnal
Gyusziból kitört a nevetés, majd az
egész öltöző murisan jópofáskodott
a jeleneten. Amúgy én, technikás játékos lévén, inkább a közönségnek
játszottam, ezért is szerettek mindig
engem is. Soha nem szidtak ezért,
csak Bóné vagy Zavoda I.!

– Utóbbi miatt távozott az ASAtól?
– Igen. 1979-ben ő lett az ASA
edzője, de nem volt szüksége rám.
Hazatértem a Chimicához a B osztályba, és olyan jó csapatunk volt,
hogy bárkit képesek voltunk legyőzni hazai pályán. Dicsőben mindenki szeretett és tisztelt, hiszen a
város lakóinak fele bonyhai származású volt akkoriban. Most már
kevés rokonom él Bonyhán, és ritkán is járok haza, amióta eltemettük
a mostohatestvéremet. Egy évvel
később Zavodát Ördögh Attila váltotta, így visszakerültem az ASAhoz.
– Egy alkalommal az ifiválogatottban, háromszor pedig a nagyválogatottban is pályára lépett
Görögország, Törökország és
Olaszország ellen, Valentin Stănescu edzősége idején. Sőt az olaszok elleni milánói találkozó után
trikót cserélt Bettegával, a Juventus akkori klasszisával. Még őrzi
azt a mezt?
– Megvan, de már nagyon megfakult, és a szám meg a címer is lekopott róla. Akkor az én
dresszemért – amit cseréltem vele –
150 lejt fizettem. Bettega igazi világsztár volt, fogalma sem volt, ki
az a Fazakas Árpád az ASA-tól!
Elektromaros, edzősködés, család
– Mikor került az Elektromaroshoz?
– 1986-ban, egy korábbi térdsérülés miatt szögre akasztottam a
csukát, és edzősködni kezdtem a
csapatnál, amellyel feljutottunk a B
osztályba az 1986–1987-es évad
végén. Jó csapata volt akkor az
Elektrónak, hiszen többek közt ott
játszott Naste (másodedző), Körtési, Jánosi, Fanici, Karda, Vass,
Szakács, Monoki, Koncz, Cr.
Stoica, Varga L., Kalló, Papp S.,
Rîtea és Cl. Sălăgean is. A feljutás
után a játékosoktól emlékbe egy
nagy kerámiavázát kaptam, amely a
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szobámban van, és minden reggel
rápillantok, amikor felkelek.
– Melyik volt az az ASA-mérkőzés, amelyikre szívesen gondol
vissza?
– Sok emlékezetes találkozót kellene itt megemlítsek, de volt anynyira jó vidéki csapat egykoron az
AS Armata, hogy megszorongassa
a nagyokat, vagyis a Steauát, a Dinamót, az U Craiovát. Persze, ha
hagyták a bírók! Egy Dinamo elleni
fővárosi mérkőzésen a félidőben 31-re vezettünk, de a második játékrészben a játékvezetők nem
engedték, hogy átlépjünk a félpályán, meg is verettek minket. Az a
ligeti pálya, ha beszélni tudna!…
Most meg szinte nincs futballélet
városunkban, amiért nem a játékosok a hibásak, hanem a vezetők, a
támogatók, sajnos!
– Idővel még edzősködött Radnóton, Búzásbesenyőben, aztán testnevelő tanárként nyugdíjazták a
Szász Albert Sportlíceumban. Jelenleg miként kötődik a focihoz?
– Azonkívül, hogy megnézek
egy-egy meccset a televízióban,
semmi. Örvendek, hogy alkalomadtán találkozhatok egykori társaimmal, szurkolóimmal.
– A családjában szinte mindenki
sportolt: felesége kosárlabdázott
a Sportiskolánál, Andrea lánya
úszott, vízilabdázott, jelenleg edzőként tevékenykedik, Éva lánya
ritmikus sportgimnasztikázott,
Krisztina unokája Románia egyik
legtehetségesebb vízilabdázója a
Steaua színeiben, Tamás unokája
pedig a Sportlíceumnál futballozik. Családi összejöveteleken
gyakran téma a sport?
– Igen. Amúgy a családom körében érzem magam a legjobban.
Éppen ezért, mert lokálpatrióta voltam, nem kerültem el sem a Steauához, sem a Dinamóhoz – ahonnan
ajánlataim voltak –, mert akkoriban
nem az anyagiakat helyeztem előtérbe. De a családomra büszke vagyok!

Az idény egyik legfontosabb meccsét vívja ma a Ferencváros
A nemzetközi kupaszereplés
szempontjából az egyik legfontosabb mérkőzés vár a Ferencváros labdarúgócsapatára
ma, amikor 21 órai kezdettel a
Slovan Pozsony lesz az ellenfele a budapesti Groupama
Arénában a Bajnokok Ligájaselejtező második fordulós
párharcának első összecsapásán (TV: M4 Sport).

A magyar bajnok szlovákok elleni találkozóinak azért van nagy jelentőségük, mert amelyik csapat
ebből a csatából győztesen kerül ki,
az már biztosan főtáblás lesz a mostani idényben valamelyik európai
kupasorozatban. A párharc nyertesének további két riválist kell le-

gyűrnie a BL-csoportkörös szerepléshez, de ha ezek közül egyben
sem jár sikerrel, akkor is pályára
léphet ősszel a főtáblás küzdelmekben, mégpedig az előző szezonban
életre hívott Konferencialigában.
A 33-szoros magyar bajnok zöldfehér klubnál célként jelölték meg a
BL-főtáblás szereplést, miután az
együttes az elmúlt három idény
mindegyikében – kétszer az Európa-ligában, egyszer a BL-ben –
csoportkörös volt.
A sorozatban négyszer szlovák
bajnok Slovannál is úgy vélik, hogy
az elmúlt évtized legnagyobb párharca vár rájuk az FTC-vel szemben, és már a múlt héten jelezték,
kiemelt figyelmet fordítanak a biz-

tonságra, mert nem szeretnék, ha
megismétlődne az 1992-es eset. A
pozsonyi egyesület emlékeztetett:
harminc évvel ezelőtt a két együttes
pozsonyi összecsapásán sok vendégszurkoló keveredett a hazai
nézők számára fenntartott részre,
ami konfrontációt eredményezett. A
magyar nézők viszont azt tapasztalták, hogy indokolatlanul brutálisan
léptek fel a jórészt fekete csuklyát
viselő hazai biztonságiak: a meccs
második félidejében – szemtanúk
elmondása szerint előzetes figyelmeztetés és ok nélkül – berontottak
a vendégszektorba, és botokkal támadtak a szurkolókra, akiket válogatás nélkül ütöttek-vertek, súlyos
sérüléseket okozva ezzel.

