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Küküllőszéplak mellékutcáinak aszfaltozását késlelteti

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

Igazságtalan
pályázati kiértékelés

Jótékonysági
motorozás
Magyarfülpösre
A magyarfülpösi Szivárvány Házat
működtető Szivárvány Alapítványt támogató eseményre az idén is sor
kerül, immár kilencedik alkalommal:
szeptember 17-én, e hét szombatján
vehetnek részt rajta a segíteni szándékozók, akik – a hagyomány szerint
– egy tank benzin árával támogathatják az alapítvány munkáját.

____________5.
Jönnek a Netflixreklámok...

Az utóbbi időben elég sok előfizetőt
veszített a Netflix, így kénytelenek voltak kitalálni valami új módszert, hogy
pénzt szerezzenek. Sokat nem gondolkozhattak, mert egyből a régi recepthez nyúltak: hirdetéseket vezetnek be. Azért lesznek kivételezett filmek és sorozatok, ahol az ügyfelek
nem kell végignézzék a reklámokat.

____________8.
Megint „föltalálták
a meleg vizet”

A Kis-Küküllő medrében épülő duzzasztógát. Küküllőszéplaki vendégoldal a 6. oldalon

Fotó: Nagy Tibor

A községben 2017-ben megkezdett uniós pályázatokat azonban sikeKüküllőszéplak aszfaltozási projektjének elutasítását – melylyel az Anghel Saligny országos településfejlesztési program resen zárták, az építőanyagokat előrelátó módon beszerezték az árrobkeretében pályáztak – igazságtalannak tartja Szakács Béla banás előtt. Ivóvíz-, csatornahálózat, óvoda, kultúrotthonok felújítása, új
játszóterek és a zavartalan ivóvízellátást biztosító duzzasztógát építése
polgármester.
Szer Pálosy Piroska

tanúskodik a községfejlesztés üteméről.
(Folytatás a 6. oldalon)

20% kedvezményben részesülnek a gyermekek

antireflexes lencse rendelése esetén.

A világot manapság az energiával való
takarékosság foglalkoztatja. Kivéve a
természettel összhangban élő népeket, amelyek kimaradtak a civilizáció
áldásaiból; ők ötven év múlva is pálmalevél kunyhóban élnek majd és
nyílt tűzön sütik-főzik az ételüket (éppúgy, mint kétszáz évvel ezelőtt).

____________9.

Villanyoltás előtt
Mózes Edith
Az éves inflációs ráta 2022 augusztusában 15,3% volt. A fogyasztói árak átlagos változási üteme az elmúlt 12 hónapban (2021. szeptember – 2022. augusztus) az előző 12 hónaphoz (2020. szeptember
– 2021. augusztus) viszonyítva 11,0% – áll az Országos Statisztikai
Hivatal (INS) minapi közleményében.
A legnagyobb áremelkedés a gáz, a burgonya és az olaj esetében
volt: a gáz 70,64%-kal, a burgonya 54,34%-kal, az étkezési olaj ára
49,68%-kal nőtt.
Az INS adatai szerint a harmonizált fogyasztói árindex 2022 augusztusában 2022 júliusához képest 100,44%.
Az intézmény kiemeli, hogy a harmonizált fogyasztói árindex
(IAPC) alapján számított éves infláció 2022 augusztusában 2021
augusztusához képest 13,3% volt.
A Román Nemzeti Bank (BNR) 13,9 százalékra emelte az idei év
végi inflációs előrejelzését, jövő év végére pedig 7,5 százalékos inflációt jelez.
2022 májusában a BNR 12,5%-os inflációt becsült az év végére,
és 6,7%-ot 2023-ra.
Az egyszerű emberek rémálma az energiaárak utolérhetetlen galoppja.
Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az egész világot átfogó
áramkimaradásokat tapasztalhatunk a jövőben. Nyugat-Európa
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 57 perckor,
lenyugszik
19 óra 39 perckor.
Az év 256. napja,
hátravan 109 nap.

Ma KORNÉL, holnap
SZERÉNA és ROXÁNA napja.
SZERÉNA: a Szerénusz (jelentése: derűs, nyugodt) férfinév női
párja.
ROXÁNA: perzsa eredetű görög
női név latinos formája, jelentése:
világos, ragyogó.

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 18 0C
min. 11 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. szeptember 12.
1 EUR

4,9047

1 USD

4,8284

100 HUF

1,2405

1 g ARANY

267,8139

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
Családkonferencia Csíksomlyón
Ferenc pápa szavai – Család, hol vagy? Legyetek egy testvériesebb világ magjai! – képezik a mottóját a Gyulafehérvári
Családpasztorációs
Központ
szervezésében
szeptember 23–25. között a csíksomlyói Jakab Antal-házban zajló családkonferenciának. Az ülésszak házigazdája
Szénégető István családpasztorációs referens, marosvásárhelyi-remeteszegi plébános. A konferencián dr. Homa Ildikó szociális testvér, klinikai szakpszichológus Vál(t)ságdíj.
Fejlődési lehetőségek a családban, Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron múzeum alapítója és vezetője
Képernyőtudatos család címmel tart előadást, Simó Irma
csíkszeredai pszichológus, az Áradat egyesület vezetője A
család missziós szerepe az egyházban és a társadalomban
címmel értekezik. A rendezvényre jegyes- és házaspárokat,
illetve a családpasztoráció iránt érdeklődő fiatalokat, családbarát papokat, kispapokat és szerzeteseket is várnak.
Regisztrálni a https://csalad.ro honlapon lehet.

Biciklis reggeli
A városi kerékpározás ösztönzésére a héten minden munkanap reggel 7 és 9 óra között Marosvásárhely legforgalmasabb útkereszteződéseinél a Breakfast 4 Bikers és a
Marosszéki Közösségi Alapítvány önkéntesek segítségével
az Eldi pékség által felajánlott péksüteményekkel és a 112
Coffee & Co finom kávéjával várja a bringázókat. A helyi
közúti rendőrség önkéntesei minden pontnál ellenőrzik,
hogy a kerékpárok megfelelnek-e a követelményeknek. A
polgármesteri hivatallal közösen szervezett rendezvényen
kedden (ma) a Mărăşeşti utca és a Köztársaság tér, szerdán a Dózsa György és az 1848. út kereszteződésénél,
csütörtökön az Aranykakas környékén, míg pénteken a főtéren, az ortodox katedrális és a Forradalom utca kereszteződésénél lehet találkozni az egyesület önkénteseivel.

Cserkészet iránt érdeklődőket
várnak
A marosvásárhelyi 30-as számú gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat szeretettel várja a cserkészet iránt érdeklődő
gyerekeket és szülőket. Az első találkozásra szeptember
17-én 10 órakor a somostetői játszótéren kerül sor. A gyerekeknek kis csoportos foglalkozás, a szülőknek szülői értekezlet lesz, a program megközelítőleg 12 óráig fog tartani.
A cserkészetben fontos a hasonló korosztályúak kis csoportos tevékenysége. A természetközeli programokat fiatalok vezetik heti rendszerességgel. További részletek a
0746-799-057-es telefonszámon.

Kirándulás a Gyilkos-tóhoz
A Maros Megyei Magyar Nyugdíjasok Klubja szeptember
17-én kirándulást szervez a Gyilkos-tóhoz. Érdeklődni a
0744-928-299-es telefonszámon hétköznapokon 9–13 óra
között.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Zenekritika

Az Úr csodásan működik…

Marosvásárhelyen – nagy sikerrel – karmesterversenyt rendezett a filharmónia. Az elsőt. Nemzetközit. Kétévente megújul, és Erich Bergel
nevét viseli. Egy rendkívüli szervezőcsapat ápolta
életre a csodát, a zenekar a vállára vette, az igazgató megragadta a lehetőséget, és a megye magához ölelte. Európa muzsikusai, sőt még azon
túl is, jöttek, láttak – és látták, hogy érdemes.

Csíky Csaba
Nehéz feladatot vállalt magára a marosvásárhelyi zenésztársadalom. Vállalta a döntés súlyát, hogy meg tudja
ítélni, tud-e valaki hajlékony és mélyreható intelligenciával
fantáziadús muzsikusként vezéregyéniség lenni egy zenekar élén, s ennek a gyönyörű játéknak keretet, lehetőséget
biztosított. Elvegyülni és kiválni, a költő szerint. A zenei
ízlés és artisztikum műveltségének felismerése, egy határozott muzsikusegyéniség megérzése, mellyel a zenekaron
imponáló eredménnyel uralkodik. Erről szólt a játék.
Lássuk a végeredményt. Volt honnan meríteni, a nagyszámú jelentkező biztosította a válogatás lehetőségét. A zenekar is szavazhatott (micsoda kérdés!), és végül ez a

döntés jutott érvényre. Az első három helyen Omar El-Jamali (Marokkó), Zsíros Levente (Magyarország) és Drewellus Tobias (Németország). A döntőben mindhárman
Dvorák Új világ szimfóniájának első tételét vezényelték.
Mi döntött? Idézem Julius Harrison angol karmestert:
„Ritka eset, hogy Dvorák bármelyik zenekari darabját langyosan adják elő, annyira tele van élettel minden hangszeres szólama. Semmi sem stagnál, mert Dvorák füle minden
hangot külön hallott az összhangzatban”. A sorrend változott – Drewellus, Zsíros és El-Jamali. Mindhárman egyegy választott nyitányt is bemutattak.
El-Jamali Ponchielli – Az órák tánca, Drewellus Strauss
– A denevér és Zsíros Rossini Tell Vilmos-nyitányát, ez a
helyezés sorrendjén már nem változtatott.
1997. október 24., Marosvásárhely, református vártemplom. J. S. Bach – A fúga művészete. A partitúra dedikálása:
„Csíky Csaba úrnak hálás köszönettel a lehetőségért, hogy
ebben a csodálatos templomban muzsikálhattunk. Erich
Bergel.” Hangverseny után a tomboló sikert s a fantasztikus szellemi próbatételt még ki sem pihenő Mesternek
megjegyeztem: Ezért érdemes élni. Mire kicsit éneklő magyarsággal mondta: – Hát ezért éltem. És rábólintott.

Megjelent a Helikon szeptemberi lapszáma
Megjelent a kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat első szeptemberi, 2022/17-es lapszáma, benne Fekete Vince versei,
Mărcuţiu-Rácz Dóra vezércikke, Borsodi L. László interjúja
Fekete Vince költővel, aki szeptemberben a Helikon kiemelt
szerzője.
Verset közöl továbbá Eszteró István, Varga Borbála, prózát
Szondy-Adorján György. Florin Irimia Az amerikai kisautó regénye című prózáját Szonda Szabolcs fordításában közlik.
A Pavilon 420 hasábjain Lázár Kinga versei olvashatók, továbbá Horváth Szekeres István Ötven százalék című prózájának első része.
A Stelláriumban Codău Annamária ír Roy Jacobsen Fehér
tenger című kötetének magyar fordításáról. Esszét Száraz Miklós György közöl Madeleine Albright és Václav Havel iránytűje címmel.
A Kinematográfban Papp Attila Zsolt kritikája olvasható az
Elvis című filmről, a Theátrumban Mihai Gramatopol Moira,
mythos, drama című írásának egy részletét Karácsonyi Zsolt
fordításában közlik.
Kritikát Tamás Dénes ír Fekete Vince Halálgyakorlatok
című kötetéről, fülszöveget André Ferenc jegyez Deres Kornélia BOX és Kustos Júlia Hullámtörő című könyvéről.
Az Amplitúdóban Jakabffy Tamás Koncertek és orgonák
című rövid esszéje olvasható, az Artefaktumban Zilahi Nono
ír Botár László munkáiról, amelyekkel a jelenlegi lapszámot
illusztrálták.
A lapszám teljes tartalomjegyzéke az alábbi hivatkozáson
érhető
el:
https://uploads-ssl.
webflow.com/6240c9003f43df2b91611633/631c5715d267b1f
37cd8e164_01.%20TARTALOM.pdf

RENDEZVÉNYEK
Kamarazeneest és szimfonikus
hangverseny

Szeptember 13-án, kedden (ma) 19 órakor kamarazeneestre várják a klasszikus zene kedvelőit a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermébe. Hegedűn Zerkula
György, zongorán Horváth Edit játszik. Műsoron:
Beethoven-, Sztravinszkij- és Prokofjev-művek. 15-én,
csütörtökön 19 órakor szimfonikus hangversenyre kerül
sor a palota nagytermében. A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia szimfonikus zenekarát Andrei Gocan vezényli. Szólisták: Olaf Georgi (fuvola) és Bartha Géza
(klarinét) németországi művészek. Műsoron: Beethoven-, Oláh Tibor- és Dvorák-művek.

Képekbe zárt pillanatok

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) és
a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány szervezésében Képekbe zárt pillanatok címmel nyílik fotókiállítás szeptember 15-én, csütörtökön 18 órakor a
marosvásárhelyi Bernády Házban. A tárlat a MÚRE
idén megalakult Sajtófotó és videó-újságíró szakosztályának bemutatkozó tárlata. Ez alkalommal mutatják
be azt az emlékalbumot is, amely a MÚRE megalakulásának 30+1-es évfordulóján, 2021-ben Gyergyószárhegyen készült fényképeket tartalmazza. Fotók: Huszár

Szilamér (Sepsiszentgyörgy). A kiállítást megnyitja
Szűcs László, a MÚRE elnöke, a fotókat Nagy Miklós
Kund művészeti író ajánlja a közönség figyelmébe. Kiállítanak: Barabási Attila Csaba, Halmágyi Zsolt, Huszár
Szilamér, Karácsonyi Zsigmond, Kátai Edit, Klárik Loránd, Petke László, Pongrácz Panni, Székedi Ferenc,
Szekeres Attila, Vajda György, Veres Katalin.

Szabadkőműves-kiadványok
a Teleki Tékában

Szeptember 16-ig, péntekig látogatható még a Szabadkőműves-kiadványok Teleki Sámuel könyvtárában című
minikiállítás a Teleki Téka nagytermében. A tárlat a Teleki Sámuel-emlékév alkalmából szervezett kamarakiállítások sorát zárja, amelyek a könyvtáralapító
kancellár életének különböző aspektusait igyekeztek a
nagyközönség elé tárni az év folyamán.

Marosvásárhelyen a Tóték

Szeptember 21-én, szerdán 19 órától a nyárádszeredai
Bekecs Néptáncszínház Tóték című előadását mutatja
be Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes kövesdombi termében. Rendező-koreográfus Györfi Csaba,
zeneszerző ifj. Csoóri Sándor. Koreográfusok: Farkas
Ágnes és Farkas Tamás. Jegyfoglalás hétköznapokon
8–16 óra között a 0757-059-594-es telefonszámon. A
jegyeket a helyszínen lehet kiváltani előadás előtt egy
órával. Az előadás 14 éven alatti nézőknek nem ajánlott.
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Herszon megyében előkészített terrorcselekmények
meghiúsításáról számolt be az FSZB

A megszállt dél-ukrajnai Herszon megye Moszkvabarát tisztségviselői elleni terrorcselekmények
meghiúsításáról számolt be hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

Az FSZB szerint egy „operatív játszma” keretében hiúsították meg az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) által előkészített terrortámadás-sorozatot a Herszon megyei
katonai-polgári közigazgatás tisztviselői és a Krími Köztársaság kormányának tagjai ellen. A tájékoztatás értelmében őrizetbe vették a végrehajtókat és bűntársaikat, akiktől a
bűncselekmények elkövetéséhez szükséges eszközöket foglaltak le. A Krímben a Rosszija 24 hírtelevízió szerint két
ukrán ügynököt tartóztattak le.
Az FSZB-közlemény szerint azonosítottak egy SZBU-tisztet, aki az általa beszervezett nacionalista aktivisták tevékenységét irányította.
A Pervij Kanal orosz állami tévécsatorna úgy tudja, hogy

az SZBU a Herszon megyei Nova Kahovka közigazgatásának
oroszok által kinevezett több alkalmazottja ellen tervezett merényletet. A két állítólagos halálos áldozat, Vitalij Gura és
Szergej Tomko meggyilkolása azonban valójában nem történt
meg, az orosz biztonsági szolgálatok csak színlelték ezeket,
hogy lépre csalják az ukránokat. A Gura polgármester-helyettes ellen elkövetett merényletről augusztus 6-án, Tomko rendőrfőnök-helyettes haláláról pedig két nappal később történt
hamis bejelentés. A televízió szerint mindkét tisztségviselő él.
A merényletet a lépre csalt Ilja Bondarcsuk, az SZBU tisztje
készítette elő; a helyiek pedig, akikkel a merényletek végrehajtásához kapcsolatba lépett, az FSZB felügyelete alatt kommunikáltak vele. Ennek köszönhetően azonosították és vették
őrizetbe állítólag a csoport „krími sejtjének” tagjait az orosz
biztonsági szolgálatok. A merénylők kiszemelt célpontjai között szerepelt még Kirill Sztremouszov, Herszon megye
Moszkva-barát vezetésének helyettes vezetője is. (MTI)

Megkezdődött a 2016-os brüsszeli terrortámadások
elkövetőinek pere
Előzetes meghallgatással, a NATO egykori központjában megkezdődött Brüsszelben a 2016-os
brüsszeli terrortámadások pere – tájékoztatott a La
Libre Belgique című belga napilap hétfőn.

