
Két hónappal a fizetőparkolás újrabevezetését követően a
marosvásárhelyi közterület-kezelő igazgatóság elégedett
lehet: több mint 1 millió lej bevételt hozott az önkormány-
zatnak a rendszer működtetése. A júliusi tanácsülésen akár
változhat is a helyzet, ha napirendre kerül a fizetőparkoló
rendszer haszonbérbe adásának visszavonására vonatkozó
határozattervezet. A testülettől függ, hogy az önkormány-
zatnál marad-e a fizetőparkolás (és annak teljes bevétele),
vagy magáncéggel szerződnek. 

Június 30-ig több mint 1 millió lejt bevételezett a marosvásárhelyi
közterület-fenntartó igazgatóság a május 14-től újra életbe léptetett fi-
zetőparkolással – mondta el lapunknak Székely László osztályvezető. A
szóban forgó összeg a bérletek, a parkolójegyek árából, az online, sms-
és kártyás fizetéssel megvásárolt jegyek árából, illetve a bírságokból te-
vődik össze. Kiadásuk elenyésző, a személyzeti költségeken túl a rend-
szer működtetéséhez szükséges számítógépes programért havi 373 lej
(plusz héa) bérleti díjat fizetnek a TParknak. Az osztályvezető elmondta,
a legtöbbet a bérletek (1, 3, 6 és 12 havi) árából, illetve az online alkal-
mazásokból, sms-ekből bevételeztek, a pénzbírságok csupán 10 ezer lej

Adatok és valóság
Ezekkel a statisztikákkal csak a baj van. A buka-

resti egyetem egyik szociológus professzora például
nem érti, hogy az egyre jobb gazdasági adatok elle-
nére a fiatalok fele miért külföldön keresi a boldogu-
lását? Nagyrészt alighanem azért, mert a mezei
adófizető nem adatokon, hanem kenyéren él, és a va-
lóság más, mint amit a statisztikák mutatnak.

Az egyik gazdasági napilapban megjelent írásban
szó esik egy felmérésről, amely szerint a fiatalok
közel fele külföldön akar dolgozni, ráadásul többsé-
gük esetében nem távlati terv, hanem igencsak konk-
rét, sokan állítólag már azt is tudják, melyik
országban milyen munkát fognak vállalni. Ez azért
tűnik nehezen érthetőnek az említett prof számára,
mivel már jelentős ideje bővül a gazdaság és emel-
kednek a fizetések.

Csakhogy a bruttó nemzeti össztermék statisztikai
bővülése nem jelentkezik azonnal a hétköznapi em-
berek életszínvonalában. Legalábbis sosem úgy,
hogy ha tavalytól idénig volt egy 5%-os bővülés,
akkor idén mindenből több jutna nekünk ezzel az
emelkedésnyivel. Ezekkel az adatokkal a politikusok
imádják fényezni magukat, pedig a ténykedésük elég
ritkán segíti a gazdaságot a gyakorlatban, ám 
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Benedek István

Antalfi Imola

Jobbágytelki 
néptánctábor –
megérte!
Múlt vasárnap zárta kapuit a huszadik
marosszéki népzene- és néptánctábor
Jobbágytelkén. Mivel jubileumi esz-
tendő, egy picit az emlékezés, szám-
vetés jegyében (is) zajlott a ren-
dezvény, mi pedig arra is kíváncsiak
voltunk, hogyan látják a jelent és a
jövőt a szervezők.
____________5.
A szülőföldön is
lehet boldogulni
Tóth István fiatal sóváradi vállalkozó
nem ment külföldre, ahogyan a fiatalok
többsége teszi, hanem itthon, a szülő-
falujában próbál boldogulni. Nagyobbik
lánya Hollandiában dolgozik, a kiseb-
bik idén végezte a tizedik osztályt Szo-
vátán, és van egy hatéves kisfia.
____________6.
Az idén végzett 
diákok jelentkezzenek
A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoz-
tatási Ügynökség közleményben em-
lékezteti a 2018-as tanévben végzett
diákokat, hogy július 25-ig jelentkezze-
nek az ügynökség székhelyén nyilván-
tartásba vétel végett, amellyel fél évig
igényelhetik a munkanélküli-segélyt is,
amennyiben időközben nem helyez-
kednek el, vagy nem iratkoznak be fő-
iskolára. ____________8.

Fotó: Nagy Tibor

Jól hoz a fizetőparkolás Marosvásárhelyen

Milliós nagyságrendű bevétel



körüli összeget jelentenek. Ez azt jelzi,
hogy a gépkocsivezetők a rendszer be-
vezetése utáni első napok zsúfoltságát
követően hamar „megtanulták” a rend-
szer működését (a panaszok száma a
kezdeti időszak után jelentősen lecsök-
kent), de azt is jelezheti, hogy kevés a
rendszert működtetők száma. Valóban,
erre vonatkozó kérdésünkre válaszolva
Székely László elmondta, legalább 14
személyre lenne szükségük ahhoz,
hogy hatékonyabban végezzék ezt a
munkát, illetve még legalább egy iro-
dahelyiségre, számítógépekre, autóra.
Mindez természetesen abban az eset-
ben, ha a közgyűlés úgy dönt, hogy
véglegesen az önkormányzathoz ren-
deli a parkolórendszer működtetését,
amit jelenleg a közterület-fenntartó
igazgatóság ideiglenes jel-
leggel végez. A POL által
kezdeményezett, erre vo-
natkozó határozattervezet
szeptember 1-től szeretné
végleg önkormányzati kéz-
ben tudni a fizetőparkolást,
erről már július végén dönt-
het a tanács, feltéve, ha a
tervezetet napirendre tűzik.
Az áprilisi tanácsülésen
ugyanis két határozat szüle-
tett ez ügyben: a testület
megszavazta a fizetőparko-
lás koncesszióba adását, il-
letve azt, hogy mindaddig,
míg ez megtörténik, a köz-
terület-fenntartó igazgató-
ság ideiglenes jelleggel
irányítsa ezt a tevékenysé-
get. A tét azért nagy, mert a
fizetőparkolás jelentős be-
vételt hozhat a helyi önkor-
mányzatnak, amit – mint az
áprilisi tanácsülésen Mol-
dovan Florian igazgató el-
mondta – emeletes parkoló-

házak építésére, a közlekedési infra-
struktúra javítására fordítanának majd.
Ezt erősítette meg kérdésünkre Szé-
kely László is. Ha a szolgáltatás náluk
marad, kell vásárolniuk jegyautomatá-
kat, térfigyelő kamerákat azért, hogy a
leparkoló autók biztonságban legye-
nek, még javítani kell a főbb, de a mel-
lékutcákat is, a parkolóhelyeket újra
fel kell festeni. 

A kérdés tehát az, hogy megéri-e az
önkormányzatnál tartani a fizetőparko-
lást? Mint az áprilisi ülésen elhangzott,
a minimális összeg, amit a fizetőpar-
kolást haszonbérbe vevő cégnek majd
fizetnie kell a polgármesteri hivatalnak
bérleti díjként, 1,2 millió lej. Amint
látható, másfél hónap alatt a bevétel
ezt már elérte. Természetesen a kezdeti
lendület alábbhagy, hiszen akik hosz-

szabb időre vettek bérletet, azok az ér-
vényesség lejártával újítják meg (az
első napokban napi 300, jelenleg átlag-
ban napi 10 bérletet adnak el), a sza-
bálytalankodó is kevesebb, így a
bírságokból származó bevétel is le-
csökken. 

Addig is, míg ez eldől, a közterület-
kezelő igazgatóság osztályvezetője
arra hívta fel a gépkocsivezetők figyel-
mét, hogy az sms-ben vagy online fi-
zetők nagyon pontosan, a kért
formátum szerint írják be a gépkocsi
rendszámát, illetve, a bírságok esetén
tartsák be a 48 órát, kifizetéskor a
könnyebb beazonosítás végett a postai
utalványra írják rá a büntetőcédula
számát, az autó rendszámát és a rend-
szer generálta számot. 

Jogi tanácsadás
Július 18-án, ma délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa
György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es
irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Lo-
ránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal elő-
fizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos iratokat.

Támogató csoport szenvedély-
betegeknek és hozzátartozóiknak

A Diakóniai Keresztény Alapítvány Marosvásárhelyi Fiók-
szervezete által szervezett támogató csoport áprilisi indu-
lása óta ez év decemberéig keddenként találkoznak
különböző függőségben szenvedőkkel, illetve hozzátarto-
zóikkal. A csoport nyitott minden érdeklődő számára, és
arra hivatott, hogy olyan közeget biztosítson, ahol bátran
megnyílhatnak a résztvevők, beszélhetnek nehézségeikről
vagy örömeikről, illetve tapasztalatok megosztására is van
lehetőség. A csoport olyan támogató hátteret szeretne te-
remteni a csoporttagoknak, ahol megértésre és elfoga-
dásra találnak, egymás tapasztalataiból építkezve pedig
erősödni tudnak. A soron következő találkozásra július 24-
én, kedden 18.30 órától kerül sor a Zsidó Vértanúk utca
20. szám alatt, a cserealji református egyházközség ta-
nácstermében.

Dél-koreai fúvószenekar rendkívüli
koncertje

A dél-koreai Dabeyot Youth Wind Orchestra tart rendkívüli
koncertet július 21-én a Kultúrpalotában. A világ egyik leg-
nagyobb (80 tagból álló) fúvószenekara európai turnéjának
keretében lép fel Marosvásárhelyen, Gye Jun Jeon ve-
zénylete alatt. Klasszikus és modern műveket, filmzenéket
kínálnak a közönségnek Soyung Yu szoprán közreműkö-
désével. A világszerte elismerésnek örvendő zenekar kon-
certjére a belépés ingyenes. 

XII. szalmakalap-fesztivál 
Július 21-én kerül sor az immár tizenkettedik szalmakalap-
fesztiválra. A kőrispataki falunapok keretében az esemény
(illetve a falunap) reggel 9 órától főzőversennyel veszi kez-
detét, a nap folyamán 11 órától ünnepi istentiszteletre,
12.30 órától koszorúzásra a világháborús emlékműnél, 13
órakor ünnepi megnyitóra, 14 órakor ebédre, 16 órakor a
szabadtéri színpadon bemutatott kulturális műsorokra, 19
órakor tombolahúzásra, 20 órakor Tamás Gábor koncert-
jére, míg 22 órakor a DJ Beró által szolgáltatott bulira kerül
sor az egész napos programok mellett. 

Közúti baleset 
Július 16-án hajnalban az E60-as úton Kend mellett egy
Brassó megyei, prázsmári 41 éves férfi elvesztette uralmát
gépkocsija fölött, letért az útról, és egy építkezési anya-
gokkal teli raklapnak ütközött. A balesetben súlyosan meg-
sérült egy 64 éves asszony, valamint könnyebben egy 61
éves nő, mindketten az autó utasai voltak.

Beíratlan mopedet vezetett
Július 16-án délelőtt háromnegyed tízkor a rendőrök egy
rendszám nélkül közlekedő mopedet állítottak meg a ma-
rosvásárhelyi Dózsa György utcában. Mint kiderült, a 74
éves férfi által vezetett jármű nincsen forgalomba íratva,
az ügyben nyomozás indult. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond
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Super Blues Event – ezt a címet vi-
seli az a (mindenképpen szupernek
ígérkező) koncert, amelyre július 19-
én, csütörtökön este 7 órakor kerül sor
a marosvásárhelyi várban, a Szabók
bástyája előtti színpadon, rossz idő
esetében az egykori katonai istálló
épületében. A koncerten a bluesmu-
zsika két kiválósága – a hazai Totu
Rareş (és Midnight Sun nevű zene-
kara), valamint a New Yorkból érkező
Dean Bowman lép fel.

Az 1965-ben Kolozsváron született
Totu Rareş mindmáig az egyetlen

olyan hazai művész, aki két országban
is elnyerte Az év gitárosa kitüntetést:
Romániában (1987-ben) és Magyaror-
szágon (1992-ben). Gitáros, énekes,
producer, tanácsadó és hangmérnök,
olyan hazai együttesek tagja volt, mint
a Compact, a Semnal M, a Rodion GA
vagy a Progresiv TM, de közreműkö-
dött több külföldi – magyarországi,
németországi, ausztriai és amerikai –
formációval is. Fellépett többek között
a Deep Purple, a Uriah Heep, az Iron
Maiden, a Winger és az Animals előtt,
valamint számos blues- és dzsessz-
fesztiválon koncertezett.

Totu meghívottja, Dean Bowman tíz

éven keresztül a Screaming Headless
Torsos együttes frontembere, az ame-
rikai soul-jazz műfaj egyik legelismer-
tebb képviselője, de bármit el tud
énekelni, azt állítják róla, hogy ő a 
rockerlelkű dzsesszénekes. A London
Guardian szerint „a tónusok költője,
nagyszerű technikával rendelkezik,
igazi csillag”. Dean Bowman eddigi
karrierje során olyan előadókkal mű-
ködött együtt, mint Don Byron, Steve
Coleman, Charlie Hunter, John Pax-
ton, avagy Ray Charles.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal által szervezett koncertre a be-
lépés ingyenes.

Blueskoncert nemzetközi hírű előadókkal
Dean Bowman és Totu Rareş Marosvásárhelyen

Fotó: Nagy Tibor

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem komplex programot
indít az ősszel tanulmányaikat elkezdő diákok támogatá-
sára. A StudHub BBTE célja az egyetem elsőéves hallgatói
számára az egyetemi (majd szakmai) siker feltételeinek biz-
tosítása szakterülettől függetlenül. 

Hosszabb távon az egyetem szakmai segítség nyújtása
révén csökkenteni szeretné az egyetemisták lemorzsolódá-
sát, hogy minél többen végezzék el a megkezdett felsőok-
tatási képzést. Minden résztvevőt egy tutor (a projektben
részt vevő tanár) kísér az első év folyamán. Ezenkívül olyan
műhelyeken vehetnek részt, amelyek az egyetemi sikeres-
séghez szükséges készségek és képességek (soft skill) fej-

lesztését célozzák: jegyzetelési módszerek, előadástech-
nika, tudományos szövegírás, időmenedzsment. Karrierta-
nácsadásra is jelentkezhetnek, és elsajátíthatják a hatékony
önmotivációs stratégiák és stresszkezelés alapjait. Minden
résztvevő használhatja az egyetem tanulási központjának
felszerelését, egyéni és csoportos tanulásra alkalmas közös-
ségi tereit, valamint részt vehet az itt megszervezett tevé-
kenységeken.

A központba már a jelenleg zajló felvételi során lehet je-
lentkezni, valamint a 2018/2019-es tanév kezdetén a prog-
ram Facebook-oldalán: facebook.com/studhubbbu. A
projektet a Világbank támogatja.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Tanulmányi felzárkózást segítő 
központ a Babeş–Bolyai Tudományegyetem

Milliós nagyságrendű bevétel
(Folytatás az 1. oldalról)

Kaáli Nagy Botond
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Szeszélyes marad az idő
További esőzésekre számíthatunk a következő két
hétben. A július 17-e és 29-e közötti időszakban a
hőmérsékleti értékek nagyjából megfelelnek a sok-
évi átlagnak – derül ki az Országos Meteorológiai
Igazgatóság (ANM) előrejelzéséből. Erdélyben a
nappali legmagasabb hőmérsékleti értékek a jelzett
időszak első napjaiban 23 és 27 Celsius-fok között
ingadoznak, majd július 21-e után 27-28 Celsius-
fokon stabilizálódnak. Az éjszakai legalacsonyabb
hőmérsékleti értékek a kezdeti 13 Celsius-fokról
emelkedni kezdenek, 19-e és 29-e között 17-18 Cel-
sius-fok körül alakulnak. Csapadékra az egész peri-
ódus alatt számítani lehet, kiterjedt területen, nagy
mennyiségű eső július 18-án és 19-én valószínű.
(Agerpres)

Megbeszélésre hívta az államfő
a miniszterelnököt

Szerdára megbeszélésre hívta a Cotroceni-palotába
Klaus Iohannis államfő Viorica Dăncilă miniszterel-
nököt – tájékoztat az államelnöki hivatal. Klaus Io-
hannis legutóbb májusban kérette a
Cotroceni-palotába a kormányfőt, akkor külpolitikai
témák voltak a megbeszélések napirendjén, köztük
Románia izraeli nagykövetségének esetleges elköl-
töztetése. Viorica Dăncilă akkor elfogadta az államfő
meghívását. (Agerpres)

Nőtt a szakiskolások száma
A 2016-2017-es tanévben 22,9%-kal többen jártak
szakiskolába, mint egy évvel korábban – derül ki az
Országos Statisztikai Intézet (INS) kedden közzétett
adataiból. Ezek szerint a szakiskolákba összesen
84.400 tanuló járt, ez az összes tanulók számának
2,3%-a. A szakiskolai tanulók 69,5%-a fiú volt, az in-
tézmények 83,7%-a városon van. A legfelkapottabb
szakok a közlekedés (22,1%), közélelmezés
(13,9%) és gépészet (13,1%). (Agerpres)

Jövőre olcsóbb lehet a földgáz
Jövőre 20%-kal olcsóbb lesz a földgáz – jelentette
ki hétfőn Darius Vâlcov, a kormányfő saját appará-
tusának államtanácsosa. Viorica Dăncilă miniszter-
elnök egy kimutatást kapott az Országos
Energiahatóságtól (ANRE), amelyből kiderül, hogy
2009 óta a földgáz ára 75%-kal emelkedett. „Két
nagy vállalat, nevüket nem említem, amelyek kezé-
ben van a hazai földgázkitermelés 95%-a, megen-
gedi magának, hogy 300%-os haszonnal dolgozzon,
hisz a 27 lejjel kitermelt mennyiséget 81 lejért adja
(…) és ezt valakinek ki kell fizetnie” – mondta Vâlcov
az Antena 3 televízióban. Az államtanácsos azt ál-
lítja: a törvény lehetőséget teremt a kormánynak,
hogy közbeavatkozzon és „legtöbb három évre” sza-
bályozza a gáz árát. (Agerpres)

az átlag adófizető akkor fog több pénzt hazavinni, ha a
munkaadója emelni tudja a bérét. Nagyobb béremelések
pedig az állami szektorban voltak az utóbbi időben,
amely az alkalmazottaknak mintegy negyedét foglalkoz-
tatja. Olyan statisztikát nem nagyon láttunk ennek a
kormányzatnak az ideje alatt, ami összehasonlította
volna az állami és a privát szférák béreit. Egy ilyenből
elég hamar kiderülne, hogy a sokat emlegetett béreme-
lések az összlakossághoz viszonyítva csak egy kis réte-
get érintenek, a többségnek nem nőtt ekkorát a fizetése,
mert a piaci viszonyok között működő magánszférában
nem lehet tapsra bért emelni, csak akkor, ha az adott
vállalat nyeresége és termelékenysége azt megengedi.
Csak ez a valóság nehezen hatol át az akadémiai szű-
rőn.

