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Soós Zoltán független polgármesterjelölt újjáépítési programja

Korszakváltás Marosvásárhelyen

1032 pedagógus
pályázik

Július 29-én tartják a versenyvizsgát
az üres tanügyi állások betöltésére.
Megyénkben 9 órakor kezdődik a
vizsga, amelyet hat központban tartanak, az új koronavírus-járvány miatti
óvintézkedések szigorú betartásával.

____________4.
Vitorlással át a
Földközi-tengeren

Nincs a kéknek annyi árnyalata,
amennyiben a fenséges Földközi-tenger pompázik, az apró, sziklás, hol
kopár, hol zöldellő, hol füstölgő szigetecskék partjain és mélybe szakadó
hegyeinek ormán a vakító fehérben
ragyogó falvakban nyüzsög az élet.

____________6.
Idénymunkások
elektronikus
bejelentése

Hétfőn este Soós Zoltán független polgármesterjelölt a sajtó és neves meghívott
közszereplők jelenlétében bemutatta
Marosvásárhely újjáépítésének programját. A közel tízezer ember véleményét több tucat szakember, civil
munkatárs foglalta programba, amely
száz konkrét intézkedést tartalmaz, és
tíz év feladatait, projektjeit listázza.

Karácsonyi Zsigmond

A vírusjárvány miatti szigorú óvintézkedések
betartásával megtartott szűk körű szabadtéri
rendezvényt a polgármesterjelölt közösségi oldalán élőben közvetítették, de nemcsak ez számított újdonságnak, hanem az az egyedi
koncepció is, ahogyan felépítették az eseményt.
A tökéletesen működő technikai háttér nagymértékben segítette a több hónapi munkával kidolgozott program üzenetének közvetítését.
Kezdve azzal, hogy a Marosvásárhely szellemiségét megidéző kétnyelvű – sokszor egyazon

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

szónok váltakozva használt magyar és román
nyelvű – beszéde hitelesítette azt az alapkoncepciót, hogy Soós Zoltán kampányát nem etnikai sérelmekre építi, sőt, amint Portik Vilmos
kampányfelelős és az est házigazdája hangsúlyozta, stratégiájuk célja az, hogy mindenkit a változtatás partnerének tekintve, anyanyelvén
szólítsanak meg. Jó példa erre a www.sooszoltan.ro
kétnyelvű honlap, ahol bárki részletesen tájékozódhat a korszakváltás programpontjairól.
(Folytatás a 4. oldalon)

Július 25-étől kötelező a napszámosok elektronikus nyilvántartásának
online továbbítása – tájékoztatott közleményében a Maros Megyei Munkaügyi Felügyelőség.

____________8.
Zimbabwéből
Udvarfalvára

Nem sokan tudják, hogy Udvarfalván,
a Maros felé vezető egyik kis utcában
egy zimbabwéi család él. Látványuk
különlegesség, jelenlétük már nem.

____________10.

Hitelördög a falon

Benedek István

Úgy tartja a népi bölcsesség, hogy nem jó az ördögöt a falra festeni, mert megjelenik. Hétfőn este a pénzügyminiszter több dologgal
kapcsolatban is nyilatkozott az egyik televízióban, és többek között
garantálta, hogy szép hazánknak az idén nem kell kölcsönért fordulnia a nemzetközi valutaalaphoz. Úgy emlegette ezt az intézményt,
mint magát az ördögöt. Nem véletlenül, hiszen a valutaalapi hitelprogramot sokan a megszorításokkal asszociálják, mert az ezelőtti
gazdasági krízis idején a valutaalapi hitelprogram feltételei voltak
az állami bérek levágásával járó megszorítások. És hogy ez az ördög
lejön-e a falról, az jelen esetben a legkisebb összefüggésben sincs a
miniszteri garanciavállalással. Az csak egy politikusi nyilatkozat, a
gazdasági realitás diktálhat egészen más lépéseket is adott esetben.
Miniszterünk az ördögöt döglött macskának nézve igyekezett is azt
lelkesen áthajítani a kerítésen az ellenoldalra, mert olyat is mondott,
hogy olyan dokumentum van a birtokában, mely szerint a szocik is
tudták, hogy a még kormányzásuk idején bejelentett nyugdíjemelést
csak akkor lehet megvalósítani, ha valutaalapi hitelhez folyamodnak.
Ezzel a dokumentummal illene előállni, mert ennek a szenzációs mivolta garantált, eltérően a miniszteri ígérettől. A valutaalappal eddigi története során még nem fordult elő, hogy valamely országnak
nyugdíjemelésre adott volna kölcsönt, világszenzáció lenne, ha pont
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 órakor,
lenyugszik
20 óra 57 perckor.
Az év 211. napja,
hátravan 155 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma FLÓRA és MÁRTA,
holnap JUDIT és XÉNIA napja.
JUDIT: héber eredetű, jelentése: Júdeából való nő, zsidó
nő.
XÉNIA: görög eredetű, jelentése: vendég, idegen, átvitt értelemben vendégszerető.

