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Sikeres év

Mezőgazdasági összegzés

Harmincezres
közönség,
jótékonyság
és rockzene

A Maris Fest – Alternative September
Rock címet viselő rendezvénysorozat
szeptember 7-étől, péntek déltől vasárnap estig tartott a Sziget utcai lovarda melletti Maros-parton, és
koncertsorozatának keretében olyan
hazai, magyarországi, illetve nemzetközi rocklegendákat vonultatott fel,
mint Kempes, a Karthago, valamint a
Nazareth.

____________2.
Sértő és diszkriminatív rendelet

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium elkészítette a 2017-es, illetve a 2018-as év első hét hónapjának
összegzését, amiben elsősorban a szaktárca által elért sikereket, megvalósításokat domborították ki. Az országos adatokat Petre Daea miniszter mutatta be, ugyanakkor arra
utasították a megyei igazgatóságokat, hogy ezeket – kiegészítve a megyei helyzetképpel – osszák meg a helyi médiaszolgáltatókkal. Ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót
múlt héten Ioan Rus közgazdász, a Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője.

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Az igazgató szerint megyénkben az idén szalmásgabonából az előző
évekhez viszonyítva több termett, így jó mezőgazdasági évet zárhatnak
a gazdák. A július közepi kiadós esőzés csak részben károsította meg a
termést. Főleg azok a cukorrépa-termesztők sínylették meg, akik időnap
előtt vetették el tavasszal a magot, és a növénynek a földben levő része
helyenként kirothadt. Konkrétan a július 20-i nagy mennyiségű csapadék
595 hektár szántóföldet érintett (ideértve a gyümölcsösöket, szőlősöket,
legelőket és kaszálókat). Az említett felületből 242,6 hektár több ideig
víz alatt állt, illetve a lezúduló ár egyszerűen elmosta a földet.
(Folytatás a 6. oldalon)

Benedek István

A becsengetés napján országszerte a
magyar, német és szerb tannyelvű iskolákban japánsztrájkkal tiltakoztak az
alsó tagozatos tanárok és diákok az
augusztus végén megjelent sürgősségi
kormányrendelet ellen, amely kimondja, hogy a 0–IV. osztályokban a
nemzetiségek nyelvén oktató pedagógusok nem taníthatják a román nyelvet.

____________4.
A ’48-as toborzókat
idézték fel
Tizenkét hagyományőrző huszárbandérium képviseltette magát a hét
végén Havad községben megrendezett huszártoborzón és -portyán.

____________5.

Félidő

A jelenlegi törvényhozási ciklus félidejében, az önkormányzatokat tekintve kicsit azon is túl tartunk. Jobb
helyeken ilyenkor már körvonalazódnak a következő választásokra az erővonalak, készülődni kezdenek az új jelöltek, választási programok. Így nézve örvendetes, hogy
a képviseletünkre vállalkozó három párt, legalább néhány nyilatkozat erejéig, konszenzusra tudott jutni egy
esetleges közös polgármesterjelölt támogatásának kérdésében. Már csak annyi kellene, hogy ezt komolyan is
vegyék.
Abból kiindulva, hogy felelős politikus számára a választási győzelem nem lehet önálló cél, hanem csak eszköz a felhatalmazás megszerzésére az őt mandátummal
felruházó választók szolgálatára, nehezen lehet komoly
ötletnek venni, hogy a szűk két év múlva esedékes önkormányzati választásokon a három párt közös polgármesterjelöltként a marosvásárhelyi labdarúgás élő
legendáját indítsa. Pont ők kell a legjobban tudják, akik
belelátnak a közigazgatás útvesztőibe, hogy a megkérdőjelezhetetlenül jó szándékú, és a maga világában kitartó munka árán bárki elé példaként állítható sikereket
elért, és ezért méltán népszerű sportember enyhén
szólva is roppant nehéz, öngyilkos küldetéssel felérő
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ____________________________________ 2018. szeptember 12., szerda
12., szerda

A Nap kel
6 óra 55 perckor,
lenyugszik
19 óra 40 perckor.
Az év 255. napja,
hátravan 110 nap.

Ma MÁRIA,
holnap KORNÉL napja.
KORNÉL: latin nemzetségnév rövidüléséből alakult. Jelentése: somfa vagy szarv.

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 270C
min. 120C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2018. szeptember 11.
1 EUR

4,6325

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

3,9946
1,4272

153,3126

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Sharing Heritage fotókiállítás

Szeptember 15-én 17 órától a Kultúrpalota második emeleti kiállítótermében megnyitják a Shering Heritage műemlékvédelmi témájú fotókiállítást, majd 18 órától a régi
Városháza udvarán (rossz idő esetén a Kultúrpalota kistermében) a Bohemian Kvartet koncertje zárja az eseményt. A fotók a Maros Megyei Tanács, a Maros Megyei
Múzeum és a Visit Mures Egyesület által a kulturális örökség európai napja alkalmából meghirdetett pályázatra érkeztek. A legsikeresebb 30 fotót állítják ki és mutatják be
az említett kiállításon.

Harmincezres közönség, jótékonyság és rockzene

A tegnapi lapszámunkban olvashatták a legnagyobb hazai rockfesztiválról készített beszámolónkat: a Maris Fest – Alternative September Rock címet viselő rendezvénysorozat szeptember 7-étől, péntek déltől vasárnap estig tartott a Sziget
utcai lovarda melletti Marosparton, és koncertsorozatának
keretében olyan hazai, magyarországi, illetve nemzetközi rocklegendákat vonultatott fel, mint
Kempes, a Karthago, valamint a
Nazareth.

Kaáli Nagy Botond

A számos kiegészítő rendezvényben
– autókiállítás, enduróverseny, íjászat,
mászófal, motoros felvonulás, crossfitbemutató, gyereksarok, graffittiverseny – gazdag, ingyenesen látogatható
fesztivál szervezői sajtóközleményben
ismertették a részleteket.
Eszerint több mint 1300, szám szerint tíz ország 1376 motorosa vett részt
a szombat déli felvonuláson, két színpad, tízhektárnyi terület, 30.000 résztvevő, 200 szervező és önkéntes,
valamint több mint 600, jótékonysági
céllal eladott tombolajegy – számok-

ban ez lehetne a negyedik Maris Fest
lényege.
– Hatalmas siker volt mindenféle
szempontból. Nagyon elégedettek vagyunk, látványosan növekedtünk, szerencsénk volt a helyszínnel, amely
jóval nagyobb, mint az eddigi, és sokkal jobban megfelel az ilyen jellegű
eseményeknek. Az idén számos olyan
újdonsággal jelentkeztünk, amelyeket
nagyszerűen fogadott a közönség,
ilyen például a Hara, Dan Bittman és
Dan Teodorescu, valamint a kolozsvári
opera közös szimfonikus koncertje,
amely hatalmas sikernek örvendett –
nyilatkozta Thomas Moldovan fesztiváligazgató.
Ami a felvonulást illeti, a résztvevők a Marosvásárhely körüli körgyűrű
megépítésének fontosságára hívták fel
a figyelmet, és sürgetni kívánták az
évek óta stagnáló munkafolyamatot. A
felvonulásról minden szempontból
csak szuperlatívuszokban lehet beszélni, és ezért köszönetet mondok a
hatóságoknak, a polgármesteri hivatalnak, a helyi rendőrségnek és a közúti
rendőrségnek egyaránt. Sok olyan
résztvevővel beszélgettem, akik számos európai és hazai felvonuláson
részt vettek, és mind azt mondták,
hogy ez volt az egyik legszervezettebb

Ellenőriztek
a munkavédelmi felügyelők

Augusztusban 36 gazdasági egységet (tevékenységi
körük: személy- és vagyonvédelem, takarítás, informatika,
vendéglátás, építkezés) ellenőriztek a munkaügyi felügyelők. 13 cégnél törvénytelenül alkalmazott személyek dolgoztak. 20 cégvezetőt felszólítottak a hiányosságok
kiküszöbölésére, 14 gazdasági egységet összesen
276.000 lejre büntettek meg, több mint 100 rendellenességet tapasztaltak.

Hangverseny

Szeptember 13-án, csütörtökön este 7 órától szimfonikus
évadnyitó hangversenyre kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Vezényel a Németországból érkező Gábor Ferenc, közreműködik az oroszországi Eduard
Kunz (zongora). Műsoron: Matei Pop-, S. Rachmaninovés Beethoven-művek.

Kirándulás
a töltöttkáposzta-fesztiválra

Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez szeptember 22-én a parajdi töltöttkáposzta-fesztiválra. Érdeklődni
a 0744-928-299-es telefonszámon. Feliratkozni hétfőtől
csütörtökig 9-11 óra között a Dózsa György utca 9. szám
alatt lehet az emeleti székhelyen.

Tűzoltók napja Szászrégenben

Szeptember 13-án 13 órától Szászrégen központjában a
Dealul Spirii-i csata emlékére tűzoltónapot szerveznek. Kiállítják a tűzoltók gépkocsiit, műszaki berendezéseit, majd
a hivatalos beszédeket követően az állomány felvonul a
főtéren.

Bevetésen a rendőrség

Szeptember 7–10. között a Maros megyei rendőrök 200
eseményen léptek közbe, amiből 175 alkalommal a 112es hívószámon értesítették őket. Ezeken 86 alkalommal
bűntényt állapítottak meg, 16 személyt tetten értek és öt
esetben letartóztatás is történt. 554 személyt bírságoltak
meg összesen 212.000 lejre és 900 lej értékben elkoboztak különböző javakat. A közlekedési rendőrök 44 jogosítványt és 11 forgalmi engedélyt vontak be különböző
kihágásokért.
Hírszerkesztő: Vajda György

RENDEZVÉNYEK
Erdélyi sajtmustra

A 2016-ban Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum szervezésében, a marosvásárhelyi Rákóczi-lépcső alatti kis utcában sajtmustrát tartanak
szeptember 14-én 9–19 óra között. Az eseményen a számos sajtkülönlegesség mellett lesz borkóstoló sajtokkal
párosítva, parenyicanyújtás gyerekeknek, lefölözés, és a
benevezett sajtok versenyére is sor kerül.

Kutyakiállítás

Szeptember 15-én és 16-án a Ligetben a Maros Megyei
Ebtartók Egyesülete a 13. alkalommal szervezi meg a
Dracula Dog Show-t. Az idén is hat eseményen vehetnek
részt az ebtartók, ugyanis a versenyre különböző kategó-

és az országban a legnagyobb. Ugyanakkor minket is meglepett, hogy a
fesztivál ideje alatt elfogyott az összes
marosvásárhelyi szálláslehetőség! Érkeztek olyan motorosok, akiknek sátrat kellett húzniuk, mert már nem
kaptak szálláshelyet a városban.
Az idei évben is rendelkezett a fesztivál jótékonysági jelleggel: ezúttal a
hat hónapos Mihai Bratun próbálunk
segíteni, aki amyotrophia spinalisban
szenved. Egy év alatti kisgyerekről
van szó, akin muszáj segítenünk. A
tombolából befolyt teljes összeggel őt
támogatjuk. A közönségünk nagyon
pozitívan reagált a kezdeményezésre,
az összes tombolajegyet eladtuk, és reméljük, hogy ezzel hozzájárulhatunk a
kisfiú gyógyulásához – mondta a fesztiváligazgató.
A Maris Fest – Altenative September Rock fesztivált a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal szervezte a
helyi motorosklubokkal – a Legio
Maris RC-vel és az Auld Cut MC-vel
– közösen, fő partnere az Azomureş és
a Moto TGM volt.
riákban lehet benevezni, így több hazai és nemzetközi
címet nyerhetnek el a kutyák. A rendezvény szombaton 9
órától kezdődik, és folyamatosan tart a különböző fajtákat
bemutató standokon, illetve a központi porondon.

Előadás az 1956-os forradalomról

Szeptember 16-án 18 órától az Ady negyedben levő
Szent Imre római katolikus templomban Toldi Éva tanár,
újságíró vetített képes előadást tart a szentmise után
Népek Krisztusa, Magyarország címmel az 1956-os forradalom és szabadságharc szakrális költészetéről. Az előadáson a bibliai Jelenések könyvéből vett részletekkel és
magyar költők ’56-os verseivel, korabeli hangfelvételekkel,
a forradalmat idéző zeneművekkel, valamint archív fotókkal, képzőművészeti alkotásokkal idéződik fel a magyar
nép szabadságküzdelmének szakrális lírája.
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Bizalmatlansági indítványról tárgyalnak

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elkezdi a héten a tárgyalásokat a parlamenti frakciókkal a Viorica Dăncilă
vezette
kormány
ellen
benyújtandó
bizalmatlansági indítványról – közölte az alakulat
elnöke.

Ludovic Orban úgy nyilatkozott, a PNL végrehajtó bizottságának keddi ülésén kiválasztották annak a 11 tagú testületnek a tagjait, amely tárgyalásokat folytat majd a többi párt
képviselőivel a tervezett bizalmatlansági indítványról. Mind
a parlamenti többséget alkotó, mind az ellenzéki pártok képviselőivel és szenátoraival egyeztetni fognak – mondta.
A liberális pártelnök ugyanakkor rámutatott, a Carmen Dan
belügyminiszter ellen benyújtott egyszerű indítvánnyal kapcsolatos szavazás – amire a tervek szerint a képviselőház szer-

dai ülésén kerül sor, a dokumentum keddi vitáját követően –
szakítópróba lesz majd a parlamenti többség számára. Orban
kifejtette, az elmúlt napokban a Szociáldemokrata Párt több
vezető politikusa is a Liviu Dragnea pártelnökétől eltérő véleményt fogalmazott meg az augusztus 10-i tüntetésen történt
csendőri közbelépéssel kapcsolatban. „Ha vannak a kormánypárti képviselők és szenátorok között olyanok, akik fel kívánnak lépni Dragnea ellen, akik el akarnak határolódni az
augusztus 10-i békés tüntetés brutális elfojtásától, és úgy
vélik, hogy a vétkeseknek fizetniük kell a békés tüntetők ellen
elkövetett agresszióért, most lehetőségük adódik megszavazni
a Carmen Dan ellen benyújtott egyszerű indítványt, mert a
beszéd az beszéd, és a tett az tett” – fogalmazott Ludovic
Orban. (Agerpres)

Sógor Strasbourgban bírálta a román nyelv
oktatására vonatkozó kormányrendeletet

A román nyelv oktatására vonatkozó miniszteri rendelet ellen emelt szót Sógor Csaba Strasbourgban.
Az RMDSZ-es európai parlamenti képviselő szerint
mélyen sérti a kisebbségi nyelven tanuló gyerekeket, azok szüleit és a jól felkészült oktatókat is a
román nyelv oktatására vonatkozó miniszteri rendelet.