A legkevesebb hat hónaposra tervezett pert a NATO egykori
központjában folytatják le. A nyitótárgyaláson eljárási kérdések tisztázása, valamint a tanúk kilencszáz főt is meghaladó
névsorának véglegesítése szerepel. Az eljárás során kilenc
gyanúsított áll majd a bírák elé, akiket terrorizmussal, emberöléssel, ezek kísérletével és szervezett terrorista tevékenységben való részvétellel vádolnak. Egyikük szervezett terrorista
tevékenységben való részvétel miatt felel az eljárás során. A
bíróság egy további terrorista ügyében is dönt majd, de az érintett távollétében, mert ő feltehetően meghalt Szíriában.
A beszámoló szerint a kilenc vádlott megjelent a per hétfői
nyitótárgyalásán: egy erre a célra kialakított „üvegkalitkában”
ültek. Az egyik fővádlott, Salah Abdeslam tisztességtelennek
nevezte, hogy üvegezett fülkékben kell részt venne a tárgya-

láson, ezért többi társával együtt elhagyta a tárgyalótermet. Őt
tavaly júniusban életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték a
2015-ös párizsi terrortámadásokban való részvétele miatt, valamint egy másik eljárásban 20 év börtönbüntetésre, amiért
2016-os letartóztatása során rálőtt a rendőrökre.
Az üvegkalitkák alkalmazását a védelem többször bírálta,
mondván, hogy ellene mond az ártatlanság vélelme elvének,
és megnehezíti a kommunikációt a vádlottakkal a tárgyaláson.
A tárgyalás a tervek szerint október 10-én az esküdtszék tagjainak kihirdetésével, majd október 13-án a tanúk meghallgatásával folytatódik.
2016. március 22-én Brüsszelben, először a Zaventem nemzetközi repülőtéren, majd fél órával később az európai uniós
negyed közelében lévő Maelbeek metróállomáson hajtott végre
öngyilkos merényletet egy dzsihadista csoport. A támadásokban 32-en meghaltak – köztük a három elkövető –, valamint
340-en megsebesültek, köztük két magyar. A történteket az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára. (MTI)

Svéd választások: szerdára várható végleges eredmény

A svéd választási hatóság szerint szerdára várható
a hét végén tartott parlamenti választások végleges
eredménye. A hétfőn közölt előzetes eredmények a
svéd konzervatív pártok győzelmét jelzik a Magdalena Andersson kormányfő vezette baloldali pártszövetség felett.

A végeredményt eredetileg vasárnap a késői órákban akarták bejelenteni, de a választási hatóság hétfői közleménye szerint a szoros szavazati arányok miatt szerdáig várni kell,
amikorra az összes szavazatot, köztük a külföldön leadott voksokat is megszámolják.
Svédország nyolc parlamenti pártja egy négypárti konzervatív tömbre és a Magdalena Andersson szociáldemokratái
által vezetett baloldali tömbre oszlik.
Az előzetes adatok alapján a miniszterelnök vezette Svéd
Szociáldemokrata Párt ugyan minden más pártnál több szavazatot, a voksok 30,5 százalékát szerezte meg, egyelőre mégis
úgy tűnik, hogy a baloldali pártokból álló blokk nem tud többséget szerezni a 349 fős parlamentben, a Riksdagban.
A választók voksolás utáni megkérdezésén alapuló felmérések (exit pollok) vasárnap estig az Andersson vezette pártok
szoros győzelmét jósolták, de hétfőn kora reggelre már a tényleges szavazatszámlálás alapján a konzervatívok felé billent a
mérleg: a véglegeshez közeli eredmények szerint 176 mandátumot szereztek, míg a balközép 173 mandátumot gyűjtött.
A kormányfő a támogatóihoz intézett beszédében úgy fogalmazott, hogy bár az eredmények nem egyértelműek, az már

nyilvánvalóan kiderült, hogy a szociáldemokrata mozgalom,
amely a társadalmi egyenlőség és az erős jóléti állam megteremtésének eszméin alapul, továbbra is erős Svédországban.
A választáson a még nem végleges összesítés alapján a bevándorlásellenes Svéd Demokraták (SD) a párt eddigi legjobb
eredményét hozva a szavazatok majdnem 21 százalékát tudta
megszerezni. A párt a lőfegyver használatával járó garázda
bűncselekmények és a bandákban elkövetett erőszak visszaszorítására tett ígéreteivel tudott előretörni, mivel ezek sokak
biztonságérzetét megingatták Svédországban.
Támogatóihoz szólva Jimmie Akesson, az SD vezetője a
választási eredményekre utalva kijelentette: „Immár mi vagyunk Svédország második legnagyobb pártja, és úgy tűnik,
ez így is marad”. Hozzátette: az a céljuk, hogy bekerüljenek a
kormányba. Korábban a jobbközép Mérsékelt Párt volt az ország második legnagyobb pártja, amely most a szavazatok 19
százalékát kapta meg. A Mérsékelt Pártot vezető Ulf Kristersson bejelentette követőinek: készen áll arra, hogy megpróbáljon egy stabil és hatékony kormányt alakítani.
Függetlenül a választások végső eredményétől, Svédországban hosszadalmas kormányalakítási folyamat várható, akárcsak a 2018-as választásokat követően.
Az 55 éves, közgazdász Andersson alig egy éve lett miniszterelnök, ő az első nő a poszton Svédországban. Ő nyújtotta
be Stockholm történelmi jelentőségű NATO-csatlakozási kérelmét, reagálásként egyebek között arra, hogy Oroszország
februárban háborút indított Ukrajna ellen. (MTI)

Izrael már jövőre szállíthat földgázt Európába
Izrael valószínűleg már 2023-ban beindíthatja Európába irányuló földgázexportját, pótolva az orosz
szállítások visszafogása miatt kieső mennyiség
nagyjából 10 százalékát – mondta Jair Lapid izraeli
miniszterelnök hétfőn Berlinben Olaf Scholz német
kancellárral folytatott megbeszélése után.

A két kormányfő közös tájékoztatóján Jair Lapid kiemelte,
hogy Izrael bekapcsolódik az orosz földgáz kiváltását célzó
európai erőfeszítésekbe. Hozzátette, hogy hazájában számos
feltörekvő technológiai vállalkozás – startup cég – tevékenykedik a megújuló energiaforrások hasznosításának területén,
és Izrael itt is együttműködne Németországgal, amely „szuperhatalom az innovációban”. Olaf Scholz a többi között arról
szólt, hogy Németország az izraeli fejlesztésű Nyíl-3 rakétarendszerrel korszerűsítené légvédelmét. Ezzel kapcsolatban
Jair Lapid elmondta, hogy egyelőre csak egy „lehetséges üzletről” van szó, de mindenképpen azzal számolnak, hogy Izraelnek lesz szerepe a német védelmi képességek
fejlesztésében, méghozzá főleg a légvédelem területén, és
erről napi szinten egyeztetnek német partnereikkel.
Azzal kapcsolatban, hogy Mahmúd Abbász palesztin elnök
augusztusban Berlinben a német kancellárral tartott tájékoztatóján a holokauszthoz hasonlította Izrael palesztinokkal szembeni politikáját, Jair Lapid kiemelte, hogy Olaf Scholz – aki

csak a közös tájékoztató után utasította el a palesztin elnök kijelentését – egyértelműen elhatárolódott Mahmúd Abbász „egyszerűen szörnyű” mondataitól, amiért köszönetet érdemel.
Jair Lapid és Olaf Scholz egyaránt hangsúlyozta, hogy a
nácik törekvése a zsidó nép kiirtására példa nélküli az emberiség történetében és nem hasonlítható semmihez.
Jair Lapid kiemelte, hogy a palesztin vezető berlini kijelentéséből kibontakozó felfogás jellemzi a palesztin gyerekeknek
készült tankönyveket is. A palesztinokat így már gyerekkortól
kezdve „gyűlöletre uszítják”, amit nem szemlélhet tétlenül a
civilizált világ – mondta az izraeli kormányfő.
Olaf Scholz és Jair Lapid tájékoztatóján az is megmutatkozott, hogy a német és az izraeli vezetés továbbra sem ért egyet
az iráni nukleáris program korlátozásáról szóló 2015-ös nemzetközi megállapodás (JCPOA) felújításának ügyében.
Olaf Scholz kiemelte: a közeli jövőben ugyan nem várható,
hogy Irán elfogadja a megállapodásban részes európai országok – az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország
– által a megegyezés felújítására tett javaslatokat, de van esély
az előrelépésre, ezért az európai felek „türelmesek”.
Ezzel szemben Jair Lapid kijelentette, hogy a 2015-ös megállapodás megbukott, és súlyos hiba lenne visszatérni hozzá. Mint
mondta, helyzetértékelésének alátámasztására érzékeny hírszerzési információkat osztott meg a német kancellárral. (MTI)
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Ország – világ
Drágult a földgáz

A földgáz drágult a legnagyobb mértékben az elmúlt
évben, az ára 70,64 százalékkal nőtt idén augusztusban tavaly augusztushoz képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett
adataiból. A nem élelmiszer jellegű termékek közül jelentősen nőtt az ára az üzemanyagoknak és a hőenergiának is: egy év alatt 31,48, illetve 22,98
százalékkal. A múlt hónapban az üzemanyag ára 2,28
százalékkal, a telefonszolgáltatások díja 0,9 százalékkal, a közúti szállítás díja 0,15 százalékkal csökkent. Az INS hétfőn közölt adatai szerint a júliusi 14,96
százalékról augusztusban 15,32 százalékra nőtt az
éves infláció Romániában. Az élelmiszerek 18,22, a
nem élelmiszer jellegű termékek 15,98 százalékkal
drágultak, a szolgáltatások díja 8,26 százalékkal nőtt
a múlt év azonos hónapjához képest. (Agerpres)

A nettó átlagbér 3975 lej

Az országos bruttó átlagbér 8 lejjel (0,1 százalékkal)
6405 lejre csökkent júliusban júniushoz képest, a
nettó átlagbér pedig 3975 lej volt, két lejjel (0,1 százalékkal) kevesebb, mint egy hónappal korábban –
közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet. A legnagyobb nettó átlagbért – 9549 lej – az információtechnológiai ágazatban (beleértve az informatikai
szolgáltatásokat) jegyezték, a legkisebbet – 2273 lej
– pedig a vendéglátóiparban. Ami a közalkalmazotti
szférát illeti, a tanügyben 6,6 százalékkal, a közigazgatásban 1,5 százalékkal, az egészségügyben pedig
1 százalékkal csökkent a nettó átlagbér júliusban júniushoz képest. (Agerpres)

Repülőszerencsétlenség

Lezuhant egy kis méretű repülőgép vasárnap este a
Suceava megyei Hurjuieni település közelében, a
benne ülő két férfi életét vesztette – tájékoztatott a
katasztrófavédelem. Alin Găleată, a Suceava megyei
katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője elmondta,
katonai tűzoltók és mentősök szálltak ki a helyszínre,
de a repülő két utasán nem tudtak segíteni. Az egyik
a gép tulajdonosa volt, egy Suceava megyei 42 éves
férfi, aki néhány napja vásárolta meg a repülőt, és repülővezetői órákat vett. A gép másik utasa egy 30
éves bukaresti pilótaoktató volt. A szóvivő azt is elmondta, a gép nem gyulladt ki a becsapódás után. A
hatóságok nyomozást indítottak. (Agerpres)

Ingadozó hőmérsékletre
kell számítani

Ingadozó hőmérsékletre van kilátás a következő két
hétben – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szeptember 12-25-i időszakra vonatkozó
előrejelzéséből. Erdélyben a következő napokban
maximum 18-19 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, éjszakánként 6-8 fokra hűl le a levegő. Szeptember 14. és 16. között itt is felmelegedés várható,
a legmelegebb órákban 24-25 fokos, a leghűvösebb
napszakokban 12-14 fokos átlagértékekkel. Ezt követően hirtelen lehűlés áll be, nappal sem lesz melegebb 14 foknál, és csípős, 3-4 fokos hajnalokra kell
felkészülnünk. Jövő hét végére kissé megenyhül az
idő, a maximumok azonban már nem fogják meghaladni a 20 fokot, a minimumok pedig 6-8 fok körül alakulnak majd. Kiadós esőre inkább szeptember
15–18. között, enyhe, helyi szemerkélésre viszont itt
is mindvégig számíthatunk. A hegyvidéken is hűvös
idővel rajtol a hét, szeptember 14–16. között itt is langyos őszi időre számíthatunk, majd fokozatos lehűlés
kezdődik. (Agerpres)

Villanyoltás előtt
(Folytatás az 1. oldalról)
egész évben energiahiánnyal küzdött, a nyári hőség
csak súlyosbította a problémát. Bénító hőhullámok sújtották Nagy-Britanniát, Spanyolországot, Portugáliát
és Franciaországot, a rekordmagasságú hőmérséklet
hatalmas tüzeket és több ezer ember halálát okozta.
A Business Insider szerint kevés az azonnali megoldás, de az éghajlatváltozás folytatódásával egyre erősebb a törekvés a villamosenergia-hálózatok megújuló
energiával és hatékony energiatárolással történő megerősítésére.
Az árampazarlás csökkentésére szólította fel a lakosságot szombaton Nicolae Ciucă kormányfő, a Nemzeti
Liberális Párt (PNL) elnöke. Mint mondta, egyelőre
nincs műszaki megoldás, ezért fordulnak felhívással a
lakossághoz, hogy csökkentse a pazarlást. Klaus Iohannis államfő azt mondta, hogy a miniszterelnök és az
energiaügyi miniszter is biztosította őt arról, Románia
rendelkezik a szükséges gáztartalékokkal ahhoz, hogy
átvészelje a telet. Kell spórolni, de senki sem akarja,
hogy az intézményekben hidegben üljenek vagy hogy
otthonaikban dideregjenek – mondta az államelnök.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke pénteken kijelentette, nem kérheti senkitől, hogy az áramfogyasztás
csökkentése érdekében kapcsolja le a villanyt. Ő élt a
kommunizmusban, tudja, mit jelent ez, nem szeretne
visszatérni azokba az időkbe.
Ám vannak bizonyos jelek világszerte, amelyek arra
mutatnak, hogy akár vissza is fordulhat a történelem kereke.
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Tájékoztató a szociális
utalványkártyákról

Az EP-plenáris napirendjén

A magas energiaárak
Az Európai Parlament szeptember 12-15. közötti plenáris ülésén Strasbourgban a
képviselők több fontos témát
vitatnak meg, ilyenek egyebek mellett az erdőirtások, a
kohéziós politika vagy az
alapjogok kérdése az unióban.