Amúgy az említett felmérés tényleg riasztó, mert ha
a fiatalok fele nem találja élhető helynek a hazáját, az
több szempontból is nagy gond. Egyrészt, ha ennyi po-
tenciális aktív munkavállaló megy el a gazdaságból,
akkor az eddig is rogyadozó szociális kasszák teljes ösz-
szeomlása fenyeget előbb-utóbb, vagyis a mai aktív
korú politikusok plusznyugdíját sem lesz aki kifizesse,
nem mintha ez valamennyire is boldogítaná például a
téesznyugdíjasokat. De ez lesújtó bizonyítvány annak a
politikumnak a munkájáról is, amelyik az utóbbi szűk
három évtizedben váltott itt rendszert és alakított piac-
gazdaságot. Ennyire tudtak jó életszínvonalat teremteni.
Nemcsak az országot ma élhetetlennek találó fiatalok-
nak, hanem nekünk, a maradóknak is. Akik még remény-
kedhetünk, hogy ezek a rendesen működő országokban
az életbe kóstoló fiatalok szavazni nem felejtenek el itt-
hon, mert akkor egyszer ez az ország is elkezdhet tény-
leg felzárkózni ahhoz a közösséghez, melyhez papíron
már most is tartozik.

Adatok és valóság
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az iskolai tanári állásokra versenyvizsgázók
47,40%-a érte el a 7-es vagy ennél nagyobb osz-
tályzatot – ismertette a tanügyminisztérium az óvá-
sok előtti eredményeket.

A tavalyi, fellebbezések előtti vizsgaeredményekhez képest
ez 1,67%-os javulást jelent, tavaly nyáron ugyanis csak a je-
lentkezők 45,73%-a érte el a 7-es jegyet.

Az óvásokat kedden 21 óráig lehetett benyújtani. A végső
eredményeket a megyei tanfelügyelőségeken, illetve a 

titularizare.edu.ro honlapon teszik közzé július 24-én. A kiér-
tékelés során 21.429 tanár dolgozatát bírálták el, 31 dolgozatot
érvénytelennek nyilvánítottak, mert nem felelt meg a mód-
szertani követelményeknek. A tanügyi tárca adatai szerint 121
jelentkező kapott 10-es osztályzatot a dolgozatára, 10.037 ver-
senyző 7-es és 9,99 közötti jegyet érdemelt ki; 7.229-en 5-ös
és 6,99 között teljesítettek. 4.042 tanár 1-es és 4,99 közti
jegyet kapott. A címzetes tanári állások betöltéséhez a jelöl-
teknek minimum 7-es osztályzatot kell elérniük. (Agerpres)

A tanári állásokra jelentkezők fele sem ért el átmenő
osztályzatot

Anyagi segítséget kér Románia az Európai Uniótól
az afrikai sertéspestis miatt kárt szenvedett gazdák
számára, illetve a szükséges intézkedésekre –
mondta hétfőn Petre Daea földművelésügyi miniszter
az Európai Unió Tanácsában.

A tárcavezető elmondása szerint a rendkívüli intézkedések
meghozatalára kapott támogatásból megtérítik majd azoknak
a gazdáknak a kárát, akik kénytelenek voltak leölni a fertő-
zésgócokban vagy azokkal kapcsolatban lévő gazdaságokban
nevelt állataikat, illetve megsemmisíteni a hústermékeiket,
ezért sokáig nem lesz bevételük a sertéshús eladásából, ugyan-
akkor az érintett térségekben a vágóhidak is jóval alacsonyabb
áron vásárolják fel a sertést a járvány miatt.

Hozzátette: a támogatás a takarítás, fertőtlenítés, az állatte-
temek, illetve a takarmány szállításának és megsemmisítésé-
nek költségét is fedezi majd.

Daea részletesen beszámolt a tanács előtt azokról az intéz-
kedésekről, amelyeket az állam még 2017-ben, a vírus ukraj-

nai és moldovai megjelenésekor hozott meg. Romániában
2017. július 31-én ütötte fel a fejét a vírus, 6 kilométerre az
ukrán határtól.

„A vírus megjelenése robbanásszerű és igen agresszív volt,
több száz fertőzésgóc jött létre, megfertőződött egy 45.000 ál-
lattal rendelkező gazdaság, ahol pedig magas szintű biobiz-
tonsági intézkedések voltak érvényben” – magyarázta el Daea.
Mint elmondta, a kormány azóta is folyamatosan figyeli a
helyzetet, a teljes térséget karantén alá helyezték.

„Jelenleg Romániában gyakorlatilag két maximális inten-
zitású fertőzésgóc van: Szatmár megyében, az ország észak-
nyugati részében, illetve a délkeleti részen, Tulcea megyében.
Mindkettő az ukrán határ közelében van” – tette hozzá.

„Mindenféle veszteségeink vannak, mind anyagi, mint tár-
sadalmi, azonnali, közép- és hosszú távú hatásokkal, a fo-
gyasztók bizalma is megingott. A bankok vonakodva adnak
hitelt az érintett térségekben” – magyarázta el, és leszögezte:
Románia minden tőle telhetőt megtett és megtesz a vírus izo-
lálására és megsemmisítésére. (Mediafax)

Európai segítséget kérnek az afrikai sertéspestis miatt

Az RMDSZ megyei és területi szervezetei, önkor-
mányzati és parlamenti képviselői szolidaritási ala-
pot hoznak létre, hogy közösen támogathassák az
állam által megbírságolt székelyföldi vezetőket.
Arra kérik mindazokat, akiknek fontos a székely
zászló, közösségünk szimbólumainak szabad hasz-
nálata, hogy lehetőségeikhez mérten adakozzanak.

Az öt éve elindult hatósági zaklatás eredményeként leg-
utóbb 42.642 lejre bírságolták Péter Ferencet, Szováta volt
polgármesterét, illetve 75.130 lej kifizetésére kötelezték Rá-
duly Róbert Kálmánt, Csíkszereda polgármesterét. 

A szövetség felháborítónak tartja a magyar közösség elleni
nyílt támadásokat, a székelyföldi intézményvezetők meghur-
colását és zaklatását. „Románia a nemzetközi porondon fel-
vállalta kulturális identitásunk megőrzésének ösztönzését,
közösségi szimbólumaink szabad használatának biztosítását.
A szóban forgó büntetések és a magyar közösség szimbólum-
használata elleni lépések nemcsak Románia alkotmányát sér-
tik, hanem semmibe veszik az ország EU-s és
NATO-csatlakozás előtti kötelezettségvállalásait is. 2018-ban,
a centenárium évében eljött az ideje annak, hogy a többségi
társadalom ráébredjen: a nemzeti kisebbségek kulturális sok-
színűsége Románia legnagyobb vonzereje és erőforrása, ame-
lyet nem lábbal kell tiporni, hanem óvni és gazdagítani kell”
– hívta fel a figyelmet Horváth Anna, az RMDSZ önkormány-
zatokért felelős ügyvezető alelnöke. 

Rámutatott: a Románia által ratifikált Európai Keretegyez-
mény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről, valamint az alkot-
mány 6. cikkelye tételesen kimondja, hogy az állam elismeri
és biztosítja a nemzeti kisebbségek jogait etnikai, kulturális,
nyelvi és vallási identitásuk megőrzéséhez, fejlesztéséhez és
kifejezéséhez. 

A szövetség keretében működő Országos Önkormányzati
Tanács (OÖT) közös memorandumot kezdeményez, és nem-
zetközi szervezetekhez fordul.

A pénzbeli felajánlásokat a Novum Forum Siculorum Egye-
sület kizárólagosan erre a célra nyitott és elkülönített bank-
számlái egyikére kérik:

Egyesület neve: ASOCIAŢIA NOVUM FORUM SICULO-
RUM EGYESÜLET

Adószám: 39329492
Számlavezető pénzintézet (románul): Banca Transilvania

sucursala Târgu Mureş
Lejes bankszámla: RO24 BTRL RONC RT04 4391 4002
Eurós bankszámla: RO98 BTRL EURC RT04 4391 4001
Forintos bankszámla: RO14 BTRL HUFC RT04 4391 4001
SWIFT kód: BTRLRO22 
Az adomány utalásakor kérik, tüntesse fel a megjegyzés

(menţiune) résznél: DONAŢIE. Az adományok rendelte-
tésszerű hasznosításáért felelősséget vállalnak, és ennek nyil-
vánosságát biztosítják. A felmerülő kérdéseket a 
szolidaritasialap@rmdsz.ro e-mail-címre várják. (közlemény)

Szolidaritási alapot hoz létre az RMDSZ az állam által
megbírságolt önkormányzati vezetők támogatására

Nagyon jelentős időszakban rendezik meg az idei
tusványosi szabadegyetemet, akkor, amikor a vá-
lasztás után belpolitikai stabilitás alakult ki, így Ma-
gyarország nemzetközi mozgástere kibővült,
közben pedig megkezdődött a felkészülés a jövő évi
európai parlamenti választásra – mondta az Ország-
gyűlés külügyi bizottságának elnöke keddi buda-
pesti sajtótájékoztatóján.

Németh Zsolt (Fidesz) a július 24. és 29. között Tusnádfür-
dőn megrendezendő szabadegyetemről szólva kiemelte: elin-
dult az európai jövőképek éles versenye, amelyre
„Magyarország és a Fidesz is bejelentkezik”, szövetséget
építve a nemzetek Európájáért.

Kifejtette: a külhoni magyarok természetes szövetségesei
Magyarországnak és a Fidesznek, hiszen együtt olyan európai
jövőkép megvalósítására törekednek, amelyben az EU és a
megerősödő nemzetállamok, továbbá a kisebbségek autonó-
miája jól megfér egymással. Magyarország szomszédai és re-
gionális partnerei a legfontosabb szövetségesek, az Európai
Néppárt pedig „a politikai családunk” – magyarázta.

A politikus hangsúlyozta: a szabadegyetem mottója Szen-
vedélyünk Tusványos, ami azt jelenti, hogy „az identitásunk

részévé vált Tusványos”, a szókimondás, a nemzeti összetar-
tozás-tudat, valamint a hagyományos értékekre épülő európai
jövőkép a tábor szervezőinek és résztvevőinek identitásává
vált. Véleménye szerint a tusnádfürdői tábor egyidejűleg „a
Fidesz politikai nagycsaládi találkozójának is tekinthető”, ahol
ellenzéki és külföldi vendégek is nagy számban vesznek részt.

Kérdésre Németh Zsolt közölte: idén is a rendezvény ven-
dége lesz Orbán Viktor. A miniszterelnök „a legstabilabb részt-
vevője” a tábornak, és a szombati pódiumvitára is várják –
mondta.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke
a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az idén 29. alkalommal
megrendezett tábor „sajátos konstrukció”, hiszen annak idején
nemzetpolitikai szabadegyetemként indult, később erre egy
egyetemi és diáktábor épült, majd fesztivállá nőtte ki magát a
rendezvény.

Úgy látja, Tusványos alaptulajdonsága, hogy az állandósá-
got és az új kihívásokat vegyíti, és az értékeket mindenképpen
igyekeznek megtartani, így például azt, hogy az aktuális poli-
tikai és közéleti kérdéseknek teret adnak. Minél inkább elő-
ítéletek nélkül akarnak közelíteni azokhoz a témákhoz,
amelyek foglalkoztatják a társadalmat – mondta. (MTI)

Németh Zsolt: nagyon jelentős időszakban lesz 
az idei tusványosi szabadegyetem



Biró Zsolt, a Magyar Polgári
Párt elnöke, az RMDSZ Maros
megyei képviselője a Maros-
vásárhelyi Rádió és a Népúj-
ság munkatársának a lezáruló
féléves parlamenti időszakról,
a személyes és a képviselő-
házi frakcióban elért sikerek-
ről, kudarcokról számolt be.

A képviselő az általános politikai
helyzettel kapcsolatban elmondta,
sajnos Romániában félévente mi-
niszterelnök-csere van. Lehet, hogy
a Dăncilă-kormány hosszabb életű
lesz, mert megúszta a bizalmatlan-
sági indítványt. Az elkövetkezendő
időszakban Románia nagy kihívá-
sok elé néz, ugyanis akkor tölti be
majd az ország az EU soros elnök-
ségét, amikor EP-választások lesz-
nek, és ez mindenképpen egy
pluszteher. Gazdasági, politikai sta-
bilitásra van szüksége az országnak
– mondta a képviselő. 

„Nem vagyunk elégedettek a
Dăncilă-kormány munkájával, de
azt látjuk, hogy az ellenzéki oldalon
sem tudnak felmutatni valós politi-
kai megoldásokat, olyan elképze-
lést, programot, amely mellé fel
lehet sorakozni. Az ellenzéki olda-
lon tehát nincs alternatíva. A kor-
mány stabil parlamenti
támogatottsággal rendelkezik. A mi
kis hat százalékunkhoz még hozzá
kell tenni azt a 45-öt, amivel több-
séget lehet létrehozni, csak így lehet
keresztülvinni a kezdeményezése-
inket. Ez a helyzet egyértelműen
behatárolja a mozgásterünket. Azt
gondolom, hogy ilyen körülmények
között eredménynek tekinthetők
azok a törvénymódosítások, ame-
lyeket sikerült elérnünk az elmúlt
időszakban” – mondta Biró Zsolt. 

Ezek közül megemlítette az ok-
tatás terén elért sikereket. Annak el-
lenére, hogy a parlamenti vita során
számos óvás volt, és emiatt több-
ször módosultak a javaslatok, Biró
Zsolt szerint sikerült olyan kapasz-
kodókat megteremteni, amelyek
fontosak lehetnek például a maros-
vásárhelyi római katolikus iskola
újraindításához, hiszen a kisebbségi
oktatás terén pozitív diszkriminá-
ciót sikerült elérni. A tanügyi tör-
vény ugyanis rögzíti azt, hogy hány
gyerekkel indítható osztály. A mó-
dosítások alapján a korábbi jogsza-
bályban rögzített létszámtól
eltérően kevesebb tanulóval is lehet
kisebbségi diákok számára osztályt
létrehozni. Az óvodai oktatással
kapcsolatosan, a magyar közössé-
gek esetében a személyzet alkalma-
zásánál figyelembe kell venni azt is,
hogy legyen magyar anyanyelvű
személyzet. 

Szintén eredményként említette
azt, hogy a módosítások alapján
ma már nem vitathatja senki azt,
hogy hány helyet kell indítani a lí-
ceumban, hiszen a jogszabály ki-
mondja: annyit kell biztosítani,
ahányan elvégzik a nyolcadik osz-
tályt. Ez lehetőség arra, hogy a ma-
gyar anyanyelvű általános iskolás
ne kényszerüljön román osztályba
iratkozni – mondta a képviselő,
majd kiemelte, ez hatványozottan
fontos Maros megyében, hiszen a
pedagógusszövetség korábban pert
nyert az Országos Diszkrimináció-
ellenes Tanácsnál a tanfelügyelő-
ség ellen, mégsem tartották szem
előtt az előbbi követelményeket.
„Az is igaz, hogy nem tud min-
denki oda menni, ahova akar, mert
szelekciónak léteznie kell, de ez ne
nyelvi alapon történjen, hanem a
valós tudásszint döntse el, hogy ki
mire alkalmas. A lehetőséget meg

kell adni a diáknak, de az nem
lehet ellenérv, hogy nincs elég
diák.” 

