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Tájépítészeti ötletbörze

Európában felfelé ívelő szakma

Megtizedelt
gyümölcstermés

Megtizedelte az időjárás idén a cseresznye-, valamint a meggytermést,
de eperből, málnából is csak a várt
mennyiség töredékét tudták leszüretelni a termelők.

____________6.
A megyei múzeum
műtárgyvásárlásai

A jelentősebb erdélyi, illetve erdélyi
kötődésű festőművészek alkotásai
mellett újabb műtárgyak beszerzését
tervezik, amelyeket az idénre tervezett
kiállításokon láthatnak majd az érdeklődők. A múzeum tulajdonába került
festményekről, a műtárgyvásárlásról
és a várható eseményekről beszélgettünk az igazgatóval.

Kedden délben a marosvásárhelyi Sapientia EMTE aulájában
bemutatták azokat a diplomamunkákat, amelyeket az egyetem idén végzett tájépítész-hallgatói készítettek államvizsga-dolgozatként. 2012-ben indult a tájépítészeti oktatás
az egyetemen, már a negyedik generáció végzett, és az idén
sikerült akkreditáltatni a képzést.

Vajda György

Fotó: Vajda György

Többek között erről beszélt a kiállítás-megnyitón dr. Kentelky
Endre adjunktus, a tájépítészeti szak programfelelőse, és elmondta,
hogy a gödöllői egyetemen tanulhatnak tovább a diákok, a végzősök
közül pedig többen a szakmában dolgoznak, így az egyetem biztosíték arra, hogy jól választottak. Dr. Csemez Attila, a gödöllői Szent
István Egyetem (SZIE) Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékének nyugalmazott dékánja is jelen volt, néhány szakmai tanácsot is adott a végzősöknek, akiket tanított. Elmondta, a tájépítész
(Folytatás a 4. oldalon)

____________7.
Újra lehet útadót
fizetni SMS-ben

Újra lehet SMS-ben is fizetni az útadómatrica díját és a hídvámot (PEAJ) azt
követően, hogy a műszaki meghibásodást orvosolták – tájékoztatott közleményében az országos útügyi
igazgatóság.

____________8.

Súlytalan egyensúly

Benedek István

Egyensúlyt kellene teremteni az állami szférában jelentősen
megemelt bérek és a magánszférában elérhető keresetek között. Kiváló ötlet, csak az a kétséges, hogy a megoldására kiötlött javaslat
mennyire életképes.
A rendesen működő országokat e tekintetben az különbözteti meg
szép hazánktól, hogy a politikum a gazdasági kérdéskörök szabályozásában távlatokra is tervez, és rendszeresen egyeztet is a vállalkozói képviseletekkel. Persze ez azt is feltételezi, hogy értsenek
is ahhoz, amit szabályozni akarnak. Nálunk nem ez a helyzet, így
az utóbbi bő két évben emelték az állami béreket, amelyekkel a magánszféra nem tudott lépést tartani. Most az egyensúlyt az állami
és magánszféra bérezése között úgy próbálnák helyreállítani, hogy
írnak egy új törvényt, amely szerint a különböző végzettségi szintektől függően lépcsőzetes minimálbért állapítanának meg.
A tervezetet három szociáldemokrata képviselő készítette, de valamennyi parlamenti párt képviselői megtalálhatók a szenátusba
benyújtott javaslat támogató aláírói között. Vagyis politikai konszenzus van abban, hogy nem gazdaságpolitikai lépésekkel kell támogatni a vállalkozói közeget, és ezáltal a munkavállalókat is,
hanem a parancsuralmi rendszerekben megszokott direktívákkal.
Amelyek szabad gazdaságban igen ritkán szoktak működni. Attól
ugyanis, hogy a parlament törvényben előír egy bizonyos szintű
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 39 perckor,
lenyugszik
21 óra 15 perckor.
Az év 191. napja,
hátravan 174 nap.

Ma AMÁLIA, holnap NÓRA
és LILI napja.
NÓRA: az Eleonóra és a Honóra rövidüléséből önállósult.
LILI: több név német és angol
becézéséből alakult.

IDŐJÁRÁS

Változékony időjárás

Hőmérséklet:
max. 230C
min. 100C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. július 9.

1 EUR

4,7269

100 HUF

1,4531

1 USD

1 g ARANY

4,2191
188,3185

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
Jogi tanácsadás

Ma délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György utca
9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi
tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az
érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési
szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Felvételi a BBTE marosvásárhelyi
tagozatán

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi tagozata felvételit hirdet az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakra. Beiratkozni július 16–20. között lehet az
egyetem titkárságán, a szóbeli vizsgára július 22-én délelőtt 9 órától kerül sor. A beiratkozás és a felvételi menetéről további információkat találhatnak az intézet honlapján,
illetve személyesen vagy telefonon a Pszichológia és Neveléstudományok Kar titkárságán (Marosvásárhely, Alexandru Papiu Ilarian utca 37. szám). A titkárság
telefonszáma: 0265-311-665, illetve 0365-882-694, honlapcím: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/marosvasarhely/

Kutatás, előadás, fiatal(os)ság, közösség

Zárult a XIII. Csűrszeminárium

Csütörtön zárta munkálatait a
Csíkfalvi Csűrszeminárium idei,
immár tizenharmadik kiadása,
amely egyben a Sapientia EMTE
marosvásárhelyi kara alkalmazott
társadalomtudományok
tanszék kommunikáció és közkapcsolatok szakos hallgatóinak
nyári terepgyakorlata is.

Gligor Róbert László

A hétfői kezdőnapon két előadás
szerepelt a programban: délelőtt dr.
Gagyi József professzor a Csűrszemináriumok történetéről beszélt, általános környezetbe, a Csend és zaj
projektbe ágyazva. Ezután a módszertani eligazítás zajlott a kérdőívezés
gyakorlatáról, majd a hallgatók Vadadba és Búzaházára mentek felméréseket
végezni,
este
kerekasztal-beszélgetés zajlott, ahol
négy nyárádmenti polgármester számolt be az elmúlt tíz év kihívásairól,
változásairól. Kedden két tudományos
előadást követhettek a résztvevők: dr.
Sólyom Andrea az ember és medve
kapcsolatáról, dr. Ábrán Ágota a
gyógynövénytermesztésről beszélt,
napközben a műhelygyakorlat zajlott,
két volt hallgató, Portik Tímea és
Szabó Hunor az online marketingről
beszélt a hallgatóknak. Szerdán egész
napos műhelygyakorlat keretében
Jakab Tibor a fényképelemzési technikákat ismertette, csütörtökön délelőtt
dr. Jakab Albert Zsolt az emlékezésről

és emlékjelállításról beszélt. Zárás
előtt a hallgatók, akik a második félévben különböző cégeknél gyakorlatoztak,
bemutatták
munkájukat,
tapasztalataikat, és a jövő évi záródolgozatokról is szó esett.

Új környezetben dolgoznak

A hallgatók nyári terepgyakorlatának keretét kitágították, de fontos,
hogy kijöjjenek Csíkfalva községbe,
ahol adott egy környezet, ahol együtt
tudnak lenni, ahol a diákokkal, a kollégákkal kötetlenebb környezetben
sokféle kérdést meg tudnak beszélni –
mondta el lapunknak dr. Kovács Barna
adjunktus. – Nagyon fontos az, hogy a
hallgatók idegen környezetben kell
feladatokat teljesítsenek, mint például
a kérdőívezés, alkalmazkodniuk kell
egy adott helyzethez, és örülhetnek a
teljesítmény sikerének. Egyúttal a diákok egy új társadalmi közeget és körismerhetnek
meg,
nyezetet
ugyanakkor igen jó alkalom adódik a
munkamegbeszélésekre is. A hallgatók
sokat tanulnak év közben, de amikor
ide kijönnek, az emberek mondják
meg, hogyan is működik, és hogyan
lehet alkalmazni az ismereteket.

Az MTA támogatásával

A kommunikáció szakos hallgatók
2004 óta járnak Csíkfalva községbe
nyári terepgyakorlatra, kutatásokat végezni változó tematikában. A falunak
megvan a saját élete, de mindig vannak változások is, ezt is vizsgálják, érdekes eredményekkel. Második éve a

Magyar Tudományos Akadémia Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok rendszeréből magyarországiakkal közösen pályáztak kutatásra, és azt vizsgálják, hogyan alakul
át a vidék a különböző régiókban, milyen különbségek voltak ezelőtt, milyen különbségek csökkentek, tűntek
el és milyen újak jelentek meg. A család, a környezet, a gazdálkodás változásait
vizsgálják
Csíkfalván,
Székelyudvarhely környékén és egy
határ menti térségben. Tavaly mintegy
300, idén 60 kérdőívet töltöttek ki,
ezek adnak egy adathalmazt, a feldolgozás után pedig a részeredményeket
összehasonlítják.
Évente mintegy 30 diák járt ki a
községbe 2004–2015 között, azóta
mintegy 20-an végzik itt a terepgyakorlatot. Amikor évfolyamtalálkozókra összegyűlnek, ha nem is az első,
de a második témaként biztosan a csíkfalvi terepmunka vetődik fel, mert ez
napi huszonnégy órás program, együtt
vannak a fiatalok, tehát közösségépítő
tevékenység is, kirándulás is, megismerik a falusi világot, az itteni tapasztalatok új környezetet nyitnak, új
látásmódot adnak számukra – értékelte
az eddigi tapasztalatokat lapunknak dr.
Gagyi József professzor, hozzátéve,
hogy az utóbbi években a fiatalabb tanároknak köszönhetően már nemcsak
a terepen kutatnak a hallgatók, hanem
előadókat hívnak, munkacsoportok
működnek, egyre összetettebb a tevékenység.

III. Segesvári Magyar Napok

A hét végén, július 12–14. között harmadszorra tartják meg
a Segesvári Magyar Napok rendezvénysorozatot. A szervező Homo Novus Egyesület a napokban tölti fel Facebook-oldalára a részletes programot, amelyre mi is
visszatérünk.

Szászcsávási tánctábor

A héten Szászcsáváson hagyományőrző tánctábort tartanak, naponta négy–négy órát néptáncot és népzenét tanítanak a résztvevőknek. Táncoktatók: Kis István és
Kis-Demeter Erika. A tábor ideje alatt a szászcsávási magyar és cigány táncot lehet elsajátítani kezdő és haladó
szinten. Zeneoktatók: Csányi Sándor és Mezei Sándor. A
délutáni programban falulátogatás, szabadfoglalkozás is
szerepel, esténként táncház.

Otthon a nagyvilágban

Július 10-én, ma 17 órától a marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat Berek utca 1. szám alatti székhelyén Otthon
a nagyvilágban címmel kerül sor újabb előadásra. Antal
Erika újságíró világjárásról, úti élményekről mesél, amelyek
az anyagi javaktól, pénztől, tárgyaktól eltérően örökre megmaradnak.

Piknik nyugdíjasoknak

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fiókja július 25-én pikniket szervez nyugdíjasoknak a Somostetőn. A résztvevők az állatkertbe is ellátogatnak.
Feliratkozni az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca 36.
szám alatti, emeleti székhelyén lehet 10–13 óra között.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

A terepmunka mellett a diákok előadásokat hallgatnak, beszámolnak tapasztalataikról is Fotó: Gligor Róbert László

Szálláslehetőség Kolozsváron a BBTE júliusi
felvételijének idején

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem a felvételire jelentkező diákok
számára 400 szálláshelyet biztosít a
Haşdeu (Kőkert) utcai diáknegyedben
lévő egyetemi bentlakásokban. A szálláshelyet július 16–31. között lehet
igénybe venni (ötágyas szobákban) 25
lej/ágy/éjszaka szállásdíj ellenében, a
BBTE Szociális Szolgáltatások Osztályának küldött kérvény alapján. (Az
egyetem által biztosított szállásokat

azok igényelhetik, akik Kolozsváron
vagy a Kolozsvártól legtöbb 20 km-re
eső körzetben nem rendelkeznek állandó lakhellyel.) A felvételire jelentkező diákoknak lehetőségük lesz arra,
hogy szüleikkel együtt lakhassanak az
egyetemi szálláshelyen, amelynek
díját ki lehet fizetni készpénzben vagy
kártyával a V. számú bentlakás adminisztratív osztályán, hétköznap 7 és 15
óra között. A szálláshelyigényléshez

egy kérvényre és a személyazonossági
igazolvány fénymásolatára van szükség, amelyeket a social@ubbcluj.ro
e-mail-címre kell elküldeni vagy személyesen benyújtani a BBTE Szociális
Szolgáltatások
Osztályán
(Kolozsvár, I. C. Brătianu/Király utca
14.), a szállásigénylés időpontja előtt
legkevesebb három nappal. Részletek:
https://admitere.ubbcluj.ro/hu/licenta/cazare
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Az úzvölgyi katonai temetőről és az új román
közigazgatási törvényről tárgyaltak a külügyminiszterek

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter
kedden tárgyalásokat folytatott Teodor Meleşcanu román külügyminiszterrel az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet (EBESZ) informális külügyminiszteri találkozójának alkalmával a szlovákiai Csorba-tó mellett.
A magyar minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter
megerősítette, hogy Magyarország továbbra is arra törekedne,
hogy a két ország „kapcsolatrendszere visszatérjen a kölcsönös tisztelet és a pozitív dinamika talajára”, mert ez lenne a
jobb mind Magyarországnak, mind Romániának, de mindenekelőtt ez lenne a legjobb az erdélyi és a székelyföldi magyarságnak is.
A magyar külügyminiszter román kollégája segítségét kérte

abban, hogy az úzvölgyi katonai temetőről szóló szakértői
egyeztetések folytatódjanak, és még júliusban kerüljön sor a
két szakértői csapat helyszíni szemléjére a temetőben.
A nemrégiben elfogadott új közigazgatási törvénnyel kapcsolatban Szijjártó Péter arra kérte a román külügyminisztert,
hogy a törvénybe kerüljön vissza az erdélyi és székelyföldi
magyaroknak az a korábbi szerzett joga, hogy ha 20 százalék
alá csökken egy adott területen a kisebbségi arány, akkor is illessék meg az anyanyelvi használati jogok a kisebbséget.
Végezetül Szijjártó Péter arra kérte Teodor Meleşcanut: a
romániai bíróságok fejezzék be azt a gyakorlatukat, hogy nagy
összegű bírságokat szabnak ki magyar tisztségviselőkre anyanyelv- és szimbólumhasználat miatt. (MTI)