Egyik téma: az Európai Unió
helyzete. Szerdán 9 órakor az Európai Bizottság elnöke, Ursula von
der Leyen megtartja parlamenti évértékelő beszédét, amelyet vita
követ.
Másik fontos téma a magas
energiaárak Európában. A képviselők a Tanáccsal és a Bizottsággal
vitatják meg a drámai mértékben
emelkedő energiaárakra adandó
uniós választ.
A megújulóenergia-termelés fokozását és az energiafelhasználás
mérséklését célzó „Irány az 55%!”
csomag egyes programjairól szerdán szavaz a plénum.
A Parlament szerint Magyarország többé nem tekinthető teljes
mértékben demokráciának. Az

uniós értékeket rendszerszintű veszély fenyegeti Magyarországon,
mondják a képviselők abban a jelentéstervezetben, amely a 7. cikk
szerinti eljárás kezdete óta történteket vizsgálja.
Megfelelő minimálbér: végső
döntés a tisztességes megélhetést
garantáló új szabályokról címmel
az EP várhatóan jóváhagyja a minimálbérről szóló új szabályokat,
amelyek megemelik az életszínvonalat, segítik a kollektív bértárgyalásokat, és kezelik a munkahelyi
szegénységet.
Finnország miniszterelnöke,
Sanna Marin kedden délelőtt szólal
fel a plenáris ülésen, beszédében az
unió jelenlegi helyzetével és az EU
előtt álló kihívásokkal foglalkozik.
Az erdőpusztítással kapcsolatosan új vállalati szabályok készülnek. A képviselők azt kérik, hogy
az Európai Unióban ne lehessen
olyan terméket forgalmazni,
amelynek előállításához erdőterületek kiirtására vagy termőföldek
lerontására volt szükség.
Napirendre kerül a kohéziós po-

Sanna Marin, Finnország miniszterelnöke
(Forrás: Wikipédia)

litika is. Eszerint több befektetés
szükséges a felzárkóztatáshoz. A
képviselők az elmúlt évek kohéziós politikáját értékelik, és további forrásokat kérnek.
Az EP értékeli az unióban tapasztalt alapjogokat 2020–2021ben. A képviselők számba veszik a
legfontosabb ügyeket, megfogalmazzák a problémákat, és javaslatot tesznek a szabadság, az
egyenlőség és a jogállamiság hatékonyabb védelmére az Európai
Unióban. (mózes)
Forrás: az EP honlapja

Blue Air, „egy előre bejelentett csőd krónikája”
A Blue Air jelenlegi helyzete
„egy előre bejelentett csőd
krónikája”, a vétkesek elsősorban a cég részvényesei,
akik „fütyültek az utasokra”
– mondta az Agerpresnek
adott interjúban a Turisztikai
Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke.

Alin Burcea adatai szerint
mintegy 3 millió euróra rúg az utazásszervezők vesztesége, akik a légitársaság járatainak törlése miatt
kénytelenek
voltak
további
jegyeket vásárolni a turisták hazaszállítására.
Az ANAT alelnöke elmondta, az
ilyen helyzetek elkerüléséért a légitársaságok járatonként 0,5 eurós
összegből létrehozhatnának egy
utasgarancia-alapot, hogy az utasok ilyen helyzetekben kártérítést
kapjanak. Szerinte ugyanilyen típusú garanciaalapot kellene létrehozniuk az utazási irodáknak is,
hogy a turisták az összes pénzüket
visszakapják valamelyik piaci szereplő csődje esetén.
Burcea kifejtette azt is: kívánatosnak tartaná, hogy a korrupcióellenes ügyészség (DNA) vagy a
miniszterelnök ellenőrző testülete
vizsgálódjon a Blue Air által törölt
járatok ügyében. Hozzátette, az
ANAT módosítana az utazási cso-

Romániát csak Portugália előzi
meg, amely 2,9 millió biciklit
gyártott 2021-ben. A harmadik helyen Olaszország áll 1,9 millió kerékpárral, majd Németország és
Lengyelország következik 1,4 millió, illetve 1,2 millió darabbal.
2021-ben az EU 921 millió euró
értékben exportált kerékpárokat az
unión kívüli országokba, illetve
1,896 milliárd euró értékben im-

megkapja a kártyáját, melyet fel is
töltenek az önnek járó összeggel.
Megkaptam a kártyámat, de
nincs feltöltve. Miért?
A minisztérium addig nem töltheti fel a kártyát, amíg nem kapott
visszaigazolást a postától arról,
hogy a kártyát kiszállította önnek.
Ez a visszaigazolás olykor késhet.
A visszaigazolást követő 48 órában
feltöltik a kártyát. Ha van kártyája,
de nincs feltöltve, hívja a 031.9268as telefonszámot.
Elvesztettem a kártyámat, illetve
nem működik a kártyám, hol
tudom jelenteni?
Ilyen esetekben új kártyát kérhet:
ha felhívja a telefonos ügyfélszolgálatot vagy a kibocsátó mobilalkalmazáson keresztül jelenti.
A 250 lejes utalványokra jogosultak az egyszülős vagy legalább
két gyereket nevelő családok, amelyeknek az egy főre eső havi nettó
jövedelme 600 lej alatt van. Ugyanakkor megkapják a támogatást a fogyatékkal élők és a kisnyugdíjasok,
akiknek jövedelme 1500 lej vagy
annál kevesebb, valamint a garantált bérminimumon élők és a hajléktalan személyek.
Telefonos ügyfélszolgálatok:
Edenred: 0213-013-303
Sodexo: 0212-044-664
UP România: 0374-662-273
Ha további kérdései vannak az
utalványokkal kapcsolatban, itt
megtalálja a választ a leggyakoribb
kérdésekre: https://bit.ly/3RAgcGY.
(RMDSZ-tájékoztató)

Romániában a könyvtárak fele
bezárt az utóbbi három
évtizedben

Fotó: Aeroport Oradea

magok értékesítését szabályozó
2018/2-es
kormányrendeleten,
mert szerinte nem normális, hogy
a turisztikai ügynökségek megszenvedjék valamely légitársaság
csődjét.
A Blue Air szeptember 6-án jelentette be, hogy 12-éig felfüggeszti a romániai repterekről
induló valamennyi járatát. A döntést azzal indokolta, hogy nem
tudja fedezni a járatok napi működtetésével járó költségeket,
mivel a környezetvédelmi minisztérium zárolta a légitársaság számláit.

A kormány 5 millió lejt utalt ki
a tartalékalapból a Blue Air járatainak törlése miatt külföldi reptereken rekedt romániai utasok
hazaszállítására.
Bár a Környezetvédelmi Alap
Igazgatósága (AFM) utóbb közölte, hogy felfüggeszti a vállalat
számláinak zárolását, és 12 hónapos ütemtervet szab meg a tartozása kifizetésére, a légitársaság
pénteken bejelentette, hogy csak
október 10-étől indítja újra járatait,
mert jelenleg üzemanyagra sincs
pénze. (Agerpres)

Eurostat: Az EU két legnagyobb
kerékpárgyártója Portugália és Románia
Tavaly megközelítőleg 13,5
millió kerékpárt gyártottak
az Európai Unióban, 11 százalékkal többet, mint 2020ban,
és
a
legnagyobb
kerékpárgyártók közé tartozik Románia is 2,5 millió legyártott darabbal – derül ki
az EU statisztikai hivatalának
(Eurostat) hétfőn közzétett
adataiból.

Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma augusztus
végén újabb 250 lejes részletet töltött fel a Támogatás Romániának
segélycsomagban megjelenő szociális kártyákra. A támogatás összértéke 3,1 milliárd lej, és körülbelül
2,5 millió nehéz helyzetben lévő állampolgárnak biztosít lehetőséget
meleg étel és élelmiszer vásárlására.
Az összeget kéthavonta utalják, és
a program végéig összesen 1000 lej
értékű támogatáshoz jutnak a rászorulók.
Az RMDSZ közleményben tájékoztat arról, hogy összegyűjtötték a
leggyakrabban előforduló kérdéseket azok számára, akik jogosultak,
de nem kapták meg a pénzt, vagy az
utolsó kiutalás óta váltak jogosulttá,
és az alábbiakban megválaszolják
őket.
Jogosult vagyok, miért nem kaptam kártyát?
Lehetséges, hogy a kiosztáskor
ön nem volt otthon. Elsőként keresse kártyáját a legközelebbi postahivatalnál. Ha ott nem találja,
hívja a 031.9268-as telefonszámot.
A program kezdete óta lettem jogosult, kihez fordulhatok? Hol
tudom ellenőrizni, hogy jogosult
vagyok-e?
A lakóhely szerinti területi nyugdíjpénztárnál, illetve a directia.comunicare@mfe.gov.ro
e-mail-címen tud érdeklődni arról,
hogy ön jogosult-e az utalványkártyára. Ha a program indulása után
vált jogosulttá, ebben a hónapban

portált kétkerekűeket ezekből az
országokból.
Az Eurostat statisztikái szerint
2021-ben az EU 1.487.700 darab,
433 millió eurót kitevő klasszikus
kerékpárt exportált összesen, 16%kal többet, mint 2020-ban. Ugyanakkor 5.743.700 darabot importált,
összesen 1,046 milliárd euró értékben, ami 17%-os növekedést jelent
éves összevetésben.
Tavaly összesen 315.800 elektromos biciklit (488 millió euró) exportált, illetve 1.148.600 darabot
(849 millió euró) importált az EU
az unión kívüli államokból. 2020hoz mérten a kivitt elektromos kerékpárok száma 15 százalékkal, a
behozott járműveké 37 százalékkal
emelkedett 2021-ben.
2021-ben az EU kerékpárexportjának legnagyobb része (30%)

Nagy-Britanniába irányult, majd
Svájc következik 21%-kal, az
Egyesült Államok 6 százalékkal,
valamint Norvégia és Ausztrália
egyenként 5 százalékkal.
Az elektromos biciklik nagy részét szintén Nagy-Britannia (38%)
és Svájc (27%) vásárolta meg, míg
Norvégiába irányult az export
13%-a, az Egyesült Államokba
pedig a 8%-a.
Az EU a 2021-ben importált kerékpárok 27%-át Kambodzsától
vásárolta, 26%-át Tajvantól, 10%át Kínától, 8%-át Bangladestől,
5%-át Törökországtól. Ezzel szemben az elektromos kerékpárok több
mint fele, 57% Tajvanból érkezett
az EU-ba, 13%-át vásárolták
Svájctól, 11%-át Vietnámtól, 7%át Kínától, 6%-át Törökországtól.
(Agerpres)

Romániában a könyvtárak
csaknem fele bezárt, a könyvtárlátogatók száma pedig
harmadára
csökkent
az
utóbbi néhány évtizedben –
közölte hétfőn a Digi24.ro hírportál a statisztikai intézettől
(INS) származó adatokat és
saját kutatásának következtetéseit ismertetve.

A rendszerváltás óta eltelt három
évtizedben – 1995 és 1996 kivételével, amikor 277 új könyvtárat alapítottak – minden évben könyvtárak
százait számolták fel Romániában,
ahol 1990-ben még 16 665 ilyen intézmény létezett. Az országban jelenleg már csak 8458 nemzeti,
egyetemi, szakosodott, iskolai,
magán- vagy közkönyvtár működik.
Tavaly 2,1 millió ember kölcsönzött ki (elvitelre, vagy az olvasótermet igénybe véve) könyvet vagy
más kiadványt a könyvtáraktól. Az
INS adatai szerint 1999-ben még
6,1 millió olvasó vette igénybe a
könyvtárak szolgáltatásait. A romániai könyvtáraknak 2019-ben még
3,1 millió rendszeres látogatójuk
volt, egymillió olvasót tehát a világjárvány idején veszítettek el. A bukaresti
Carol
I.
Egyetemi
Könyvtárnak például a világjárvány
előtti 9035 olvasójából 3944 maradt.
A 200 alkalmazottal működő és
59 betöltetlen állással rendelkező
Román Nemzeti Könyvtár nyilvántartásában tavaly 107 194 felhasználó szerepelt, az Akadémiai
Könyvtárnak 2019-ben 1482 olvasója volt.
A Digi24.ro azt írta, hogy az általuk megkeresett megyei könyvtá-

rak közül alig néhány válaszolt a
lap adatszolgáltatási igénylésére. A
Szatmár megyei közkönyvtárban,
ahol a látogatók mindegy 60 százaléka diák, a járvány előtti 3064-ről
tavaly 1599-re csökkent a legalább
egy könyvet kikölcsönzők száma.
Paula-Maria Horotan könyvtárigazgató – az egészségügyi zárlat mellett – a digitális forradalomnak és a
gyors lakosságfogyásnak tulajdonítja a nyomtatott kiadványok iránti
érdeklődés drámai visszaesését.
Az egyik tanügyi szakszervezeti
szövetség (FLSI) főtitkára a portál
megkeresésére elmondta: bár minden iskolának rendelkeznie kellene
könyvtárral és könyvtárossal, 2000
óta nem mérték fel a könyvállományt és az iskolák nem kaptak
pénzt könyvvásárlásra.
A Digi24.ro rámutatott: 1990 óta
27 tisztségviselő fordult meg a kulturális miniszteri poszton, meganynyi elképzeléssel az ország
kultúrpolitikájáról. Egyikük, a tárcát két ízben is (2015, 2017) irányító Ionut Vulpescu, aki a könyv
héáját 9-ről 5 százalékra csökkentette, úgy értékelte: „Románia kulturálatlan országgá vált, az emberek
nem olvasnak, a könyvnek szentelt
megannyi ünnep – a könyvszeretők
napja, a könyvvásárlók napja, az olvasás napja – csak képmutatás”.
A Kulturális Minisztérium tavalyi jelentése alig néhány találatot ad
ki a „könyvtár” keresőszóra: két
történelmi könyvtárépület felújítására irányoztak elő költségvetési
forrásokat, illetve a „Románia Digitális Könyvtára” projektről is szó
van benne, amely több mint félmillió kulturális forrásanyag digitalizációját irányozza elő – mutat rá a
hírportál összeállítása. (MTI)
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Olvasójáték a vásárhelyi könyvvásáron
7–8. osztály: Zágoni Balázs: Szamos-parti HollyKilencedik alkalommal szervezi meg idén az
Olvasd el, és játssz velünk! olvasás-népsze- wood
9–12. osztály: Berg Judit: A keresők
rűsítő játékát a Marosvásárhelyi Nemzetközi
A csapatok szeptember 16-ig jelentkezhetnek, kateKönyvvásár.