Napos idő
Hőmérséklet:
max. 310C
min. 170C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. július 28.
1 EUR
4,8335
1 USD
4,1189
100 HUF
1,3976
1 g ARANY
256,1546

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 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Megújul Nyárádszereda központja

Aláírta a szerződést a kivitelezővel Nyárádszereda önkormányzata, eszerint felújítják a Tűzoltó utcát, a Deák Farkas
iskola előtti teret és a tömbházak közötti területet. 4,6 millió
lejbe kerül (héa nélkül), saját költségvetésből fedezik. Az
aszfaltozás előtt műszaki aknát készítenek, ahova az öszszes vezetékeket áthelyezik, járdákat építenek, lesz autóbuszmegálló is. A szerződés szerint a munkát mintegy
három hét múlva kezdik el, és várhatóan szeptember 15ig befejezik.

Koronka korszerűsödik

Koronkán folyamatban vannak két pályázat munkálatai. A
közösségi tereken ingyenes wifihálózatot építenek ki. A beruházást az Európai Unió erre szánt pályázatán keresztül
támogatják, értéke 15.000 euró, ez magába foglalja a
szükséges berendezések beszerzését és felszerelését. A
második pályázatot az országos vidékfejlesztési beruházási program (PNDR) keretében valósítják meg, értéke
42.099,30 euró (azaz 432.251,40 lej, amiből az önrész
231.875,57 lej). Az összeget a székelybósi multifunkcionális sportpálya rendbetételére fordítják.

Szűk a határidő, de tartani szeretnék

Szeptemberben átadnák
az ákosfalvi tanintézményt

Gőzerővel dolgozik a kivitelező az ákosfalvi böl- Szépül a környezet
A munkát a szerződés szerint szeptemberben be kell fecsőde, óvoda és elemi iskola új épületegyüttesén,
az önkormányzat a teret rendezi, mert szeptem- jezni, a polgármester reméli, hogy a vállalkozó tudja tartani
a határidőt. Minden önkormányzat megtapasztalta már,
berben szeretnék átadni az épületet.

Gligor Róbert László

Ákosfalva nem a világ közepe, de négy út találkozásánál
fekvő nagy községközpont, ahol az önkormányzat fontosnak tartja, hogy legyen napközi, és az eddigi gyengébb körülmények után modern környezetben tanulhassanak az
óvodások és elemi iskolások. Elkészítették a tervét egy
közös, korszerű, biztonságos oktatási intézménynek, és az
állami támogatás megszerzése után tavalyelőtt elkezdték
az építést a sportbázis mellett, a forgalomtól és zajtól távol.
A járvány kissé hátráltatta a munkát, mivel az utazási szabályozások miatt a szászmedgyesi cég kevesebb munkással dolgozott, de most igyekeznek behozni a lemaradást –
mondta el Osváth Csaba polgármester. Már a készre dolgozásnál tartanak, a nyílászárók a helyükön vannak, szerelik a szanitereszközöket és a fűtésrendszert. Hatalmas,
10.040 négyzetméteres az épület, olyan beruházás, amelyre
nagy szüksége volt Ákosfalvának, egyrészt a jó oktatási
körülmények okán, másrészt, mert a napközi révén segítséget szeretnének nyújtani azoknak a szülőknek, akik munkába járnak vagy munkát szeretnének vállalni, de nincs
ahol hagyják gyerekeiket iskolaidőben. Az épület földszintjén kapna helyet az óvoda és napközi minden hozzá tartozó
szolgáltatással és konyhával, míg az emeletet az elemi iskolások foglalnák el.
A beruházást a fejlesztési és közmunkálatügyi minisztérium révén a helyi fejlesztések országos programjából fedezik.

hogy egyre kevesebb a komoly építkezési cég, mind nagyobb a határidőcsúszás, a cégek igyekeznek megnyerni a
munkálatok jogát, de a határidők betartására már nemigen
figyelnek. Ezért is reméli az elöljáró, hogy a beruházást sikerül szeptemberben befejezni, az épületet pedig átadni
használatba, már ha a járványügyi szabályozások lehetővé
teszik az iskolai oktatást az ősszel.
A tanintézményben és körülötte még építőtelep van, de
a különálló részeken az önkormányzat már végzi a területrendezést, mintegy 30 ár területet térkővel burkolnak, ami
egyrészt parkolóhelyet jelent, másrészt kellemes, civilizált
körülményeket nyújt a sportolóknak, látogatóknak, szülőknek és gyerekeknek egyaránt.
Lebontják az iskolát, bővítik a kultúrotthont
Az elemi iskola volt épülete nagyon leromlott, használhatatlan, közveszélyes, ezért elindították az eljárást a lebontására, folyamatban van az engedélyeztetés. A lebontás
után lehetőség nyílna egy másik kész terv megvalósítására.
Egy nagyobb szabad helyhez jutnának a faluközpontban,
ahol parkolóhelyeket alakítanának ki, hogy a községközpontba érkezők biztonságos helyen hagyhassák járműveiket, amíg az ügyintézést, bevásárlást végzik. Ugyanakkor
kibővítik, átalakítják a szomszédos kultúrotthont, hogy
olyan szolgáltatásokat vigyenek az épületbe, amelyekre
szükség van. Az épület egyik végében hét orvosi rendelőt
alakítanának ki az emeleten, lifttel. A kultúrotthon emeletén vendégszobák kapnának helyet, az épület másik végében a vendéglátóipari egység lenne, panziós ellátással a
szállóvendégeknek. A kibővített épület és a parkoló között
amfiteátrummal, szökőkúttal ellátott zöldövezetet alakítanának ki.