Sógor Csaba egyperces felszólalásban tette szóvá a strasbourgi plénumban az erdélyi magyar közvéleményt rendkívül felháborító rendelet témáját. „A mai nap az iskolakezdés
napja több tagállamban is. Romániában néhány nappal az
iskolakezdés előtt született egy olyan miniszteri rendelet,
amely jelentős változásokat hoz a kisebbségi nyelven tanuló
elemi iskolás gyerekek számára: ezentúl az állam nyelvét
nem a tanítójuktól, hanem felsőbb tagozatokon tanító, a kisgyerekek anyanyelvét egyes esetekben nem is ismerő szak-

tanároktól kell elsajátítaniuk” – ismertette a helyzetet a képviselő. Sógor Csaba elmondta, az már csak hab a tortán,
hogy a rendelet életbe ültetése megfelelő számú munkaerő
hiányában lehetetlen, és ezzel, mindenféle szakmai vagy politikai egyeztetést mellőzve, az oktatási miniszter teljesen
ismeretlen és idegen helyzet elé állított több ezer elemi iskolás kisgyereket. „Amellett, hogy szakmaiatlan és rosszindulatú a döntés, mélyen sérti a kisebbségi nyelven tanuló
gyerekeket, azok szüleit és a jól felkészült oktatókat is” –
érvelt a képviselő, aki szerint ez a fajta döntéshozatali folyamat jellemző a román hatóságokra, amelyek nemhogy hatástanulmányt nem készítenek, de az érintettekkel való
egyeztetést is mellőzik hasonló döntések meghozatalakor. A
képviselő kifejtette: az egyetlen megoldás a rendelet visszavonása és az érintettektől való bocsánatkérés lehet. (közlemény)

Vizsgálat az augusztusi tüntetés finanszírozásáról

A Szociáldemokrata Párt (PSD) kéri az illetékes állami intézményektől, vizsgálják ki azokat az információkat, amelyek szerint külföldről finanszírozták
a romániai utcai tüntetéseket, illetve előre kitervelt
forgatókönyv szerint zajlott az augusztus 10-i, erőszakba torkollt demonstráció.

„A román állampolgároknak – főleg a tüntetések jóhiszemű résztvevőinek – jogukban áll tudni az utcai megmozdulások hátterében húzódó teljes igazságot, azt, hogy kik a
manipulációk elindítói, kik fizették és milyen célt szolgált a
román állami intézmények és az alkotmányos rend elleni érzelmi reakciók kiprovokálása” – fogalmaz közleményében a
PSD, hozzátéve, hogy a téma kapcsán a sajtóban megjelent
információk alapján fennállhat a gyanú, hogy a nemzetbiztonság és a román állam tekintélye ellen irányuló „bomlasztó
tettekre” került sor.
A nagyobbik kormánypárt szerint ezeket a tényezőket ki
kell vizsgálniuk az illetékes szerveknek.
„A PSD úgy véli, olyan törvényi keretre van szükség,
amely teljesen átláthatóvá teszi a romániai utcai tüntetéseket
kezdeményezők, fenntartók és kiterjesztők támogatási forrásait és érdekeit” – mutat még rá a közlemény.

Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök vasárnap este
azt mondta egy televíziós műsorban, olyan információi vannak, miszerint külföldről finanszírozták az augusztus 10-i tiltakozó akciót, és azt is kilátásba helyezte, hogy a héten
nyilvánosságra hozzák az erre vonatkozó bizonyítékokat.
„Elég bizonyítékunk van ahhoz, hogy államcsínykísérletről beszélhessünk, amelyet külföldi pénzekből is támogattak”
– fogalmazott Dragnea az Antena 3 televízió műsorában.
Belügyi államtitkár: Nincsenek arra utaló információk, hogy
az augusztus 10-i tüntetést külföldről finanszírozták volna
Nincs arra utaló információjuk, hogy az augusztus 10-i,
Victoriei téri tüntetést külföldről finanszírozták volna –
mondta kedden Gheorghe Nucu Marin belügyi államtitkár.
Gheorghe Nucu Marint kedden a legfőbb ügyészségen hallgatták ki az augusztus 10-i csendőri beavatkozás ügyében.
Távozásakor azt kérdezték tőle az újságírók, hogy van-e
olyan információ a birtokában, miszerint a fizikai erőszakkal
végződő fővárosi tüntetést külföldről finanszírozták volna.
„Nincs, egyáltalán nincs” – válaszolta az államtitkár. (híröszszefoglaló)

Oscar-díjra nevezik a Napszálltát

A Napszálltát, Nemes Jeles László filmjét nevezi tiválon láthatja szeptember 15-én, majd a Napszállta szeptemMagyarország a legjobb idegen nyelvű Oscar-díjért ber 27-től lesz látható Magyarország-szerte a mozikban a Mo– tájékoztatta a Magyar Nemzeti Filmalap kedden zinet forgalmazásában – olvasható a közlemény.
Nemes Jeles László új filmjében nagyrészt azokkal az alaz MTI-t.

A magyar nevezettről döntő testületben a filmalap Filmszakmai Döntőbizottságának tagjai – Havas Ágnes vezérigazgató; Hegedűs Bálint forgatókönyvíró; Kálmán András
forgalmazási szakember; Kovács András Bálint egyetemi oktató és Andy Vajna kormánybiztos – mellett Deák Kristóf, az
Oscar-díjas Mindenki című rövidfilm rendezője és Szabó
Gábor operatőr vett részt.
Az Amerikai Filmakadémia szabályzata szerint a jövő évi,
91. Oscar-díjakra az idegen nyelvű film kategóriában minden
ország nevezhet egy filmet azok közül, amelyeket 2017. október 1. és 2018. szeptember 30. között mutatnak be hazai
moziforgalmazásban.
Az Oscar-díjra nevezett alkotások közül az Amerikai Filmakadémia képviselői választják ki január elején az öt jelölt játékfilmet. A jelöltek listáját 2019. január 22-én hozzák
nyilvánosságra, az Oscar-díjak ünnepélyes átadására február
24-én kerül majd sor Los Angelesben.
A filmalap közleményében emlékeztet arra, hogy a Napszállta világpremierje nagy siker volt a velencei filmfesztivál
versenyprogramjában, ahol elnyerte a FIPRESCI, a nemzetközi filmkritikusok szövetsége zsűrijének a díját. Az északamerikai premier a torontói filmfesztiválon volt a hétvégén,
amelyet további vetítések követnek. Nemes Jeles László új
filmjét már a világpremier előtt csaknem 70 ország filmforgalmazója vásárolta meg.
A magyarországi közönség Nemes Jeles László filmjét először a 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesz-

kotókkal és szakemberekkel dolgozott, akikkel a Saul fiát is
készítette. A Napszállta operatőre Erdély Mátyás, zeneszerzője – az azóta elhunyt – Melis László, díszlettervezője Rajk
László, jelmeztervezője Szakács Györgyi. A rendező a forgatókönyvet együtt jegyzi Clara Royer-vel és Matthieu Taponier-vel, utóbbi egyben a film vágója is. A Napszállta a
filmalap támogatásával a Laokoon Filmgroup gyártásában, a
francia Playtime-mal koprodukcióban készült, Sipos Gábor
és Rajna Gábor producerek vezetésével.
A Napszállta főszereplője Jakab Juli (Leiter Írisz) és a
román Vlad Ivanov (Brill Oszkár). A csaknem százfős szereplőgárda nemzetközi összetételű, a magyarok mellett
román, lengyel és német színészek is játszanak a filmben.
A történet 1913 nyarán, a béke utolsó napjaiban kezdődik
Budapesten. Leiter Írisz hosszú évek után tér vissza az Osztrák-Magyar Monarchia sokszínű és nyüzsgő városába. A
korán elárvult fiatal lány minden vágya, hogy néhai szülei legendás kalapszalonjában kapjon munkát. Az új tulajdonos,
Brill Oszkár azonban elutasítja, és mindenáron igyekszik eltávolítani a városból. Az éj leple alatt egy idegen keresi fel
Íriszt és bátyja hollétét tudakolja tőle. A lány akkor tudja meg,
hogy Leiter Kálmán néven él egy testvére, akinek addig a létezéséről sem tudott. Írisz nyomozásba kezd, bátyja után kutatva egyre mélyebbre húzza a város labirintusa. Írisz számára
egyedül a tündöklő Leiter Kalapszalon tűnik biztos pontnak,
de a ragyogás mögött a legsötétebb titok tárul fel – olvasható
az összegzésben. (MTI)

Ország – világ
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Bukarestben fogadták a szlovák
miniszterelnököt

Szlovákia támogatja Románia felvételét a schengeni
övezetbe, és azon az állásponton van, hogy a
schengeni határokat délebbre kell tolni az Európai
Unió védelme érdekében – hangoztatta Peter Pellegrini szlovák kormányfő kedden Bukarestben.
Közös sajtóértekezletükön vendéglátója, Viorica
Dăncilă miniszterelnök rámutatott: mind Szlovákia,
mind Románia számára fontos a kohéziós politika,
erre pedig Bukarest kiemelt hangsúlyt helyez majd
a 2021-2027-es uniós költségvetés előkészítése
során, amikor a jövő év első felében átveszi az Európai Unió soros elnökségét. Pellegrinit Klaus Iohannis államfő is fogadta Bukarestben, aki a
megbeszélés utáni sajtóértekezleten – kérdésre válaszolva – rámutatott: Románia „ténylegesen és hatékonyan” harcol a korrupció ellen. A szlovák
politikus megjegyezte: ő nem híve annak, hogy tanácsokat osztogasson másoknak. (Agerpres)

Tovább csökkent
a bankközi hitelkamatláb

Egy bázisponttal csökkent, 3,10%-ra mérséklődött
kedden a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló három hónapos bankközi hitelkamatláb
(ROBOR) – közölte a Román Nemzeti Bank (BNR).
A ROBOR az év elején még évi 2,05%-os szinten
állt. A jelzáloghitelesek esetében alkalmazott hat hónapos bankközi hitelkamatláb évi 3,37%-on, a kereskedelmi bankok egymás közötti hitelezésekor
használt kilenc hónapos ROBOR évi 3,45%-on, a 12
hónapos ROBOR évi 3,50%-on stagnált. (Agerpres)

Az év első hét hónapjában nőtt
az ipari termelés

Az év első hét hónapjában 4,6 százalékkal nőtt a
román ipari termelés az előző év azonos időszakához mérten – közölte kedden az országos statisztikai
intézet. A szezonális és naptárhatással kiigazított
érték szerint a növekedés 5,5 százalék volt. Az első
hét hónapban jegyzett növekedés főként a feldolgozóiparnak köszönhető, amelynek teljesítménye 5,7
százalékkal nőtt, az ásványkincsek kitermelése is
2,8 százalékkal bővült. A statisztikai intézet szintén
kedden közölte, hogy az új ipari megrendelések 19,8
százalékkal nőttek az első hét hónapban a tavalyi év
azonos időszakához mérten. Júliusban az új ipari
megrendelések 29,3 százalékkal emelkedtek a tavalyi hetedik hónaphoz mérten. Tavaly egész évben
8,2 százalékkal nőtt a román ipari termelés, ami – a
belföldi fogyasztás után – az egyik fő hajtóereje volt
a 6,9 százalékos gazdasági növekedésnek. Az idén
a kormány 5,5 százalékos gazdasági növekedést
remél. (MTI)

Félidő

(Folytatás az 1. oldalról)

kihívást venne ezzel a nyakába. Az aranylábú középpályás valószínűleg vállalná ezt a mérkőzést is a városért
és a közösségért, amiért teljes tisztelet illeti, csakhogy
a képviseletünkre vállalkozó pártok részéről felelőtlenség lenne felkészületlenül pályára küldeni. Csak akkor
lenne minimális esélye a sikerre, ha egy nagyon felkészült tanácsadói csapat és egy jó önkormányzati tanácsosi frakció is állna mögötte. Valószínű, hogy a
közelmúltbeli nyilvános beszélgetésen felmerült ötlet
mögé azért álltak spontánul oda a pártvezetők, mert a
legenda népszerűségének fényében lenni presztízsnyereség, de józan ésszel nehéz elhinni, hogy az ötlet eljutna a valóságig.
Viszont az eset kapcsán megnyilatkozott konszenzust
jó lenne fenntartani. Találni egy közös jelöltet, akinek
megvan elsősorban a felkészültsége arra, hogy a regáti
bürokrácia rögös gyepén végigsprinteljen legalább egy
négyesztendős játékidőt, és odaállítani mögé egy felkészült tanácsosi csapatot is, mert anélkül egy polgármesterjelölt olyan, mint a marsall, aki hadsereg helyett csak
marsallbotjával indul a csatamezőre. És mindennek az
alapja egy átlátható, komoly önkormányzati program
kellene legyen, mert a lényeg nem a választások megnyerésében van, hanem a megszerzett mandátum során
elvégzendő munkában. Ha ehhez még megszereznék az
egykori válogatottsági rekorder támogatását is, az jelentheti a nyertes gólt a választási mérkőzésen.
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Sértő és diszkriminatív rendelet