A 28. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár
gyermek- és ifjúsági programjainak keretében megszervezett Olvasd el, és játssz velünk! vetélkedő küldetése az évek során nem változott, célja továbbra is
a kortárs magyar irodalom népszerűsítése, az olvasóvá nevelés. Erre a vásárhelyi könyves szemle szervezői minden évben
kiemelt figyelmet fordítanak.
A játékos vetélkedő ugyanis kitűnő
lehetőség arra, hogy az olvasni szerető gyerekek és ifjak évről évre igényes kortárs művekkel ismerkedjenek
meg, illetve azok körében is felkeltse
a nyomtatott betűk iránti érdeklődést,
akik kevésbé szeretnek olvasni. A jelentkezőknek az olvasás-népszerűsítő
játék szervezői által kijelölt műveket
kell elolvasniuk, majd olyan játékos
feladatokat kell megoldaniuk, amelyek lehetőséget biztosítanak az olvasói élmények megosztására.
A 28. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár
szervezői idén is háromfős csapatok jelentkezését
várják, osztályonként legtöbb két csapatot, a 4. osztályos, az 5–6. osztályos, a 7–8. osztályos, illetve 9–
12. osztályos korosztályból. A korosztályok életkori
sajátosságait és olvasói igényeit figyelembe véve a
következő műveket jelölték idén olvasásra:
4. osztály: Kiss Noémi: A bálna és a srác
5–6. osztály: Laboda Kornél: Gavarin és az álomantenna

góriánként
az
alábbi
e-mail-címeken:
abalnaesasrac@gmail.com, gavarinesazalomantenna
@gmail.com, szamospartihollywood@gmail.com, akeresok@gmail.com
A jelentkezés módja: háromfős csapatok (osztályonként legfeljebb két csapat) jelentkezhetnek, feltüntetve a részt vevő
diákok nevét, évfolyamát, az iskola
nevét, a felkészítő pedagógus nevét,
telefonszámát és postacímét, valamint
a csapat nevét.
A kategóriánként első 15 jelentkező csapat az olvasásra kijelölt
könyvet ajándékba kapja. A szervezőknek nem áll módjukban postázni a
jutalomkönyveket, az átvétellel kapcsolatos információkat levélben közlik.
Nyolcnál több csapat jelentkezése
esetén októberben előválogatásra
kerül sor. Az elődöntő feladatlapjait
október 10-én e-mailben kapják meg a csapatok. A
feladatlapokat október 17-ig kell beküldeniük. A döntőbe jutó csapatok névsorát október 24-én szintén emailben közlik a szervezők. A döntőbe jutó csapatok
a 28. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron találkoznak egy újabb játékra.
A vetélkedő támogatói: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen
Gábor Alapítvány, Communitas Alapítvány. (közlemény)

Immár kilencedik alkalommal

Jótékonysági motorozás Magyarfülpösre
Kaáli Nagy Botond
Az őket körülvevő, legnagyobbrészt a szenzációhajhász média
által gerjesztett és a legtöbb esetben hazugságokon alapuló negatív
hírnév ellenére, illetve azzal mit
sem törődve, a motorosklubok világszerte a legrégebbi és leglelkesebben
adományozó
civil
szervezetek közé tartoznak. Dollármilliókban mérhető minden
évben az általuk világszerte nyújtott segítség, amelynek legnagyobb
részét hátrányos helyzetű vagy
beteg gyerekekkel foglalkozó szervezeteknek ajánlják fel. Ez minálunk, Erdélyben sincs másként,
elég, ha csak a majdnem húsz
évvel ezelőtt elkezdődött, a Böjte
Csaba árvaházait megsegítő, magyarországi hátszéllel indult túrákra, a szentegyházi jótékonysági
motorostalálkozóra vagy a magyarfülpösi Szivárvány Házat támogató
eseménysorozatra
gondolunk. Csak az utóbbi kettő az
elmúlt évek során több mint százezer lejjel segítette a beteg, illetve
hátrányos helyzetben élő gyerekek,
felnőttek életét.
A magyarfülpösi Szivárvány
Házat működtető Szivárvány Alapítványt támogató eseményre az
idén is sor kerül, immár kilencedik
alkalommal: szeptember 17-én, e
hét szombatján vehetnek részt rajta
a segíteni szándékozók, akik – a
hagyomány szerint – egy tank benzin árával támogathatják az alapítvány munkáját. A Hells Angels
MC marosvásárhelyi Chartere, a
Daimler MC Nomads és a Sons of
Attila RC által szervezett jótékonysági felvonulás és buli annak idején civil kezdeményezésként
indult, majd a fent említett klubok
átvállalták a megszervezését –
ennek köszönhetően jócskán bővült az adományozók száma: az évi
összeg, amely az eseményből származik, átlagosan 10.000 és 15.000
lej között ingadozik.
Az Ady István református lelkész által vezetett alapítvány 1999ben alakult Magyarfülpösön, és
több mint tíz éve áll a mélyszegénységbe süllyedt mezőségi szór-

ványmagyarság
szolgálatában,
tanév idején térítésmentes tanulási
és lakhatási lehetőséget biztosítva
a rászoruló gyermekeknek. A házban teljes ellátást biztosító bentlakás is működik: a gyerekek ott
laknak, csak hétvégekre térnek
haza szüleikhez. E ház megsegítésére indult a motoros kezdeményezés, amelynek köszönhetően évről
évre több száz magyar és román
nemzetiségű motoros vesz részt a
jótékonysági motorozáson, és támogatja az itt zajló munkát, segíti
a mélyszegénységben élő gyerekek
életkörülményeinek jobbítását.
Az idei magyarfülpösi jótékonysági motorozásra tehát szeptember
17-én, szombaton kerül sor. A Marosvásárhelyről induló résztvevők
déli 12 órakor gyülekeznek a Da-

imler MC Nomads marosvásárhelyi klubházánál (a Sörház/Sinaia
utcai Sörház és Jazz&Blues Club
udvarán). Innen 12.30 órakor indul
a felvonulás Szászrégenbe, ahol
13:30 órakor találkoznak a régeni
Lidl parkolójában gyülekező helybéli, illetve oda érkező bikerekkel.
14 órakor innen indulnak tovább,
immár együtt, Magyarfülpösre, a
Szivárvány Házhoz, ahol az adományozást követően természetesen
bulira és koncertekre is sor kerül:
fellép a Shadows, a 5 Relax és az
Eternis.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak, nem csak motorosokat,
hanem azokat is, akik együttéreznek az üggyel, és fontosnak tartják
a szegénységben élő gyerekek sorsát.
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Régi épületek újra használatban

Hogyan vonjuk be őket
a körforgásba?

csomópontot alakítsanak ki ott. A
Nagy-Bodó Szilárd
jövőben muzeális tevékenységek is
Ország-, megye- és városszinten lesznek az épületben, valamint az
is számos elhagyott, régi, nem hasz- önkormányzat azt tervezi, hogy a
nált épületet látni. Ezek valamikor legkisebbtől a legnagyobbig minrészei voltak az adott településnek, denki megtalálja a helyét az épületmára viszont egyfajta szellemszál- ben, ha ellátogat oda.
lás hangulatát keltik. A homlokzaAz alpolgármester elmondta,
tuk felett pedig ott lebeg a kérdés, hogy megkérdezték a városlakókat,
hogy mi legyen velük? Természete- milyen szolgáltatásokat és tevésen ott van a már menthetetlen ka- kenységeket szeretnének látni a citegória, amely esetében az a garettagyárnál. A kérdőívre közel
legjobb, ha egyszerűen lebontják 10.000 válasz érkezett, amelyek
őket. Ezzel szemben vannak olyan közül most válogatnak, hogy mivel
épületek is, amelyeket érdemes is lenne érdemes megtölteni a renlenne megmenteni az enyészettől. delkezésre álló tereket.
Minden önkormányzat számára
A Bodok szálloda kapcsán
jó kiindulópont lehet a sepsiszent- Vargha Fruzsina elmondta, hogy az
györgyi technika. Az ottani városmár nem sokáig fogja meghatározni
vezetés megvásárolta az egykori
cigarettagyár épületét, ahol idén a városközpontot, annak ellenére,
első ízben megszervezte a Sepsi Ta- hogy kultikus épület. A helyére egy
bakó Fesztivált, de önkormányzati kulturális központ kerül, amely, bár
tulajdonba került a tyúkfarm is. To- nem ad szállást, a szabadidő eltölvábbá a városvezetés szándékában tésére használható tereket jelent a
áll, hogy lebontja a település köz- sepsiszentgyörgyiek számára.
A Sepsiszentgyörgyön tapasztalpontjában a leromlott Bodok szállót, ezzel is szépítve a várost.
ható beruházások és a településre
Vargha Fruzsina, Sepsiszent- jellegzetes épületek újbóli bevezegyörgy alpolgármestere és a Sepsi tése a mindennapokba követendő
Tabakó Fesztivál főszervezője el- példa lehet mindegyik városi vagy
mondta, hogy akár úgy is vissza megyei önkormányzat számára.
lehet vezetni a régi épületeket a körforgásba, hogy fesztivált szerveznek bennük. A Tabakó Fesztivál első kiadása bebizonyította, hogy ez
lehetséges. Természetesen a középkorúakat
és az idősebb korosztályt is meg kell szólítani.
Ezzel
kapcsolatban Vargha
Fruzsina elárulta, hogy
az alapkoncepció a cigarettagyár
épülete
kapcsán az, hogy egy A cigarettagyár-tábla ma is ott díszeleg a bejáratnál
Fotó: Nagy-Bodó Szilárd
turisztikai és kulturális

A Margaret Island a Sepsi Tabakó Fesztiválon

„Hívjatok, és jövünk!”

Nagy-Bodó Szilárd
A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások feloldásával a
zenekarok előtt újra megnyílt a lehetőség, hogy fellépjenek és találkozzanak a közönségükkel. Nem
volt ez másképpen a Margaret Island zenekar esetében sem, amely
számára elég mozgalmas volt a
nyár, többek között Erdélyben is 89 alkalommal megfordultak, ami
külön öröm számukra. Lábas Viki
úgy fogalmazott, hogy kimondottan
szeretnek az erdélyi közönség előtt
fellépni. Elmondása szerint az idei
nyár számukra olyan volt, mintha a
két évvel ezelőtti énjük folytatta
volna az útját.
A számos koncert mellett a zenekarnak volt ideje arra is, hogy új dalokat írjon. Egyrészt még maradtak
ötleteik a pandémiás időszakból,
másrészt a fellépések között és az
utazások alkalmával elkezdtek új
dalokat is írni. Így született meg
többek között a Szeszélyes című dal
is, amelyet Sepsiszentgyörgyön, a
Tabakó Fesztiválon is hallhatott a
közönség. Ennek az online változata videoklippel a tervek szerint
szeptember végén, október elején
fog megjelenni. Füstös Bálint hozzátette, hogy nyáron főleg az ötletek gyűjtése zajlik, ősszel, illetve
télen folyik a dalírás.
Lábas Viki külön kiemelte a
helyszínt, ami számára is különleges, továbbá üdvözölte a hírt, hogy
az egykori cigarettagyár területén és
épületeiben közösségi tereket fog-

nak kialakítani. Véleménye szerint
nagyon fontos a személyes kontaktus, különösen most, amikor egyre
inkább átköltözik minden az online
térbe. Füstös Bálint úgy nyilatkozott a helyszínről, hogy számára
mindig szívmelengető hír, amikor
régi épületekbe ismét beköltözik az
élet, és öröm látni, hogy a fiatalság
elkezdte a magáénak tudni a gyár
területét.
Az idei nyárnak lassan vége, de
a Margaret Island zenekar gőzerővel tervezi a következő időszakot.
Két év múlva ugyanis 10 éves lesz
az együttes, erre az alkalomra pedig
lemezzel készül. Ezen túlmenően
nem mernek tervezni, hiszen napjainkban két évre előre nem lehet
gondolkozni, mondta Lábas Viki, a
Margaret Island énekese. Azt viszont elárulta, hogy jövőben szeretnének a Szegedi Kortárs Balettel
egy közös összművészeti alkotást
létrehozni, ahol a táncosok részesei
a zenének, a zenekar pedig részese
a táncnak.
Füstös Bálint szomorúan mondta
el, hogy egyelőre a Sepsi Tabakó
Fesztiválon volt az utolsó idei fellépésük, már ha nem kapnak újabb
meghívást. Reményei szerint, ha
idén nem is, jövőben mindenképpen
jönnek, viszont konkrétan nem
tudta megmondani, hogy mikor.
Lábas Viki nevetve hozzátette,
hogy mindenki, aki kedveli őket és
a zenéjüket, szóljon az illetékeseknek, hogy hívja meg a Margaret Islandet, mert ők nagyon szívesen
jönnek.
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Igazságtalan pályázati kiértékelés

Szerkesztette: Szer Pálosy Piroska

Duzzasztógát a Kis-Küküllőn
Maros megyében egyedülálló
kezdeményezés, hogy a község vezetékes vízzel való ellátását úttörő módon önerőből
valósították meg. Annak érdekében, hogy a község vízellátásában
ne
legyen
fennakadás, a héderfájai víztisztító állomás szomszédságában betongátat építenek a
Kis-Küküllő medrébe.

Az ivóvízellátáshoz szükséges
vizet mély kutakból nyerik, és a
szolgáltatást is községszinten oldják meg, így a víz- és csatornadíjak
megyeszinten a községben a legalacsonyabbak. Nagyon nehéz a
fenntartása, ezért létrehozták a
helyi tanács által működtetett céget
annak érdekében, hogy ne kelljen
más szolgáltatónak átadni. „Mi az
emberekért dolgozunk, és tudjuk,
mit jelent havonta a számlákat kifizetni”– hangsúlyozta a községvezető. Egyelőre Küküllőszéplakon
és Héderfáján van kiépítve a vízhá-

(Folytatás az 1. oldalról)
Az Anghel Saligny településfejlesztési program keretében három
tervvel pályáztak: a mellékutcák
aszfaltozása, az ivóvíztisztító állomás kibővítése és korszerűsítése,
valamint a szennyvíztisztító korszerűsítése. Az önkormányzat prioritása szerint az első helyen az
aszfaltozási pályázat szerepelt, amit
érthetetlen módon elutasítottak. Az
elbírálás során nem vették figyelembe a fejlesztési minisztérium
kritériumait, miszerint azok az önkormányzatok, ahol kiépítették a
csatornahálózatot – akárcsak Kü-

küllőszéplakon –, előnyben részesülnek az aszfaltozási pályázatok
elbírálása során. Annak ellenére,
hogy a mellékutcák aszfaltozásához
a műszaki tervet elkészítették és az
építkezési engedélyeket is beszerezték, az aszfaltozási pályázat lekerült
a finanszírozandó pályázatok listájáról. A községvezető igazságtalannak
tartja
a
pályázatok
kiértékelését, azonban abban reménykedik, hogy sikerül más pályázati forrásból előteremteni a
szükséges finanszírozást és elvégezni a mellékutcák tervezett leaszfaltozását.

Felújított óvoda és játszótér
lózat, a víztisztító állomás kapacitását bővíteni fogják. Céljuk, hogy
a község vízellátásában ne legyen
fennakadás, ezért a víztisztító állomás szomszédságába, a Kis-Küküllő medrébe gátat építenek,
ahonnan szükség esetén a vizet átemelik a tisztítóállomásba, amelynek a bővítésére pályáztak. Míg a
nyári aszály idején alacsony volt a

folyó vízszintje, jól tudtak haladni
a munkálatokkal, az utóbbi hetek
esőzései nyomán azonban nehézkessé vált a folyamat, ennek ellenére egy maroknyi csapat
rendkívüli szakmai hozzáértéssel
kitartóan dolgozik. A duzzasztógát
alapja kilenc méter mély. A víztisztító állomás bővítési munkálatainak értéke 3,9 millió lej.

A héderfájai óvoda szépen felújított épületben és játszótérrel fogadta az óvodásokat az új tanévben. A beruházás 200 ezer euróba került.
Fotók: Nagy Tibor

Fogászati ellátás Küküllőszéplakon

Aszfaltfeltörés nélkül építik a csatornahálózatot
A községközpontban az orvosi rendelő épületében az
önkormányzat által felújított
fogorvosi rendelő is működik,
amelyet tíz évre adtak haszonbérbe. Hétfő kivételével
mindennap van fogorvosi ellátás.

Az önkormányzati tervek között
az országos helyreállítási program
(PNRR) keretében az oláhszentlászlói iskola tetőzetének a felújítása,
kerékpárút kiépítése Héderfája és

Küküllőszéplak között, illetve
elektromos járművek számára Küküllőszéplakon és Héderfáján kétkét töltőállomás létesítése szerepel,
ugyanakkor a ravatalozó felépítése
és a csatornázási munkálatok végeztével három kilométer járda
megépítése a községközpont hoszszában, illetve a hidak lebetonozása.
Ahol a szennyvízvezetékek le
vannak fektetve, ott az átemelőállomásokat kell még megépíteni.