A BL-selejtező első fordulójában
az FTC az idegenbeli 0-0 után hazai
pályán 5-1-re verte a kazah bajnok
Tobol együttesét, míg a Slovan két
gól nélküli döntetlen után az idegenben játszott visszavágó hosszabbításában tudta kiharcolni a

továbbjutást, miután egygólos hátrányból fordítva 2-1-re győzött.
A Ferencváros és a Slovan tétmérkőzést kétszer vívott egymással,
1992-ben Pozsonyban 4-1-re nyert
a házigazda, majd az Üllői úton
0-0-s döntetlenre végeztek a felek.

Csercseszov:
ami harminc éve történt, az történelem

Sztanyiszlav Csercseszov FTC-vezetőedző abban bízik, hogy nem a
harminc éve történt botrányos események határozzák meg a Slovan elleni mostani párharcukat. „Nem voltam ott harminc éve, és a játékosok
sem. Ami akkor történt, az történelem, nekünk viszont a jelennel kell
foglalkoznunk. Láttunk egy kétperces videót róla, amely nem a futball
reklámja volt” – mondta Csercseszov a két együttes botrányos pozsonyi
mérkőzéséről, a ferencvárosi drukkerek elleni brutális fellépésről a
keddi sajtótájékoztatón, egyúttal üzent mindkét gárda szurkolóinak.
– Azt kérem a magyar és a szlovák drukkerektől is, hogy ne a múltba
tekintsenek vissza, hanem a jelenre koncentráljanak, hogy minden normális mederben folyjon le.
Az orosz szakember az esélyeket illetően úgy fogalmazott, kétmecscses párharc esetében nem helyénvaló előnyszerzésről beszélni. Példaként említette, hogy az első fordulóban a Tobol ellen sem sikerült
eldönteni a párharcot az első meccsen, és szerdán sem biztos, hogy öszszejön.
– A csapatok értékeivel nem foglalkoznék, mert mindkét klub sorozatban négyszer volt bajnok. Az ellenfélnek is megvannak az erősségei,
de nekünk ez nem szabad, hogy nyomást jelentsen, mert egy dolgunk
van, továbbjutni – jelentette ki Csercseszov, aki nagyon örült annak,
hogy telt ház lesz a Groupama Arénában, mert ez is arra ösztönzi a játékosokat, hogy mindent kiadjanak magukból.

Botka: az FTC erősebb

Fotó: FTC

A Ferencváros válogatott védője, Botka Endre szerint nem biztos,
hogy a Slovannal a jobb csapat jutott tovább a Dinamo Batumi elleni
párharcból, egyúttal kijelentette, szerinte a Ferencváros az erősebb.
„Ennek a párharcnak más lesz a forgatókönyve, mint a Tobol elleninek
volt, mert itthon kezdünk, így támadóbban kell fellépnünk” – fogalmazott. Szerinte a csapata védelme meccsről meccsre jobb lesz, mert még
szezon eleje van, a Tobol elleni megingásokban pedig szerepet játszhatott, hogy a második félidőben már mindenki kicsit felszabadultabb
volt.
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A RAR új szolgáltatása

Futárszolgálattal is kézbesíthető a törzskönyv

A Romániai Gépjármű-nyilvántartó Hivatal július 18-a
óta bevezette a „CIV futárral”
szolgáltatást. Így a gépjármű-azonosító igazolvány
kiadását igénylők dönthetnek
úgy, hogy azt kérik, lakcímükre küldjék az okiratot futárszolgálattal.

Vagyis azonosítás és ellenőrzés
után a jármű törzskönyvének kiállítását nem kell megvárni, az okiratot futárszolgálattal elküldik
legfeljebb 3 munkanapon belül. A
határidő csak abban a kivételes
esetben lesz hosszabb, ha a törzskönyv kiállításához más hatóságokat is be kell vonni. A RAR nem

számol fel díjat ezért a szolgáltatásért, csak a futárdíjat kell megfizetni az iratok kézhezvétele után.
Az ügyfelek a RAR székhelyén
kitöltött kérelemben jelezhetik,
hogy futárral szeretnék megkapni
a jármű törzskönyvét, és mobiltelefonnal beolvasnak egy QRkódot, amely lehetővé teszi a kérés
regisztrálásához szükséges hivatkozás közvetlen elérését.
Ezek a létesítmények az ország
minden RAR-képviseletében
elérhetők lesznek. Továbbra is
érvényben marad a gépjárműazonosító igazolvány személyes átvételének lehetősége a
területi képviselet pultjánál.
Ezzel az új szolgáltatással
azoknak az ügyfeleknek segítenének, akiknek lakhelyük
nem a megyeszékhelyen van,
ahol általában a RAR-képviseletek találhatók, és ezért nagyobb távolságokról kell
visszatérniük az okiratért – tájékoztatott a RAR sajtóoszFotó: Nagy Tibor tálya. (pálosy)

A mezőgazdasági gépek mellett is

Épségben hazaérni
Zajlanak a mezőgazdasági betakarítások, ezért a közutakon
gyakorta szükség van a járművezetők türelmére. Az esti
órákban hazafelé tartó betakarítógépek fáradt vezetői
sem szórakozásból bandukolnak egy-egy hosszú nyári műszak végén. A lassú gépek
mögötti sorokban esetenként
türelmetlen sofőrök merész
manőverekkel bizonygatják
„rátermettségüket”,
pedig
megfelelő járművezetői magatartással mindenki épségben érhetne haza, hiszen
mindenik járműben valakinek
a szerettei utaznak.