A törlését fogják javasolni

A becsengetés napján országszerte a magyar, német és szerb
tannyelvű iskolákban japánsztrájkkal tiltakoztak az alsó tagozatos tanárok és diákok az augusztus
végén megjelent sürgősségi kormányrendelet ellen, amely kimondja,
hogy
a
0–IV.
osztályokban a nemzetiségek nyelvén oktató pedagógusok nem taníthatják a román nyelvet. Ez a román
szakos tanárok feladata lesz, vagy
a román tanítónőké, akik lehetnek
nyugdíjasok is – pontosított az oktatási tárca vezetője. A hírek szerint
lehetőséget kapnak azok a romántanárok is, akik nem írták meg az
„átmenő” jegyet a végleges vagy
ideiglenes állások betöltésére kiírt
vizsgán.
A rendelet törvényellenes és hátrányos megkülönböztetést jelent
azon pedagógusokkal szemben,
akiket a tanítóképzőben, majd főiskolai éveik alatt erre a feladatra
képeztek ki, sőt a véglegesítő és a
fokozati vizsgákon is bizonyították
hozzáértésüket. Az érintettek, így
például a temesvári Lenau Általános Iskola tanítói, a rendelet eltörlését kérik, mivel azt a méltóságuk
elleni támadásnak tartják, és törvény biztosította jogaik megsértésének.
A tanév megkezdése előtti napokban hozott intézkedésről Valentin Popa tanügyminiszter, aki a
történtek után célzatosan egy Hargita megyei magyar iskolában nyitotta meg a tanévet, cinikus módon
azt nyilatkozta, hogy a tanítókat
eddig is a kötelező óraszám fölötti
óradíjjal fizették, és csak annyi változott, hogy ezeket az órákat ki-

vonták a feladataik közül. E rendelet viszont kedvez a román tanároknak és tanítónőknek, akiknek a
többsége pluszóraként vállalta a
feladatot, tehát nekik nőni fog a jövedelmük. Abból a kijelentéséből,
hogy a „tanítók” (?) nincsenek kizárva, csak a prioritáslista változott, arra következtetni, hogy az
alsó tagozatos tanárok továbbra is
taníthatják a román nyelvet, kissé
fellengzős kijelentés, ugyanis ezt
csak végső esetben tehetik meg. A
tegnap történt marosvásárhelyi
események azt igazolják, hogy az
iskolák többségébe találtak vállalkozó szellemű romántanárt, aki,
amikor meghallotta, hogy a kezdő
osztály diákjai nem tudnak románul, be se ment az órára. Annak kitenni az előkészítő osztályos,
hatéves gyermekeket, hogy egy
órán át hallgassanak valakit, aki
egy szót sem tud az ő anyanyelvükön vagy helytelenül, töredékesen
beszéli azt, a gyermek semmibevételét jelenti, ugyanakkor a román
nyelv oktatásának csődjét.
Ilyen módszert, hogy a román
nyelvet és irodalmat, valamint a
földrajzot és történelmet csak a
román tanárok taníthatják, Trianon
után, 1923-ban a magyarellenességéről elhíresült Anghelescu Constantin vezette be a magyar állami
és felekezeti iskolákba. Példáját az
1980-as évek derekán Nicolae Ceauşescu követte, aki elrendelte,
hogy a magyar nemzetiségű román
szakos tanárok nem taníthatják a
román nyelvet, ezért eltanácsolták
őket az oktatásügyből, vagy tanítóként folytathatták tevékenységüket. A jelek szerint egyik

intézkedés sem hozta meg a várt
eredményt, csak azt érték el vele,
hogy a diákok egyre nagyobb ellenszenvvel viszonyultak az ország
nyelvéhez. De mennyit ért ahhoz,
hogy hogyan kell tanítani egy második nyelvet egy suceavai mérnök, akit politikai érdemei miatt
neveztek ki tanügyminiszternek, és
olyan intézkedést hozott, amelyről
előzetesen nem konzultált a szakemberekkel? A cirkusz a következő napokban kezdődik, ami a
pozitív kivételek mellett – hiszen
vannak magyarul is beszélő, jó pedagógiai érzékkel megáldott romántanárok – feltehetően sok
kellemetlenséggel jár majd, ami elriasztja a kisebbségi kisdiákokat
attól, hogy megszeressék az ország
nyelvét.
A miniszter egy másik megjegyzése szerint az érvénybe lépett törvénymódosító kormányrendelet a
parlament elé kerül. Ezzel kapcsolatosan az RMDSZ elnöke az iskolakezdés napján a következőket
nyilatkozta:
– Elfogadhatatlan, hogy azok a
magyar pedagógusok, akik a
román tanügyben szereztek diplomát, egyik napról a másikra nem
kompetensek a román nyelv oktatásában, azok a román tanárok
pedig, akik ugyanabban a tanügyi
rendszerben kaptak diplomát, hirtelen kompetensekké válnak.
Olyan, sértő diszkriminatív rendeletről van szó, ami ebben a formájában nem maradhat, és a
parlamentben a törlését fogjuk javasolni – hangsúlyozta Kelemen
Hunor. (bodolai)

Az utóbbi hetekben heves indulatoktól kísért vitát váltott
ki egy négytagú küldöttség
utaztatása – Makkai Gergely
alpolgármester vezetésével –
a Mennyországi kultúra, világbéke, a fény visszahozása
elnevezésű szervezet békekonferenciájára. A júliusi tanácsülésen egy tartózkodás
miatt bukott el a javaslat.
Augusztusban átment.

utazási költségek és napidíjak a mi
szempontunkból teljesen indokolatlan önkormányzati kiadások. A
helyzet visszásságát feloldaná, ha
Makkai Gergely és Bakos Levente
visszaforgatná a rájuk fordított
pénzt, és egy fontos helyi közösségi
projekt javára írná jóvá. Javasoljuk, hogy a helyi képviselők az utazási keretüknek megfelelő összeget
a Bolyai-sportpálya felújítására
adományozzák.”
A közleményre az egyik nevesített, Bakos Levente tanácsos a következőket válaszolta:
– Tudomásul vettem az RMDSZ
helyi szervezetének következtetéseit a koreai hivatalos útra vonatkozóan. Nem kirándulásról van
szó, és ugyanakkor sajnálattal kell
megállapítanom, hogy minden bizonnyal személyes ügyek állnak az
állásfoglalás mögött. Addig, ameddig ki nem derült, hogy én is elkísérem Marosvásárhely alpolgármesterét hivatalos útjára, senkinek semmi baja nem volt a kiszállással. A közelmúltban és korábban
is évente többször történtek kiutazások a város színeiben, tengeren
innen és túl, RMDSZ-vezetők
vagy csak tanácsosok személyében. A helyi szervezet vezetése
egyébként szereptévesztésben van,
hiszen nem az ő tisztük megállapítani, hogy a várost képviselni
mikor indokolt és mikor nem.
Tehát ez nem az RMDSZ helyi
szervezetének döntése, pláne nem,
hogy ki utazik ki. Nem a mi politikai integritásunkkal van a baj,
hanem pont az említett testület
hangadóiéval, ugyanis nagyon
naiv kell legyen az a választópolgár, aki elhiszi, hogy az RMDSZfrakció (maximum egy tartózkodás

mellett) az ügyvezetés akarata ellenére egyöntetűen megszavazta
volna ezt a korábban is vitás utat.
Engem személy szerint utasítottak
a támogató szavazatra! Mikor ezt
többen nem vállaltuk, ezért lett titkos a szavazás. Az első ember vagyok talán az RMDSZ helyi
szervezetének évtizedes történetében, akit azért pellengérez ki a
szervezet, mert végrehajtotta a
pártfeladatot. Azzal, hogy napokkal a szavazat után ügy döntöttem,
hogy elkísérem az alpolgármester
urat hivatalos útjára, szakmai tartalmát növelendő az útnak, tekintve szerény, de létező koreai
kapcsolatrendszeremet, sem jogi,
sem erkölcsi és végképp semmilyen RMDSZ-szervezeti szabályt
nem léptem át a döntés pillanatában. Elismerem, hogy ez a döntés
lehet, hogy több marosvásárhelyi
polgárban nemtetszést válthat ki,
valóban szokatlan kiutazásról van
szó. Őszintén sajnálom.
Bakos Levente válaszából néhány „kulisszatitokra” fény derült
az RMDSZ helyi önkormányzati
frakciójának működési rendellenességeiből, ugyanakkor elismeri,
hogy „korábban is vitás útról” van
szó. Az állampolgárok szempontjából nem mellékes, hogy mire
költik az amúgy is szűkös költségvetési keretet, ezért furcsa, hogy
titkos szavazáson döntöttek ez
ügyben. Egyébként is kétlépcsős
szavazást kellene ilyen esetekben
tartani. Az első lépésben a kiszállás, utazás indokoltságáról, közösségi hasznáról, a második
lépésben pedig a küldöttség összetételéről a szakmai, hatásköri
szempontok figyelembevételével.
(karácsonyi)

Nincs béke a koreai kirándulás miatt

Annak ellenére, hogy a marosvásárhelyi önkormányzat második
nekifutásra megszavazta a szöuli
kiszállás költségeit (több mint
6500 dollár), a döntés indokoltságát továbbra is vitatja az RMDSZ
városi szervezete. Vass Levente
elnök a szavazást megelőző sajtótájékoztatón határozottan ellenezte
az utazást, ennek ellenére a frakció
tagjai a titkossá nyilvánított (?!)
voksolásnál másképp nyomkodták
a gombokat. Közel két héttel a tanácsülés után az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete a következő
közleményt küldte szerkesztőségünkbe:
„Másfél hete Marosvásárhely
városi tanácsa úgy döntött, delegációt küld Dél-Koreába. Minthogy
nagyon nehéz elképzelni, hogy egy
hasonló út közvetlen közösségi
hasznot hozhat, az RMDSZ helyi
szervezetének következtetése az
volt, hogy az RMDSZ városi frakciójának tagjai nem kell részt vegyenek ezen a közpénzen történő
kiránduláson. Az iránymutatás ellenére két tanácsosunk, Makkai
Gergely és Bakos Levente úgy döntöttek, mégis részt kívánnak venni
ezen az úton. Úgy gondoljuk, gesztusuk nem erősíti kettejük politikai
integritását, minthogy a felmerült

Erről jut eszembe

Olvasom a statisztikát, lehangoló, noha olyasmiket jelez, amiket a mindennapok gyakorlatából eddig is tudtam, sejtettem. Mégis rosszulesik,
hogy Marosvásárhely egyre súlytalanabb a romániai nagyvárosok sorában. A Forbes ranglistáján már csak 16. a legjobb üzleti potenciállal rendelkező települések között. A befektetőbarát városlistán is mind hátrább
csúszunk. Ebben, mint írják, a korrupciós vádak is szerepet játszanak. A
helységek tisztaságát tekintve sem találom az élen megyeszékhelyünket.
Brassó, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, Slobozia, Csíkszereda,
Piteşti, Tg. Jiu, Turnu-Severin is előttünk jár. Pedig valamikor... Magától
értetődő, hogy a legélhetőbb városok éllovasai között sem galoppozunk.
Akkor hát sehol sem poroszkálunk az élvonalban? De. Találtam olyan kimutatást is, ahol vezetünk. A székely székek gazdasági ereje tekintetében.
Ámbár ez nem is oly bódító dicsőség, hisz Székelyföld nem éppen gazdaságával tündököl Erdélyben. Mégis az is valami, hogy az említett térség
legnagyobb vállalatainak listáját a Maros megyeiek uralják, az 50-es
rangsorban 28 cég a mi megyénket képviseli, a lajstromban az első négy
itt működik. Jó tudni. És annyi. Ha nem találkoznék a kimutatással, talán
nem is gondolnám, bár mióta világ a világ, Székelyföld legmeghatározóbb
települése, központja Marosvásárhely volt. Ha azonban mezei polgárként
csak abból indulnék ki, amit látok, tapasztalok magunk körül, aligha jut
eszembe, hogy jobb az életminőségem, mint a történelmi székely székek
lakóié. Sepsiszentgyörgy például a statisztikák szerint is élhetőbb város,
mint a Bolyaiaké, és gondozottabb, tisztább is a miénknél. Csíkszereda
úgyszintén. Aki arra jár, egyebekben is észreveheti a városgazdák jobbító
szándékait. A mi környékünkön ezt nehezebb felfedezni. Pedig a vásárhelyi
városvezetés bizonyos dolgokban igen bőkezűnek, nagyvonalúnak bizonyul. A minapi tanácsülés is elég sok emberben váltott ki megrökönyödést
ilyen vonatkozásban. Olyasmikre költenék a közpénzt, ami nem tűnik a
legsürgetőbbnek. És mintha nem is a köz érdekeit tartanák mindig a legfontosabbnak. Tény, hogy vannak kimondottan marosvásárhelyi specialitások. A piskótakövek például. Hallom, hogy már a stadion környékét is
beterítették velük. Vajon hány vásárhelyi jár-kel arrafelé naponta? De ne
kicsinyeskedjünk. Jól fog ez is valakiknek. Más szóval, több is veszett Bogácsnál. Vagy hol. Egykor jól menő vállalatok mentek tönkre, értékes épületeket hagytak veszendőbe, strandot, focipályát, közkedvelt
létesítményeket emésztett fel az enyészet. Nem folytatom. Talán, ha fellendül a repülőtér, ha ideér az autópálya, minden másképp lesz. Ha... ha.
Addig a civil kezdeményezésekben reménykedhetünk. Azoknak egyet s
mást már köszönhetünk. A múlt hétvégi másfél ezer motoros esetleg megsürgethette a várost elkerülő út ügyét. A lovagrendek is arra figyelmeztethettek a várban, hogy ideje többet tenni a településért. Az egyházi
épületek felújítására fordított erőfeszítések is példaértékkel bírhatnak. A
Scena Egyesület fiataljainak Metamorfózis-igénye is lépéskényszert eredményezhet. Ha azok, akik beosztásuk révén tényleg azt teszik, amire hivatottak, és úgy dolgoznak, ahogy választott tisztségük megkövetelné. A
faldekoráló, szobortervező street artosok a veszélyeztetett állatfajokra –
bölényre, pelikánra, antilopra, fókára, hiúzra – figyelmeztetnek. Ezekre
is ügyelnünk kell. De arra még inkább, nehogy végleg ránk telepedjenek
a mind több kárt okozó, agresszív rinocéroszok. (N.M.K.)

Oktatásügy, kül- és belpolitika
a Sajtóprésben

Az Erdély TV szerda este 8 órai Sajtóprés c. műsorában a román nyelv
és irodalom elemi osztályokban történő tanításáról, illetve a magyar oktatás helyzetéről beszélgetnek a vendégek, Ambrus Attila, a Brassói Lapok
főszerkesztője és Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke. Farkas István műsorvezető emellett a román–magyar parlamenti együttműködés rövid távú
perspektíváiról, a Magyarországról szóló Sargentini-jelentésről, illetve európai uniós folyamatokról tárgyal meghívottaival.

Szabadidős
sportrendezvény

Az európai mobilitási hét keretében szeptember 15-én az Outdoor Experience csapata első alkalommal megszervezi a Be Active, Be Outdoor
elnevézésű szabadidős programot Marosvásárhelyen a gokartpályával
szembeni Maros-parton. Életkortól és felkészültségtől függetlenül várják
a kültéri és szabadidős sportok kedvelőit. Lesz kajakozás, kenuzás, jóga,
slack-line, mászófal és Jákob létrája. Mindemellett meglepetést is tartogatnak azon résztvevőknek, akik a Maros-partra biciklivel vagy gyalogosan mennek ki. A rendezvény 10-től 18 óráig tart. Jógázni 11, 13, 15 órától
lehet. Mivel a helyek száma korlátozott, jelentkezni a https://web.facebook.com/events/270907250208051/-es elérhetőségen lehet. Az eseményt
a Polgár-Társ Alapítvány és a MOL Románia finanszírozza.

Székelykakasdiak
találkozója

Szeptember 20-23. között a helyi Pro Veritas Egyesület és a református
egyházközség megszervezi a székelykakasdiak találkozóját. 21-én a testvértelepülés tagjai felkeresik a környékbeli nevezetességeket, 22-én az istentisztelet keretében falutörténeti előadást tart Nemes Gyula, a
falumonográfia szerzője, majd kulturális műsor következik. A rendezvény
meghívottjai: a magyarországi Tolna megyei Kakasd testvértelepülés, a
Kelebiai Levente Sportegyesület és a Magyar Patrióták Közössége partneregyesületek küldöttségei, valamint Kőrösi Viktor Dávid, Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja. Az esemény főtámogatója a Magyar Állam Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. Támogató a Maros Megyei Tanács.
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A ’48-as toborzókat idézték fel

Huszárok masíroztak Havad községben

Tizenkét hagyományőrző huszárbandérium képviseltette
magát a hét végén Havad
községben megrendezett huszártoborzón és -portyán.