Utcai művészeti fesztivál
az egykori fotógyárban

Az egykori fotógyárat bérlő egyesület július 31-e és augusztus 2-a között összművészeti fesztivált szervez,
amelynek célja az utcai művészet (graffiti, digitális művészet és underground zene) felkarolása. Fiatal képzőművészek, grafikusok, fotóművészek jelentkezését várják a
contact@avimag.net e-mail-címre. A kínálatot a volt fotógyár csarnokaiban mutatják be az Art & The City projekt
keretében.

Beruházások Mezőpanitban

Három munkálat elkészítésére írt alá szerződést BodóElőd Barna, Mezőpanit polgármestere. Eszerint 1,8 millió
lejes beruházással rendbe teszik a csittszentiváni általános
iskola energetikai részét, nyílászárókat cserélnek, felújítják
a fűtéshálózatot. Már dolgoznak a csittszentiváni és a harcói művelődési ház felújításán. Új külsőt nyer a mezőbergenyei kultúrotthon is, de egyelőre nem találtak kivitelezőt,
újabb versenytárgyalást hirdettek rá. A három épület felújítására összesen 500.000 eurót fordítanak uniós támogatásból. Továbbá várhatóan az idén 10 parkot alakítanak ki
a községben, összegük 430.000 lej. A héten kötik meg a
szerződést a Mezőpanit központjában felépítendő bölcsőde épületének kivitelezésére. 4,3 millió lejbe kerül,
nagy részét az unió állja.

Tárgyalás autópálya-ügyben

Kedden Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere Lucian Bode szállításügyi miniszterrel tárgyalt Bukarestben
a Marosvásárhely – Jászvásár között építendő autópálya
nyomvonalának ügyében. Mint ismeretes, korábban több
tárgyalás is volt a helyszínen szakértőkkel. Ennek eredményeként, az előző tervektől eltérően, egy fel- és lehajtót
alakítanak ki Demeterfalva és Nyárádgálfalva között. Az
elöljáró arról tárgyalt a miniszterrel, hogy a nyomvonallal
kerüljék ki Nyárádszereda beltelkeit.
Hírszerkesztő: Vajda György

Igyekeznek behozni a lemaradást, hogy szeptemberben átadhassák az épületet

A 8. Római fesztivál programja

Augusztus 1-jén délután – a koronavírus-járvány szabályainak tiszteletben
tartásával – Mikházán a Maros Megyei Múzeum, a Maros Művészegyüttes, a mikházi Csűrszínházi Egyesület
közös szervezésében a nyolcadik alkalommal tartják meg a Római fesztivált,
amelynek mottójául az …in corpore
sano (egészséges testben) jelmondatot
választották. A fesztivál központi témája az ókori rómaiak testápolási,
egészségügyi szabályainak, szokásainak az ismertetése. A Csűrszínházban
és az udvaron 14 órától Doboznyi ré-

gészet címmel nyílik kiállítás a mikházi római castrumban talált tárgyakból, a római légiók jelvényeit is
közszemlére teszik. A Csűrszínház
mögött kialakított arénában 14 órától
a következő műsor lesz: a Neumarkt
Brass Quintet koncetezik, majd római
katonák hadgyakorlatát mutatja be a
Milites Marisensis történelmi hagyományőrző csoport. Ezután az Antheia
Imperialis csoport római táncokat ad
elő. Ezt követően megismétlik a katonai hadgyakorlatot. 18 órától a Maros
Művészegyüttes folkestet tart. A prog-

Fotó: Gligor Róbert László

ram idején a castrumnál bemutatják a
római tábori életet, és folyamatosan
múzeumpedagógiai programok lesznek, amelyek a járványra való tekintettel ezúttal nem interaktívak.
Látogatható még a régészeti park, a tájoló és a két idődoboz. A kolostor udvarán bemutatják az egykori könyvtár
anyagát, Kájoni János-emlékkiállítás
nyílik. 16 órától a Kájoni Consort
együttes koncertezik. A kiállítás kurátora a Hargita Megyei Kulturális központ. A kolostor udvarán is lesznek
múzeumpedagógiai bemutatók.
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Továbbra is 1100 felett a napi esetszám

Továbbra is meghaladja az 1100-at az egy nap alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma, a hatóságok pedig a
legfertőzöttebb térségekben regionális szintű korlátozásokkal
próbálják megfékezni a járvány terjedését.
A stratégiai kommunikációs csoport (GCS) keddi jelentése
szerint az utóbbi 24 órában újabb 1151 embernél mutatták ki
a koronavírus-fertőzést. Ez csaknem harminc százalékkal
meghaladja az utóbbi két hét napi átlagát, de reménykeltőnek
számít, hogy nem született újabb negatív csúcs, és a terjedés
üteme lassult a múlt héthez képest, amikor az új esetek száma
rendre meghaladta az elmúlt kétheti átlag másfélszeresét.
Kiemelkedően sok, 33 halálesetet jelentettek kedden, ami
másfélszerese az előző két hét napi átlagának. Ezzel 2239-ra
nőtt a járvány romániai áldozatainak száma.
Az ismert aktív fertőzöttek száma a 18 700-at közelíti, közülük 6970-et ápolnak kórházban, az intenzív kezelésre szoruló súlyos esetek száma pedig 357-re emelkedett.
A legtöbb új fertőzést továbbra is Bukarestből és a fővárostól északra található megyékből (Argeş, Brassó, Prahova) jelentették. Eddig két községben és egy bánsági kisvárosban –
Facsádon – rendeltek el karantént, mivel ezeken a települése-

ken az ezer lakosra jutó fertőzések száma meghaladta a 3-at.
Kedden a fertőzési góccá vált Argeş megyében az országos
szabályoknál szigorúbb óvintézkedéseket vezetett be a megyei
operatív csoport. Kültéren is kötelezővé tették a védőmaszk
viselését mindenütt, ahol kettőnél több ember tartózkodik, és
immár magánrendezvényeknek is véget kell vetni hétköznap
legkésőbb 22, hétvégén pedig 23 órakor. A megyében már
múlt héten betiltották a vásárokat és bezártak a strandok.