dasági gépeket fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel érdemes megközelíteni, felkészülve az
átlagtól eltérő irányváltoztatásra. A
mellettük való elhaladás, előzés is
jóval veszélyesebb, nagyobb odafigyelést és türelmet igényel még jó
látási körülmények között is. A mezőgazdasági járművek előzésénél –
melyek vezetői félrehúzódással kell
segítsenek – nagyobb oldaltávolságot célszerű tartani.
A munkagépek vezetőit is
óvatosságra intik
Gyorsforgalmú utakon tilos a különleges, speciális felépítményű
mezőgazdasági gépekkel, járműszerelvényekkel közlekedni, azonban a
vidéki utakon megeshet, hogy az útSzer Pálosy Piroska
testet teljes szélességében elfoglalják.
Önjáró
kombájnok,
A mezőgazdasági idénymunkák zöldtakarmány-szecskázó gépek,
alatt bármelyik napszakban lehet ta- adapterkocsik, traktor vontatta melálkozni a közutakon túlméretes zőgazdasági munkagépek teszik
mezőgazdasági járművekkel. A
nyári betakarítási időszak javában
zajlik, ezért a sokszor gépszörnyetegnek tűnő járművekkel egyre
gyakrabban találkozni a közutakon.
Július 14-én Mezőörményesre
egy felborult traktor (a mellékelt
fotón) miatt riasztották a mezőrücsi
tűzoltókat. A mezőgazdasági gép
alá szorult 47 éves vezető életét
nem tudták megmenteni a helyszínre érkező SMURD rohammentő
szolgálat munkatársai. A hasonló és
még súlyosabb események elkerülése érdekében a mezőgazdasági
gépek biztonságos üzemeltetése
során be kell tartani a munka- és
közlekedésbiztonsági szabályokat.
Az alacsony sebességgel haladó
mezőgazdasági gépek, lassú járművek mögött feltorlódhat a forgalom,
esetenként kilométeres sorok alakulhatnak ki. Ennek ellenére az autósok, motorosok csak akkor
kezdjenek előzésbe, ha a manőver
biztonságos befejezéséhez szükséges útszakasz jól belátható – hangsúlyozzák a közlekedésbiztonsági
szakértők. A nagy méretű mezőgaz-

próbára a közúti forgalomban részt
vevő sofőrök türelmét. Ezért elsősorban a mezőgazdasági munkagép
vezetőjének kell mindent megtennie
a saját és a mások biztonsága érdekében, akár szemből érkezik, akár
őt előzi egy másik jármű, de mindenik fél részéről fontos a kölcsönös türelem és elővigyázatosság. A
mezőgazdasági munkagépek, lassú
járművek vezetői bizonyos szabályokat be kell tartsanak a közúti
közlekedésben. A 2002. évi 195-ös
számú sürgősségi kormányrendelet
értelmében az illető járműkategóriára érvényes hajtási jogosítvánnyal
kell rendelkezzenek, a tanulóvezetők pedig csak engedélyezett oktató
jelenlétében vezethetnek közutakon. A fényvisszaverő mellény
használata kötelező a járművezető
számára minden esetben, amikor a
3,5 tonnánál nagyobb teherbírású
mezőgazdasági gépen a közúton valami beavatkozást végez. Éjszaka

V. Nemzetközi Mécs László
Irodalmi Díj
„Vadócba rózsát oltok, hogy
szebb legyen a föld!” mottóval
18 év fölötti hivatásos és
amatőr költők számára hirdet
pályázatot a Pro Cultura Pannoniae Alapítvány/Országos
Mécs László Irodalmi Társaság. Támogató az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság.

érkezett művek eredetisége, líraisága, újszerű tartalmi megközelítés
alapján ítéli oda egy pályázónak a
Nemzetközi Mécs László Irodalmi
Díjat, amellyel oklevél, emlékplakett és 70.000 Ft egyszeri alkotói díj
jár. II. díj: oklevél + 30 000 Ft, III.
és IV. díj : oklevél + 20 000 Ft.
Pályázati regisztrációs díj/adomány: 5.000 Ft/pályázó, ami befizethető átutalással az alábbi
bankszámlára: PRO CULTURA
PANNONIAE
ALAPÍTVÁNY
számlaszáma, K&H Bank Zrt.
10404845-50526975-80771006,
IBAN: HU82 1040 4845 5052 6975
8077 1006. A tárgy rovatba kérik
beírni: Adomány a Nemzetközi
Mécs László Irodalmi Díjhoz. Regisztrációs díjat/adományt a kiíró
nem fizet vissza. A befolyt regisztrációs díjat/adományt kizárólag irodalmi és kulturális rendezvényeik,
pályázataik
finanszírozásához,
elektronikus webfelületeik fenntartására fordítják. Beérkezési határidő:
2022.09.30.
Bővebb
információk a www.omlit.hu honlapon találhatók. (pálosy)

tilos az úttesten hagyni traktort
vagy utánfutót.
A mezőgazdasági gépek és utánfutók csak homologált fényszórókkal közlekedhetnek, tilos az
engedélyezettől eltérő színű és erősségű vagy más figyelmeztető jelzést
szerelni rájuk. Csak akkor hajthatnak fel a közútra, ha azt közúti jelzőtábla nem tiltja, vagy ha a
jelzőtábla tiltja ugyan, de a mezőgazdasági munkaterület másként
nem közelíthető meg, a jármű érvényes hatósági engedéllyel, kötelező
felelősségbiztosítással rendelkezik,
és a fényszórók, a fék-, valamint a
jelzőberendezések megfelelően működnek. A gumiabroncsokra tapadt
sarat és egyéb szennyeződéseket a
közútra történő felhajtás előtt, az úttestre általuk felhordott szennyeződéseket is le kell takarítsák, a
terményt pedig letakarva kell szállítani.
Kihágások és bírságok
A 2,5 méter megengedett szélességet meghaladó jármű közlekedésének előírt követelményeit az
üzemeltetőnek kell betartania. Ha

egy mezőgazdasági vagy erdészeti
betakarítógép meghibásodott fékrendszerrel, kormányművel, hiányos fény- és hangszórókkal, vagy
anélkül közlekedik, kihágásnak számít, és bírságolják. De akkor is, ha
a megengedettnél nagyobb arányú
szennyezőanyag-koncentrációt tartalmaz a kipufogógáz, vagy nagy
zajt okoz a mezőgazdasági gép. A
jármű tulajdonosa vagy vezetője
köteles hatósági igazolást kérni a
rendőrségtől minden olyan esetben,
ha a jármű megsérült, de annak nem
közúti baleset volt az oka. A tűzoltókészülék, fényvisszaverő háromszög, elsősegélydoboz hiánya miatt
is bírságolhatnak.
A megengedett szélességi méretet meghaladó járművön vagy járműszerelvényen menet közben
kötelező a figyelmeztető jelzést adó
berendezés (sárga villogó) használata oly módon, hogy a sárga villogó fény a szembejövő és a követő
forgalom számára egyaránt jól látható legyen. A járművezető köteles
az útnak indulás előtt tájékozódni
az útvonal forgalmi rendjéről és az
esetleges forgalomkorlátozásokról.
A járműnek, járműszerelvénynek a
közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie.
Amennyiben a jármű vezetője az út
vonalvezetése, aktuális forgalomnagysága és az általa vezetett jármű
sajátosságai miatt úgy ítéli meg,
hogy közlekedése az átlagosnál nagyobb baleseti kockázattal jár, úgy
a közúton történő mozgását köteles
járműkísérettel is biztosítani. A járműkíséretet oly módon kell ellátni,
hogy az a veszélyes, be nem látható,
kanyargós útszakaszon „előfutó”, a
normál, egyenes útvonal vezetésű
szakaszokon kísérő járműként közlekedjen. A járműnek az úttest menetirány szerinti jobb oldalán úgy
kell közlekednie, hogy mellette legalább 3 m széles burkolt úttest szabadon maradjon a mögöttes és a
szembejövő forgalom zavartalan elhaladása érdekében. A túlméretes
jármű közlekedése során – igény és
lehetőség szerint, illetve amennyiben a 3 m nem tartható be – félreállással kell biztosítani a forgalom
zavartalan továbbhaladását.

