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A román tarka napja

Rangos állattenyésztői rendezvény

Egy nap múlva
világtalálkozó!

Június 28–30. között, péntektől vasárnapig a tartalmas és közérdekű előadásoktól a városnéző túrákig, a
néptánctól és népzenétől a kamarazenéig, a fotókiállítástól a sikeres marosvásárhelyiek életútjának a bemutatásáig igen tartalmas és színvonalas
program várja az érdeklődőket.

____________2.
Beruházások
Nyárádmagyaróson

Párhuzamosan több nagyobb beruházás fut a községben, amelyeket idén át
szeretnének adni. Ha semmi rendkívüli
nem adódik közben, júliusban Torboszlóban óvodát, Nyárádselyében aszfaltutat,
augusztusban Magyaróson kultúrotthont, októberben iskolát avatnak.

A múlt hét végén harmadszorra szervezte meg a Szarvasmarha-tenyésztők Országos Föderációja, a hazai termékminősítő szervezet, a Mesterséges Megtermékenyítő
Szervezetek Országos Szövetsége és a tófalvi Semtest BVN
a román tarka napját, amelynek célja a hazai tej- és húshasznú szarvasmarha tenyésztésének népszerűsítése volt.

Vajda György

Fotó: Vajda György

A rendezvény több helyszínen zajlott. A Maros Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara gyűléstermében találkozhattak a gazdák az állami intézmények képviselőivel, a szakmai fórumot a prefektúra nagytermében tartották, a termékbemutató a főtéren volt, 22-én pedig egy Maros megyei
mintafarmot kerestek fel a résztvevők.
A többnapos rendezvényen a szakembereknek, a szakpolitikusoknak,
a különböző szakterületeken tevékenykedőknek, valamint a kutató(Folytatás a 6. oldalon)

____________5.
Folytatódik
a háztartási gépek
roncsprogramja

A roncsautóprogram mintájára kidolgozott kezdeményezés révén az érdekeltek idén is értékutalványra
válthatják régi típusú háztartási eszközeiket, és az így kapott vouchert energiatakarékos gépek vásárlására
használhatják. Amikor a vásárló megkapja az új háztartási gépet, le kell
adnia egy ugyanolyan, régi, kevésbé
energiahatékony eszközt.

____________8.

Pusztába kiáltott ajánlások?
Mózes Edith

A Velencei Bizottság, az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve, amelynek fő tevékenysége az alkotmányozási tanácsadás a tagállamok számára, de amely emellett
a kisebbségi, illetve választási joggal is foglalkozik, a román igazságszolgáltatásról szóló, június 21-én elfogadott jelentésében sajnálattal vette tudomásul, hogy a romániai igazságügyi reformnak
a 2018. októberi jelentésében beazonosított legproblémásabb elemeit vagy nem módosították, vagy súlyosbodtak. Aggasztónak nevezte, hogy a kormány sürgősségi rendeletekkel módosítja a
törvényeket, annak ellenére, hogy az alkotmány értelmében ezeknek
kivételes jellegű intézkedéseknek kellene lenniük.
A jelentés felhívja a figyelmet, hogy a kulcsfontosságú állami intézmények működését garantáló alapvető szabályok előkészítés és
konzultáció nélkül, túl gyorsan és túl gyakran változnak, a törvényszövegek nem világosak, és felkéri a hatóságokat, drasztikusan korlátozzák a sürgősségi kormányrendeletek használatát.
A bizottság szerint az igazságszolgáltatási törvénycsomag további módosításainak a rendes jogalkotási eljárást kellene követniük. Ugyanakkor tisztázatlannak nevezi a lazán meghatározott
jogkörrel rendelkező, az igazságszolgáltatásban elkövetett bűncselekményeket kivizsgáló különleges ügyészség létrehozásának indokait. Felrója, hogy az ügyészek kinevezése ebbe az ügyészségbe
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 177. napja,
hátravan 188 nap.

Ma JÁNOS és PÁL, holnap
LÁSZLÓ napja.
LÁSZLÓ: szláv eredetű, elemeinek jelentése: hatalom és
dicsőség.

IDŐJÁRÁS

Napos, meleg idő
Hőmérséklet:
max. 290C
min. 160C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. június 25.

1 EUR

4,7205

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,1484
1,4561

190,5222

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

Roman Kim Marosvásárhelyen

Roman Kim, a világhírű hegedűművész hamarosan Marosvásárhelyre érkezik. Az ifjú, ennek ellenére világszerte
hírnevet szerzett modern művész lenyűgöző tehetségének
híre internetes videóin keresztül terjedt el, melyek nyomán
a világ legnagyobb és legnevesebb koncerttermeiben léphetett fel. Ötéves korában kezdett el hegedűn játszani, hétévesen nyerte első nemzeti versenyét. A Moszkvai
Központi Zeneiskolában Maxim Vengerov és Galina Turtchaninova tanítványa volt, majd a Musikhochschule Köln
intézményében tanult Viktor Tretyakovnál. Azóta számos
verseny győztese. Az erdélyi turnéjának keretében zajló
marosvásárhelyi koncertre július 3-án, szerdán 19 órától a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban kerül sor. Jegyek a
biletmaster.ro oldalon kaphatók.

Kistermi előadások
nagytermi stúdiótérben

A nagy melegre való tekintettel a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház a nagytermi stúdiótérbe költözteti kistermi előadásait. Itt látható június 26-án, szerdán 19.30 órától Pozsgai
Zsolt Liselotte és a május című tragikomédiája, 27-én, csütörtökön 19 órától pedig Gerhart Haupmann A patkányok
című darabja. Az előadásokra jegyek válthatók a színház
Kultúrpalotában működő jegyirodájában (telefonszám:
0372-951-251), a színházi jegypénztárban (telefonszám:
0365-806-865) és online, a www.biletmaster.ro honlapon.
Előadások előtt egy órával ezúttal a nagyteremnél működő
jegypénztár lesz nyitva.

Ballagás a Sapientián

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának ballagási rendezvénysorozata június 27-én 18 órakor a hagyományos
kocogással kezdődik. Ezt követően 19 órakor a szervezők
gulyással várják a végzős hallgatókat, valamint a kocogás
résztvevőit az egyetem campusán, majd 21 órától kezdődik a placcos buli. 29-én, szombaton 9 órakor tartják az
utolsó „osztályfőnöki” órát, majd 10 órától kerül sor a ballagási ünnepségre az egyetem aulájában. Június 30-án 20
órától kosaras bál lesz az aulában, zenél a Kovács Band.

Felvételi a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetemen

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Karán július 22-én kezdődik a felvételi alap- és magiszteri képzésre. A beiratkozásra, amely alatt szokás szerint intenzív
felkészítő hetet tartanak az érdeklődő diákok számára, július 15-20. között kerül sor. További információk az egyetem honlapján (www.szini.ro, www.uat.ro) és az egyetem
hirdetőfelületein.
Tel-fax:
0265-266-281,
e-mail:
felveteli@uat.ro, székhely: Köteles Sámuel utca 6 szám.

Folytatják a rovarirtást

Június 25–29. között Marosvásárhelyen folytatják az éjszakai rovarirtást. A megyeszékhely közterületein este 10 és
reggel 9 óra között négy járműből szórják a permetet – tájékoztatott Moldovan Florian, a közterületek karbantartásáért felelő igazgató.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond
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Színes hétvégi program Marosvásárhelyen

Egy nap múlva világtalálkozó!

Egy nap választ már csak el a
marosvásárhelyiek hetedik világtalálkozójától, hiszen június
28–30. között, péntektől vasárnapig a tartalmas és közérdekű
előadásoktól a városnéző túrákig, a néptánctól és népzenétől
a kamarazenéig, a fotókiállítástól a sikeres marosvásárhelyiek
életútjának a bemutatásáig igen
tartalmas és színvonalas program várja az érdeklődőket – az
utolsó száz méteren Kirsch Attila
főszervező kedden sajtótájékoztatón számolt be a részletekről.

Menyhárt Borbála

vező elmondta, a városnéző túrák iránt
már sokan érdeklődtek, viszont tudni
kell, hogy nem szükséges előzetesen
bejelentkezni, a megadott időpontban
a helyszínen kell megjelenni. A városnéző körutakat úgy hangolták össze,
hogy ha valaki mindhármon részt szeretne venni, erre lehetősége legyen.
Újabb tucat vásárhelyi
Szintén pénteken 18 órától kerül sor
a két évvel ezelőtt indított Tucat vásárhelyi című fotókiállítás harmadik részének a megnyitójára a Kultúrpalota
előcsarnokában. A hagyományt folytatva, a meglévő 24 mellett a Szigeti
Szenner Szilárd által készített fotókon
újabb 12 ismerős arc köszön majd
vissza, akik megosztják, mit is jelent
számukra Marosvásárhely. Olyan személyek, akik sok éve teszik a dolgukat
úgy, hogy az példaértékű a fiatalok
számára.
Ezt követi a hagyományos gálaműsor, amelyet pénteken 19 órától tartanak a Kultúrpalota nagytermében,
ennek részeként a Maros Művészegyüttes nagy sikerű táncszínházi előadását, a Kicsi Svejk háborúját is
megtekintheti a nagyérdemű.
Marosvásárhelyiek és sikeresek
Szombaton délelőtt 10 órától folytatódik a nagy népszerűségnek örvendő
Marosvásárhelyi
sikertörténetek című programpont. A
Kultúrpalota kistermében ismét olyan
vásárhelyiek, illetve innen elszármazottak mesélnek életútjukról, akik
megkérdőjelezhetetlen sikereket értek
el különböző területeken, és eddigi
életútjuk sokak számára tanulságos
lehet. Idén Gergely László koncertmester, Szabó Ágota balerina, aki öszszeköti a táncot az orvoslással, Szőcs
Boróka, aki több díjat vett már át, mint
ahány évet betöltött, Szőcs Edgár közgazdász, amatőr fotós, aki emlékeket

A sajtótájékoztatón Kirsch Attila bemutatta a nemrég elkészült, tartalmas,
és ízlésesen összeállított programfüzeteket, amelyek elérhetők lesznek a világtalálkozó helyszínén. Mint mondta,
ezek átvételekor szervezőtársai három
kérdést tesznek majd fel a résztvevőknek, arra kíváncsiak, hogy az illető
honnan érkezett, hányadmagával jött
el, valamint honnan szerzett tudomást
a világtalálkozóról. A válaszok alapján
szeretnének statisztikát készíteni,
képet alkotni arról, hogy ki is azok,
akik érdeklődnek a rendezvény iránt,
amelynek célja a helyiek mellett megszólítani és az alkalomra hazahívni a
Marosvásárhelyről elszármazottakat
is. Szintén újdonság, hogy elindítanak
egy adatgyűjtést, a résztvevők a helyszínen bejelentkezhetnek a marosvásárhelyiek címtárába. Akik ezt
megteszik, azoknak egy sorsjeggyel
köszönik meg, és akinek a sorsjegyét
kihúzzák a sorsoláson, annak a jutalma
egy egy évadra szóló kétszemélyes
bérlet lesz a Maros Művészegyütes
előadásaira.
Június 28-án, pénteken egy, a város
behatóbb
megismerését
célzó programmal indul az
idei világtalálkozó, amelyben a szervezők partnere a
Maros Megyei Múzeum.
Reggel 10 órától Oniga
Erika művészettörténész vezetésével lehetőség adódik
megismerkedni a Kultúrpalota „kincseivel”, olyan rejtett zugaiba is bekukkantani,
ahová egyébként nem léphetnek be a látogatók. A találkozó az előcsarnokban
lesz. Szintén érdekesnek
ígérkezik a Györfi Zalán régész vezette barokk séta,
amelyre 11.15-kor indulnak
a Kultúrpalota elől. A marosvásárhelyi várral kapcsolatos
érdekességekről Soós Zoltán
múzeumigazgató
mesél
majd a várban tett túra során,
az érdeklődőket 12.30-kor a
Vártemplom előtt várja a sétára. Kirsch Attila főszer- Nagy volt az érdeklődés a tavalyi világtalálkozón

RENDEZVÉNYEK

Kastélynap Kutyfalván

A kutyfalvi Degenfeld-kastély több évtizedes elzártság
után június 29-én egy napra megnyitja kapuit a nagyközönség előtt. A Castellum Alapítvány által szervezett kastélynap színes család-, gyermek- és ifjúságbarát
programmal várja az érdeklődőket. Lesznek előadások,
kerekasztal-beszélgetések, ökumenikus istentisztelet,
kastély- és falutúrák (szekéren), táncbemutatók, koncertek, kiállítás. A fiatalabb generációt slam poetryvel, divat-

ment, Szélyes Ferenc, aki negyven éve
a színpadon van, B. Fülöp Erzsébet,
színművész, aki a legtöbb erdélyi magyar színházban fellépett, Barabási Attila-Csaba, a menedzser, aki a szépet
keresi, valamint Török István, aki egy
személyben gyógyszergyár- és színházigazgató, mind mesélnek életútjukról, hivatásuk mérföldköveiről.
Kirsch Attila hangsúlyozta: a sikertörténetek mellett az eddigi visszajelzések alapján igen nagy érdeklődés
várható a dr. Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő, történész előadása
iránt, amelyre szombaton 18 órától a
Kultúrpalota kistermében kerül sor. A
szakértő az európai biztonságról szól
majd, Kelet-Közép-Európára fókuszálva. Többek között kitér majd arra,
hogy milyen érdekérvényesítési lehetőségei vannak térségünk országainak,
de az Európai Unió jövőjéről, illetve
arról is szó lesz, hogy miként látja
ebben a térségünk helyzetét.
Ezt követően szombaton 19 órától
újabb színvonalas előadásnak ad otthont a Kultúrpalota nagyterme, először
koncertezik Marosvásárhelyen a pécsi
Harmónia kamarazenekar. A zenekar
2016-ban alakult Gergely László, marosvásárhelyi származású hegedűművész,
koncertmester
kezdeményezésére, és célkitűzése a barokk, illetve a magyar zene népszerűsítése. A
hangversenyen többek között Händel-,
Bach-, valamint Erkel Ferenc-művek
lesznek hallhatók, és a produkcióhoz
társul a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia két zenésze is.
A világtalálkozó utolsó napján, vasárnap délelőtt 10 órától a Bolyai téri
unitárius templomba közös imára várják a marosvásárhelyieket. A közös
imát követően az unitárius templom
udvarán kötetlen beszélgetéssel, búcsúdélelőttel zárul a háromnapos rendezvénysorozat.

Fotó: Nagy Tibor

bemutatóval, társasjátékteremmel várják. A gyermekeknek kézműves-foglalkozások, interaktív játékok, vetélkedő, rajzfilmvetítés, íjászat és ugrálóvár lesz. A
rendezvény 10 órakor kezdődik.

Kopacz Mária kiállítása

Marosvásárhely szülötte, a Szentendrén élő Kopacz
Mária festőművész egyéni tárlaton mutatja be új képeit.
Az íróként is jól ismert, sokoldalú alkotó kiállítása a Bernády Házban nyílt meg, és továbbra is látogatható. A kert
címmel közönség elé kerülő ciklus a művésznő álomszerű, derűs, mesés festői világának folyamatos kiteljesedését, megújulását tükrözi.
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Úzvölgyi katonatemető

Szerdán ülnek tárgyalóasztalhoz
a román és a magyar védelmi tárca szakértői

Szerdán (ma) tartják Bukarestben a román fél által
kezdeményezett kétoldalú megbeszélést az illetékes magyar hatóságok képviselőivel a katonai temetők kérdéséről, különös tekintettel az úzvölgyi
hősi temető helyzetére – tudta meg a kolozsvári
Maszol.ro hírportál a román védelmi minisztériumtól.