Románia kevés intézkedést hozott a törvényhozók, bírák és
ügyészek korrupciójának megakadályozására, és nem adott
megnyugtató választ az igazságszolgáltatás vitatott reformjával kapcsolatos aggályokra – állapította meg az Európa Tanács
korrupcióellenes testülete (GRECO) Romániáról szóló, kedden közzétett jelentésében.
Az Agerpres hírügynökség által idézett dokumentumban a
GRECO főleg amiatt fejezte ki aggodalmát, hogy külön vádhatóságot hoztak létre az igazságszolgáltatás szereplői által
elkövetett bűncselekmények kivizsgálására (SIIJ), és ezt Bukarest a GRECO erre vonatkozó határozott ajánlása ellenére
sem számolta fel. Az Európa Tanács (ET) szakértői szerint
ugyanis a különleges ügyészség hatáskörkonfliktusokhoz
vezet és visszaélésekre alkalmas.
A GRECO azt is kifogásolta, ahogyan Románia módosította
az ügyészségi vezetők kiválasztásának szabályait, korlátozta
az ügyészek mozgásterét, valamint bevezette a bírák és ügyészek személyes felelősségre vonását a téves igazságszolgáltatási döntések esetén. Az ET szakértői úgy vélik: mindez
komolyan veszélyezteti az igazságszolgáltatás függetlenségét.
A jelentés szerint a törvényhozók, a bírák és az ügyészek
korrupciójának megelőzése érdekében 2015-ben megfogal-

mazott 13 ajánlás közül Románia csak négyet léptetett teljes
egészében életbe. A román hatóságok három ajánlást részlegesen hajtottak végre, és hatot egyáltalán nem alkalmaztak.
A GRECO felkéri a román hatóságokat, hogy a legrövidebb
időn belül hozzanak határozott intézkedéseket az ajánlásoknak
megfelelő, kézzelfogható előrelépés érdekében. Ebben az öszszefüggésben a GRECO üdvözli Viorica Dăncilă június 4-i
bejelentését, miszerint a román miniszterelnöknek szándékában áll lemondani az igazságügy területén kezdeményezett ellentmondásos reformokról.
A 2016 decemberében hatalomra került bukaresti szociálliberális kormánykoalíció átszervezte az igazságszolgáltatás
működését, és több ízben próbálkozott a büntetőjog módosításával. A kormánypártok szerint erre azért volt szükség, mert
az ügyészségek a titkosszolgálatok befolyása alá kerültek,
visszaéltek hatalmukkal és politikai tisztogatást végeztek a
korrupcióellenes harc ürügyén.
Klaus Iohannis államfő és Románia nyugati szövetségesei
viszont azt állítják: a kormányoldal eltávolítja a jogállamiságtól Romániát, és azért akarja „gúzsba kötni” az igazságszolgáltatást, hogy saját korrupt politikusait megmentse a
börtöntől. (MTI)

A „kisebbség- és magyarellenes román állampolitika” leállításának céljával hívja tüntetni július 23-ra Székelyudvarhelyre szimpatizánsait az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP).
A tüntetést Csomortányi István, a párt elnöke jelentette be
kedden, kolozsvári sajtótájékoztatóján. Úgy vélte: a közigazgatási törvénykönyv közelmúltbeli módosítása csorbítja a kisebbségi jogokat, és az állampolitika rangjára emeli a
kisebbségellenes, magyarellenes politikát.
Az EMNP elnöke szerint a törvénymódosítás azt a küszöböt
is érinti, amely fölött nyelvhasználati jogok illetik meg a kisebbségeket. A módosítás előtti törvény ugyanis az 1992-es
népszámlálás adatait vette alapul a települési etnikai arányok
megállapításánál. Azóta számos településen csökkent a küszöb alá a kisebbségek aránya. A módosított jogszabály immár
a legutóbbi népszámlálás adatait tekinti irányadónak.
Csomortányi István szerint a törvénykönyv egyetlen látszólagos jogbővítése is kockázatokat hordoz. A jogszabály most
már kitér arra, hogy az önkormányzatok kétnyelvű formanyomtatványokat is használhatnak, de centralizálja a formanyomtatványok kibocsátását. Hozzátette: míg eddig az
önkormányzatok maguk dönthettek a magyar nyelvű űrlapokról, most ezek formáját kormányhatározattal kell elfogadni.
Az elnök a magyarellenes állampolitika megnyilvánulásának tartotta azt is hogy a román állam intézményei megpróbálják leplezni, törvényesíteni a moldvai Dormánfalva

önkormányzatának az úzvölgyi katonatemetővel kapcsolatos
törvénytelen intézkedéseit. Példaként hozta fel, hogy a román
kulturális tárca visszamenőlegesen jóváhagyta a temetőátalakítás művészi koncepcióját. Azt is sérelmezte, hogy a hatóságok mindeddig semmi jelét nem adták, hogy bármilyen
nyomozást végeznének a június 6-án elkövetett temetőgyalázás és vandalizmus miatt.
Csomortányi a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Technológai Egyetem (MOGYTTE) vezetőségének diszkriminatív megnyilvánulásaira is kitért. Szerinte a
magyarok hátrányos megkülönböztetését példázza, hogy az
egyetemen angol nyelvű kart lehetett létrehozni, magyar nyelvűt viszont nem, és az egyetem a magyarok megkérdezése
nélkül vette fel Emil Palade román származású Nobel-díjas
tudós nevét.
Az EMNP elnöke azt mondta: a bukaresti politikai elit nemcsak magyarellenes és kisebbségellenes, hanem teljesen alkalmatlan az ország kormányzására. Úgy vélte: a politikai
elitnek három fő célja van: a hadsereg és a titkosszolgálatok
megerősítése, az államvallás megerősítése, az ország területének megnövelése. Ezeket már a 19. században meghaladt
céloknak tartotta. „Nem hisszük, hogy Románia prosperálóbb
ország lesz a magyar közösség nélkül, mint ahogy az elűzött
németek és a zsidók nélkül sem lett gazdagabb” – jelentette
ki Csomortányi István. (MTI)

Éves szinten akár félmilliárd euróra is rúghat az az összeg,
amely a Németországban gyűjtött adományokból gyanús csatornákon át szivárog el, és nem arra használják fel, amire a
pénzt az adományozók szánták – derítette ki az ARD német
közszolgálati médiakonszern Report Mainz című politikai magazinműsora.
Az erről szóló riport kedd este került adásba, de a csatorna
honlapján már korábban közzétettek belőle részleteket.
A Report Mainz a Társadalmi Kérdések Németországi Központi Intézetének (DZI) adataira támaszkodva azt tárta fel,
hogy Németországban mintegy 6000 olyan adománygyűjtő
szervezet működik, amelyek tevékenysége gyanúsnak nevezhető, a büntetőjog eszközeivel mégsem lehet hatékonyan fellépni ellenük.

„Az állam szükségtelenül megkönnyíti az adománygyűjtő
szervezetek dolgát” – fogalmazott az ARD-nek Burkhard
Wilke, a DZI vezetője.
A műsor megszólaltatja Birgit Weitemeyert, a hamburgi
Bucerius Jogi Egyetem tanárát is, aki az alapítványok szabályozására szakosodott, és megerősíti, hogy nagyon ritkán születik bírósági ítélet Németországban amiatt, ha valaki
adományokkal követ el csalást. Weitemeyer szerint joghézagok vannak a rendszerben, különösen a civil szervezetek és a
közhasznú és jótékonysági szervezetek esetében. „Sok német
tartományban nem szabályozza külön törvény az adománygyűjtést” – mutat rá a jogi szakértő. Ilyen törvénnyel fel lehetne lépni az adományokkal visszaélő szervezetek ellen, be
lehetne tiltani a működésüket. (MTI)

A GRECO szerint kevés az előrelépés
a korrupcióellenes harc terén

Az EMNP „a magyarellenes állampolitika” leállításáért
hívja tüntetni Székelyudvarhelyre szimpatizánsait

Több százmillió euró adományt nem rendeltetésszerűen használnak fel Németországban

Ország – világ
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Döntöttek az elnökválasztásról

November 10-én tartják az elnökválasztást, és ha
akkor egyetlen jelölt sem szerzi meg a választók
több mint felének támogatását, november 24-én második fordulót is rendeznek a két legjobban szereplő
jelölt részvételével. Az erről szóló határozatot keddi
ülésén fogadta el a kormány. A novemberben megválasztandó román államfő december 21-én lép hivatalba, ekkor jár le ugyanis a tisztségben lévő elnök
ötéves mandátuma. A november 10-i dátumot az állandó választási hatóság javaslata alapján, a belügyminisztérium kezdeményezésére tűzte ki a
kormány. Klaus Iohannis államfő felszólításának eleget téve múlt heti rendkívüli ülésszakán a parlament
a külföldi voksolást megkönnyítő törvényt szavazott
meg. A külföldi választókörökben ezentúl nemcsak
a voksolásra a belföldiek számára kijelölt vasárnapi
napon, hanem az azt megelőző pénteken és szombaton is leadhatják szavazatukat a diaszpórában
élők. A kihirdetésre váró jogszabály – előzetes regisztrációhoz kötve – az elnökválasztásra is kiterjeszti a levélben történő voksolást, amelyet
2016-ban a parlamenti választások alkalmával vezettek be. (MTI)

Bűnvádi eljárások
az EP-választások kapcsán

Az európai parlamenti választások kapcsán 217
büntetőjogi ügyiratcsomót nyitottak – derült ki Carmen Dan belügyminiszter keddi nyilatkozatából.
Carmen Dant kedden hallgatta meg a május 26-i
választások kapcsán jelzett és a közbeszédben
szóba kerülő esetleges rendellenességeket kivizsgáló parlamenti különbizottság. A belügyminiszter
úgy nyilatkozott, a szaktárca alárendeltségébe tartozó intézmények kivizsgálásai nyomán 217 bűnügyi dossziét nyitottak az EP-választásokkal
kapcsolatban, ebből 128-at választási csalás (jogtalanul leadott szavazás, egy személy többszöri
szavazása, hamis személyazonossági igazolvány
vagy hamis szavazólap használata) gyanúja miatt,
89-et pedig a szavazati jog gyakorlásának akadályozása, a választópolgárok befolyásolása vagy a
szavazás titkosságának megszegése miatt. Egyetlen esetben folyik konkrét személy ellen a büntetőjogi kivizsgálás, az összes többi ügyben azt
vizsgálják, hogy történt-e bűncselekmény (in rem
vizsgálat). (Agerpres)

Augusztusban lesz elnökjelöltje
a PSD-nek

A Szociáldemokrata Párt (PSD) augusztus 3-án
tartja az államfőjelöltet kiválasztó kongresszusát –
nyilatkozták a Mediafax hírügynökségnek párton belüli források. Mostanáig Eugen Teodorovici, az alakulat ügyvezető elnöke, Mihai Fifor pártfőtitkár, Liviu
Pleşoianu képviselő, valamint Şerban Nicolae szenátor jelezte, hogy versenybe szállna az államelnöki
székért. Emellett Călin Popescu Tăriceanu, a kisebbik kormánypárt, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) elnökének a neve is felmerült a
koalíció potenciális közös jelöltjeként. A korábbi bejelentések szerint ugyanakkor a PSD nem zárja ki
egy, a párton kívüli személy indítását sem. Az alakulat több közvélemény-kutatást is megrendelt a témában. (Mediafax)

Súlytalan egyensúly

(Folytatás az 1. oldalról)
minimálbért, az még a magánszférában senkinek nem
garantál semmit. Ha egy magáncég meg tudja fizetni az
alkalmazottait, akkor törvényi kényszerítés nélkül is
meg fogja tenni, mert a képzett munkaerő manapság hiánycikk, és ha valaki nem becsüli meg a rendelkezésére
álló humán erőforrást, akkor előbb-utóbb a rolót is lehúzhatja, mert értékes munkavállalóit elhalássza a konkurencia. A magáncégeknek a kipusztulásban aktív
segédkezet jelentenek az ilyen szabályozások, mert ha
akkora bérek kifizetésére kötelezik az adott vállalkozót,
amit gazdaságilag nem bír el, akkor arra kényszerítik,
hogy vagy szélnek eressze az alkalmazottját, vagy csak
papíron bocsássa el, és feketén fizesse meg. Hogy ebben
mi a támogatás a munkavállalónak, azt legfeljebb a politikusok érthetik.
Nekünk, földhözragadt választóknak sokkal érthetőbb
lenne, ha beruházásokkal, fejlesztési alapokkal, okos
adópolitikával támogatnák az üzleti szférát, hogy magától is meg tudja érdem és teljesítmény szerint fizetni
a munkaerejét. A munkavállalókat pedig ilyen botcsinálta törvények helyett értelmes oktatási rendszerrel
kéne támogatni abban, hogy jól fizethető munkához
szükséges képzettséghez jussanak. Tovább már ők is boldogulnának.
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Húszezer lejre bírságolták meg
Radu Banciut
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése alapján az Országos
Audiovizuális Tanács július 4-i ülésén újabb büntetést rótt ki a B1 TVre. A Radu Banciu vezette, május
9-i, szélsőségesen magyarellenes
műsorban Banciu többek között az
úzvölgyi eseményekről minősíthetetlen hangnemben beszélt, valótlanságokat állítva a székely
megyékről és a magyarokról, így
20.000 lejjel büntették meg.
Az említett műsorvezető szerint
hiába élnek a románok a saját országukban, hiába halnak meg a
szülőföldjük védelmében, Hargita
megyében nem lehet eltemetni
őket, mert a magyarok nem engedik. Azzal vádolta az ott élő magyarokat, hogy nem elég, hogy a
román zászlót, a román szimbólumokat és a román nyelvet is száműzték a régióból, most a román
emberek földi maradványait is elüldöznék Hargita megyéből. Folyamatosan kétségbe vonta a
történelmi igazságokat, és azt állította, hogy Székelyföldön olyan elmagyarosítási folyamat zajlik,
amelyet már nem lehet megállítani.
A műsor zárórészében a Diszkriminációellenes Tanácsot és az Országos Audiovizuális Tanácsot is
folyamatosan kritizálta.
Banciu egyetlen, a valóságnak
megfelelő állítása csupán annyi,

hogy az úzvölgyi temető szerinte is
Hargita megyében van.
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója, Benkő Erika üdvözölte a testület döntését, és felhívta a
figyelmet arra, hogy minden hasonló
műsort jelezzenek a szolgálatnál,
hogy megtehessék a megfelelő lépéseket. Az sem baj, ha csupán egy
panaszos van, ahogy jelen esetben is
csak a Mikó Imre szolgálat tett
konkrét lépéseket, a bizottság annak
alapján is döntést kell hozzon.
„Úzvölgye kapcsán is folyamatosan követünk minden eseményt,
minden érintettel tartjuk a kapcsolatot, a médiában elhangzottakat is
figyeljük. A létező összes törvény
adta eszközzel harcolunk az igazunkért, ennek egy fontos szegmense a
médiában elhangzó valótlan állítások visszaszorítása. Tudjuk jól,
hogy a júniusi erőszakos temetőfoglaláshoz is nagyban hozzájárul a
hírtelevíziókban eluralkodó gyűlöletbeszéd, mi ezt meg akarjuk fékezni. Így most is, a jövőben is
bepanaszoljuk azokat, akik az erdélyi magyarokat méltóságukban
megsértik, azokat, akik uszítanak és
valótlanságokat állítva gyűlöletet
szítanak”– nyilatkozta Benkő
Erika, a szolgálat vezetője a Mikó
Imre Jogvédelmi Szolgálat sajtóirodája által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben. (mózes)

Tájépítészeti ötletbörze

Fotó: szentferenc alapitvany.org

(Folytatás az 1. oldalról)

munkája egyrészt nagyon látványos, máskor pedig láthatatlan kell
legyen. Látványos átalakításokat
végezhetnek egy zsúfolt városi környezetben, azonban arra is intette a
diákokat, hogy a jövőben természetbarát terveket készítsenek, olyanokat,
amelyek
majdnem
„érintetlenül hagyják, fenntartják a
csodálatos erdélyi tájat”. Dr. Fekete
Albert, a gödöllői SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Karának
dékánja elmondta, hogy a kiállított
munkák alkotói már túl vannak az
írásbeli vizsgán, délután pedig bemutatják tanáraiknak a kiállított terveket, és ezzel újabb végzős
generáció hagyhatja el a Sapientiát.
Arra kérte a diákokat, hogy higgyenek a szakmában, mivel ez Európában felfelé ível. A globális
felmelegedés, a klímaváltozás kapcsán egyre inkább foglalkoztatja a
közvéleményt a környezet, a táj, a
tájépítészet, így várhatóan a kereslet
is megnő majd a településrendezés,
a zöldövezetek vagy a magántulajdonban levő kertek szakszerű átrendezéséhez értő szakemberek iránt,
majd reményét fejezte ki, hogy
minél több diákkal találkozik majd
Magyarországon a mesterképzés
alatt. Arra is ösztönözte a diákokat,
hogy amellett, hogy magyar nyelven tanultak, sajátítsák el a román
szaknyelvet is. Ez hozzásegíti őket