Gligor Róbert László

A 15. hagyományőrző Mátyás
huszárezred havadi, sárpataki, szovátai és krasznai csapatai, a 9-es
honvéd huszárezred mezőpaniti és
marosvásárhelyi csapatai, a 11. székely határőr ezred csíki, gyergyói és
udvarhelyi képviselői, a bihardiószegi Hessen Haburg 4. és a szentjobbi II. Vilmos huszárezred
csapatai, valamint bekecsalji kopjás
lófők vettek részt a hétvégén a hagyományőrző rendezvényen. A vendégek pénteken estére érkeztek meg
a Rigmány fölött felállított táborba,
ahol katonasátrak, lacikonyha
idézte az egykori életmódot. Vacsora után begyakoroltak néhány
katonadalt, majd szombaton reggel
lovas-szekeres felvonulás vette kezdetét a községben, zene- és énekszó
mellett masíroztak Gegesig, ahol az
1848-49-es szabadságharcosok emlékjelénél tették tiszteletüket. Itt

T

Vincellér Gábor nyugalmazott lelkész köszöntötte őket, majd László
János ny. tanár beszélt a vendégeknek a községbeli ’48-as huszárokról
és a gegesi Kiss Józsefről, aki részt
vett a huszártoborzásokon, és Kossuth lapjában, a Pesti Hírlapban
pontosan 170 évvel ezelőtt le is írta.
– Gegesben is nagy volt a lelkesedés, 14 személyt válogattak be huszárnak, a 14-15 éves suhancokat az
apjuk ostorral kellett hazakergesse,
hisz mindenki be akart vonulni.
Kiss József zászlótartó lett, több ismerőse is a segítségét kérte, hogy
bekerülhessen a honvédok sorába,
olyan is volt, aki háromszor állt a
bizottság elé szerencsét próbálni –
idézte fel az érdekes részleteket a
pedagógus.
Ünnepi esemény
Miután a havadi, szovátai, csíki,
paniti, vásárhelyi, udvarhelyi és
szentjobbi huszárok elhelyezték a
tisztelet koszorúját, szombaton délben a csapatok Havadon Kossuth
szobránál tisztelegtek, és a havadi,
diószegi, csíki, udvarhelyi, sárpataki és krasznai huszárok koszorúztak. Veress Gergely Domokos
polgármester köszöntőjében kie-

A gegesi emlékműnél és a havadi Kossuth-szobornál tisztelegtek szombaton a huszárok

ávoltata jó ideje nem szerette a szeptembert. Azután üzent hadat az ősz
első hónapjának, hogy a Magyarországon
élő lánya először hozta haza nyári vakációra az ikreket. Több, örömtelinek semmiképpen sem nevezhető előzménye volt a három
hónapos marosvásárhelyi szünidőnek, egyrészt akkoriban járt le a gyermeknevelési
szabadság, másrészt lezárult a válóper, és
Távoltata veje végre elköltözött a tágas,
budai lakásból, amit a fiatalok a lány rokonától béreltek.
– Hosszas huzavona után ért véget a kapcsolat, a lányomat teljesen felőrölte az az
időszak – kezdte történetüket a hatvanas
évei végén járó férfi.
– Pedig nem voltak közöttük hangos jelenetek, sosem kaptak hajba, még csak nem is
veszekedtek. Talán éppen ez volt a baj. A túl
sok elfojtás, ki nem mondott sérelem tette
tönkre a házasságukat. A lányom a kicsik
születése után kezdett elhidegülni a párjától,
és végül ő is vetett véget a közös életüknek.
A vejem a válás kimondásáig reménykedett
abban, hogy meggondolja magát, és visszatérhetnek a megszokott, érzelmi viharoktól
mentes világukba. Természetesen a gyermekekhez is ragaszkodott, de belátta, hogy
a két apróságnak nem tudná egyedül gondját viselni. Viszont a mai napig látogatja
őket, és ha úgy adódik, egy-egy hétvégét
nála is tölthetnek. Nincs előre megtervezett
program, szigorú beosztás, hogy mikor ki a
gyerekfelelős, elsősorban a kislányoktól
függ az apás napok gyakorisága. De a nyár
teljesen az enyém meg a feleségemé – mosolyodott el beszélgetőtársam. – A lányomnak a munkahelyén egy hónap szabadság

melte: a huszár szó becsületet, tisztességet, erőt, harcot jelent, ebben a
szóban benne van a magyar nemzet
múltja, jelene, jövője. A község
büszke arra, hogy fel tudtak sorakozni a huszárok közé, hogy „helytálltatok és megmutattátok, hogy a
kis településeken is születnek nagy
dolgok” – mondta az elöljáró, aki figyelmeztetett, hogy a múltról nem

szabad elfeledkezni. Havadon
2010-ben állítottak Kossuth-szobrot, akkor fogalmazódott meg, hogy
szükség volna huszárokra. Végül tizenegy személyt állítottak ki mint a
15. Mátyás huszárezred tagjait, de
volt, aki kilépett, ahogyan „régen is
volt, aki gyáván megfutamodott” –
hangsúlyozta a polgármester, aki
szerint ünnepnek számítanak a hétvégihez hasonló események.
Miholcsa József huszár alezredes
a Mátyás-huszárok történetét elevenítette fel nagy királyunk fekete seregétől a ’48-as szabadságharc

kelyföldre is, majd visszahívják társaikat a Partiumba. A bihardiószegi
huszárok néhány napja ünnepeltek
németországi barátaikkal, és máris
eljöttek a Nyárádmentére – árulta el
Benedek Tamás kapitány. Ők Simonyi József, „a legvitézebb huszár”
egyenruháját hordják, emlékeztetve
az „óbesterre”, aki a francia háborúkban három osztrák ezredet menekített ki a körülkerített Ulmból.
Ki volt Kiss József?
Az 1820-ban született Kiss József vidékünk egyik legismertebb
huszára volt a szabadságharc ide-

leveréséig, ízelítőt adva a korabeli
fogadalmakból és katonadalokból
is.
A bajtársak találkoznak
Minden huszárcsapatnak van
évente legalább egy rendezvénye,
amelyre meghívják társaikat is, így
most ezt viszonozták – mondta el
kérdésünkre Csípán Csaba, a
Havad községbeli Mátyás-huszárok
kapitánya. Ez alkalomból toborzót
és portyát szerveztek, de igazából
már letette az esküt az a személy,
akit nemrég soraikba fogadtak, így
valójában most baráti találkozóra
került sor az erdélyi huszárok között. „A hagyományőrzők és a magyar nemzet tisztelete végett
vagyunk itt, a bajtársiasság és az
együttlét a fontos” – tudtuk meg
Kiss Istvántól, a szentjobbi hagyományőrző huszárbandérium kapitányától, aki fontosnak tartja, hogy
évente négy-öt „hadjáraton” vegyenek részt, ilyenkor eljönnek a Szé-

jén, a Kossuth javaslatára létrehozott Mátyás huszárezred katonája.
Jelen volt a Szeben bevételére indított csatában, golyózáporban vitte a
hírt Bem tábornokhoz, hogy az
egyik egység nem hajlandó a városra lőni. Bem hadnaggyá léptette
elő, és visszaküldte a falak alá, parancsára eldördültek Gábor Áron
ágyúi, és Szeben elesett.
Bem bizalmasa volt, Gáll Sándor
megbízásából titkos küldetésben
járt Kézdivásárhelyen, de a szabadságharc után lefokozták, bebörtönözték, majd Olaszország felé
hurcolták. Temesvárnál megbetegedett, ezért visszaküldték a marosvásárhelyi
börtönbe,
ahonnan
„Kossuth kutyája” két év után szabadult, de sokáig megfigyelés alatt
tartották. Gegesbe vonult vissza,
ahol létrehozta ős-Marosszék első
mintagyümölcsészetét. 1900-ban
hunyt el.

Távoltata és az ősz
Fotó: Gligor Róbert László

jár, azt rendszerint a tavaszi és őszi szünidőkre tartogatja, júniusban legfeljebb két
hetet vesz ki. Ő szokta elhozni autóval az
unokákat, és pár napig itthon is marad
velük, kirándulni viszi őket, Szovátát és Ratosnyát például sosem hagyják ki. Amikor
aztán elmegy, elkezdődik a mamás-tatás mesevilág.
– Milyen volt az első
ilyen együttlét? Nem
sírtak a kicsik az édesanyjuk után? – szóltam
közbe.
– Rebeka az érzékenyebb, ő megszeppent
egy kicsit, amikor az „anyuautó” eltűnt a
szeme elől. De a feleségem résen volt, gyorsan ölbe vette, megvigasztalta. Tündi viszont
kifejezetten feldobódott az új helyzettől, percekig torkaszakadtából énekelve ugrált az
ágyon, alig tudtuk lecsillapítani.
– Hány évesek voltak akkoriban a lányok?
– Alig múltak háromévesek. Azon az
őszön kezdték az óvodát, augusztus végén
jött is utánuk az édesanyjuk, hogy le ne maradjanak a beszoktatási időszakról. Már
akkor nehéz szívvel indultak vissza, mert –
amint azt egyszer Tündi megfogalmazta – a
nálunk töltött idő számukra igazi „hercegnőség” volt. Nem tagadom, „becsületesen”
elkényeztettük őket. Reggelente a feleségem
ágyba vitte nekik a kakaót és a vajas kenyeret, mosakodás, öltözködés után pedig mindketten a karomba csimpaszkodtak, és irány
a játszótér. Ebédig ott szórakoztunk, hintáz-
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tattam, csúszdáztattam őket, még libikókáztam is velük. Miután hazamentünk, belakmároztunk a mama háromfogásos menüjéből,
ami mindig valami meglepetésfinomsággal,
palacsintával, pudinggal, süteménnyel zárult. Délután kicsit lepihentünk, a feleségem
mesét olvasott a lányoknak, vagy éppenséggel megnéztünk velük
egy-két rajzfilmet a
számítógépen. Estefele, amikor már nem
volt akkora hőség,
mindig négyesben indultunk „portyázni” a
Somostetőre vagy a Víkendtelepre. Időnként,
persze, felborítottuk a megszokott rendet, és
az egész napot a közeli erdőben töltöttük. Fiatal koromban nagy természetjáró voltam,
és ezeken az együttléteken végre volt kinek
mesélni az akkori élményeimről. Minden
bogár, madárhang, fafajta érdekelte a kicsiket, már az első nyaralásukon sem fogytak
ki a kérdésekből. Sokkal türelmesebben magyaráztam nekik, mint annak idején a lányomnak.
Akkoriban,
a
hetvenes,
nyolcvanas, kilencvenes években ott volt a
gyár, az egész napos hajtás, nem igazán jutott időm rá, legalábbis közelről sem annyi,
mint az unokákra.
– Ők most hány évesek?
– Idén kezdték a harmadik osztályt. Náluk
már szeptember elején megkezdődik a tanítás, most éppen 3-ára esett a becsengetés
napja. A korábbi években Tünde volt a ragaszkodóbb, ezúttal Rebi vált meg nehezebben tőlünk. Megölelt, és azt suttogta:

mindennap gondolni fogok rád egy kicsit,
Távoltata.
– A névadás melyiküktől származott?
– Ez máig nem derült ki. Az első közös
nyarunkon még csak tatának szólítottak,
aztán amikor egy év múlva visszajöttek, egyből Távoltata lettem. Gondolom, így emlegethettek otthon, hogy meg tudjanak
különböztetni a budapesti nagytatától. Mivel
a vejem édesanyja már nem él, csak egy
nagymamájuk van, így a feleségem megmaradt „mamának”.
– Az elmúlt években nem gondolt arra a
lánya, hogy hazaköltözzenek?
– Neki már középiskolásként mehetnékje
volt az országból, meg sem lepődtünk, amikor bejelentette, hogy az érettségi után Budapesten folytatja a tanulmányait. A volt
férjét is ott ismerte meg, akkoriban egy cégnél dolgoztak. Az unokáimat pedig ezer szál
köti Budapesthez, ők abba a világba születtek bele. Azt hiszem, éppen azért ennyire varázslatosak nekik a marosvásárhelyi nyarak.
Itt megszűnik az egész évi pörgés, béke, nyugalom veszi őket körül. Csak nekünk nehéz
megszokni a hiányukat, amikor nyár végén
visszamennek.
– Hogyan tartják a kapcsolatot szeptembertől júniusig?
– Hetente beszélünk telefonon, interneten
pedig még gyakrabban üzengetünk egymásnak. Pár héttel ezelőtt, mielőtt az „anyuautó” értük jött volna, árvácskapalántákat
ültettünk az erkélyre. Amikor majd kinyílnak
a virágok, virtuális „csomagolásban”, fotóként elküldöm nekik valamennyit. Előre élvezem, mekkora lesz az öröm.
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Sikeres év
Szerkesztette: Benedek István

(Folytatás az 1. oldalról)
Mindezek ellenére azonban
egyre nő a megyénkben learatott
szalmásgabona mennyisége. Míg
2016-ban 186.425 tonnát arattak le,
addig 2017-ben 190.994, 2018-ban
pedig 201.596 tonnát jegyeztek fel.
Ez azt jelenti, hogy átlagban az idén
4.340 kg szalmásgabona termett,
ami országos szinten is kiváló. Az
idén 28.936 hektár területről
143.272 tonna búzát gyűjtöttek be,
ez 4.972 kg hektáronkénti átlagtermést jelent. Ennél jóval több idén a
zab átlagtermése. Hektáronként
5013 kg-ot arattak, ami összesen
15.430 tonnát jelent, mindössze
3.078 hektárról. Jelenleg a napraforgót és a silókukoricát gyűjtik be.
Szó esett még a paradicsomprogramról is. Mint ismeretes, a 2017.
december 20-án megjelent 943-as
kormányrendelet alapján azok a
gazdák, akik a téli hónapokban
1000 négyzetméter fedett felületen
(fóliasátorban vagy üvegházban)
négyzetméterenként 2 kg (összesen
2 tonna) paradicsomot termeszte-

nek, igazolni tudják a mennyiséget,
és értékesítik, 3000 eurós évi támogatásban részesültek. Megyénkben
2017-ben 83 gazda pályázott a
programra, csak 64-nek sikerült teljesítenie a feltételeket, és összesen
260 tonna paradicsomot értékesítettek a helyi piacokon. 61 termesztő
nyújtott be elszámolási dokumentációt, és összesen 822,37 ezer lejt,
azaz mintegy 183 ezer eurót kaptak.
2018-ban már 93-an érdeklődtek a
program iránt, közülük az első szakaszban 43-an vettek részt, 33-an
mutatták be az elszámoláshoz szükséges papírokat. A második szaaz
elkövetkezendő
kaszban
időszakra (decemberig) még 70
gazda részesülhet támogatásban. Az
idén ennek a programnak köszönhetően augusztus 31-ig 317 tonna
paradicsomot értékesíthettek a termesztők.
Sikertelenségnek könyvelhető el
az, hogy bár uniós pályázatra is van
lehetőség, a gazdák továbbra sem
igyekeznek társulásokat, szövetkezeteket, termelőcsoportokat létre-