A tanácskozásról annak befejezése után sajtóközleményben
tájékoztatják közleményt – ígérte a bukaresti védelmi tárca
sajtóosztálya. A román fél két hete kezdeményezett megbeszélést a Honvédelmi Minisztérium (HM) illetékeseivel. A bukaresti javaslat szerint a munkamegbeszélésen a hadisírok és
háborús emlékművek helyzetét elemeznék a két ország erre
vonatkozó kétoldalú megállapodása értelmében, amelyet Bukarestben írtak alá a felek 2008. március 6-án.
A bukaresti közlemény szerint a tárgyaláson az úzvölgyi
katonai sírkert ügyét is napirendre tűznék, hogy megfelelő
megoldást találjanak a kialakult helyzetre abból a 2008-as
megállapodás aláírásakor mindkét fél által elfogadott elvből
kiindulva, miszerint a két világháború katonai akcióiban életüket vesztett katonáknak és civileknek méltó nyughelyhez
van joguk, összhangban a nemzetközi humanitárius joggal, illetve a román-magyar jószomszédi viszonyt szentesítő, 1996ban Temesváron megkötött román-magyar alapszerződéssel.
A HM június 13-i közleményében jelezte: a tárca képviselői

ott lesznek a román védelmi tárcával az úzvölgyi katonatemető ügyében tartandó megbeszélésen, amelyet a román minisztérium részéről a Hősök Emlékének Országos Hivatala
(ONCE), magyar részről a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei folytatnak le.
A HM megjegyezte, hogy a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum parancsnoka a konfliktus kezdete óta három alkalommal írásban, egyszer pedig az akkreditált román katonai
attasé útján kereste meg román partnerszervezetét, hogy – a
magyar-román hadisíregyezmény értelmében – kétoldalú
szakmai találkozón tisztázhassák az úzvölgyi katonatemető
ügyét. A székelyföldiek áprilisban szembesültek azzal, hogy
Bákó megyei Dărmăneşti (Dormánfalva) önkormányzata önkényesen román parcellát alakított ki a székelyföldi Csíkszentmártonhoz tartozó, mára már elnéptelenedett hegyvidéki
Úzvölgye első világháborús magyar katonai temetőjében. Június 6-án több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult
be a temetőbe, hogy részt vegyen a román emlékmű ortodox
szertartással végzett felszentelésén, miután székelyek élőlánccal próbálták megakadályozni a temetőfoglalást.
A román védelmi minisztériumnak alárendelt ONCE öszszegzése szerint 11 román katona nyugszik az úzvölgyi katonatemetőben, és mind Csíkszentmárton, mind pedig
Dărmăneşti önkormányzata az ONCE jóváhagyása nélkül alakította át a temetőt. (MTI)

Európai Bíróság: uniós jogot sértett
a lengyel legfelsőbb bírósági törvény

A luxembourgi törvényszék a korábbi főtanácsnoki állásfoglalásnak megfelelően leszögezte, hogy megfelelő garanciákra van szükség ahhoz, hogy a bírák függetlenek lehessenek
minden külső beavatkozással vagy nyomásgyakorlással szemben. „Nem volt igazolható jogszerű céllal a legfelsőbb bíróság
tagjainak nyugdíjkorhatárát csökkentő intézkedés alkalmazása
a már hivatalban lévő bírákra vonatkozóan, ez sérti a bírák elmozdíthatatlanságának elvét, amely a függetlenségük szerves
részét képezi” – írták az ítéletben, az arányosság követelményét is hangsúlyozva.
A tárgyaláson az ügyben kötelezettségszegési eljárást indító
Európai Bizottság képviselője kijelentette, noha a jogszabályt
tavaly novemberben módosították, nem egyértelmű, hogy
ezzel megszűntek-e a jogsértések. Szakértők szerint ezt később állapíthatják majd meg egy újabb eljárás során. A bíróság

tavaly októberben elrendelte a vitatott jogszabály aggályos
elemeinek felfüggesztését, s ideiglenes intézkedésként felszólított a kényszernyugdíjazott bírák visszahelyezésére. A lengyel kormány eleget tett a felfüggesztésre vonatkozó
rendelkezésnek, és egy hónappal később a szejm változtatásokat eszközölt a kifogásolt rendelkezéseken.
A törvény korábbi változata értelmében a 70-ről 65 évre
csökkentett nyugdíjkorhatárt elérő bírák csak az elnök jóváhagyásával folytathatták szolgálatukat, amivel sokak szerint
az utolsó független bíróság is megszűnt volna rendesen működni Lengyelországban.
A törvénymódosítással azonban a kényszernyugdíjazott
bírák igény esetén visszatérhetnek munkahelyükre, a jelenlegi
tagok szolgálatának meghosszabbításhoz pedig nincs szükség
államfői engedélyre. Az újonnan beiktatott bírák esetében viszont a nyugdíjkorhatár 65 év lesz, és kiterjesztés egyáltalán
nem lehetséges.
Az utóbbi években sok bírálat érte a lengyel kormányt, elsősorban amiatt, hogy – a bírálók szerint – csorbítani kívánja
az igazságszolgáltatás függetlenségét. (MTI)

Nincs gyakorlati jelentősége Lengyelország számára az Európai Bíróság hétfőn kihirdetett ítéletének az – időközben módosított – lengyel legfelsőbb bírósági törvényről, az egész
Európai Unió szempontjából viszont a döntés következményekkel jár – vélekedett a luxembourgi törvényszék verdiktjére reagálva Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter.
A lengyel diplomácia vezetőjét a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízió esti műsorában kérdezték az Európai
Bíróság ítéletéről, amely szerint nem állt összhangban a közösségi joggal az – azóta már módosított – lengyel legfelsőbb
bírósági törvény. A bírák nyugdíjkorát csökkentő – azóta megszüntetett – előírások az Európai Bíróság szerint sértették az
igazságszolgáltatás függetlenségének elvét.
Czaputowicz hangsúlyozta: a hétfői luxembourgi ítéletnek
nem lesz gyakorlati következménye, mert tavaly ősszel a lengyel parlament már módosított az Európai Bizottság (EB) által
kifogásolt, az Európai Bíróságnál megtámadott cikkelyeken.

Az eredeti törvényben csökkentett nyugdíjkorhatárt elért bírák
tovább dolgozhatnak – mutatott rá a miniszter. Egyúttal hangsúlyozta: az ítélet nem kényszeríti Lengyelországot az igazságügyi reform egészének visszavonására.
Az említett lengyel törvény által érintett intézmény, a lengyel legfelsőbb bíróság szóvivője, Michal Laskowski szerint
viszont az ítélet „teljes körű visszatérést jelent a jogállamisági
elvekhez”, azt jelenti, hogy az EU-ban „érvényesek a bíróságokra vonatkozó bizonyos elvek”. A döntés megerősíti, hogy
az EB és az Európai Bíróság részéről „jól működnek az ellenőrző mechanizmusok” – értékelte Laskowski.
Az Európai Bíróság jogszerűnek ítélte Varsó érvelését, hogy
az igazságügyi rendszer kialakítása tagállami hatáskörbe tartozik. Mindamellett úgy ítélte meg, hogy a tagállamoknak,
saját hatáskörüket gyakorolva a közösségi jogot is be kell tartaniuk. (MTI)

Nem állt összhangban a közösségi joggal az új lengyel legfelsőbb bírósági törvény, a kényszernyugdíjazásról szóló rendelkezés sérti a bírák
elmozdíthatatlanságának és az igazságszolgáltatás
függetlenségének elvét – mondta ki hétfőn az Európai Bíróság.

Czaputowicz: az EU egésze szempontjából fontos
a luxembourgi döntés

Ukrajna felfüggeszti munkáját az Európa Tanácsban
Oroszország szavazati jogának visszaállítása miatt

„Kár, hogy európai partnereink nem hallgattak meg benUkrajna felfüggeszti munkáját az Európa Tanács
parlamenti közgyűlésében, tiltakozásképpen az nünket, és így jártak el” – emelte ki.
A heves viták után keddre virradóra megszületett döntés
ellen, hogy Oroszország visszakapta öt éve megvont
szavazati jogát a szervezetben – jelentette be az megteremtette az alapját annak, hogy Oroszország a 47 tagállamot tömörítő páneurópai szervezet tagja maradhasson. A haukrán delegáció vezetője kedden Strasbourgban.
„Az ukrán küldöttség úgy döntött, az orosz küldöttség jogainak felfüggesztésével kapcsolatos kérdéseken kívül beszünteti munkáját a parlamenti közgyűlésben” – írta Volodimir
Arjev a Facebookon.
Egyúttal arról is beszámolt, hogy a kijevi törvényhozást a
téma sürgős megvitatására, az új ukrán elnököt és a külügyminisztert pedig álláspontjuk egyértelmű kifejezésére kérik.
Volodimir Zelenszkij új ukrán államfő csalódottságának
adott hangot kedden a történtekkel kapcsolatban, és elmondta,
hogy megpróbálta az ügyben országa mellé állítani Angela
Merkel német kancellárt és Emmanuel Macron francia elnököt.

tározatot, amely gyakorlatilag feloldja az orosz delegáció ellen
2014-ben hozott szankciókat, 118:62 arányban fogadták el.
Oroszország 2016-ban függesztette fel munkáját a közgyűlésben, két évvel azután, hogy küldöttségét a nemzetközi jogilag Ukrajnához tartozó Krím félsziget elcsatolása nyomán
megfosztották szavazati jogától. Az orosz delegáció 2017 óta
nem fizet tagdíjat sem, a szervezet szabályai szerint viszont
kizárhatják azt az országot, amely nem tett eleget két éven át
ezen kötelezettségének.
Május elején Moszkva a konfliktus miatt meglebegtette azt
a lehetőséget is, hogy kilép az Európa Tanácsból, és felmondja
az Emberi Jogok Európai Egyezményét. (MTI)

Ország – világ
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Csökken a gáz ára

Az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság
(ANRE) hétfőn úgy döntött, hogy július 1-jétől több
mint 5%-kal olcsóbb lesz a gáz az összes olyan háztartási fogyasztónak, amely az államilag szabályozott rendszerhez tartozik – írja az ANRE hétfői
közleményében. Az intézkedés országszerte
mintegy hárommillió ügyfelet érint, akiknek évi fogyasztása nem haladja meg 280 megawattórát
(MWh). Az intézkedést az indokolja, hogy a két legnagyobb romániai földgázkitermelő vállalat árai
csökkentek. A hatósági ár csökkenésének legfontosabb oka az volt, hogy a kormány 2018/114-es rendelete megawattóránként 68 lejben maximálta a
belföldi kitermelésű földgáz eladási árát – írja a közlemény. (Agerpres)

Bevetésen
több mint 1.800 katonai tűzoltó

Több mint 1.800 katonai tűzoltó teljesített szolgálatot
az elmúlt 24 órában az áradások és viharok sújtotta
17 megyében, tájékoztatott kedd reggel az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU). A jelentős mennyiségű csapadék, a viharos erejű szél
és a jégeső összesen 49 településen okozott károkat a következő megyékben: Arad, Bihar, Bákó,
Brassó, Dâmboviţa, Fehér, Galac, Giurgiu, Gorj, Hargita, Hunyad, Kovászna, Olt, Mehedinţi, Neamţ, Prahova és Teleorman. „A tűzoltóknak 43 házból, 77
pincéből és alagsorból, 145 melléképületből, 305 udvarból és két közintézmény épületéből kellett kiszivatytyúzniuk a vizet, ugyanakkor hét, a viharos szél által
kidöntött fát kellett eltakarítaniuk az utakról, illetve
két személygépkocsiról” – írja a közlemény. A mai nap
folyamán még érvényben van a rossz időre vonatkozó
figyelmeztetés az egész ország területén, így a katasztrófavédelmi felügyelőségek továbbra is készenlétben állnak, mutat még rá az IGSU. (Agerpres)

Kánikula Nyugat-Európában

Hőséghullám vonul Nyugat-Európa fölé, lesz, ahol
40 Celsius-fokot is meghaladja majd a hőmérséklet
– írta az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn a
Facebook-oldalán, az ECMWF (Középtávú Időjáráselőrejelzések Európai Központja) modellje alapján.
Azt írták: szerdán 37-39 Celsius-fokos maximumok
várhatók Spanyolország, Franciaország és Németország egy részén, valamint Olaszország északi
felén. Csütörtökön pedig nagy területen, a Pireneusoktól északra és délre is 40 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, és a maximumok pénteken és szombaton
sem változnak érdemben. A nyugat-európai államokban várhatóan abszolút júniusi csúcsok dőlnek majd
meg, ugyanis a júniusi németországi csúcs 38,5, a
franciaországi pedig 41,5 fok. Magyarországon enynyire melegre most nem kell számítani, de csütörtök
délután a Nyugat-Dunántúlon előfordulhat 36 fok körüli hőmérséklet is – írta a meteorológiai szolgálat.
(MTI)

Pusztába kiáltott ajánlások?
(Folytatás az 1. oldalról)
átmeneti rendelkezések alapján történt, a Legfelsőbb
Igazságszolgáltatási Tanács megkerülésével. Nem világos, hogy az ügyészek és az ügyészség főügyésze milyen
mértékben állnak a főügyész hierarchikus ellenőrzése
alatt. Mivel az ügyészség nem lenne képes hatékonyan
kezelni a hatáskörébe tartozó valamennyi esetet, ez akadályt jelenthet a korrupció és a szervezett bűnözés elleni
küzdelemben. Az ügyészek vezető pozíciókba való kinevezésében, illetve az onnan való elbocsátásában az
igazságügyi miniszter döntő szerepet játszik, és nem érvényesül az államfő és a CSM ellensúlyozó szerepe – áll
egyebek mellett a jelentésben. A Velencei Bizottság javasolja, hogy dolgozzanak ki egy jelölési eljárást, amely
kulcsszerepet biztosít a CSM-nek az ügyészség bármelyik vezető tisztségébe való kinevezéskor. Azt ajánlja a
román hatóságoknak, hogy ne alkalmazzák az új jogosultsági kritériumokat azok esetében, akik már hivatalban voltak a módosítások kidolgozásakor.
Az államfő, természetesen, a kormánypártok elleni
újabb támadásra használta fel a jelentést. A szociáldemokraták részéről nem hangzott el markáns vélemény,
ebben a pillanatban a belharcok kötik le minden energiájukat. A liberálisok számára is úgy tűnik, a pártelnök
és a legújabb EP-képviselőjük közötti hidegháború jelent prioritást.
A Velencei Bizottság tehát a jelentését megírta és
nyilvánosságra hozta. Ajánlásai nem kötelezők a nemzetközi jog szerint, de a tagállamok általában követik
azokat. Hogy mit tesz Románia? A politikai hadakozás
kereszttüzében semmi sem tiszta.
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A Velencei Bizottság véleménye

Az igazságszolgáltatási reform
legfontosabb elemeit nem módosították

A Velencei Bizottság sajnálattal
vette tudomásul, hogy a romániai igazságügyi reform legproblémásabb elemeit, amelyeket a
Bizottság 2018. októberi jelentésében azonosított, vagy nem
módosították, vagy súlyosbodtak – írja a Velencei Bizottság
sürgősségi
kormányrendeletekre vonatkozó véleményében,
amelyet a június 21-én és 22-én
tartott plenáris ülésen fogadtak
el.