Magasabb fokozatba kapcsolt a székely petíció nemzetközi
kampánya, amelybe megpróbálják bevonni Renée Zellweger
kétszeres Oscar- és négyszeres Golden Globe-díjas amerikai
színésznőt, producert is – ismerteti a keddi Magyar Nemzet.
Pesty László kampányfőnök a lapnak elmondta: a Svédországban élő, a székely ügyért küzdő magyarság kereste meg
a petíció kapcsán a helyi számi kisebbség vezetőit, hogy a
közreműködésüket kérjék az aláírásgyűjtéshez. A kérdés a

számi parlament elé is eljutott. A svédországi magyar és számi
kisebbség egyeztetésén pedig az merült fel, hogy mivel Renée
Zellweger édesanyja is számi, együtt keresik meg a világhírű
amerikai színésznőt, és kérik a segítségét a kampányban. Erre
a támogatásra nagy szükség lenne, mert az Írdalá.hu kampánycsapata és az őket segítő erők számára a legnagyobb feladat, hogy ismertté tegyék a székely petíciót Európában.
(MTI)

18 új eset Maros megyében

A prefektúra keddi közlése szerint az utóbbi 24 órában 18
személynél mutatták ki a koronavírus-fertőzést a megyében,
ezzel a fertőzöttek teljes száma 936 esetre emelkedett, akikből
778 személyt már kiengedtek a kórházakból (összesen 144 tünetmentes páciens tíznapi megfigyelés után távozhatott). Az
új esetek mellett egy személynél már az újratesztelés mutatta
ki a fertőzés jelenlétét. A keddi adatok szerint 75 személy tartózkodott kórházban fertőzéssel vagy annak gyanújával.
Az utóbbi 24 órában újabb elhalálozást nem jelentettek, a betegségben eddig 75 személy hunyt el a megyében.
(hírösszefoglaló)

Renée Zellwegert is bevonnák
a székely petíció kampányába

Megkezdődött a világ első erőműméretű fúziós
kísérleti berendezésének összeszerelése

Az Energiatudományi Kutatóközpont (EK) mérnökeinek
és kutatóinak a részvételével megkezdődött a világ első erőműméretű fúziós kísérleti berendezésének, az ITER-nek (International Thermonuclear Experimental Reactor) az
összeszerelése kedden a franciaországi Cadarache-ban.
A berendezés összeszerelését elindító ünnepi ceremónia
kedden reggel 10 órakor élő közvetítés keretében kezdődött
meg – tájékoztatta az MTI-t az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) titkársága.
Az ITER – nemzetközi kísérleti termonukleáris reaktor –
jelenleg az egyik legnagyobb nemzetközi mágneses-fúziós
kutatásfejlesztési projekt a világon, amelyben magyar kutatók
és mérnökök is részt vesznek. A berendezést a dél-franciaországi Cadarache-ban építik azzal a céllal, hogy bebizonyítsák:
lehetséges magfúzióval békés célokra energiát termelni a Földön. Ezenkívül itt fogják tesztelni a későbbi fúziós erőművekben használt technológiát is – olvasható az ELKH keddi
közleményében.
Magyarországról az ELKH-hoz tartozó Energiatudományi
Kutatóközpont (EK) Fúziós Plazmafizika Laboratóriumának
és Fúziós Technológia Laboratóriumának a szakemberei vesznek részt az ITER-projektben.
A közlemény szerint a magyar mérnökök tervezték meg az

ITER teljes belső részének bekábelezését oly módon, hogy
azok 20 évig karbantartás nélkül is működni tudjanak, emellett egyes komponenseket is teszteltek Budapesten. Az EK
szakemberei jelenleg is dolgoznak az ITER egyik fontos elemén, az egyik úgynevezett szaporítókazettán, amelynek a feladata a fúzió egyik üzemanyagának előállítása lesz az
erőművön belül, továbbá a közelmúltban pályáztak az ITER
egyik kritikus berendezésének, a pelletbelövőnek az építésére
is, amely az üzemanyag-utánpótlást oldaná meg egy fúziós
erőműben.
A közvetítés virtuális körsétával indult, amelyet Bernard
Bigot, az ITER főigazgatója vezetett. Ezután a partnerországok – USA, EU, Oroszország, India, Kína, Dél-Korea és
Japán – magas rangú vezetői jelentkeztek be.
Az ELKH közleménye szerint az összeszerelés megkezdése hatalmas mérföldkő a projekt életében, hiszen eddig
nagyrészt az épületek és a kiszolgálóegységek építése zajlott.
Az első igazi komponensek érkezésével felgyorsulnak az
ITER-építkezés eseményei.
A ceremóniára egy speciális ajándékkal is készültek az
Energiatudományi Kutatóközpontban. Múlt héten az ITER
1:100-as méretarányú, 3D nyomtatott mását küldték ki Franciaországba – olvasható a közleményben. (MTI)