Megszépült művelődési otthonok
Küküllőszéplakon és Héderfáján befejezték, jelenleg
Oláhszentlászlón és Kisszentlászlón zajlik a szennyvízhálózat kiépítése. A modern
technológiájú kivitelezést a
községvezető
problémamegoldó készségének köszönhetően az aszfaltburkolat feltörése nélkül végzik, a
járdák és kibetonozott vízelvezető sáncok is érintetlenek
maradtak.

hupás útburkolat bosszantsa a járművezetőket – követhetik a küküllőszéplaki példát, amennyiben
utólag nem akarnak újabb összegeket költeni aszfaltozásra. Amint
Szakács Béla elmondta, a tervezés
során ragaszkodott ahhoz a feltételhez, hogy a megyei és a községi útburkolatok épségét megőrizzék.
Sikerült olyan megoldást találni és
alkalmazni, amellyel az úttest alatt
vízszintesen átfúrtak, és úgy helyezték be a csatornahálózat vezeAzok, akik hasonló munkálato- tékeit minden településen. Mivel
kat terveznek, és aszfaltfeltöréssel ez a megoldás anyagilag sem elérkezdenék, hogy majd évekig hepe- hetetlen, követésre érdemesnek

tartjuk a hasonló munkálatoknál,
mivel sok esetben elkerülhető
lenne az aszfaltburkolat feltörése
és utólagos foltozgatása. Oláhszentlászlói látogatásunk alkalmával szemtanúi lehettünk annak,
hogy a szakember egy kis táskaszerűséggel miként követi képernyőn a fúróhegy irányát, kerüli ki
a talajban elhelyezett gázvezetéket
is, ugyanakkor a fúróhegynek még
a beton sem jelent akadályt, és sikerül „belőni” a szennyvízvezetéket akár 200 méteren is úgy, hogy
az aszfaltburkolat érintetlen
marad.

Oláhszentlászlón, valamint Kisszentlászlón (képünkön) is felújított és korszerű berendezéssel
ellátott kultúrházak várják a közösségi rendezvények résztvevőit.
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A kiváló Európa-ligás kezdés ellenére sem változott a cél a Ferencvárosnál
A Ferencvárosnál nem változtak a célkitűzések a továbbjutást illetően azt követően,
hogy az együttes múlt héten
3-2-es hazai győzelemmel
kezdte meg szereplését a labdarúgó Európa-liga csoportkörében.

A Ferencváros a Crvena zvezdával, az AS Monacóval és a Trabzonsporral
szerepel
azonos
négyesben – csütörtökön utóbbit
győzte le otthon 3-2-re úgy, hogy a
16. perctől emberhátrányban játszott
–, és a vezetés azt a célt tűzte ki,
hogy az első három között végezzen
az együttes. Ez azt jelentené, hogy

tavasszal is érdekelt lenne az európai kupaporondon az egyenes kieséses szakaszban, nem feltétlen az
EL-ben, ahol az első és a második
folytathatja szereplését, hanem akár
az Európa-konferencialigában, ahol
a harmadikok játszhatnak a nyolcaddöntőbe jutásért.
A ferencvárosiak sportigazgatója,
Hajnal Tamás az M1 aktuális csatornának kiemelte: „nem lenne helyes”, ha a sorozatra kitűzött
céljaikat rögtön az első mérkőzés
után megváltoztatnák. „A helyén
kell kezelni ezt a sikert is, pont úgy,
mint a kudarcokat, amikor azok érik
az embert. Tárgyilagosan kell nézni.

Továbbra is egy nagyon nehéz csoportban vagyunk, és még csak egy
mérkőzést játszottunk, ha esetleg
csak ez a három pontunk maradna,
arról tudjuk, hogy az nem sok mindenre lenne elég” – mondta.
Hajnal hozzátette: ez a győzelem
óriási lökést, önbizalmat adhat a
csapatuknak a folytatásra, az ellenfelek részéről pedig még nagyobb
tiszteletet érdemelhet ki a Ferencváros. „Természetesen szeretnénk a
hátralévő öt mérkőzésen minél több
pontot szerezni, aztán a végén majd
meglátjuk, hogy az mire lesz elég.
Persze, változatlanul az a célunk,
hogy tavasszal még ott legyünk az

európai kupaporondon“ – szögezte
le.
Hozzátette: amely riválisuk
eddig esetleg nem fordított kellő figyelmet a Ferencváros feltérképezésére, az ellene való mérkőzésre,
az a mostani győzelem után biztosan alaposabban utánuk néz majd,
és kielemzi az együttest. „Látni
fogja, hogy mentálisan milyen erős
teljesítményt tudunk nyújtani, emberhátrányban képesek vagyunk
két gólt rúgni, és milyen veszélyes
kontrajátékosaink vannak, a védekezést pedig meg tudjuk oldani.
Biztos, hogy picit talán még alaposabban készülnek fel belőlünk. Nekünk ez óriási hitet és önbizalmat
kell adjon, hogy bárki ellen lehet
esélyünk. Ha megnézzük a nemzet-

közi eredményeket, mik történtek a
különböző sorozatokban az első
fordulóban, akkor azt látjuk, hogy
a Ludogorec megverte az AS
Romát, a Dinamo Zágráb a Chelsea-t, akkor igenis tudjuk, hogy
ezek nagyon nehéz feladatok, és
sokszor megoldhatatlannak tűnnek,
de a hit bennünk kell legyen, és
tisztában kell lennünk vele, hogy
azzal a kemény munkával, amit
ezen a mérkőzésen végeztünk,
lehet esélyünk a további mérkőzéseken is” – hangsúlyozta a sportvezető.
Sztanyiszlav Csercseszov együttese csütörtökön az AS Monaco otthonában lép pályára. A francia
gárda az első körben 1-0-ra nyert a
Crvena zvezda vendégeként.

Bajnokok Ligája: a mai program

A csapatkapitány Dibusz Dénes az ünneplő ferencvárosi játékosokkal az Európa-liga csoportkörének 1. fordulójában játszott, Trabzonspor
elleni mérkőzés végén.
Fotó: MTI/Kovács Tamás

A mai játéknapon a Bayern München és a Barcelona összecsapása emelkedik ki a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek második fordulójában. A Rangers – Napoli mérkőzést egy
nappal elhalasztották, Erzsébet királynő halála miatt ugyanis ma
nem állna rendelkezésre megfelelő biztonsági személyzet Glasgow-ban.
Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:
* 19.45 óra:
C csoport: Viktoria Plzen (cseh) – Internazionale (olasz) (TV: DigiSport 2, Prima Sport 2, Orange Sport 3)
D csoport: Sporting CP (portugál) – Tottenham Hotspur (angol)
(DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 2)
* 22.00 óra:
A csoport: Liverpool FC (angol) – AFC Ajax (holland) (DigiSport
2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)
B csoport: FC Porto (portugál) – Club Brugge (belga), Bayer Leverkusen (német) – Atlético Madrid (spanyol) (DigiSport 3, Prima
Sport 3, Orange Sport 3)
C csoport: Bayern München (német) – FC Barcelona (spanyol)
(DigiSport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)
D csoport: Olympique Marseille (francia) – Eintracht Frankfurt
(német) (DigiSport 4)

Verstappen Monzában is legyőzhetetlen volt,
közel a címvédés
A Red Bull holland versenyzője,
Max Verstappen győzött a Ferrari
hazai versenyén, a Monzában rendezett vasárnapi Forma–1-es Olasz
Nagydíjon. A világbajnoki címvédő
ezzel újabb lépést tett második vbdiadala felé, sikerével ugyanis 116
pontra nőtt az előnye az összetettben.

Verstappen mögött a pole pozícióból
startolt Charles Leclerc, a Ferrari monacói
versenyzője zárt másodikként, míg
George Russel, a Mercedes brit pilótája
harmadik lett.
A rajtnál Leclerc az élen maradt, a hetedik helyről indult Verstappen pedig
négy pozíciót javított, aztán az ötödik körben már második volt. A 12. körben Sebastian
Vettel
(Aston
Martin)
versenyautója megállt a pálya szélén,
emiatt a versenybíróság virtuális biztonsági autós szakaszt rendelt el. Leclerc a
bokszba hajtott kerékcserére, Verstappen
azonban a pályán maradt, s átvette a vezetést, a Ferrari monacói pilótája pedig
harmadikként tért vissza a küzdelembe.
A 24. körben Russell a második helyről
állt ki kerékcserére, két körrel később
pedig Verstappen hajtott a bokszba friss
abroncsokért. A holland vb-címvédő a
második pozícióban folytathatta a futamot, s üldözőbe vette az újfent vezető
Leclerc-t, akire meglehetősen nagy tempóban közeledett is.
A Ferrari a 34. körben hívta ki kerékcserére Leclerc-t. A monacói másodikként
tért vissza a mezőnybe, feladata pedig az
volt, hogy a frissebb és gyorsabb gumikkal megpróbálja utolérni és megelőzni
Verstappent a leintésig. Ez nem igazán sikerült neki, ugyan valamivel gyorsabb
volt, mint az élen haladó rivális, de csak
lassú ütemben és kis mértékben tudta
csökkenteni a kettejük közötti különbséget.
Öt körrel a leintés előtt Daniel Ricciardo (McLaren) kénytelen volt megállítani a műszaki hibás autóját a pálya
szélén, emiatt a biztonsági autó a pályára
hajtott. Ekkor az egész mezőny kereket

cserélt, a safety car viszont már nem
hagyta el a pályát a leintésig, mert a mentés lassan halad, és a mezőny sem ért fel
túl gyorsan a biztonsági autó mögé. Verstappent így a végén már nem tudta meg-

szorongatni Leclerc, aki láthatóan csalódottan vette tudomásul, hogy meg kell
elégednie a második hellyel.
A vb három hét múlva, Szingapúrban
folytatódik.

Leplezetlen csalódottság a Ferrari hazai versenyén, a közönség kifütyülte a győztest, aki a biztonsági autó
mögött haladhatott át a célvonalon.
Fotó: az F1 közösségi oldala

A vb-pontversenyek állása

* versenyzők: 1. Verstappen 335 pont, 2. Leclerc 219, 3. Pérez 210, 4. Russell
203, 5. Sainz 187, 6. Hamilton 168, 7. Norris 88, 8. Esteban Ocon (francia, Alpine) 66, 9. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 59, 10. Valtteri Bottas (finn,
Alfa Romeo) 46, 11. Kevin Magnussen (dán, Haas) 22, 12. Gasly 22, 13. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 20, 14. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 19, 15. Mick Schumacher (német, Haas) 12, 16. Cunoda Juki (japán, Alpha
Tauri) 11, 17. Csou 6, 18. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 5, 19. Alexander
Albon (thaiföldi, Williams) 4, 20. De Vries 2
* csapatok: 1. Red Bull 545 pont, 2. Ferrari 406, 3. Mercedes 371, 4. Alpine
125, 5. McLaren 107, 6. Alfa Romeo 52, 7. Haas 34, 8. Alpha Tauri 33, 9. Aston
Martin 25, 10. Williams 6

Eredményjelző

Forma–1-es Olasz Nagydíj, Monza (53 kör, 306,72 km):
* pontszerzők: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:20:27.511 óra, 2.
Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 2.446 másodperc hátrány, 3. George Russell (brit, Mercedes) 3.405 mp h., 4. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 5.061
mp h., 5. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 5.380 mp h., 6. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 6.091 mp h., 7. Lando Norris (brit, McLaren) 6.207 mp h., 8. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 6.396 mp h., 9. Nyck de Vries (holland,
Williams) 7.122 mp h., 10. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 7.910 mp h.
* leggyorsabb kör: 1:24.030 perc (Pérez, 46. kör)
* pole pozíció: Leclerc

Röviden

* Rangadót nyert a bajnok Kolozsvári CFR 1907 a
Szuperliga 10. fordulójában vasárnap este, a CSU Craiova ellen, az eredmény: 2-0. Sikerével a kolozsvári
csapat feljött a tabella ötödik helyére. Ugyancsak vasárnap játszották: Konstancai FCV Farul – Campionii
FC Argeş Piteşti 3-0.
* A magyar labdarúgó NB I 8. fordulójában: Zalaegerszeg – Puskás Akadémia FC 1-2, Ferencvárosi TC
– Kisvárda Master Good 3-0, Újpest FC – Vasas FC
2-1. Az élcsoport: 1. Ferencváros 18 pont/6 mérkőzés,
2. Kisvárda 14/8, 3. Kecskemét 13/8.
* Két felkészülési mérkőzést játszott múlt héten a
Marosvásárhelyi CSM kosárlabdacsapata Bukarestben: a Dinamo ellenit 92:69-re elvesztette, a Laguna
Sharks ellenit 85:60-ra megnyerte.
* Spanyol–finn, német–görög, francia–olasz és szlovén–lengyel mérkőzés lesz a férfiak kosárlabda Európa-bajnokságán ma és holnap. A nyolcaddöntő
találkozóit szombaton és vasárnap rendezték, és érdekesség, hogy vasárnap három mérkőzés ugyanazzal az
eredménnyel (94:86) zárult, illetve a negyediken is
csak két pont hiányzott hozzá! A nyolc közé jutásért:
Görögország – Csehország 94:88, Olaszország –
Szerbia 94:86, Finnország – Horvátország 94:86,
Lengyelország – Ukrajna 94:86, Németország – Montenegró 85:79, Szlovénia – Belgium 88:72, Franciaország – Törökország 87:86, Spanyolország –
Litvánia 102:94.
* Vereséggel kezdte bajnoki szereplését az Arena: a
női kézilabda másodosztályban szereplő marosvásárhelyi együttes a nyitófordulóban hazai pályán 38-32re kikapott a Kolozsvári U-tól.
* Mindkét román csapat nyert a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. A bajnok Bukaresti Rapid 31-27-re győzött Zágrábban, a
Lokomotiva ellen, az ezüstérmes Bukaresti CSM pedig
hazai környezetben 30-28-ra diadalmaskodott a szlovén Krim Ljubljana ellen. A magyar csapatok is sikeresen kezdtek: a Győri Audi ETO KC 31-29-re nyert a
dán Esbjerg otthonában, míg a Ferencváros hazai pályán 27-23-ra verte az ugyancsak dán Odensét.
* Európa-bajnoki ezüstérmes lett a magyar vízilabda-válogatott, miután a szombati döntőben 10-9-re
kikapott a házigazda horvát csapattól. A horvátok másodszor nyerték az Eb-t, a magyarok hetedszer lettek
másodikok.
* Carlos Alcaraz győzelmével zárult a US Open férfiversenye, a spanyol játékos 6:4, 2:6, 7:6, 6:3-ra nyert
Casper Ruud ellen a döntőben. Pete Sampras 1990-es
sikere óta Alcaraz a legfiatalabb bajnoka a tornának.
Női egyesben a világelső Iga Swiatek diadalmaskodott, a fináléban 6:2, 7:6-ra múlta felül Ons Jabeurt.
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Nem jár jól, aki az Apple titkait kifecsegi
A különböző techipari szereplők termékeiről már jóval korábban tudni lehet, mint
ahogy azok megjelennek. Gondoljunk csak
az iPhone-okra, ahogy megjelenik az adott
évben az új készülék, elindulnak a pletykák
a következő évi készülék kapcsán, sőt már
olyant is lehetett hallani, hogy előre két évre
tippelik meg, mi várható. Persze ezek a tippek nem mindig jönnek be, de volt rá precedens, hogy megállták a helyüket. Felmerülhet
a kérdés, hogy az egyes piaci elemzők honnan szerzik az információt? Lehetne arra gondolni, hogy valakinek van egy ismerőse, aki
kapcsolatban áll a céggel, és baráti alapon
oszt meg vele információkat, ebből pedig lesz
egy láncreakció. Ez is egy lehetséges forgatókönyv, viszont sokkal valószínűbb, hogy
maga a gyártó keres fel néhány újságírót/influenszert, hogy megossza a híreket. A miért
kérdés ebben az esetben teljesen jogos lehet,
viszont a válasz nagyon is racionális. Lényegében a gyártók kiadnak néhány információmorzsát, és ezzel felhívják az emberek, a
potenciális ügyfelek figyelmét a jövőben érkező termékre. Általában, ha csúcskészülékről van szó, az előző évi – azaz éppen az
aktuális – csúcsmodellel hasonlítják össze, és
elmondják, hogy mennyivel lesz jobb annál.
Mindezt annak érdekében, hogy a vásárlói
bázis már várja az új eszközt, és rohanjon érte
a boltba. Azonban vannak olyan titkok is,
amelyek nem kellene napvilágot lássanak,
vagy legalábbis nem idő előtt. Ha ezek mégis
a nyilvánosság elé kerülnek, akkor az a gyár-