Kettős gazdasági esemény

hozni. S bár országos szinten a déli
megyékben az idén több mint 43
millió lejt ruháztak be öntözőberendezések felújítására, megyénkben
nem került sor ilyen jellegű munkálatokra. Mint ahogy a jégesőelhárító egység sem épült meg,
mindössze a megvalósíthatósági tanulmány készülhet el. Az elképzelés szerint Dicsőszentmártonban,
Dedrádszéplakon és Bátoson lenne
egy-egy ilyen egység, de ezeknek a
megépítése elhúzódhat akár 2020ig is.
Azon újságírói kérdésre, hogy a
földterületek hány százaléka került
külföldiek kezébe, az igazgató azt
válaszolta, hogy a dokumentáció
szerint a tulajdonosok 99%-ban romániai illetőségűek, bár köztudott,
hogy külföldi beruházók állnak mögöttük. Leginkább a területet bérlők
vásárolják fel a földet ott, ahol nagyobb mezőgazdasági vagy szőlészeti, gyümölcstermesztési, állattenyésztési vállalkozásokat hoztak
létre.
Az igazgató tudomása szerint
sajnos egyes polgármesterek továbbra sem szorgalmazzák a földtulajdonjog visszaállítását, illetve a
birtoklevelek kibocsátását, így ez is
hátráltatja a telekelési folyamatot.
A különböző támogatásokat illetően a minisztérium elkötelezett,
hogy az EU programjának megfelelően október 16-ától kezdjék kifizetni az idei mezőgazdasági évre
szóló támogatásokat, mert a tapasztalat azt igazolja, hogy amennyiben
a gazdák idejében megkapják a támogatást, akkor ez pozitívan hat a
szakágazat fejlesztésére. A kormányprogramban szerepel a kutatóállomások fejlesztése is. Míg a déli
megyékben számos ilyen egységet
karoltak fel, addig megyénkben
csupán két egység, a marosszentgyörgyi szarvasmarha-kutatóállomás és a radnóti zöldségtermesztő

állomás működget.
Egy következő program a hazai
ökológiai és táj jellegű termékek
szabadalmazására vonatkozott. Sikerült három hagyományos terméket bejegyeztetni: a Hegbeli Mihai
által előállított pityókás házikenyeret, a diós kalácsot és a hagyományos
házi
tortát.
Európai
eredetvédelem alatt áll a Mirdatod
Kft. által előállított erdőlibánfalvi
(görgényorsovai sóban érlelt) sóstúró (telemea), továbbá 10 más
hazai tej- és hústermék nyert el
hazai védettséget, illetve három tejterméket (sajt, tejföl és orda) bejegyzett hegyvidéki termékként
lehet majd piacra vinni.
Egy másik, a kormány által sikerprogramként említett kezdeményezés a gyapjú értékesítése.
Megyénkben 2018-ban (négyéves
időszakra) 1.471 juhtenyésztő iratkozott be, közülük 252-en 2018. augusztus 31-ig 292.290 kg gyapjút
szállítottak le egy Szeben megyei
begyűjtőközpontba. Ezért az államtól 292.290 lej támogatást kaptak.
Folyamatban van a báznai és
mangalica sertések tenyésztését
ösztönző program. 2018-ban nyolc
malacokat leszállító tenyésztő és 41
igénylő jelentkezett a programba,
amelynek keretében összesen 384
malac kerül tenyésztőkhöz. Mint ismeretes, 250 lejt fizetnek egy malacért.
Az
elkövetkezendő
időszakban a következő program
alapján szeptemberben 24, októberben 45, novemberben 50, decemberben
10
malac
kerül
tenyésztőkhöz.
Az igazgató elmondta, nemrég
módosították a hegyvidéki törvényt,
amely ezúttal a 197/2018-as számot
kapta. Az új jogszabály szerint
megnövelik a hegyvidéki települések közé besoroltak számát. Eddig
a megyében 20 község tartozott
ebbe a besorolásba 82.826 hektár

mezőgazdasági területtel, amiből
42.741 szántóföld. Faragó községet
hátrányos övezetté nyilvánították.
Az újabb településeken – az új jogszabály értelmében – lehetőség lesz
előnyös feltételek között mezőgazdasági és más jellegű vállalkozást
indítani, illetve pályázatok alapján
különböző támogatásokat elnyerni.
(A részletekre visszatérünk.)
A sajtótájékoztatón szóba került
az afrikai sertéspestis is. Az igazgató
megerősítette: Maros megyét és a
szomszédos megyéket eddig elkerülte a járvány. Ettől eltekintve a megyében
megalakult
egy
szakbizottság, amely bizonyos óvintézkedéseket hozott (sz.m.: ezekről
részletesen írtunk). Az újdonság az,
hogy – szintén megelőzésként – a
környezetvédelmi
minisztérium
megnövelte a vaddisznó-kilövési
kvótát is. Az augusztus 31-én kibocsátott 827-es rendelet alapján megyénkben a jogszabály megjelenését
követő 90 napban 1559 fő vaddisznót kell kilőni. A mennyiséget már
elosztották a vadgazdálkodási alapok szerint.
Arra is felhívta a figyelmet az
igazgató, hogy 2018. március 17-én
megjelent a 62-es számú törvény,
amely kötelezővé tette a parlagfű irtását. A jogszabály ugyanis a parlagon hagyott területek tulajdonosát
teszi felelőssé azért, ha az adott telken meghonosodott és terjed az allergiát okozó növény. S bár az irtás
határideje június 30-a, minden jel
arra mutat, hogy egyelőre senki sem
veszi komolyan a jogszabályt. Az
igazgatóságnak kötelessége tájékoztatni a gazdákat a jogszabály
előírásairól – hallhattuk a vezérigazgatót.
A sajtótájékoztatón nem esett szó
az állattenyésztés alakulásáról és
sok másról, viszont azt ígérte az
igazgató, hogy az év végéig aktuális
információkkal szolgál.

mai MAVIPROD igazgatótanácsának elnöke, Mircea Oltean mentette
meg. A görgénysóaknai születésű
üzletember 1985-ben gépészmérnöki diplomát szerzett Brassóban,
majd Gyergyószentmiklóson dolgozott, ahol az egyik gyár főmérnöke
lett. Felesége, Violeta kérésére tértek vissza Szászrégenbe, ahol az
IRUM beszerzési osztályának vezetője lett. Beszerzőként tapasztalta
meg, miként ment fokozatosan
tönkre a gyár. Egykori szászrégeni
szász barátaik meghívták Németországba, ahol Nürnbergben, majd
Frankfurtban tapasztalták meg, miként működik a kapitalista gazda- Mircea Oltean
ság. 1993-ban visszatértek az országba, és MAVIPROD néven feleségével (a cég neve a saját, a fia
és a felesége nevéből összeállított
anagramma) céget alapítottak. Közben dolgoztak az IRUM-nál is, ahol
egyre siralmasabbá vált a helyzet,
és 1996-ban feladták munkahelyüket. Két évvel később meghirdették
az IRUM magánosítását. Olteanuék
úgy döntöttek, hogy bankkölcsönt
vesznek fel, és többségi részvényesek lesznek. Több mint 50 személytől kellett megválniuk, majd miután
hasonló németországi és osztrák
gyáraknál jártak tapasztalatcserén,
hozzáfogtak az átszervezéshez. Sikerült csökkenteni a kiadásokat és
megszabadulni a kevésbé rentábilis
termékektől. Miután a vállalat gazdasági mérlege némiképpen helyreállt, a hangsúlyt az erdőkitermelő
traktorok minőségének, teljesítményének a javítására helyezték. Egy
új típusú traktort terveztek, amelyet
Perkins-motorral láttak el, és így
megnövelték a teljesítményét. Fehérorosz traktorgyárral társultak, és
közösen sikerült új, piacképes termékeket előállítani. Közben fiuk,

Andrei is elvégezte a kolozsvári
műszaki egyetemet, majd Németországban doktorált, így a jövője is
biztosított a cégnek. Nemrég
mintegy 50 mérnököt foglalkoztató
kutatóközpontot is megnyitottak, és
lassan visszanyerték az évekkel ezelőtti piacot. Jelenleg az IRUM 500
traktort gyárt évente, a MAVIPROD szolgáltatja a cserealkatrészeket
és
a
karbantartási
szolgáltatást. Románián kívül
Horvátországban, Szlovéniában,
Belgiumban, Franciaországban,
Spanyolországban és Dél-Afrikában is forgalmazzák termékeiket.
Arra számítanak, hogy évente
mintegy 20%-kal növelik majd az
üzleti forgalmat. A kutatóállomáson kidolgozták egy újabb típusú
traktor tervét. Remélik, hogy a legnagyobb bukaresti mezőgazdasági
vásáron, az INDAGRA-n mutathatják be az új modellt, ami jelzi
azt, hogy sikerrel ünnepli a gyár
fennállása 65., újjászületésének 25.
évfordulóját – áll többek között a
szerkesztőségünkhöz eljuttatott
közleményben. (v. gy.)

65 éves az IRUM és 25 a MAVIPROD

Szeptember 7-én, pénteken
egész napos rendezvényen
ünnepelte fennállásának 65.,
illetve újraindításának 25. évfordulóját Szászrégen egyik
legismertebb gazdasági egysége, a mezőgazdasági gépeket és traktorokat gyártó
IRUM, illetve a privatizálást
követően MAVIPROD nevű
gyár. A gyár működtetése jó
példa arra, hogy miként vészelhette át egy hazai gazdasági egység a szocialista
korszak bukása utáni folyamatot, amelynek áldozatul
esett számos egykori mamutvállalat.

A szászrégeni IRUM-ot 1953ban hozták létre azzal a céllal, hogy
a közelben levő Kelemen- és Görgényi-havasokban fellendült fakitermeléshez
szolgáltassa
a
megfelelő gépeket és biztosítsa
ezek karbantartását. 1969-ben kezdték meg az erdőkitermelésben használt legmegfelelőbb traktor (TAF)
gyártását, amely kiváló motorjának
köszönhetően még mindig a legjobb munkaeszköz. S míg a rendszerváltást megelőzően sikerült
számos közép-kelet-európai és
ázsiai országba is exportálni a gépeket, addig 1989 után a gazdasági
egység a csőd szélére sodródott. A
céget egyik volt alkalmazottja, a
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Tizenhét éve érte az Egyesült Államokat történetének legsúlyosabb terrortámadása

Tizenhét éve, 2001. szeptember 11én, egy keddi napon intézett az alKaida
nemzetközi
iszlamista
terrorszervezet támadást az Egyesült
Államok ellen. A történelem legvéresebb, mintegy háromezer ember
életét követelő merényletsorozata
után az Egyesült Államok háborút hirdetett a terrorizmus ellen. Az MTVA
Sajtóadatbankjának anyaga:

New Yorkban helyi idő szerint 8 óra 46
perckor, majd 9 óra 3 perckor két eltérített
utasszállító repülőgépet vezettek a Világkereskedelmi Központ (WTC) két ikertornyába.
A tornyok 9 óra 59 perckor, illetve 10 óra 28
perckor leomlottak, a romok alatt keletkezett
tüzet csak december közepére sikerült teljesen eloltani. Egy harmadik eltérített gép 9 óra
37 perckor Washingtonban a védelmi minisztérium, a Pentagon épületére zuhant, lerombolva annak egy részét. Egy negyedik,
szintén eltérített gép, amelynek becsapódási
célpontjául a terroristák vélhetően egy másik
washingtoni épületet szemeltek ki, az utasok
ellenállása miatt Pittsburgh közelében,
Shanksville-nél zuhant le 10 óra 3 perckor.
A merényletsorozatért az Oszama bin
Laden vezette al-Kaida nemzetközi iszlamista terrorhálózat 2004-ben vállalta a felelősséget.
A terrortámadásokban 2996 ember vesztette életét, köztük a 19 gépeltérítő terrorista.
Az áldozatok száma: 2977, 90 ország állampolgárai voltak. A négy repülőgépen 246 utas
és személyzet tartózkodott. A New York-i
ikertornyoknál 2606-an haltak meg, a Pentagon elleni támadás 125 áldozatot követelt. A
New York-i áldozatok közül több mint ezer
ember maradványait nem sikerült azonosítani. A helyi igazságügyi orvosszakértő 2001ben a maradványok megőrzése mellett
döntött, remélve, hogy a technológiai fejlődés
idővel lehetővé teszi az áldozatok azonosítását, az újabb eljárások segítségével 2013 óta
hat áldozatot sikerült azonosítani. A DNS-

vizsgálatok napjainkban is zajlanak.
A támadások miatt példátlan módon több
napra lezárták az amerikai légteret a polgári
repülőgépek előtt, a fegyveres erőket fokozott harckészültségbe helyezték. George W.
Bush amerikai elnök közvetlenül az események után sugárzott televíziós beszédében azt
mondta: „Több mint terrorcselekmény, valójában háborús cselekmény” történt.
Az elnök közölte, hogy az Egyesült Államok felkutatja a felelősöket, és igazságot
szolgáltat, nem téve különbséget az elkövetők és a nekik menedéket nyújtók között.
Bush 2001. október 26-án írta alá az emberi
jogi szervezetek által hevesen bírált „hazafias
törvényt” (Patriot Act), amely sokkal szélesebb jogkört biztosított a hatóságoknak.
Emellett a második világháború utáni legnagyobb amerikai közigazgatási reform keretében
létrehozták
a
belbiztonsági
minisztériumot, és jelentősen átszervezték az
időnként egymással versengő titkosszolgálatokat, amelyek súlyos mulasztásokat követtek
el, és képtelenek voltak a hatékony fellépésre.
A terrorcselekményt követően világszerte
rendkívül megszigorodtak a repülésbiztonsági
intézkedések.
Bush elnök 2003-ban szeptember 11-ét
nemzeti ima- és emléknapnak, a hazafiság
napjának, 2009-ben Barack Obama elnök a
szolgálat és emlékezés napjának nyilvánította.
Az összedőlt ikertornyok helyén a merényletek tizedik évfordulóján emlékzuhatagot alakítottak ki, a vízesés falának peremére
felvésték a terrortámadások áldozatainak
nevét. Itt minden évben megemlékezéseket
tartanak, és felolvassák az áldozatok névsorát.
A részben föld alatti nemzeti emlékmúzeum
2014 májusában nyílt meg.
A romba dőlt tornyok helyett egy évtized
alatt új épületegyüttest húztak fel. Az első torony 2013 novemberében nyílt meg, a leglátványosabbat és leghatalmasabbat, a One
World Trade Centert 2014. november 3-án
adták át. Az Egyesült Államok létrejöttének

dátumára utaló 1776 láb (541 méter) magas
felhőkarcoló a nyugati félteke legmagasabb
épülete. A harmadik, 329 méter magas felhőkarcoló betonszerkezete 2016 júniusában készült el. 2017. augusztusban visszakerült
eredeti helyére a lerombolt WTC emblematikus szobra, A szféra, Fritz Koenig német művész bronzból készült alkotása.
Az Egyesült Államok a terrorcselekményekre válaszul 2001. október 7-én hadműveletet indított az al-Kaida vezetőjének,
Oszama bin Ladennek menedéket nyújtó afganisztáni tálibok ellen, megdöntve hatalmukat, bin Ladennel 2011. május 2-án
pakisztáni területen végzett egy amerikai
kommandó. A terrorcselekményt kitervelő és
irányító Hálid Sejk Mohamed, bin Laden
egykori műveleti főnöke és négy bűntársa
2003-ban került amerikai kézre. A jogi eljárás
2008 februárjában kezdődött meg ellenük a

guantánamói amerikai haditengerészeti támaszponton. A különleges katonai bíróság hivatalosan 2012 májusában emelt vádat
ellenük terrortevékenységre való összeesküvés, civilek elleni támadások, szándékos emberölés és sérülések okozása, háborús bűnök,
repülőgépek megsemmisítése miatt.
Az amerikai törvényhozás – Barack Obama
elnök vétója ellenére – 2016 szeptemberében
megszavazta azt a törvényt, amely lehetővé
teszi, hogy a terrortámadások áldozatainak
hozzátartozói perelhessék a bűnrészességgel
gyanúsított országokat, így Szaúd-Arábiát is
– a terrortámadások 19 elkövetője közül
ugyanis 15 szaúdi állampolgár volt.
2017. májusban a brüsszeli NATO-csúcs
alkalmával avatták fel a NATO új központjának kertjében a terrortámadások áldozatainak
emlékművét, a WTC egyik leomlott ikertornya 107. emeletének vasbeton darabját.
(MTI)