Biró Zsolt a Hargita megyében
érettségin román nyelvből elért
gyenge eredményekről is szólt. A
dolgozatokat ugyanis Maros me-
gyében javították ki, és az óvásokat
követően kiderült, hogy óriásiak a
különbségek az először kijavított és
a felülvizsgált eredmények között,
így a Maros megyei tanfelügyelő-
ség felé akár komoly vádak is meg-
fogalmazódhatnak, hiszen számos
diák jövője, egyetemi felvételije
függ ettől. Kérdés, hogy szándékos-
ságról vagy csak „túlzott szigorról
van szó” – vélte. 

A képviselő hangsúlyozta, a leg-
látványosabb az utólag módosított
és kiegészített 2015/2001-es helyi
közigazgatási törvény kiegészítése,
amelyről legutóbb Borboly Csaba,
a Hargita Megyei Tanács elnöke azt
állította, hogy  közelebb visz a terü-
leti autonómiához. Biró Zsolt sze-
rint nem erről szól a jogszabály
módosítása. A nyelvi jogokban ka-
paszkodókat és olyan cikkelyeket
tartalmaz, amelyeket 18 éven át a
magyarság képviselői nem tudtak
törvényerőre emelni, és emiatt helyi
szinten számtalan gond volt. Mind-
amellett, hogy kiterjeszti a közigaz-
gatásban eddig nem
érvényesíthetett anyanyelvhaszná-
latot, behoz olyan pluszokat, ame-
lyeket az Európai Nyelvi Jogok
Chartája is tartalmaz. Eddig, amikor
a nyelvi jogok érvényesítéséről volt
szó, Románia azzal védekezett,
hogy ezek csak ajánlások. Azonban
tudni kell, hogy az előcsatlakozás-
kor ratifikálták, így az ország elfo-
gadta az ajánlásokat, és kötelesek
alkalmazni – hangsúlyozta a képvi-
selő, majd mielőtt a konkrétumokra
tért volna, azt a kérdést is felvetette,

hogy mi lesz a módosított törvény
utóélete? 

„Nem az történik, hogy holnap-
után Marosvásárhely polgármeste-
rét térdre kényszerítjük, hogy
helyezzék ki a kétnyelvű utcanév-
táblákat. Reméljük, hogy a parla-
mentben elfogadott, módosított
törvény kiállja az alkotmánybíróság
próbáját, és az államelnöknek sem
lesz ellenvetése.” 

Ez különösen Marosvásárhely-
nek lesz jó, ugyanis eddig mindig
arra hivatkoztak, hogy a törvény
csak a helységnévtáblákra és nem
az utcanevekre vonatkozik, most
ezzel a módosítással ez már nem
lehet akadály. Ki kell írni az utcák,
közterek magyar megnevezését,
ugyanakkor a jogszabály kiterjeszti
a kétnyelvűséget a prefektúrákra is,
s ami a legfontosabb, hogy azon te-
lepüléseken, ahol a kisebbség eléri
a 20%-os arányt, a közigazgatásban
és a közszolgáltatásokban is kötele-
sek kétnyelvű formanyomtatványo-
kat biztosítani. A szerzett jogokat se
nyirbálják meg, így azokon a tele-
püléseken, ahol korábban alkalmaz-
ták a törvényt, nem lehet majd arra
hivatkozni, hogy amennyiben a ki-
sebbségi közösség aránya 20% alá
csökken, eltávolítják az anyanyelvű
feliratokat. 

A képviselő szerint is gyanúsan
összehangolt lépés történt két hete,
amely talán a kisebbség fekete
szerdájaként vonulhat a történe-
lembe, ugyanis szinte egy időben
született elutasító döntés a gyulafe-
hárvári Batthyaneum és a Bánffy-
erdők tulajdonjogának vissza nem
szolgáltatásáról. Gyanús az, hogy
2007-ben minden rendben volt, és
mindkét esetben mondvacsinált
ürüggyel – az EU-csatlakozást kö-
vetően – mindent visszarendeznek.
Ugyanígy akár a Mikó-pert és a ma-
rosvásárhelyi római katolikus iskola
ügyét is ide lehetne sorolni. 

Arra a kérdésre, hogy miként ér-
vényesíti az MPP érdekeit, ideoló-

giáját RMDSZ-es képviselőként, a
pártelnök elmondta, „amikor a ma-
gyar közösséget képviseljük, akkor
elsősorban nem ideológiák mentén
fogalmazódnak meg a kérdések.
Örömmel állapíthatom meg, hogy
az MPP a legnagyobb romániai ma-
gyar politikai párt, mert az RMDSZ
érdekvédelmi szövetségként hatá-
rozza meg magát, amiben többféle
ideológiai csoportosulást, platfor-
mot tömörít. Ilyen kontextusban az
MPP politikusaként sem mondha-
tom, hogy nem tudjuk érvényesí-
teni, amit akarunk. Önálló
törvénymódosító javaslatainkat a
frakció felvállalta, ahogy mi is fel-
vállaljuk az RMDSZ-kezdeménye-
zéseket, és tudunk együtt dolgozni
ezekben a kérdésekben. A legmar-
kánsabb az autonómiakérdés előter-
jesztése, amikor ugyanúgy
felsorakozott az RMDSZ összes
képviselője mögötte. Nem az a fon-
tos, hogy hányan írják alá, hanem
az, hogy hányan szavaznak mel-
lette. Ez merült fel a közigazgatási
kódex módosítása kapcsán is, hi-
szen 165 képviselő kellett megsza-
vazza. Az autonómiakérdés
előmozdításában egy kicsit olyanok
vagyunk, mint a szürkemarha és a
puli kutya. Az előbbi az RMDSZ,
az utóbbi pedig az MPP, és tudjuk
azt, hogy a puli kutya tereli a szür-
kemarhát egy irányba. Talán ez a
szerepünk a politikában is”. 

S hogy az együttműködés más
téren miként konkretizálódik, arra
egy példát említett. Nemrég az egy-
házügyi minisztériumtól leosztották
a felekezeteknek szánt támogatást.
Ezt a fix összeget a 21 képviselő
egyformán megkapta, így minden-
kinek 120.000 lej jutott, amelynek
további elosztásáról a politikusok
dönthettek. Biró Zsolt a sáromberki
református templom orgonajavítá-
sára, a mezőmadarasi és a csíkfalvi,
valamint a Szatmár megyei Kap-
lonyban levő templomok javítására
szánta. 

Július 21-én este 7 órától a Teleki
Téka újabb Beszélő Könyvek-estre várja
a vásárhelyi közönséget a könyvtár ud-
varának hűvösébe. A Beszélő Könyvek
sorozat 2013-ban indult, az elmúlt évek-
ben számos elismert kutató mesélt a
könyvtár freskós termében és udvarán a
legkülönfélébb művelődéstörténeti és
kultúrtörténeti témákról: Egyed Emese,
Kőszeghy Péter, Fónagy Zoltán, Pu-
kánszky Béla, Poór János, Benda Bor-
bála és mások.

A sorozat vezérfonala az idén a más-
ként gondolkodás különböző válfajainak
számbavétele volt, és az, hogy egyes
korok különböző közösségei ezt hogyan
receptálták. Februárban a 18. századi
szabadkőműves-mozgalom, áprilisban a
magyarországi és erdélyi boszorkányül-

dözés, júniusban a neveléstörténet évszá-
zadainak reformmozzanatai volt a gon-
dolatébresztő beszélgetések témája.
Ebbe a sorozatba illeszkedik a Hálózatok
a Teleki Tékában? c. beszélgetés is Ba-
rabási Albert-Lászlóval, a bostoni Nort-
heastern és a Harvard Egyetem
professzorával történelemről, hálózatok-
ról, történelem- és hálózatkutatásról és
arról, hogy mindezek a szálak hogyan
kapcsolódnak-kapcsolódhatnak össze a
Teleki Tékában.

Barabási Albert-László fizikus, akit
nemrég választott a Román Tudományos
Akadémia (is) tiszteletbeli tagjai közé,
fizikusi tanulmányait Bukarestben és
Budapesten végezte, doktori fokozatot
Bostonban szerzett. A komplex hálóza-
tok elméletét Amerikában dolgozta ki a

Northeastern Egyetemen, dolgozik a
Harvard rákkutató intézetében, valamint
tanít a budapesti CEU-n is. 

2002-ben jelent meg Behálózva (A há-
lózatok új tudománya) című könyve
(magyarul először 2003-ban), mely meg-
közelítési módja és stílusa révén Erdély-
ben is hatalmas sikernek örvendett.
Barabási másik, rögtön sikert arató
könyve a 2010-ben megjelent Villaná-
sok. A jövő kiszámítható, melyben a
szerző tovább fejlesztette tudományos-
ismeretterjesztő módszerét. A kötet alap-
gondolata, hogy az élet különböző
tevékenységeinek dinamikáját hosszú
ideig tartó nyugalmi periódusokat kö-
vető villanások jellemzik, vagyis megfi-
gyelhető valamiféle sűrűsödést,
„gócpontot”, intenzitáskülönbséget jelző
esménysorozat. Ilyen „villanás” jellemzi
a webböngészési, levelezési vagy nyom-
tatási szokásainkat vagy a fényképezést,
az emberek mozgását és… a történelmi
eseményeket is. Barabási Albert-László
legújabb, magyarul 2017-ben napvilágot
látott összefoglaló műve, A hálózatok tu-
dománya, bár eredetileg tankönyvnek
készült, szintén bárki számára izgalmas
lehet.

A Teleki Téka udvarán természetesen
történelemmel kapcsolatos kérdésekről
szól majd a beszélgetés, arról, hogy a
történelem- és társadalomtörténet kérdé-
sei hogyan közelíthetőek meg a hálózat-
kutatás módszereivel, mennyire veszi ezt
komolyan a történelemkutatás, illetve a
hálózatkutatás, és természetesen az est
második felében a közönség is felteheti
majd kérdéseit Barabási Albert-László-
nak. 
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Vajda György

Minority SafePack
Több mint negyedmillió

romániai aláírást ismertek
el hitelesnek

Most már biztosan meglesz az egymillió aláírás a Mi-
nority SafePack európai polgári kezdeményezéshez,
ugyanis 254.871 MSPI – európai kisebbségvédelmi kez-
deményezés-aláírást hitelesített a román belügyminisz-
térium az áprilisban leadott több mint háromszázezerből.
A döntéssel bizonyossá vált: meglesz az egymillió alá-
írás, amit a kezdeményezők a FUEN-nel közösen az Eu-
rópai Bizottság asztalára letehetnek.

Mint ismert, az RMDSZ április 11-én iktatta a Mino-
rity SafePack európai polgári kezdeményezés romániai
aláírásait az Országos Lakosság-nyilvántartási Igazga-
tóságnál. Kelemen Hunor, a polgári kezdeményező bi-
zottság tagja akkor kifejtette: abban bízik, hogy nem
politikai és nem elutasító döntés születik. A szövetség
elnöke úgy véli, a nemzeti hatóság korrekten járt el, ami-
kor munkáját végezte, és a kötelező adminisztratív vizs-
gálatot hajtotta végre az elmúlt három hónapban.
„Bizakodók vagyunk, hiszen Romániában, így az Euró-
pai Unióban is elhárult az utolsó adminisztratív akadály
az MSPI európai leadása elől. Meglesz az egymillió alá-
írás, amit az Európai Bizottság asztalára letehetünk” –
hangsúlyozta Kelemen Hunor, rámutatva arra: a követ-
kező hónapokban is dolgozni kell, párbeszédet folytatni
és érvelni, továbbá partnereket keresni a különböző tag-
államok képviselőiben. 

Vincze Loránt, a FUEN elnöke elmondta: eddig
984.852 aláírást hitelesítettek az Európai Unió külön-
böző tagországaiban, még hátravan Ausztria, Bulgária,
Észtország, Franciaország, Görögország, Olaszország és
Lengyelország. Mielőtt az őshonos kisebbségek védel-
mét az Európai Unió napirendjére tűznék, a következő
hónapokban az őshonos kisebbségek védelmét az EP-vá-
lasztás témái közé is be akarják emelni. „Azt kérjük a
többségtől az EU-ban és az egyes tagállamokban, hogy
vegyenek részt a párbeszédben, a pártok és az EP-jelöl-
tek pedig kötelezzék el magukat az őshonos kisebbségek
ügye mellett” – összegzett a FUEN elnöke. (közlemény)

Barabási Albert-László a Beszélő Könyvek sorozat vendége
Hálózatokról a Teleki Tékában

Biró Zsolt a lezáruló parlamenti ciklusról 
A szürkemarha és a puli kutya esete 



Adorjáni Imre István életútja Marosvá-
sárhelyről indul, és a nyugat-európai

világ bonyolult labirintusán át ugyanoda tér
vissza. A jelenleg nyugdíjazását intéző mér-
nök megtapasztalhatta, hogyan gyűr maga
alá egy nagy nemzetközi cég egy Vásárhely
méretű várost, élt szegénységben, vívott szél-
malomharcot az igazságért, de közben a leg-
fontosabbat, eltántoríthatatlan, tiszta
önmagát sohasem veszítette el. Története is
ezt bizonyítja. 

– Kisgyermekkorom óta teljes szabadsá-
got élveztem, egész naposak voltak a csere-
erdei csatangolásaim. Tanulmányaimat a
Hosszú és Budai Nagy Antal utcák kereszte-
ződésében levő akkori 3-as számú általános
iskolában kezdtem, a középiskolát a Bolyai
Farkas líceumban végeztem. 1973-ban érett-
ségiztem egy olyan negyvenes létszámú osz-
tályban, melyből első próbálkozáskor 36-an
jutottunk be egyetemekre. 1978-ban gépész-
mérnöki, 1984-ben közgazdasági diplomát
kaptam. Mérnöki diplomám megszerzésekor
az Elektromarosban kezdtem dolgozni,
hamar a szerszámtervező osztály vezetőjé-
nek, Nagy Sándornak a helyettese lettem.

– Mikor és hogyan került el Marosvásár-
helyről?

– 1987 végén. Elmenetelem előtt két hó-
nappal még mindenkit arról győzködtem,
hogy minden körülmény közt a szülőföldön
kell leélni életünket. Az akkori hatalom ki-
szolgálóinak a kívánságát azonban nem vol-
tam hajlandó teljesíteni, még fenyegetéseik
ellenére sem. Kolozsvártól Váradig sírva ve-
zettem. Féltem. Több mint egy hónapi ver-
gődés árán, iszonyatosan fáradtan jutottam
ki Svédországba. Fél év múlva kaptam meg
a politikai menekült státuszt munkavállalási
engedéllyel. Időközben a nyelvet is megta-
nultam annyira, hogy első állásinterjúmon,
mely svédül folyt, munkához is jutottam a
Saab Scania AB személygépkocsikat, kami-
onokat, tengeri motorokat és repülőgépeket
gyártó cégnél. Egy évet műhelyben munkás-
ként dolgoztam. Akkor kerültem a szerszám-

tervező osztályra, amikor az egész Saab Sca-
nia birodalomban létszámstop volt a „Ke-
letről” érkezetteknek. Közben mint
projektvezetőt is használtak. Tíz év szakmai
gyakorlattal, öt nyelvet beszélve és 280 svéd
egyetemi pont birtokában a fizetésem 70%-
a volt a mindössze 120 egyetemi pontot bir-
tokló, szakmai gyakorlattal nem rendelkező,
frissen végzett és újonnan alkalmazott svéd
mérnök kollégáénak. Már azon voltam, hogy
elhagyom a céget, ami-
kor rám mosolygott a
szerencse. 