Erről jut eszembe

Ide-oda jár az ember, és mindenütt valamiről
eszébe jut saját városa. Én legalábbis így vagyok az
utazásaimmal. És hazaérkezve mindegyre azon morgolódom, nálunk ez vagy az miért nem lehet úgy,
mint amott. Noha nyugodtan lehetne. Ha a városgazdák igazán ki akarnák érdemelni a megtisztelő
„gazda” címet. Dehogy akarják! Évek óta erre a következtetésre jutok. Milyen jó lenne például, ha Marosvásárhelyt kertvárosnak tekinthetnők. Ugyan
kérem, ilyen badarságot elvárni! Nemrég Gödöllőn
morfondíroztam erről magamban. Nem az érdeklődők hatalmas tömegét vonzó Grassalkovich-kastély
és pompás parkja kapcsán, az külön kategória,
ilyesmije Vásárhelynek nincsen. Azt a kellemes árnyat adó rengeteg fát, lombot, a harmonikus színpompát és az illatot árasztó millió virágot, sok
zöldövezetet kívántam volna magunknak, ami ott városszerte békét és nyugalmat sugároz. Ez most azért
juthatott eszembe, mert holnap délután a híres Gödöllői Művésztelep egyik alapítója, a magyar szecesszió meghatározó egyénisége, Nagy Sándor
festőművész lesz a Kultúrpalotában zajló rendezvény
főszereplője. Számos vásárhelyi tudja, a Tükörteremben a négy gyönyörű színes üvegablak-triptichon, a Júlia szép leány, Kádár Kata, Szép Salamon
Sára és Budai Ilona balladája a sokoldalú Nagy
Sándor tervei alapján készült, Roth Miksa a kivitelezőjük. De ezt nem részletezem, megteszi majd az
előadás és a tárlatnyitó során Körösfői-Kriesch Aladár, az éppen megújuló összművészeti létesítmény
másik kiváló megálmodójának unokája, K. Kriesch
György kurátor. Az is felmerül majd érintőlegesen,
hogy a nagyapa és húgának férje, Nagy Sándor, illetve az egykori gödöllői művészközösség többi jelese nagyszerű dolgokat vitt véghez Erzsébet
királyné, a népszerű Sissi kedvelte szép városban.
Általuk vált valóban szorossá a két település kapcsolata. Ezt a köteléket szerencsére napjainkban is
többen erősítik. Leginkább talán a Ferenczy Noémidíjas, Prima díjas Katona Szabó Erzsébet textilművész, aki 1983-ban települt át Marosvásárhelyről
Magyarországra, és Gödöllőn dolgozva vált a kortárs magyar textilművészet egyik legelismertebb alkotójává. A művésztelepet
létrehozó
és
felvirágoztató nagy elődök szellemében lelkes kollégáival együtt több mint két évtizede élteti a Gödöllői
Iparművészeti Műhelyt, amely, akárcsak az egykori
kolónia, művésztelepként, de jelentős eseményeknek,
kiállításoknak helyt adó GIM-házként is országos
súlyú megnyilvánulások színhelye. Aki csak egyszer

ahhoz, hogy könnyebben elhelyezkedjenek.
Az idén 17 hallgató végez, akiknek az egyéni munkáját mutatták
be. Dr. Fekete Albert kérésünkre elmondta: az alapképzés „eredményét”
összesítették
a
dolgozatokban. A négy év alatt a diákok elsősorban a műszaki, természettudományi,
növénytani
ismereteiket mélyíthették el, amelyeket felhasználva aztán fantáziájukban megszülettek és testet
öltöttek ezek a munkák. A mesterképzés alatt sajátítják el az alaposabb tervezéshez, tájépítészethez
szükséges készségeket. Tavaly négyen is beiratkoztak a gödöllői
egyetemre, de többen Bukarestben
műépítészeten folytatták tanulmányaikat, s ez is igazolja, hogy van
jövője ennek a szakmának Romániában, Erdélyben is.
A munkákat alaposan szemügyre vették a harmadéves tájépítész diákok is, akiknek a terveit
jövőben láthatjuk. Az idei végzősök közül többen olyan települések
megszépítését célozták meg, ahonnan származtak, vagy hozzájuk közelebb álló témát választottak.
Ezek közül megemlíthetjük Bikfalva településarculatának és templomkertjének
átrendezését,
Koronka központjának megújítását, a Sapientia bentlakása körüli

zöldövezet átrendezését, a marosvásárhelyi Hősök parkjának felmérését, a csíksomlyói kegytemplom
és kolostor tájépítészeti szempontból való felújítását, Kisszederjes
arculatának elkészítését és a környék turisztikai értékesítését, ökológiai és történelmi tanösvény
kialakítását Mezőpaniton, a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu iskola
környékének megszépítését, a vá-

is megfordul ott, biztos, hogy a paradicsomi környezet rabjává válik. Az 1920-ig működött művészkolónia életének fontos színtere volt a kert, s mint maguk
körül mindent, ezt is igyekeztek művészivé formálni,
a szépség megjelenítésére használni. KörösfőiKriesch Aladár felesége, Ilka néni illatos kertjét irodalmi források említik. Katona Szabó Erzsébet a
GIM elnökeként ennek felélesztését is szívügyének
tekintette. Színekre komponálva újította meg. Ezzel
a városnak is követendő példát nyújthatott. „Arany-,
ezüst- és vörös kertet” teremtett, ahol a hangulatot
az évszakonként más-más színű, illatozó növények
adják. Az egymás mellett lévők levele-virágja festői
harmóniában él és pompázik a 100 évvel ezelőtti
Művésztelep emlékezetére. A telek közepén egy hatalmas vöröstölgy áll, a „művésztelep fája”, lombkoronája a GIM megnyitásának évfordulóján,
október közepén bíborszínűvé válik. A művészkert
szabadtéri kiállítótér is, így a kortárs művészet- és
kertkedvelő látogatók számára egyaránt gazdag élményt kínál. Május végén, amikor ott jártam, minden csupa zöld volt, akárha egy díszes, szecessziós
mű lenne, az épületet is teljesen beborították a levelek, az indák, fehér meg világos színű virágok uralták a buja növényzetű udvart, kertet. Bent a
galériák, kiállítóterek a kék-fekete-piros színtrió
jegyében Katona Szabó Erzsébet munkásságára
nyújtottak rálátást, főként az utóbbi két évtized termésére, amely elsősorban egyediségükkel kitűnő,
míves és modern bőrmunkáival, különleges papírkollázsaival vált ki egyöntetű elismerést. Filmesek
is tevékenyen dolgoztak éppen, átfogó produkcióban
mutatják be a Körösfői-Kriesch Aladár-díjjal is kitüntetett alkotót. A felsorolt színekben a művésznő
erdélyi gyökerei is fényesen tündökölnek. Katona
Szabó Erzsébet fontosnak tartotta, hogy saját művei
mellett a kalotaszegi és székelyföldi népművészetet,
varrottasokat, népi kerámiákat is közönség elé
vigye. És egyben ízelítőt is adott édesanyja, a hat
esztendeje, 91. életévében elhunyt, zsoboki születésű
Bódis Erzsébet textilművész művészetéből is. A tradíciót alkotó módon továbbvivő, ma is példás karakterű szőnyegekre több idős marosvásárhelyi
emlékezhet, hiszen a kárpitművésznő, az író, irodalomtörténész Katona Szabó István felesége városunkban is hosszabb ideig élt, dolgozott, kiállított.
De hát akkor Vásárhelyről még mint a virágok városáról beszéltek az emberek. Bizony múlóban a
világ dicsősége. A témára viszont a későbbiekben
még érdemes lesz fotókkal is visszatérni. (N.M.K.)

rosi liget tervét, Előpatak környezetbarát rehabilitálását, Nagykároly
városi kórházának parktervét, Málnásfürdő fürdőtelepének rehabilitációját, Székelybós arculatának
védelmét, Szejkefürdő környezeti
rendezésének koncepcióját.
S bár a tanár úr szerint a tervek
alapötletek, érdemes lenne ezeket
felkarolniuk a helyi önkormányzatoknak, továbbfejleszteni elkészí-

tőik és tanáraik segítségével, mivel
a fiatalok fantáziája, szakismereteik
alapján az elvárásokhoz igazodva
megfelelően megtervezett zöldövezetek és terek vehetik körül a lakott
és a kevésbe beépített környezetünket. A tájépítészet, a közvetlen környezetünk rendezése kultúránk,
civilizációnk tükre is.

Fotó: Vajda György
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Kaáli Nagy Botond

Hét erdélyi magyar, illetve állami
és nemzeti kőszínház előadásait válogatták be a bukaresti idei Országos Színházi Fesztiválra. A hazai
színházi szakma legfontosabb seregszemléjének számító fesztivált
Bukarest színházaiban szervezik
október 18. és 27. között, a beválogatott előadásokat a Román Színházi Szövetség (UNITER) jelentette
be. Az Országos Színházi Fesztivál
válogatója és művészeti igazgatója
Marina Constantinescu színikritikus. A rendezvény idei, 29. kiadása
az UNITER (Romániai Színházi
Szövetség), az ARCUB – Bukaresti
Művelődési Központ és a bukaresti
I. L. Caragiale Nemzeti Színház
szervezésében valósul meg.
A fesztiválon erős marosvásárhelyi jelenlét lesz, a Nemzeti Színház
két előadását, egy, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel közös
koprodukciót, valamint egy maros-

A

Erős marosvásárhelyi jelenlét
az Országos Színházi Fesztiválon

vásárhelyi szerző műve alapján készült előadást is méltónak találtak
arra, hogy meghívják a legrangosabb hazai szakmai szemlére.
A marosvásárhelyi Nemzeti esetében ez a nyolcadik olyan alkalom,
amikor a színház mindkét társulata
részt vesz a hazai legrangosabb
színházi seregszemlén. A Liviu
Rebreanu Társulat a Cristian Juncu
rendezésében bemutatott Conor
McPherson: Tengeren (Navigatorul) című előadását viszi a rendezvényre, a Tompa Miklós Társulat
pedig Horace McCoy: A lovakat lelövik, ugye? című produkciójával
szerepel a fesztiválon. Az előadást
a 2018-ban fiatal rendezőknek meghirdetett pályázat nyertese, Mădălin
Hîncu rendezte, fellép: Gecse Ramóna, Varga Balázs, Bartha László
Zsolt, Nagy Dorottya, Bokor Barna,
Kiss Bora, Kádár L. Gellért, Simon
Boglárka Katalin, Kádár Noémi,
Csíki Szabolcs, Kocsis Anna, Bálint
Örs, Borsos Tamás és Szabó János
Szilárd. Díszlet- és jelmeztervező:

különleges utazásokhoz nem mindig
kell repülőjegyet váltani. Néha távoli,
egzotikus vidékek helyett az otthonunk közelében vár ránk az igazi kaland, vagy – ahogy
Zsuzsi barátnőmmel is történt – az sem kizárt, hogy az élmény egyenesen (tömb)házhoz „repül”.
Az állatok, szárnyasok világát ösztönösen
értő, csupa derű beszélgetőtárs úgy pergette
vissza az elmúlt 35 nap eseményeit, mint egy
képeskönyv lapjait. Mesélés közben fotókat
is mutatott, és szinte mindeniknél felhívta a
figyelmem egy apró részletre, kedves mozzanatra, amitől a történet kerekebb lett.
– Hol volt, hol nem volt... – kezdte széles
mosollyal, miközben bekapcsolta a számítógépet, és én tudtam, hogy a népmesei fordulat nem puszta hangulatkeltés, a valósághoz
illeszkedik, az első két szereplő ugyanis hol
feltűnt, hol eltűnt az „akció” beindulása
előtt.
– Szóval, volt egyszer egy galambpár. A
virágaim még aludtak, és a kertemben a
retek sem bújt még ki, amikor a harmadik
emeleti lakásomnál először megjelentek.
Próbáltam elhessegetni őket, egyszer
ugyanis hasonló látogatók egy tojást „felejtettek” az erkélyemen, és soha nem tértek
vissza kikölteni. Akkor ez nagyon megviselt,
nem akartam még egy ilyen tapasztalatot.
Ezek a galambok azonban kitartóak voltak,
ha pár napig távol is maradtak, tiltakozásommal mit sem törődve mindegyre újra tiszteletüket tették nálam. Mi több, az erkély
után az ablakpárkányomig merészkedtek, a
nyitott ablakon állva mérték fel a terepet, és
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Răzvan Bordoş, dramaturg, rendezőasszisztens: Szabó Réka. Az Országos
Színházi
Fesztivál
mezőnyébe beválogatott sikerprodukciókat a következő évad folyamán a marosvásárhelyi közönség is
láthatja.
A további marosvásárhelyi kötődések ezúttal Sepsiszentgyörggyel
és Szatmárnémetivel kapcsolatosak.
A szentgyörgyi Tamási Áron Színház Sam, avagy felkészülés a családi
életre című előadását is beválogatták a bukaresti Országos Színházi
Fesztiválra, az előadás koprodukció
a Tamási Áron Színház alkotói és a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős színésznövendékei között. Az előadásban játszott
tizenhárom éves kamasz szerepének
alakításáért Erdei Gábor elnyerte az
Emberi Erőforrások Minisztériumának díját, a produkció zenéjéért
pedig Bocsárdi Magort a legígéretesebb tehetségnek járó Teplánszkydíjjal illették a Magyar Színházak
XXXI. Kisvárdai Fesztiválján.

Beválogatták továbbá a Szatmárnémeti Északi Színház Harag
György Társulatának a marosvásárhelyi Székely Csaba Semmit se
bánok című műve alapján készült
előadását is, amelyet Lendvai Zoltán rendezett.
A további meghívott magyar
nyelvű előadások között szerepel a
temesvári Csiky Gergely Állami
Magyar Színház produkciója, Luigi
Pirandello IV. Henrik című műve,
amelyet Victor Ioan Frunză román
rendező állított színpadra.
A seregszemlén bemutatják a
székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor
Színház Thornton Wilder által
szerzett, A mi kis városunk című
drámáját Vladimir Anton rendezésében.