Hivatalosan is indítványozta hétfőn Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter, hogy Lengyelország mondja fel
az Európa Tanács (ET) isztambuli egyezményét, amely a nők
elleni és a családon belüli erőszak megelőzését és felszámolását célozza. A lengyel miniszterelnöki hivatal szerint a kormány elemezni fogja Ziobro kezdeményezését.
Ziobro szombaton jelentette be, hogy az isztambuli egyezmény kérdéskörében illetékes lengyel családügyi tárcánál kezdeményezni fogja a kihátrálást a Varsó által 2015-ben
ratifikált egyezményből. Hétfőn pedig hivatalos beadványt
nyújtott be ez ügyben.
Szombati nyilatkozatához hasonlóan, a miniszter kifogásolta az egyezmény „ideológiai jellegű” előírásait, aláhúzva
egyúttal, hogy a lengyel jog már jelenleg is összhangban van
a dokumentum azon követelményeivel, amelyek a családon
belüli erőszak kezelését illetik.
A sajtóértekezleten szintén felszólaló Marcin Romanowski
igazságügyi miniszterhelyettes szerint az egyezmény ratifikálása elhamarkodott lépés volt, mely által Lengyelország beiktatott jogrendszerébe „egy baloldali, gender jellegű trójai
falovat”.
Az egyezményt nem ratifikálta több közép-európai ország
– mutatott rá Romanowski, megnevezve többek között Csehországot, Magyarországot és Szlovákiát. Szerinte a dokumentum
femondásával
Lengyelország
kidomborítaná
szolidaritását a térségbeli országokkal.
Ziobro és Romanowski az egyik kisebb koalíciós pártot, a
Szolidáris Lengyelországot képviselik a Jog és Igazságosság

(PiS) vezette kormányban. A PiS részéről július közepén Marlena Malag szociális, munka- és családügyi miniszter egy tévéinterjúban jelezte, hogy Varsó készül az isztambuli
egyezmény felmondására.
A PiS több politikusa viszont tartózkodóan nyilatkozott
Ziobro kezdeményezéséről. Hétfőn a lengyel miniszterelnöki hivatal vezetője, Michal Dworczyk miniszter a Polsat
News kereskedelmi hírtelevíziónak elmondta: egyelőre nem
született „hivatalos, egyértelmű döntés” az egyezmény felmondásáról, a téma a kormányon belüli vita témája
lesz.
Sokan problematikusnak látják, hogy az olyan teljesen
jogos téma ürügyén, mint amilyen a nők jogainak védelme,
az egyezménybe bizonyos ideológiai előírásokat csempésztek
be. – jegyezte meg Dworczyk.
A dokumentum lengyelországi elfogadását az előző kormány idején heves társadalmi és politikai vita előzte meg, az
egyezmény ratifikálása ellen lépett fel az akkor ellenzéki PiS,
valamint a párt akkori elnökjelöltje, a nemrég újraválasztott
államfő, Andrzej Duda is.
Duda fő riválisa az idei elnökválasztáson, Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester, az ellenzéki Polgári Platform
alelnöke hétfőn botrányosnak nevezte az egyezmény felmondására tett kísérletet.
A szintén ellenzéki radikális nemzeti és újliberális kispártok
koalíciója, a Konföderáció egyik vezetője, Krzysztof Bosak
viszont a PiS egyértelmű állásfoglalását szorgalmazta hétfőn,
és bírálta az egyezmény ideológiai tartalmát. (MTI)

A lengyel igazságügyi miniszter hivatalosan is
indítványozta az isztambuli egyezmény felmondását

Ország – világ
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Tűz egy dicsőszentmártoni
panelházban

Tűz ütött ki hétfő este egy dicsőszentmártoni panelház második emeleti fürdőszobájában, húsz személyt evakuáltak, áldozatok nem voltak – tájékoztat
a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség
(ISU). A hatóságokat 23 óra 10 perckor riasztották a
112-es egységes segélyhívó számon. A két autóval
kivonuló tűzoltók úgy ítélték meg, hogy a négyemeletes épület második emeletén erős füsttel, lassan
égő tűz veszélyt jelent a lépcsőház többi lakóira,
ezért mindenkit evakuáltak. Áldozatok nem voltak. A
tüzet 30 perc alatt eloltották, a lakók visszatérhettek
házaikba. A szakemberek szerint a tüzet valószínűleg egy meghibásodott elektromos készülék okozta.
(Agerpres)

Cîţu bizottságot alakítana
az uniós pénz lehívására

Októberig meg kell alakítani egy bizottságot, amely
hetente találkozik Klaus Iohannis államfővel, hogy
programokat dolgozzon ki annak érdekében, hogy
egyetlen lej európai uniós pénz se vesszen el – jelentette ki hétfő este a Realitatea Plus televízió műsorában Florin Cîţu pénzügyminiszter. Emlékeztetett:
Románia 80 milliárd eurót kapott az uniótól, ami „óriási összeg”. Kifejtette: az uniós pénz „nem bérekre
és nyugdíjakra van”. Azt tervezik, hogy a folyó kiadásokat az állami költségvetésből finanszírozzák, az
EU-s alapokat pedig beruházásokra használják – közölte a tárcavezető. (Agerpres)