– Mi történt?
– 1991 végén a cég

vezetősége attól tartott, hogy az EU-hoz való
csatlakozásról szóló svéd népszavazás nem
lesz pozitív. Emiatt titokban gyárépítésbe
kezdtek a franciaországi Angers városában,
a Loire folyó völgyében, amiről a 11 tagú
svédországi tervezőcsapatban egyedül
nekem nem lett volna szabad tudnom. Az
osztályon azonban én voltam az egyetlen,
aki beszélte a francia nyelvet, így a kollégák
kérdéseiből minden információ eljutott hoz-
zám. Amikor 1992 elején kisült, hogy négy
hónapos a késés az új gyár „bebútorozásá-
nál”, feltették nekem a kérdést, hogy el
tudok-e menni Franciaországba, mégpedig
azonnal. Mikor továbbítottam a francia kon-
zulátus feltételeit, miszerint legalább három
hétbe telik, hogy a politikaimenekült-útleve-
lembe vízumot adjanak, a cég 20 perc alatt
intézett svéd állampolgárságot, és hozta az
útlevelet, másnap pedig már Franciaország-
ban voltam. A cégnél tudtak arról, hogy a
nyolcvanas évek elején részt vettem az Oltcit
gyár indítási projektjében, és fizetésem na-
gyon hamar a korábbi svéd fizetésem hétsze-
resére módosult. Négy hónap alatt behoztam
a késést, a gyárat „bebútoroztam” termelő-
eszközökkel, több mint 200 millió francia
frankot (ma kb. 30 millió eurót) költve el, és

1992. június 3-án felavattuk az EU évi leg-
nagyobb beruházását. Az angers-i gyárindí-
tás kapcsán egyébként Hollandiában is
dolgoztam, szintén a Scania zwollei és me-
peli gyáraiban. 1999-ig maradtam a fran-
ciaországi Scania alkalmazottja, ekkor
csúnya módon váltunk el, Tóth Károly Antal
interjúkötetet írt erről. Másfél millió francia
frank (most 225.000 euró) volt nekem kiké-
szítve az asztalra, azzal a feltétellel, hogy el-

hagyom a céget, és
örök hallgatást foga-
dok. Mivel nem mond-
ták meg, hogy miért
kellene elmenjek, ami-

kor a cég az én területemen a leghatéko-
nyabb az egész cégcsoportban, ajánlatukra
nemet mondtam. Többéves jogi hercehurca
következett, és bár minden pert megnyertem,
mégis tüntetéssel ért véget az ügy. Svédor-
szágban a részvényesek közgyűlésén hat,
engem őrző biztonsági gyűrűjéből sikerült
pódiumra kerülnöm és mikrofonhoz jutnom.
2500 részvényes, négy tévécsatorna kame-
rája, több tucat újságíró, valamint az érin-
tett cégek vezetőségi tanácsa előtt
összefoglaltam, hogy mit művelt a cég. Más-
nap a legnagyobb svéd napilap, a DN meg-
írta, hogy a Scania részvényeseinek
„napsütötte közgyűlésén én voltam az egyet-
len felhő”. Ezekben az években sikerült a
svéd börzét is kiismernem, három egymás
utáni évben 70%-os nyereséggel forgattam
kis tőkémet minden belső információ nélkül,
de ezt a svéd börzerendőrség nehezen akarta
elhinni. A világ harmadik legnagyobb bank-
jának elnöke köszönte meg a magánbeszél-
getésben kapott információt, mellyel 6,5
milliárd frankos (1 milliárd eurós) vesztesé-
get került el a bankja.

– A Scania után mi volt a következő állo-
más?

– Franciaország legnagyobb autóalkat-

rész-beszállító cégénél vállaltam munkát,
majd a cég magyarországi gyárának lettem
ügyvezető igazgatója. Három hónapot kap-
tam arra, hogy nyereségessé tegyem a céget,
és tudtam, hogy ha ez nem sikerül, bezárják
a gyárat. 120 munkahely volt veszélyben
Magyarországon. Feladatomat sikerrel tel-
jesítettem. Ebben négy marosvásárhelyi kol-
légám volt nagy segítségemre, akiket már
munkám legelején arra kértem fel, hogy
Oroszlányba kiutazva nézzék át, és hozzák
üzemképes állapotba az igen rossz állapot-
ban levő présszerszámainkat. 

– Saját céget is indított az évek során?
– Többet is, de mindegyik addig tudott

nyereséges lenni, míg a politika be nem
avatkozott. Első marosvásárhelyi cégemet
még 1990 legelején hoztam létre, fő felada-
tának a város telekkönyveinek másolását és
archiválását jelöltem meg. Amikor azonban
kétéves távollét után hazajöttem, megtud-
tam, hogy nem ezzel foglalkoztak a beosztot-
tak, hanem aprópénzt kerestek külföldről
behozott autók bejegyzési iratainak készíté-
sével. Ha akkor az igazi munkájukat végzik,
ma nem így nézne ki a város tulajdonlása. 

– Bejárta Európát, de mindig hazatért. Mi
hozta vissza?

– Itt vagyok itthon, és még négy ország-
ban otthon. Sokat utazom, és barátaim, ha
telefonon bejelentkezem valamelyik repülő-
térről, s mondom, hogy most megyek haza,
akkor mindjárt rákérdeznek, hogy: „honnan
hova?” Hollandiából jó pár éve „kiköltöz-
tem”, és, ha lehet, az idén még egy nyugati
országot „feladok”, s egyre keletibb leszek.
Szüleim itt, Marosvásárhelyen nyugszanak
a református temetőben, míg éltek, hozzájuk
jártunk haza a családommal. Mindkét lá-
nyom Franciaországban született, svéd ál-
lampolgárok, Magyarországon érettségiztek,
s jelenleg itt tanulnak, marosvásárhelyi la-
kosok. Tudom, hogy honnan jöttem, hova
tartok, és megvannak a szigorú szabályaim,
melyeket hiszem, hogy át is örökítettem.

Múlt vasárnap zárta kapuit a
huszadik marosszéki nép-
zene- és néptánctábor Job-
bágytelkén. Mivel jubileumi
esztendő, egy picit az emléke-
zés, számvetés jegyében (is)
zajlott a rendezvény, mi pedig
arra is kíváncsiak voltunk, ho-
gyan látják a jelent és a jövőt
a szervezők.

Az idei tánctábort is sikeresnek
tartja a szervező marosvásárhelyi
Folk Center Alapítvány, hiszen a tá-
borozók száma már a hét közepén
elérte a 220 főt, és ez csak növeke-
dett a hét végére. Egyrészt azért,
mert a táborzáró mindig egy utolsó
nagy mulatozásra, kifulladásig és
hajnalig tartó táncházas búcsúra
nyújt alkalmat, másrészt azért, mert
csütörtökön a vajdasági Topolyáról
megérkezett a táborba a Csalóka
együttes, amellyel együtt kezdték el
a jobbágytelki táborokat a Folk
Center-esek. A bácskaiak pedig a
hosszú út után nem a lazítást, pihe-
nést választották (amit amúgy meg
is tilt a tábori szabályzat), hanem
egyenesen hajnalig tartó munkába,
muzsikálásba vágtak, és pénteken
nosztalgia-nagybulit is rendeztek,
ami további népzene és -táncszere-
tőket vonzott a faluba. A résztvevők
tíz-tizenöt százaléka érkezett Eu-
rópa különböző részeiből, finnek,
franciák, angolok, a többit Kárpát-
medencei magyarok tették ki, a
zömét erdélyiek és anyaországiak
egyforma arányban, néhányan Dél-
és Felvidékről is érkeztek. Idén
kevés volt a „tengerentúli”, de az
amerikai Chris Black ma is hűséges
visszajáró. Bár a húsz év alatt a
világ minden földrészéről, még Af-
rikából is voltak látogatói a job-
bágytelki tábornak, az ázsiai
résztvevők idén kimaradtak.

Emlékezés, emlékjelállítás
A szervezők, de a táborozók egy

része is ismerte és tisztelte a tíz
évvel ezelőtt elhunyt Balla Antalt,
az egykori híres jobbágytelki nép-
tánccsoport és kórus létrehozóját és
szervezőjét, a székelyhodosi népta-
nács hajdani titkárát, aki a kommu-
nista időszakban is színpadra merte
állítani a nyárádmenti magyarokat,
és országos sikereiket is csak a más-
ként hangzó név és nyelv, valamint
egy igencsak gyanús ételmérgezé-
ses eset tudta a csúcsra érés előtt
egy lépéssel megállítani. Mert Job-
bágytelkén a dühöngő kommunista
diktatúra idején is ki merték mon-
dani a köszöntést, hogy „Honvéd áll
a Kárpátok tetején!”, és ide már
1970-től folyamatosan érkeztek ta-
nulni, gyűjteni a magyarországi
néptáncegyüttesek és a táncház-
mozgalom irányítói. Így a múlt heti
táborban egy, a 80. születésnapján,
2006-ban készült kisfilm megtekin-
tésével emlékeztek Anti bácsira,

majd a temetőbe vonulva megko-
szorúzták sírját, és elénekelték ked-
venc dalait: Bekecs alatt Nyárád
tere; Szép szivárvány koszorúzza az
eget.

Ugyanaznap az esztenára kirán-
duló táborlakók hazatértükben
célba vették az Ötösfenyő nevű
dombtetőt is, ahol a fenyők árnyé-
kában a szervezők kopjafákat állí-
tottak a tánctáborok idején. Az első
öt esztendőben évenként egyet,
azóta csak ötévente egyet, így múlt
héten a Barabás Attila által készített
nyolcadik oszlop is a többi mellé
került, emlékeztetve a huszadik tá-
borra, miközben a szervezők azt kí-
vánták, hogy még sok kopjafa
kerüljön ide, és ez idő alatt sok-sok
tábori élménnyel gazdagodjanak a
mostani gyerekek unokái is. Mivel
egyik fenyőt nemrég kitörte a vihar,
a szervezők új ötödik fa elültetését
ígérték a jövő évi tábor előtt. Egy
kilencedik oszlopot 2014-ben, a
Bartók-centenárium évében is felál-

lítottak, ám azt lent a faluban, az is-
kola előtt.
Elérték a célt, 
de tovább kell dolgozni

A számvetésre a tábor egyik szer-
vezőjét, Puskás Attilát kértük fel, ő
pedig egyetlen „különlegességét”
jegyezte meg a huszadik tábornak:
most jöttek rá, hogy ma sem lehet
hátradőlni, ma is ugyanazok a fel-
adatok várnak rájuk, mint két évti-
zeddel ezelőtt. Amikor elkezdték
szervezni a marosszéki táborokat,
Csoóri Sándor gondolatát tartották
szem előtt, miszerint a néptánc éle-
tében két fontos pillanat van: ami-
kor felkerül a színpadra, és amikor
visszakerül a földre. Ez ma is köve-
tendő gondolat, és azt állapítják
meg, hogy bár egyre népszerűbb,
elterjedtebb a néptánc, mégis kezd
visszatérni a színpadra, kezd ke-
vésbé fontos lenni az emberi kap-
csolatok szintjén.

Hogy hol áll ma a jobbágytelki
tábor az erdélyi néptánctáborok so-
rában? Ha figyelembe vesszük,
hogy rögtön 1990-ben elindultak a
nagy tánctáborok sorozatai, mint a
mezőségi, kalotaszegi, gyimesi, só-

falvi, akkor a nyolc-kilenc éves ké-
séssel indult marosszéki csupán
„második generációs” tábornak szá-
mít. Viszont ha méreteiben és hír-
nevében vizsgáljuk, akkor sikerült
feltornásznia magát az előbbi tábo-
rok sorába – véli Puskás Attila, hoz-
zátéve: amikor elindították a
táboraikat, csupán azt szerették
volna, hogy ismertté tegyék a ma-
rosszéki, a nyárádmenti néptánco-
kat, amelyek akkor szinte
ismeretlenek voltak a tánctáborok-
ban. Ezt pedig sikerült is elérniük,
annak ellenére, hogy nem egy nép-
rajzilag híres területen vagy nem is-
mert személyiségek támogatásával
tették.

Amikor a hogyan továbbról kér-
deztük, a szervező úgy fogalmazott:
mindig vissza kell térni a kezdetek-
hez, elemezni a megtett utat, a meg-
élt jót és rosszat, majd a kezdeti és
jelenlegi pontokat összekötve meg-
kaphatjuk a jövő irányát. Húsz év
hosszú idő, de még mindig van ben-
nük lelkesedés. Amikor elindították
a táborozást Jobbágytelkén, azt sze-
rették volna, hogy hagyományt te-
remtsenek, hogy sokáig éljen a
kezdeményezés, ezért ma fiatalok
bevonásával és együttműködésük-
kel igyekeznek a következő időszak
szervezési hátterét biztosítani.

Puskás Attila két évtized múltán
is hálás a jobbágytelki embereknek,
akik befogadták a tábort, a maguké-
nak érzik, segítik, támogatják a
szervezőket, melléjük állnak a gon-
dok idején, hiszen ezek a táborok
nem csak az ide érkező idegenekről,
hanem a falubeliekről is szólnak, az
ő kultúrájukról, hagyományaikról.
Még a kezdetekkor egyszer egy
görbe hátú öreg néni megállította őt
az utcán, megcsókolta a kezét, és
azt mondta: „Nem is tudja, fiatal-
ember, hogy mit tesznek maguk
ezel a faluval”. Sosem látta viszont
azt a nénit, de ha csak erre gondol
és ha csak ennyi lenne is az ered-
mény, úgy érzi, megérte dolgozniuk
érte.

Emlékezés és számvetés a húsz év jegyében
Jobbágytelki néptánctábor – megérte!

Idén a nyolcadik kopjafát is felállították a dombtetőn, ami a huszadik tábornak állít emléket Fotó: Gligor Róbert László
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Az út tisztasága

Gligor Róbert László



Tóth István fiatal sóváradi vál-
lalkozó nem ment külföldre,
ahogyan a fiatalok többsége
teszi, hanem itthon, a szülőfa-
lujában próbál boldogulni.
Nagyobbik lánya Hollandiá-
ban dolgozik, a kisebbik idén
végezte a tizedik osztályt
Szovátán, és van egy hatéves
kisfia.

Arról beszélgettünk, hogy ho-
gyan kezdte el a vállalkozást.

– Itthon 2002-ben kezdtem el
dolgozni, addig négy évig egy ma-
gáncég alkalmazott. Aztán úgy ala-
kult, hogy jobbnak láttam, ha itthon
próbálkozom. 2002-ben váltottam
ki az engedélyt, azóta itthon, saját
műhelyemben dolgozom.

– Egyedül dolgozik? Nincs se-
gédje?

– A feleségem szokott besegíteni,
egyébként egyedül dolgozom. 

Tóth István sok mindennel fog-
lalkozik. Leginkább bútorokat ké-
szít, de lehet nála rendelni belső
ajtókat, sőt ácsmunkával is foglal-
kozik, rendelésre dolgozik. Kérdé-
sünkre, hogy meg lehet-e ebből élni
itthon, azt válaszolta, meg lehet, bár
az utóbbi időben egyre nehezebben.

A rendelés is kevesebb, és amiatt,
hogy igen megdrágult a nyers-
anyag, a fa, sokkal nehezebb ma
fennmaradni, mint ahogyan az in-
duláskor elképzelte. 

– Gondolt-e arra, hogy megint
váltson?

– Ezen még nem gondolkoztam,
egyelőre még folytatom, aztán,
hogy mit hoz a jövő, meglátjuk. 

– Kik a megrendelői?
– Főleg magánszemélyek, innen

a faluból, de jönnek máshonnan is.
Voltak megrendelőink Magyaror-
szágról, Kolozsvárról, Vásárhely-
ről, több helyről. 

– Hogyan reklámozza a mun-
káját? A magyarországi vagy
kolozsvári megrendelők ho-
gyan találtak ide?

– Szerintem ez úgy működik,
hogy ha valaki meglátja a munká-
mat, elmondja másoknak, és ez
hozza az érdeklődőket ide. Úgy-
mond szájról szájra terjed a hír,
semmiféle másfajta reklámunk
nincs.

Ottjártunkkor Tóth István éppen
egy konyhabútor előkészítésével
foglalkozott. Miközben benéztünk
a kicsi és tiszta műhelybe, el-

mondta, hogy az új bútort cseresz-
nyefából készíti. Mostanában azon-
ban PAL-lemezből is kezdtek
dolgozni, mert olcsóbb, és egyre na-
gyobb az igény rá.

Tóth István felesége, Erika filig-
rán, törékeny nő, rá is csodálkoz-
tunk, mit tud csinálni egy
asztalosműhelyben? – Csiszolok,
lakkozok, előkészítek, segítek a bú-
torok összeszerelésében, sorolja
mosolyogva. 

A műhelyben, miközben el-
mondja, hogy a bútorokat a kliens
anyagából készítik, egy kombinált
gépet mutat a mester: körfűrész,
marógép, szalagcsiszoló, mellette
egy gyalugép, fúrógép, szalagfű-
rész, vasaló fóliaragasztásra. For-

gács, por nincs, mert azt egy elszí-
vórendszer azonnal beszippantja. 

– Kis műhely, nem szeretem, ha
bokáig járunk a fűrészporban –
mondja Tóth István.

Körbejártuk a lakást, minden bú-
tordarab, minden helyiség a mester
és felesége keze munkáját dicséri.
Saját szobabútorait faragás is dí-
szíti. 

Ezeket nézegetve megtudjuk,
hogy régebb készített faragott bú-
tort is, de arra nem nagyon van
igény, mert sokba kerül. 

– Ezek a bútorok úgymond az
első szériában készültek. A konyha-
bútor is saját munka, 2005-ben ké-
szült. Nem nagy konyha, de nekünk
elég – mondja Erika. 

A Nemzetközi Valutaalap
(IMF) fenntartotta a világ-
gazdaság idei és jövő évi nö-
vekedésére vonatkozó ápri-
lisi előrejelzését, ugyanakkor
jelezte, hogy a kilátásokat
növekvő kockázatok övezik.

Az IMF hétfőn közzétett frissí-
tett jelentésében (World Economic
Outlook) változatlanul azt jelzi
előre, hogy a bruttó hazai termék
(GDP) az idén és jövőre egyaránt
3,9 százalékkal emelkedik az egész
világ átlagát tekintve.

A valutaalap ugyanakkor ború-
látóbban ítéli meg az euróövezet,
Japán és Nagy-Britannia növeke-
dési kilátásait. A frissített prognó-
zis szerint több ország
GDP-növekedése lassul a tavalyi-
hoz képest és az idei áprilisi becs-
léshez viszonyítva. Az IMF
előrejelzése szerint az amerikai
jegybank szerepét betöltő Fed a kö-
vetkező két évben folytatja kamat-
emelési sorozatát, ami tovább
erősíti a dollárt.