Az ikertornyok helyén álló emlékmű

Forrás: Wikipédia

Pert indítottak részvényesek
a Volkswagen csoport ellen

Pert indítottak részvényesek
a Volkswagen (VW) csoport
ellen hétfőn Németországban
az autógyártó társaság dízelbotrányával összefüggésben.

A braunschweigi tartományi felsőbíróságon elindult eljárás célja
annak megállapítása, hogy a VW
eleget tett-e a részvényesei és a tőkepiac iránti tájékoztatási kötelezettségeinek
a
dízelüzemű
gyártmányok károsanyag-kibocsátásával kapcsolatos visszaélés
ügyében.
A társaságtól csaknem 1700 részvényes követel kártérítést, intézményi befektetők és kisbefektetők
egyaránt. Álláspontjuk szerint a
VW vezetésében már 2008-ban tudták, hogy nem tudják teljesíteni a
dízelüzemű járművekre az Egyesült
Államokban bevezetett szigorú károsanyag-kibocsátási követelményeket, amit közölni kellett volna a
részvényesekkel és a piaccal.
Azonban a társaság eltitkolta a
fejlesztések kudarcát, és a kibocsátási értékeket meghamisító szoftvert
telepített
dízelmotorok
vezérlősegységébe, és ezzel megkárosította a részvényeseket, mert
amikor 2015-ben nyilvánosságra
került a csalás, a VW-részvény árfolyama több mint 40 százalékkal
gyengült.
A részvényesek szerint együttesen mintegy 9 milliárd euró kárt
szenvedtek. A VW szerint nem történt szabálysértés, a társaság mindenben eleget tett kötelezettségeinek.
A braunschweigi tartományi felsőbíróságon egy úgynevezett mintaperben próbálják tisztázni a
helyzetet, ami azt jelenti, hogy csak
egy részvényesi csoport ügyében
döntenek, és az ítéletet az összes
többi esetben alkalmazzák. A bíróság 13 tárgyalási napot tűzött ki.

Ágazati szakértők szerint viszont a
per elhúzódhat, akár évekig is tarthat.
Amennyiben a bíróság arra a
megállapításra jut, hogy a VW
megsértett valamilyen szabályt és
kárt okozott a részvényeseknek,
újabb eljárások keretében kell meghatározni a kártérítés értékét.
Arndt Ellinghorst, az Evercore
nemzetközi befektetési banki tanácsadó társaság vezető autópiaci
elemzője a lehetséges kártérítés
mértékéről a ZDF német országos
köztelevíziónak nyilatkozva felidézte, hogy a VW-t már több mint
25 milliárd euróra büntették a dízelbotránnyal kapcsolatban. Hozzátette: a társaság likviditási helyzetét
tekintve egyértelmű, hogy azt is átvészelné, ha a részvényesek által
követelt teljes összeget, 9 milliárd
eurót ki kellene fizetnie.
Matthias Casper, a münsteri
egyetem (Westfälische WilhelmsUniversität – WWU) szakértője elmondta: az esetleges újabb
eljárások összetettsége és hosszúsága miatt valószínű, hogy a VW
peren kívül egyezne meg a részvényesekkel a kártérítésről, amelynek
végső összege az eredeti követelésnek nagyjából a fele, vagy akár
annál kevesebb is lehet.
A VW dízelbotránya 2015 szeptemberében kezdődött, amikor az
Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) megvádolta a céget, hogy olyan szoftvert
telepített 482 ezer dízelüzemű
jármű kipufogógáz-tisztító berendezésébe, amely érzékeli a mérés körülményeit. Az autó így a teszteken
a valóságos nitrogén-oxid-kibocsátás töredékét produkálja, vagyis
csal a vizsgán. A VW elismerte a
csalást. Az ügy világszerte a VW
mintegy 11 millió gépjárművét
érinti, ezek közül 8,5 milliót az EUban adtak el. (MTI)

8 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________________ KÖZÉRDEK ___________________________________ 2018. szeptember 12., szerda

Indul a 12. Adj, király, katonát!

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A végrendeletről (IV.)

Amint azt az előző részekben leírtuk, egy végrendeletben több
végrendeleti rendelkezés lehet,
amelyeknek különböző lehet a tárgyuk, a formájuk, valamint természetesen a kedvezményezett
személye. A rendelkezésekre
külön-külön is érvényes azok egyoldalú visszavonásának lehetősége, ugyanúgy, mint magára a
teljes végrendeletre. A végrendeleti
rendelkezések visszavonása kétféle
lehet: a szándékos, valamint a bírósági visszavonás.
Szándékos visszavonás esetén
természetesen az örökhagyó, meggondolva magát, élve diszkrecionális és egyoldalú jogával,
visszavonhatja az előzőleg elrendelt végrendelkezést/végrendelkezéseket, részben vagy egészben.
Formailag a végrendelkezések
visszavonására a végrendelet viszszavonásakor alkalmazandó szabályok az érvényesek.
A végrendelkezéseket kinyilvánítottan, egyértelműen lehet viszszavonni, vagy indirekt módon,
hallgatólagosan, de olyan ügyleteket megkötve, amelyek egyértelművé teszik az örökhagyó
visszavonási szándékát. Az indirekt visszavonás a végrendelkezések visszavonásával egyenértékű,
a hagyományozott vagyontárgy
természetesen csak akkor idegeníthető el, hogyha ez a végrendelkező
tudtával és beleegyezésével történt
(indirekt visszavonás). Ez érvényes
még akkor is, ha az elidegenítés
valamilyen feltételhez is volt
kötve. Ha az elidegenítési ügyletet
utólag megsemmisítik (egy ilyen
keresetben például érdekelt lehet
az eredetileg kedvezményezett
örökös), a végrendelet visszavonása ekkor is érvényes, kivéve azokat az eseteket, amikor az ügyletet
a végrendelkező akarathibája vagy

annak hiánya miatt semmisítették
meg (lipsa sau vicierea consimţământului testatorului), ami egy
idős és beteg végrendelkező esetén
sajnos sokszor megalapozottan feltételezhető. Ugyancsak a végrendelet
visszavonásaként
kell
felfogni azt az ügyletet, amely által
a végrendelkező az illető vagyontárgyat éppen az eredetileg végrendelettel kedvezményezett személy
számára ajándékozási szerződés
formájában származtatja át, feltéve, ha az ajándékozási szerződés
nem tartalmaz olyan feltételeket
vagy kötelezettségeket a kedvezményezett számára, amelyek az
eredeti rendelkezéstől számottevően különböznek. A végrendelkezés visszavonásával egyenértékű a
hagyományozott
vagyontárgy
szándékos megsemmisítése a végrendelkező által.
A végrendelkezések bírósági
visszavonására akkor kerül sor,
amikor a kedvezményezett személy
igazolás nélkül nem hajtotta végre
azt a feladatot vagy kötelezettséget,
amelyet számára az örökhagyó a
hagyomány megkapásának feltételéül előírt. Mentesül ez alól a
szankció alól az a kötelezett személy, aki a végrendeletet valamilyen külső kényszerítő körülmény
miatt nem tudta végrehajtani, kivéve, ha az illető feladat végrehajtása a végrendelkezés érvényességi
feltételeként volt előírva.
A végrendelkezés bírósági viszszavonásának másik esete az úgynevezett hálátlanság esete, amikor
a kedvezményezett hálátlan magatartást tanúsított az örökhagyóval
szemben, amely a törvény szerint a
következő formákban lehetséges:
az örökhagyó vagy hozzá közelálló
személy életének veszélyeztetése,
vagy ilyen irányú cselekedet más
általi elkövetési szándékáról szóló
értesítés mellőzése. Ugyancsak bírósági úton vonható vissza a végrendelkezés abban az esetben, ha a

Szerkesztette: Mezey Sarolta

kedvezményezett büntetőjogi felelősségét állapítják meg az örökhagyó testi épségével vagy emlékével
kapcsolatos tettekért.
A végrendelkezés bírósági viszszavonását egy éven belül lehet
kérni attól a pillanattól számítva,
amikor a visszavonást kérő örökös
– ezeknek használ a végrendelkezés visszavonása, ezáltal az örökölendő vagyon ugyanis növekedik –
tudomást szerzett a hálátlansági
tényállást megalapozó cselekedetről vagy a végrendelkezésben előírt kötelezettség teljesítésének
elmulasztásáról.
A végrendelkezés tárgytalanná/
hatástalanná is válhat a következő
esetekben: a kedvezményezett a
végrendelet megnyitásakor már
nincs életben, a kedvezményezett
valamilyen okból – jogi vagy akár
fizikai – képtelenné válik a hagyomány elfogadására, a kedvezményezett méltatlan az öröklésre, a
kedvezményezett lemond a hagyomány elfogadásáról, a kedvezményezett azelőtt halálozik el, mielőtt
egy, a végrendelkezést felfüggesztő feltétel megszűnik, és a végrendelkezés személyes jellegű volt,
vagyis a kedvezményezett a maga
során azt nem örökíthette tovább, a
hagyomány tárgya megsemmisült
a végrendelkező akaratától független okokból, annak halála előtt
vagy egy felfüggesztési feltétel
megszűnése előtt.
Fontos megjegyezni, hogy az
örökségi vagyon hitelezői kifizetési prioritást élveznek a végrendeleti
kedvezményezettekkel
szemben – nem törvényes örökösökről van szó –, ebben az esetben,
ha a hitelük kifizetésének esélyeit
rontja az illető végrendelkezés,
akkor kérhetik az illető végrendelkezés lecsökkentését olyan módon,
hogy az ne haladja meg a végrendeleti vagyon kifizetési lehetőségeit.

Az új nyugdíjtörvény-tervezetről (2.)

Az új nyugdíjtörvény-tervezetet Neagoe Eugenia, a Megyei
Nyugdíjpénztár
igazgatója
bocsátotta rendelkezésünkre.
Ennek első részét múlt héten
közöltük. Most a minimális
nyugdíj kiszámítását s a
nyugdíj kiszámításának módját ismertetjük.

Másként számolják a minimális
nyugdíjat
A minimális nyugdíj kiszámításánál minden évben az országos
bruttó minimálbért veszik figyelembe. Azoknak, akik legalább 15
év szolgálati idővel rendelkeznek,
az országos bruttó minimálbér 45
százalékát számolják ki, amelyhez
hozzáadódik még egy százalék a
15 fölött teljesített minden egyes
szolgálati évért. Azok a személyek,
akiknek a ledolgozott éveik 10 és
15 év közötti, az országos bruttó
minimálbér 40 százalékát kapják,
amelyhez hozzáadnak még egy százalékot a 10 év fölött teljesített szolgálati évért.
Ezt a módszert annak az igazságtalanságnak a kiküszöböléséért vezették be, amelyet a jelenlegi
törvény fenntartott, és semmilyen
különbséget nem tett a minimálnyugdíjban részesülők között, függetlenül attól, hogy hány év

szolgálati idejük volt. Ugyanis előfordul, hogy egy 12 év szolgálati
idővel rendelkező nyugdíjas ugyanazt az összeget kapja, mint a 35 évet
ledolgozott, de minimálbérrel alkalmazott személy.
A választás lehetősége
A tervezet egy másik újdonsága
a minimális szociális segély választási lehetősége. A 15 év munkaidőnél
kevesebbel
rendelkező
nyugdíjasoknak a törvény életbe lépése előtt három hónap áll rendelkezésükre, hogy válasszanak a
nyugdíj és a minimális társadalmi
segély között. A döntést postán, a

Forrás: internet

nyugdíjpénztártól kapott felbélyegzett borítékban kell közölni, hogy
elkerülhetők legyenek a helyi kirendeltségeknél kialakuló végtelen
sorok.
A 15 évnél kevesebb szolgálati
idővel rendelkezők nyugdíját az új
képlet szerint újraszámolják, és ha
a minimális társadalmi segélynél kisebb összeg jön ki, ez utóbbit kérhetik. Azoknak, akik három hónap
alatt nem döntenek arról, hogy melyik változatot választják, a szolgálati idő alapján kiszámított
nyugdíjat folyósítják.
Kivételt képeznek azok, akik

A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) idén 12. alkalommal szervezi meg az
Erdély-szerte nagy sikernek örvendő Adj, király, katonát! ifjúsági vetélkedőt. Az elmúlt évtized során több tízezer diák és szervező tanár csatlakozott be a programba, tavaly például 60-nál is több település, illetve
közel 3000 diák vett részt a vetélkedő különböző szakaszain.
A vetélkedő célja a fiatalok körében a család szerepének és a gyermekvállalás felelősségének hangsúlyozása, valamint egy egészséges nemzettudat kialakítása. A szervezet meggyőződéssel vallja, hogy a magyar
nemzet gyarapodása mindannyiunk közös ügye. A vetélkedő üzenetével
ezen ügy vállalásának fontosságát kívánja hirdetni.
A verseny a IV-VIII. osztályos tanulókat célozza meg. Az említett korosztály (10-15 évesek) képezi ugyanis azt a réteget, amely éppen a kamaszkor küszöbét jelenti, és gyermeki őszinteséggel szemléli a világot,
nyitott arra, formálni és alakítani lehet ember-, világ-, illetve jövőképét.
A korábbi évektől eltérően, idén a helyi szakaszokról továbbjutó diákok
automatikusan bejutnak a MindentEldöntőbe, hogy minél több résztvevő
átélhesse az ottani fokozott hangulatot és élményt.
Az idei vetélkedő menete a következő:
1. Regisztrálni szeptember 10-étől szeptember 17-ig lehet
az alábbi regisztrációs link kitöltésével és beküldésével:
https://mit21.typeform.com/to/m9R34O
A sikeres bejelentkezés után mindenkit levélben értesítenek a soron következő szervezési teendőkről.
2. A mesefüzetek kézhezvétele és a helyi szakaszok megszervezése októberben történik.
3. A továbbjutó diákok részvétele a november 2-i MindentEldöntőn,
Nagyenyeden.
A MIT munkatársai arra biztatnak minden régi és új szervezőt, tanárokat és civil szervezeti személyeket, hogy csatlakozzanak az értékteremtő
programhoz, és legyenek a 12. Adj, király, katonát! helyi szervezői.
További részletekért keressék fel a honlapot (mitesek.net) vagy a program Facebook-oldalát (https://www.facebook.com/adjkiralykatonat), illetve felmerülő kérdéseikre szívesen válaszolnak a mit@mitesek.net
címről.