Októberig kell a költségvetésről
szóló megállapodás

Októberig kell elfogadnia az Európai Parlamentnek
(EP) a következő hétéves uniós költségvetési ciklusról és a helyreállítási alapról szóló megállapodást
ahhoz, hogy jövőre zökkenőmentesen induljanak el
a költségvetésből finanszírozott programok – közölte
az Alapjogokért Központ elemzője hétfőn az M1 aktuális csatornán. Párkányi Eszter azt mondta, hogy
a tagországoknak sikerült kompromisszumot kötniük,
az EP viszont nem fogadta el a megállapodást. Az
EP az elmúlt egy évben többször is szembement az
európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőit
tömörítő Európai Tanáccsal, például az Európai Tanács megbuktatta a parlament csúcsjelölti rendszerét,
a
képviselők
megnehezítették
a
Brexit-tárgyalásokat, most pedig a költségvetéssel
kapcsolatban is megpróbálnak zsarolni – értékelt. Az
elemző a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország!
című műsorában arról beszélt, hogy bár Magyarország nem szeretne más országokkal közösen adósságot felvenni, szolidaritást mutat azon tagállamok
iránt, amelyek rossz helyzetbe kerültek. Szerinte ezt
kellene látnia az Európai Parlamentnek is. (MTI)

Villámcsapás végzett egy német
turistával

Villámcsapás következtében vesztette életét hétfő
este egy német fiatalember a Tarnica-csúcson, a
Radnai-havasokban – közölte kedden a BeszterceNaszód Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség
(ISU). A katasztrófavédelem szerint a 32 éves férfi
egy 17 tagú csoport tagja volt, amelyet elkapott a
vihar a hegyen. A többi kirándulónak nem esett baja.
(Agerpres)

Hitelördög a falon

(Folytatás az 1. oldalról)
velünk kezdené az ilyen jótékonykodást. De a szomorú
valóság az, hogy ha bármely politikai tábor holdudvarának szakértője hajlandó ilyet papírra is vetni, annak
az illetőnek nem béremelés járna, hanem zárt osztályi
beutaló.
A valutaalap arra ad hitelt, hogy a felvevő ország reformokat hajtson végre a költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében, és általában az ilyen hitel
feltételeként szabott reformok szigorúak. Ahol valutaalapi hitelre, és azoknak a szakiknak a közbelépésére
van szükség, ott az adott ország kormánya vagy kormányai előzőleg rosszul gazdálkodtak, és az elszabott gazdaságpolitikáért előbb vagy utóbb, de mindig benyújtják
a számlát, amelyet aztán az adófizetőknek kell törleszteniük. És ahol ilyen reformprogramok vannak folyamatban, ott az épp regnáló kormány nem ígérgethet és
költekezhet felelőtlenül, mert fogják a kezét. Ezért a politikusok rettegnek a leginkább ettől az ördögtől, mert
gyorsan elviszi a népszerűségüket. Adófizetői részről
nézve viszont minél hamarabb jön ez az ördög, annál kevésbé lesz fájdalmas az, amivel a jövetele jár. Itt már
egyre inkább nem az a kérdés, hogy jön-e, hanem az,
hogy mikor?
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(Folytatás az 1. oldalról)
A meghívott közszereplő felszólalók a változtatás szükségének számukra fontos területeit vázolták.
A jelen önkormányzati mandátum elején két évig a Szabad Emberek
Pártjának
(POL)
tanácsosaként, a Florea–Maior tandem markáns bírálójaként ismertté
vált Hermann Márk Christian, aki
magyar–román–német felmenőkkel
büszkélkedik, kijelentette: a marosvásárhelyiek nem engedhetik meg
maguknak 2020-ban az etnikai szavazást. Ugyanakkor a tőle megszokott vehemenciával ecsetelte a
jelenleg regnáló városvezetés bűnös
mulasztásait, ami a település romlásba taszítását eredményezte.
Az utóbbi években többen is
szorgalmazták a számítástechnikai
ipar felfejlesztését Marosvásárhelyen. W. Szabó Péter, Londonból
hazatelepült tanácsosjelölt konkrét
megoldást javasolt egy IT ipari park
létrehozására, hisz, amint fogalmazott, városunkban a legfontosabb
nyersanyag rendelkezésre áll: két
egyetem ontja a számítástechnikai
szakembereket. Érvelése, ami a
város fiataljainak röghöz kapcsolását eredményezhetné, nagyban öszNyulas
Bernát
szecsengett
vállalkozó gondolataival, aki a tisztességtelen helyi közbeszerzési pályáztatást sérelmezte. Szerinte a
környező nagyvárosokhoz való felzárkózáshoz elengedhetetlen a vállalkozóbarát
adminisztráció
kialakítása. Andreia Moraru szociológus a koncepció nélküli szociális
ellátás, a mélyszegénységben élők
gócpontjainak megoldatlan helyzetére hívta fel a figyelmet.
Ilyen felvezetés után ismertette
Soós Zoltán független polgármes-