A júliusi jelentés összeállítói
szerint a globális gazdasági növe-
kedést leginkább veszélyeztető té-
nyező a kereskedelmi háború
elmélyülése. Az Egyesült Államok
által elsőként megtett lépések el-
lenlépéseket szülnek egyebek kö-
zött Kína, az Európai Unió, a
NAFTA-országok (Észak-amerikai
Szabadkereskedelmi Egyezmény)
és Japán részéről – áll a dokumen-
tumban.

A világkereskedelmi forgalom
két gyenge év után tavaly erősö-
dött, és 5,1 százalékkal nőtt. Idén a
növekedés 4,8 százalék, jövőre 4,5
százalék lesz a legfrissebb előrejel-
zés szerint, az idei évi előrejelzését
0,3 százalékponttal, a jövő évit 0,2
százalékponttal rontotta az IMF az
áprilisi prognózishoz képest.

Az euróövezet gazdasága a legú-
jabb előrejelzés szerint idén 2,2
százalékkal nő. Ez kisebb az ápri-
lisban várt 2,4 százaléknál és elma-
radt a tavalyi 2,4 százalékos
bővüléstől. A jövő évre vonatkozó
becslést 2 százalékról 1,9 száza-
lékra rontotta az IMF.

Németország idei GDP-növeke-
désével kapcsolatos előrejelzését
az IMF az áprilisi 2,5 százalékról
2,2 százalékra változtatta, miután
tavaly 2,5 százalékkal erősödött
gazdasága. A jövő évi becsült
GDP-növekedési adatot 2 száza-
lékról 2,1 százalékra javították.

Japán idei gazdasági teljesítmé-
nyével kapcsolatban is borúlátóbb
az IMF: az áprilisban várt 1,2 szá-
zalékról 1 százalékra csökkentette
ugyanis a GDP-növekedéssel kap-
csolatos becslését. Tavaly a japán
GDP 1,7 százalékkal nőtt. A jövő
évre változatlanul 0,9 százalékos
japán gazdasági bővülést vár az
IMF. 

A brit gazdaság teljesítményére
vonatkozó előrejelzését 1,6 száza-
lékról 1,4 százalékra változtatta
hétfőn ismertetett jelentésében a
Nemzetközi Valutaalap. Tavaly 1,7
százalékkal nőtt a brit GDP. Jövőre
továbbra is az áprilisi előrejelzés-
ben jelzett 1,5 százalékos bővülést
becsülnek az IMF-jelentés összeál-
lítói. Elsősorban a decemberi adó-
csökkentések hatására, valamint a
kormányzati kiadások növekedé-
sére a tavalyinál nagyobb mérték-
ben, az áprilisi előrejelzéssel
megegyező ütemben nőhet idén az
amerikai gazdaság: a GDP 2,9 szá-
zalékkal bővülhet a tavalyi 2,3 szá-
zalék után. Jövőre a gazdasági
teljesítményének a növekedése 2,7
százalékra lassulhat, ahogy az az
áprilisi előrejelzésben is szerepelt.

A feltörekvő és fejlődő országok
esetében maradt az áprilisban várt
4,9 százalékos GDP-növekedési
előrejelzés. A csoport országai kö-
zött azonban nagy eltérések, ellen-
kező irányba mutató folyamatok
tapasztalhatók.

Az ellátási zavarok és a geopo-
litikai feszültségek hozzájárultak a
kőolaj drágulásához. Ez kedvező
volt a kőolajat exportáló országok-
nak, mint például Oroszország és a
Közel-Kelet egyes országai, de
érezhetően sújtotta az importőrö-
ket, például Indiát. A feltörekvő pi-
acgazdaságok vizsgálatakor a
felfelé és a lefelé történő elmozdu-

lások gyakorlatilag kioltják egy-
mást – áll a jelentésben.

Az IMF az áprilisi előrejelzésé-
hez hasonlóan, továbbra is 6,6 szá-
zalékos gazdasági növekedést vár
Kínában a tavalyi 6,9 százalék
után. A jövő évre vonatkozó 6,4
százalékos GDP-növekedési előre-
jelzés megegyezik az áprilisban
várttal.

Az idei és a jövő évi orosz GDP-
növekedéssel kapcsolatos előrejel-
zés nem változott, maradt az 1,7,
illetve 1,5 százalék a tavalyi 1,5
százalék után.

India esetében az IMF 7,4 száza-
lékról 7,3 százalékra rontatta a
folyó év GDP-növekedésére vonat-
kozó előrejelzését, ami azonban
így is felülmúlja a tavalyi 6,7 szá-
zalékot. A jövő évi adatot 7,8 szá-
zalékról 7,5 százalékra vágta vissza
az IMF.

Brazília gazdasága idén az ápri-
lisban várt 2,3 százalék helyett 1,8
százalékkal nő a tavalyi 1 százalék
után, és a tavasszal várttal meg-
egyező mértékben, 2,5 százalékkal
nő jövőre. Mexikó esetében az
IMF továbbra is 2,3 százalékos idei
gazdasági bővüléssel számol a ta-
valyi 2 százalék után. A jövő évi
adatot azonban 3 százalékról 2,7
százalékra rontotta az IMF.

A Nemzetközi Valutaalap szerint
a kőolaj világpiaci ára tavalyhoz
képest 33 százalékkal, 70,23 dol-
lárra nő hordónként. Áprilisban a
nemzetközi intézet szerényebb, 18
százalékos drágulással számolt.

A Nemzetközi Valutaalap leg-
frissebb előrejelzése szerint a fej-
lett gazdaságú országokban az
infláció az idén 2,2 százalék lesz az
áprilisban várt 2 százalék helyett és
a tavalyi 1,7 százalék után. A fo-
gyasztói áremelkedés jövőre is 2,2
százalék lesz, az áprilisban becsült
1,9 százalékkal szemben.

A feltörekvő és fejlődő országok
esetében 4,4 százalékos inflációt
vár az IMF az áprilisban becsült
4,6 százalék helyett és a tavalyi 4
százalék után. Jövőre az áremelke-
dés 4,4 százalék lesz az áprilisban
várt 4,3 százalékkal szemben.
(MTI)
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Mózes Edith

A szerény májusi emelkedés
után jelentősen, éves össze-
vetésben 5,2 százalékkal nőtt
a forgalomba állított új sze-
mélygépkocsik száma az Eu-
rópai Unióban júniusban, a
francia és a spanyol piac fel-
futásának köszönhetően, a
kereslet bővülésének főleg a
Volkswagen német autó-
gyártó konszern volt a ha-
szonélvezője.

Az Európai Autógyártók Szövet-
ségének (ACEA) kedden nyilvá-
nosságra hozott jelentése szerint az
Európai Unió 28 tagállamában több
mint 1,56 millió autót helyeztek
forgalomba júniusban, 5,2 száza-
lékkal többet, mint 1 évvel koráb-
ban. Májusban mindössze 0,8
százalékos volt a növekedés.

A legnagyobb piacok közül Fran-
ciaországban 9,2 százalékkal, Spa-
nyolországban 8,0 százalékkal,
Németországban 4,2 százalékkal
nőtt, míg Olaszországban 7,3 szá-
zalékkal, Nagy-Britanniában pedig
3,5 százalékkal esett vissza az új
autók száma.

Az idei első fél évben 2,9 száza-
lékkal, több mint 8 millió 449
ezerre emelkedett az utakra került
új autók száma a 28 uniós ország-
ban. Az öt nagy piac közül Spanyol-
országban 10,1, Franciaországban

4,7, Németországban pedig 2,9 szá-
zalékkal nőtt, míg Nagy-Britanniá-
ban 6,3, Olaszországban pedig 1,4
százalékkal csökkent az átadott új
autók száma.

Piaci részesedés szerint sorba ál-
lítva a német Volkswagen-csoport,
a legnagyobb európai gyártó 8,0
százalékkal, a PSA-csoport (Peu-
geot, Citroen, Opel/Vauxhall, DS)
65,1 százalékkal, a francia Renault
pedig 5,0 százalékkal tudta növelni
eladásait január-júniusban. A PSA
esetében a kiugróan magas arányt
az Opel/Vauxhall tavaly augusztusi
átvétele magyarázza.

A Renault után következő Fiat-
Chrysler 2,2 százalékkal, a Ford 4,1
százalékkal, a BMW 0,3 százalék-
kal, a Daimler pedig 1,7 százalék-
kal kevesebb, míg a Toyota 6,6
százalékkal, a Hyundai pedig 7,8
százalékkal több új autót adott át tu-
lajdonosának az első fél évben.

Júniusban a Volkswagen-csoport
13,3 százalékos, a PSA 65,8 száza-
lékos, a Renault 4,7 százalékos, a
Toyota 13,7 százalékos, a Hyundai
pedig 6,0 százalékos emelkedést,
míg az FCA-csoport 2,6 százalékos,
a Ford 8,6 százalékos, a Daimler
5,2 százalékos, a Toyota pedig 4,2
százalékos csökkenést könyvelhe-
tett el. (MTI)

Gyorsuló ütemben nőtt 
az európai autópiac júniusban

A szülőföldön is lehet boldogulni
Bár nehezebben, mint ahogy elképzelte 

Fotó: Nagy Tibor

Az IMF nem változtatott az idei és a jövő évi
globális növekedési előrejelzésén

Szerkesztette: Benedek István



Emlékezzünk a tavasszal 72. élet-
évében elhunyt Nagy Józsefre, Ro-
mánia minden idők legsikeresebb
diszkoszvető rekorderére és Balkán-
bajnokára, két olimpiai játék részt-
vevőjére. Ő tartotta az aktuális
diszkoszdobó rekorder címet Romá-
niában – ezzel egy időben minden
idők legkiválóbb férfi atlétája volt
országunkban. 

Nagy József
1946-ban született
Marosvásárhelyen.
Atlétikával néhai
Kacsó Tibor test-
nevelő tanárnak
köszönhetően is-
merkedett meg a
marosvásárhelyi
Bodoni utcai volt
11-es általános is-
kolában, aztán a
Bolyai Farkas El-

méleti Líceum sportosztályában végzett
1964-ben. Idővel néhai Mircea Buhlea keze
alatt formálódott szülővárosában, aztán a

Bukaresti Steaua atlétája lett, ott az érde-
mes Serafim Dan tanítványa volt, majd ve-
terán korában, 44 évesen hagyta abba az
aktív versenyzést. 

Időközben a marosvásárhelyi Pedagógiai
Főiskola Testnevelési és Sport Karán szer-
zett oklevelet, aztán Bukarestben a váloga-
tott dobóatlétáit edzte. 

Sportpályafutásának legsikeresebb idő-
szakában többszörös román bajnokként
1976-ban a montreáli, aztán 1980-ban a
moszkvai olimpián vett részt. Nagy József
ifjúsági és felnőtt kategóriában többszörös
országos bajnok volt, 21 alkalommal javí-
totta meg a diszkoszvető rekordot Románi-
ában. Nála több alkalommal csak Valeria
Bufanu gátfutó (30), Lia Manoliu diszkosz-
vető (28), Ana Roth-Coman-Sălăgean súly-
lökő (28) és Gabriela Mihalcea rúdugró
(27) jeleskedett. 

Érdekességként említhető meg, hogy a
diszkoszvetés világcsúcsának birtokosa a
német Jürgen Schult (NDK), aki az 1986-
os neubrandenburgi vb-n 74,08 métert do-
bott. 

Nagy József 2018. március 20-án hunyt
el tüdőembólia következtében.

Százezrek ünnepelték az
oroszországi labdarúgó-vi-
lágbajnokság döntőjében
Horvátország felett 4-2-es
győzelmet aratott francia vá-
logatottat hétfő este Párizs-
ban, a Champs-Elysées
sugárúton. A hazatérő csapat
tiszteletére Emmanuel Mac-
ron államfő fogadást adott
csaknem háromezer vendég,
többségében hátrányos hely-
zetű gyerekek részvételével.

Didier Deschamps szövetségi
kapitány és a 23 játékos délután 5
órakor érkezett meg Moszkvából
az Air France légitársaság külön-
gépével a párizsi Roissy-Charles-
de-Gaulle repülőtérre, ahonnan a
forgalom elől lezárt autópályán
egyenesen „a világ legszebb 
sugárútjának” is nevezett Champs-
Elysées-re hajtottak. 

A repülőgépből elsőként – kezé-
ben a világbajnoki kupával –
a csapatkapitány, Hugo Llo-
ris kapus és Didier Des-
champs szállt ki a repülőtér
alkalmazottainak üdvrival-
gása közepette. 

A négy kilométer hosszú
Champs-Elysées-n – ahol
mintegy 2 ezer rendőr bizto-
sította a népünnepélyt – a já-
tékosok egy nyitott tetejű
buszból üdvözölték a tűző
napon órák óta őrjöngve vá-
rakozó, nemzeti színű zász-
lókat lengető és a francia
himnuszt, a La Marseillaise-t
éneklő szurkolókat. Szinte
napra pontosan úgy, mint
húsz évvel ezelőtt az akkori

világbajnok válogatott tagjai,
amelynek csapatkapitányként tagja
volt Didier Deschamps is. 

A 49 éves szakember, aki a bra-
zil Mario Zagallo és a német Franz
Beckenbauer után harmadikként
lett világbajnok játékosként és
szakvezetőként is, 2012 óta irá-
nyítja hazája válogatottját. 

A Champs-Elysées környékén
több metróállomást lezártak, és a
felszínen is korlátozásokat vezet-
tek be, kizárólag gyalogosan lehe-
tett a környéken közlekedni,
miután húsz évvel ezelőtt az ün-
neplő tömegbe két autós belehaj-
tott, egy ember meghalt és 160-an
megsérültek. 

A válogatottat a népünnepélyt
követően az elnöki rezidencián, az
Elysée-palotában fogadta az ál-
lamfő és felesége, Brigitte Macron,
akik vasárnap este a moszkvai
Luzsnyiki Stadionban szurkoltak a

válogatottnak a döntőben, amelyet
Franciaországban több mint 19
millióan követtek a televíziók ké-
pernyői előtt és több millióan a
szurkolói zónákban, valamint a ká-
véházak, bárok kivetítőin. 

A kormány tagjai és világ-, il-
letve olimpiai bajnok sportolók
mellett a játékosok hozzátartozói
és csaknem kétezer hátrányos
helyzetű gyerek, valamint azon
elővárosi sportklubok fiataljai kap-
tak meghívást az Elysée-palota
kertjében rendezett fogadásra,
amelyekben a francia válogatott
többségében bevándorló szárma-
zású tagjai kezdték sportkarrierjü-
ket. 

Az elnöki hivatal bejelentette:
mind a 23 játékos megkapja a leg-
magasabb francia állami elisme-
rést, a Becsületrendet, de annak
átadására egy későbbi időpontban,
az ősz folyamán kerül sor.

Nem ismeri a részleteket, így nem ítél-
kezne, de első ránézésre Bölöni László
nem tartja jó döntésnek korábbi játé-
kosa, Cristiano Ronaldo klubváltását.
Az Antwerpenben dolgozó erdélyi
szakember a Kossuth Rádiónak adott
interjújában beszélt volt játékosáról.

A 33 éves Ronaldo a múlt hét elején írt alá
az érte a Real Madridnak 100 millió eurót fi-
zető Juventushoz. „Nem így gondoltam, azt
hittem, hogy Ronaldo minden mendemonda
ellenére ott fogja a karrierjét befejezni. Ha vál-
tott, biztos megvan erre az oka” – mondta Bö-
löni, aki a részletek ismerete nélkül nem
vállalkozott ítéletet mondani, de azt hozzá-
tette, hogy első ránézésre érthetetlen, hogyan
lehet elhagyni a Realt, miközben sikert sikerre
halmoz velük.

„Nem feltétlenül anyagi magyarázat áll a
váltás mögött” – ezt viszont határozottan tette
hozzá. „Biztos, hogy van, amit felrójon a mad-
ridiak számára. Mindig dicsértem Ronaldót, és

most sem tehetek mást, ellenben azt is el kell
mondanom, az én szempontomból nézve a
dolgokat, ez nem volt helyes lépés a részéről.”

Persze a torinóiakkal sem lőtt mellé. Soro-
zatban nyerik a bajnokságokat, a Bajnokok Li-
gájában is rendre a végelszámolásig jutnak. „A
Juventus egy hatalmas klub, hatalmas csapat,
csodálatos játékosok, és csodálatos a futball-
juk. Tehát, ha Ronaldo odamegy, biztos, hogy
azért, hogy újabb sikert érjen el. Ha ott is ösz-
szehoz valamit, akkor tényleg szobrot lehet
neki állítani mind a három, sőt négy helyen:
Portugáliában, Manchesterben, Madridban és
Torinóban is, miért ne?”

Bölöni azt is felvetette, hogy egykori játé-
kosának játéka átalakult, az eredményessége,
ami a legfontosabb, még mindig kimagasló, de
ahogy telik az idő, a futball más elemeiben
már kevésbé az. Így az is felmerült benne,
hogy a négyéves szerződés szólt a váltás mel-
lett. „Középcsatárnak lenni 37 évesen, az nem
könnyű dolog – olyan szinten.”