Az intézet honlapján hétfőn közzétett közlemény szerint a Bizottság a romániai igazságszolgáltatási reform
legfontosabb elemeiként a következőket azonosította:
– Nagyon aggasztó, hogy a kormány
sürgősségi rendeletekkel módosítja a
törvényeket. Bár az alkotmány egyértelműen leszögezi, hogy ennek kivételes jellegű intézkedésnek kell lennie, az
törvények sürgősségi rendeletek által
való módosítása megszokottá vált. A
kulcsfontosságú állami intézmények
működésének alapvető szabályai előkészítés és konzultáció nélkül, túl gyorsan és túl gyakran változnak, ami
legitim kérdéseket vet fel az eredmények megbízhatóságával és a változások valódi okaival kapcsolatban
Az ebből eredő törvényszövegek
nem világosak. Ez a gyakorlat gyengíti
a kormány külső ellenőrzését, ellentétes a hatalmi ágak szétválasztásának elvével
és
zavart
okoz
a
jogbiztonságban. A Velencei Bizottság
felkéri a román hatóságokat, hogy
drasztikusan korlátozzák a sürgősségi
kormányrendeletek használatát.
Ami a három igazságszolgáltatási
törvény további módosításait illeti,
ezeknek a rendes jogalkotási eljárást
kellene követniük.
– A lazán meghatározott jogkörrel
rendelkező, az igazságszolgáltatásban
elkövetett bűncselekményeket kivizsgáló különleges ügyészség létrehozásának indokai továbbra is tisztázatlanok.
Az ügyészek kinevezése az igazságügyben elkövetett bűncselekményeket
kivizsgáló ügyészségbe átmeneti rendelkezések alapján történt, de facto a
Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács
ügyészi részlegének megkerülésével.
Nem világos, hogy az ügyészek és
az ügyészség főügyésze milyen mértékben vannak a főügyész hierarchikus
ellenőrzése alatt. Mivel az ügyészség

nem lenne képes hatékonyan kezelni a
hatáskörébe tartozó valamennyi esetet,
azzal a kockázattal jár, hogy ez akadályt képez a korrupció és a szervezett
bűnözés elleni küzdelemben.
– Az ügyészek vezető pozíciókba
való kinevezésében, illetve az onnan
való elbocsátásban az igazságügyi miniszter döntő szerepet játszik, és nem
érvényesül az államfő és a CSM ellensúlyozó szerepe.
Javasoljuk, hogy dolgozzanak ki egy
jelölési eljárást, amely kulcsszerepet
biztosít a CSM-nek az ügyészség bármelyik vezető tisztségébe való kinevezéskor.
– Lehetséges, hogy az új kinevezési
kritériumok alkalmazásával leváltják a
már hivatalban lévő ügyészeket. A Velencei Bizottság azt ajánlja a román hatóságoknak, hogy ne alkalmazzák az új
jogosultsági kritériumokat azok esetében, akik már hivatalban voltak a módosítások kidolgozásakor.
Iohannis elégedetlen a kormánnyal
Klaus Iohannis államfő felhívta a figyelmet a Velencei Bizottság jelentésére, amely bírálja az igazságügyi
törvények ismételt módosítását sürgősségi kormányrendeletek által.
„Az államfő rámutat arra, hogy a Velencei Bizottság üzenete a lehető legvilágosabb: a kormánynak kötelessége
kijavítani az igazságügyi rendszernek
okozott károkat az európai intézmények javaslatainak gyakorlatba ültetésével” – írja az Államelnöki Hivatal
Agerpres hírügynökségnek hétfőn elküldött közleményében.
A dokumentum szerint az államfő
rámutat arra, hogy a Velencei Bizottság
jelentése szilárd jogi érvekkel megerősíti, hogy az igazságszolgáltatás működésének károsodását a kormány
visszaélései okozták, amikor nem a
polgárok javára, hanem magánérdekek
mentén, öt kormányrendelettel (2018ból a 77-es, a 90-es, a 92-es, illetve
2019-ből a 7-es és 12-es) módosították
az igazságügyi rendszer működését, az
ügyészek és bírák jogállását, valamint
a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) megszervezését és működését szabályozó törvényeket, azt
követően, hogy ezeket a parlament elfogadta.
Iohannis elnök úgy véli, hogy a Velencei Bizottság megállapításai megerősítik azt a következtetést, miszerint
a kormány hatásvizsgálat nélkül, a par-

lamenti vita megkerülésével és az igazságszolgáltatás képviselőinek valós
konzultálása nélkül, értelméből teljes
egészében kiforgatva, visszaélésszerűen használta a sürgősségi kormányrendeletek eszközét.
„Ahogyan a jelentés is rámutat, az
ilyen érzékeny területen történő ismétlődő és ellenőrizetlen változtatások
(…) nemcsak felforgatják az egész
rendszert, hanem érintik a jogállamiság
lényegét is – a jogi kapcsolatok biztonságát és a törvény kiszámíthatóságát,
valamint a hatalmi ágak szétválasztásának elvét” – hangsúlyozza az államfő.
Klaus Iohannis elfogadhatatlannak
tartja a kormány magatartását, amely a
románok május 26-ai egyértelmű szavazását követően sem léptette életbe a
Velencei Bizottságnak a három igazságszolgáltatási törvényről szóló 2018.
októberi végső jelentésében foglalt
ajánlásait.
„Az igazságszolgáltatásban elkövetett bűncselekményeket kivizsgáló különleges
ügyészség
további
működtetése, amely a bírák és ügyészek megfélemlítésének eszköze, a
bírák előzetes nyugdíjba vonulásáról
szóló rendelkezések megtartása, amely
veszélyezteti az egész igazságszolgáltatási rendszer működését, a CSM szerepének folyamatos visszaszorítása az
igazságügyi miniszter befolyásának
növelésével párhuzamosan a vezető
ügyészek kinevezésének folyamatában
csak néhány példa, amelyek a Bizottság véleménye szerint sürgős kiigazítást igényelnek” – mondja az elnök.
Az államfő szerint a Velencei Bizottság általában kifogásolja a sürgősségi
rendeletek alkalmazását, és rámutat
arra a bizonytalansági tényezőre, amit
ez a gyakorlat teremt.
Iohannis szerint a Velencei Bizottság
megerősíti azt az elvet, hogy a demokráciában a törvények parlamenti eljárással történő elfogadása kell hogy a
szabály legyen, a sürgősségi kormányrendeleteknek pedig az alkotmány által
csak bizonyos feltételek mellett megengedett kivételnek kell lenniük.
„Mind a polgárok, mind a Velencei
Bizottság szankcionálta a sürgősségi
kormányrendeleteknek oly módon történő alkalmazását, hogy a kivételből
szabály legyen” – mondta az elnök.
(hírösszefoglaló)

Újragondolt önkormányzatiság

Nem érvényesül a szakmai alkalmasság

A Furó Judit lemondását a városi
tanácsosi tisztségből és az azt követő események sajtóvisszhangját
követve sajnálom, hogy semmi hasonló nem történt 2011-ben, amikor
sok év után kiléptem a városi tanácsból.
Ugyanis a mostani helyzet gyökerei mélyek, visszanyúlnak a 2000
utáni évekig.
Viszont, ha legalább most sikerül
tanulni hibáinkból, és valóban tudunk változni és vátoztatni, az elkövetkező évek is másak lesznek.
A sajtónyilvánosság hasznos és
szükséges, de dolgainkat megbeszélni, kimondani és beismerni hibáinkat, hogy a jövőben elkerüljük
ezeket, csak megfelelő helyen,
módon és alkalmas személyek tehetik.
Csak egypár gondolat a képzeletbeli beszélgetéshez:
A jelenlegi törvények szerint a
polgármesterek vezetik az önkormányzatokat.
A helyi tanácsok segíthetik
ebben, és az egyik cikkben említett

Kolozsvár jó példa arra, hogy az
együttműködésnek jó városgazda
esetében látható jelei vannak, érzékelik a változást a lakók, nincs
szükség havi vagy évi jelentésekre.
A városi tanács segítheti a polgármestert a jó döntések meghozatalában, alkalmazásában, illetve
nehezen ugyan, de megakadályozhatja az igazán rossz döntések meghozatalát.
Sajnos, Marosvásárhelyen 2000
óta csak polgármester van, de nincs
városgazda.
Kampányidőszakhoz kötődő ötletkavalkád helyettesíti 20 év óta az
értelmes tervezést, kicsinyes, személyeskedő viták az építést.
Nem sorolom fel, hogy mi minden nincs, nem épült meg emiatt, és
mi minden lehetett volna, ha a két
alkalmas polgármesterjelöltünk
közül legalább egyiket megválasztjuk.
Talán saját lelkiismeretével megbékél a volt két ellenjelölt, akik esetében még mindig nem tudom
eldönteni, hogy döntésükben az os-

Az ombudsmani tisztségre

tobaság vagy a rosszakarat volt a
meghatározó tényező.
Az élet nem számítógépen futó
program, amit kedvünk szerint újraindítunk.

Az elkövetett hibát – szerintem
bűnt – kijavítani nem lehet, csak
esetleg elkerülni.
Polgármesternek lenni nem ajándék, hanem nehéz munka és nagy
felelősség.
Akik majd kiválasztják a következő jelöltünket, nem az RMDSZét, hanem egy fejlődő, itthon
maradásra biztató, városépítő, a vásárhelyi magyarságot képviselő, alkalmas, munkát és felelősséget
vállaló személyt, gondoljanak erre
is.
Ami pedig a városi tanácsot illeti,
amint említettem anno, amikor próbáltam tanácsot adni, ez egy fedd-

Az USR
Ecksteint támogatná

Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Szövetség
(USR) elnöke szerint Renate Weber nem megfelelő
az ombudsmani (nép ügyvédje) tisztség betöltésére, mivel az Európai Parlamentben igazságszolgáltatási ügyekkel foglalkozott, míg a szövetség
által támogatott Eckstein Kovács Péternek „meglenne az erkölcsi nagysága ahhoz, hogy ebben a
szerepben hiteles legyen”.

Az USR elnöke hozzátette, alakulata Eckstein Kovács Pétert támogatja az ombudsmani tisztségre, „hiszen szakember,
(…) és a civil társadalom is támogatja”. Jelentős parlamenti
támogatottsága is van az USR, a Nemzeti Liberális Párt
(PNL), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)
és a kisebbségek frakciójának részéről – mutatott rá Barna.
Hangsúlyozta, reméli, a politikum lesz annyira bölcs, hogy
május 26-át figyelembe véve megértse, hogy ez a tisztség nem
egy igazgatói állás valamely állami vállalatnál, hanem az azt
betöltő személytől függ demokráciánk stabilitása. Hozzáfűzte,
fontos lenne, hogy a jövendőbeli ombudsman egy olyan személy legyen, akinek megvan az erkölcsi nagysága ahhoz, hogy
hiteles legyen ebben a szerepben. Victor Ciorbea átiratban tájékoztatta hétfőn a parlament két házának elnökét, hogy lejárt
ombudsmani mandátuma.
Viorica Dăncilă miniszterelnök hétfőn azt mondta a téma
kapcsán, hogy a koalíciós pártok közötti megállapodás értelmében az ALDE javasolhat jelöltet az ombudsmani tisztségre.
Később az ALDE képviselőházi és szenátusi frakciói Renate Webert javasolták ombudsmanjelöltnek. Călin PopescuTăriceanu szenátusi elnök, az ALDE elnöke pedig leszögezte,
a volt EP-képviselőt az egész PSD–ALDE koalíció támogatja.

Júniusi nyerteseink

Harmincöt hűséges előfizetőnk jelenlétében sor került a
Népújság által felajánlott havi nyeremények kisorsolására.
A Hűséges előfizető nyereményjátékra Marosvásárhelyről
259 levél érkezett, vidékről 38. A két vidéki nyertes: Kristóf
József (Magyaró, 92/A sz.) és Barabás János (Nyárádszereda,
Kisszentlőrinc 13. sz.)
Marosvásárhelyi nyerteseink: Májai Ella (Enescu u. 4/9. sz.)
– aki a helyszínen vette át nyereményét –, Böszörményi Gizella (Kövesdomb u. 1/A sz.), Simonfi Árpád (Orgona u. 2.
sz.) és Kibédi Zsuzsánna (Brassó u. 10/A/1. sz.).
A 100 lej értékű Hűségtombola díj nyertese Állomás téri
előfizetőnk, Menyhárt Dénes és unokája, Dósa Nimród.
A nyeremények átvehetők munkanapokon 8–15 óra között a
szerkesztőségben, az 57-es irodában, telefon: 0742-828-647. (B. E.)

hetetlen életű szakemberekből álló
csapat kell legyen.
Én olyan személyt tartok alkalmasnak a tanácsosi tisztség betöltésére,
akinek
van
biztos
megélhetése, ezért nem lehet aprópénzzel befolyásolni – nem írtam:
megvesztegetni –, legyen valamilyen területen szakmai ismerete, tapasztalata,
és
tudjon
csapatjátékosként dolgozni.
A csapattagjaink kiválasztásánál
nem szabad a szakmaiságot a látszatdemokrácia eszközeivel felcserélni, amint ezt tettük az elmúlt
alkalmakkor.
Mindazokat, akik 1992 óta aktív
résztvevői voltak az RMDSZ marosvásáhelyi szervezete fenntartásának, működtetésének és ezáltal
akarva-akaratlanul a mostani helyzet előidézésének, arra kérem, hogy
ne a hibásakat keressék, hanem a
hibákat felidézve emlékezzenek
vissza az eseményekre, azért, hogy
valóban új úton lehessen elindulni.
Amikor 1992-ben készült a tanácsosjelölt-lista, írásos beszámolót
kellett készítenünk, hogy miért vállaljuk a jelöltséget, és mit szeretnénk tenni a tanácsban.
Két évvel később, amikor a kö-

Fotó: Nagy Tibor

vetkező választásra készültünk, egy
szakmai csoport hallgatta meg a
volt tanácsosokat és az új jelölteket.
Kár, hogy időközben a szakmai
alkalmasság jelentősége, a jelöltek
kiválasztásában pedig a döntéshozók személyes felelőssége nem érvényesül kellőképpen.
Mindezek csak fejezetcímek lehetnének egy történetben, amelynek
a folytatása attól függ, hogy van-e
alkalmas személy, aki vállalva a
döntéshozatalok felelősségét, képes
kialakítani az új csapatot, amely
megtartva a jót, de semmit abból,
ami rossz volt, megmutatja a kiutat,
és megtalálja a módot, hogy Marosvásárhelyen legyen végre városgazda, erős, határozott és hozzáértő,
a magyarságot is képviselő frakció
a városi tanácsban, és kezdődjön el
végre az új időszámítás.
Bízom abban, hogy akár a jelenkori jó példák, hogy ne is említsük
városunk történelmi korszakát, segítenek abban, hogy a következő
választások után ünnepelhessünk,
és ne magyarázkodjunk, ahogy
tesszük ezt immár húsz éve.
Molnár Gábor
volt marosvásárhelyi tanácsos

2019. június 26., szerda __________________________________________ KÖZÉLET – KULTÚRA _______________________________________________ NÉPÚJSÁG

Beruházások Nyárádmagyaróson

Avatásokra készülnek

Négy beruházásnak is pontot
tesznek a végére Nyárádmagyarós községben, már a nyár
folyamán felavatják őket. Gőzerővel dolgoznak, de újabb tervek is készülnek.