tónak nem kedvez, és a kiszivárogtató nem
jár feltétlenül jól.
Most éppen ez utóbbi történt az Apple háza
táján. A történet ezelőtt 7 évre nyúlik vissza,
amikor egy bizonyos Xiaolang Zhang elkezdett dolgozni az almás vállalatnál, az önvezető járművekbe szánt hardverek és
szoftverek fejlesztésével foglalkozó részlegen. Szenzoradatok elemzésével és áramkörök fejlesztésével foglalkozott, így hozzáfért
az Apple szupertitkos adatbázisaihoz.
Aztán 2018-ban, azaz három évvel később
elhagyta a vállalatot, és egy frissen indult
kínai startupnál, az XMotorsnál állt munkába.
Ezt követően derült ki, hogy kényes adatokat
lopott el az Apple autófejlesztő részlegétől.
2018-ban az FBI ipari titkok illegális kereskedelmével vádolta meg az egykori Apple-alkalmazottat, akit ezt követően le is
tartóztattak.
Az amerikai bíróság bűnösnek nyilvánította Xiaolang Zhangot, aki 10 év börtönbüntetést kapott, és 250.000 dolláros bírságot
kellett fizessen. De nem ő volt az egyedüli,
aki adatokat lopott a cupertinói vállalattól.
Egy bizonyos Jizhong Chen az elektromos
autók fejlesztésével kapcsolatos adatokat lopott el még 2019-ben, az ő ügyének tárgyalását egyelőre nem hirdette ki a bíróság.
Ha már szóba került az Apple autó, akkor
az ellopott adatokból tudni lehet, hogy a fejlesztésére 2014-ben mondta ki Tim Cook, az
Apple vezérigazgatója az igenlő választ, és a
projekt 2015-ben startolt. Az Apple projektje
több ezer fejlesztőnek ad munkát, és várha-

Apple autó, illusztráció

tóan egy fejlett önvezető képességekkel rendelkező elektromos autó lesz a végeredmény,
amelyről viszont elég keveset tudunk.
A Reuters hírügynökség 2020-ban arról
számolt be, hogy várhatóan az Apple 2024ben áll elő első saját autójával. Ezzel szemben
Ming-Chi
Kuo,
aki
jó
Apple-értesüléseiről ismert, azt nyilatkozta,
hogy leghamarabb 2025-ben jelenhet meg a
sokak által várt autó, de az is benne van a
pakliban, hogy csak az évtized vége felé fog
napvilágot látni.
Azt már gyanítani lehet, hogy az almás cég
gőzerővel dolgozik rajta, hiszen idén június-

Az utóbbi időben elég sok előfizetőt veszített a
Netflix, így kénytelenek voltak kitalálni valami új
módszert, hogy pénzt szerezzenek. Sokat nem
gondolkozhattak, mert egyből a régi recepthez
nyúltak: hirdetéseket vezetnek be. Azért lesznek
kivételezett filmek és sorozatok, ahol az ügyfelek
nem kell végignézzék a reklámokat.
Bizonyára nem esett jól a Netflixnek, hogy az
elmúlt negyedévben 1,3 millió ügyfelet veszített
az Egyesült Államokban és Kanadában, ezzel a
veszteséggel pedig továbbra sem mondhatja azt,
hogy megoldódott a helyzet, hiszen az elvándorlás
nem biztos, hogy megállítható ennyivel. Ahogy
egyre több versenytárs jelenik meg, úgy fogyatkozhat tovább az előfizetők tábora, ami bevételkieséshez vezet. Azonban pénzre mindenképpen
szükség van, ezért a streamingóriás jövő év elejétől bevezet egy újfajta csomagot, ami valamennyivel kevesebbe kerül, viszont itt már jelen lesznek
a reklámok is.
Egyfelől jó, hogy a szolgáltató olcsóbb csomaggal is előáll, különösen most, amikor az árak
emelkednek. Viszont számos felhasználó nem
kedveli a reklámokat, ebből kifolyólag a Netflix

ban bemutatták az Apple CarPlay 2-t, ami az
autókba való okostelefon-integrációt emeli
sokkal magasabb szintre, azonban ebben a
szoftverben vannak olyan részletek, amelyekhez szükség van további információkra is.
Például az autó kellene ismerje a bankkártyaadatainkat, hogy képesek legyünk úgy tankolni, hogy ki sem szállunk az autóból.
Viszont az Apple Pay nem adhatja ki ezeket
az adatokat egy másik gyártónak, azaz egy
autógyárnak, ezért még kérdéses ennek a
funkciónak a működése. Egyáltalán nem kizárt, hogy a kérdés megoldása éppen az
Apple saját autója lesz.

Kiterjeszti az otthoni javításra
vonatkozó programját az Apple

Jönnek a Netflix-reklámok,
azonban lesz kivétel is

Netflix

Forrás: Ming-Chi Kuo

Forrás: Netflix

ötlete sokakat zavar, ami akár további előfizetők
lemorzsolódását is eredményezheti.
A Bloomberg értesülései szerint nem lesznek
reklámok az eredeti és a gyermekeknek szánt tartalmak esetében, legalábbis egy ideig. Piaci elemzők szerint ez az enyhítés segíthet abban, hogy a
Netflix saját gyártású tartalmainak megtekintése
növekedjen.
Egyébként a streamingszolgáltató már 2022 végére tervezte a reklámok bevezetését, azonban a
Bloomberg forrásai úgy tudják, hogy ez 2023 elejére tolódott ki az Egyesült Államokban. A csúszás annak is betudható, hogy a Netflix újra kell
tárgyalja a szerződéseit a stúdiókkal és a forgalmazókkal, hogy reklámokat tudjon elhelyezni a
filmek és sorozatok közé. Ez pedig nem lesz zökkenőmentes – vagy egyenesen lehetetlen –, hiszen
vannak olyan stúdiók, amelyek kifejezetten ellenzik a Netflix tervét. Ennek fényében pedig van
esély rá, hogy a műsorok közben nem lesz reklám,
csak az elején és a végén.
Becslések szerint, ha sikerül elindítani a reklámokat, azokból a Netflixnek éves szinten 3-4 milliárd dollár profitja származhat, amivel
megőrizhetné a pozícióját az online videós piacon.

Már az M1-es processzorral szerelt
MacBookok meghibásodása esetén sem
kell azonnal szervizbe szaladni, feltéve,
ha a felhasználónak van elég bátorsága
ahhoz, hogy otthon javítsa meg. Az otthoni szervizelést még az év elején jelentette be az Apple, ami meglepő lépés
volt a vállalat részéről. Az idei év elején
az Apple lehetőséget teremtett arra,
hogy a felhasználók maguk cseréljenek
alkatrészeket az iPhone-jaikon.
Augusztus 23-án újabb állomáshoz
érkezett ez az engedékenység, a felhasználóknak ugyanis immáron lehetőségük
van arra is, hogy az M1-es csipet használó MacBook Airt, vagy Prót is otthon
javítsák, hiszen ezekhez is elérhetővé
váltak a szerszámok és alkatrészek. Viszont itthon még nem lehet örülni a hír-

MacBook-szerelés

nek, hiszen a program egyelőre csak az
Egyesült Államokban elérhető. Azonban az Apple saját közleményében ígéretet tett arra, hogy a többi Mac
modellre és Európára is kiterjeszti az
otthoni javítás programját. Továbbá az
almás vállalat azt is megígérte, hogy a
régi és kicserélt alkatrészeket vissza
lehet küldeni neki, és vállalja azok újrahasznosítását. Az is jó hír, hogy a
szerszámokat nem kell feltétlenül megvásárolni az Apple-től egy javítás miatt,
hanem bérelni is lehet.
Ugyanakkor a vállalat felhívja a figyelmet, hogy az elektronikai eszközök
javításában tapasztalatlan személyek
számára az a legbiztonságosabb, ha továbbra is igénybe veszik a professzionális javítóműhelyek szolgáltatásait.

Forrás: Apple
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Megint „föltalálták a meleg vizet”
A világot manapság az energiával való takarékosság foglalkoztatja. Kivéve a természettel
összhangban élő népeket, amelyek
kimaradtak a civilizáció áldásaiból; ők ötven év múlva is pálmalevél kunyhóban élnek majd és nyílt
tűzön sütik-főzik az ételüket (éppúgy, mint kétszáz évvel ezelőtt). A
civilizációban ellustult népek manapság az interneten keresgélik a
gázspórlással kapcsolatos ötleteket. Erdélyben nőttem föl – és az
első negyven év megtanított a fontosabb túlélési stratégiákra –, ezért
a mai okostojások kevés újat tudnak mondani a magamfajta öreg
fószernek.
Három napja bukkantam rá –
egy főzőcskés honlapon – arra a
cikkre, ami arról tudósít: „Az olasz
Nobel-díjas fizikus, Giorgio Pariasi egy sokakat érintő problémára
talált megoldást”. Egy olyan megoldást, amit a szegényebb emberek
már évszázadok óta ismernek. A
cikk írója nem mulasztja el hozzátenni: „Sok olasz szakács szemöldöke szaladt fel egy fizikus tippje
miatt, aki szerint nem kell a tésztafőzés ideje alatt bekapcsolva tartani a tűzhelyet”.
Hja, az ötcsillagos szállodák éttermeiben működő szakácsok mostanáig nem spóroltak, de majd
megtanulják a falusi nagymamák
szokásait. Ugyanis a makaróniféléket (tolltészta, spagetti, csavart cső
stb.) minden valamirevaló háziaszszony a következőképpen főzi
meg: a fazékba tett sós vizet forrásig melegíti, majd beleszórja a
tésztát, megkavarja, s amikor a víz
ismét bugyogni kezd, akkor elzárja
a gázlángot. A fazékra fedőt tesz,
leveszi a tűzhelyről, hokedlire állítja, majd letakarja egy pokróccal.
16–19 perc alatt megpuhul a tészta,

szűrés után tálalható. (Télen nem
önti el azonnal a főzővizet, a konyhában hagyja kihűlni a lefedett
edényt.)
Nyolc éve jelent meg a Mörfi
konyhája című könyvem, abban
így írtam le a „degesztőládát”. Harminc éve „működik” a magam
gyártotta segédeszköz, nincs olyan
hét, hogy ne használnám.
„Ne ijedj meg a nevétől, nevezheted akár hőtárolónak, abálónak,
duzzogónak, dunsztolónak vagy
Zsuzsi néninek, nem az számít. –
Az ötletnek két forrása volt. 1.
Édesanyám a »gurulós« rizs (a
»malterré főtt« rizs ellentéte) főzésekor pokróccal takarta le a lábast,
miután levette a kályháról, így segítve a fedő alá szorult gőznek,
hogy felszívódjon a rizsszemekbe.
– 2. Amikor a hazai sajtótermékek
bibliográfiáját írtam, egy 1940–44
közötti Erdélyi Gazdában találtam
a főzőláda középkori változatát: az
újságcikk szénával bélelt kettős
falú faládát ajánlott készíteni, hasonló célokat követve. Ők rajzot is
mellékeltek a cikkhez, én nem. Elmesélem, az is ér annyit.
Szerezzél egy hatalmas kartondobozt, valamint 25 mm-es polisztirol (hungarocell, »műhó«) lemezt
(barkácsáruházban kapható).
Mérd meg a legnagyobb főzőedényedet, fedőstül: átmérő, magasság (plusz fülek!). Rajzold
körül egy négyzet alapú hasábbal,
amely mindenütt 2 cm-rel nagyobb
(ugyebár a ládába bele kell tenni,
meg ki kell venni a lábast), ez lesz
a doboz belmérete (nyilván a magasságot is ugyanígy számítod ki;
vigyázz: a doboz aljába és külön
rárakható fedelébe is kell polisztirol!). Ehhez számítsd hozzá a karton vastagságát kétszer, plusz a
hőszigetelő réteg vastagságát, így

megkapod a külső méretet. Az iskolában elsajátított mértan segít
majd a szabásmintát kikalkulálni.
A kartonra rajzold rá a méreteket,
hagyjál átfedést, ahol szükséges. A
könnyebb hajtogatás kedvéért a
vonal mentén kés hegyével karcold
meg a kartont (de ne vágd át), s a
konyhaasztal szélén hajtsad le a
doboz oldalait.
Zsákvarró tűbe fűzzél vékony
spárgát, azzal varrd meg a dobozt
(két réteg kartont és köztük a polisztirolt kell átbökni; jobb, ha árral
vagy szöggel »előfúrod« a lyukat).
A varrás hasznosabb a ragasztónál,
tekintve, hogy forró edényt teszel
bele. Néhány réteg újságot tegyél
az aljára, amit időnként kicserélsz.
A degesztőláda haszna: a húslevest órákon át tűzforrón tartja; a
pörkölt- (vagy tokány-) félék meg
a tarhonyás lecsó vagy sáfrányos
rizs, babgulyás stb. utókezelését
ebben végezheted el. Nyáron és
ősszel ebbe rakosgatom a száraz
dunsztra ítélt – lekvárral telt – borkánokat. Vendégváráskor ide pakolhatod pl. a korábban elkészült
krumplipürét, nem kell gőzös lábas
fölé rakni. – Amikor kiolvasztom a
hűtőt, akkor a mélyhűtő rekeszben
található ezt-azt beleteszem, hidegen tartja, amíg letörölgetem a gép
polcait.
Ne késlekedj elkészíteni. Meglátod, milyen hasznos eszköz.”
Egy spórolós tanács. Mi lemondtunk a kétfogásos ebédekről,
egytálételeket főzünk; nagyobb
mennyiséget, amit elosztunk kéthárom napra. A napi adagot láboskában
egy
perc
alatt
megmelegítjük, s kész. Egyszerre
megfőzni a több napra is elegendő
ételt nem kerül annyiba, mint naponta frisset készíteni.
Kuszálik Péter

Október közepéig lehet jelentkezni
az Erdélyi Politikai Iskolába

Az Erdélyi Politikai Iskola képzéssorozat hatodik évfolyama
indul októberben, amelyre olyan 18-36 év közötti erdélyi
magyar fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a politika iránt, és hosszú távon saját közösségük alakítói, véleményformálói kívánnak lenni. A Mathias Corvinus Collegium
(MCC) a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel
(RMDSZ) és a Magyar Ifjúsági Értekezlettel (MIÉRT) partnerségben szervezett ingyenes képzésére október 15-ig
lehet jelentkezni.