Repülőórák a harmadikon

közben azt is megengedték, hogy lefényképezzem őket. Látod, itt ezen a képen, a függöny mögött észrevehető az egyikük
farktolla... Május végére állandó vendégekké
váltak. Akkoriban teregetés közben tűnt fel,
hogy az erkélyen, egy két dobozból és egy
régi bőröndből rögtönzött tároló tetején
mintha lenne valami. Ahhoz túl magasan
volt, hogy szemügyre vegyem, de kisszékre
állva ki tudtam tapogatni. Amikor megéreztem a kör alakban
elrendezett ágacskákat,
már tudtam, hogy fészek, a következő pillanatban pedig egy tojást is megérintettem.
Pár napig szorongva vártam, hogy megismétlődik-e a korábbi forgatókönyv, „lelépnek-e” a szülők, de a galambok maradtak. A
fészekbe nem láttam be, amikor azonban a
madárpár nem volt otthon, székre állva, feltartott mobillal naponta lefényképeztem. Egy
alkalommal, június 4-én vagy 5-én a tojás
helyett valami egész mást örökített meg a telefon. Első pillantásra olyan volt, mint egy
csirkecomb, de aztán kirajzolódott a képen
az apró madárfej és a parányi test. Másnap
is lefotóztam, harmadnap is. Akkor derült ki,
hogy amit én egyetlen galambfiókának képzeltem, az tulajdonképpen két egymáshoz
bújt madárcsemete. Semmihez sem hasonlítható felismerés volt, és egy csodálatos kaland kezdete.

– Miben változtatta meg a galambfiókák
születése a napjaidat?
– Nagyon vigyáztam arra, hogy se őket, se
a szüleiket ne ijesszem meg, ezért a kimosott
ruhákat inkább a fürdőbe teregettem, és a
cserepes virágaim öntözésekor is igyekeztem
minél csendesebben mozogni. Korábban a
férjemnek mindig az erkélyről integettem,
amikor reggel munkába indult, ezt a szertartást is „átprogramoztam”.
A
napi
fotókészítésről viszont
nem mondtam le, így
lépésről lépésre végig
tudtam kísérni az
apróságok fejlődését. Kezdetben két szürke,
pihés gömböchöz hasonlítottak, két hét
múlva viszont már tollasodtak. Úgy tűnt, inkább a galambmamára ütnek. Neki a hátán
egy fehér pötty van, míg a családfő szép, zöldes árnyalatú.
– Hogy jöttél rá, hogy melyik a hím és melyik a tojó?
– Utánanéztem az interneten. Miután a
szárnyas család beköltözött hozzánk, próbáltam minél több információt összegyűjteni
róluk. Így tudtam meg, hogy a galamb az a
ritka madárfaj, amelyik tejjel, pontosabban
begytejjel táplálja a fiókáit. A kicsik etetésébe nem is szóltam bele, a szülőknek viszont
mindig tettem magot és friss vizet.
– A repülésleckék mikor kezdődtek?
– Valamikor a harmadik hét után. A há-

A gyergyószentmiklósi Figura
Stúdió Színház is jelen lesz a seregszemlén, ők Csehov Három nővérét mutatják be Albu István
rendezésében.
A legtöbb – három – előadással a
Kolozsvári Állami Magyar Színház
lesz jelen Bukarestben. A fesztivál
keretében is bemutatják a Tompa
Gábor által rendezett Jónást, a
Marin Sorescu műve alapján létrejött előadás a kolozsvári színház és
a bukaresti Nottara Színház koprodukciója. Szintén Tompa Gábor állította színpadra A velencei kalmár
című Shakespeare-művet, a harmadik meghívott produkció pedig Ernesto Anaya Las Meninas című
alkotása, amelyet Andrei Majeri
rendező vitt színre.

romemeletes „lakosztály” kapóra jött a kis
galamboknak, a bőrönd tetejéről a dobozokra ugrálva ugyanis jól begyakorolhatták
az alapokat. Tisztes távolságból követtem a
„műsort”, és a látvány bőven kárpótolt azért,
hogy a dobozokban maradt az összes nyári
ruhám és a férjem meg a fiam pólóinak, rövid
nadrágjainak nagy része. Persze a repülőiskolában sem ment minden zökkenőmentesen.
Egyszer észrevettem, hogy az egyik galambfióka eltűnt. Kilopakodtam az erkélyre, óvatosan felmértem a terepet, és nemsokára meg
is találtam beesve a bőrönd és a fal közé. Szerencsére nem sérült meg, csak egy kis segítségre volt szüksége, hogy lábra álljon. Pár
napja pedig rendkívüli élményben volt részem. Látod, itt van, lefényképeztem, amint a
két galambszülő és a gyerekek felszállásra
sorakoznak az erkély szélén. Ez volt az első
komoly közös repülésük. Azóta gyakran elhagyják a fészket, de mindig visszatérnek.
Csak ma maradtak egész nap távol, így ki
tudtam venni a nyári ruhákat a dobozokból.
A fészekben találtam pár barnás fiókatollat,
megmostam, és eltettem emlékbe.
Beszélgetésünk végén barátnőm aggódva
jegyezte meg, hogy reméli, szürkületkor viszszatér a galambcsalád. Aztán kikísért az erkélyre, és megmutatta a kis szárnyasok
tornyos rezidenciáját. A szemközti tömbház
tetején éppen akkor landolt a két felnőtt
madár, majd kicsit bizonytalanabbul az egyik
utód is megérkezett. Pár órával később telefonon kaptam a hírt: mindannyian hazatértek, már alszanak. A két fiatal egymáshoz
bújva pihen, éppen úgy, mint a nagy repülések előtt, pelyhes fiókakorukban.
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A CNAIR vezetőjének menesztését kérte
a kormányfő

Viorica Dăncilă miniszterelnök
hétfő este a Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos Társaság
(CNAIR) ügyvivő vezérigazgatójának menesztését kérte, akit azzal
vádol, hogy félretájékoztatott a
Lugos–Déva autópálya 3. és 4. szakaszán zajló munkálatok kapcsán –
ezeket 2018 végére kellett volna
befejezni.
A kormány közleménye szerint
a miniszterelnök elemzést kért az
infrastrukturális projekteket fejlesztő és monitorozó osztálytól
több futó közlekedési infrastrukturális beruházásról.
„Így a kormányfő magyaráza-

Szerkesztette: Benedek István

Csökkent az ingatlanforgalom
júniusban

Júniusban 40.207 ingatlant értékesítettek országos viszonylatban,
4249-cel kevesebbet, mint májusban, és 8374-gyel kevesebbet, mint
az előző év azonos időszakában –
derül ki az Országos Kataszteri
Ügynökség által kedden nyilvánosságra hozott adatsorokból.
A legtöbb ingatlant, szám szerint
7438-at, Bukarestben értékesítették,
majd Ilfov (3582) és Temes megye
(2336) következik. Az ellenkező
póluson Fehér (277), Kovászna
(215) és Olt megyét (104) találjuk.

A múlt hónapban országos viszonylatban 25.795 jelzálogot jegyeztek, 2062-vel többet, mint az
előző esztendő hatodik hónapjában.
A legtöbb ilyen jellegű művelet,
5885, Bukarestben volt, majd Ilfov
és Temes megye következik 2061,
illetve 1826 jelzáloggal. Az ellenkező póluson Hargita (59), Szilágy
(49) és Gorj megye (48) áll.
A legtöbb mezőgazdasági területet eközben Temes (547), Dolj
(497) és Galac megyében (385) értékesítették júniusban. (Mediafax)

Kisebb mennyiség, magasabb árak

Menyhárt Borbála

Ez az év kiesett!

– állapította meg sajnálkozva lapunknak a cserefalvi Bartha Jenő,
aki az alsó-nyárádmenti településen
három hektár területen termeszt
gyümölcsöt, a legnagyobb felületen
epres, málnás, valamint
meggy- és cseresznyefák vannak.
Mint mondta, volt még év,
amikor a megszokottnál kevesebbet tudtak leszüretelni, viszont
ennyire
gyenge
termésre még nem volt példa.
Miközben az előző években
tonnaszámra értékesítették a
gyümölcsöket, idén eladásra
alkalmas meggy és cseresznye egyáltalán nem lett, az a
kevés, ami megmaradt a
fákon, ragyás, kukacos volt,
nem piacra való. Eper, illetve
málna is nagyon kevés lett a
kedvezőtlen időjárás miatt.
Van egyfajta málna, ami ezután kell teremjen, az eddig
jónak mutatkozik – tette
hozzá a termelő.
A Bartha család által kezde-

ményezett Szedd magad! akció,
amely az utóbbi években igen népszerű lett, és az eperidényben a környékről nagyon sok családot
vonzott a cserefalvi ültetvényekre,
idén a terméskiesés miatt elmaradt.
Ugyanakkor nem tudták kiszolgálni
azokat a visszatérő vásárlókat sem,
akik évek óta nagy tételben tőlük
szerzik be az eltevéshez szükséges,
valamint a feldolgozásra szánt friss
gyümölcsöt.

Kevés a mennyiség, nem
csökkennek az árak

Ha a mennyiséget vesszük, a tavalyhoz képest alig tíz százalékos
volt az idei meggy-, valamint cseresznyetermés – világított rá a gyümölcstermesztőket sújtó sajnálatos

san, azokat ugyanis még 2018
végén át kellett volna adni.
„Az elemzés során kiderült,
hogy a késlekedés indokolatlan, és
a CNAIR vezetősége gyengén menedzselte a közlekedési infrastrukturális projektek megvalósítását.
Figyelembe véve, hogy a kormány
eltökélt abban, hogy nem fogadja
el többé a késedelmet a beruházások megvalósításában, Viorica
Dăncilă miniszterelnök kérte Răzvan Cuc közlekedésügyi minisztertől Narcis Neaga menesztését a
CNAIR ügyvivő vezérigazgatói
tisztségéből” – áll a közleményben.
(Mediafax)

Jövedelemadó-mentességet kapnak
a 26 év alattiak Lengyelországban

Személyijövedelemadó-mentességet szavazott
meg a lengyel parlament alsóháza csütörtök éjjel a 26
év alattiak számára, az előírások, amelyek mintegy 2
millió fiatalt érintenek, augusztus elején lépnek hatályba.
A vonatkozó törvénymódosítást a szejm szinte egyhangúlag fogadta el, csak négy képviselő szavazott
nemmel. A tervezetet még a szenátusnak és az államfőnek kell jóváhagynia.
A munkaviszony, illetve a megbízási szerződés
alapján kifizetett jövedelem utáni, jelenleg 18 százalékos adó befizetése alól a 26 év alattiak a 85,5 ezer
zlotyt meg nem haladó évi kereset esetében mentesülnek. A küszöböt meghaladó jövedelem az általánosan érvényes adószabályok alá esik majd.
A munkavállaló fiatalok továbbra is kötelesek a
társadalombiztosítási járulékokat befizetni.
Mateusz Morawiecki kormányfő a parlamenti vita
során a fiatalok munkapiaci esélyeinek növelését nevezte a módosítás fő céljának. „Óriási veszteségnek”
tartja, hogy az utóbbi években mintegy 1,7 millió fiatal lengyel utazott ki nyugat-európai országokba
munkavállalás céljával.
Az új adószabály kiegészíti azt a gazdaság- és

Megtizedelt gyümölcstermés

Megtizedelte az időjárás idén
a cseresznye-, valamint a
meggytermést, de eperből,
málnából is csak a várt menynyiség töredékét tudták leszüretelni a termelők. Ennek
a hatását a vásárlók is érzik, a
háziasszonyok az eltevések
idején hiába várják, hogy
csökkenjenek a gyümölcsárak.

tot kért a Nagyszeben–Piteşti autópálya 2. és 3. szakasza tervezésének és kivitelezésének, illetve a
4. szakasz kivitelezésének késlekedésére. Magyarázatot kért továbbá arra is, hogy miért nem
írták ki újra a versenytárgyalást a
Piteşti–Craiova gyorsforgalmi út
3. és 4. szakaszára azt követően,
hogy az eredeti kiírást megfellebbezték” – mutat rá az idézett dokumentum.
Viorica Dăncilă azzal vádolja a
CNAIR jelenlegi vezetőségét,
hogy félretájékoztatott a Lugos–
Déva sztráda 3. és 4. részén zajló
munkálatok állásával kapcsolato-

jelenségre Kacsó István nyárádszeredai termelő is. Mint mondta, a tavalyinál
mintegy
kilencven
százalékkal lett kevesebb a meggy
és a cseresznye, van termelő, aki a
várt tíz tonna helyett alig másfél
tonna gyümölcsöt tudott leszüretelni. A szamócánál és földiepernél
egyesek hetven-, mások ötvenszázalékos terméskiesésről beszélnek,
a fekete ribizliből viszont kielégítő
a termés. Kacsó István szerint az
időjárás okozott komoly károkat,
ugyanis áprilisban virágzáskor,
amikor meg kellene történjen a virágkötődés, nagyon lehűlt az idő, és
ez okozta – főként a cseresznyefáknál, meggyfáknál, illetve a szamócánál – a gondot. Az árak is
érezhetően növekedtek, sokan le-

társadalompolitikai csomagot, amelyet a kormányzó Jog és Igazságosság a májusi európai parlamenti (EP) választást, és egyben az őszi lengyel
parlamenti választást megelőző kampány elején hirdetett meg.
A csomag keretében július 1-jétől családi bevételtől függetlenül minden 18 éven aluli gyermekre kiterjesztették az 500+ nevű, havi 500 zlotys
támogatással járó családtámogatási programot. A járulékot négy nap alatt, csütörtökig több mint 1,3 millióan kérvényezték a 3,2 millió újonnan jogosult
személy közül.
Kezdeményezték a minimálbér és a minimálisan
fizetendő órabér emelését is. A kormánypárt a csütörtöki parlamenti vita során kilátásba helyezte: hamarosan nekilátnak azon tervezet kidolgozásához, amely
17 százalékosra csökkentené a személyi jövedelemadó kulcsát.
Az adókedvezményeket, a társadalompolitikai intézkedéseket a tervek szerint a gazdasági növekedésből, a megnőtt fogyasztással járó bevételekből, az
adórendszer – elsősorban az áfabeszedés – tökéletesítéséből, valamint a bürokratikus költségek csökkentéséből finanszírozzák. (MTI)

maradtak a friss gyümölcsről, mivel
vártak az eltevésekkel, abban reménykedve, hogy előbb-utóbb
csökkennek az árak, de közben két
hét alatt le is járt a szezon, ami máskor elhúzódott
három-négy
hétig. Az előző
évekhez viszonyítva a cseresznyének, megygynek is magas
maradt az ára.
Míg a málna kilóját az előző
években 15 lejért is meg lehetett vásárolni,
most helyenként
20 lejnél többet
elkérnek érte.
Így próbálják
kompenzálni valamelyest
a
mennyiségkiesést a termelők.
Kacsó István
Fotó: archív néhány
éve

Fotó: Nagy Tibor

még nagyobb területen, Nyárádmagyaróson és Demeterfalván is termesztett málnát, epret, ribizlit,
viszont két évvel ezelőtt lecsökkentette a termelést, jelenleg csak Nyárádremetén van szamócása, de egy
új telepítést tervez az ősszel Nyárádszentannán. Hozzátette, összedolgozik a cserefalvi Bartha
Jenővel, az évek óta hűséges vásárlóit hozzá irányítja.
A szörpök és lekvárok készítésével foglalkozó Király Hajnal érdeklődésünkre
elmondta,
a
feketeribizli-termésével idén elégedett, viszont az erdőszentgyörgyi,
valamint a varsági termelők – akiktől beszerzi a különféle gyümölcsöket, amelyekből a szörpjei,
lekvárjai készülnek – arra panaszkodnak, hogy a vártnál jóval kevesebb lett idén a termés. A koronkai
termelő elmondta, eperhez és
meggyhez elég nehezen jutott
hozzá, a meggyet nagy tételben is
szinte a tavalyi ár kétszereséért kínálják.
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Múltunk közös kincsei

A megyei múzeum műtárgyvásárlásai

Június 28-án a Marosvásárhelyiek Világtalálkozóján mutatta be Soós Zoltán, a Maros
Megyei Múzeum igazgatója
azokat a festményeket, amelyeket nemrég vásároltak
meg. A jelentősebb erdélyi, illetve erdélyi kötődésű festőművészek alkotásai mellett
újabb műtárgyak beszerzését
tervezik, amelyeket az idénre
tervezett kiállításokon láthatnak majd az érdeklődők. A
múzeum tulajdonába került
festményekről, a műtárgyvásárlásról és a várható eseményekről beszélgettünk az
igazgatóval.