Gligor Róbert László

Párhuzamosan több nagyobb beruházás fut a községben, amelyeket idén
át szeretnének adni. Ha semmi rendkívüli nem adódik közben, júliusban
Torboszlóban óvodát, Nyárádselyében
aszfaltutat, augusztusban Magyaróson
kultúrotthont, októberben iskolát avatnak – sorolta Kacsó Antal polgármester. – Nagyon jó az együttműködés a
kivitelezőkkel. A mi feladatunk, hogy
megköveteljük a minőségi munkát, és
időben fizessünk. A kifizetésekkel
nincs gond, így a kivitelezők „ráhúznak”, hiszen nem mindenhol ilyen felhőtlen a helyzet – tette hozzá.
Minden újjáépül
Egy kevésbé szerencsés kezdet
után, amikor a kivitelezővel egy idő
után szerződést kellett bontani, második nekifutásra befejeződhet a magyarósi művelődési ház korszerűsítése. A
mezőszabadi új kivitelező idén már
több mint egymillió lejre dolgozott,
volt úgy, amikor egyszerre hatvan
munkás tevékenykedett. A villanyszerelést befejezték, a meszelés is megvolt, miután a falakat kijavították és
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leszigetelték, nyílászárókat cseréltek,
új padlózatot tettek, mellékhelyiségeket alakítottak ki és az épület megkapta a külső díszítést is. Már csak az
a nagy víztározó medence kell elkészüljön, amely a tűzoltósági engedély
megszerzéséhez szükséges, s akkor a
tereprendezéssel be is fejeződik a
munka.
A selyei út korszerűsítését tavaly
kezdték el, idén befejezték, még két
tanintézmény korszerűsítése van folyamatban: Torboszlóban az óvoda
újul meg, Magyaróson az általános iskolát bővíteni is kellett egy új
szárnnyal. Ez elkészült, most a belső
munkálatok folynak. A beruházás tavasszal kezdődött, de sikerült az igazgatósággal és a kivitelezővel úgy
megegyezni, hogy sorra szabadították
fel a helyiségeket, így nem volt fennakadás az oktatásban, és ezt a szülők
és diákok is elfogadták. Most, a vakációban az osztálytermekben dolgozik
a nyárádszeredai kivitelező, aki októberre be is fejezné a munkát, amelynek során mindkét szinten újraépítik a
villany-, víz- és fűtéshálózatot, a mosdókat, a padlót, és kicserélték a nyílászárókat. Nagyon jó munkát
végeznek – nyugtázta elégedetten az
elöljáró.
Kálvária épül a Bekecsen
Ezekkel párhuzamosan készítik a
dokumentációt, mert esély mutatkozik
arra, hogy a községbe bevezessék a

A víztározó medence megépítésével a magyarósi kultúrotthont is befejezik

eáta már akkor kiérdemelte a nevét,
amikor még azt sem tudta, hogy az
boldogot jelent. Késői gyermekként nem sok
izgalomban volt része élete első másfél évtizedében, negyven fölötti édesanyja túlságosan féltette, és az ötvenes éveiben járó apa
is szeretetteljes szigorral őrködött hétköz- és
ünnepnapjai fölött, de a kerek arcú, mosolygós lány mindezt természetesnek érezte, és
amikor csak alkalma volt rá, meg is köszönte. Ezt a kiegyensúlyozott vidámságot, a
körülményektől független öröm ajándékát a
felnőttkorba is sikerült átcsempésznie. Így az
erejét meghaladó terhek alatt sem roppant
össze.
– Emlékszem, kislánykoromban a nyári
szandálvásárlás jelentette számomra a legnagyobb boldogságot – kezdte történetét az
elmúlt időt könyvekben, fényképalbumokban,
kézimunkákon őrző magánházban. – Édesapám cipész volt, szenvedélyesen „gyógyítgatta” az agyonhordott lábbelimet, a
félcipőkből az orrukat levágva varázsolt
szandált, de a júniusi tanévzárás után, jutalomként a jó bizonyítványért, újat is kaphattam. Ennél többre nem is vágytam.
Édesanyám háztartásbeli volt, többnyire
apukám keresetéből éltünk. Tudtam, hogy
nem vet fel bennünket a pénz, így nem is sóvárogtam drága ruhákra, sem tengerparti
nyaralásra. A barátnőim rendre eltünedeztek
egy-egy hétre a vakációban, de mindig maradt itthon valaki, akivel játszani, beszélgetni lehetett. A kapunkon kívül, persze, nem
engedtek édesanyámék, legfeljebb vendég-

földgázt. Továbbá Torboszlóban 3,
Magyaróson 13 utcát szeretnének leaszfaltozni, Selyében pedig az elmaradottakat. Ha mindez megvalósul,
emelt fővel inthet búcsút a munkának
a nyugdíjazás előtt álló polgármester.
Az idei év rosszul kezdődött, igencsak megnyirbált költségvetéssel. A
községvezető a megyei tanácshoz, de
a pénzügyminisztériumhoz is fordult,
ahol érveit elfogadták, és ígéretet kapott, hogy július folyamán kiegészítik
a község költségvetését a normális
szintre. A községnek közben volt egy
1,1 millió lejes tartalékalapja, így a folyamatban levő beruházásokat a bizonytalan helyzet nem befolyásolta.
Ha minden a normális mederbe terelődik a pénzt illetően, talán egy-két
halottasházra, a területrendezési terv
(PUG) véglegesítésére és más, 500
ezer lejes érték alatti „apróságra” is
futja még az idén.
Az RMDSZ-es önkormányzatok
szolidaritási alapjából a község némi
pénzt kapott a költségvetés kiegészítésére az év első felében, így elkezdenék a tervezett bekecsi kálvária
kialakítását. A terv szerint a hegy
egyik oldalán a keresztút állomásait
jelenítenék meg, a másik oldalon a
hely és a magyar történelem ehhez kötődő eseményeit. Első lépésben a
helyszíneket jelölnék meg, azután
megpályáztatnák az alkotást, hogy
művészi kivitelezésű és tájba illő legyen.

Fotó: Gligor Róbert László

Szeretetburkok

ségbe mehettem néha valamelyik lányhoz, de
csak akkor, ha utánam jött valaki. Az viszont
szóba sem jöhetett, hogy az utcán sétáljak
vagy moziba menjek a csapattal.
– Ez soha nem is hiányzott? – szóltam
közbe.
– Biztos furcsán hangzik, de nem. Nem
igényeltem állandóan a
társaságot, magamban
is nagyon jól megvoltam. Gyümölcsmagokból vagy a barátnőimtől
kapott tengeri kagylókból gyöngyöt fűztem, kötögettem, vagy kiültem egy jó könyvvel az udvarra, a
gesztenyefánk alá. A szüleim a szépirodalomra soha nem sajnálták a pénzt, gazdag
könyvtárat alakítottak ki az évek során, és én
boldogan csemegéztem a több száz olvasnivalóból. Emlékszem, Charlotte Brontétól a
Jane Eyre volt a kedvencem, azt legalább tizenötször „faltam fel”. A gyermekkönyvtárba is rengeteget jártam, imádtam azt a
jellegzetes illatot, amit a régebbi kiadványok
árasztottak. Arról álmodoztam, hogy egyszer
majd én is ott fogok dolgozni. De végül egész
másként alakult.
– Mi térítette le az útról?
– Egy váratlan fellángolás. A tizenkettedik
osztály után szervezett bankett volt az első
késő esti rendezvény, ahova a szüleim elengedtek. Addig fiúkkal egyáltalán nem barát-

Erről jut eszembe
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Pénz beszél, török tanul oroszul. Nem pont így hangzik a mondás, de a társítás pontosan tükrözi a valóságot. Ezt a turista
azonnal tapasztalja, amint a gépe leszáll a török Riviéra nagyvárosa, Antalya hatalmas repülőterén. Mindenütt két felirat van,
török és orosz. A hangosbemondó is így hangoskodik. A nagy
medve szava ott világnyelvvé emelkedett. Nem számít, hogy a két
hatalom annyit bakalódott egymással, sőt a 16–20. század között
16 pusztító orosz–török háború is zajlott, most felhőtlen a szerelem. Az érzelmekbe persze az anyagiak jelentősen belejátszanak.
De így megy ez máshol is. Szerencsére minket még oroszra is tanítottak az iskolában, hamar felfrissült a tudásunk, és egy héten
át mindvégig ezen a nyelven értekezhettünk a legkönnyebben Alanyában és mindenütt a mesés kis-ázsiai tengerparton. A szállodánkat is mintegy kilencven százalékban ruszkik töltötték meg,
mint kiderült, mi ketten voltunk románok, jött is azonnal a vendéglátók boldog „Hagi, Hagi!” kiáltása, majd hallva beszédünket, látva nevünket, a még boldogabb „Attila, Attila pasa!”
barátkozás. Ez a falakon kívül is, általában a bazárok környékén
többször megismétlődött, más-más kort és dimenziókat idézve.
Az oroszok mellett nyilván nehéz labdába rúgni, ők lehengerlik
a pompás üdülőtelepek sokszínű népességét. Ne gondoljon milliárdosokra, kedves olvasó, azok más körökben lubickolnak, de
a jelek szerint Oroszország szélesebb rétegeinek is bőven van
pénze, költik is korlátlanul, a törökök pedig ezt kellő módon honorálják. Illendő azonban helyesbítenem a jegyzetnyitó mondást,
vagyis: Pénz beszél, kutya ugat. Honnan annyi kutya? Az oszmánok kedvenc állata a macska. Ez a kedves, hízelgőn kiszámíthatatlan, fondorlatos négylábú kifogyhatatlan mennyiségben tölti
be az utcákat, tereket, parkokat, udvarokat, strandokat, mindent.
Többnyire lustálkodnak, elnyúlva mórikálnak, szépek, sokfélék,
a magyar „psz, psz, picus!”-ra nem reagálnak. Egyáltalán, a törököknél mindenből sok van. Luxusszállodákból, üzletekből, áruból, árusokból, kiváló utakból, látványból, szépségből, giccsből,
kínálatból, a nyaralókat vonzó érdekességből, kedvességből, előzékenységből, kényelmi kellékekből. A Riviérájuk felveszi a versenyt a nyugati városokkal. Számtalan mecset, minaret is van,
nem hiányoznak a muszlim világ jellemzői, a csador, a hidzsáb,
a fejkendő, de a fiatal lányok nagy hányada a lemodernebb nagyvilági divatcikkektől és a sminktől se riad vissza. Ahogy a hely,
az életvitel, az életszervezés és -felfogás, a munkához való hozzáállás megnyilvánul, az arra utal, hogy évtizedekkel előttünk
járnak. Persze nem ismerem a vidéki, falusi körülményeket, nem
általánosíthatok. De úgy dolgoznak, hogy a véget nem érő tengerparti üdülőtelepeken két szezon között óriási hotelkomplexumokat tudnak felhúzni, hat hónap alatt közel egy kilométeres
viaduktot képesek felépíteni. Tanulhatnánk tőlük sok mindent. Azt
is, hogy a kevésbé rendhagyó adottságaikat, nem csak egyedi természeti kincseiket is fel tudják futtatni, vonzóvá képesek tenni az
ott nyaralók számára. Így az európai ember azt is hajlandó elnézni, hogy éppen az elalvás pillanatában vagy álmában, az éj
elején vagy hajnalban zavarja meg a szomszédos minaret csúcsáról érkező, hangszórón felerősített, éles müezzinhang. Végül
is miért bosszantana jobban, mint a mulatók, a diszkók DJ-jeinek
harsánysága, a szórakozó fiatalok rikoltozása? A vízparti szabadság nem feltétlenül az alvásról szól. Ezt immár azok is tudhatják, akik nálunk, Erdélyben is a török tévésorozatok,
szappanoperák szenvedélyes nézőivé váltak. A szállodai tévécsatornák is sűrűn sugározzák az érzelemdús telenovellákat. Hazafelé a repülőn el is határoztam, a kínálat színesítése érdekében
én is küldök nekik itthonról egy jó sorozatra való forgatókönyvet.
Klasszikus regényadaptáció. Címe: A Noszty fiú mecsete Tóth
Marival. Görüsürüz! Viszontlátásra, Alanya! (N.M.K.)

koztam, ott viszont a zenekar egyik tagja, a
dobos az első perctől feltűnően figyelt. Amikor aztán a banda pihent, odajött az asztalomhoz, és megszólított. Persze, fogalmam
sem volt, hogy ilyen helyzetben hogyan kell
viselkedni, zavarban voltam, mégis hamar
megtaláltuk a közös hangot. A buli végén hazakísért, másnap pedig
újra felkeresett, és a
szüleimnek is bemutatkozott. Megnyugtatta
őket, hogy a zenélés
számára csak szabadidős tevékenység és jövedelemkiegészítés,
amúgy gépészmérnöki egyetemet végzett, és
a szakmában dolgozik.
– Az édesanyjáék hogy fogadták?
– Eleinte tartózkodóan, de mivel udvarias,
kedves volt, lassan megkedvelték. Édesapámnak az imponált a leginkább, hogy az
udvarlóm az első szóra leült vele sakkozni,
römizni, és egyetlen jelét sem adta annak,
hogy unná az órákig elhúzódó játékpartikat.
Amint egyre inkább a szüleim bizalmába férkőzött, számomra is véget ért a „burokban”
töltött idő, strandra, moziba, esti szórakozóhelyekre is elengedtek vele. Innen már a leánykérésig nagyon rövid volt az út. Teljesen
elvakított a szerelem, így nem vettem észre a
figyelmeztető jeleket, azt, hogy a párom
mennyire domináns és önző. Az ő kedvéért
mondtam le az egyetemi felvételiről is. A há-

zasságunk első évében született meg a lányunk, érte megérte végigkínlódni a tíz évig
rám osztott feleségszerepet.
– Bántalmazta a férje?
– Fizikailag nem, lelkileg viszont megsemmisített. Úgy éreztem, mellette teljesen elvesztem önmagam. Gyakran hívott hozzánk
elit társaságot, és a mérnök és ügyvéd urak
szemében én voltam a diploma nélküli, kis
szürke veréb, aki lesi a „nagyok” utasításait,
és ugrik minden szóra. Megfogadtam, hogy
a lányunk miatt bármeddig elviselem a megaláztatást, de végül egy húszéves hölgyike, a
férjem aktuális hódítása kiszabadított a zsákutcából. A válás után a kislányommal hazaköltöztünk a szüleimhez – szegények, akkor
még éltek, és mindenben támogattak –, és
szép lassan együtt felépítettük az új életünket. A lányom azóta férjhez ment, és két ikerunokával lepett meg. Most már nagyocskák
a fiúk, ősszel kezdik a negyedik osztályt. A
vakációban minden reggel felmegyek hozzájuk, ebédet főzök, délutánonként, ha kedvük
tartja, felviszem őket a Somostetőre. Régebb,
amíg kicsik voltak, diafilmeket is vetítettem
nekik, a kedvencük azonban a mamabábszínház volt. Egy szék karfájára terített takaró
mögül csalogattam elő a magam készítette
bábokat, a történet pedig mindig az unokák
elvárása szerint alakult. Most már inkább
egyféle cinkostárs vagyok nekik, titkokat osztanak meg velem, a mesélő szerepét is átvették. Számomra ez a legnagyobb ajándék. A
közelükben újra védőburokban érzem
magam, olyanban, amit soha nem tud kikezdeni az idő.
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A cégek alig 40 százaléka
tárolja biztonságosan adatait

Az európai, közép-keleti és
afrikai (EMEA) vállalatok átlagosan kevesebb mint 40
százaléka kezeli jól és tárolja
biztonságosan adatait, illetve
hasznosítja jól a bennük lévő
információkat az Oracle informatikai cég felmérése szerint.

Szerkesztette: Karácsonyi Zsigmond

Módosul
a munkatörvénykönyv

A Nemzeti Liberális Párt
(PNL) több törvényhozója
munkatörvénykönyv-módosító javaslatot nyújtott be,
amelynek értelmében a munkavállaló beleegyezésével a
ledolgozott
munkaszüneti
nap csak pénzjuttatással is
kompenzálható.

A kezdeményezők szerint az előírás tisztázná a jelenlegi helyzetet,
amelynek megítélése „ellentmondásos” mind a területi munkafelügyelőségek, mind a bíróságok
szintjén.
Az ellentmondás leggyakrabban
abból adódik, hogy az ellenőrző
szervek másképpen ítélik meg a túl-

Az Oracle 24 országban több
mint 5500 szenior döntéshozót kérdezett meg, közülük 2872-at a régióból.
A válaszokból kiderült, hogy a
cégek 42 százalékának nincs megfelelő adatkezelési stratégiája, és
tízből csak négy vállalat közölte
magabiztosan, hogy képes jól kezelni, biztonságosan tárolni és felelősen felhasználni az adatait.
A válaszadók 35 százaléka állította, hogy az adatok feldolgozásából értékes információkat tud

mutatják, hogy nagyon sok belső
céges szokás nem támogatja a bizalom kialakulását. A válaszadók
negyede szerint az adatbiztonsággal kapcsolatos aggodalmak legfőbb oka, hogy kevés figyelem
irányul a bizalmas adatokra a vállalaton belül. Ezt követte az adatokhoz való hozzáférések nem
megfelelő szabályozása (24 százalék), a mobileszközökön és közösségi platformokon való adatkezelés
(23 százalék) és a nem megbízható
eszközök és kapcsolatok használata (23 százalék).
Az Oracle felhívta a figyelmet
arra, hogy a kritikus adatok és a
biztonság miatt a cégeknek fejleszteniük kell az adatkezelést, például
az ellenőrzőpontok és a folyamatok
erősítése révén, illetve a különböző
üzletágak dolgozóinak közös képzésével. (MTI)

hogy a politikum mellettük áll.
Nemrég megjelent az EU 1010-es
irányelveit magába foglaló állattenyésztési törvény, amelynek alkalmazási szabályzatát ki kell
dolgozza a minisztérium. Abban
kérte a szakmai szervezetek segítségét az államtitkár, hogy a hazai
konkrétumokat figyelembe véve tegyenek javaslatokat, hogy a farmerek
érdekeinek
megfelelő
alkalmazási norma kerüljön ki a minisztériumból.
A beszélgetéseken az is elhangzott, hogy erősíteni kell a szakmai
szervezetek, társulások, egyesületek
szerepét a gazdák életében. Egyelőre a „múltbeli tapasztalatok” miatt
visszafogottabban viszonyulnak
ehhez a gazdák, de a jó példák igazolják, hogy ez a jövő. Ilyen a Szamos-Aranyos
Szövetkezet,
amelynek elnöke jelen volt, és elmondta, hogy a szövetkezetnek évi
többmillió eurós pénzügyi forgalma
van, tagjai pedig csak nyernek
abból, hogy piackutatási és egyéb
üzleti feladatokat átvállalt a társu-

lás. A tenyésztőknek köszönhetően
a román tarka az a fajta, amelyet érdemes tartani Romániában. Ezt próbálták bizonyítani a szervezők a
Marosvásárhely főterén tartott termékbemutatóval és vásárral is.
Olyan cégeket hívtak meg Maros és
a környékbeli megyékből, amelyek
kizárólag a román tarka szarvasmarha tejét dolgozzák fel, és nemcsak a hazai, hanem a külföldi
piacon is jelen vannak. A termékmustra pedig igazolta, hogy ha odafigyelnek a minőségre, a kínálatot
bővítik, piacképes termékeket lehet
előállítani és forgalmazni, és nyereségesen üzemeltetni a vállalkozást.
Sician Valer Radu mérnök, a főszervező Semtest BVN igazgatója,
aki beszámolt nekünk a rendezvényről, elmondta, meg kell érteniük a szakterületen dolgozóknak,
hogy a meghívott szakmai, oktatási
intézmények, állatnemesítő állomások, tenyésztők, farmerek közös
összefogása erősítheti a szakágazatot. A fajta minőségi jegyeit fejlesztő kutatás nélkül nincs
nyereségcélú farmergazdálkodás,
tenyésztők nélkül nincs kutatás,
anyagi támogatás és piacgazdálkodás nélkül nincs gazdasági biztonság, ugyanilyen fontos ebben a
láncban a korszerű egyetemi, valamint a középfokú szakmai oktatás
is. És nem szabad megfeledkezni a
feldolgozóegységekről sem, a modern eszközökkel történő marketingről és menedzsementről, amely
elengedhetetlenül szükséges ahhoz,
hogy bizalom épüljön ki a termékelőállító és a fogyasztó között. Ez
az összefogás biztosítja a román
tarka szarvasmarhát tenyésztők jövőjét az ágazatban, ezt erősítette
meg a harmadik országos rendezvény – foglalta össze az esemény
lényegét az állatnemesítő egység
vezetője.