Anyaországi és külföldön élő hivatásos és amatőr költők magyar
nyelven írt versekkel pályázhatnak
megkötés nélküli témával, alsó korhatár: 18 év. A korábban meghirdetett Nemzetközi Mécs László
Irodalmi Díj 1. helyezést elért díjazottjai nem pályázhatnak. A pályázat célja: a magyar nyelv ápolása, a
magyar irodalom és kultúra népszerűsítése, tehetségek felkutatása és
tehetséggondozás, főhajtás Mécs
László praemontrei pap-költő munkássága előtt. A pályázók maximum
2 irodalmi művel (verssel) pályázhatnak. A beérkezett alkotásokból eantológiát jelentetnek meg. A
pályázat információs e-mail-címe:
mecslaszloirodalmidij@gmail.com
A kiíró által felkért szakmai zsűri
javaslata alapján a kuratórium a be-

Fotó: ISU
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Új élet
a régi akkumulátoroknak

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Menthető a dízelmotor?

Sokan már eltemették a dízelmotort, mind a gyártók, mind pedig a
felhasználók részéről. Azonban úgy
néz ki, hogy egyesek mégis kitartanak mellette. Habár 2035 után a jelenlegi álláspont szerint az Európai
Unióban nem lesz megengedett a
belső égésű motorral szerelt autók
forgalmazása, ez a világ más részeire egyelőre nem érvényes. Így például a távol-keleti országokban
továbbra is maradhat a dízel, annak
ellenére, hogy arrafelé nincs akkora
hagyománya, mint Európában.
Viszont a Mazda most állt elő
egy új dízelmotorral, amit a CX60-ba szerelnek. A hathengeres
motorról egyelőre annyit árultak el,
hogy két teljesítményszinten lesz
elérhető: készül belőle egy 200 és
egy 254 lóerős változat. Mindkét
szinthez társul egy 48V rendszerfeszültségű enyhe hibrid rendszer.

A Mazda CX-60-ba a motort
hosszanti állásban szerelték be. A
lökettérfogatról a Mazda nem beszélt, de szinte borítékolható, a
Mazdát ismerve, valamint a hathengeres konstrukciót, hogy egy
2200 köbcentis kivitelezésűről van
szó. Az új soros Mazda-dízelmotor
pedig nem is fogyaszt olyan roszszul. Az alacsonyabb teljesítményszint mellett 4,9 litert mondanak
100 kilométerre, de az erősebb,
254 lóerős változat fogyasztása
sem mondható magasnak, a
WLTP-mérési ciklus szerint 5,3 litert kér minden megtett 100 kilométeren. A jó adatok mögött egy új
technológia állhat, amit a Mazda
DCPCI-nek nevezett el. Erről sokat
egyelőre nem árultak el, de egyes
feltételezések alapján valamilyen
előkamrás rendszerről lehet szó.

A gyártó szerint nem mellesleg
az új Skyactiv-D motor a világ
egyik legtisztább dízelje. Mondjuk,
ez a legújabb konstrukciótól el is
várható. Az már egy másik kérdés,
hogy valóban sikerül-e maradandót
alkotni, avagy mennyire lesz sikeres a Mazda új motorja. Ezekre a
kérdésekre még nem tudunk válaszolni, viszont az már szinte biztos,
hogy ez az egyik utolsó új tervezésű dízelmotor, legalábbis Európa
számára.
A tervek szerint a Mazda a CX60 után a következő, Európának
szánt újdonságába, a CX-80-ba is
használni fogja a Skyactiv-D motorcsalád legfrissebb tagját. A
Mazda CX-80 a tervek szerint
2023 második felében kerül majd a
kereskedések kínálatába.

Új Mazda-hajtáslánc

Forrás: Mazda

Toyota Prius és elhasznált akkumulátorcsomag, illusztráció

Sokan tartanak attól, hogy mi
lesz az életciklusuk végén járó akkumulátorokkal. Számos vásárlót
éppen ezt tántorít el attól, hogy tisztán elektromos vagy hibrid autót vásároljon, hiszen arra gondol, hogy
az elhasznált akkumulátor sokkal
nagyobb terhet jelent a környezet
számára, mintha egy autó folyamatosan pufogná ki magából a káros
anyagokat. Elsősorban az elektromos autók – még az akkumulátorral
együtt is – sokkal kevésbé szennyezők összességében nézve, mint a
belső égésű motorral szereltek. Természetesen az akkumulátor mindig
kérdés volt, viszont egyre több
megoldás születik. Az egyik ilyen a
Redwood Material akkumulátor-újrahasznosítással foglalkozó cégtől
származik. A vállalatnak nem mellesleg J. B. Straubel a társalapítója,
aki a Tesla műszaki vezérigazgatója
is volt.
A Redwood Material múlt héten
jelentette be, hogy az új autóipari
partnerük nem más, mint a Toyota
észak-amerikai leányvállalata. Az

Forrás: toalcar.hu

újrahasznosítási folyamatot pedig
öreg, elsősorban Priusokból származó akkumulátorokkal fogják elkezdeni. Az akkuk begyűjtése után
elsősorban egy tesztelési ciklus következik, majd ezt követően jön az
újrahasznosítási folyamat.
Az újrahasznosítás után több más
tevékenységben is részt fog venni a
Redwood Material cég, ilyen például az, hogy követi az akkumulátorok kapacitásának alakulását,
foglalkozik az adatmenedzsmenttel,
valamint az akkumulátorgyártásból
és az észak-amerikai gyárak alapanyag-ellátásából is részt vállal.
A közös cél a körkörös ellátási
láncok kialakítása, amelyek nagyban csökkenteni fogják az akkumulátorgyártás környezeti és pénzügyi
terheit.
Természetesen az akkumulátorújrahasznosítás nem olcsó mulatság. A Redwood Material az ellátási
láncok röviden tartásával fog arra
törekedni, hogy minél olcsóbban
tudja megvalósítani a folyamatokat.