Vajda György

– Milyen szempont szerint választják ki azt a műtárgyat, festményt, amit a Maros Megyei
Múzeum megvásárol ?
– Egy műtárgyvásárláskor több
szempont merül fel. Az egyik és
talán a legfontosabb az, hogy milyen anyagi keretet biztosít erre a
múzeum, illetve fenntartó intézményként a Maros Megyei Tanács.
A jelenlegi költségvetéshez igazodva középkategóriájú árfekvésű
művet célozhatunk meg, ami legtöbb 20.000 euró lehet. A műkincspiacon ez nem nagy összeg. Például
a jelentősebb román festőművészek
alkotásai 100.000 euró körül vannak. Ide sorolhatjuk Nicolae Tonitzát, Nicolae Grigorescut, Theodor
Amant, ha pedig a velük egy korban
alkotó magyar festőket vesszük,
akkor Ferenczy Károlyra vagy akár
Munkácsy Mihályra gondolok. Így
az említett alkotóktól egyelőre nem
igazán vásárolhatunk. Ami a kiválasztásukat illeti, figyelembe kell
vegyük, hogy amikor létrejött a
Kultúrpalotában a Bernády-gyűjtemény, arra törekedtek, hogy a korabeli magyar alkotókat mutassák be
a közönségnek. Nyilván akkor is ez
a rendelkezésre álló pénztől függött. Ez a gyűjtemény egészült ki a
később vásároltakkal. Bordi András
harminc évig volt a megyei múzeum művészeti részlegének a vezetője, aki nyilvánvalóan leginkább
az erdélyi művészektől vásárolt fel
alkotásokat. Ezenkívül néhány
életmű is a múzeumhoz került:
Nagy Imrétől 160, Szopos Sándortól több mint 60, Nagy Istvántól
mintegy 40, Aurel Ciupétól 20 mű
került a múzeumhoz. Egy-két jelentősebb festményt vásároltak olyan
szerzőktől, mint Hollósy Simon.
Nyilván, ha azt vesszük, hogy a magyar festészetet szeretnénk kronológiai sorrendben bemutatni a
Magyar Művészeti Galériában,
akkor jó lenne Rippl-Rónai József-

Soós Zoltán

festményt vásárolni, de ez is több
mint 100.000 euróba kerülne.
Mindezeket figyelembe véve, inkább olyan művek megvásárlására
törekszünk, amelyek erdélyi kötődésűek és megfizethetők számunkra. A továbbiakban a
nagybányai festőiskola tagjai, a marosvásárhelyi és a kolozsvári szabad
iskolából kikerült szerzők alkotásaira szeretnénk szert tenni. Folyamatosan nézegetjük az ajánlatokat az
aukciósházaknál, és ha van egy-egy
munka, amelyről úgy gondoljuk,
hogy kiegészítheti a gyűjteményünket, egyeztetünk a megyei tanáccsal
arról, hogy mit enged meg a költségvetési keret, és amennyiben
megvalósítható, elindítjuk a vásárlási folyamatot.
– Mindezek tudatában térjünk
vissza részletesebben azokra az alkotásokra, amelyeket bemutattak a
Marosvásárhelyiek Világtalálkozóján, és amelyek egyelőre ideiglenesen a Kultúrpalota harmadik
emeletének folyosóján láthatók.
– A legjelentősebb munka Körösfői-Kriesch Aladár Három gyerek a
dombi lugasban című, 1905-ben készült festménye. A marosvásárhelyiek a Kultúrpalota freskóinak
készítőjeként ismerik, de erdélyi
kötődése jóval több ennél. Az 1800as évek végétől járta Erdélyt, és
annyira beleszeretett az itteni tájba

Jándi Dávid festménye

és népművészetbe, hogy egyre több
időt töltött nálunk kutatással. Kalotaszeg nagy hatással volt rá, ezért
vette fel a Körösfői előnevet is. Az
erdélyi utak során ismerte meg a
kolozsvári református pap lányát,
kökösi Újvárossy Ilonát (Ilkát), akivel 1895. augusztus 15-én házasságot kötött a kolozsvári főtéri római
katolikus templomban. 1901-ben
Gödöllőn házat vásárolt, itt alapította meg a gödöllői művésztelepet
Nagy Sándorral együtt. Négy gyermeke született, egyikük meghalt

gyerekkorában, a másik három felnőtt. Ez a három gyermek látható a
festményen, amely nyáron, a gödöllői ház kertjében készült. Körösfői
alkotásán megjelenik a reform hatása a gyermeknevelésre, ami leginkább a szabadságot hirdeti az addig
megszokott szigorú módszerekkel
szemben. Ezt tükrözi a helyszín és
a gyerekek öltözete is, mi több, az
egyik fiúgyereken kalotaszegi kis
köntös látható. Valamennyi festménye közül művészeti szempontból
ez a legkiemelkedőbb alkotása. Ezt
követi a nagybányai festőiskolához
kötődő festők sora, Nagy Oszkár,
Tibor Ernő, Litteczky Endre és
Jándi Dávid, akiktől festményeket
vásároltunk. Tibor Ernő Hajómunkások (Kikötő) című munkája került hozzánk. Az alkotó nagyváradi
születésű, a Körös-parti városban
működő szabad festőiskola jelentős
tagja volt. Nagybányán képezte
magát, ezért alkotásain visszaköszönnek a nagybányai festőiskola
stílusjegyei. 1940-ben, koncentrációs táborban hunyt el. A következő
festmény, amelyet méltatnék, Nagy
Oszkár Nagybányai táj című, 1936ban készült festménye, amely egy
nagybányai kertet ábrázol gyümölcsfával, élénk színeket használva, erős posztimpresszionista
stílusban. A képet Budapesten vásároltuk. Ettől a szerzőtől nem volt

munka a múzeumban. Megkapó
hangulata van Litteczky Endre Tornácos ház című festményének. Litteczky, bár járt a nagybányai
festőiskolában, nem töltött hoszszabb időt ott. Több helyen megfordult, ahol inasaival kisebb-nagyobb
alkotóköröket hozott létre. Látványos alkotásában, a Tornácos házban a fény-árnyék kontraszt
hatásával kísérletezett. Egy másik
alkotás Jándi Dávid Akt háttérben a
Keresztheggyel című kisebb méretű
akvarellje, amely valamelyest hasonlít
AbaNovák
modernista, absztrakt ábrázolásmódjához.
Különleges látásmódot tükröz a mű.
Sajnos Jándi
Dávid Auschwitzba került,
ahol 1944-ben
meghalt. A következő munka
Gáll
Ferenc
(Francois Gall)
Párizsi barát
című festménye. Gáll Ferenc
Kolozsváron született ugyan, de
fiatalon kikerül
Párizsba, ahol
Fotó: Vajda György

Gáll Ferenc festménye

haláláig, 1987-ig alkotott. Festménye az 1930-as években készült,
enyhén
posztimpresszionista,
Van Gogh-hatásokat idéző stílusban.
– Mikor láthatjuk állandó kiállításon ezeket az alkotásokat?
– A Forgatagig a már említett
rögtönzött kamarakiállításon láthatók a munkák. Ősszel átrendezzük
a Magyar Művészeti Galériát,
amibe szervesen beépülnek egyes
alkotások. Október 30-án, a Bernády Napok rendezvénysorozat keretében a Bernády Házban lesz Az
erdélyi festészet a két világháború
között című kiállítás, ahol a korábban ismertetett képek közül néhány
látható lesz. A kiállítás után azok az
alapművek, amelyek a múzeum tulajdonában vannak, beépülnek a
Kultúrpalota második emeletén berendezendő, az erdélyi festészeti alkotásokat bemutató tárlatba, ahol
huzamosabb ideig láthatók lesznek.
– Vásárol-e a közeljövőben más
műtárgyat a múzeum?
– A művelődési minisztérium
által kiírt pályázat alapján folyamatban van Ion Vlasiu szobrászművész
Dédabisztrán levő műhelyének
megvásárlása. Az 1970-es években
a művész által tervezett épületet a
több mint 100 romániai modern
szobrászati alkotást is magába foglaló gyűjteménnyel együtt vásárolnánk meg. Továbbá Kulcsár Béla –
jelentős marosvásárhelyi kortárs
szobrászművész – özvegyétől szeretnénk még néhány munkáját megvásárolni. Nem képzőművészeti
alkotások, hanem más műtárgyak
kapcsán azt vesszük figyelembe,
hogy milyen kiállítást tervezünk,
ehhez keresünk tárgyakat a piacon.
Korábban említettem, hogy szándékunkban áll az év végéig berendezni az egykori marosvásárhelyi
középkori városházát. Ezért 17.
századi ón- és ezüsttárgyakat, valamint habán kerámiát szeretnénk vásárolni, ami beleillik a környezetbe.
Az utóbbiak értéke 15.000–20.000
euró között lehet, igazodnunk kell
a költségvetéshez. Szintén a romániai szaktárca támogatásával szeretnénk megvenni a megőrzésre
nálunk levő Herkules választása
című Hegedüs László-olajfestményt. Hozzákezdtünk a technikatörténeti részleg anyagi bázisának
a gyűjtéséhez, hiszen a jelenlegi
természetrajzi múzeum is iparművészeti részlegként indult annak
idején. Az elmúlt 20 évben Marosvásárhelyen rengeteg gyárat lebon-
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tottak, a berendezések egy része
tönkrement. Ma már ezek múzeumi
relikviák. Az egyik marosvásárhelyi
magángyűjtő felajánlott két Carpaţi
és három Mobra típusú motorkerékpárt, amelyek elég ritkák, egy érdekes ipari korszakot tükröznek és
nem csak. S ha már a természettudományi múzeumot említettem,
mint ismeretes, folyamatban van
az épület felújítása. Ide szeretnénk
uniós támogatásból egy 40.00050.000 éves, teljes gyapjasrinocérosz-fosszíliát vásárolni. Ez lesz
Közép-Európában a legépebben
megmaradt ősorrszarvú-fosszília.
S annyit még elárulok, hogy a műemlék épület mögé épül egy 100
négyzetméteres trópusi melegház,
ahol a trópusi növények mellett
élő, egzotikus lepkefajokat is bemutatunk.
– Néhány hónapja a sajtóban
visszhangra találtak azok a hírek,
miszerint amatőrök a megyében
fémdetektorok segítségével műtárgyakat, kincseket találtak. Mikor
láthatjuk ezeket kiállításon?
– Jövő tavasszal a várban a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat keretében nyílik kiállítás a vár
múzeumhoz tartozó épületében
Kincsek a Maros mentéről címmel,
ahol a már említett dák ezüst ékszerek mellett látható lesz a marosszentgyörgyi középkori kincslelet,
a Nyárádszereda mellett talált
bronzsisak és üstök, a marosfelfalusi fibula, ami világszinten is egyedinek
számít,
továbbá
a
Dédabisztrán talált, nemrég hazakerült római aranygyűrű.
Emellett, a Forgatagra készülve,
szeretnénk Sepsiszentgyörgyről az
EMÜK gondozásában levő Nagy
Pál-kiállítást
Marosvásárhelyre
hozni. A tárlat, amely a marosvásárhelyi művész életpályáját öleli fel,
augusztus 20-án nyílik meg a várban. Ezzel párhuzamosan rendezzük be a Beszélő csontok című
kiállítást, amelynek anyagát Szegedről hozzuk el. Ezzel a címmel
tartottunk szakkonferenciát Marosvásárhelyen, de csak nyár végére
tudjuk elhozni az antropológiai kiállítást, amely az elmúlt 20 év kutatási eredményeit mutatja be az
emberi maradványok, csontok
elemzése alapján, ami korabeli betegségekre, táplálkozási szokásokra
és sok másra is választ adott a tudósoknak. Érdekes, a laikusok számára is izgalmas kiállítás lesz,
amely hosszabb ideig látható lesz
majd a várban.

8 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________________ KÖZÉRDEK ________________________________________ 2019. július 10., szerda
Bonus Pastor Alapítvány

Menekültek – Schengen – EU (II.)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Amint azt a múlt heti részben
írtuk, a legtöbb EU-tagország alkalmazza a schengeni rendszert,
más EU-tagországok viszont nem
részei az övezetnek (Románia,
Horvátország, Bulgária, Írország,
Egyesült Királyság, Ciprus),
ugyanakkor bizonyos országok,
annak ellenére, hogy nem az EU
tagjai, mégis részesei a schengeni
egyezménynek (Izland, Norvégia,
Svájc, Liechtenstein). Az Egyesült
Királyság és Írország esetében meg
kell említeni, hogy a két ország a
schengeni rendőri együttműködésben viszont részt vesz. Izland, Norvégia és Svájc, bár részei az
egyezménynek, nem rendelkeznek
döntési joggal az egyezmény rendelkezéseire nézve.
Itt még meg kell említeni a kivételes eseteket, amelyek alapján az
egyezmény bizonyos országok
meghatározott területein nem alkalmazandó: Ciprus esetén ÉszakCiprusban, Németország esetén a
Helgoland-szigeteken, Görögországban az Athosz-hegy, valamint
Franciaország tekintetében Francia
Guyanában, Guadeloupe-én, Martinique-on és a Réunion-szigeteken
nem érvényes az egyezmény.
Ugyanakkor, habár de jure (jogilag) nem hatályos az egyezmény a
következő területekre, de facto
(gyakorlatilag) működésben van,
ugyanis ezeken a területeken nincs
útlevélvizsgálat: Feröer szigetek,
Grönland szigete, Monaco (a francia–monacói határon nincs útlevélellenőrzés, Monaco tengerparti
kikötőiben viszont francia–monacói különmegállapodás alapján a
francia hatóságok végeznek útlevél-ellenőrzést), San Marino, Vatikán.
A történelmi áttekintés, illetve a
területi hatály és a kivételek ismer-

tetése után rátérünk az egyezmény
konkrét tartalmára, ismertetjük
Magyarország és Románia viszonyát az egyezménnyel (az utóbbi
esetében ez egyelőre csak egy plátói viszonzatlan szerelemhez hasonlít).
Utoljára,
de
nem
utolsósorban pedig röviden elemezzük jogi szempontból a migránskérdést, kitérve röviden a
dublini egyezményre is.
A schengeni egyezmény három
nagy kérdéskör köré csoportosítható: a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetése, ezzel
egyidejűleg – az első célt lehetővé
teendő – a schengeni külső határok
ellenőrzésének erősítése, a harmadik cél a rendőrségi és bírói együttműködés megerősítése, ez utóbbi
kettő megvalósítása nélkül ugyanis
a belső határok közötti szabad átjárás merő ábránd maradna.
A belső határokon történő ellenőrzés eltörlésével a személyazonossági okmányok bemutatása
megszűnt mindazok számára, akik
a belső határállomásokon kelnek át
– legyenek az EU állampolgárai
vagy harmadik – nem EU-s – ország lakói. Ennek ellenére néhány
biztonsági ellenőrzés megmaradt:
igazoltatni lehet egy 20 km széles
határ menti sávban, az EU-n kívülre nyitott repülőtereken, kikötőkben és pályaudvarokon. A
schengeni tagországok állampolgárai a saját országukban érvényben
lévő személyi okmányaikkal igazolhatják magukat, amelyeket minden más schengeni tagország
hatóságai kötelesek elfogadni.
Ezért a schengeni tagországok állampolgárai számára az egyezmény területén útlevél nem
szükséges. Ennek ellenére a múltban többször előfordult, hogy
egyes tagországok jogszerűtlenül
útlevelet követeltek, sőt ezek hiányában szintén jogszerűtlen intézkedéseket (bírság, kitoloncolás)
foganatosítottak.