A hat hónapos, négy hétvégét
felölelő személyes alkalmakból,
valamint e-learning-tananyagok
feldolgozásából és beadandók készítéséből álló képzés során a résztvevők az elméleti tudásuk bővítése
mellett gyakorlati tapasztalatokra
is szert tehetnek. Az erdélyi magyar fiatalok számára kivételes lehetőségeket nyújt a kurzus, hiszen
kötetlen formában beszélgethetnek
magyar és külföldi politikai döntéshozókkal, valamint olyan támogató közösség részévé válnak, ahol
a résztvevők a képzés elvégzése
után is számíthatnak egymásra.
A magyar és angol nyelven zajló

képzés tematikája négy pillérre épül:
különböző készségfejlesztő tréningekre; politikai menedzsmentre (pártok működtetése, kommunikációs
rendszerek és kampányok, közvélemény-kutatási módszertan, általános
menedzsment, közkapcsolati és közösségi gazdálkodási kérdések megvitatása); hazai és külföldi gyakorló
politikusokkal, szakértőkkel folytatott háttérbeszélgetésekre, valamint
az e-learning alapú oktatásra.
Az Erdélyi Politikai Iskola képzéssorozat vendégelőadói között
minden évben elismert erdélyi és
külföldi szakértők, politikusok szerepelnek. Előadást tartott már töb-

bek között Novák Katalin köztársasági elnök; Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, RMDSZ-elnök;
David Venter, Nelson Mandela volt
kommunikációs
főtanácsadója;
Malcolm Gillies, a London Metropolitan Egyetem egykori rektora;
Gulyás Gergely miniszterelnökséget
vezető miniszter; Orbán Balázs, a
miniszterelnök politikai igazgatója;
dr. Fürjes Balázs, a miniszterelnökség miniszterhelyettese, Frank
Füredi, a University of Kent szociológus professzora vagy Richard
Hamilton, a Department for Business, Energy and Industrial Strategy
stratégiai igazgatója.
Az érdeklődők 2022. október
15-én éjfélig adhatják le jelentkezésüket. Az Erdélyi Politikai Iskoláról és a jelentkezés feltételeiről
bővebb információ a képzés honlapján olvasható.
A programot a Pro Iuventute
Egyesület támogatja. (közlemény)
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Támogatás a mesterséges
megtermékenyítés költségeire
Anyagi támogatást nyújt a kormány a mesterséges megtermékenyítés költségeinek fedezésére a
családoknak és az egyedülálló nőknek. 2022-ben 2.500 pár vagy egyedülálló személy kaphat támogatást,
de az a cél, hogy 2023-tól kiterjeszszék 10 ezer kedvezményezettre.
Ezzel a kormány segíteni akarja
azokat a családokat, amelyek egészségi okok miatt nem tudnak, de szeretnének gyermeket vállalni.
A kormányhatározat szerint azok
a 20-45 év közötti nők kaphatnak

támogatást, akiknek erre orvosi
ajánlásuk van, egy évben pedig
három beavatkozást támogat az
állam beavatkozásonként 15 ezer
lejjel.
A jogszabállyal a kormány az
egyre inkább csökkenő születésszámot akarja növelni, és a családokat
támogatni abban, hogy minden kívánt gyermek megszülethessen.
Az erre vonatkozó metodológiát
30 napon belül dolgozza ki a kormány, ezután lehet majd ismerni a
feltételekre vonatkozó részleteket.
(RMDSZ-tájékoztató)

A várakozásnál lassabban nőtt
a brit gazdaság
teljesítménye júliusban

A várakozásnál lassabban növekedett a brit gazdaság teljesítménye júliusban, a nyár
közepével zárult három hónapban pedig stagnált a brit
hazai össztermék (GDP) értéke.

A brit statisztikai hivatal (ONS)
hétfőn ismertetett első becslése szerint júliusban 0,2 százalékkal emelkedett a GDP az előző hónappal
összevetve.
Júniusban meredek, 0,6 százalékos havi összevetésű visszaesést
mértek a brit gazdaságban, és az
elemzői előrejelzések azt valószínűsítették, hogy erre vetítve a júliusi
növekedési ütem megközelítheti a
fél százalékot. A statisztikai hivatal
beszámolójából kitűnik, hogy a brit
GDP-n belül 80 százalékos súllyal
szereplő szolgáltatási szektor bruttó
kibocsátása júliusban 0,2 százalékkal csökkent, és ez okozhatta a várttól elmaradó növekedést.
Az ONS hétfői tájékoztatása szerint a júliussal véget ért három hónapban nem változott, tavaly
júliushoz képest 2,3 százalékkal
emelkedett a brit gazdaság teljesítménye az idei hetedik hónapban.
A statisztikai hivatal számításai
szerint a brit hazai össztermék júliusban 1,1 százalékkal volt magasabb, mint 2020 februárjában, a
nagy-britanniai koronavírus-járvány megfékezésére 2020 márciusától
elrendelt
országos
korlátozások előtti utolsó teljes hónapban. A brit kormány először
2020 márciusának végén rendelt el
országos zárlatot, és ez szabadesésszerű zuhanást okozott a brit
gazdaság teljesítményében: 2020
második negyedévében 19,4 százalékkal, a 2020-as év egészében átlagosan 9,4 százalékkal esett
reálértéken a brit hazai össztermék.

A 2020 második negyedévében
és az év egészében mért GDP-zuhanás egyaránt példátlan volt a modern brit gazdaságtörténetben.
A brit hazai össztermék értéke
2020-ban a 2013-as szintre zuhant
vissza, vagyis a koronavírus-járvány sokkja egyetlen év alatt hétévi
növekedést emésztett fel.
A brit jegybank monetáris tanácsa legutóbbi negyedéves pénzügypolitikai jelentésében közölte:
felülvizsgált előrejelzése szerint a
brit gazdaság az idei negyedik negyedévtől recesszióba kerül, és a recesszió a jövő év egészére
áthúzódik.
A Bank of England szerint
ugyanis az évtizedek óta nem mért
tíz százalék felett járó infláció környezetében a háztartások reáljövedelme várhatóan meredek ívben
zuhan, és emiatt a brit hazai össztermék 2022 negyedik negyedéve és
2023 negyedik negyedéve között
valószínűleg
minden
egyes
negyedévben visszaesik.
Londoni elemzői előrejelzések
szerint nem zárható ki, hogy a múlt
héten elhunyt néhai uralkodó, II.
Erzsébet királynő halála után kezdődött gyászidőszak, illetve a temetés
napjára
meghirdetett
munkaszüneti nap hatásaként a recesszió a vártnál még előbb kezdődhet. A brit jegybank azonban ennek
ellenére évtizedek óta nem tapasztalt ütemű kamatemelési ciklusba
kezdett, éppen az ugyancsak több
évtizede nem mért sebességű infláció miatt.
A Bank of England – az EU-n kívüli legnagyobb európai gazdaság
jegybankja – tavaly december 16án kezdte a szigorítási ciklust az addigi 0,10 százalékos mélységi
kamatrekordról, és eddig 1,75 százalékra emelte alapkamatát. (MTI)

Novák Katalin részt vesz
a királynő temetésén

Novák Katalin köztársasági
elnök részt vesz a múlt héten
elhunyt II. Erzsébet brit királynő végső búcsúztatásán –
írta a Telex hétfőn a Sándorpalota közlésére hivatkozva.

Novák Katalin és házastársa
meghívást kapott a múlt hét csütörtökön, 96 éves korában elhunyt II.
Erzsébet brit királynő szeptember
19-ei temetésére, amelyen a köztársasági elnök részt is vesz majd – olvasható a telex.hu oldalon.
A cikk szerint arról egyelőre nem
tudni, hogy mekkora küldöttséggel
érkeznek.
A temetési szertartást a Westminster-palotával
szomszédos
Westminster-apátságban
tartják

majd. Ott nyugszanak a brit történelem olyan nagyjai, mint Hitvalló
Eduárd, Isaac Newton, Charles Darwin, Stephen Hawking vagy éppen
Laurence Olivier, valamint ott házasodott meg és ott koronázták meg a
királynőt. A 18. század óta nem rendeztek ott temetési szertartást brit
uralkodónak. A királyi család tagjai
közül legutóbb Erzsébet anyakirálynét temették el a Westminster-apátságban – írták.
A temetési szertartásra a világ
minden tájékáról érkeznek majd államfők, és ott lesznek a korábbi brit
miniszterelnökök, valamint más
meghatározó brit politikusok is a királyi család tagjain kívül – olvasható a Telex cikkében. (MTI)
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Németországban drágább a tankolás,
mint az összes környező országban

A tankolási kedvezmény lejártával
Németországban
magasabbak lettek az üzemanyagárak, mint az összes
szomszédos országban a
német szövetségi statisztikai
hivatal, a Destatis hétfőn
publikált, az Európai Bizottság adataira támaszkodó jelentése alapján.

Az
üzemanyagkedvezmény
(Tankrabatt) lejártával Németországban ismét emelkedtek az
üzemanyagárak; a németországi
autósok a 2022. szeptember 5-i
állás szerint átlagban 2,07 eurót fizettek egy liter szuperbenzinért és
2,16 eurót egy liter dízelért.
Németország közvetlen szomszédjaival összehasonlítva az E5-

ös szuperbenzin (Euroszuper 95)
literének ára ugyanazon a napon
csak Dániában (2,04 euró) és Hollandiában (2,01 euró) volt hasonlóan magas. Németország uniós
szomszédjai közül Dániában egy
liter dízel 2,07 euróba került, 9
centtel kevesebbe, mint Németországban, Hollandiában pedig 11
centtel kevesebbe, 2,05 euróba.
Németország uniós szomszédai
közül Lengyelországban voltak a
legolcsóbbak az árak szeptember
5-én: a szuperbenzin 1,38 euróba,
a dízel 1,61 euróba került. Luxemburgban a szuperbenzin 1,61 euró,
a dízel 1,83 euró, Franciaországban a szuperbenzin 1,62 euró, a
dízel 1,78 euró, a Cseh Köztársaságban 1,64 és 1,85 euró, Belgium-

ban pedig 1,69 és 2,02 euró volt a
benzin és a dízel ára. Ausztriában
a szuperbenzin 1,74 euró, a dízel
pedig 1,90 euró volt szeptember 5én.
Még augusztus közepén a német
töltőállomásokon a benzin- és a dízelárak alacsonyabbak vagy hasonlóak voltak, mint a legtöbb
közvetlen uniós szomszédos ország árai. A mostani áremelkedés
fő oka az üzemanyagok energiaadójának, a „tankkedvezménynek”
(Tankrabatt) lejárta augusztus 31én. A Tankrabatt keretében a benzin adótartalmát literenként 29,55
centtel, a dízelét pedig 14,04 centtel csökkentették június 1-jétől
három hónapos időtartamra. (MTI)

Huszonötezer euró vállalkozásalapításra
A sepsiszentgyörgyi székhelyű StartUp HUB vállalkozásfejlesztési, felnőttoktatási és szakképzési központ ebben a hónapban többállomásos tájékoztató és toborzókörutat
szervez szakértők és startup-vállalkozók részvételével Kovászna, Hargita és Maros megye több településén. Az összesen nyolc várost érintő körúton az érdekeltek
csatlakozhatnak a központ által szervezendő vállalkozásfejlesztési képzéshez, melynek az elvégzését követően 25 ezer
euró vissza nem térítendő uniós támogatásra pályázhatnak
– üzleti tervek versenye keretében – a vállalkozásuk beindításához – derül ki az Agerpres hírügynökséghez eljuttatott
közleményből.

A tájékoztató és toborzókörút
szeptember 13–15. között lesz a
következő dátumokon és helyszíneken: szeptember 13-án, kedden
Kovászna megyében, Baróton
(Kossuth Lajos utca 129. szám, városi művelődési ház, 15 órától),
Kézdivásárhelyen (kkv-inkubátorház, Szabadság tér 2A, 16 órától),
Kovászna városban (TourInfo, FIKOSZ-iroda, Egyesülés tér 2.
szám, 18 órától), Hargita megyében Székelyudvarhelyen (Bethlen
Gábor utca 16. szám, UIET-iroda,
16 órától), szeptember 14-én, szerdán Hargita megyében Csíkszeredában (Kossuth Lajos utca 14.
szám, Patronátus-iroda, 17 órától),
Maros megyében Marosvásárhelyen (Călăraşilor utca 22. szám,
Közeg – közösségi ház, 17 órától),
illetve szeptember 15-én, csütörtökön Kovászna megyében Sepsiszentgyörgyön (Olt utca 9. szám,
StartUp Hub székhely, 11 órától),
Hargita megyében Gyergyószentmiklóson (Szabadság tér 17., Szilágyi Hotel, 17 órától).
Az érdeklődők a StartUp HUB
szakértőivel, illetve korábban már
sikeresen pályázó startuperekkel is

találkozhatnak: Baróton Deák
András, az Emlékgyár Kft. tulajdonosa, Kézdivásárhelyen Mátyás
Henrietta, a Kimberly Salon tulajdonosa, Kovásznán Karácsony
Zsolt, a Startup Hub képviselője,
Székelyudvarhelyen Csíki Csaba,
az Intuition Software Kft. tulajdonosa, Csíkszeredában Antal Eszter,
az Etti-Tex Kft. tulajdonosa, Marosvásárhelyen Herczeg Eszter, a
Smile & Style Gaby Kft. tulajdonosa, Sepsiszentgyörgyön Csősz
Arnold-Szilárd, a Carson Wash
Kft. tulajdonosa és Peligán Mózes,
az MPM Mob & Design Kft. tulajdonosa, valamint Gyergyószentmiklóson Becsek Júlia Brigitta,
B.J.B. Photography Kft. tulajdonosa.
A StartUp HUB vállalkozásfejlesztési, felnőttoktatási és szakképzési központ azon fiatalok
jelentkezését várja, akik vállalkozásfejlesztési ismereteket szeretnének elsajátítani, és vissza nem
térítendő támogatás segítségével
szeretnék létrehozni új vállalkozásukat. Az új kiírás azoknak a 18-30
év közötti munkanélküli fiataloknak szól, akik nem vesznek részt

oktatásban vagy szakképzésben.
Szeptemberben 200 fiatalnak van
lehetőség jelentkezni a vállalkozásfejlesztési képzésekre. A képzés –
melyre októberben kerül sor – elvégzése után a résztvevők megpályázhatják a 25 ezer euró értékű
vissza nem térítendő támogatást. A
nyerteseket az üzleti tervek versenyét követően választják ki, legtöbb negyven fiatal részesülhet
támogatásban.
A résztvevőknek a következő
feltételeknek kell megfelelniük a
programban való részvételhez: elvégezték legalább a tíz osztályt;
nem töltötték be a 30. életévüket;
nincs munkahelyük; nem egyetemisták; nem részvényesei vagy tulajdonosai
egy
meglévő
vállalkozásnak; nincsenek fizetett
gyereknevelési szabadságon. Az
érdeklődő fiataloknak a találkozón
lehetőségük lesz beiratkozni a képzésre. Az érdekelteket felkérik,
hogy a találkozóra vigyék magukkal két példányban a következő dokumentumok másolatait: személyi
igazolvány, születési bizonyítvány,
valamint az utolsó végzettséget
igazoló okirat, illetve indokolt esetben házasságlevél. A helyek száma
korlátozott, az elfogadás az iratkozás sorrendjében történik.
A Perspektívák a NEETs fiatalok számára nevet viselő projektet
az Európai Szociális Alap támogatja a Humán Erőforrás Operatív
Program 2014-2020 keretében. Az
érdeklődők további információkat
a www.startupcovasna.ro weboldalon találnak – olvasható a közleményben. (Agerpres)

Forgószél és Garabonciás

A Hagyományok Háza Forgószél és Garabonciás címmel
ismét meghirdeti hon- és
népismereti levelezőversenyét. Idén a megmérettetés
vezérmotívuma a pásztorélet
lesz. A szervezők az egész
Kárpát-medencéből
szeptember 23-ai határidővel várnak jelentkezéseket.

Az 5-6. osztályosoknak szóló
Forgószél és a 7-12. osztályosoknak meghirdetett Garabonciás verseny egy egész tanéven átívelő
levelezőverseny. A gyerekek játékos feladatokon keresztül ismerkednek meg néphagyományainkkal, a magyar népi kultúra gazdag,
sokszínű világával. A 2022/23-as
tanév kiemelt témaköre a pásztorélet. A vetélkedő feladatait a versenyzők
önálló
gyűjtő-,
kutatómunka révén dolgozzák fel.
A jelentkezők a feladatlapokat online kapják meg, egyedül a döntő
kíván személyes megjelenést.