Elektromos autóknak kedvező versenypálya épül
A különféle autóversenyek tekintetében léteznek különböző versenypályák is. Viszont eddig senki sem
gondolt arra, hogy az elektromos autóknak is célzottan tervezzen és építsen
egy
versenypályát.
Értelemszerűen a motorsportok szerelmesei nem tudják feldolgozni,
hogy az autók nagyon gyorsan haladnak, de ehhez a mozgáshoz nem társul hang. Sokaknak még mindig a V8
jelenti az igazi autóversenyt. Tagadhatatlan, hogy egyedi hangulata van
annak, amikor felbőg a motor, és behunyt szemmel is tudjuk, hogy most
valami elképesztő gyorsulás történik.
Viszont szép lassan érdemes lesz
hozzászokni, hogy ennek a korszaknak vége. Mind az utcákon, mind
pedig a versenyzés tekintetében –
utóbbiban később – át fogják venni
az uralmat az elektromos autók. És
mi tagadás, talán sokkal élvezetesebb
lesz ezek versenye, ha olyan pályán
mennek, ami célzottan villanymeghajtásra van optimalizálva.
Egy ilyent tervez a Motorsport
Vision nevű cég, amely még 2015ben szerezte meg az egykori katonai
támaszpontot Franciaországban,
Laon városától nem messze. Koráb-

ban egy hozzávetőlegesen 8 kilométer hosszú szupersportkocsikra
optimalizált versenypályát szerettek
volna építeni. Viszont közben felfigyeltek a villanyautók gyors térnyerésére, így átszabták az eredeti
terveket.
Az új koncepció a Couvron Eco
Circuit névre hallgat. Ez sokkal rövidebb, mint a szupersportkocsik
számára kigondolt pálya, hiszen
mindössze 3,2 kilométer hosszú.
Azonban terveznek mellette egy
350 MW-os naperőművet, ami, ha
megépül, Európa egyik legnagyobbika lesz.
De miért különösen jó egy naperőművet (vagy bármilyen más alternatív energiaforrást) tervezni egy
elektromos autóknak szánt versenypálya mellé? A válasz egyszerű: mert
így lesz valóban teljesen tiszta, azaz
karbonsemleges a versenyzés. Hiszen az autókba egyenesen a napból
tankolnak majd, így nincs szükség
arra, mint számos más versenypályán, hogy dízelgenerátorokat helyezzenek el. De még csak nem is
szénerőműből érkezik az energia.
A Motorsport Vision nevű vállalat nem mellesleg Jonathan Palmer

– egykori Forma–1-es autóversenyző tulajdonában van. A cég az
elmúlt évtizedekben történelmi brit
versenypályákat vásárolt fel, illetve

Couvron Eco Circuit

az üzemeltetésükkel is foglalkozott.
Továbbá autóversenyeket és pályanapokat is szervezett. Azaz, ha
megnézzük az eddigi eredményeit,

egyáltalán nem kizárt, hogy valóban képes lesz felépíteni ezt a versenypályát az elektromos autók
számára.

Forrás: Motorsport Vision
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A hely, ahova mindig jó visszamenni

Electric Castle-élmények
Ha valahova (vagy valakihez) hosszú időn át vissza szeretnénk
menni, akkor egy nagyon erős élmény vagy emlék köt ahhoz
a helyhez, eseményhez vagy személyhez. Sok fesztiválozó számára ilyen az Electric Castle is, ami, bár zenei stílusában egy
réteget szólít meg, ahogy a neve is utal rá, az elektronikus
zene szerelmeseit, maga az esemény hangulata mindenkit
magával tud ragadni. Számos történeten, pillanaton keresztül
lehetne bemutatni az Electric Castle-t, viszont van kettő,
amely talán valamennyire az újság hasábjain is képes közvetíteni azt az életérzést, ami júliusban Bonchidán megszokott.

Nagy-Bodó Szilárd
Ezelőtt hét évvel hatalmas esők
voltak, és lényegében térdig sárban
állt mindenki, de ez nem zavarta az
embereket, pont olyan felhőtlenül
szórakoztak, mintha sütött volna a
nap. A kempingben levő sátrakban
is állt a víz, így alternatív alvóhelyet
kellett keresni. Akkoriban még volt
beltéri színpad is, így néhányan
odamenekültünk. Összetoltunk néhány sörösládát, hátunkat a falnak
támasztva próbáltunk pihenni. Közben persze körülöttünk még buliz-

tak az emberek. Nekem nem volt
feltétlen célom, hogy elaludjak, de
a fáradtság győzött. A hasamon volt
a pénztárcám és a telefonom is, így
aludtam el. Most sokan arra gondolnak, hogy reggelre hűlt helye volt
ezeknek, de nem. Sőt valaki még be
is takart egy lepedővel.
A másik történet pedig az idei kiadáshoz kapcsolódik. Érkezésem
után találkoztam – először személyesen – egy évfolyamtársammal.
Egypár mondat után megállapítottuk, hogy az Electric Castle az a
fesztivál, ami bizonyos értelemben
visszaadja az emberekbe vetett re-

Koncert után a nagyszínpadnál

ményünket. Bulizás közben mindenki nyugodtan kikerüli a másikat,
senki nem akar előbbre furakodni a
sorban, nem kell félni a zsebtolvajoktól. Több ezer ember képes kulturáltan és egymásra odafigyelve
szórakozni. Nappal megszokott jelenség, hogy néhány fáradt fesztiválozó keres magának egy árnyékos
zugot, ahol egy kicsit aludhat. Mellettük még a beszélgetés is halkabb
volt.
Mint említettem, az Electric
Castle képes visszaadni az embe-

Véget ért a Csíkszeredai Régizene Fesztivál

A XIV. Régizenei Nyári Egyetem
diákjai és oktatói július 10–15. között zenével töltötték meg a Márton
Áron Főgimnázium méltóságteljes
tereit. A közel egyhetes tevékenységet két, a közönség számára nyitott
záróhangverseny koronázta meg.
Számokban összegezve: nyolc mesterkurzus, kilenc oktató, öt közreműködő kísérő és fordító, 60 részt
vevő diák.
A fesztivál kilenc napja alatt 24
esemény zajlott, 16 koncerttel, két
zenés helyismereti túrával, egy
könyvbemutatóval, egy filmvetítéssel, egy borkóstolóval, egy reneszánsz
gyermeknappal
és
táncházzal, továbbá egy régizeneovival, amely az idei év újdonságának számít.
Idén öt országból kilenc napon át
nyolc helyszínen több mint 170 zenészt tapsolhatott meg a publikum.
Köszönjük a feledhetetlen zenei élményt a fellépő együtteseknek: Obsidienne (FR), Madéfalvi Schola
(RO), Concerto Spiralis (HU, RO),
Sempre (RO), Cipriana Smărăndescu (IT), Canlar (HU), Kájoni
Consort (RO), Codex (RO), Flauto