Korszakváltás Marosvásárhelyen

terjelölt változást ígérő programját,
amelynek életbe ültetése azt eredményezi, hogy Marosvásárhely a
kullogók sorából az élbolyba kerül.
A program a város legnagyobb hiányosságaira kínál megoldást.
Beszédében konkrét javaslatokat
is említett. Kiemelte, hogy két éven
belül megépítik a város első parkolóházát, hogy nekifognak egy saját
városi körgyűrű építésének a metropoliszövezettel közösen. Külön
hangsúlyozta a projektek kapcsán,
hogy a jövő az oktatáson múlik,
ezért a program erre vonatkozó
markáns javaslatokat is magába
foglal.
A rendezvény végén Soós Zoltán
a sajtónak nyilatkozva kijelentette:
– Készen állok a harcra, és biztos
vagyok benne, hogy nemcsak harc
lesz itt, hanem háború is. Ugyanis
nemcsak a politikai szereplőkről
szól a csata, hanem egy rendszerről,
amely húsz év alatt kisajátította,
tönkretette Marosvásárhelyt. Ezért
kell véget vetni a Dorin Florea-korszaknak. A rendszert kell leváltani,
és az a célkitűzésünk, hogy a jelenlegi helyzetnek véget vetünk. Ez a
város a polgárokról kell szóljon, a
polgárokért kell működjön, nem
úgy, ahogy eddig, amikor zárt szobákban helyettünk hoztak döntéseket, és azt erőltették ránk. Ennek
meg kell változnia. Olyan városvezetés kell Marosvásárhely élére,
amely a polgárokért van. Ezért kérünk mindenkit, hogy segítsen, támogasson,
hogy
győzzön
Marosvásárhely, kerüljön ki ebből a
húsz éve tartó korrupcióból, mocsárból.
A programunk három pillére: legyen pénz, legyen élet, legyen rend
Marosvásárhelyen. Ma este négy

Hermann Márk Christian

1032 pedagógus pályázik

Soós Zoltán

programpontról beszéltem, a továbbiakat másfél hónap alatt rendszeresen ismertetjük. Tíz évről
beszélünk, hiszen számos olyan terület van, ahol egy-két év alatt el
lehet érni változást, de sok olyan
megoldás van, aminek nyolc-tíz év
távlatban kell megtörténnie, hiszen
hamarabb nem lehetséges, nagyon
nagy a lemaradás. Az a majdnem
tízezer ember, aki csatlakozott,
olyan programot állított össze, amelyet ugyan az én nevem fémjelez,
de fontos hangsúlyozni, hogy ez a
marosvásárhelyiek programja, és
azt jelzi, hogy a város változtatni
akar, győzni akar.
A Népújság kérdésére válaszolva, hogy milyen mértékben számít a marosvásárhelyi RMDSZ
támogatására és szervezőerejére,

Andreia Moraru

A 7-es általánost elérőké az elsőbbség

Július 29-én tartják a versenyvizsgát az
üres tanügyi állások betöltésére. Megyénkben 9 órakor kezdődik a vizsga,
amelyet hat központban tartanak, az új
koronavírus-járvány miatti óvintézkedések szigorú betartásával.

A megmérettetésre 1032 pedagógus iratkozott
fel. Az írásbeli próba résztvevői legkésőbb 8.15
órakor jelen kell legyenek a vizsga helyszínén, és
négy óra áll rendelkezésükre, hogy a dolgozatukat
megírják.
A tételeket román, illetve a nemzetiségek nyelvére lefordítva, valamint a vizsgatantárgyak javítási kulcsait az országos értékelési és nevelési
központ biztosította, és az írásbelit követően
a subiecte2020.edu.ro honlapon lehet megtekinteni.
Az első eredményeket augusztus 4-én a megyei
tanfelügyelőség székhelyén hozzák nyilvánosságra, valamint a http://titularizare.edu.ro honlapon.
Óvást
benyújtani
a
megyei

tanfelügyelőségen személyesen vagy elektronikus
úton lehet az augusztus 4-i eredményhirdetést követően 21 óráig, továbbá augusztus 5-én 12 óráig.
A végső eredményeket augusztus 11-én közlik a
megyei tanfelügyelőség székhelyén és a már említett honlapon.
Ahhoz, hogy meghatározatlan időre szóló állást
választhassanak, a jelölteknek legkevesebb 7-es
általánost kell elérniük, az egy évre szóló helyettesítői állásra az 5-ösön felüli átlagot elért pedagógusok pályázhatnak az elért jegy sorrendjében.
A meghatározatlan időre szóló (tituláris) állások betöltése augusztus 12–14. között lesz a tanfelügyelőség szervezésében. A meghirdetett
katedrák közül az elért jegy csökkenő sorrendjében választhatnak a sikeresen vizsgázó pedagógusok.
A vizsgák megszervezésére vonatkozó törvényes előírások a http://titularizare.edu.ro honlapon olvashatók. (bodolai)

Soós Zoltán elmondta: – Úgy gondolom, hogy aki Marosvásárhelyen
2020 szeptemberében változást
akar, az nem helyezi előtérbe az
egyéni érdeket, hiúságot, hanem a
város, a polgárok érdekeit tartja
szem előtt. Én ezt megtettem, sokan
mások is megtették, összeállt egy
új, jó tanácsoscsapat. Természetesen vannak sérelmek is, de úgy gondolom, sokkal fontosabb városunk
jövője, mint az egyes emberek érzékenysége.
A rendezvény nyitányaként felavatták a Kossuth utca 18. szám
alatti kampányközpontot. Ebbe a
közösségi térbe mindenkit várnak,
aki változást akar. Itt alá lehet írni a
támogatói ívet, de a város polgárai
elmondhatják észrevételeiket, javaslataikat is.