óra fogalmát, egyesek meglátása
szerint kizárólag munkanapokon
végezhető, jóllehet a munkatörvénykönyv ezt nem szabályozza
egyértelműen.
A módosítás szerint a munkavállaló beleegyezésével a ledolgozott
munkaszüneti nap csak pénzben is
kompenzálható, és nem haladhatja
meg a 8 órát, hogy a heti pihenőidő
ne legyen kevesebb mint 24 óra.
A kezdeményezők szerint a módosítás megfelel a munkáltatók igényének, de ugyanakkor azoknak az
alkalmazottaknak is jó, akik pluszpénzt keresnének, hisz a többletmunkát
általában
kétszeres
órabérrel fizetik.

A román tarka napja

(Folytatás az 1. oldalról)
és oktatási intézmények képviselőinek alkalmuk volt előadásokat tartani, találkozni, elbeszélgetni a jelen
levő tenyésztőkkel, gazdákkal. Június 21-én a Maros Megyei Ipar- és
Kereskedelmi Kamara székházának
gyűléstermében első körben egy
asztalhoz ültek az állami intézmények képviselői a szakmai szervezetek vezetőivel, a gazdákkal. A
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztériumot Sorin Roşu Mareş
mérnök, államtitkár képviselte.
Jelen voltak a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA), a vidékfejlesztési ügynökség (AFIR), az Állategészségügyi
és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság (ANSVSA) képviselői, több állattenyésztő egyesület vezetője. Az
akadémiai szférát a jászvásári, temesvári és kolozsvári állatorvosi és
állategészségügyi egyetemek jeles
tanárai képviselték. A már említett
szervező intézmények, szakmai
szervezetek is szakértőkkel járultak
hozzá a rendezvény sikeréhez.
Külön elismerésben részesítették
prof. dr. Marcel Paraschivescu mérnököt, akadémikust, aki 50 évvel
ezelőtt létrehozta az állatnemesítő
egységeket, így a Semtest BVN alapítójaként is átvehette az oklevelet.
A rendezvényen az előadásokkal
áttekintették a román tarka fajta
eredményes tenyésztéséhez szükséges legújabb kutatások eredményeit. Az érdekeltek teljes képet
kaphattak arról, hogy miként gazdálkodhatnak a leghatékonyabban,
a szarvasmarha takarmányozásától,
a gondozásán át a tej minősége
megőrzéséig, a feldolgozásáig, az
értékesítéséig. Az érdekelt felek
nem kerülték el azokat a gondokat,

kinyerni, azonban a kulcsfontosságú részlegek továbbra sem vállalnak
felelősséget
az
adatkezelésért. Ráadásul a cégek
az adatbiztonsági szabályozásokat
gyakran nem értik, vagy nem tartják be.
Sokszor nem világos az sem a
cégeken belül, hogy kik felelősek
elsősorban az adatok biztonságáért.
A pénzügyi és IT-döntéshozók
közel fele például úgy gondolja,
hogy ők a felelősek az adatok biztonságos kezeléséért, míg azok,
akik jellemzően használják az adatokat – marketing- és HR-osztályok – csupán harmadrészt
vállaltak felelősséget.
Az EMEA-beli vezetők 53 százaléka szerint a vállalat jó hírneve
szempontjából kifejezetten fontos
a biztonságos adatkezelés, ezzel
szemben a felmérés eredményei azt

amelyek az utóbbi időben felmerültek a fajtát tenyésztők körében.
Annak ellenére, hogy a több évtizedes állatnemesítő munkának köszönhetően a román tarka a hazai
klímához és földrajzi adottsághoz
legjobban alkalmazkodó szarvasmarhafajta, az utóbbi években az
országban csökkent az állomány.
Elsősorban azért, mert lassan felszámolják az 1–10 tehénből álló,
önfenntartó, kis háztáji gazdaságokat. Ennek több oka van. Egyrészt
elöregedőben a vidéki lakosság.
Ahol az 50–60 év fölöttiek nemzedéke lemond az állattenyésztésről,
a fiatalok nem folytatják a hagyományt, városba költöznek vagy külföldön keresnek munkát. Ez nagy
veszteség a vidéki társadalomnak,
ugyanis egy-egy ilyen családi farm
ellátta tejtermékkel a környéket.
Nőtt a 100 főnél több állattal rendelkező farmok száma, azonban nagyon kevés, mondhatni hiányoznak
az eközötti – 50–100 főt ellátó –
családi gazdaságok. Ennek egyrészt
az az oka, hogy még nem rendelkeznek elegendő jövedelemmel
ahhoz, hogy megfelelően gépesítsék a farmot, ugyanakkor – az elöregedés mellett – a legnagyobb
gondot a vidéki munkaerőhiány
okozza, amihez társul a szakoktatás
hiánya. A mezőgazdasági oktatás
csak papíron létezik, a gyakorlatban
nem, ugyanis messze elmarad a
korszerű követelményektől. Így ma
nem lehet olyan középfokú végzettségű szakembert találni, aki megfelelően kezelje a számítógépvezérlésű mezőgazdasági gépet, a
tejfeldolgozó vonalat stb.
Szó esett a finanszírozásról is. Az
utóbbi időben a különböző hazai és
uniós támogatásoknak, pályázatok-

nak köszönhetően jutott pénz a
szakágazatra. A tőkebeáramlás láthatóan konkretizálódott, hiszen
vannak már korszerű, az európai elvárásoknak megfelelő állattenyésztő farmok, létesültek modern
feldolgozóegységek. Azonban több
gazda még mindig a támogatásoktól
függ. Az egyetemi oktatók véleménye, hogy aki már nyereségcélúan
gazdálkodik, meg kell teremtse az
anyagi biztonságot arra az időre,
amikor megszűnnek a támogatások.
A szarvasmarha-tenyésztésben hagyományra visszatekintő nyugati
országokban (Ausztria, Svájc, Németország stb.) a legtöbb az olyan
családi gazdaság, ahol apáról fiúra,
nemzedékről nemzedékre öröklődik
a farm, ahol a tágabb család a 100
fős állatállományt kiválóan el tudja
látni. Ez kellene legyen a cél nálunk
is – hangzott el a szakmai tanácskozáson.
A konferencián jelen levő államtitkár biztosította a farmereket,

Fotó: Vajda György
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Négy között a román csapat az U21-es Eb-n

Gól nélküli döntetlenre zárult
Románia és Franciaország összecsapása az Olaszországban és San
Marinóban zajló U21-es labdarúgóEurópa-bajnokságon, így mindkét
csapat továbbjutott az elődöntőbe.
Románia csoportelsőként, míg
Franciaország legjobb csoportmásodikként kvalifikált a négy közé,
ahol a románok a németekkel, a
franciák a spanyolokkal csatázhatnak majd a döntős szereplési jog
megszerzéséért.
A sárgába „öltözött” lelátók
(mintegy tízezer román szurkoló
buzdította a csapatot a helyszínen!)
előtt a franciák kezdték jobban a
mérkőzést, és mintegy tíz percig
úgy tartották a labdát, hogy a románok szinte hozzá sem értek. Veszélyes helyzetet azonban nem sikerült
kidolgozniuk, aztán Mirel Rădoi legényei is bekapcsolódtak a játékba,
és egyre-másra alakítottak ki gól-

George Puşcaş (b) és Ibrahima Konaté a Románia – Franciaország U21-es labdarúgómérkőzésen. Fotó: UEFA

szerzési lehetőségeket ellenfelük
kapuja előtt, ezekből azonban szünetig egyiket sem sikerült értékesíteni. Büntetőt is reklamáltak a sárga
mezesek Cicâldău vélt buktatásáért,
azonban a játékvezető nem fújta be,

és videóbírózással sem bírálták
felül az ítéletet.
Pihenő után folytatódott az adokkapok, a játék sebessége azonban
meg sem közelítette az angolok és
a horvátok elleni találkozókét. Nyil-

elektrós Vass Lászlónak köszönhetően – néhai Csíki Ferenc és Brassai
István edzősége alatt mutatkozott
be, aztán a hajdani Transportulnál
folytatta. A minap Marosvásárhelyen találkoztunk vele, ő így emlékezett vissza labdarúgó-karrierjére:
– Akkoriban az AS Armata
kölyökcsapatától többek közt
Sorin Istratéval (Szászrégeni
Avântul) a 3. ligás Radóci Bucovinához, onnan pedig Románia legészakibb pontjára, a
volt D osztályos Horodişteára
kerültem a katonai szolgálat
időszakában. Amikor ez lejárt,
a megyei bajnokságban szereplő
Maros
megyei
Transportulhoz tértem vissza.
Vásárhelyről Nagyszalontára,
majd a voievozi-i Minerulhoz
szerződtem mint labdarúgó.
– Meséljen a hazatérése körülményeiről!
– A nyolcvanas évek végén
a Transportult a volt AS Armata egykori játékosa, Tică
Varodi edzte. Egy alkalommal
összefutottunk, ő hívott haza.
Itt együtt játszottam többek
közt a Bogdan testvérekkel,
Radu Ierneanuval, Nyárádival
és Alexandru Cioloboccal is.
– A rendszerváltás után

mégis külföldön folytatta a futballt.
Hol?
– Előbb Svédországban, aztán
Egerben fociztam, majd a Tolna
megyei Ozorára kerültem mint
edző-játékos, így a sportágból
1992-ig éltem. Idővel abbahagytam
a focit, saját céget alapítottam,
és rendszeresen kijártam Olaszországba a vállalkozás ügyeit intézni.
– Hogyan került az olaszországi
polgármesterek és budapesti öregfiúk csapataiba futballozni?
– A magyar polgármesterek válogatottjába engem is meghívott focizni Gödöllő polgármestere,
Gémesi György, aztán az olasz polgármesterek válogatottját is megismertem, akikkel a mai napig járok
jótékonysági tornákra. Elvittem
őket Budapestre focizni egy hármas
tornára. Idővel a szlovén, a cseh és
a német polgármesteri válogatottat
is beszerveztem magyarországi futballtornákra.
1994-től az MTK-öregfiúk,
2008-tól a Ferencváros old boys
csapatában, jelenleg pedig a veterán
együttesükben söprögetőként játszom hetente, kis- és nagypályán.
Az évek során az MTK-nál többek
közt Illés Béla, Talapa János, Handel György, Fülöp Ferenc, míg a

Ignác Sándor a Fradi-öregfiúknál focizik

Czimbalmos Ferenc Attila

Az 60 éves, egykori marosvásárhelyi labdarúgó, Ignác Sándor 14
éves volt, amikor 1975-ben az AS
Armata gyerekcsapatában – a volt

Kupával és a Fradi-sassal

Vívó-Eb: Ezüstérmes a magyar férfikardcsapat

Ezüstérmes lett a Szilágyi Áron,
Szatmári András, Gémesi Csanád,
Decsi Tamás összeállítású férfikardcsapat a düsseldorfi vívó-Európabajnokságon.
A címvédő magyarok második
kiemeltként a negyeddöntőben
kezdtek szombaton a 12 együttest
felvonultató mezőnyben, és magabiztosan verték a briteket. Az elődöntőben is nagyszerűen és
eredményesen vívtak, a románokat
45-40-re felülmúlva jutottak be a fináléba, amelyet a németek érdekeltsége és a tévéközvetítés kötöttsége
miatt a bronzmérkőzés előtt rendeztek meg.
Magyar szempontból ez is jól indult, az első három asszó után 15-6
volt az állás: Szatmári 5-1-re verte

Fotó: MTI

Benedikt Wagnert, Szilágyi ugyanennyire Szabó Mátyást, Gémesi
pedig 5-4-re Max Hartungot. A következő öt párharcot viszont a németek nyerték, az egyenlítés már a
hatodik párban összejött nekik,
utána pedig előnybe is kerültek.
Olyannyira, hogy Szilágyi utolsóként már 34-40-nél ment fel a pástra
Wagner ellen. A reménytelennek
tűnő helyzet ugyanakkor csakhamar
változott, a kétszeres olimpiai bajnok magyar kardozó stabilabbnak,
magabiztosabbnak tűnt ekkor, és
43-43-nál utolérte ellenfelét. Aztán
43-44-nél testvezetékcsere következett magyar oldalon, majd a következő akció közben Wagner szólt,
hogy Szilágyinál nincs teljesen
rendben a technika. Az újabb ak-

ciónál nem ítélt tust a mérkőzésvezető, az azt követőnél viszont –
amelyben középen csapott össze a
két vívó – igen, a németek javára.
Szilágyi – aki az utolsó asszót
9-5-re nyerte –, plusz 5-tel, Szatmári mínusz 1-gyel, Gémesi mínusz
6-tal zárt.
„Én úgy láttam, hogy a szurkolótábor átlendítette őket a holtponton.
Hiába volt nekünk kilenctusos előnyünk is, újra erőre kaptak. Volt
sanszunk a végjátékban, vissza tudtam hozni, szeretek is Wagnerrel
vívni, de ahhoz, hogy 40-34-ről
nyerjen az ember, kisebb fajta csoda
kell, és ez most nem jött össze” –
nyilatkozott az MTI-nek Szilágyi
Áron.
Az utolsó tusról azt mondta, nüansznyi különbség volt középen,
amit addig együttesnek adott a
zsűri, ekkor viszont nála látta a találatot. „Mi úgy éreztük, hogy abszolút nem így volt, de ennyi
szubjektivitás benne van a kardvívásban” – tette hozzá.
Beszélt arról is, hogy nagyon jó
a viszonyuk a németekkel, ismerik
őket, rengeteget edzőtáboroznak
közösen. „Azt gondolom, hogy a
fair play szellemében zajlott le ez a
mérkőzés. Annak ellenére, hogy itthon voltak, és kihasználhatták
volna ezt jobban is. Örülök, hogy ez
ilyen tiszta döntő volt” – mondta.