Dolce (RO), Barokk Fesztiválzenekar (RO), Carmina Renascentia
(RO), Musica Historica (RO), Erich
Türk (RO) és Hortus Musicus (EE).
A fesztivál színvonalas zenei tartalma közül ezúttal hármat emelnénk ki: nagyon jó volt a
fogadtatása a franciaországi Obsidienne régizene-együttesnek az esemény hivatalos megnyitója napján.
Hatalmas sikernek örvendett a Barokk Fesztiválzenekar nyújtotta

Musica Historica

rekbe vetett hitünket. Jó példa erre
az is, hogy az évfolyamtársam az
első személyes találkozás alkalmával felajánlotta, hogy aludjak bent
nála Kolozsváron, méghozzá úgy,
hogy ideadta a lakáskulcsát, habár
ő nem is volt otthon. Meglátásom
szerint ezekkel a történetekkel jól
be lehet mutatni azt a hangulatot,
ami az Electric Castle-en uralkodik.
Egy több tízezer embert összegyűjtő, de mégis egy nagy családias
hangulatot idéző fesztivál, ahol az
emberek nem csupán egymásra,

hanem a környezetükre is odafigyelnek, hiszen a földön nem lehetett szemetet látni.
Összességében az Electric Castle
idei, nyolcadik kiadásának is megvolt az a hangulata, amiért minden
évben érdemes oda visszamenni,
amiért a fesztiválozók várják a júliust és azt, hogy Bonchidára mehessenek. Továbbá pedig a zenei
felhozatalra sem lehetett panaszkodni. Az elektronikus zene válfajain belül mindenki megtalálta a
hozzá közel álló stílust.

Bemenekülve a fák közé

A bonchidai Bánffy-kastély az Electric Castle ideje alatt

A zene és a természet fiatalító, vidámító erejével feltöltekezve
zártuk az idei fesztivált, amely július 9–17. között valóban a
régizene fővárosává tette Csíkszeredát. A közönség számára
talán kevésbé érzékelhető, de a fesztivál ideje alatt egy intenzív tanulási és próbafolyamat zajlik napközben a háttérben,
közös próbákkal, fellépésekkel, ettől olyan különleges ez az
esemény, amely így a találkozások, az eszmecserék, a kölcsönös tanulás kiváló terepe. Idén is örömmel nyugtáztuk, hogy
töretlen a régizene iránti érdeklődés, a közönség nagyon értékelte a műsorkínálatot, telt házzal tisztelve meg a helyi és
nemzetközi művészeket, valamint a szervezőcsapatot.

Fotók: Nagy-Bodó Szilárd

műsor, amelyet Ulrike Titze koncertmester vezetett, csodálatos
együttműködésben a nyári egyetem
hallgatóival, akik a madárcsicsergés, a szélfújás, a hullámok, a vihar
hangjait imitálva nagy tapsot arattak. Vasárnap a fesztivált egy világszínvonalú koncert koronázta meg:
a Hortus Musicus felejthetetlen műsorát a csíkszeredai Lux Aurumque
kamarakórussal közösen valóságos
tapsorkánnal, állva tapsolva köszönte meg a közönség.
Nagy népszerűségnek örvendtek
a múzeum régészei által vezetett
zenés helytörténeti túrák is Csíksomlyóra és Csíkszépvízre, összesen közel százan túráztak velünk a
természetben a két alkalommal. Köszönet illeti a Csíki Székely Múzeumot
és
a
Csíkszépvízi
Polgármesteri Hivatalt a partnerségért, és külön köszönet a Concerto
Spiralis és a Role együttesnek, valamint Hunyadi Koppánynak, Be-

nedek Tibor Magornak és Csibi Dávidnak.
A Régizene Zengőovi Ádám Rebeka zenepedagógus vezetésével
szintén nagyon pozitív fogadtatásban részesült, a háromnapos foglalkozáson harminc nagycsoportos és
kisiskolás gyermek kapcsolódhatott
be az éneklésbe és zenebonálásba.
A hatalmas érdeklődésnek köszönhetően a zengőovi jövőre is a fesztivál részét képezi majd.
A szombat hagyományosan idén
is a reneszánsz gyermeknapé volt,
amely zenével, tánccal, kézügyességi játékokkal, harcászati bemutatóval és kézműveskedéssel szintén
időutazásra hívta a kicsiket és nagyokat egyaránt. A reneszánsz táncház az eddigi leghangulatosabb táncalkalomnak mondható, kiváló
táncoktatókkal és nagyon jó muzsikával, vérbeli várbeli hangulattal.
Összegzésképpen elmondhatjuk,
hogy nagyon hálásnak bizonyult a
természet tematika, reméljük, hogy
a fotók és kisfilmek révén azok is

Fotó: Kis Szilárd

betekintést nyernek abba a gazdag
és különleges világba, ami a régizenélést, a régizene szeretetét jelenti,
akik nem tudtak jelen lenni a fesztiválon. Ugyanakkor fontosnak tartjuk megjegyezni a kritikusok, a
zeneértők, a szakmai hozzáértéssel
velünk együtt dolgozó sajtós kollegák aktív jelenlétét a fesztiválon.
Nagyon fontos számunkra, szervezők számára, hogy színvonalas és
tartalmas kulturális élményhez juthassanak az emberek, és a visszajelzések tükrében úgy érezzük, hogy
ez idén is sikerült. Bátran kijelenthetjük, hogy a fesztivál méltó a
Legjobb Európai Fesztiválok
(EFFE) minősítésre.
A szervezőcsapat, a Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita
Megye Tanácsának alintézménye
munkaközössége nevében hálásak
vagyunk a támogatók, a média képviselői, a partnerek, a szolgáltatók,
a fellépők, oktatók, hallgatók, kísérők és fordítók, gyakornokok, önkéntesek, valamint a közönség
irányába, akik mindannyian hozzájárultak a fesztivál sikeréhez. Hatalmas munka ennek a fesztiválnak a
megszervezése. Évről évre tanulunk
belőle, és bízunk benne, hogy jövőre is be tudjuk építeni a tapasztalatokat és tanulságokat oly módon,
hogy sikerüljön valamelyest tehermentesíteni a csapatot, hisz hozzáállásuk erőn felüli.
Ferencz Angéla,
a Hargita Megyei Kulturális
Központ menedzsere
Filip Ignác,
a Csíkszeredai Régizene
Fesztivál művészeti igazgatója
Fazakas Gabriella,
a Csíkszeredai Régizene
Fesztivál programfelelőse
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Kissinger: Putyin számára még az elődjeinél is fontosabb,
hogy egyenrangú hatalomként kezeljék
Vlagyimir Putyin orosz elnök
számára még az elődjeinél is
fontosabb, hogy egyenrangú
hatalomként kezeljék, Ukrajna pedig azért kulcskérdés,
mert Oroszország számára az
egykori Szovjetunió 1989-es
felbomlása stratégiai katasztrófa, és nem tudja elfogadni,
hogy a Berlin és Oroszország
közti terület egésze a NATO
része lett – fogalmazott Henry
Kissinger, az Egyesült Államok
99 éves volt külügyminisztere
a Der Spiegel című német hetilapnak adott interjúban,
amelyben a többi között az
ukrajnai háborúról és a KözelKeletről is szó esett.