Ugyancsak megmaradtak a biztonsági ellenőrzések a repülőtereken, a beszálláskor, illetve kiskorú
gyermekeknek a térség elhagyásához engedélyre van szükségük.
2013-ban az Európai Parlament
megszavazta a rendszer reformját,
ennek értelmében nagyon fontos
kitétel volt az, hogy a közrend
vagy a belső biztonság komoly veszélyeztetettsége esetén a belső határellenőrzés legfeljebb 30 napra
visszaállítható. Az intézkedés meghosszabbítható, de nem tartható
fenn fél évnél tovább. Amennyiben
előre nem látható esemény – például terroristatámadás – miatt
azonnali lépésre van szükség, a
tagállamok saját hatáskörben, a
többi tagállam és az Európai Bizottság előzetes értesítése nélkül is
dönthetnek a határzár visszaállításáról, de legfeljebb tíz napra. Az
időszak esetleges meghosszabbításáról – aminek a révén az ilyen intézkedés maximum két hónapig
tartható fenn – már uniós szinten
kell döntést hozni.
Arra, hogy mennyire nem volt
előrelátó az Európai Parlament, álljon itt egy 2013. júniusi HVGcikk, amelyben a következőket
írják: „A korábbi tapasztalatok fényében fontos kitétel, hogy önmagában a migráció nem jelent
veszélyt a közbiztonságra. A migráció vagy az, ha harmadik országok állampolgárai nagy számban
lépik át a külső határokat, önmagában nem tekintendő a közrendet
vagy a belső biztonságot veszélyeztető fenyegetésnek” – olvasható
az
elfogadott
dokumentumban.
Erre a megállapításra a Magyarországon jelenleg kialakult migrációs válság sajnos súlyosan
rácáfolt. A következő részben a
külső határok védelmének megerősítéséről, illetve a bírói együttműködésről fogunk beszélni.
(Folytatjuk)

Rövid terápiás program
szenvedélybetegeknek

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A Bonus Pastor Alapítvány 2019.
augusztus 26. – szeptember 6. között Magyarózdon, a Terápiás Otthonban kéthetes rövid terápiás
programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését, akik
változtatni szeretnének alkohol-,
drog-, játék- vagy társfüggőséggel
terhelt életmódjukon. Jelentkezni,
további részletek felől érdeklődni
az alábbi telefonszámokon lehet:
Marosvásárhely: Bartha Éva –
0740-056-691, Székelyudvarhely:
Geréb Tünde – 0751-226-906, Kolozsvár: Horváth Mária – 0744-237945, Szakács Előd – 0752-243-649,
Nagyvárad: Kocsis Tünde – 0747064-624, Szatmár: Puskás Csaba –
0744-539-213.
*
A Bonus Pastor Alapítvány 1996
óta szervez rövid távú terápiás
programokat férfiaknak és nőknek,
szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak egyaránt. A programokon való részvételt ajánlják
azoknak is, akik hozzátartozói mi-

nőségben keresnek segítséget a társuk függőségének problémájában.
Az évente három alkalommal megrendezett rövid terápiás programok
jó alkalmat nyújtanak a szenvedélybetegség mibenlétének megismerésére, az ahhoz kapcsolódó
problémák és tévhitek felismerésére, a változtatásra való készség
és motiváltság növelésére, az
absztinencia alapjainak a megteremtésére, a családtagok társfüggőségi problémáinak kezelésére és
a keresztény hittel való találkozásra.
A program elemei: orvosi és
pszichológiai előadások, workshopok, kis csoportos beszélgetések,
személyes tanácsadás és lelki gondozás, bibliai igékhez kapcsolódó
elmélkedések, igehirdetések, kirándulás, sport. Részvételi feltételek:
önkéntesség és motiváltság, szermentesség – a felvétel egy előzetes
interjú alapján történik. Az alapítvány munkájáról bővebben a
http://bonuspastor.ro/ honlapon
lehet tájékozódni. (sz.p.)

– Egyetemi pályaválasztást segítő programok
– Egyetemi hallgatói bennmaradást segítő programok
– Munkaerőpiaci belépést segítő
programok
– Kiemelt tehetségek támogatása
– Tematikus tanulmányutak
• Tehetséggondozó konferencia
– A magyar tehetségtámogatás
kultúrájának erősítése a közoktatásban, a Kárpát-medencei magyar oktatási
intézményekben
a
tehetséggondozás szerepének erősítése.
A jelentkezések benyújtása folyamatos.
Feltétel:
egyetemi
és/vagy főiskolai végzettség. Javasolt munkakörök: tanító, tanár,
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, szakoktató, könyvtáros tanár,

óvodapedagógus. Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): intézményvezető,
intézményvezető-helyettes, osztályfőnök, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai
szakértő, szabadidő-szervező. Jelentkezni
elektronikusan:
www.szegepi.hu/pedagogia.
A megvalósítás időszaka: 2019.
július 1. – 2020. december 31., a
képzések helyszínei: Szeged,
Szarvas, Békéscsaba. A SZEGEPI
az utazás és a részvétel teljes költségét biztosítja a jelentkezők számára. Bővebb információ a
képzésekkel és a jelentkezéssel
kapcsolatban: szegepi@gmail.com,
www.szegepi.hu
Dukai
Ágnes
projektkoordinátortól:
dukai.agnes@szegepi.hu,
tel.:
+36-20-807-62-07. (sz.)

Újra lehet útadót fizetni SMS-ben

vám fizetése nélkül keltek át járművel egy dunai
hídon, a hídhasználati díjat bármelyik üzemanyagtöltő állomáson kifizethetik az átkelést követő napon
23.59 óráig. Ugyanakkor figyelmeztetik a járművezetőket, hogy utazás előtt fizessék ki az országutakra
Az országutak és autópályák karbantartását fel- érvényes úthasználati díjat, amit bármelyik üzemügyelő hatóság tájékoztatása szerint amennyiben híd- anyagtöltő állomáson megtehetnek. (sz.p.p.)
Újra lehet SMS-ben is fizetni az útadómatrica
díját és a hídvámot (PEAJ) azt követően,
hogy a műszaki meghibásodást orvosolták –
tájékoztatott közleményében az országos útügyi igazgatóság.

Szegeden és környékén

Ingyenes továbbképzések pedagógusoknak

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai
Intézete (SZEGEPI) ingyenes
továbbképzési lehetőséget
biztosít a Kárpát-medence
pedagógusai számára a „Járd
végig!” projekt keretében,
melyre 2019. július 1. – 2020.
december 31. között folyamatosan lehet jelentkezni.

A „Járd végig!” EFOP-3.10.117-2017-00003 projekt célja a Kárpát-medencei
összmagyar
kapcsolatok erősítése, személyes
kapcsolatok kialakítása, korábban
kialakított személyes kapcsolatok
fenntartása és azok elmélyítése. A
„Járd végig!” programjainak megvalósítása során több mint ezer pedagógus bevonásával erősítenék a
nemzeti összetartozást, és ennek keretében azt, hogy a Magyarországra

érkező célcsoport személyes élményeken keresztül közvetlenül szerezzen
tapasztalatot
az
anyaországról.
• A 30 órás akkreditált továbbképzések keretében az alábbi lehetőségeket kínálják:
– Hatékony konfliktuskezelési
technikák
– Kooperatív tanulás, a csoportmunka pedagógiája, az együttműködésen alapuló tanulásfejlesztés
lehetőségei
– Resztoratív technikák az iskolában
– A korszerű, szakszerű pedagógiai értékelés gyakorlata
– Családpedagógiai ismeretek
• 15 órás tréningek
– Korszerű tanulásszervezési eljárások
– Az anyanyelvi nevelés új stratégiái

– Magyarságismeretek
– Hátrányos helyzetű gyerekek
pedagógiája
• Kárpát-medencei nyári pedagógusakadémiák
– Tanulókat és diákokat érintő
társadalmi hátrányok csökkentését
célzó, az oktatási szolgáltatásokhoz
való egyenlő hozzáférést segítő tevékenységek
– Tanulói mobilitás serkentését
ösztönző tevékenységek
– Tanulók fejlődési szükségleteihez, élethelyzetéhez, igényeihez illeszkedő, differenciált fejlesztések
megvalósításának támogatása
– Képzésfejlesztés, képzés, továbbképzés
– Mentoráció, tanácsadás (pl.
gyakorlatok bevezetéséhez kapcsolódó)
– Érettségi felkészítők
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Röviden

Kedden délután elkezdte Bajnokok Ligája-szereplését a Kolozsvári CFR labdarúgó-csapata. Az első selejtezőkörben Asztanában lépett pályára a román bajnokcsapat, ahol egy góllal, 0-1-re veszített. A Ferencváros ma este 9-től játszik, ellenfele
a bolgár Ludogorec lesz. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.
* Távozott tisztségéből a Sepsi OSK 1. ligás labdarúgóklub sportigazgatója.
Bokor János személyes okok miatt, közös megegyezéssel lépett ki a székelyföldi
sportszervezet szakmai stábjából, adták hírül közleményükben. Az előző idényben
hatodik helyen záró háromszéki alakulat pénteken a FC Voluntari otthonában kezdi
az új idényt.
* Az Egyiptomban zajló Afrika-kupa nyolcaddöntőjében Elefántcsontpart Wilfried Zaha 76. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte Malit. A másik hétfői találkozón a rendes játékidő és a hosszabbítás is döntetlenre végződött, így 1-1-es 120
perces csatát követően Tunézia tizenegyesekkel múlta felül Ghánát. A negyeddöntő
párosításai: Szenegál – Benin, Nigéria – Dél-Afrika, Elefántcsontpart – Algéria,
Madagaszkár – Tunézia.
* A spanyol válogatott megvédte címét a szerb–lett rendezésű a női kosárlabdaEurópa-bajnokságon, miután a vasárnapi döntőben könnyedén legyőzte a franciákat
Belgrádban. Az eredmény: Spanyolország – Franciaország 86:66 (32-21, 18-15,
20-20, 16-10). A bronzmérkőzésen: Szerbia – Nagy-Britannia 81:55 (25-16, 15-17,
21-6, 20-16). Az Eb végeredménye: 1. Spanyolország, 2. Franciaország, 3. Szerbia,
4. Nagy-Britannia, 5. Belgium, 6. Svédország, 7. MAGYARORSZÁG, 8. Oroszország, 9. Olaszország, 10. Szlovénia, 11. Lettország, 12. Montenegró, 13. Fehéroroszország, 14. Törökország, 15. Csehország, 16. Ukrajna.

A győztes spanyol válogatott tagjai ünnepelnek a trófeával a női kosárlabda-Európa-bajnokság eredményhirdetésén a Belgrád Arénában 2019. július 7-én. A spanyolok a döntőben 86:66-ra győztek Franciaország
ellen.
MTI/Czeglédi Zsolt

Brüsszelből rajtolt a Tour de France

Szombaton rajtolt a Tour de France
francia országúti kerékpáros körverseny. Ezúttal Belgium fővárosából indították a mezőnyt, amelyet sárgába
„öltöztettek” ebből az alkalomból,
Eddy Merckx ötven éve aratott diadalának emlékére.
A belga főváros számos pontján a
legendás versenyző óriásképe köszönt
vissza a százezrek részvételével tartott
csapatbemutató alkalmával, a város
egyik leghíresebb látnivalója, a Manneken-Pis, a pisilő kisfiú bronzszobrára is az összetett győztesnek járó
sárga trikót öltöttek. „Eddy nélkül nem
innen rajtolna a viadal” – jelentette ki
honfitársáról az olimpiai bajnok Greg
Van Avermaet a bemutatón.
A Tour de France idén azért rajtolt Brüsszelből, hogy méltóképpen megemlékezzen a minden idők legnagyobb bringásának tartott Merckx
első Touron aratott diadalára, amely éppen ötven
éve volt. A Kannibál becenevű bringás később
további négyszer diadalmaskodott, ezzel a spanyol Miguel Indurain, a francia Jacques Anquetil
és Bernard Hinault mellett egyike annak a négy
sportolónak, aki ötször ért sárga trikóban a párizsi befutóhoz. Merckx 34 szakaszgyőzelmével
pedig egyedüliként rekorder a világ leghíresebb
és legnagyobb presztízsű körversenyét tekintve.
A 74 éves sportember nemcsak a Touron volt
domináns a korszakában, ugyanis nyert öt Giro
d’Italiát és egy Vuelta a Espanát is, 11 Grand
Tour-elsősége pedig szintén rekord. A háromszoros világbajnok nemcsak a háromhetes viadalokon emelkedett ki a mezőnyből, hanem a
klasszikus egynapos versenyeken is: az öt legnagyobb versenyen – Milánó – San Remo, flandriai
körverseny, Paris – Roubaix, Liege – Bastogne –
Liege és lombardiai körverseny – összesen 19szer lett első. Mindössze hárman nyertek mindegyiken legalább egyszer, de ő egyedüliként
valamennyin legalább kétszer győzött.
A 106. Tour de France, amelyen a sárga trikó

Negyeddöntős Wimbledonban Simona Halep,
Raluca Olaru és Babos Tímea is

Negyeddöntőbe jutott Simona Halep
a wimbledoni teniszbajnokságon, miután hétfőn 6:3, 6:3-ra legyőzte az amerikai Cori Gaufft (WTA-313). A
világranglistán hetedik romániai játékos
1 óra 14 perc alatt nyert a mindössze 15
éves, selejtezőből érkezett riválisa ellen.
A meccset a volt világelső az elejétől a
végéig uralta, jóllehet fiatal ellenfele nagyon bátor ellenállást tanúsított. Halep
két ászt ütött, Gauff egyet sem, a romániai 14 ki nem kényszerített hibát vétett,
ellenfele 28-at. A negyeddöntőben
Csang Suajjal játszik Simona Halep, a
30 éves, WTA-50. kínai hétfőn 6:4, 1:6,
6:2-vel búcsúztatta az ukrán Dajana
Jasztremszkát. Csang Suaj 2-1-re vezet
Halep ellen az egymás elleni mérkőzések tekintetében, legutóbb 2016-ban, az
ausztrál nyílt teniszbajnokságon győzött
Halep ellen.
Negyeddöntős Wimbledonban az
első helyen kiemelt Babos Tímea –
Kristina Mladenovic kettős is. A magyar–francia duó játék nélkül kvalifikált
a női páros verseny nyolcaddöntőjéből,
Alize Cornet és Petra Martic ugyanis
nem lépett pályára a horvát játékos hátfájdalmai miatt.
A nyolcaddöntőnél tart ugyanakkor a
Serena Williamsre, Fogninira és
Kyrgiosra pénzbüntetés vár
Több játékosra pénzbüntetést szabott ki a wimbledoni tenisztorna vezetősége.
Az amerikai Serena Williamsnak
tízezer dollárt kell fizetni, amiért
még a viadal előtt kárt okozott az
egyik edzőpályában.
Az olasz Fabio Fogninit háromezer dollárra büntették meg azt követően, hogy a Tennys Sandgrennel
szemben elveszített harmadik fordulós mérkőzése közben kikelt magából, és azt mondta, hogy bárcsak
bomba robbanna az All England
Clubban.
A dühkitöréseiről ismert ausztrál
Nick Kyrgiosnak az első fordulóban,
illetve a másodikban „bemutatott”
akciói miatt kell fizetnie három-, illetve ötezer dollárt.

vegyes párosok küzdelme. Raluca
Olaru, valamint a horvát Franko Skugor
alkotta kettős 6:3, 6:1-re nyert az amerikai Francis Tiafoe – Venus Williams
amerikai duó ellen. A mérkőzés mindössze 56 percet tartott.
Férfi egyesben a harmadikként kiemelt spanyol Rafael Nadal három sima
játszmában (6:2, 6:2, 6:2) nyert a portugál Joao Sousa ellen a wimbledoni te-

niszbajnokság férfi egyesének negyedik
fordulójában, így bejutott a legjobb
nyolc közé. Novak Djokovics is könynyedén nyert, a szerb világelső 6:3, 6:2,
6:3-ra diadalmaskodott a francia Ugo
Humbert felett. Hétfőn este a másodikként rangsorolt Roger Federer elképesztően könnyedén, mindössze 1 óra 15
perc alatt búcsúztatta az olasz Matteo
Berrettinit, az eredmény 6:1, 6:2, 6:2.