1. Románia
2. Franciaország
3. Anglia
4. Horvátország

3
3
3
3

A csoport végeredménye
2
1
2
1
0
1
0
1

vánvalóan meglátszott, hogy mindkét csapatnak megfelel a gól nélküli
döntetlen, amit leginkább az olaszok bántak, hiszen számukra létfontosságú volt, hogy ez a
mérkőzés ne végződjön pontosztozkodással. Minthogy azonban mégis
ez lett a vége, ők lemaradtak a négy
közé jutásról, míg a lefújást követően egyaránt önfeledten ünneplő
románok és franciák karöltve léptek
tovább.
A csoport másik mérkőzésén:
Anglia – Horvátország 3-3.
Az elődöntőt csütörtökön rendezik: Románia Németországgal (19
óra, TVR 1 és TVR HD), Franciaország Spanyolországgal (22 óra,
TVR 1 és TVR HD) találkozik.
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Jegyzőkönyv
U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság, C csoport, 3. forduló:
Románia – Franciaország 0-0
Cesena, Dino Manuzzi stadion,
15 ezer néző, vezette: Georgi
Kabakov (bolgár)
Franciaország: Bernardorni –
Amian, Konate, Upamecano,
Sarr – Ntcham, Tousart, Guendouzi, Thuram (84. Del Castillo)
– Mateta, Ikone (85. Reine-Adelaide).
Románia: Radu – Manea, Nedelcearu, Rus, Boboc – Nedelcu,
Cicâldău (59. T. Băluţă) – Olaru
(72. Dragomir), Hagi, Coman –
Puşcaş (82. Petre).
Sárga lap: Thuram (58.), illetve
Rus (14.), Manea (52.), Nedelcu
(69.).

A Fradi-öregfiúk csapatával, egy idei klubnaptárban megjelent felvételen

Fradiban többek közt Mucha József, Ebedli Zoltán, Szőke István,
Szokolai László, Rab Tibor, Szenes
Sándor, Bánki József voltak csapattársaim. Jelenleg is minden kedd
este a Magyar Kancellária válogatottjában játszom, csütörtökönként,
vasárnap pedig a Fradi-veteránokkal focizom.
– Tartja-e valakikkel a kapcsolatot egykori vásárhelyi csapattársai
közül?
– Igen. Többek közt volt
transportulos csapattársammal, Alexandru Ciolobockal és akkori edEredményjelző

Férfikardcsapat-Eb:
* negyeddöntő: Olaszország –
Georgia 45-44, Németország –
Franciaország 45-40, Románia –
Oroszország 45-42, Magyarország – Nagy-Britannia 45-28
* elődöntő: Németország –
Olaszország 45-42, Magyarország – Románia 45-40
* döntő: Németország – Magyarország 45-43
* a 3. helyért: Olaszország – Románia 45-35
Végeredmény: férfikardcsapat,
Európa-bajnok: Németország
(Max Hartung, Benedikt Wagner,
Szabó Mátyás, Björn Hübner), 2.
Magyarország (Szilágyi Áron,
Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás), 3. Olaszország (Luigi Samele, Enrico Berre,
Aldo Montano, Luca Curatoli), 4.
Románia (Tiberiu Dolniceanu,
Florin Zalomir, Alin Badea, Iulian Teodosiu).

A második hely megszerzését az
olimpiai részvétel kiharcolása
szempontjából fontosnak tartja. „A
kvalifikáció tükrében nagyon sokat
ér ez az ezüstérem. Szerintem egy
jó kis lépést tettünk a kvótaszerzés
felé. Mindig azt szoktuk mondani,
hogy elégedettnek kell lennünk, ha
érmesek vagyunk, dobogóra állhatunk. Ez most is így van, de öt perccel a döntő után nyilván nem fogok
itt cigánykereket hányni, mint ez a
kisgyerek itt mellettünk” – folytatta,
majd úgy fejezte be összegzését,

zőmmel, Tică Varodival baráti a
kapcsolatunk, de sok más régi társammal is kommunikálok a világhálón.
– Mint mesélte, három-négy havonta Marosvásárhelyre is ellátogat
– barátaihoz, ismerőseihez, családtagjaihoz. Mit jelent önnek ez a
város?
– Én a Tornakert mellett nőttem
fel, ez a város marad mindig a legkedvesebb számomra, bármerre is
kerüljek el. Amúgy a lábteniszt is itt
sajátítottam el, a szívem mindig Vásárhelyért fog dobogni.
Románia negyedik

Románia a nyolcaddöntőben 4531-re legyőzte Belgiumot, majd a
negyeddöntőben Oroszországon
45-42-vel jutott túl. Az elődöntőben a magyarok 45-40-nel jobbnak bizonyultak, így a románok a
bronzért csatázhattak az olaszokkal, akiktől 45-35-ös vereséget
szenvedtek, így a negyedik helyen
zártak.
Ez volt a nemzeti együttes legjobb
eredménye az Eb-n, hiszen a női
kard egyéniben a 2016-ban olimpiai bajnok Ana-Maria Popescu
csak 9. lett, illetve az Ana-Maria
Popescu, Bianca Benea, Maria
Udrea és Greta Vereş összetételű
női kardcsapat a nyolcaddöntőben
40-33-ra kikapott Ukrajnától, így
a 9-16. helyért folytathatta a továbbiakban. Az alsó ágon aztán
minden összecsapását megnyerte
a román válogatott (45-35 Csehország ellen, 45-37 Izrael ellen, 4537 Spanyolország ellen), amely
így a kilencedik helyen zárta az
Európa-bajnokságot.

hogy egy-két nap múlva biztosan
tudnak örülni a csapatezüstnek, és
ez az eredmény jó előjel a júliusi
budapesti világbajnokság előtt.
A férfi kardozók a magyar küldöttség negyedik érmét szerezték.
Korábban ugyancsak második lett a
női kardválogatott, míg harmadikként zárt női kard egyéniben
Márton Anna, valamint a férfipárbajtőr-csapat.
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KFT. – S.R.L. – Korlátolt-e a korlátolt felelősség?
A személyes felelősség csapdái (2.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A személyes felelősséget megállapító közigazgatási-pénzügyi döntést a 2004. évi 554. sz.,
közigazgatási bíráskodásról szóló
törvény, valamint a fentebb már
idézett adóügyi eljárás rendelkezései szerint lehet megfellebbezni.
Ennek értelmében előzetes közigazgatási panaszt kell benyújtani
az illetékes pénzügyi igazgatósághoz, melynek 30 napos törvényes
határidő áll rendelkezésére a panasz elbírálására, illetve a személyes felelősséget megállapító
döntés esetleges visszavonására,
ami a gyakorlatban szinte soha
nem történik meg. A törvényes határidő lejárta után 30 napon belül,
vagy a panaszt elutasító közigazgatási döntés kézhezvételétől számított 6 hónapon belül a döntés ellen
közigazgatási per indítható annak
megsemmisítése érdekében. Az
egész eljárás nagy szépséghibája
viszont az, hogy ennek nincs halasztó hatálya a döntés végrehajtására nézve, ami a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a kiadott közigazgatási döntést akkor is végre tudja
hajtani a pénzügy a kötelezett személyen, ha az fellebbezett ellene.
A végrehajtás felfüggesztését –
szüneteltetését – viszont külön
bírói-közigazgatási eljárásban lehet
kérni, de ebben az esetben a végrehajtott összeg 20%-áig terjedő kaució – óvadék – letételére
kötelezhető a fellebbező fél, ami
gyakran nagyon nagy megterhelést
jelenthet az esetleg igazságtalanul
fizetésre kötelezett személy számára. A kaució a felfüggesztési eljárás jogerős elbírálása után
visszaigényelhető, viszont pervesztés esetén az összegre az adóhatóság kárigényt jelenthet be a
végrehajtás alaptalan késleltetése
által okozott károk megtérítésére.
Az eljárás a családi vállalkozások
tartozásaira is alkalmazható.
Annak sincs semmilyen akadálya, hogy esetlegesen külföldi állampolgárságú
és
lakhelyű
személy felelőssége kerüljön megállapításra és behajtásra, ugyanis
Romániára is érvényes az Európai

Unió 2010/24/EU tanácsi irányelve, amely lehetővé teszi a tagállamok
adóhatóságai
közötti
adóügyi jogsegélyt, amelynek
eredményeképpen az illető személyt a fölötte joghatósággal rendelkező ország adóügyi szervei
hajtják végre, majd utalják át a
megkereső államnak a behajtott
összeget. Különösen gyakori a Magyarországi Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé irányuló megkeresés,
lévén a két ország között intenzív
kereskedelmi kapcsolat.
A társaság tartozásaiért egy magánszemély felelősségét másik
úton is meg lehet állapítani, ami
nem annyira gyors, mint a fentebb
vázolt eljárás, és nem is mindig
végződik végrehajtással, ami az
előző esetben viszont mindig megtörténik. Ez az eljárás több szempontból is különbözik az
előbbiekben vázolttól, ugyanis
ennek előfeltétele a társasággal
szemben elindított törvényszéki
csődeljárás, amelyben, bizonyos
esetekben, a felszámolóbiztos vagy
a cég hitelezőinek tanácsa kéri harmadik, természetes személy – ma–
személyes
gánszemély
felelősségének megállapítását a
csődbe jutott társaság teljes adósságának fedezésére. Ezek a személyek általában az ügyvezetők, de
bármilyen harmadik személy felelőssége megállapítható, ha bizonyíthatóan hozzájárult a társaság
fizetésképtelenségéhez. A csődtörvény 169. paragrafusa taxatív leírja
azokat a helyzeteket, amelyek
megalapozhatják a magánszemély
személyes felelősségét. Ezek a következők: a társaság javainak, fizetési
eszközeinek
vagy
tevékenységének saját vagy más
személy részére történő felhasználása, nyilvánvalóan veszteséges tevékenység folytatása személyes
érdekből, törvénytelen, fiktív-kettős vagy hiányos könyvelés vezetése, törvénytelen vagyonmentés
vagy adósságnövelés, törvénytelen
finanszírozási ügyletek, a csődbe
jutás előtt egyes hitelezők preferenciális, a többieket károsító kifizetése,
bármilyen
más
törvénytelen, fizetésképtelenséget
előidéző cselekedet.
Ezek a tettek csak akkor alapoz-

zák meg a személyes felelősséget,
ha azokat károkozó szándékkal követték el, és ezen cselekedetek és a
társaság fizetésképtelensége között
ok-okozati összefüggés van.
Az előző eljárással ellentétben,
ebben az esetben a felelősséget a
csődeljárás keretében a törvényszék állapítja meg, amelynek a határozatát meg lehet fellebbezni.
Mindkét eljárás esetében jellemző, hogy a törvény előtt első
körben az ügyvezető (adminisztrátor) felelősségét a legkönnyebb
megállapítani, ugyanis a romániai
1990. évi 31. számú, a gazdasági
társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a társaság ügyvezetéséért mindig a törvényes
ügyvezető felel. Ha védekezésképpen azt állítja, hogy a társaság fizetésképtelensége más személynek
róható fel, akkor azt bizonyítani
kell, illetve az illető személyt biztosítékul perbe hívhatja.
A gyakorlatban sokszor felfedezhető az a jelenség, amikor a
bajba jutott társaságot úgynevezett
strómanoknak adják el, akik bizonyos összegért, végrehajtható vanem
rendelkezve,
gyonnal
hajlandóak elvinni az „adóbalhét”,
annak ellenére, hogy ezek a cselekedetek több bűncselekmény törvényes tényállását is kimeríthetik.
Összegzésképpen elmondható,
hogy a válság okozta költségvetési
szigorítások és a növekvő adóbehajtási fegyelem az adóhatóságokat arra ösztönözte, hogy a fentebb
vázolt eljárásoknak érvényt szerezzenek – ezek az eljárások eddig is
léteztek –, illetve a megállapított
követeléseket be is hajtsák, függetlenül a kötelezett személy állampolgárságától. Következésképpen
azokat a gazdasági társaságokat,
amelyeket már nem szándékoznak
használni gazdasági tevékenységhez, nem szabad magára hagyni
„lesz ami lesz” alapon, hanem tartozásait rendezve – elsősorban az
állam felé –, a törvényes rendelkezések szerint fel kell számolni,
vagy fizetésképtelenség esetén
csődvédelmet kell kérni, ellenkező
esetben a még oly ártalmatlan bot(vagy nem) csinálta üzletember is
komoly kellemetlenségeknek nézhet elébe.

Naponta 250 kérést iktatnak

Június 24-étől kezdődően
azoknál a területi útlevélosztályoknál, ahol ezt a benyújtott kérések megnövekedett
száma szükségessé tette,
meghosszabbították a munkaprogramot, tájékoztatott a
belügyminisztérium.

A nyári időszakban előforduló
torlódások csökkentése érdekében
ott, ahol szükséges, 8.30 és 18.30
között lesz ügyfélszolgálati program az útlevélosztályokon.
A Maros megyei útlevélosztály
vezetője, Micuşan Daniela rendőrbiztos megkeresésünkre elmondta,
hogy hétfőtől Marosvásárhelyen, a
Călăraşilor (volt Kossuth) utca 26–
28. szám alatti székhelyen is szükségessé vált az útlevélkérelmek
benyújtásánál a hosszított program,
és június 24. – augusztus 16. között
marad érvényben.
Hétfőtől csütörtökig 8.30–18.30
óra között fogadják az ügyfeleket,
pénteken pedig 8.30–16.30 óra között. Az útlevélkérelem benyújtásához online is lehet időpontot

Folytatódik a háztartási gépek roncsprogramja

A háztartási gépek roncsprog- az érdekeltek idén is értékutal- vouchert energiatakarékos gépek gépet, le kell adnia egy ugyanramjának második szakaszá- ványra válthatják régi típusú ház- vásárlására használhatják. Amikor olyan, régi, kevésbé energiahatéban 49.118 kérésre 89.193 tartási eszközeiket, és az így kapott a vásárló megkapja az új háztartási kony eszközt. Kivételt képez a
értékjegyet hagytak jóvá –
közölte a Környezetvédelmi
Alap (AFM).

Az Agerpres június 20-i közleménye szerint a jóváhagyott kéréseket
benyújtók
névsorát
közzétették az AFM honlapján. Az
értékjegyeket július 8-áig lehet felhasználni a partnerkereskedőknél.
A fel nem használt jegyekre június
17-én újabb iratkozás kezdődött,
ugyanis jóllehet a programra elkülönített 40 millió lejt már az első
12 órában előjegyezték az első szakaszban érdeklődők, utólag összesen csak 11,7 millió lejre
vásároltak háztartási gépeket, így
28,3 millió lej továbbra is rendelkezésre áll.
A roncsautóprogram mintájára
kidolgozott kezdeményezés révén

Illusztráció

Fotó: Nagy Tibor (archív)

foglalni a www.epasapoarte.ro honlapon, akinek erre nincs lehetősége,
az a földszinten lévő sorszám-automata által kibocsátott sorszámmal
jelentkezhet az 1-es és 3-as számú
ügyfélablaknál. Az osztályvezető
türelemre inti az ügyfeleket, mint
mondta, naponta 200–250 útlevélkérelmet iktatnak.
A belügyminisztérium közleményében hangsúlyozta, hogy bevezettek egy rendszert, amelyen
keresztül SMS-ben figyelmeztetik
az állampolgárokat, hogy útlevelük
érvényessége egy-két-három hónapon belül lejár, hogy legyen idejük
az embereknek megújítani a dokumentumot.
A közlemény szerint az év elejétől mostanáig 407.192 ilyen figyelmeztető SMS-t küldtek az
állampolgároknak. Áprilisban azoknak a személyeknek küldtek SMSt, akiknek az útlevele júliusban,
augusztusban és szeptemberben jár
le, tájékoztatott a belügyi tárca.
(Szer Piroska)

mosogatógép, amely helyett bármilyen más háztartási gépet elfogadnak.
Egy A++ energiahatékonysági
besorolású mosógép megvásárlása
esetén 200 lejes, az A+++-osért
pedig 300 lejes értékutalvány jár.
Az A++-os mosogatógépekért 300
lej, míg az A+++ energiahatékonyságúakért 400 lej értékű vouchert
adnak. A légkondicionáló berendezésekért (akár A++, akár A+++ kategóriába tartoznak) 400 lejes
értékjegy jár. Az A++ energiahatékonysági besorolású hűtőszekrényekért és fagyasztóládákért 300
lejes, az A+++-osokért 400 lejes
vouchert adnak. Az A és A+ kategóriás televíziókért 200 lejes, míg az
A++ és A+++ besorolásúakért 400
lejes értékutalvány jár. A háztartási
gépek roncsprogramja 2018-ban 20
millió lejes keretösszeggel indult.
(sz.)
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Felkerülhet a megbízhatatlan cégek
kínai listájára a FedEx

A FedEx amerikai postaszolgálat felkerülhet a megbízhatatlan
vállalatok
kínai
listájára, miután nem szállított le egy Huawei okostelefont tartalmazó csomagot az
amerikai címzettnek – írta
vasárnap a kínai Global
Times hírportál.