Bölöni: Azt hittem, 
Ronaldo Madridban fejezi be

Félmillió ember várta a horvát
válogatottat hétfőn Zágráb-
ban, Horvátország történeté-
ben még soha nem volt a
mostanihoz hasonló tömeges
megmozdulás – írták a horvát
lapok kedden.

Hétfőhöz hasonlóan kedden is
csak a labdarúgó-világbajnokságról
szóltak a hírek. Horvátország két
napilapja, a Jutarnji List és a Ve-
cernji List is a teljes keddi kiadását
a világbajnoki ezüstérmes csapat-
nak szentelte.  A labdarúgó-váloga-
tott hazatérését a legtöbb horvát
tévécsatorna hétfőn élőben közvetí-
tette, Horvátország történelmében
emiatt először elmaradtak a dél-
utáni és esti híradók. 

A tömeg miatt a válogatottat
szállító autóbusz csak lépésben tu-
dott haladni. A mindössze 22 kilo-
méter hosszú utat ezért több mint öt
óra alatt tette meg. Eközben százez-
rek vártak a focistákra a főtéren és

a környező utcákban is a tikkasztó
melegben. Sokan víz és élelem nél-
kül maradtak, a tűzoltók tartályko-
csikból osztották az ivóvizet, a
mentők pedig ötszáz esetben nyúj-
tottak segítséget ájult, kimerült em-
bereknek.

A válogatott 21 órakor ért a térre,
előtte tett egy kis kitérőt. Megláto-
gatta azokat a tűzoltókat, akik
éppen a horvát–angol meccset néz-
ték, amikor hirtelen megszólalt a
vészjelző, és így lemaradtak az elő-
döntőről.

A játékosok, Zlatko Dalic szövet-
ségi kapitány és a stáb közel egy
órát tartózkodtak a színpadon, ahol
megköszönték a szurkolók támoga-
tását. A beszámolók szerint ezt kö-
vetően fél óra alatt kiürült a tér,
reggelre pedig minden szemetet el-
takarítottak az utcákról. Horvátor-
szágban az élet két nap „őrület”
után újra visszatért a régi kerékvá-
gásba.

Félmillió ember várta a horvát
válogatottat Zágrábban

Nagy József diszkoszvetőre 
emlékezve (1946–2018)

Czimbalmos Ferenc Attila

2018. július 18., szerda __________________________________________________ SPORT _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7

Legfontosabb eredményei
* 1963-ban 50,54 méteres dobásával már ifjúsági Európa-bajnoki címet szerzett 
* 1966-ban mindössze 19 évesen megnyerte első felnőtt bajnoki címét (54,88 m), a Balkán-

bajnokságon második volt 53,46 méteres dobásával
* 1969-ben Szófiában Balkán-bajnok, 1970-ben Bukarestben balkáni második
* 1972-ben, marosvásárhelyi színekben 60,68 méteres országos rekordot döntött meg, majd

1980-ig a Steaua atlétája volt, amelynek színeiben sportpályafutása legjobb időszakát élte: 1971-
ben, 1979-ben és 1980-ban országos első, 1978-ban országos második, 1975-ben (Bukarest),
1976-ban (Celje) Balkán-bajnok, 1971-ben (Zágráb), 1974-ben (Szófia) ezüstérmes, 1977-ben
(Ankara), 1979-ben (Athén) bronzérmes volt, 1972-ben hazai pályán az akkori román csúcsot is
meghódította (60,68 m)

* Marosvásárhelyi színekben 1982-ben a Balkán-bajnokságon 63,52 métert ért el, majd az
országos bajnokságokon 1983-ban és 1985-ben második, 1986-ban harmadik volt, aztán 37
évesen, 1983. május 23-án Krétán egy nemzetközi versenyen felállította a ma is érvényes, 68,12
m-es országos diszkoszvető csúcsot! 

(Köszönet néhai Nagy József feleségének, Nagy Editnek az információkért és a fényképért.)

A tömeg miatt a válogatottat szállító autóbusz csak lépésben tudott haladni, a mindössze 22
kilométer hosszú utat több mint öt óra alatt tette meg

Becsületrendet kapnak a vb-győztes francia
játékosok

Együtt a csapat a francia elnöki házaspárral

Cristiano Ronaldo: 
Történelmet akarok írni a Juventusszal

Cristiano Ronaldo történelmet akar írni új együttesével, a Juventus labdarúgócsapatával.
„Azután, amit Manchesterben és Madridban tettem, a Juventusnál is nyomot akarok hagyni
a történelemben” – szögezte le a Real Madridtól érkezett 33 esztendős Európa-bajnok támadó.
Az ötszörös aranylabdás 2009 óta szerepelt a madridi együttesnél, amellyel 16 trófeát nyert:
a többi között négy Bajnokok Ligája-győzelmet, két-két bajnoki címet és spanyol Király
Kupa-diadalt, valamint három klubvilágbajnoki sikert ünnepelhetett. A királyi gárda színeiben
451 gólt szerzett 438 találkozón. Spanyolországi korszakát megelőzően a Manchester Uni-
teddel egyebek mellett egy-egy BL, FA Kupa és klub-vb, illetve három Premier League-dia-
dalt aratott.

„Ez nem hátra-, hanem előrelépés. Ez egy győztes csapat, amely megnyerte a legutóbbi
hét bajnokságot, s a közelmúltban kétszer is döntőt vívott a Bajnokok Ligájában. Remélem,
elérjük a legmagasabb szintet is a Juventusszal” – utalt a torinóiak 2015-ös és 2017-es finá-
léjára. Előbbin a Barcelona, utóbbin épp a Ronaldóval felálló Real Madrid múlta felül.

Kitért arra, hogy „különleges pillanat” volt a pályafutásában, amikor a Zebrák szurkolói
állva tapsolták azt követően, hogy az elmúlt idényben a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének
első, torinói mérkőzésén kétszer is betalált.

„Nagyon koncentrált és motivált vagyok, hogy megmutassam az olasz szurkolóknak, top-
játékos vagyok. Bár úgy vélem, nem kell bizonyítanom semmit, hisz a számok magukért be-
szélnek, de rendkívül ambiciózus vagyok, és szeretem a kihívásokat” – fogalmazott Ronaldo.



Még lehet pályázni a Nyilas Misi Te-
hetségtámogató Egyesület ösztöndí-
jára a 2018/19-es támogatási évre
kiváló képességű, nehéz anyagi hely-
zetben élő tanulóknak. Benyújtási ha-
táridő: július 31.

Olyan szülők/gyámok pályázhatnak, akik-
nek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke
a 2017/2018-as iskolai évben magyar nyel-
ven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban,
és a családban az egy főre eső reális jövede-
lem nem haladja meg a havi nettó 650 lejt. 

Egy tanuló ösztöndíja havonta maximum
13.500 forintnak megfelelő támogatás. Az
ösztöndíjat magánszemélyek biztosítják, akik
személyesen is figyelemmel követhetik a tá-
mogatott tanulók tanulmányi előmenetelét, il-
letve a családok szociális helyzetét. A cél az,
hogy a legtehetségesebbek hátrányos helyze-

tük ellenére is eljuthassanak középiskolába,
majd egyetemre. Ezért a pályázati úton el-
nyerhető támogatás a tehetségtámogató prog-
ram keretében 7., 8., 9., 10. vagy 11.
osztályban kezdődik, és amennyiben a támo-
gatás feltételei adottak, érettségiig tart. Az
egyesület arra kéri a pályázókat, hogy ne pá-
lyázzanak a rendezett, jó körülmények között
élők, vállalkozók, vagy olyanok, akik iparos-
ként vagy mezőgazdasági jövedelemből biz-
tosítani tudják családjuk megélhetését, mert
ezzel visszaélnek a támogatók szándékával,
és az igazán rászorulókat foszthatják meg a
támogatástól.
A pályázat leírása 

A kedvezőtlen környezetben élő és anyagi
gondokkal küszködő családok gyermekei ho-
vatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és
támogatás híján tehetségek kallódnak el nagy

számban. Ennek veszélyét, illetve a tehetsé-
ges gyermekek támogatásának fontosságát
egyre többen megértik, átérzik, így a felhí-
vásra a világ minden részéről és Erdélyből is
sokan csatlakoztak a támogatók körébe. 

Az egyesület törekszik folyamatosan biz-
tosítani a havi teljes ösztöndíjat, de a sze-
mélyhez kötött támogatási rendszer
bizonytalanságai miatt az évi ösztöndíj teljes
összegéért nem tud garanciát vállalni. Az 
alapösztöndíj felét (81.000 Ft/év) azonban
minden ösztöndíjas tanulónak igyekszik biz-
tosítani. A támogatásban részesülő tanulók
munkáját, tanulmányi előmenetelét és a csa-
lád anyagi helyzetét az egyesület munkatársai
családlátogatások során ellenőrzik. 

A pályázati csomag (pályázati felhívás, pá-
lyázati adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez)

letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról,
igényelhető e-mailen a
nyilas_misi@yahoo.com címen, illetve sze-
mélyesen az egyesület székhelyén. A pályázat
benyújtható postai úton vagy az egyesület
székhelyén, melynek címe: Asociaţia de Pro-
tejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi”, 400604
Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.
116, jud. Cluj. 

A pályázat további részleteiről az alábbi el-
érhetőségeken lehet érdeklődni: telefonszám:
0264/531-153, 0787-671-137, e-mail-cím:
nyilas_misi@yahoo.com. Ügyfélszolgálat:
munkanapokon 10–16 óra között. A pályázás
részleteiről bővebben a www.nyilasmisi.ro
honlapon lehet tájékozódni. A pályázatok be-
nyújtásának határideje 2018. július 31. (sz.)

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási
Ügynökség közleményben emlékezteti a
2018-as tanévben végzett diákokat, hogy jú-
lius 25-ig jelentkezzenek az ügynökség szék-
helyén nyilvántartásba vétel végett, amellyel
fél évig igényelhetik a munkanélküli-segélyt
is, amennyiben időközben nem helyezked-
nek el, vagy nem iratkoznak be főiskolára. 

A tanév befejeztétől számított 60 napon belül kell
jelentkezni a lakhely szerinti ügynökségeknél annak
érdekében, hogy nyilvántartásba vegyék őket és ré-
szesülhessenek mindazokban a szolgáltatásokban,
amelyeket a megyei AJOFM nyújt a munkaerő-piaci
beilleszkedésükben. 

A nyilvántartásában lévő végzősök, akik a tanul-
mányaik befejezését követően nem helyezkedtek el,
nem tanulnak tovább, nincs jövedelmük, illetve
amennyiben van, az kisebb, mint a szociális referen-
ciamutató, kérvényezhetik a munkanélküli-segély jut-
tatását, amelynek összege 250 lej, és hat hónapig
folyósítják. 

Egy végzős diák édesanyja azzal keresett meg,
hogy a gyereke nyilvántartásba vétele során akadá-
lyokba ütközött az ügynökségnél. A félreértések el-
kerülése végett kerestük meg kérdéseinkkel Gheorghe
Ştef igazgatót.

– Milyen előnyökkel jár az ügynökségen való re-
gisztráció? – kérdeztük.

– Az álláskeresőként való nyilvántartásba vétel egy
megelőző és kötelező szakasz ahhoz, hogy a munka-
nélküli-segély és a munkaerő-piacon való elhelyez-
kedést ösztönző 2002. évi 76-os számú törvény által
biztosított kedvezményekben részesüljenek. Az idén
végzettek a felvilágosítás és személyes tanácsadás
mellett állásközvetítésben, továbbképzésekben és
havi anyagi juttatásban részesülhetnek. 

– A regisztráltak mennyi ideig kapják a segélyt?
– Amennyiben a tanév lezárását követő hatvan

napon belül a megyei munkaerő-foglalkoztatási
ügynökségek nyilvántartásába kerülnek a középisko-
lát és egyetemet frissen végzettek, hat hónapig része-
sülnek álláskeresési járadékban. 

– Milyen tanintézményekben végzett hallgatók
részesülhetnek a segélyben?

– Azok az idén végzett diákok jelentkezhetnek,

akik engedéllyel rendelkező vagy akkreditált tanin-
tézmény hallgatóiként oklevelet vagy tanulmányi bi-
zonyítványt szereztek egy általános iskolában,
szakiskolában, speciális oktatásban, középiskolában,
technikumban vagy felsőfokú oktatásban, akár állami,
akár magánkézben lévő tanintézményről van szó.

– Mikortól számítják a hatvannapos határidőt?
– A középiskolát végzettek – függetlenül attól,

hogy az érettségi vizsgájuk sikerült-e vagy sem – szá-
mára a 60 napos határidőt május 26-ától számítják. A
tanügyminisztérium 2017. február 24-i 3.382-es
számú rendelete értelmében ugyanis a középiskolások
számára a tanév 2018. május 25-én ér véget.

– Mi a helyzet azokkal, akik nem állhattak érett-
ségi vizsgára?

– Amennyiben valamelyik tantárgyból tanév végén
nincs lezárva a végzős, a sikeres pótvizsgát követően
regisztrálhat az ügynökségnél. Esetükben a pótvizsga
dátumától – amit az iskolától kapott igazolásban fel
kell tüntetni – számítják a 60 napot.

– Mi a helyzet azokkal, akik nem regisztráltak
hatvan napon belül?

– Ha nem sikerül hatvan napon belül regisztrálni,
azt követően is megtehetik, munkahelykeresőként ve-
szik őket nyilvántartásba, részesülnek az ügynökség
által nyújtott szolgáltatásokban, de nem kapnak mun-
kanélküli-segélyt.

– Milyen pótlékokban részesülnek még a végző-
sök?

– Az elhelyezkedő végzősök a törvény értelmében
mobilitási, berendezkedési, besorolási vagy áthelye-
zési pótlékokban részesülhetnek. Újdonság, hogy
1.500 lejes beilleszkedési pótlékra jogosultak azok a
végzettek, akik az ügynökségnél nyilvántartott mun-
kanélküliként szerepelnek, és a tanulmányuk befejez-
tétől számított hatvan napon belül teljes munkaidővel
elhelyezkedtek, legkevesebb 12 hónapra alkalmazták
őket.

– Mekkora a hat hónapig igényelhető munkanél-
küli-segély összege?

– A végzősök által igényelhető munkanélküli-se-
gély 250 lejes havi fix összeg, amit hat hónapig fo-
lyósítanak. Nem részesülhetnek
munkanélküli-segélyben azok a végzősök, akik az
igénylés pillanatában felvételt nyertek egyetemre,
vagy valamilyen akkreditált tanfolyamra iratkoztak.
Amennyiben bejutottak egy főiskolára, és segélyben
részesülnek, jelezniük kell ezt az ügynökségnek, és le

kell mondaniuk a juttatásról.
– Milyen okiratokkal kell jelentkezni?

– A nyilvántartásba vétel érdekében az alábbi
okiratokkal kell jelentkezni: a személyazonos-
sági igazolvány másolata és az eredeti, tanulmá-
nyokat igazoló okiratok (végzettséget igazoló
tanúsítvány vagy érettségi oklevél – eredeti és
fénymásolat. Amennyiben csak igazolást tudnak
mellékelni, abból egyértelműen ki kell derüljön
a tanulmányok elvégzésének időpontja, család-
orvosi igazolás a munkaképességről vagy kor-
látozott munkaképességről. 

Bővebb felvilágosítást a Maros Megyei Mun-
kaerő-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM) ma-
rosvásárhelyi kirendeltségén, a Iuliu Maniu utca
2. szám alatt nyújtanak, vagy a 0265/269-247-
es telefonszám 116-os mellékszámán, valamint
a ludasi, szászrégeni, segesvári, dicsőszentmár-
toni és szovátai kirendeltségeknél.
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Ellenőrzött a munkaügyi felügyelőség
A bruttó bérek módosítását is

vizsgálták
A Maros Megyei Munkaügyi
Felügyelőség ellenőrei június-
ban 34 ellenőrző akciót szer-
veztek. Vendéglőkben,
élelmiszeripari, kereskedelmi
egységekben, építkezésben,
közélelmezésben, bútorgyár-
tásban, villanyszerelési mun-
kálatoknál vizsgálódtak és
büntettek.

Az Eva Man főfelügyelő által
aláírt közlemény szerint többek kö-
zött a törvényes előírások betartá-
sát, a feketemunkát, a
szabadnapokat, az éjszakai munkát,
az időben továbbított jelentéseket
ellenőrizték. Az akció eredménye-
ként 15 feketemunkást azonosítot-

tak, 20 gazdasági egységet megbír-
ságoltak, közülük kilencet az érvé-
nyes munkaszerződés nélküli
foglalkoztatásért. 35 bírságot róttak
ki, ebből 17 figyelmeztetés és 18
büntetés, melynek összege 335.400
lej, ugyanakkor száz esetben a hiá-
nyosságok pótlására szólították fel
a vállalkozókat.

A felügyelők ellenőrizték a mun-
káltatók által alkalmazott bruttó
bérek módosítását, a társadalombiz-
tosítási hozzájárulások átutalását és
a részmunkaidős egyéni munka-
szerződések megkötését, módosítá-
sát, felfüggesztését, bejegyzését és
az alkalmazottak általános névjegy-
zékébe való továbbítást. (szer)

Az adományokat továbbították 
A héjjasfalvi rászorulóknak

Az árvízkárosultak megsegí-
tésére a Belügyminisztérium,
a Maros Megyei Prefektúra és
a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal közös kezdemé-
nyezése nyomán gyűjtő-
pontot létesítettek Marosvá-
sárhelyen, a ligeti műkorcso-
lyapálya öltözőjében, ahol
bárki adományozhatott. 