Kissinger – aki Richard Nixon
republikánus elnök külügyminisztere volt – kifejtette: a mai napig
számos politikus fordul hozzá tanácsért, s már számos kötete jelent
meg történelmi-politikai témában.
Legutóbbi kötete hat politikai szereplő arculatát és különböző metódusait mutatja be. A Der Spiegel
újságírójának kérdésére hangsúlyozta, hogy ezek nem „követendő
példák.”

„Nem receptkönyvet írtam a
nemzetközi kapcsolatokhoz” – fogalmazott Kissinger, s hozzátette:
minden krízishelyzet más, hiszen
minden országnak más történelme
van. „A világban mindig van konfliktus, ez nem újdonság, de mindig
lehet tanulni mások helyzetéből.”
Szerinte például Putyin leginkább
Nyikita Szergejevics Hruscsovra, a
Szovjetunió volt vezetőjére hasonlít
elődei közül. Hruscsov ugyanis –
így Kissinger – arra vágyott, hogy
figyeljenek rá, és őt egyenrangú félként, országát pedig egyenrangú
nagyhatalomként kezeljék. Putyin
azonban, Kissinger szerint, „kevésbé impulzív, mint Hruscsov volt,
de sokkal sértődöttebb és kimértebb”.
A kérdésre, miszerint – filozófiailag is, de leginkább Ukrajnára vonatkozóan – jobbnak látja-e az
erőviszonyok stabilitását szem előtt
tartani a „normatív erkölcsi alapelvekkel” szemben, Kissinger az úgynevezett status quo ante példáját
húzta elő, mint a háború lehetséges
lezárását. Ez azt jelenti, hogy a
megtámadott ország a területének
93 százalékát megőrzi, ami jelzi,
hogy az ország elleni agresszió nem

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A TIMKO alkalmaz üzleteibe MUNKATÁRSAT két váltásba. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon. (66667)
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244200. (sz.)

volt sikeres. A maradék hét százalék
tárgyalási alap, s Ukrajna esetében
ezt a február 24-ei frontvonal állapotához kellene mérni: eszerint a
keleti-ukrajnai Donyec-medence és
a Krím félsziget képezné az egyeztetések tárgyát.
Ezeken a területeken ugyan kérdéses volna a tűzszünet megvalósíthatósága, fogalmazott Kissinger,
ám emlékeztetett arra, hogy Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij
is hasonlóan gondolkodott a háború
kimeneteléről. A The Financial
Times brit napilapnak nyilatkozva
az ukrán elnök úgy fogalmazott,
hogy a status quo visszanyerése
„hatalmas győzelem” lenne Ukrajna számára, s diplomáciai eszközökkel harcolnának tovább a
kérdéses térségekért.
Henry Kissinger méltatta a szuverenitás fontosságát is, amely szerine az ukrajnai a háborúban is jól
érzékelhető, szerinte ugyanis „Putyin egyértelműen alábecsülte, hogy
milyen mértékű ellenállással találja
majd szemben magát”.
Mint fogalmazott, a szuverenitás
eszméjén alapultak az európai nemzetközi viszonyok is, és ebből fejlődött ki a nemzetközi jog legalitása.
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓK szekrények, ágyak, aragázkályha.

Tel.

0748-203-420.

(16560-I)

Az ANAF felügyelői júniusban
több mint 4200 adófizetőt
ellenőriztek
Az ANAF egyik fő célja az adóelkerülés visszaszorítása, küzdelem
a gazdaság olyan ártó jelensége ellen, amely károsítja az állam jó működéséhez szükséges forrásokkal konszolidált általános költségvetést.
Ennek érdekében az Adó- és Pénzügyi Hivatal ellenőrzéseket végez,
amelyek célja az adózók által elkövetett szabálytalanságok kiküszöbölése vagy szankcionálása, ezáltal javítva az előírásoknak való megfelelést és a bevételezést.
Így a csalásokat vizsgáló ellenőrök idén júniusban több mint
2000 adófizetőt céloztak meg, számszerűsítve /felbecsülve az adózással összefüggő héát, díjakat, szociális és egészségügyi hozzájárulásokat, egyéb adókat, valamint szankciókat (bírság és elkobzás)
alkalmaztak összesen 83.631.345 lej értékben:
– 76.893.512 lej adóvonzat (292 ellenőrzési jelentésben),
– 6.737.833 lej szabálysértési szankciók (bírság, illetve elkobzás):
– 5.791.470 lejes szabálysértési bírság 733 bírsághoz kapcsolódott,
22 esetben figyelmeztetést alkalmaztak;
– 946.363 lej készpénzelkobzás, tiltott tevékenységből származó bevétel és áru elkobzása.

MINDENFÉLE

munkát és bármilyen javítást. Hívjanak bizalommal. Tel. 0767-837-782.
(14836)

festést,

meszelést,

szigetelést

polisztirénnel,

elszállítunk

törmeléket és egyéb anyagot, készítünk
kerítést.

Nyugdíjasoknak

kedvezmény.

Tel.

10%

0750-678-803.

(16151)

HÁZAK felújítását vállaljuk, tetőké-

ÉPÍTKEZÉSHEZ munkást keresek.

szítést bármilyen lemezből, cserép-

Tel. 0770-621-920. (16547-I)

ből, ácsmunkát, cserépforgatást. Tel.
0746-739-502. (16403)

MELLÉKÉPÜLETEK

bontását,

kerítések készítését vállalom. Tel. 0747VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,

javítok.

Tel.

0755-825-502.