A cikk szerint az amerikai
FedEx Corp. postaszolgálat bocsánatot kért a Huawei Technologies
vállalattól, amiért nem kézbesítette
egy, az Egyesült Államokba címzett küldeményét, hanem a feladónak visszavitte azt.
„A csomagot tévedésből visszaszállítottuk a feladónak, és bocsánatot kérünk ezért a műveleti
hibáért” – fogalmazott a FedEx
közleménye. A FedEx átvesz és
kézbesít minden olyan küldeményt, amely nem az amerikai keminisztérium
reskedelmi
tiltólistáján szereplő Huawei-érdekeltségekhez van címezve – szögezi le a közlemény.
A csomag egy Huawei P30-as

okostelefon-készüléket tartalmazott, amelyet egy újságíró adott fel
a PCMag számítástechnikai magazin londoni szerkesztőségéből a lap
egyesült államokbeli szerkesztőségének. A PCMag cikkben számolt
az
eseményről
be
(https://www.pcmag.com/news/36
9155/are-huawei-phones-now-banned-from-the-mail).
A Global Times megkeresésére
a Huawei nem kommentálta az incidenst.
A FedEx korábban is esett már
hasonló „hibába”. Májusban két
csomagot szállított el az Egyesült
Államokba, amelyet Japánban
adtak fel a Huawei China címére.
Később két másik csomagot is kis
híján téves címre kézbesített a
FedEx, amelyeket Vietnamban
adtak fel a Huawei számára meg
nem nevezett ázsiai címekre.
A China Federation of Logistics
& Purchasing kínai logisztikai szövetség szakembere, Jang Ta-csing
(Yang Daqing) a Global Times hírportálnak nyilatkozva annak a

Nyugdíjazták Fridát,
a mexikói keresőkutyát

Nyugdíjazták Fridát, a mexikói haditengerészet keresőkutyáját, amelyik 12 embert
mentett meg a 2017-es földrengés után – írta a BBC hírportálja.

A haditengerészet kutyás egysége hétfőn ünnepséget tartott a golden labrador nyugdíjba vonulása
alkalmából. Frida szolgálata alatt 53
mentőakcióban vett részt Mexikóban, Haitin, Guatemalában és Ecuadorban. A 12 ember megmentésén
túl 40 holttest megtalálását is neki
köszönhetik. „Ugatása mindig reményt keltett, a fájdalom és a bi-

zonytalanság pillanataiban pedig vigaszt nyújtott” – méltatta Eduardo
Recondo miniszterhelyettes.
A világos szőrű kutyát az a kép
tette világhírűvé, Mexikóban a remény jelképévé, ahol védőszemüveggel, kis kék csizmában egy
romba dőlt iskolaépület maradványai között kutat a földrengés után,
mely több mint 300 ember halálát
okozta.
A most tízéves kutya ajándékot is
kapott, egy rágcsálható játékot. A
jövőben valószínűleg kereső- és
mentőkutyák új nemzedékeinek kiképzésében fog segíteni. (MTI)

meggyőződésének adott hangot,
hogy „a FedEx hallgatólagos megállapodásra lépett az amerikai kormánnyal a Huawei működésének a
megnehezítésére”. Hozzátette: ha
az amerikai futárcég azon az áron
is kész részt venni a Huawei elleni
amerikai kormányzati akciókban,
hogy eközben integritását és ügyfeleit is elveszíti, akkor nemcsak Kínában
kell
piacvesztéssel
számolnia, hanem az egész világon. „A FedEx ezek után nagyon is
valószínű, hogy felkerül a ‘megbízhatatlan vállalatok’ listájára” –
mondta Jang Ta-csing, hozzátéve,
hogy „a kínai vállalatok ellen indított kereskedelmi háborúval Amerika végső soron a saját cégeit teszi
majd tönkre”.
A pekingi kereskedelmi minisztérium májusban jelentette be,
hogy listát állít fel a „megbízhatatlan”, vagyis a kínai vállalatok
jogos érdekeit súlyosan sértő és
aláásó külföldi cégekről és személyekről. (MTI)
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Megismétlődhet a karibi válság

A vezető orosz diplomata a szárazföldi telepítésű, közepes és rövidebb hatótávolságú nukleáris
eszközök megsemmisítéséről kötött
INF-szerződés felfüggesztéséről
szóló törvénytervezettel kapcsolatban szólalt fel a szenátorok előtt.
Rjabkov az Egyesült Államok és a
NATO azon korábbi ígéreteivel
kapcsolatban, hogy nem tervezi
ilyen fegyverek Európába telepítését, emlékeztetett, hogy Oroszország és az atlanti szövetség
együttműködési alapokmánya magában foglalja azt a kitételt, hogy a
NATO nem kíván jelentős erőket
állomásoztatni új tagállamai területén, az orosz határok közelében.
A tárcavezető szerint a történtek
azt mutatják, hogy „mindez könynyen megváltozik”, ezért Oroszora
legrosszabb
szágnak
forgatókönyvre kell felkészülnie.
Megismételte Moszkva álláspontját, amely szerint az Mk-41-es típusú amerikai rakétavédelmi
rendszer univerzális (támadó manőverező repülőgépek indítására is alkalmas)
indítóállásainak
Romániába és Lengyelországba telepítésével a szárazföldi állomásoztatású közepes hatótávolságú
rakéták európai jelenléte már „realitás”.
„Amint a NATO szándékai agresszívak voltak, azok is maradtak.
Ha a dolog eljut az ilyen típusú
rendszerek valós szárazföldi telepítéséhez, akkor a helyzet nemcsak
bonyolultabbá válik, hanem a végletekig kiéleződik, és olyan rakétaválságba sodródhatunk, amely
közel áll a karibihoz” – mondta
Rjabkov.
A karibi válság 1962-ben robbant ki, amikor a Szovjetunió – válaszul a hasonló amerikai eszközök
Törökországban való megjelenésére – atomrakétákat telepített Ku-

bába. Ezek felfedezése után az
Egyesült Államok tengeri blokádot
vont a szigetország köré. Az invázióval és nukleáris háborúval fenyegető krízis közepette Nyikita
Hruscsov szovjet vezető ajánlatot
tett John F. Kennedy amerikai elnöknek: visszavonja rakétáit Kubából, ha az Egyesült Államok
ígéretet tesz arra, hogy sohasem támadja meg Kubát, és kivonja Törökországba telepített rakétáit. A
krízist tovább élezte, hogy a sziget
felett lelőttek egy U-2-es kémrepülőgépet. Végül Kennedy elfogadta
az ajánlatot, Törökországból az
amerikaiak, Kubából pedig a szovjetek kivonták rakétáikat.
Rjabkov egyébként hangot adott
reményének, hogy augusztus 2.,
vagyis az INF-szerződés hatályának
feltételezett lejárta után nem következik be a helyzet gyors és összeomlásszerű romlása. Emlékeztetett,
hogy Vlagyimir Putyin elnök moratóriumot hirdetett a közepes hatótávolságú eszközök szárazföldi
telepítésére, egyebek között a tengeri indítású, Kalibr típusú „szárnyas rakéták” átalakítására.
Közölte: Oroszország nem látja
jelét annak, hogy Kína kész lenne
tárgyalni nukleáris arzenáljának
korlátozásáról vagy csökkentéséről,
avagy kész lenne csatlakozni az
INF-szerződéshez. Mint mondta,
Moszkva üdvözölné az áttérést a témakör sokoldalú alapon történő
vizsgálatára, de világos, hogy
orosz–amerikai viszonylatban sokkal égetőbb problémák várnak rendezésre.
Rjabkov szerint Oroszország a
hadászati stabilitásról folytatott párbeszéd újraindítására törekszik, és
reményét fejezte ki, hogy erre az
Egyesült Államok is hajlandó lesz,
ha nem is tartalmi, de legalább szervezeti értelemben.
Más témákról szólva, újságíróknak nyilatkozva Rjabkov hangot
adott meggyőződésének, hogy az
Irán ellen bevezetett újabb amerikai
szankciók csak súlyosbítják a válságot. Mint mondta, Oroszország,
más országokkal együttműködve,
ellen fog állni az „illegitim”, egyoldalú
büntetőintézkedéseknek.
(MTI)

társszerzőjét
a
Phys.org
tudományos-ismeretterjesztő
hírportál.
Ez az első emberekkel végzett tanulmány,
amely
megmutatta,
hogy
egy csésze kávénak
lehet közvetlen hatása
a barna zsírszövet
funkcióira. Eredményeink lehetséges jelentősége igen nagy,
mivel az elhízás súlyos egészségi probléma a társadalmakban, és növekszik a cukorbetegek száma is. A barna zsírszövet
része lehet a megoldásnak – tette
hozzá a professzor.
A kutatócsoport őssejtkísérletekben tanulmányozta először a kávé
hatását a barna zsírszövetre. Amikor megtalálták a megfelelő dózist,
embereket vontak be tanulmányukba, hogy lássák, hasonló eredményt kapnak-e.
Egy általuk kidolgozott hőtérkép- technológiát alkalmazva derítették
fel
a
test
barna
zsírszövetállományát.
„Korábbi kutatásainkból tudtuk,
hogy a barna zsírszövet főként a
nyaktáji részeken található, ezért
képesek voltunk megvizsgálni
olyasvalakit, aki elfogyasztott egy

kávét, hogy lássuk, a barna zsírszövet forróbb lett-e” – magyarázta
Symonds.
Az eredmény pozitív volt. Most
azt kell kideríteni, hogy a kávé
egyik összetevőjeként szolgáló
koffein stimulálja-e, vagy van-e
másik összetevő, ami segíti a barna
zsír aktivizálódását. Jelenleg koffein táplálék-kiegészítőket vizsgálunk, hogy teszteljük, van-e
hasonló hatásuk – közölte a professzor.
Ha kiderül, hogy melyik összetevő a felelős ezért, azt testsúlykontrolláló program részeként
használhatjuk, vagy glükózszabályzó program részeként, a cukorbetegség megelőzésére – mondta.
(MTI)

A karibi válsághoz hasonló
helyzet alakulhat ki, ha amerikai rakétákat telepítenek az
orosz határok közelébe – figyelmeztetett Szergej Rjabkov
orosz
külügyminiszter-helyettes hétfőn
Moszkvában, az orosz parlament felsőházában.

A kávé lehet az elhízás elleni harc kulcsa

A Nottinghami Egyetem tudósai felfedezték, hogy a
kávé képes stimulálni az
energiaégetésben szerepet
játszó barna zsírszövetet,
ami kulcsfontosságú lehet az
elhízás és a cukorbetegség
elleni harcban.

A barna zsírszövet egyike az
emberekben és az állatokban található zsírszövetek két típusának.
Korábban úgy tartották, hogy létezése csak a csecsemők és a téli
álmot alvó állatok tulajdonsága,
néhány éve fedezték fel, hogy a
felnőtteknek is vannak barna zsírszöveteik. Fő funkciója a test hőtermelése energiaégetés által,
szemben a fehér zsírszövettel,
amely raktározza a fölösleges kalóriát.
Az alacsony testtömegű (BMI)
embereknek ezért jóval több barna
zsírszövetük van.
„A szervezetben a barna zsírszövet másként működik, mint a
másik zsírszövet, cukor és zsír égetésével hőt termel, gyakran válaszként a hidegre. Ha növeljük
aktivitását, javul a vércukorszint és
a vérzsírszint is, és ha extra kalóriát égetünk, az segít a fogyásban.
Eddig senki nem talált azonban elfogadható módot arra, hogy stimuláljuk a barna zsírszövet aktivitását
az emberekben” – idézte Michael
Symonds professzort, a tanulmány
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Ellepte a hulladék az olasz fővárost

A római főpolgármester Virginia Raggi, a kormánypárt Öt
Csillag Mozgalom (M5S) politikusa azonnali leváltását sürgette az Il Messaggero római
napilap szerdán, miután az
olasz főváros utcáit ismét ellepte a kánikulában tornyosuló háztartási hulladék.

Az Il Messaggero első oldalas
címe szerint az Örök Város „haldoklik” a szemétben, és a megoldást kizárólag a „tehetetlen”
Virginia Raggi távozása jelentheti.
A 2016-ban megválasztott római
főpolgármester leváltását szorgalmazta Giorgia Meloni, a jobboldali
Olasz Testvérek (FdI) elnöke is. A
jobbközép Hajrá Olaszország (FI)
kormánybiztos kinevezését kérte a
római hulladékhelyzet minél előbbi
megoldására. A Codacons olasz fogyasztóvédelmi szervezet szintén
Virginia Raggi távozását sürgette.

Róma városa többet érdemel –
jelentette ki Matteo Salvini, a Liga
kormánypárt vezetője, belügyminiszter. Hozzátette, hogy pártja alternatív „városmentési” programot
indít a Liga vezette római kerületekben.
Róma utcáin napok óta tornyosul
az elszállítatlan háztartási hulladék,
amely a közel negyvenfokos hőségben egészségügyi vészhelyzetet is
jelent. Az Il Messaggero adatai szerint több mint 18 ezer tonna szemét
halmozódott fel az olasz főváros utcáin, a belvárosban éppúgy mint a
peremkerületekben. Tele vannak az
utcai tárolók, a lakosok ott helyezik
el a szemetet, ahol éppen hely van.
Gyakori, hogy a járdákon áll a hulladék, amelynek a szaga is egyre inkább érezhető.
A római gimnáziumokban hétfőn
kezdődött érettségi írásbeli vizsgákat az iskolaigazgatók egyenesen el

akarták halasztani az oktatási épületeket körbevevő szeméthegyek
miatt. A lakosok szerdán is Róma
több pontján hulladéktárolókat
gyújtottak fel a szeméthelyzet elleni
tiltakozásként. Virginia Raggi közleményben utasította el a vádakat,
hangsúlyozva, hogy munkáját tovább folytatja.
Az olasz fővárosban a hulladék begyűjtése és feldolgozása évek óta működésképtelen: a szeméttelepek
teljesen megteltek, a háztartási hulladék 60 százalékát Olaszország más
térségeibe és külföldre szállítják feldolgozásra. Ennek költsége tonnánként elérheti a 140 eurót.
Nem jobb a helyzet Nápolyban
sem, ahol a külvárosban háromszáz
méter hosszú szemétkupacot mértek. A szicíliai Catania és Siracusa
városában is leállt szerdán a hulladék elszállítása a megtelt telepek
miatt. (MTI)

Orosz élelmiszer-embargó
2020 végéig

Vlagyimir Putyin orosz elnök
jövő év végéig meghosszabbította az Oroszországot
szankciókkal sújtó országokra, egyebek között az Európai Unió tagállamaira
vonatkozó élelmiszer-behozatali embargót hétfőn aláírt
rendeletében.

Az intézkedés megengedi az
orosz korlátozás által sújtott termékek leplombált tranzitját, ennek
nyomon követését a GLONASS
orosz műholdas navigációs rendszerrel végzik el. A rendelet lehetővé teszi, hogy a szankció alá eső
cikkeket magánszemélyek személyes fogyasztásra behozzák.
Az Európai Bizottság csütörtökön 2020. június 23-ig meghoszszabbította az Oroszország ellen a
Krím félsziget 2014-ben történt
orosz elcsatolása és a délkelet-uk-

rajnai beavatkozás miatt bevezetett, évente meghosszabbított és tavaly kercsi incidens címén
kiegészített, meghosszabbított gazdasági szankciókat.
Múlt heti televíziós fórumán Putyin szakértői számításokra hivatkozva azt állította, hogy amíg
Oroszország mintegy 50 milliárd
dollárt veszített a korlátozásokon,
addig az EU 240, az Egyesült Államok 17, Japán pedig 27 milliárd
dollárt veszített. Az orosz vezető
szerint a gazdasági büntetőintézkedések hatására az orosz gazdaság
több szektorát sikerült mobilizálni,
az agrárexport például elérte a 25,7
milliárd dollárt.
Putyin ebből azt a következtetést vonta le, hogy Oroszországnak
a szankciók eltöröltetése érdekében nincs értelme feladnia érdekeit. (MTI)

Közlemény

Okosgumit fejleszt a Bridgestone

Az okosgumik fejlesztésére
koncentrál a jövőben a
Bridgestone, amely nemcsak
a flottakezelőknek, hanem a
magánvásárlóknak is szeretne a közeljövőben adatokat
közlő
abroncsokat
értékesíteni.