„Coco” Gauff és Simona Halep (j) kézfogása wimbledoni meccsük végén.

Eredményjelző
Angol nemzetközi bajnokság, Wimbledon (38.000.000 font összedíjazás),
nyolcaddöntő:
* férfi egyes: Djokovics (szerb, 1.) –
Humbert (francia) 6:3, 6:2, 6:3, Goffin
(belga, 21.) – Verdasco (spanyol) 7:6,
2:6, 6:3, 6:4, Pella (argentin, 26.) – Raonic (kanadai, 15.) 3:6, 4:6, 6:3, 7:6,
8:6, Bautista (spanyol, 23.) – Paire
(francia, 28.) 6:3, 7:5, 6:2, Querrey
(amerikai) – Sandgren (amerikai) 6:4,
6:7, 7:6, 7:6, Nadal (spanyol, 3.) –
Sousa (portugál) 6:2, 6:2, 6:2, Nisikori
(japán, 8.) – Kukuskin (kazah) 6:3, 3:6,
6:3, 6:4, Federer (svájci, 2.) – Berrettini
(olasz, 17.) 6:1, 6:2, 6:2.
A negyeddöntőben: Djokovics (szerb,
1.) – Goffin (belga, 21.), Pella (argentin, 26.) – Bautista (spanyol, 23.),

Fotó: Getty Images

Querrey (amerikai) – Nadal (spanyol,
3.), Nisikori (japán, 8.) – Federer
(svájci, 2.).
* női egyes: Riske (amerikai) – Barty
(ausztrál, 1.) 3:6, 6:2, 6:3, S. Williams
(amerikai, 11.) – Suárez-Navarro (spanyol, 30.) 6:2, 6:2, Strycová (cseh) –
Mertens (belga, 21.) 4:6, 7:5, 6:2,
Konta (brit, 19.) – Kvitová (cseh, 6.)
4:6, 6:2, 6:4, Szvitolina (ukrán, 8.) –
Martic (horvát, 24.) 6:4, 6:2, Muchová
(cseh) – Plísková (cseh, 3.) 4:6, 7:5,
13:11, Halep (román, 7.) – Gauff (amerika) 6:3, 6:3, Csang Suaj (kínai) –
Jasztremszka (ukrán) 6:4, 1:6, 6:2.
A negyeddöntőben: Riske (amerikai) –
S. Williams (amerikai, 11.), Strycová
(cseh) – Konta (brit, 19.), Szvitolina
(ukrán, 8.) – Muchová (cseh), Halep
(román, 7.) – Csang Suaj (kínai).
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Fotó: Europost

Eredményjelző
Tour de France francia országúti kerékpáros
körverseny:
* 1. szakasz (Brüsszel, 194.5 km, sima szakasz): 1. M. Teunissen (Team Jumbo-Visma),
2. P. Sagan (Bora-Hansgrohe), 3. C. Ewan
(Lotto-Soudal);
* 2. szakasz (Brüsszel Palais Royal – Brüszszel Atomium, 27.6 km, csapat időfutam): 1.
Team Jumbo-Visma, 2. Team INEOS, 3. Deceuninck-Quick Step;
* 3. szakasz (Binche-Épernay, 215 km, közepes hegyi szakasz) 1. J. Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 2. M. Matthews (Team
Sunweb), 3. J. Stuyven (Trek-Segafredo)
Összesített állás (Brüsszel – Párizs ChampsÉlysées, 3460 km): 1. J. Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) 9.32:19 óra, 2. W. Van
Aert (Team Jumbo-Visma) +0:20, 3. S. Kruijswijk (Team Jumbo-Visma) +0:20.

bevezetésének századik évfordulóját is ünneplik,
szombaton 192 kilométeres szakasszal rajtolt
Brüsszelben, majd vasárnap szintén a belga fővárosban rendeztek egy csapat időfutamot. A
mezőny hétfőn tért át Franciaországba. A Tour
1958 után másodszor kezdődött Brüsszelben.

Berki András (1952–2019)
íjászra emlékezve

Czimbalmos Ferenc Attila

A minap elhunyt a marosvásárhelyi íjászat egyik legkiválóbb képviselője, Berki András. Besztercéről származott,
egyéves korától Marosszentgyörgyön lakott szüleivel. 15
éves korában Molnár Zoltán edzőnek köszönhetően ismerkedett meg az íjászattal a Confecţia Mureşul sportklubnál.
Innen a Voinţához került, ahol Simon Sándor keze alatt formálódott. Idővel a Mureşul SK igazolta le, Szabó Zoltán
lett az edzője, de versenyzett a PTTR-klubnál is.
Pályafutása során 15 román rekordot állított fel, tízszeres román bajnok volt különböző lőtávolságokon, így beválogatták a román olimpiai csapatba, amellyel részt vett
az 1980-as moszkvai nyári olimpiai játékokon, és a férfi
négytávú összetettben az előkelő 15. helyen zárt – tudható
meg Aurel Raţiu Mureşeni la jocurile olimpice şi paralimpice című könyvéből (Maros megyeiek az olimpiákon és
a paralimpiákon).
Érdekességként említhető meg, hogy a volt szovjetunióbeli olimpián még részt vett Mihai Bîrzu (25.), Aurora
Chin (13.) és Terezia Preda (24.), akik akkor mind Marosvásárhelyen voltak leigazolva, sőt a válogatott akkori edzője a marosszentgyörgyi Matei Iosif volt.
A moszkvai olimpia után Berki András négy éven át a
Szatmármémeti Voinţa edző-sportolója lett, majd a rendszerváltás után áttelepedett Magyarországra, ahol tovább
íjászkodott: öt évig a Budapesti Spartacus leigazolt tagja
volt, ennek színeiben kétszeres magyar bajnoki címet is
szerzett, idővel pedig a Pénzügyőr SE színeiben remekelt
országos veterán bajnokságokon.
2016-ban végleg hazaköltözött Marosvásárhelyre, a
Tudor negyedben lakott.
67 évesen hunyt el.

Fotó: Facebook
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DIMITRIE CANTEMIR POSzTLICEÁLIS ISKOLA
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel
akkreditált tanintézet

SzAKKÉPESÍTÉS

ÉVI TANDÍJ

ÁLTALÁNOS
ORVOSI
ASSzISzTENS
nappali
3 éves

2.800 lej
6 részletben,
az elsőt
(550 lej)
a beiratkozáskor kell kifizetni,
a 2-6. részletet
(egyenként 450 lej)
a beiratkozási kérvény
(típusnyomtatvány)
alapján

GYóGYSzERÉSzASSzISzTENS
nappali
3 éves

2.800 lej
6 részletben,
az elsőt
(550 lej)
a beiratkozáskor kell kifizetni,
a 2-6. részletet
(egyenként 450 lej)
a beiratkozási kérvény
(típusnyomtatvány)
alapján

Beiratkozás:
2019. július 8–26. és
szeptember 2–13. között,
10-től 17 óráig,
hétfőtől péntekig
a Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola
titkárságán,
a Bodoni Sándor utca 3-5. szám alatt

A BEIRATKOzÁSHOz/ TöRzSKöNYVEzÉSHEz
SzüKSÉGES IRATOK
Iratok eredeti példányban:
– a középiskola elvégzését igazoló okirat
– érettségi oklevél
– az érettségi oklevelet helyettesítő igazolás (2019-es
évfolyam)
– születési bizonyítvány, (esetenként) házasságlevél,
személyazonossági igazolvány
– orvosi igazolás a családorvostól, amely igazolja, hogy
a jelentkező egészséges (clinic sănătos), és alkalmas
az egészségügyi asszisztensi szakma gyakorlására.
Az orvosi igazolást minden tanév elején be kell nyújtani.
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el az eredeti
iratok alapján, amelyeket visszaadnak.
A beiratkozási díj 150 lej (a díj befizetése alól mentesülnek a gyakorló pedagógusok gyermekei, erről a szülők
tanintézményében kiadott igazolást kell bemutatni).
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy időben
történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj első részletét is.

KEDVEzMÉNYEK A KÉPzÉSEK RÉSzTVEVŐINEK

• A nehéz anyagi helyzetben lévő diákok a 2. részlettől
kezdődően kérhetik a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb
felvilágosítás a titkárságon).
• Szálláslehetőség diákbentlakásban, minden szobában számlázott szolgáltatásokkal (fűtés, meleg és hideg víz, villanyáram),
internet, kábeltelevízió.
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a diákokra
összpontosító interaktív módszerekkel.
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola honlapján.
• Állandó bejárás a Serafim Duicu könyvtárba, hozzáférés az
adatbázisához és az internethez.
• Szaktermek
• Modern laboratóriumok
• Osztálytermek oktatásra
PARTNERKAPCSOLATOK
• Szerződéses együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi
Kórházzal és a Megyei Klinikai Kórházzal az egészségügyi,
gyógyszerészképzésben (klinikai szakgyakorlat) az országos
normáknak megfelelően.
• Együttműködési szerződések és protokollok gyógyszertári
egységekkel, gyógyszergyárakkal, laborokkal és gyógyszerlerakatokkal a szakmai gyakorlat biztosítása céljából.
• Oktatási együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi Szolgálattal
• Orvosi magánrendelőkkel
• Idősotthonokkal

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:

Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola,
Marosvásárhely,
Bodoni Sándor u. 3-5. szám.
Tel/fax: 0365/401-129
www.scoalacantemir.ro

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

NE CSAK DIÁK LÉGY, LÉGY ERASMUS+-OS DIÁK

A Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola 2016-tól kezdődően Erasmus+ programokat kínál, amelyek keretében az általános orvosi asszisztens képzés diákjai 19 napos
szakmai gyakorlaton vehetnek részt európai országok egészségügyi intézményeiben a szakmai, kulturális és nyelvi versenyképesség növelése érdekében.
A Nursing transcultural program az általános orvosi asszisztens szak 42 másod- és harmadéves diákját célozza, akiknek lehetőségük lesz szakmai gyakorlaton részt
venni Olaszországban a campobassói A. Cardarelli kórházban, Spanyolországban a granadai UED Los Tulipanes központjában, Németországban a hattersheimi
idősotthonban (Senirenresidentz), illetve Ausztriában a bécsi Allgemeinmedizin kórházban.
ERASMUS+ program
2016–2017-es tanév

„Gyakorlati szakmai képzés leendő általános
orvosi
asszisztenseknek
sürgősségi esetekre az európai normáknak megfelelően”
20 harmadéves diák szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A.
Cardarelli kórházban.

BÉRBEADÁS

KIADó egyszobás lakás hosszú távra a
Mocca környékén. Tel. 0770-513-712.
(6/3423)

MINDENFÉLE

FÉMSzERKEzETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)
KÉSzÍTüNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (1/3230)

ERASMUS+ program
2017–2018-as tanév

„Európai készségek az ápolási és kivizsgálási módszerek terén”

40 másod- és harmadéves diák szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli
kórházban, valamint a spanyolországi granadai UED
Los Tulipanes központban.

Szomorú szívvel emlékezünk
július
10-én
drága
jó
édesapánkra,
KEDVES DOMOKOSRA
halálának 18. évfordulóján.
Nyugodj
békében,
drága
Édesapánk!
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Csak az hal meg, akit elfelednek.
Fia, Domokos, lánya, Ica.
(12/3446-I)
ALKALMAzUNK hegesztőt, lakatost. Tel.
0744-572-889. (21373)

JAVÍTOK régi háztetőt, készítek csatornát
és lefolyót. Tel. 0747-816-052. (3/3361)

MEGEMLÉKEZÉS

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépforgatást, ácsmunkát, teraszkészítést,
tetőfedést Lindab lemezzel, csatornakészítést. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel.
0746-540-008.
(10/3307-I)

Fájó szívvel emlékezünk július
10-én PÁNTI LÁSzLóNÉRA szül.
HIDEG MARGIT halálának nyolcadik évfordulóján. Szép emlékét
szeretettel őrizzük. Szerettei.
(2/3388-I)

Az életünk csendesen megy tovább, de emléked elkísér egy
életen át.
Szomorú szívvel emlékezünk július
10-én
LUKÁCS
BARNA
ANTALRA halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét őrzi
felesége, Ági és fia, Oszkár. (4/3421)
Bánatos szívvel emlékezünk július 10-én BAKó ILONÁRA halálának 5. évfordulóján. Fia és
családja. (4/3436)

ERASMUS + program
2018–2019-es tanév

„Gondozzuk emberségesen és hozzáértően nagyszüleinket
– transzeurópai geriátriai (idősgyógyászati) egészségügyi
nevelés”
40 másod- és harmadéves diák 19 napos szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli kórházban,
a spanyolországi granadai UED Los Tulipanes központban,
valamint a németországi hattersheimi idősotthonban.
Itthagytál mindent, amiért küzdöttél, nem vársz a kapuban izgatottan, hogy melyik buszról szállok
le, hogy elmondd örömöd, bánatod, mert csak én látogattalak, vigasztaltalak. Telefonon amit
kértél, vittem neked örömmel.
Édesanyám, drága, hiányzol nagyon. Hat hónapja a karjaimban
hunytál el, még most is érzem az
utolsó szuszogásod, és látom,
ahogy a szép kék szemeddel rám
néztél utoljára. BARICz JOLÁN
székelytompai lakosra emlékezik
lánya gyermekeivel, dédunokájával együtt.
Itt pihen a közeli temetőben,
Meggyesfalván, sógoraival, lánytestvérével, vejével együtt, akit
nagyon szeretett.
Köszönet Baricz Jakab Jutkának
és a kedves, intelligens családnak, hogy hét évig látogatták és
vigasztalták édesanyámat. A Jóisten áldja meg őket, és köszönet
a csokor virágért, amit a sírjára
helyeztek.
Fájó szívű lánya, özvegy Székely
Jánosné. (1/3450-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzésünket fejezzük ki
kollégánknak, Kun Györgynek
ezekben a nehéz, szomorú percekben szeretett ÉDESANYJA elhunyta
alkalmával.
Isten
nyugtassa békében! Őszinte
részvétünk a gyászoló családnak.
A Sürgősségi Kórház II. Sebészet
munkaközössége. (2/3451)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Nagyon szépen köszönöm a székelytompai Jehova Tanúi vénjeinek, hogy édesanyámat, BARICz
JOLÁNT látogatták, vigasztalták,
a temetésén részt vettek. A
Jóisten áldja meg mindnyájukat.
Csak így tovább, minden tanúval
ezt tegyétek! Bánatos lánya, özv.
Székely Jánosné. (1/3450-I)
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Az új görög kormánynak
tiszteletben kell tartania
a korábbi vállalásokat