(16520-I)

tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-

28 adózónál a tevékenység felfüggesztését rendelték el, közülük 25
adófizetőt az elektronikus pénztárgépek használatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől való eltérés miatt (21 felfüggesztés amiatt,
hogy nem rendelkeztek elektronikus pénztárgéppel, 4 felfüggesztés
amiatt, hogy nem használták az elektronikus pénztárgépet), 3 adózót a
2015. évi 227-es törvényben foglaltak be nem tartása miatt.

0746-972-003,

Az ellenőrzések eredményeként a pénzügyi főigazgatóság adózási
inaktivitás bejelentésére javasolt öt adófizetőt, az erről megfogalmazott
véleményt közölték az illetékes adóügyi szervekkel.

Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-

milyen

kis

javítást.
Fülöp

Tel.

DAJKÁT keresünk egy egyéves

Hunor.

gyermek mellé 8 órás munkaidőre.

(16399-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal búcsúzunk a
szeretett feleségtől, édesanyától,
nagymamától, anyóstól,
PUŞCAŞ (SZENGHELI)
RAFINÁTÓL
aki életének 74. évében csendesen megpihent.
Temetése 2022. július 21-én, csütörtökön 11 órakor lesz a marosszentgyörgyi temetőben.
Nyugodjon békében!
Emlékét szívünkben őrizzük.
Gyászoló szerettei,
a Szengheli család. (16558)

462-267. (16549)

lalok. Tel. 0746-638-960. (16439)

munkát, szigetelést, meszelést, bár-

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal
kommunikáció, PR- és sajtóosztálya

„Emlékezzetek, s kérlek, ne felejtsetek!
Emlékezzetek, és a végen túl is szeressetek!
Emlékezzetek, s akkor talán örökre veletek lehetek.”
Szeretettel emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, a
szentgericei
BENKE PIROSKÁRA.
Nyugodj békében, drága „Kicsimama”! (16535-I)

tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást,
VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-

csolataikat Izraellel, a helyzet még
bizonytalanabbá válhat” – fogalmazott.
Biden egyébként a szombaton
Szaúd-Arábiában, a közel-keleti országokkal tartott tárgyalásain kijelentette, hogy az Egyesült Államok
elkötelezett amellett, hogy megakadályozza Irán nukleáris hatalommá
válását.
Kissinger a fennálló ukrán–orosz
konfliktushoz kapcsolódóan kijelentette, hogy támogatja ugyan a
NATO és az Egyesült Államok
orosz agresszió letörésére irányuló
törekvéseit, s megérti, hogy Ukrajna további kisegítést és eligazítást kér, de bárhogyan is alakuljon
az ukrajnai helyzet, Oroszoroszág
és Európa viszonyát is rendezni
kell.
Hangsúlyozta: különösen fontosnak tartja, hogy Ukrajnában visszaálljon a háború előtti rend. Az
erőviszonyok egyensúlyának jelenleg felborulása szerinte nem csak
lokális, hanem globális problémává
„nőtte ki” magát, és kérdésessé vált,
hogy Oroszország képes lesz-e koherens kapcsolatot fenntartani Európával. (MTI)

Emléke él és élni fog, amíg a mi szívünk e földön dobog.
Őrizzük a képét, a mosolyát, a hangját s minden gesztusát.
Őrizzük mozdulatait, melyek bennünk élnek mind a mai napig.
Őrizzük a felénk közvetített gondolatait,
a nekünk elsuttogott szavait.

VÁLLALUNK:

Ezzel egyidejűleg 20 bejelentést nyújtottak be a bűnügyi nyomozó
szervekhez, a kártérítés összege 115 609 494 lej.

Ezenkívül az adóellenőrzési struktúrák által júniusban, a jogi és természetes személyeknél végzett 2223 ellenőrzés eredményeként több
mint 213 millió lej értékben állapítottak meg további összegeket, és 31
óvintézkedést vezettek be több mint 36 millió lej értékben. Ugyanakkor
18 bejelentést nyújtottak be a bűnügyi nyomozó szervekhez 16,12 millió lej kártérítésért.

De aláhúzta azt is, hogy a jelenlegi
helyzetben a szuverenitás alapelve
„mindent elsöprővé” vált. „Ez
pedig már csak a kulturális különbségek miatt is problémás lehet, hiszen a jelenlegi helyzetben is
látható, hogy nemcsak a világban,
de régiónként is eltérő hierarchikus
értékrendek léteznek” – fogalmazott.
A volt politikus ugyanakkor aggodalmát fejezte ki Joe Biden hivatalban lévő amerikai elnök március
végi kijelentését illetően, miszerint
„Putyin nem maradhat hatalmon”.
Kissinger szerint ez „nem volt körültekintő mondat”. Ugyanígy aggasztja
őt
Irán
nukleáris
fegyverkezési programja is. A kérdésre, miszerint tart-e attól, hogy a
Közel-Keleten nukleáris fegyverkezési verseny alakul ki, Kissinger azt
felelte: ő attól tart, hogy be is vetik
azokat.
„Amint Irán nukleáris hatalommá válik, az olyan országok,
mint Egyiptom vagy Törökország,
úgy érezhetik majd, hogy követniük
kell Teherán példáját. Tekintve a
térség országainak egymás közti
kapcsolatait, valamint közös kap-

Cím: Marosvásárhely, Kövesdomb
negyed, Koós Ferenc utca. Tel. 0745791-281. (16564-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, rokon és jó barát,
NEHÉZ IRMA
szül. Barabás
életének 88. évében csendesen
megpihent.
Drága halottunkat 2022. július 21én, csütörtökön 13 órakor kísérjük utolsó útjára a koronkai
református temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (16559-I)

VÁLLALUNK: festést, csatornajavítást, tetőjavítást, bármilyen javítást.

MEGEMLÉKEZÉS

356. (16446)

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjavítást, zsindelytető készítését, javítását, cserépátforgatást, ácsmunkát,
meszelést, vakolást, teraszkészítést,
csatornajavítást, széldeszkák javítását, festését. Tel. 0749-798-244.
(16522-I)

Fájó szívvel emlékezünk július
20-án HARAGOS ZOLTÁNRA
halálának első évfordulóján.
Emléke

legyen

áldott,

nyugalma csendes!
Bánatos felesége, leánya és
unokái. (16552-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Semmi sem fájdalmasabb az
életben, mint a szeretett
személy elvesztése. Osztozunk
kolléganőnk, Magyari IrénIldikó fájdalmában, és mély
együttérzésünket fejezzük ki
ezekben
a
szomorú
és
fájdalmas percekben, amikor
szeretett
ÉDESAPJÁTÓL
búcsúzik. A Gedeon Richter
Románia Rt. munkaközössége.
(sz.-I)
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