A világszinten piacvezető japán
Bridgestone római központjában
erről Emilio Tibero, a cég technológiai vezetője beszélt.
Elmondta, az okosgumik fejlesztésében az első lépés az úgynevezett
RFID technológia bevezetése,
amellyel azonosítható az adott gumiabroncs. A jövőben a társaság
olyan jeladókat telepítene először
elsősorban a kereskedelmi járművekre kínált abroncsokba, amelyek
a guminyomáson kívül a gumi futófelületének állapotát is figyelik.
Ezeket az adatokat felhasználva a
gyártó tanácsokat és figyelmeztetéseket tud küldeni az ügyfeleknek.
Az azonosíthatóság akár egyéni
árak kialakítását is lehetővé teszi –

jegyezte meg a szakember. Emilio
Tibero hozzátette: egy autómegosztó szolgáltatás esetében a
flotta kezelése szempontjából elengedhetetlenül fontos adatokat oszthatnak meg a gumi használójával.
Az adatgyűjtés a GDPR-elveknek
megfelelően zajlik majd – jelezte.
Emilio Tiberio idézte legutóbbi
kutatásukat, amely azt mutatja,
hogy 2030-ra minden autóban lesz
olyan okostechnológia, amely adatokat közöl, 57 százalékuk lesz teljesen elektromos meghajtású, 22
százalékuk pedig önvezető funkcióval is rendelkezik majd.
A technológiai vezető elmondása
szerint a cég éves szinten 800 millió
dollárt fordít kutatásfejlesztésre,
ennek jelentős részét a jövő gumijának kialakítására fordítják. Felméréseik szerint egyre nagyobb igény
lesz a halkabb gumikra, mivel az
autók száma folyamatosan emelkedik. Ezt az igényt szolgálja ki a
gyártó új, Enliten technológiával készülő abroncsa is, amelynek a tesz-

tek szerint 10 százalékkal könnyebb
és 20 százalékkal kisebb a gördülési
ellenállása a korábbi abroncsokénál.
Az alacsonyabb ellenállás pedig alacsonyabb zajszintet, fogyasztást és
ezzel a szén-dioxid-kibocsátás csökkenését is eredményezi. (MTI)

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
tájékoztatja a lakosságot, hogy június 25-től kezdődően a magánszemélyek online is igényelhetnek időpontot az adófizetéshez az intézmény honlapján (www.tirgumures.ro), a magánszemélyek adó- és
illetékosztályához a következő műveletekre:
– közlekedési eszköz elidegenítésének (eladásának) bejelentése;
– közlekedési eszköz megszerzésének (vásárlásának) bejelentése;
– adóigazolás igénylése és átvétele;
Az időpontfoglalás magánszemélyek számára lehetséges az intézmény honlapján is elérhető szabályzatnak megfelelően.
Szövérfi László
ügyvezető igazgató

Gólya Csaba Levente
szakosztályvezető

Közlemény
Marosvásárhely Megyei Jogú Város

(székhelye: Győzelem tér 3. szám, telefon 0265-268.330, 190-es mellék, fax: 0365- 801.856)
tájékoztatja a lakosságot, hogy

a 2013. évi 34-es sürgősségi kormányendeletben rögzített feltételek szerint közvetlen odaítéléssel
bérbe adja a Marosvásárhely magántulajdonában levő alábbi legelőket:
Asszonydomb (Dealul Femeii)
Bese (Beşa)
Kiskút (Fîntîniţa)
A bérleti díj 388,5 lej/hektár.

16,78 hektár
25,09 hektár
27,7 hektár

szarvasmarha-legeltetésre
szarvasmarha-legeltetésre
juhlegeltetésre

A bérleti kérvényeket 2019. július 5-én 12 óráig lehet benyújtani Marosvásárhely Megyei Jogú Város
székhelyén, Győzelem tér 3. szám, 13-as iroda (az intézmény iktatóhivatala).
A helyi közbirtokosságnak csak azok a tagjai jelentkezhetnek, akik állataikat bejegyeztették az országos mezőgazdasági regiszterbe. A kérvényeket a következő okiratokkal együtt kell benyújtani:

a) az érvényes személyazonossági igazolvány másolata;
b) megállapító bizonylat, alapító okirat/alapszabályzat, pénzügyi bejegyzési igazolás – jogi személyek, közbirtokossági egyesületek (helyi állattenyésztők) esetében;
c) másolat azokról az okiratokról, amelyek alátámasztják az állatoknak az országos mezőgazdasági
nyilvántartásba vételét (másolat az országos mezőgazdasági regiszterbe vételt igazoló gazdasági kártyáról vagy a gazdasági kártya számát feltüntető igazolás a kerületi állatorvostól);
d) igazolás a kerületi állatorvostól az országos mezőgazdasági nyilvántartásban szereplő állatállományról, csoportok szerint;
e) igazolás a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal alárendeltségébe tartozó mezőgazdasági nyilvántartótól, amely alátámasztja a tulajdonban levő állatok számát.

Az állattenyésztők egyesületeinek, jogi személyek székhelyének Marosvásárhely területén kell lennie,
és jogilag létre kellett jönnie legalább egy évvel a bérleti kérelem benyújtásának időpontja előtt. Az
állattenyésztők egyesületeinek kérésre egy táblázatot kell benyújtaniuk, amelyben szerepelnek az egyesület tagjai, az országos mezőgazdasági nyilvántartásban szereplő helyi állattenyésztők.
Dr. Dorin Florea polgármester
Buculei Dianora Monica,
Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjeként
a Jogügyi Igazgatóság ügyvezető igazgatója
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VIBE Talks: Milyen hatással van
a VR és a színház az új generációkra?

Új rendezvénysorozatot indít a VIBE: június
26-án és 27-én, szerdán és csütörtökön a marosvásárhelyi G Café ad otthont olyan előadásoknak, melyek által betekintést nyerhetünk
a fesztivál nappali programkínálatába.

„A VIBE nem csak a hajnalig tartó buliról szól. Rengeteg érdekes programunk van, létrehoztunk egy tudásfórumot, a VIBE Kolit, nálunk van az Erdélyben
egyik legizgalmasabb divatsarok, a Fashion Corner, és
számos egyéb olyan program, amely a zenén túl élményt tud nyújtani a fesztiválozóknak. Ezt szeretnénk
megmutatni minden vásárhelyi számára, ezért jött létre
a VIBE Talks” – emelte ki Tankó Helén, a VIBE Talks
létrehozója, a Koli koordinátora.
A VIBE Talks rendezvénysorozat két egymást követő előadásán Fülöp Otília, a Sapientia EMTE oktatója a millenniumiak virtuális valóságban megtett
véletlenszerű és kiszámítható útjairól szerdán, a Csuka
parancsa elnevezésű színművész csoport pedig a színház és az új generációk kapcsolatáról, a teátrum virtuális térhez való felzárkózásáról csütörtökön tart
interaktív beszélgetést a marosvásárhelyi G Caféban.
„A technológia napjainkban válik tömegek számára
megfizethetővé, ezzel párhuzamosan most kezd izgalmassá válni az a tartalom is, amit ez a technológia számunkra közvetíteni tud” – fogalmazott Fülöp Otília, a
Sapientia EMTE oktatója.
A VIBE Talks rendezvénysorozaton, amely a VIBE
Fesztivál Koliját megelőző rendezvény, Fülöp Otília
Kiszámítható és véletlenszerű útjaink a virtuális valóságokban című szerdai előadásában képzeletgyakorlatra hívja a résztvevőket:
„Képzeljünk el egy olyan virtuális valóságot, amiben lehet két életünk – mikor válik el a két élet? Mi a
viszonyuk egymáshoz? Hogyan tudná egy résztvevő
ezt a virtuális valóságot feltérképezni?” – teszi fel a
kérdéseket. Az interaktív workshop célja olyan nyom-

vonalak, ösvények, utak felkínálása, amelyek VR-környezetben használhatóak és történetmesélési eszközként is működnek. Szerdán találkozhatunk vele 16
órától a VIBE Koliban.
Hogy tud segíteni a VIBE
a fiatalok színházhoz való közeledésében?
A marosvásárhelyi színművész csoport, a Csuka parancsa csütörtökön szintén 16 órai kezdettel a színház
és az új generációk kapcsolatát boncolgatja. Göllner
Boróka, Karsai Dóra, Radu Enrik, Renczés Viktória,
Szabó Fruzsina, Tamás Csanád arra keresik a választ,
hogy mit jelent ma a színház a különböző generációknak? Generációs probléma-e ma a színház iránti érdektelenség? Van esélyünk javítani? Segíti-e a fesztivál
kötetlen tere a fiatalokat a színházhoz való közeledésben?
– Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a mai virtuális világban hogyan érvényesíti magát a színház, és hogyan
tud felzárkózni az új generációkhoz – hangsúlyozta
Göllner Boróka. Hozzátette: egyszerre jelenik meg a
teátrumban a lehetőség és a veszteség, a kényelem és
a küzdelem, amelyek a valóságból ivódnak át a függönyön, ezért is foglalkoztatja a technológia és az emberek kölcsönhatása a pályakezdő színművészeket.
Az esemény a július 4–7. között tartandó VIBE
Fesztivál Kolijának része, témája a millenniumi nemzedék. Mivel a 2000- és a 2010 után született generációkra a virtuális valóság erőteljes hatással bír, a
színház pedig a társadalom görbe tükreként is leírható,
a VIBE tudásfóruma interaktív műhelymunkán segít
értelmezni, hogy miként befolyásolja életünket a valóságba beleivódott modernitás.
A VIBE Festival 2019 és a VIBE Koli 2019 programjaiból ízelítőt adó előadások szerdán és csütörtökön
16 órától a marosvásárhelyi G Caféban lesznek megtekinthetők, a belépés ingyenes.

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Szentháromságra, Havadtőre, Nyárádkarácsonba és Gernyeszegre.
Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a
www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépforgatást, ácsmunkát, teraszkészítést,
tetőfedést Lindab lemezzel, csatornakészítést, csatornatakarítást. Tel.
0746-540-008. (5/3119)
TETŐFEDŐ ÁCS tetőfedést vállal Lindab
lemezzel és hagyományos cseréppel;
külső és belső munkát, készít új tetőt. Tel.
0747-784-020. (3/3236)

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

TŰZIFA
(5/3148)

ADÁSVÉTEL

eladó.

Tel.

0746-189-919.

ELADÓ tetőcserép bontásból. Tel.
0751-154-902. (13/3247-I)
ELADÓ azonnal beköltözhető, 2 szobás, külön bejáratú lakás VII. emeleten, a Kárpátok sétányon, bútorozott,
rendbe tett, saját hőközponttal, klímaberendezéssel, termopán ablakokkal.
Tel. 0773-381-254. (5/3255-I)
ELADÓ egyszoba-összkomfort, 4950 m2, a Dózsa György utcában, a
Meggyesfalvi (Mureşeni) negyedben,
földszinten. Megfelel fogorvosi rendelőnek. Tel. 0773-381-254. (5/3255-I)
KEMÉNY erdei tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0754-899-512. (16/3267)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

SZEMÉLYZETET alkalmazunk IRODAI MUNKÁRA. Tel. 0740-115-999, hétfőtől péntekig 8-16 óra között. (21364)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3.
szám (November 7.). (63639-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), vagy csak középen, 6-14, illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés
2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés 1800 lej) és 3. fokozatú (gradul 3) BETEGNYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63746-I)

ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738.
(21356)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21356)

MAGYARORSZÁGI PÉKSÉG sürgősen alkalmaz SÜTŐÜZEMI DOLGOZÓKAT. A szállás ingyenes.
Érdeklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (21367)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a
következő ideiglenesen megüresedett állások betöltésére: SZOCIÁLIS GONDOZÓ – két állás a családi
típusú házakat adminisztráló osztályon.
Sajátos követelmények: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű oklevéllel) szociális
gondozás szakon, szociális gondozói szakképesítéssel, gyakorlat nem szükséges.
Az írásbeli vizsga 2019. július 11-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az írásbeli vizsgát követő legtöbb négy
munkanapon belül, esetenként a gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat július 3-án 15 óráig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)
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MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (1/3230)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)
VÁLLALOK tetőfedést, javítást, kőművesmunkákat és vasmunkát elérhető áron. Tel. 0749-337-830.
(2/3116)
KÚTÁSÁST, -PUCOLÁST vállalunk,
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(7/3223)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk június 26-án a szeretett
férjre,
édesapára,
KÖBLÖS
ISTVÁNRA, aki 12 évvel ezelőtt
itthagyott örökre.
Emlékét őrzi bánatos felesége,
Ibolya, gyermekei: Ildikó és Csaba
családjukkal.
Nyugodj békében! (5/3238)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, csatornakészítést és csatornajavítást, szigetelést, festést. Tel.
0759-467-356. (11/3244-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk 2018.
június 26-ára, a szerető
gyermek, édesanya, testvér,
rokon és jó barát, NAGY
MÁRTA
ÉVA
született
Demeter
halálának
első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (10/3243-I)

Elcsitult a szív, mely értünk
dobogott, pihen a kéz, mely
értünk dolgozott. Számunkra
te sosem leszel halott, örökké
élni fogsz, mint a csillagok.
Soha
el
nem
múló
fájdalommal emlékezünk a
június 26-án öt éve elhunyt
KERCSÓ
ANTALRA.
Örök hálával és szeretettel
őrizzük emlékedet. Szeretteid:
feleséged,
lányod,
fiad.
(8/3258-I)

ELHALÁLOZÁS
„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet,
csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram.”
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a szeretett dédnagymama,
nagymama, édesanya, anyós és
rokon,
özv. KOCSIS MARGIT
szül. Keszeg
hosszas betegség után életének
83. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2019. június 27-én, csütörtökön 13
órakor lesz a radnóti református
kápolnából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúznak szerettei. (sz.-I)
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Közlemény

A Marosvásárhelyi Helyi Tanács 2019. május 30-i 182-es számú határozata értelmében a Siletina
Impex Kft. – Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás által kibocsátott autóbuszbérletek ára július 1től az alábbiak szerint változik:
– a 15 napos, minden városi vonalra érvényes, névre szóló bérlet ára 50 lej (régi ár 64 lej)
– az egy hónapos, minden vonalra érvényes bérlet jogi személyeknek 100 lej
– a nem névre szóló egynapos bérlet 5 lej (régi ár 4 lej)
Az érvényes bérlet nélkül utazókat az ellenőrök 200 lejre bírságolhatják meg.
A közszállítási társulás vezetősége

Az IMATEX Rt.

sürgősen alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket
a következő szakmákba:

– PROGRAMOZÓMÉRNÖKÖT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) GÉPEKRE;
– MARÓS OPERÁTOROKAT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) MARÓGÉPEKRE;
– ESZTERGÁLYOS OPERÁTOROKAT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) GÉPEKRE.
Amit ajánlunk: versenyképes bérezés.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Morii
utca 49J szám alatt (a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy e-mailben a
resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265/269-302.
Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon.

Az IMATEX Rt.

alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket
(nyugdíjasokat is) a következő szakmákba:

UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT;
ESZTERGÁLYOST;
MARÓST BOHRWERKRE;
GÉPKARBANTARTÓ LAKATOST;
SZERELŐLAKATOSOKAT;
LAKATOSOKAT;
MINŐSÉGELLENŐRZŐ TECHNIKUSOKAT;
MIG/MAG-HEGESZTŐKET;
IPARI FESTŐKET;
TARGONCÁST;
BÁDOGOST.
Amit ajánlunk: versenyképes bérezés.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49j szám alatt (a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy
e-mailben a resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon:
0265/269-302.
Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon.