Öt évre érvényes
a fegyvertartási engedély

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség felhívja az érdekeltek
figyelmét,
hogy
a
fegyverviselési engedély öt
évig érvényes, amit a kibocsátástól, illetve a megújítástól számítanak.

Mielőtt még az ötévi érvényességi határidő lejár, a fegyverviselési
engedély birtokosának kötelessége
a lakhely szerinti rendőrségen jelentkezni a metodológiában (2018.
évi 11-es számú kormányhatározat)
leírt dokumentumokkal és a jogosítványon szereplő fegyverrel.
A fegyvertartási engedélyt az illetékes hatóság abban az esetben
hosszabbítja meg újabb öt évvel, ha
a tulajdonos eleget tesz a 2004. évi
295-ös számú törvény 14. cikkelyé-

öregségi nyugdíjban részesülnek, és
rendelkeznek azzal a minimális 10
és 15 év közötti szolgálati idővel,
ami akkor volt érvényben, amikor
nyugdíjba vonultak. Ez a kivétel
csak azokra érvényes, akik a törvény életbe lépésekor már nyugdíjasok. A tervezet előírja, hogy az a
személy lehet nyugdíjas, aki legkevesebb 15 év szolgálati idővel rendelkezik. Akik a törvény életbe
lépésének pillanatában 15 évnél kevesebb szolgálati idővel rendelkeznek, szociális segélyben részesülnek.
A törvénytervezet leszögezi,
hogy beszámítanak minden juttatást, pótlékokat, teljesítménybért,
13. fizetést, túlórákat, prémiumokat, díjakat és egyéb bónuszokat,
amelyekre társadalombiztosítási járulékot vontak és fizettek.
Hivatalból 10 százalék jár azoknak, akik 1975. február 1-je és
2001. április 1-je között dolgoztak.
Ez a százalék növelhető, amennyiben a nyugdíjas erre vonatkozó bizonyító iratokat mutat be.
Amennyiben az igazolások figyelembevételével újraszámított nyugdíj kisebb lesz, az eredeti 10
százalékos emeléssel kiszámolt
nyugdíj marad érvényben. Ezt a
módosítást az indokolja, hogy jóllehet a fent említett jövedelmekre befizették a nyugdíjjárulékot, ezeket
ez idáig nem vették figyelembe. A

nek 1. bekezdése c), f), h) és i)
pontjaiban előírtaknak, továbbá
igazolja az évi lőgyakorlat elvégzését engedélyezett céllövöldében. Ez
alól kivételt képeznek a vadászfegyverek tulajdonosai.
A fegyverviselési engedély birtokában az ezzel járó jogok megmaradnak abban az esetben is, ha az
illető a fegyvert eladja, adományba
vagy bérbe, használatba adja. Ellenkező esetben a büntető törvénykönyv 342. cikkelyének 6.
bekezdésének előírásait alkalmazzák. Az illetékes osztály ügyfélfogadási programja: kedden 9-12 óra
között, csütörtökön 12-15 óra között.
Telefonszámok: 0265/ 202 505,
0265/202 507. (m.)

tervezetben a különleges és speciális feltételekre, illetve a volt munkacsoportokra vonatkozó előírások
megmaradnak.
A nyugdíj kiszámítása
A nyugdíj kiszámításához egy
képletet alkalmaznak, a nyugdíj
összege egyenlő az összegyűjtött
pontok száma és a referenciapont
értékének szorzatával. Az összegyűjtött pontok számát az éves
pontszámok összege adja, az éves
pontszámot pedig úgy kapjuk meg,
hogy a havi pontszámok összegét
elosztjuk 12 hónappal. A havi pontszám egyenlő a bruttó jövedelem és
az országos bruttó átlagbér hányadosával. A referenciapont értékét
2021-ben 75 lejben állapítják meg.
A referenciapont értékét úgy számolták ki, hogy a nyugdíjpont
2021-re előirányzott értékét, 1 875
lejt elosztottak 25-tel, azaz az átlagos szolgálati idővel.
A törvény 2021-ig több szakaszban lép életbe. A nyugdíjpont értékét a következőképpen állapították
meg: 2019-ben 1 265 lej, 2020-ban
1 775 lej, 2021-ben pedig 1 875 lej
lesz. 2022-től a referenciapont értékét az éves inflációs rátával igazítják ki.
Romániában jelenleg hozzávetőlegesen ötmillió nyugdíjas van. A
parlament a tervek szerint október
folyamán fogadja el az új nyugdíjtörvényt. (m.s.)
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Újabb döntetlen, de most már elégedettek a románok

Denis Drăguş (21) kezdőként mutatkozott be a Cosmin Contra (j1) irányította nemzeti együttesben

idő hajrájában közel kerültek az
egyenlítéshez. A 38. percben Stanciu szabadrúgása elkerülte a kaput,
a labda útjában álló Ţucudean megpróbált belepöccinteni, hogy a játékszer irányt változtasson, de
elhibázta. Az utolsó percben pedig
Chipciu a büntetőterület széléről
eresztett el egy lövést, viszont Kolarov beleállt a labdába, amely így
a keresztlécen csattant.
Szünet után újra Chipciu és Kolarov került főszerepbe: a büntetőterületen
cselezgető
román
futballistát a házigazdák csapatkapitánya óvatlanul megbillentette, a
labdás játékosnak pedig több sem
kellett, azonnal a gyepen hevert. A
bíró szabálytalanságot ítélt, így tizenegyes és gól következett, szerzője Stanciu a 48. percben (1-1). A
döntetlen állásnál kissé leült a mérkőzés, az újabb román próbálkozásra mintegy negyedórát kellett
várni: az újonc Drăguş lövéssel
zárta cselezgetős magánszámát,
amely elkerülte a kaput. Szerbia
rögvest válaszolt, Mitrovics 20 méterről fölé durrantott. Nem így a 63.
percben, amikor három ellenfél

vics-Szavics közelről mellé fejelt,
egy perc múltán pedig megszületett
a meccs első találata: Kolarov lövését még védte Tătăruşanu, a kipattanót a földre bukott Mitrovics
sarokkal a hálóba gyötörte (1-0).
A vezetés tudatában a szerbek
kissé kiengedtek, és hagyták többet
Egybehangzó szakmai vélemé- labdázgatni a románokat, akik a félnyek szerint a Cosmin Contra irányította alakulat jobban játszott,
Jegyzőkönyv
mint a Montenegró elleni, hazai
Labdarúgó Nemzetek Ligája, C osztály, 4. csoport, 2. forduló: Szerbia – Romáösszecsapáson, amely 0-0-ra zárult.
nia
2-2 (1-0)
A hétfő este szerzett egy pont
Belgrád, Partizan-stadion, vezette: Vladiszlav Bezborodov (orosz).
ugyanakkor azért is értékesebb,
Gólszerzők: Alekszandar Mitrovics (26., 63.), illetve Nicolae Stanciu (48 –
mert az oroszországi vb-n részt vett
büntetőből), George Ţucudean (68.).
gárda ellenében született, amely
Sárga lap: Alekszandar Kolarov (47.), illetve Alexandru Chipciu (42.), Ciprian
tisztességgel helytállt a világ legTătăruşanu (85.).
jobbjainak nyári seregszemléjén.
Szerbia: Marko Dmitrovics – Antonio Rukavina, Uros Szpajics, Milos
A román edző hat poszton módoVeljkovics, Alekszandar Kolarov – Nemanja Makszimovics, Szasa Lukics (71. Nesította a csapat összetételét a Monmanja Matics) – Adem Ljajics (77. Alekszandar Prijovics), Szergej Milinkovicstenegró elleni találkozóhoz képest,
Szavics (64. Filip Kosztics), Dusan Tadics – Alekszandar Mitrovics.
a kezdők között az újonc Denis
Románia: Ciprian Tătăruşanu – Cristian Manea, Cristian Săpunaru, Mihai
Drăguş is helyet kapott.
Bălaşa, Nicuşor Bancu – Paul Anton, Răzvan Marin – Alexandru Chipciu (90+4.
Első veszélyes helyzetét a 7.
Dorin Rotariu), Nicolae Stanciu, Denis Drăguş (61. Alexandru Mitriţă) – George
percben tudta le az alakulat, amikor
Ţucudean (82. Claudiu Keserü).
Chipciu estében célozta meg a
kaput, majd nem sokkal később Ţucudean éles szögből mellé lőtt. Nem
Műtéten túl:
késlekedett a szerb válasz sem, Ljahat hónapot is lábadozhat Vlad Chiricheş
jics szögletlabdáját Mitrovics kapura fejelte, Tătăruşanu pedig a
Megműtötték a román labdarúgó-válogatott csapatkapitányát: Vlad
keresztlécre pattintott. A házigazChiricheş keresztszalag-szakadást szenvedett a Montenegró elleni
dák ezután nem engedték ki a kemérkőzésen, bal térdét pedig hétfőn délután Nápolyban operálták. A
zükből a kezdeményezést, és
beavatkozás sikeres volt, a játékos mintegy hat hónap múlva térhet
beszorították saját térfelére a román
vissza, tudatta klubja, az olasz Serie A-ban szereplő Napoli.
együttest. A 25. percben MilinkoMásodik mérkőzésén is döntetlenre játszott a román labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligájában. A C osztály
4. csoportjában hétfőn este 22-re zárult a Belgrádban rendezett,
Szerbia
elleni
találkozó.

Tizenhárom góllal hangoltak a rajtra

Lejátszotta utolsó előkészületi mérkőzését a 2. ligás
bajnoki rajt előtt a Marosvásárhelyi CSM teremlabdarúgó-csapata. Ha korábban élvonalbeli ellenfelekkel
készült a rajtra, és teljesítményével azt igazolta, hogy
inkább az 1. ligában lenne a helye, a marosvásárhelyi
csapat ezúttal a 2. ligában szerepelő Gyergyószentmiklósi Inter ellen lépett pályára, tekintve, hogy az élvo-

nalban a hétvégén elrajtolt a bajnokság. Az eredmény,
13-0 (4-0) a CSM javára, az előbbi megállapításunkat
húzza alá, és bizakodásra ad okot, hogy az új csapatnak sikerül a feljutás célkitűzésének teljesítése. A CSM
az első mérkőzését idegenben, Karácsonkő otthonában
játssza, a találkozót pénteken 18 órai kezdettel rendezik
a 2. liga nyitómérkőzéseként. (b)

(Manea, Bălaşa és Anton) között is
megtalálta a módját a labdaátvételnek és lövésnek, a labda pedig a hálóban pihent meg (2-1).
Az ismét hátrányba került román
csapat nem adta fel, öt perccel később Stanciu lőtt egy nagyot, a
Szpajics mentését követő szögletből pedig megszületett az egyenlítő
találat: Ţucudean közelről a rövidbe
küldött egy védhető labdát (2-2).
Ezután a szerbek erősítettek bele,
hiszen nagyon szerették volna maguknak a győzelmet, de sem Tadics
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(70.), sem Prijovics (83., 85.) nem
tudott túljárni Tătăruşanu eszén. A
végén pedig szinte jött a kegyelemdöfés: a menet közben beállt Mitriţă
ajtó-ablak helyzetben nem tudott
gólt rúgni Dmitrovicsnak, a támadó
középpályás a rövid sarkot választotta, és a szerb kapus hárított.
A román csapat kétpontos a
Nemzetek Ligájában, és legközelebb Litvániával játszik a sorozatban (idegenben, október 11-én),
majd Szerbiát látja vendégül (október 14-én).

Olasz vereség Portugáliában

Az Európa-bajnok portugál labdarúgó-válogatott egygólos győzelmet aratott
az olasz csapat felett a Nemzetek Ligája hétfői játéknapján. Az egyetlen A osztályos meccsen a portugál csapatban, amelynek győztes gólját André Silva szerezte a második félidő elején, nem volt ott a Juventus sztárja, Cristiano Ronaldo.

A B osztály találkozóján a törökök kétgólos hátrányról fordítva 3-2-re győztek
a nyáron vb-negyeddöntős svédek vendégeként.
Eredmények:
* A osztály:
3. csoport: Portugália – Olaszország 1-0 (0-0); az állás: 1. Portugália 3 pont/1
mérkőzés, 2. Lengyelország 1/1 (1-1), 3. Olaszország 1/2 (1-2)
* B osztály:
2. csoport: Svédország – Törökország 2-3 (1-0); az állás: 1. Oroszország 3
pont/1 mérkőzés (2-1), 2. Törökország 3/2 (4-4), 3. Svédország 0/1
* C osztály:
1. csoport: Skócia – Albánia 2-0 (0-0); az állás: 1. Skócia 3 pont/1 mérkőzés
(2-0), 2. Albánia 3/2 (1-2), 3. Izrael 0/1
4. csoport: Szerbia – ROMÁNIA 2-2 (1-0), Montenegró – Litvánia 2-0 (2-0); az
állás: 1. Montengró 4 pont (2-0), 2. Szerbia 4 (3-2), 3. ROMÁNIA 2, 4. Litvánia 0
* D osztály:
1. csoport: Andorra – Kazahsztán 1-1 (0-0); az állás: 1. Grúzia 6 pont, 2. Andorra 2, 3. Lettország 1 (0-1), 4. Kazahsztán 1 (1-3)
3. csoport: Málta – Azerbajdzsán 1-1 (1-1), Koszovó – Feröer-szigetek 2-0 (0-0);
az állás: 1. Koszovó 4 pont, 2. Feröer-szigetek 3, 3. Azerbajdzsán 2, 4. Málta 1

Az UEFA egy harmadik kupasorozatot tervez a BL és az EL mellé

Räikkönen az idény végén távozik a Ferraritól

Az idény végén távozik a
Forma–1-es Ferrari istállótól a
2007-ben világbajnok Kimi Räikkönen, akinek a helyére a maranellói csapat saját nevelésű pilótája, a
monacói Charles Leclerc érkezik.
A finn versenyző kétéves szerződést kötött a Sauberrel, amelynek
színeiben 2001-ben debütált az F1ben. A Ferrari kedd délelőtt jelentette be, hogy nem hosszabbít
szerződést a 38 éves Räikkönennel,
aki az eddigi utolsó egyéni vbcímet nyerte 11 évvel ezelőtt a Ferrarinak.
Räikkönen rövid idővel ezután a
saját Instagram-oldalán írt bejegyzést arról, hogy a következő két
idényben visszatér a Sauberhez,
„ahol minden elkezdődött”.
A Ferrari ezt követően közölte,
hogy a finn helyére saját nevelésű
versenyzőjét, a tavalyi Forma–2-es
bajnok Leclercet ülteti, aki így csapattársa lesz a négyszeres világbajnok német Sebastian Vettelnek.