Az új görög kormánynak tiszteletben kell tartani a korábbi nemzetközi pénzügyi mentőcsomagok
keretében tett vállalásokat – figyelmeztetett az eurócsoport elnöke a
közös fizetőeszközt használó uniós
tagállamok pénzügyminisztereinek
hétfői brüsszeli ülése után.
Mario Centeno kijelentette, azt
tanácsolja az előző napi választáson
győztes Kiriakosz Micotakisznak,
hogy kormánya tegyen eleget a kötelezettségvállalásoknak, ugyanis
ez az egyetlen módja a hitelesség
elnyerésének.
Üdvözölte, hogy Horvátország
hivatalosan is kérte a felvételét az
euró bevezetéséhez szükséges európai
árfolyam-mechanizmusba
(ERM-II). Ennek kapcsán leszögezte: ez azt mutatja, hogy továbbra
is vonzó az euróövezet, amely „szilárd bástyája” a stabilitásnak és a
gazdasági növekedésnek Európában.
Hasonló véleményének adott
hangot Pierre Moscovici uniós gazdasági biztos is, aki szerint Zágráb
lépése a valutaövezet iránti bizalmat jelzi.
Szakértők szerint legkorábban
2023-ban várható Horvátország
csatlakozása a jelenleg tizenkilenc
tagú eurózónához.
Bruno Le Maire francia pénz-

ügyminiszter hangsúlyozta, hogy
mihamarabb meg kell találni Christine Lagarde utódját a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) élére. Konszenzusos, megfelelő és tapasztalt jelöltre
van szükség az EU részéről – tette
hozzá.
Sajtóhírek szerint a tagállamok
közös jelöltet akarnak állítani a
posztra, amelynek betöltője hagyományosan európai.
Lagarde 2011 óta vezeti az IMFet, azonban az előző heti EU-csúcson őt nevezték meg az Európai
Központi Bank következő elnökeként.
Ugyancsak hétfőn Giovanni Tria
olasz pénzügyminiszter jelezte,
hogy noha a két olasz kormánypárt
korábban többször is kizárta ennek
a lehetőségét, ő kész lenne a forgalmi adó jövő évi emelésére, így
támogatva a gazdasági növekedést
és mérsékelve a munkát terhelő
adókat.
Elemzők a bejelentést békülékeny gesztusnak tartják az Európai
Bizottsággal fennálló vitában,
amely azonban belpolitikai szinten
bizonyos károkat okozhat a római
vezetésnek.
Centeno az ügy kapcsán jó hírnek nevezte, hogy sikerült elkerülni
a túlzottdeficit-eljárás megindítását
Olaszországgal szemben. (MTI)

Rákapcsolna Németország
az elektromosautó-gyártásban

Németországnak világbajnokká kell válnia az elektromos autók gyártása terén, és az első országnak kell lennie, amely megvalósítja útjain az
önvezető autós közlekedés lehetőségét – jelentette ki a Bild című német
tömeglap vasárnapi kiadásában Peter Altmaier német gazdasági miniszter.
A tárcavezető szerint Németország célja nem az, hogy 2023-ra a világ
legolcsóbb akkumulátorait állítsa elő, hanem, hogy a legjobbakat. A német
autóipar az utóbbi években éles bírálatok középpontjába került, egyrészt,
mert kiderült, hogy a legnagyobb autógyártók szinte kivétel nélkül érintettek a károsanyag-kibocsátási adatok manipulálásában, másrészt pedig
azért, mert az ázsiai autógyártók tetemes előnyre tettek szert a villanyautók gyártása terén.
Altmaier a napokban az Egyesült Államokban fog tárgyalni, miután
Donald Trump amerikai elnök vámokkal fenyegeti az európai, így a német
autógyártókat is. A miniszter aláhúzza, hogy vámok kivetése mindenképpen munkahelyek megszűnésével jár, és az lesz a fő üzenete Washingtonban, hogy nagyon fontos, hogy a kereskedelmi kapcsolatokat ne terhelje
semmilyen konfliktus. Peter Altmaier az Északi Áramlat II. gázvezetékről
is beszélt, és visszautasította azt a vádat, hogy általa Németország függővé
válik Oroszországtól. A gazdasági miniszter szerint a szállítási útvonalak
lerövidítése és a szállítási struktúrák átalakítása a cél. „Ezért építünk terminált az amerikai cseppfolyósított földgáz fogadására is” – hangsúlyozta
Altmaier. (MTI)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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.). (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe – program: 513 és 13-21 óra között (fizetés 2100 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej). Érdeklődni hétköznapokon 7-15 óra között a
Bodoni utca 85. szám alatt. (63847-I)

MŰEMLÉKHOMLOKZATOK FELÚJÍTÁSÁRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKATÁRSAT keres. Kedvező bérezés. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (63849-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21386)
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Milliárdos amerikai fegyverüzlet Tajvannal

Peking követeli Washingtontól, hogy azonnal
vonja vissza azt a döntését, hogy több mint kétmilliárd dollár értékben fegyvereket ad el Tajvannak.
Keng Suang kínai külügyi szóvivő keddi sajtótájékoztatóján kijelentette: a Washingtonban előző nap
bejelentett döntéssel az Egyesült Államok súlyosan
megsérti a nemzetközi jogot és a nemzetközi kapcsolatok alapelveit, nem tartja tiszteletben az „egy
Kína elvet” és a két ország három közös nyilatkozatában foglaltakat, ráadásul beleavatkozik Kína belügyeibe, megsértve ezzel a távol-keleti ország

szuverenitását, figyelmen kívül hagyva biztonsági
érdekeit.
„Tajvan Kína elidegeníthetetlen része” – hangsúlyozta Keng, és figyelmeztetett: „senki ne kövesse el
azt a hibát, hogy alábecsüli a kínai kormány és nép
elszántságát az ország szuverenitásának és területi épségének védelmére, valamint a külföldi beavatkozási
kísérletek kivédésére”.
Peking a fegyvereladásról szóló döntés visszavonása mellett felszólította Washingtont, hogy állítsa le
az amerikai és a tajvani haderők közti kapcsolattartást, ne fenyegesse többé a Tajvani-szoros békéjét és
stabilitását.
Ugyan az üzletkötés létrejöttéhez az amerikai külügyminisztérium döntését még jóvá kell hagynia a
kongresszusnak, a bejelentés időpontja feltehetően
nem véletlen: Caj Jing-ven tajvani elnök ugyanis a
karibi térségben teendő, július 11. és 22. közötti látogatása előtt és után is útba ejti az Egyesült Államokat:
két-két éjszakát tölt ott.
Peking felszólította Washingtont, hogy ne engedje
be Cajt az Egyesült Államokba, ugyanis nem nézi jó
szemmel, hogy Tajvan diplomáciai kapcsolatokat tart
fenn bármely országgal. A kínai álláspont szerint Tajvan – habár 1949 óta saját politikai irányítása van –
az „egy Kína elv” alapján az ország részét képezi.
Noha az Egyesült Államok hivatalosan nem áll
diplomáciai kapcsolatban Tajvannal, informális
módon támogatja a sziget önállóságát, és Tajpej első
számú fegyverbeszállítója.
Kína és Tajvan viszonya többéves közeledés után
2016-ban ismét fagyossá vált, mert Caj, a függetlenség mellett kiálló Demokratikus Haladó Párt (DPP)
jelöltje lett az új tajvani elnök, és elkötelezte magát a
Tajvan és Kína közötti status quo fenntartása, valamint a sziget önvédelmi képességének erősítése mellett. A januárban esedékes választásokon ismét
versenybe száll az elnöki székért. (MTI)

Az Egyesült Államok és Kína főtárgyalói arra készülnek, hogy a jövő héten újraindítják az egyeztetéseket az egy éve húzódó kereskedelmi háború
lezárásának érdekében – közölte Larry Kudlow, az
amerikai elnök gazdasági főtanácsadója szerdán tartott sajtótájékoztatóján.
A világ két legnagyobb gazdasága között folyó kereskedelmi tárgyalások május elején szakadtak meg,
miután amerikai vezetők azzal vádolták Kínát, hogy
visszalépett korábban vállalt kötelezettségei egy részétől, amelyek már bekerültek a megállapodás csaknem teljesen kész szövegtervezetébe.
Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai
elnök a múlt hét végén Oszakában tartott találkozójukon abban állapodtak meg, hogy újraindítják a tárgyalásokat. A két ország képviselői azóta már
beszéltek is egymással telefonon.
Kudlow azt nem pontosította, hogy melyik nap
ülnek tárgyalóasztalhoz a felek. Annyit mondott,

hogy „hamarosan” megkezdődnek a személyes tanácskozások, és majd később adnak erről tájékoztatást.
Az Egyesült Államok nevében Peter Lighthizer kereskedelmi főképviselő és Steven Mnuchin pénzügyminiszter, Kína részéről pedig Lio Hu
miniszterelnök-helyettes vezeti a delegációkat.
Trump elnök a feszültség oldásának érdekében a
tárgyalások idejére felfüggesztette az évi több mint
300 milliárd dollár értékű kínai termékek vámjának
kilátásba helyezett megemelését, valamint jelezte
szándékát a távközlési berendezéseket gyártó Huawei
ellen elrendelt szankciók enyhítésére is.
Kudlow ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy
Washington rugalmas álláspontot foglal el. Nem
emeli a vámokat a tárgyalások ideje alatt, és reméli,
hogy a pekingi vezetés megbirkózik saját feladatával,
és jelentős mennyiségű amerikai terméket vásárol.
(MTI)

Az amerikai külügyminisztérium több mint kétmilliárd dolláros fegyvereladást hagyott jóvá Tajvannak
hétfőn délután.
A tervezett fegyvercsomagban 108 darab M1A2T
típusú Abrams harckocsi, 250 Stinger kézi légvédelmi
rakéta és tartozékai szerepelnek. A Pentagon (védelmi
minisztérium) közlése szerint az üzlet 2,2 milliárd
dollár értékű. A fegyvereket Tajvan rendelte meg. A
kínai külügyminisztérium a múlt hónapban – amikor
a lehetséges fegyverüzlet híre kiszivárgott – aggodalmait fejezte ki, és sürgette a washingtoni minisztériumot, hogy a kínai–amerikai kapcsolatok érdekében
álljon el az eladástól.
Az üzletkötés létrejöttéhez azonban még a kongresszus jóváhagyása szükséges. A Pentagon hétfőn értesítette is a törvényhozást, jelezve, hogy a
megrendelés bővülhet még gyalogsági gépfegyverekkel, lőszerekkel, Hercules típusú páncélozott műszaki
mentő és nehézfegyverzet szállítására alkalmas más
járművekkel.
Elemzők emlékeztettek arra, hogy az Egyesült Államoknak ugyan nincsenek hivatalos diplomáciai
kapcsolatai Tajvannal, de Tajpej Washington legnagyobb fegyvervásárlója.

Peking: Washington vonja vissza döntését
a tajvani fegyverexportról

Lezárulhat az amerikai–kínai vámháború?

Horvátország 2022-től átáll az elektronikus
autópálya-díjfizetési rendszerre

Megszűnik a fizetőkapus rendszer Horvátországban, mivel a horvát autópályákat kezelő vállalatok
2022-től átállnak az elektronikus
autópálya-díjfizetési és az automatikus
rendszámtábla-felismerő
(ALPR) rendszerre, illetve a mikrohullámú
adattovábbításra
(DSRC) – írta a Jutarnji List című
horvát napilap hétfőn.
Hasonló rendszer Portugáliában
és Hollandiában is működik.
Horvátország már évek óta tervezi, hogy változtat a fizetőkapus
rendszeren, hogy gyorsabb legyen
a forgalom, és megszűnjön a kézpénzfizetés, amely visszaélésekre
ad okot.
Az új rendszer kiépítésének
egyetlen feltétele volt, hogy a pályadíj nem lehet drágább és olcsóbb sem a mostaninál. Ez utóbbi
miatt vetették el például a matricás
rendszert, amely a számítások szerint 300 millió kunával kevesebb
bevételt eredményezett volna
évente, és amit az átalakítások

után a hitelezők nem tudtak volna
elfogadni. A kormány ezért egy
spanyol cég, az IDOM ajánlata
mellett döntött: az új rendszer bevezetése 570 millió kunába kerül
majd.
Miután bemutatják a nyilvánosságnak, a miniszter meghallgatja a
szakmai szervezetek véleményét
is, majd aláírja az új elektronikus
autópálya-díjfizetési rendszerről
szóló döntést, ezt követően pedig
az év végéig közbeszerzési pályázatot ír ki a kivitelező kiválasztására. A telepítési időszak alatt a
régi rendszer lesz használatban.
Úgy tervezik, hogy ledöntik a fizetőkapukat, egyes helyeken átalakítják a forgalmat és az alkalmazottak
egy részét más munkahelyekre
csoportosítják át, tíz százalékuknak azonban felmondanak. A horvát autópálya-hálózat 1306,53
kilométert tesz ki, és négy autópálya-kezelő vállalat irányítása alatt
áll, amelyek összesen 3185 alkalmazottat foglalkoztatnak.

A DSRC-rendszer olcsóbb a
GPS-alapú rendszernél, jelenleg
ez a két technikai megoldás létezik. A DSCR nagyon hatékony az
autópályákon, ahol a fel- és lehajtást egyszerű fémvázra telepített
érzékelőkkel ellenőrzik, a gépjárművek megállása nélkül, 130 kilométeres sebesség mellett. A DSRC
hasonlít a jelenleg használatos
elektronikus ENC-készülékre – ez
egy előre feltöltött készülék a horvát útdíjkapuk használatához a
sorban állás elkerülése érdekében.
A készülék engedményre jogosít
majd fel, és fel kell tölteni a megfelelő összeggel, amelyet lehajtáskor azonnal levesz a díjgyűjtő
vállalat. A rendszámtábla-felismerő rendszert a külföldi autók
miatt fontos bevezetni. Az ALPRhez egy applikációt kell majd letölteni, amit a bankkártyához
kötnek: az autópálya-díj összegével a hitelkártyát terhelik majd
meg, engedmény nélkül – írta az
újság. (MTI)
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2019 TUNÉZIA

Repülővel Kolozsvárról,
minden illetékkel

Üdülés:
Mahdia,
Monastir,
Sousse,
Port el
Kantaoui

2019.
– október 6-ig,
minden szerdán
434 euró / fő ártól,
előfoglalási
kedvezménnyel,
4* szálloda,
all inclusive ellátással

Közlemény

Felhívjuk a marosvásárhelyi tanulók figyelmét, hogy a városi
tanács által finanszírozott ingyenes buszbérletek csupán a tanév
végéig voltak érvényesek, a vakációban nem
használhatók (lásd a
marosvásárhelyi tanács
2016. január 28-i 9.
számú határozatát).

A közszállítási
társulás igazgatótanácsa