A július 9–13. közötti időszakban
tartós élelmiszereket – olajat, cuk-

rot, lisztet, kukoricadarát, rizst, hús-
és zöldségkonzervet, pástétomot,
tésztaféléket, édességet, palackozott
vizet – valamint tisztítószereket, hi-
giéniai termékeket, asztalokat és
székeket adományoztak.

Az adományokat eljuttatták 
Héjjasfalva község polgármesteri
hivatalába, ahol szétosztják a nehéz
sorban lévő árvízkárosultak között
– tájékoztatott Nagy Zsigmond,
Maros megye helyettes kormány-
biztosa. (pálosy)

Nehéz anyagi helyzetben élő tanulók számára
A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíja

Július 25-ig jelentkezhetnek a munkaerő-foglalkoztatási ügynökségnél
Az idén végzett diákok

Pálosy Piroska

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

Fotó: ISU
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Franciaországban létrejön az önálló terrorelhárítási ügyészség
A szabaduló radikalizálódott elítéltek
fokozottabb megfigyelése és az önálló
terrorelhárítási ügyészség létreho-
zása a két legfontosabb eleme a fran-
cia kormány új terrorizmus elleni
programjának, amelyet pénteken mu-
tatott be Edouard Philippe kor-
mányfő.

„A terrorizmust már nem szíriai sejtekből
távirányítják, hanem emberek formájában ölt
arcot, időnként kisstílű bűnözőkben vagy
pszichológiailag labilis emberekben, fanati-
zált vagy magányosan radikalizálódott sze-
mélyekben” – hangsúlyozta a miniszterelnök
a francia belbiztonsági igazgatóságnak a Pá-
rizshoz közeli Levallois-Perret-ben található
székhelyén.

A „folyamatosan mozgásban lévő és szét-
terjedt” fenyegetettséggel szemben a kor-
mányfő a belső elhárítást bízta meg a
terrorelhárítási küzdelem irányításával,
amelynek legfőbb feladata a titkosszolgálatok

és a nyomozati szervek közti együttműködés
biztosítása lesz. A már az év elején bemutatott
32 pontos terrorelhárítási csomag egyik leg-
főbb eleme egy „specializálódott sejt” létre-
hozása, amely a radikalizálódott, illetve
terrorizmusért elítélteket fogja megfigyelni a
szabadulásuk után. A börtönbüntetésüket le-
töltött szabadulók megfigyelése lett az utóbbi
hónapokban a francia terrorelhárítás egyik
legfőbb kihívása: mintegy 450 ilyen ember
kerül szabadlábra 2019 végéig.

A kormányfő azt is bejelentette, hogy még-
iscsak létrejön az önálló terrorelhárítási
ügyészség.

Nicole Belloubet igazságügyi miniszter
2017 decemberében jelentette be, hogy átala-
kul a terrorelhárítási igazságszolgáltatás: a
párizsi ügyészségen belül 31 éve működő,
nemzeti hatáskörrel bíró terrorelhárítási rész-
leget egy önálló terrorelhárítási ügyészség
váltja fel, de a tavasszal bemutatott igazság-
szolgáltatási reformban végül nem szerepelt

az átalakítás. „Mindannyian úgy érezzük,
hogy egy ügyésznek lehetővé kell tenni, hogy
teljes munkaidejében a terrorizmus elleni
küzdelemmel foglalkozzon” – fogalmazott
Eduard Philippe, jelezve, hogy a terrorelhá-
rítási főügyész mellett egy vizsgálóbírókból
és egyéb jogi szakemberekből álló 25-30 fős
csapat fog dolgozni.

Catherine Champrenault párizsi főügyész
és a bírói szakszervezetek hevesen bírálták az
elképzelést, mert szerintük a jelenlegi, össze-
vont működésnek köszönhetően egy-egy me-
rénylet esetén hirtelen sok jogi szakembert
lehet egy-egy ügyre ráállítani, és a szervezett
bűnözéstől érkező támogatáson át a terroriz-
musig összetetten lehet az ügyeket vizsgálni.

A szenátusi vizsgálóbizottság kedden köz-
zétett jelentése üdvözölte, hogy a francia kor-
mány megerősítette a terrorizmus elleni
küzdelmet, de aggodalmait fejezte ki „a valós
elégtelenségek miatt”. A szenátorok fokozot-
tabb küzdelmet javasolnak a muzulmán radi-

kalizmussal és a szalafizmussal szemben, va-
lamint javasolják, hogy a terrorizmus és a ra-
dikalizálódás miatt nyilvántartott, mintegy 20
ezer nevet tartalmazó titkosszolgálati listához
a polgármesterek is hozzáférhessenek.

Edouard Philippe nem zárta ki, hogy ezek-
hez a bizalmas információkhoz a polgármes-
terek is hozzáférhessenek a terrorizmus elleni
küzdelem keretében, de jelezte, hogy nem
lesz szabad hozzáférése a településeknek a
nyilvántartáshoz.

„Nem arról van szó, hogy a franciaországi
polgármesterek ezentúl a belső elhárítás
ügynökei lesznek” – mondta a kormányfő.

Franciaországban a 2015. januárban kez-
dődött iszlamista merényletekben 246-an
vesztették életüket, közülük idén öten, már-
cius 23-án egy túszejtésben a dél-franciaor-
szági Carcasonne-ban és Trebes-ben, május
12-én pedig egy késeléses támadásban Pá-
rizsban. (MTI)

Donald Trump amerikai elnök „termé-
keny párbeszédnek” minősítette a
Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tar-
tott hétfői találkozóját a közös sajtó-
tájékoztatón Helsinkiben.

Az amerikai elnök leszögezte: soha nem
volt rosszabb az Egyesült Államok és Orosz-
ország viszonya, mint most. „De ennek vége.
Fél órával ezelőtt ez véget ért” – hangsú-
lyozta Donald Trump, aki ismételten „konst-
ruktív párbeszédet” emlegetett.

Trump hangoztatta: a diplomácia fonto-
sabb a konfliktusnál és az ellenségeskedés-
nél.
Putyin: ne hagyjuk, hogy országaink viszonya
az amerikai vizsgálatok foglya legyen

Ne hagyjuk, hogy országaink viszonya az
amerikai vizsgálatok foglya legyen – mondta
a többi között Vlagyimir Putyin orosz elnök
a Fox televíziónak a Donald Trump amerikai
elnökkel tartott csúcstalálkozója után, még
Helsinkiben adott, az Egyesült Államokban
hétfőn elhangzott interjújában.

Az orosz elnök Donald Trumpról, a 2016-
os amerikai elnökválasztási folyamatba tör-
tént orosz beavatkozásról, a hadászati támadó
fegyvereket korlátozó START III. egyez-
mény meghosszabbításáról, a NATO szere-
péről és esetleges bővítéséről is szólt.
Hangsúlyozta: a csúcstalálkozón közölte Do-
nald Trump elnökkel, hogy Moszkva készen
áll a 2021-ben lejáró Start III. egyezmény
meghosszabbítására. „Biztosítottam Trump
elnököt, hogy Oroszország készen áll az
egyezmény kiterjesztésére, meghosszabbítá-
sára, de először még néhány specifikus kér-
désben egyezségre kell jutnunk, és van még
néhány kérdésünk amerikai partnereinkhez”
– fogalmazott az orosz elnök. Hozzátette:
Moszkva álláspontja szerint Washington
ugyan nem teljes egészében tartja be a szer-
ződést, de ezt szakértőknek kell tisztázniuk.

A NATO Georgia és Ukrajna irányában
történő esetleges bővítését Vlagyimir Putyin
rossz néven venné, és nehezményezte, hogy
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete a
Szovjetunió összeomlása után egyáltalán fel-
vetette a keleti irányú esetleges terjeszkedést.
„A NATO struktúrájának határaink felé tör-
ténő bővítése közvetlen és azonnali veszélyt
jelentene nemzetbiztonságunkra, és a reakci-
ónk rendkívül negatív lenne” – hangsúlyozta.

Amikor Chris Wallace, a Fox televízió
sztárriportere a Krím félsziget bekebelezésé-
ről faggatta, Putyin pontosított: Oroszország
szerinte a Krímet nem bekebelezte, hanem az
ott élők népszavazással döntöttek az Orosz-
országhoz csatlakozásról. Az orosz elnök kér-
dés formájában vetette fel, hogy az
amerikaiak beavatkoztak Ukrajnában,
„puccsnak” minősítve az előző ukrán elnök
eltávolítását. „Ki szervezte, támogatta a tün-
tetéseket a (kijevi) főtéren?” – tette fel a kér-
dést az orosz elnök.

Vlagyimir Putyin az interjú során nemegy-
szer visszakérdezett. Amikor a riporter pél-

dául arról faggatta, hogy a szíriai Aleppóban
és Gútában az orosz bombázásoknak sok
civil áldozata is volt, s vajon érzett-e emiatt
lelkiismeret-furdalást, Putyin visszakérde-
zett: és Rakkában, ahol az amerikaiak bom-
bázták az Iszlám Állam nevű terrorszervezet
állásait, nem voltak civil áldozatok? Hozzá-
tette: „amikor háború folyik, a legszörnyűbb
dolgok is megtörténnek, az áldozatok elke-
rülhetetlenek, s mindig felmerül a kérdés, ki
hibáztatható ezért? Úgy gondolom, a Szíriát
destabilizáló terrorista csoportok tehetők fe-
lelőssé” – hangsúlyozta Putyin. Kicsit később
még azt is hozzátette: sajnálja, hogy a riporter
nincs teljesen tisztában a szíriai helyzettel.

A Fox televízió a nemzetközi politika meg-
határozó kérdéseinél jóval több teret szentelt
Putyin amerikai belpolitikával kapcsolatos ál-
láspontjának.

Az orosz elnök – a Helsinkiben tartott saj-
tókonferencián elhangzottakhoz hasonlóan –
kategorikusan leszögezte, hogy Oroszország
nem avatkozott be a 2016-os amerikai válasz-
tási folyamatba. Amikor a riporter szembesí-
tette az amerikai hírszerzés adataival,
információival, köztük a Demokrata Orszá-
gos Bizottság (a párt vezető szerve) szerve-
reiről történt adatlopással, az orosz elnök azt
mondta: végül is az adatok az igazságot tar-
talmazták, nem hamis híreket. Az interjú el-
hangzása utáni kommentárokban a Fox
televízió egyik elemzője meg is jegyezte:
Vlagyimir Putyin úgy reagált, mintha az oro-
szok közfeladatot láttak volna el.

Vlagyimir Putyin azt is megerősítette,
hogy Moszkvának nincsenek terhelő infor-
mációi Donald Trumpról. Utalva arra, hogy
Trump üzletemberként volt többször is orosz
földön, Putyin így fogalmazott: „nem akarom
megsérteni Trump urat, talán durván hangoz-
hat, de nem volt számunkra fontos ember,
míg be nem jelentette, hogy indul az elnök-
választáson”. Hozzátette: Trump „az építő-
ipari bizniszben utazott, szépségversenyeket
szervezett és soha senkinek eszébe sem jutott,
hogy fontolgatná az indulást az elnöki posz-
tért”.
Trump: a Robert Mueller vezette vizsgálat
éket vert az Egyesült Államok 
és Oroszország közé

A Robert Mueller vezette különleges bi-
zottság vizsgálata éket vert az Egyesült Álla-
mok és Oroszország közé – állította Donald
Trump amerikai elnök a Fox televíziónak
még Helsinkiben, a Vlagyimir Putyin orosz
elnökkel tartott csúcstalálkozója után adott és
hétfőn este sugárzott interjújában.

Az amerikai elnök interjúja jobbára ame-
rikai belpolitikai kérdésekről és a sajtó bírá-
latáról szólt.

Trump azt hangoztatta, hogy „talán most
sikerült kiütni ezt az éket”, és elmondta, hogy
a megbeszélések kezdetekor Vlagyimir Pu-
tyin kifejezetten sajnálkozott az amerikai
vizsgálatok miatt. Azt mondta, „igazán szé-
gyenletes, mert oly sok jó dolgot tehettünk

volna” – idézte az orosz elnököt Trump. Majd
hosszasan részletezte, hogy ezt az éket sze-
rinte „hamis hírekkel, boszorkányüldözéssel,
elcsalt megállapodásokkal” alakították ki.
Ezzel összefüggésben utalt a törvényhozás-
ban a múlt héten meghallgatott volt FBI-
munkatárs, a Trump elnökké választása ellen
fellépni akaró és ezt lelevelező Peter Strzok
szerepére, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI)
volt igazgatója, a tavaly májusban menesztett
James Comey és helyettese, az idén február-
ban eltávolított Andrew McCabe szerepére,
és végül arra a konklúzióra jutott, hogy ez
„igazán szégyen-gyalázat volt”.

Az elnök kifejtette Sean Hannity riporter-
nek, hogy „elbűvölte” őt, amikor a helsinki
sajtókonferencián Vlagyimir Putyin felaján-
lotta, orosz ügyészek meghallgatják az ame-
rikai elnökválasztási folyamatba  való
beavatkozással vádolt orosz állampolgárokat,
és a meghallgatáson jelen lehetnek a Mueller
vezette vizsgálóbizottság tagjai is. De Muel-
lerék szerinte „valószínűleg” úgysem menné-
nek el. „Az a tizenhárom dühös demokrata
párti? Gondolja, hogy el akarnának menni?
Én nem hiszem” – tette hozzá.

Az interjúban Trump „nagyon jó találko-
zónak” minősítette a tárgyalásokat orosz kol-
légájával, s fontosnak tartotta megemlíteni
azt is, hogy a négyszemközti találkozó után
– amelyen csakis a két elnök és a tolmácsok
voltak jelen – „sok, igazán jó következtetésre
jutottunk”. A két ország közötti legjelentő-
sebb kérdésnek a nukleáris fegyverek elterje-
désének megakadályozását nevezte, s
elmondta azt is, hogy Putyin felajánlotta se-
gítségét az észak-koreai helyzet rendezésé-
hez.
Belpolitikai össztűz alatt Trump

Republikánus és demokrata párti politiku-
sok egyaránt bírálták Donald Trump amerikai
elnök Helsinkiben, a Vlagyimir Putyin orosz
elnökkel közösen tartott sajtókonferenciáján
elhangzott, az amerikai választási folyamatba
történt orosz beavatkozásra vonatkozó kije-
lentéseit.

Paul Ryan, a képviselőház republikánus
párti elnöke szerint Donald Trumpnak „mu-
száj pontosan érzékelnie”, hogy Oroszország
nem az Egyesült Államok szövetségese.
„Nincs erkölcsi egyenrangúság az Egyesült
Államok és Oroszország között” – szögezte
le közleményében a wisconsini politikus.
Ryan hangsúlyozta: „nem is kérdés”, hogy
Moszkva beavatkozott 2016-ban az amerikai
választási folyamatba, és Oroszország „to-
vábbra is ellenségesen viseltetik alapvető ér-
tékrendünkkel és eszményeinkkel szemben.
Az Egyesült Államoknak Oroszország fele-
lősségére kell összpontosítania, és arra, hogy
véget vessen a demokrácia elleni aljas táma-
dásainak”. 

A szenátus külügyi bizottságának elnöke,
Bob Corker több televízió riporterének nyi-
latkozva leszögezte: Oroszország a helsinki
sajtókonferencián „a balek” képét alakította

ki az Egyesült Államokról. Corker „csaló-
dottnak” és „szomorúnak” mondta magát,
amiért Donald Trump nem vette védelmébe
az amerikai hírszerző szervezetek megállapí-
tásait az orosz beavatkozásról. Az agresszív
agydaganattal kezelt és ezért arizonai ottho-
nában tartózkodó John McCain szenátor köz-
leményben adott hangot vélekedésének,
miszerint a csúcstalálkozó „tragikus tévedés”
és „az amerikai elnökök történetének egyik
legszégyenletesebb pillanata” volt. 

Lindsey Graham dél-karolinai szenátor
Twitter-bejegyzésében azt hangoztatta:
mindaz, amit Donald Trump a sajtókonferen-
cián mondott, azt az üzenetet küldi Moszk-
vába, hogy az Egyesült Államok „gyenge”. 

A dél-karolinai politikus – aki a szenátus
fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának
elnöke is – azt írta mikroblog-bejegyzésében:
„Trump elnök elszalasztotta a lehetőséget,
hogy felelőssé tegye Oroszországot a 2016-
os beavatkozásért, s ezzel erőteljes figyel-
meztetést intézzen Moszkvához az eljövendő
választásokra nézve”. Graham hozzátette: „ez
még több gondot fog okozni, mint ahányat
megold”.

Az aktív politizálástól az őszi választások
után már visszavonuló Jeff Flake arizonai re-
publikánus szenátor szerint „szégyenletes”
volt, hogy Donald Trump az amerikai–orosz
viszony orosz beavatkozás miatti megromlá-
sáért az Egyesült Államokat is hibáztatta.
Flake az orosz beavatkozást „agressziónak”
minősítette.