Az Európai Klubszövetség támogatja az elképzelést, amely elsősorban a kisebb nemzetek klubjai számára biztosítana nemzetközi szereplési lehetőséget

Räikkönen 2014-ben tért vissza
a Ferrarihoz, amelyben 2007 és
2009 között is versenyzett. A finn
sztár 2001 óta 285 Forma–1-es
versenyt teljesített, s bár 2010-ben
és 2011-ben ralizott, az F1-ben eltöltött csaknem 16 év alatt 20 futamgyőzelmet
aratott,
100
alkalommal állt dobogón és 18szor rajtolhatott a pole pozícióból.
Legutóbb másfél hete, a monzai

Olasz Nagydíjon startolt az első
rajtkockából, az időmérő edzésen
megfutott 1:19.119 perces ideje
pedig a Forma–1 történetének valaha volt leggyorsabb köre lett.
Leclerc a tavalyi F2-es bajnoki
diadala után az idei évben a Saubernél kapott lehetőséget, s az előzetes várakozásokat túllépve 14
futamon 13 pontot szerzett a mezőny egyik leggyengébb autójával.

Az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) végrehajtó bizottságának
az áldása szükséges még ahhoz,
hogy zöld utat kapjon az elképzelés,
miszerint a Bajnokok Ligája és az
Európa-liga mellett egy újabb sorozat is elindulhasson a 2021/22-es
szezonban.
Az új kupakiírás célja, hogy a
nemzetközi porondon 96-ra emelkedjen a mérkőző csapatok száma.
Az Európai Klubszövetség elnöke, Andrea Agnelli részletesen vázolta a javaslatot az elképzelt új
rendszerről. „Az UEFA végrehajtó
bizottsága jóváhagyásának megérkezéséig zöld utat adtunk a harmadik kupa bevezetésére, ennek
köszönhetően a részt vevő klubok
száma 96-ra emelkedne a 2021/22-

es szezonban. A már meglévő nemzetközi meccsnaptár részletes elemzése szükséges ahhoz, hogy
előállhassunk az új, 2024 utáni modellel. A jelenlegi rendszer korszerűsítésre szorul” – magyarázta az
olasz elnök. Várhatóan a Bajnokok
Ligája szervezésében nem lesz változás, az Európa-ligában viszont lehetnek módosítások, hogy minőségi
javulás
legyen
tapasztalható.
Mindez azt jelentené, hogy az EL
mezőnyének csapatlétszámát a BLhez hasonlóan 32-re csökkentenék.
A kisebb nemzetek csapatai pedig
inkább az új (harmadik számú) kupasorozatban mérnék össze tudásukat, az itt szervezett mérkőzéseket
pedig nagyrészt online platformokon lehetne majd megtekinteni.
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Módosult a csúcstechnológia
fejlesztésére szánt
állami támogatásra
vonatkozó jogszabály

Június 28-án bocsátották ki
a 476/2018-os kormányrendeletet, amely a Hivatalos
Közlöny július 9-i 580-as
számában jelent meg. A jogmódosította
a
szabály
807/2014-es kormányhatározatot, amely lehetővé teszi
azt, hogy a csúcstechnológia
terén működő cégek vállalkozásfejlesztésre állami támogatást kapjanak.

Az új rendelet szerint a beruházás értéke 10 millió euró helyett 3
millió euró lehet. Tehát nem kell
nagyobb beruházásban gondolkodni, mint 3 millió euró, amelyet
meg lehet majd hitelezni. A továbbiakban megkönnyítették a pályázási feltételeket. Első lépésként
eltörölték a pontrendszert, továbbá
egyszerűsítették az üzleti tervet, és
lehetővé tették, hogy a beruházási
tervet az érintettek a finanszírozási

kérvény benyújtása után készítsék
el, illetve nyújtsák be a hatósághoz. Maros megyében a kereskemikrodelmi kamaránál a
hitelekkel foglalkozó Burca Costel
tanácsos nyújt bővebb tájékoztatást a pályázási lehetőségről a
0721-020-072-es telefonszámon
vagy a costel.burca.bv@anaf.ro email-címen.
Felkérik az érdekelt cégeket,
hogy ha tanácsot szeretnének
kapni a pályázással kapcsolatban,
jelezzék a 0265-269-218-as telefonszámon, a 0265-269-219-es
faxon, vagy a kereskedelmi kamara office@cciams.ro e-mailcímén, ugyanis több jelentkező
cég esetében az elkövetkezendő
időszakban a tanácsos több tájékoztató konferenciát is tart – tájékoztatott Pop Vasile, a Maros
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. (v.gy.)

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 a 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 a kedvesével; Márton Ákosfalváról a játékszenvedélyből gyógyult ki a
segítségével; Marika hálás, mert megszabadult a kötésektől, és ismét boldog
lehet; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy újra együtt lehet a feleségével,
hosszú és szomorú távollét után.
Hívják bizalommal Klara asszonyt!
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

LAKRÉSZ külön bejárattal, búto-

rozva, az Orvosi Egyetem közelében

magánházban kiadó. Tel. 00-49-

15789198286. (1946-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-

621. (1919-I)

DIÓT vásárolunk. Tel. 0752-556-343.
(10283)

BORSZŐLŐ rendelhető Ákosfalván. Tel.
0756-811-553. (mp.)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-

258. (1919-I)

ELADÓ szőlőprés. Tel. 0365/441178. (10276-I)

Szeptember volt, mikor életed véget
ért. Bánatot ránk hagyva, örökre
elmentél. Ott voltál mellettem jóbanrosszban, te voltál az, akiben mindig
megbíztam. Hozzád már csak a
temetőbe mehetünk, virágot csak
néma sírodra tehetünk. Minden érted
hulló
könnycsepp
nyugtassa
álmodat.
Fájó szívvel emlékeztünk szeptember 11-én a kisillyei születésű
KERESTELY FERENCRE halálának
első évfordulóján.
Drága emlékét őrzi bánatos felesége,
lánya és családja, fia és családja, és
mindenki, aki őt szerette.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (10304-I)
„Az én életem hamarabb véget ért,
mint szerettem volna,
Ti tudjátok, hogy nem tehetek róla.
Ne sírjatok, én már nem szenvedek,
a fájdalom a tiétek, hogy én nem
lehetek veletek.”
Fájó szívvel emlékezünk szeptember
12-én DRĂGULESCU LÁSZLÓRA
halálának 5. évfordulóján.
Bánatos édesanyja, testvérei, Babi,
Levente és családjuk. (10309)

ELHALÁLOZÁS

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0748-977-768.
(10277)

ELADÓ 165 cm-es tárcsás kasza,
váltóeke (2-es, 4-es). Tel. 0743-860-354,
0745-404-666. (10328)

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(9701)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cse-

répforgatást, régi tető javítását, csa-

tornajavítást.

kedvezmény.

(10231-I)

Tel.

Nyugdíjasoknak

0748-901-446.

ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjavítást, Lindab lemezzel tetőfedést, csa-

tornapucolást. Tel. 0720-817-490.

(10232-I)

NYUGDÍJASOKNAK 16%-os kedvez-ménnyel vállalok tetőjavítást,
csatornakészítést, lefolyókészítést.
Tel. 0726-638-909, János. (10205)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (10239)

KIADÓ garázs a Prieteniei utcában.

Tel. 0754-751-829. (10271-I)

HOOS

tizedik
godjál

(10294)

szívvel

JENŐRE

békében!

aggódó édesanya, pótolhatatlan

nagymama,

LÁSZLÓ MARGIT
szül. Bereczki

62 évesen szeptember 8-án el-

hunyt Budapesten. Kegyetlen
volt a sors, de szereteted örökké

itt marad velünk.

Emléked le-

gyen áldott, nyugodjál békében!

Bereczki Sándor és családja.
(10300-I)

Nyu-

Szerettei.

magadban.

Nyugodjál

csendesen, legyen békés álmod,

találj odafenn örök boldogságot.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett feleség, édesanya,
anyós, testvér, rokon és szom-

széd,

JÁNI ILONA

életének 63. évében csendesen

megpihent. Utolsó útjára 2018.

szeptember 12-én 15 órakor kísérjük a Jeddi úti városi temetőbe.

Búcsúzik tőle szerető férje, fia,
menye, testvérei, sógora

és sógornője.

nyugalma csendes! (10315-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett feleség, édesanya,
anyós, nagymama, dédmama,

anyatárs, rokon és jó szomszéd,
TAR MAGDOLNA
(Duci)

született SIPOS MAGDOLNA

életének 82. évében megtért Teremtőjéhez.

Temetése

2018.

szeptember 13-án 14 órakor lesz
a református sírkertből, református szertartás szerint. Emléke le-

gyen áldott!

A gyászoló család. (10306-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,

dédnagymama, testvér, rokon és
született ZÁPP CORNELIA

halálának

tél

Emléke legyen áldott,

özv. BÍRÓ ANDRÁSNÉ

emlékezünk

évfordulóján.

szívvel, de Isten akaratát elfo-

szomszéd,

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó

Fájdalomtól megtört, szomorú

testvér, drága húgom, jó rokon,

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

harmonikaajtókat,

hagyva, melyet türelemmel visel-

gadva tudatjuk, hogy a szeretett

MINDENFÉLE

ket,

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-

életének 93. évében csendesen
elhunyt. Temetése szeptember

14-én de. 11 órakor lesz a kört-

vélyfájai temetőben. Nyugodj bé-

kében!

A gyászoló család. (10326-I)

Fájó szívvel tudatom mindazok-

kal, akik szerették és tisztelték,

hogy a szeretett édesapa, nagyapa és dédnagyapa,

BÉKEFFY SÁNDOR LÁSZLÓ

2018. augusztus 27-én elhunyt.
Temetése 2018. szeptember 13-

án, csütörtökön 14 órakor lesz a

római katolikus temetőben. Em-

léke legyen áldott!

Gyászoló szerettei. (10320-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel búcsúzunk szere-

tett szomszédasszonyunktól

és

kománénktól,

JÁNI

ILONKÁTÓL. Őszinte részvé-

tünk a gyászoló családnak.

Isten

Koós

nyugtassa
János

(10307-I)

és

békében!

családja.
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A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk
bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62673-I)
AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0740-393-060, 0265/223-902. (sz.-I)

ÉPÍTKEZÉSBEN jártas FESTŐ, KŐMŰVES SZAKEMBERT alkalmazok. Tel. 0758-954-729. (10251)

A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. 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 telefonszámon. (61685-I)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ kertjének a karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL
NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (61685-I)

SZÁMÍTÓGÉPEK FELÚJÍTÁSÁHOZ és KOZMETIKÁZÁSÁHOZ keresünk MUNKATÁRSAKAT. Átlagosnál magasabb jövedelem! 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
telefonszámon. (61685-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG IRODAI MUNKÁRA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Az önéletrajzokat a
fulop.lorand@catalogafaceri.ro e-mail-címre várjuk. Tel. 0748-380-520. (20514-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez három TEHERAUTÓSOFŐRI állás – COR-kód 833204 – betöltésére, meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: szeptember 18-án 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a 0265/328-888-as
telefonszámon. (sz.-I)

A Népújság
hirdetési irodájában
felveszünk

APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI JELENBE.

A diákok figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti
a marosvásárhelyi lakhelyű és tartózkodási helyű diákokat és szüleiket, hogy a következő három hónapra a minden vonalra érvényes ingyenes autóbuszbérleteket 2018. szeptember 10-étől lehet
kiváltani. Az új bérletek szeptember 10. – december 31. között érvényesek.
A bérlet személyesen vagy a szülő, gyám által vehető át, az
alábbi iratok felmutatásával:
– kérvény – típusnyomtatvány (a jegyirodáknál lehet kérni)
– a diák személyazonossági igazolványának vagy keresztlevelének másolata
– a szülő/gyám személyazonossági igazolványának másolata, ha
a diák 14 éven aluli
– a 2018–2019-es iskola évre érvényes iskolai igazolás
– személyazonossági típusú fénykép annak, aki először kér bérletet.
Személyes átvétel (aláírás), illetve telefonszám szükséges a jobb
kapcsolattartás érdekében.
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás főtéri, kövesdombi, tudori (Favorit), valamint az Auchan üzletkomplexumnál levő buszjegyirodáinál adják ki.
Az igazgatótanács
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Maros Megyei Tanács
Álláshirdetés

A Maros Megyei Tanács 2018. október 4-én versenyvizsgát szervez a megyei tanács Gazdasági Igazgatóságához tartozó Transilvania Motor Ring
komplexum ügyintéző-karbantartó szolgálata keretében a következő szerződéses állások betöltésére:
1. szolgálatvezető – egyetemi tanulmányok – egy
állás;
2. IA referens – középfokú tanulmányok – egy állás;
3. szakképzett munkás (karbantartó és javító villanyszerelő), I. fokozat – közép és/vagy általános
iskolai tanulmányok – egy állás;
4. szakképzetlen munkás, I. fokozat – közép és/vagy
általános iskolai tanulmányok – 1 állás;
5. gondnok – középiskolai és/vagy általános iskolai
tanulmányok – egy állás;
A versenyvizsgán való részvétel feltételei, a bibliográfiai anyagok, a jelentkezési dossziéhoz szükséges iratok jegyzéke ki van függesztve az intézmény
székhelyén, illetve elérhető a megyei tanács honlapján is: www.cjmures.ro .
Részletesebb tájékoztatást lehet kérni a 0265-263211-es telefonszámon az 1234-es belső számot
kérve.
Elena Popa,
a humánerőforrás-szolgálat
osztályvezetője