A gyerekek minden esetben
egyénileg versenyeznek, de egyegy osztályból akár több tanuló is
nevezhet, ebben az esetben elég
egy jelentkezést leadni az összes
tanuló nevének feltüntetésével.
A verseny legjobbjai egyhetes
nyári jutalomtáborozáson vehetnek
részt 2023 nyarán.
Forgószél – 5–6. osztályosoknak:
A vetélkedő háromrészes. Első
és második része levelező, ez öszszesen négy feladatlapot jelent. A
harmadik része, a döntő az egyetlen, ahol a versenyzők személyesen is megjelennek. (A határon túli
versenyzőknek a személyes megmérettetésen nem kell részt venniük, az ő esetükben a négy
feladatlap pontszámai döntik majd
el a táborba jutást.) A feladatlapokat interneten, e-mailben küldjük,
illetve a honlapról is letölthetők
lesznek, a kijavított feladatlapot
postán juttatjuk vissza az elért

pontszámokkal együtt, melyek az
e-mailben küldött újabb feladatok
mellett, illetve a honlapon is megtekinthetők lesznek. A döntőbe a
harminc legjobb eredményt elért
versenyző juthat be, akik közül a
legjobbak nyári jutalomtáborozáson vehetnek részt.
Garabonciás – 7–12. osztályosoknak:
Az esztendő során három olyan
feladatlapot kapnak a jelentkezők,
amely egyéni gyűjtő- és kutatómunkát igényel. A feladatlapokat
pontozással értékeljük, két korosztályi csoportban (7-9. osztályosok,
10-12. osztályosok). A legjobbak a
vetélkedő végén könyvjutalomban
és nyári jutalomtáborozásban részesülnek, kutatásaikról rövid előadásban számolhatnak be a
Forgószél döntőjén.
Információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/program/forgoszel-es-garaboncias-202223
Dr. Csermák Zoltán

Olaszországban először kezdődött
a tanév védőmaszk nélkül 2020 óta
Korlátozások nélkül indult el
a tanév hétfőn Olaszországban, a diákok és tanárok 2020
márciusa óta első alkalommal
léphetnek be az iskolákba védőmaszk nélkül.

A koronavírus-járvány kezdetétől
kötelező volt a maszk viselése az általános iskola első osztályától egészen
a
gimnáziumok,
szakközépiskolák utolsó évfolyamáig. A védőeszközt az utóbbi két
és fél évben az iskola egész területén viselni kellett: a tanárok maszkban magyaráztak, a diákok
maszkban feleltek.
A mostani új tanév az első 2020
óta, amelyben a pedagógusokra
nem vonatkozik az oltási kötelezettség, tehát a teljesen oltatlan tanárok
is visszatérhettek dolgozni.
A diákoknak ismét van padtársuk, mivel mostanáig, ahol csak lehetett, egyesével, egymástól távol
ültették le őket az osztályokban.
Visszatértek az ének- és a testnevelési órák is, melyeket részben vagy
teljes egészében felfüggesztettek a
járványidőszakok alatt.
Olaszország húsz tartományából
hétben kezdődött el a tanév hétfőn.
A régiók éghajlatuk szerint határoznak az iskolanyitás dátumáról: a
legkésőbb, szeptember 19-én Szicíliában indul a tanév. Országosan
több mint hétmillió diák és csaknem egymillió pedagógus áll vissza
a munkába a következő héten.
Olaszországban 2020 március
elején távoktatást vezettek be a
tanév végéig. Szeptemberben az iskolák újranyitottak, de ősszel és
2021 tavaszán is további hónapokra
bezártak. Az érettségi könnyített
volt, az utóbbi két évben elmaradtak az írásbelik is.

Az egészségügyi minisztérium
adatai szerint az utóbbi több mint
két évben a 18 év alattiak 48 százalékánál jelentkeztek stresszre, szorongásra,
depresszióra
utaló
tünetek. Az iskolából való kimaradás aránya, amely a Covid-19 előtt
15 százalékos volt az országban,
2020-tól 24 százalékosra emelkedett.
A SkyTG24 hírtelevíziónak nyilatkozó egyik milánói általános iskola igazgatója emlékeztetett, hogy
az első osztályt 2020-ban megkezdő tanulók a mostani tanévkezdéskor látták először tanítóikat és
egymást maszk nélkül az osztályban. Egy több mint ezerfős nápolyi
általános iskola igazgatója elmondta, hogy amíg csak lehet, nyitott ablaknál tartják az órákat a
szellőzés biztosítására.
Az iskolaigazgatók szövetsége
közleményben hangoztatta, hogy
nem a járvány, hanem a dráguló
energia jelenti most a legnagyobb
problémát. Javasolták, hogy a fűtési
szezonban a szombati iskolanapot
függesszék fel, és a hatvanperces
órákat tíz perccel rövidítsék meg,
így az iskolákat rövidebb ideig kell
nyitva tartani.
A studenti.it internetes diákfórum
felmérése szerint a tanulók csak tíz
százaléka tart a járvány esetleges
újabb hullámától, 26 százalék inkább az éghajlatváltozás miatt aggódik, 22 százalék azért, mert nem
biztos benne, hogy valóra tudja-e
váltani álmait, 16 százalék az energiaválságot tartja központi kérdésnek, 14 százalék pedig attól fél,
hogy az ukrajnai háború Olaszországot is eléri. (MTI)

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály közleménye
2022. szeptember 27-én 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság
utca 30. szám alatti székhelyén
nyilvános árverést szervez
az alábbi javak értékesítésére:
1. Szalagcsiszoló gép, kikiáltási ár 2650 lej;
2. Vastagoló gyalugép, kikiáltási ár 3950 lej;
3. Rex típusú egyengetőgép, kikiáltási ár 3100 lej;
4. Asztali körfűrész, kikiáltási ár 2850 lej;
5. Fűrészgép, kikiáltási ár 1560 lej;
6. 4400 négyzetméteres beltelek Dicsőszentmártonban, kikiáltási ár
27.445 lej;
7. 2004-es Mercedes személygépkocsi, kikiáltási ár 8899 lej;
8. 2007-es De Rema TA utánfutó, rendszám MS-10-DPS, kikiáltási ár
21.760 lej;
9. 2007-es Wiese TA 18 utánfutó, rendszám MS-24-DPS, kikiáltási ár
23.243 lej;
10. 2006-os De Rema Zanot TAP-105 utánfutó, rendszám MS-15-DPS,
kikiáltási ár 21.760 lej;
Az árak nem tartalmazzák a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény
250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások
értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak
a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja
előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja,
valamint 7. bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az
ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni
Kincstárba az IBAN RO02TREZ479506701XXXXXXX számlára kell
átutalni, címzett a
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal,
Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, adószám 4322696 – vagy
banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi
személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát,
külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását,
romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát,
ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az
árverésen.
Az árverésről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: szeptember
13. A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi
Osztály, a Bonyhai és a Küküllőszéplaki Polgármesteri Hivatal, az adós
cégek székhelyén, és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium
weboldalán is.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, az adóbegyűjtő és végrehajtói
irodában (Şandor Ioan ellenőr) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon.
Kaisser Adriana osztályvezető
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Roncsautóprogram 2022
Eladná régi autóját?
Most lehetősége van LEADNI akkor is,
ha NEM kíván új autót vásárolni.
Szállítást, forgalomból kiíratást
és helyben fizetést vállalunk!
Információkért hívjon a 0741-022-199-es számon.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (66289)

VÁLLALUNK tetőjavítást, új tető készítését Lindab lemezzel, cserépforgatást,
szigetelést
kátránnyal,
polisztirénnel, vakolást, bádogosmunkát, csatornakészítést és -javítást, akármilyen kisebb javítást. Tel.
0740-651-354. (17116)
VÁLLALUNK háztetőkészítést cserépből vagy Lindab lemezből, szigetelést kartonból vagy polisztirénből,
meszelést és kisebb javítást. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.
0745-680-818, Csaba. (17118-I)

MEGEMLÉKEZÉS

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(66256)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (23195-I)
AZ OLIGRAF MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0725-917-420. (66754-I)
VÁRMEZŐN
alul

áron

eladó

két

téliesített ház (100100

m2)

16

ár

telekkel, két család
részére is alkalmas.
Tel.

00-36-70-246-

0383. (17096-I)

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

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (17079-I)
ELADÓ nemes szőlő. Tel. 0743-187065, 0265/719-338. (17115-I)

LAKÁS
KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16964)
ELCSERÉLNÉM
kicsi
udvaros
lakásomat
nagyobbal
vagy
tömbházlakással. Tel. 0773-345-605.
(17101)
ELADÓ egyszoba-összkomfortos, 50
m2-es lakás a Dózsa György utca 189.
szám alatt. Érdeklődni mindennap 8-20
óra
között
a
0773-381-254-es
telefonszámon. (17063)

A NORALEX Monumente Funerare
előnyös áron, 6800 lejért készít sírkeretet. Az ár mindent tartalmaz. Tel.
0752-643-455. (17047-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, akármilyen
építkezési munkát. Nyugdíjasoknak 16%
kedvezmény. Tel. 0767-564-102, Miklós.
(16993)
TETŐFEDŐ ácsmester, vállalom új
tetők készítését, cserépforgatást,
sürgős javítást, építkezési munkát.
Tel. 0750-826-225. (16832)

Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember 13-án a 87 éves
korában elhunyt id. AMBRUS
ISTVÁNRA halálának első
évfordulóján. Emlékét örökre
szívünkben őrizzük.
Szerető családja. (17127-I)

„Csak az hal meg, akit
elfelednek, örökké él, akit
igazán szeretnek.”
Fájó szívvel emlékezünk a
felejthetetlen, drága jó férjre
és édesapára, a nagyernyei
FRUNZA JÁNOSRA halálának
2. évfordulóján.
Szép
emléked
örökre
szívünkben marad. Emléked
legyen áldott, nyugalmad
csendes!
Rózsika, Jancsika és sógora,
Sanyi. (17098-I)

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk a drága szülőkre,
CSISZÉR
ERZSÉBETJUDITRA
és
CSISZÉR
LAJOSRA
haláluk
25.
évfordulóján. Emlékük legyen
áldott, nyugalmuk csendes!
Szeretteik. (17119-I)

„Aki ember volt, küzdő, tiszta
ember, változzék át bár porladó
rögökké, az élőkben tovább él –
mindörökké. ”
Szomorú szívvel emlékezünk
SÁNDOR IMRE
ny. agrármérnökre,
édesapára, nagytatára, aki egy
éve távozott el békésen és
csendesen.
Emlékét örökké őrizni fogják
gyermekei,
rokonai
és
mindazok,
akik
szerették,
tisztelték
állandó
segítőkészségét és tiszta, egyenes jellemét. (17124)

„Lágy őszi tájból és sok kedves
nőből
próbállak összeállítani téged;
de nem futja, már látom…”
Emléked az idő sűrűn szőtt
kendőjén keresztül hordom, és
érzem, hogy itt bujkálsz, csak
rejtőzöl, mint titok a szó
mögött, és gyakran kapkodok
utánad,
hogy
álmaimból
valóssá
legyél…
hogy
hangosan
nevessünk,
legyintésed
feledtesse
a
hétköznapok gondjait.
Örök az arcod, nem száll el
szavad, minden mosolyod a
lelkünkben marad. El nem múló szeretettel emlékezünk
BÁLINT ETELKÁRA
halálának 13. évfordulóján, a legjobb Édesanyára, feleségre.
Nyugodjál békében, drága Édesanyám! (sz.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

a 30 éve elhunyt BENCIU

retett édesanya, anyós, nagy-

született

mama, dédmama, a mezőcsávási

TOTH

IRÉNKÉRE.

Emléke

legyen

áldott,

nyugalma

csendes.

Lánya,

Erika és családja. (-I)

ILYÉS ROZÁLIA
életének 81. évében szeptember
11-én örökre megpihent.
A gyászistentisztelet szeptember

ELHALÁLOZÁS

14-én 14 órakor lesz a mezőcsávási református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Mind a magunk, mind az összes
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgős javítást,
meszelést. Készítünk kerítést, kaput
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0767-563-971, Balázs. (16992)

Fájó
szívvel
emlékezünk
HOCHBAUER
MAGDÁRA
halálának 11. évfordulóján.
Akik ismerték, gondoljanak rá
szeretettel. Nyugodj békében,
drága Magdus! Szerettei.
(17120)

A gyászoló család. (17130-I)

közeli és távoli rokon nevében
szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett, jó feleség és jó szomszéd,
CSATLÓS PAULA KATALIN
szül. Bordi
a Mobex volt dolgozója,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, dédnagymama, anyós,
NAGY MĂRIOARA

folyó hó 5-én 21 órakor, életének

(Mia mama)

81. évében megszűnt élni.
VÁLLALUNK bármilyen építkezési
munkát, szigetelést, meszelést, tetőjavítást, bádogosmunkát, kapuk, kerítések hegesztését, bármilyen kis
javítást. Adunk anyagot akármilyen
munkához. Vállalunk sürgős munkálatokat is. Tel. 0767-763-947, András.
(16780)
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Soha
el
nem
múló
fájdalommal
emlékezünk
RADVÁNYI JÓZSEFRE halálának 25. évfordulóján. Akik
ismerték, gondoljanak rá
szeretettel.
Felesége, Hajnal. (17120)

Drága halottunkat folyó hó 14-én

2022. szeptember 8-án, 82 éves

13 órakor a református sírkert-

korában megszűnt élni.

ben helyezzük örök nyugalomra.

Drága halottunk temetése 2022.

Emléke legyen áldott, nyugalma

szeptember 14-én, szerdán 11

csendes!

órakor lesz, református szertar-

Gyászoló szerettei. (p.-I)

tás szerint, a Jeddi úti temetőben.

Emléke

legyen

áldott,

nyugalma csendes!
KIADÓ hosszú távra 3 szobás, bútorozott tömbházlakás a Kövesdombon. Tel. 0741-123-181. (17131-I)

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen javítást, festést, szigetelést, csatornajavítást,
teraszkészítést.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (17038-I)

MINDENFÉLE
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (17078-I)
BOR, SZŐLŐ rendelhető Ákosfalván. Tel. 0756-811-553. (mp.-I)
TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.
Házhoz megyek. Tel. 0740-527-205.
(17025)

VÁLLALUNK garázsjavítást, szigetelést, tetőfedést Lindab lemezzel.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0767-837782. (17039-I)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen
kis
javítást.
Tel.
0746-972-003,
Fülöp
Hunor.
(17117-I)

„Ne fájjon nektek, hogy már
nem vagyunk, hisz napként az
égen nektek ragyogunk.”
Fájó
szívvel
emlékezünk
felejthetetlen,
drága
jó
szüleinkre, a nyolc éve
elhunyt
édesanyánkra,
a
marosszentgyörgyi TORDAI
szül. BÁCS ROZÁLIÁRA és a
fél éve elhunyt édesapánkra,
TORDAI
SÁNDORRA.
Emlékük
legyen
áldott,
nyugalmuk csendes! Soha el
nem feledünk!
Sanyi, Rózsika és Jancsika.
(17098-I)

„Szerettem volna még élni közte-

A gyászoló család. (17133-I)

tek, de a sors másképpen rendelkezett. Szeretteim, Isten veletek!”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

drága édesapánk,
SZABÓ ANDRÁS
életének 76. évében, utolsó nap-

Fájó

ját is a rá jellemző életkedvvel

KELEMEN LÁSZLÓ biológustól.

szívvel

búcsúzunk

élve, tragikus hirtelenséggel eltá-

Együttérzésünket

vozott tőlünk.

részvétünket

Búcsúzó megemlékezést tartunk

gyászoló családnak.

szeptember 15-én 19 órakor a
Szabadság

utcai

református

templomban.
A gyászoló család. (17122-I)

és

fejezzük

őszinte
ki

a

Prof. dr. Kikeli Pál és családja,
valamint a Procardia munkaközössége. (66757-I)
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