Szintén az orosz beavatkozásról mondot-
tak miatt bírálta Trumpot Chuck Schumer, a
demokrata párti szenátorok frakciójának ve-
zetője. Schumer a törvényhozás épületében
tartott sajtóértekezletén élesen bírálta Trum-
pot. Nézete szerint az elnök „a KGB-t a CIA
elé helyezte”.

Egyúttal azt követelte, hogy a Trump kísé-
retében Helsinkiben tartózkodott nemzetbiz-
tonsági tisztségviselőket és szakembereket
idézzék be a kongresszusba meghallgatásra.
A politikus javasolta továbbá, hogy a csúcs-
találkozó után „fokozzák” az Oroszország el-
leni szankciókat.

Schumer korábban, alig percekkel a hel-
sinki sajtókonferencia befejezése után már
egy sor Twitter-bejegyzést tett közzé, ame-
lyekben azt állította: az elnök azon megjegy-
zései, amelyekkel Putyin mellé állt az
amerikai rendfenntartó erőkkel, nemzetvé-
delmi tisztségviselőkkel, hírszerző ügynök-
ségekkel szemben, „meggondolatlanok,
veszélyesek és gyöngeségről tanúskodtak”. 

Adam Schiff kaliforniai demokrata párti
képviselő szintén Twitteren fejtette ki véle-
ményét. Úgy vélte: az oroszok most felbáto-
rítva érezhetik magukat a 2018-as félidős
választásokba történő beavatkozásra is.

Dan Coats, az Országos Hírszerzési Igaz-
gatóság (DNI) vezetője, az amerikai hírszer-
zés csúcsvezetője közleményben vette
védelmébe az amerikai hírszerző szervezetek
megállapításait a 2016-os orosz beavatkozá-
sokról. Az amerikai hírszerző közösség
„egyértelmű megállapításokat fogalmazott
meg” – szögezte le Coats. (MTI)

Putyin–Trump-csúcs
Termékeny párbeszéd volt a találkozón?



ADÁSVÉTEL

HÁROMSZOBÁS lakás eladó, 3/4
emelet, garázzsal a Rozmaring utcá-
ban. Tel. 0742-802-545. (1753-I)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0757-626-019. (9406)

TŰZIFA eladó ingyenes házhoz szál-
lítással. Tel. 0758-548-501. (1760-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0742-403-955.
(9416)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(9416)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(9408)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(9432)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (9410-I)

TETŐZET, cserepezés, Lindab, poli-
észter, bármilyen kisebb javítások.
Tel. 0742-778-207. (sz.-I)

VÁLLALUNK: cserépforgatást, tető-
javítást (Lindab lemez) és bármilyen
javítást. Tel. 0732-235-773. (9305)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal emlékezünk
2016. július 18-ára, amikor
eltávozott szerettei köréből a
drága jó férj, édesapa,
nagyapa, id. ASZTALOS
FERENCZ. Emlékét őrzi
felesége, fia, unokái és
dédunokái. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(9418-I)

Fájó szívvel emlékezünk
életünk legszomorúbb napján,
július 18-án TAVASZI
IBOLYÁRA halálának 24.
évfordulóján.  Akik ismerték
és szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Édesanyja,
testvére és családja. (9435-I)

Az emlékezéshez szeretet kell,
és akit szerettünk, azt nem
feledjük el. Könnyes szemmel
emlékezünk július 18-án a
nyomáti születésű maros-
szentgyörgyi idős KOVÁCS
ERNŐRE halálának első
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, Annuska, lánya,
Ibolya és családja, fia, Ernő és
családja. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(9428)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
KLACSMÁNYI LÁSZLÓ 

a szeretett férj, édesapa és nagy-
apa, 2018. július 14-én 76 éves
korában hirtelen elhunyt. Drága
halottunkat 2018. július 18-án 14
órai kezdettel helyezzük örök
nyugalomra a marosvásárhelyi
református temetőben, unitárius
szertartás szerint. 

A gyászoló család. (9422-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, após, szomszéd,
rokon, 

SZÖVÉRFI KÁROLY 
az Augusztus 23. bútorgyár 
volt dolgozója, futballista, 

életének 81. évében, betegség-
ben, hosszú szenvedés után
drága szíve július 16-án csende-
sen megpihent. Temetése július
18-án, szerdán 15 órakor lesz a
református temetőben. Emléke
örökké élni fog szívünkben. Nyu-
godjon békében! 
Búcsúzik tőle felesége, Katalin,

lánya, Enikő, veje, Lulu 
és unokái: Cristian, Gabriel 

és Roberto. (9427-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy 
VARGHA SÁNDOR 

életének 70. évében elhunyt. Te-
metése július 18-án, szerdán 13
órakor lesz a református temető-
ben. 

A gyászoló család. (9436-I)

Szívünk mély fájdalmával, meg-
törten tudatjuk, hogy szeretett, jó
testvérünk, öcsikénk, 

dr. KOVÁCS LÁSZLÓ 
volt vízipólós 

2018. július 14-én, 65 éves korá-
ban Budapesten megtért Terem-
tőjéhez. 

Gyászoló testvérei: Jóska, Tuti,
Anikó. (9437-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesapa, nagyapa, jó
testvér, rokon, barát, szomszéd
és jó ismerős, 

NAGY JÓZSEF 
életének 76. évében 2018. július
16-án elhunyt. Drága halottunk
földi maradványait 2018. július
18-án, szerdán 13 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a reformá-
tus egyház szertartása szerint a
szászrégeni temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (9441-I)

Fájó szívvel búcsúzom drága jó
testvéremtől, 

NAGY JÓZSEFTŐL 
aki hosszan tartó, súlyos beteg-
ség után elhunyt Szászrégenben.
Emléke legyen áldott! Nyugodj
békében, drága Józsi! 

Testvére, István és családja.
(9441-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, dédtata, testvér, após,
sógor, apatárs, jó szomszéd, a
szabédi 

CSÉCS JÓZSEF 
életének 88. évében csendesen
megpihent. Temetése július 19-
én 14 órától lesz a szabédi unitá-
rius temetőben. 

Búcsúznak: felesége, három
gyermeke és azok családja, 
hét unokája és dédunokája,

Adrienn. (9448-I)

Fájó szívvel búcsúzom szeretett
keresztapámtól, a szabédi 

CSÉCS JÓZSEFTŐL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Vigasztalódást kívánok
a gyászoló családnak. 

Páll Erika és családja. (9448-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk sze-
retett sógorunktól, a szabédi 

CSÉCS JÓZSEFTŐL. 
Szász Géza és családja. (9448-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
rokon, a somosdi születésű 

SZÉKELY GYÖRGY 
budapesti lakos életének 82. évé-
ben 2018. május 20-án csende-
sen megpihent. Temetése július
19-én, csütörtökön 14 órakor
lesz a somosdi temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló lánya és családja.
(9449-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket fejezzük ki
a nyárádköszvényesi KISS
LACINAK és családjának sze-
retett ÉDESANYJA halála
miatt érzett fájdalmában. A
marosvásárhelyi barátok, a
Joó, Buksa, Gombos, Kovács
L., Kovács M. családok. 
(9433-I)

Megrendülten vettünk tudo-
mást Klacsmányi László kol-
légánk szeretett ÉDESAPJA
haláláról. Vigasztalódást kívá-
nunk a gyászoló családnak.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Az Aquaserv
vezetősége. (sz.-I) 

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki
Klacsmányi László kollégánk-
nak szeretett ÉDESAPJA el-
vesztése miatt érzett
fájdalmában. Az Aquaserv
munkaközössége. (sz.-I)

Megrendülten vettünk tudo-
mást Poto Maria kolléganőnk
szeretett ÖCCSE haláláról. Vi-
gasztalódást kívánunk a gyá-
szoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Az Aquaserv vezetősége.
(sz.-I)  

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki Poto
Maria kolléganőnknek szere-
tett ÖCCSE elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Az Aqua-
serv munkaközössége. (sz.-I)

10 NÉPÚJSÁG _________________________________________________ HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY _________________________________ 2018. július 18., szerda

Az idő múlik, de feledni nem lehet,
csak meg kellett tanulni élni
nélküled.
Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a
jobbágyfalvi INCZE LAJOSRA július
18-án, halálának 5. évfordulóján.
Emlékét őrzi bánatos felesége, két
leánya, két veje és három unokája:
Kira, Emma-Dóra, Edwárd-Lajos. 
Nyugodj békében, drága tata! 
(9417-I)

ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐ KARBANTARTÓT. Tel. 0773-316-377.
(62472)

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szí-
vesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAK-
KÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62483-I)

FELVESZÜNK C + D kategóriával és ADR-engedéllyel rendelkező SOFŐRT belföldi útvonalra. Tel. 0730-
120-210. (20360)

A TORDAI CÉG alkalmaz KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (20305-I)

BETANÍTOTT MUNKÁRA MUNKATÁRSAKAT keresünk. Jó kereseti lehetőséget és civilizált munka-
körülményeket ajánlunk. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre  elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as tele-
fonszámon. (62468-I)

KFT. KÉZÜGYESSÉGGEL RENDELKEZŐ MUNKAERŐT alkalmaz Erdélyben elvégzendő
felújítási  munkálatokra. B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.  Tel. 0732-916-076. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ZARÁNDOKÚT:  Izrael–Jordánia, 2018. november 8-15.
A marosvásárhelyi kövesdombi római katolikus egyházközösség György Tibor
plébános vezetésével zarándoklatot szervez. 
Főbb állomások: Tábor-hegy, Názáret, Kána, Nyolc Boldogság hegye, Tiberiász,
Jeruzsálem, Tel-Aviv, Holt-tenger, Jordániában pedig Amman, Jerash, 
Nebo-hegye és a csodálatos Petra. 
Szabad helyek  száma: 10. 
Minden érdeklődőt szeretettel tájékoztatunk a 0744-909-601-es telefonszámon.

(sz.-I)

Nagytakarítás a Hidegvölgyben
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal

több munkacsoportja néhány napja takarí-
tásba fogott a Hidegvölgy teljes területén. A jóérzéssel
hadilábon álló néhány rosszhiszemű személy miatt
rossz hírű övezetet több hidegvölgyi lakossal közösen
tisztítják meg. „A takarítást szakaszokra osztva végez-
zük, a becsült hulladékmennyiség 70-80 köbméter, amit
konténeres dömperekkel szállítanak el. Felhívjuk mind-
azok figyelmét, akik nem tartják be a higiéniai és köz-

tisztasági előírásokat, hogy a kirótt büntetés nagyon
drasztikus lesz. Kérjük a térségben lakókat, hogy
hívják a 112-es egységes sürgősségi segélyvonalat,
amennyiben bárminemű törvénytelenséget észlel-
nek” – mondta Claudiu Maior, a polgármester 
tanácsadója.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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KLARA gyógyító és javasasszony a leghatékonyabban,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a legrövidebb idő alatt
oldja meg az önök problémáit. Segít az átkok és kötések
feloldásában, szétesett családokat egyesít, sikert visz
otthonukba és vállalkozásukba, segít az impotenciában,
epilepsziában, alkoholizmusban, depresszióban,
psoriasisban, reumában, gyógyíthatatlan betegségekben
stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi Kelemen
hálás, mert Klara segítségével meggyógyult epilepsziás
gyermeke; Dicsőben Karinához visszatért kedvese;
Margit Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és
sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak,
mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy férje kigyógyult az impotenciából,
alkoholizmusból; a marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy ismét együtt lehet
kedvesével. Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

MAROS MEGYEI TANÁCS

A tej és kifli program keretében kiosztott termékek tárolását ellenőrizték

A Románia iskoláiért program lebonyolításáért felelős megyei bizottság nevében tá-
jékoztatjuk a lakosságot, hogy a Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biz-
tonsági Igazgatóság júniusban a Friesland Campina Tîrgu Mureş tejfeldolgozó
üzemében végzett ellenőrzést, amely a Románia iskoláiért program tejtermékeinek
beszállítója. Az ellenőrzés során nem találtak semmilyen rendellenességet a termékek
feldolgozása, tárolása és forgalmazása kapcsán. Szintén júniusban a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság 11 tanintézetnél és 11 raktárhelyiségnél végzett ellen-
őrzést a tej és kifli program keretében kiosztott termékek tárolását illetően. Sehol
sem voltak rendellenességek.

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség adatai alapján a 2017–2018-as
tanév első félévében a Románia iskoláiért program keretében Maros megyében
2.856.670 lejt fizettek ki a szolgáltatóknak 4.394.877 adag termékre, amelyet 436
tanintézet 57.713 iskolása kapott az adott időszakban. 

MAROS MEGYEI TANÁCS

HIRDETÉS

A Maros Megyei Tanács az 52/2003-as törvény előírásainak megfelelően nyilvánosságra
hozza szándékát, hogy tanácsi határozattal akarja jóváhagyni a kulturális intézmé-
nyek szolgáltatásainak díjszabásait.

A határozattervezet 2018. július 17-től közzé van téve a Maros Megyei Tanács webol-
dalán, a www.cjmures.ro oldalon, és ki van függesztve az intézmény Marosvásárhely,
Győzelem tér 1. szám alatti székhelyén is. 
Az érdekeltek 2018. július 27-ig nyújthatnak be javaslatokat, észrevételeket és vé-
leményt a Maros Megyei Tanács székhelyén vagy e-mailben a cjmures@cjmures.ro e-
mail-címen.

Péter Ferenc                                                      Paul Cosma
ELNÖK                                                                 JEGYZŐ

A Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház 

a 2007. évi 21-es 
kormányrendelet
13. cikkelyének 

3. bekezdése értelmében
előadó-művészeti 
és zeneművészeti 

intézményekben sajátos
tevékenységre 

HANGOSÍTÓT 
alkalmaz.

Követelmények: 
elektronikai, elektrotech-

nikai, hangosítási, 
számítógép-kezelési 

ismeretek, művészi érzék. 
Jelentkezni

2018. augusztus 22-ig
lehet az intézmény

humánerőforrás-irodájában.
Interjú: 

2018. augusztus 24-én 
11 órától.
Tájékoztatás 

a 0365/804-862
(113-as mellék) 

vagy a 0265-219-261-es
telefonszámon.

JÚLIUSRA
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DIMITRIE CANTEMIR POSZTLICEÁLIS ISKOLA 
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel 

akkreditált tanintézet

SZAKKÉPESÍTÉS ÉVES TANDÍJ KEDVEZMÉNYEK A KÉPZÉSEK RÉSZTVEVŐINEK 

ÁLTALÁNOS 
ORVOSI 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej 
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján

• A nehéz anyagi helyzetben levő diákok kérvényezhetik a tandíj
részleges/teljes eltörlését (bővebb felvilágosítás a titkárságon) 
• Szálláslehetőség az európai normáknak megfelelő diákbent-
lakásban 
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a diákokra
összpontosító interaktív módszerekkel
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola honlapján 
• Állandó bejárási lehetőség a Serafim Duicu könyvtárba, hoz-
záférés az adatbázisához és az internethez
• Ingyenes részvétel az iskola által szervezett helyi és országos
ülésszakokon és szimpóziumokon 
• A hallgatók a gyakorlati képzést egészségügyi intézményekben
és gyógyszertárakban végzik. A 2016-17-es és a 2017-18-as
tanévben 20, illetve 40 II. és III. éves diák az Erasmus+ program
keretében 19 napot Olaszországban és Spanyolországban gya-
korlatozott. Az iskola a 2018-2019-es tanévre új projektet nyújtott
be, ami az általános orvosi asszisztens szakos diákok
versenyképességének növelését célozza, olaszországi, né-
metországi és spanyolországi gyakorlati képzések által.

GYÓGY-
SZERÉSZ- 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján 

Beiratkozás: 
2018. július 

9–27. 
2018. 

szeptember 3–7.
10-17 óra között
hétfőtől péntekig 

a Dimitrie 
Cantemir

Posztliceális Iskola
titkárságán, 

a Bodoni Sándor
utca 

3-5. szám alatt 

A BEIRATKOZÁSHOZ/ TÖRZS-
KÖNYVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES IRATOK

A középiskola elvégzését igazoló okirat (eredeti) vagy
az érettségi diploma, illetve az azt helyettesítő iga-
zolás, születési bizonyítvány (eredeti), házasságlevél
(eredeti), személyazonossági igazolvány, orvosi iga-
zolás a családorvostól, amely igazolja, hogy a
jelentkező egészséges („clinic sănătos”) és képes az
egészségügyi asszisztensi szakma gyakorlására. Ezt
az igazolást minden tanév elején be kell nyújtani. 
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el. 
A beiratkozási díj 150 lej. A díj befizetése alól
mentesülnek az árvák, illetve a gyakorló pedagógu-
sok gyermekei, erről a szülők tanintézményében ki-
adott igazolást kell bemutatni. 
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy
időben történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj első 
részletét is.

Tájékoztatás:
tel/fax: 0365 401 129 

www.scoalacantemir.ro

A posztliceális képzésre a középiskolát elvégzett diákok iratkozhatnak be érettségi diplomával vagy
anélkül. 

2018. július 19., csütörtök