Nyulas Bernát

Új vezetőséget választott
a PLUS Maros

W. Szabó Péter

A PLUS (Partidul Libertate, Unitate
şi Solidaritate – Szabadság, Egység és
Szolidaritás Pártja) Maros megyei
szervezete július 25-én, szombaton új
vezetőséget választott. Elnök: Ioana
Ştefana Roman, főtitkár: Alexandru
Mureşan, pénztáros: Andreea Cârje.
Hat alelnökkel egészül ki a vezetőség.
A szerkesztőségünkhöz eljuttatott
közlemény szerint a járványra való tekintettel a választás online történt,
ezzel is mutatva, hogy a szervezet „támogatja a digitalizálást”, és képes a
„dinamikus alkalmazkodásra”.
A Maros megyei PLUS célja minél
jobb eredményt elérni a helyhatósági
és a parlamenti választásokon „a
megye lakosainak érdekében”.

***
A PLUS Maros megyei szervezete
tavaly augusztusban jött létre az országos vezetés jelenlétében, és megalakulásakor kijelentették: céljuk a hatalom
átvétele és a kormányzás. „Mi ezt akarjuk. Ezt várják tőlünk az emberek” –
nyilatkozta az alakuló ülésen Oana
Bogdan, a PLUS országos bürójának
tagja.
Tavaly augusztusban a megyei szervezetnek 200 tagja volt 72 településen.
A Szabadság, Egység és Szolidaritás
Pártját Dacian Cioloş volt miniszterelnök alapította meg 2018 decemberében. Az új alakulat a Románia Együtt
Mozgalom (MRI) helyét vette át.
(mózes)
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Jól vizsgázott a Sapientia EMTE
az online felvételin

Sikeresnek bizonyult az első online felvételire való iratkozás a Sapientia
Erdélyi
Magyar
Tudományegyetemen. A felhasználóbarát iratkozási felületnek köszönhetően
gördülékenyen,
fennakadás nélkül zajlott a beiratkozási folyamat. Az intézmény
mindhárom karán jelentős mértékben növekedett a képzések iránti
érdeklődés a tavalyi év hasonló
időszakához képest. Az alap- és
mesterképzéses szakokra összesen
1223-an jelentkeztek.
A Csíkszeredai Karon alap- és
mesterképzésen 18 szakot hirdettek meg, amelyekre összesen 391en jelentkeztek, ami 37 százalékos
növekedést jelent. A legkeresettebb szakoknak idén is a gazdasági informatika, könyvelés és
marketing bizonyultak, a tandíjmentes helyekre kétszeres volt a
túljelentkezés. A mérnöki képzések iránt is nagyobb érdeklődés
mutatkozott, a legnépszerűbbnek
a génsebészet szak számított. A
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humántudományokhoz kapcsolódó szakok esetében különösen a
román–angol szakon volt versengés a tandíjmentes helyekért. A
mesterképzések iránt továbbra is
nagy igény mutatkozik, a vezetés
és szervezés szakon beteltek a helyek, ahol 36-an jelentkeztek a 20
tandíjmentes helyre. Az eredményesen felvételizettek a július 28–
31.
közötti
időszakban
foglalhatják el a helyüket. A fennmaradt helyekre ősszel, szeptember 2–8. között hirdetnek online
díjmentes felvételit.
A Kolozsvári Kar öt alap- és két
mesterképzésen hirdetett helyeket,
összesen 165-en iratkoztak be. A
felvételin 47 százalékos növekedés
volt tapasztalható, és több szakon
is túljelentkezés volt. A kar valamennyi képzésén nőtt a beiratkozók száma, a filmművészet,
fotóművészet, média alapszakon
be is teltek a helyek, az ősszel induló táncművészet alapképzés népszerűségének bizonyítéka pedig a

alériát senki sem szólította a
nevén. Mindössze az öreg tömbház
lakóinak lépcsőházi nyilvántartása
árulkodott arról, hogy valamikor, a múlt század derekán ezt íratta be a keresztlevélbe az
anyakönyvi hivatalban tiszteletét tevő, boldog édesapa. A felesége akarata ellenére választotta az erőst, egészségest, más
értelmezés szerint „harcok hősét” jelentő
nevet – talán a várandósság nehéz hónapjai
ihlették erre –, az édesanya ugyanis saját
szülője után Rozáliának szerette volna hívni
gyermekét. Végül mégiscsak az anyai kívánság teljesült, Valériát ugyanis kislánykorától
mindenki Rozikának vagy Rizikének hívta,
igazi neve csak alkalomadtán, hivatalos helyeken került elő. Így nem csoda, hogy a
nyugdíjas éveire is rajta maradt a becenév,
a környékbeliek Rizi – az apróbb gyermekek
Ribizli – néniként ismerték a rövid hajú, madárcsontú, kicsi asszonyt. Olyan is volt, mint
az apró szemű, piros nyári gyümölcs: csupa
élet, csupa mosoly.
Ha csak tehette, kimozdult a levendulaillatú garzonból, órákat napoztatta szinte teljesen ránctalan arcát a játszótér szélén
sorakozó padok valamelyikén, néha olvasnivalót is vitt magával. Messziről lerítt róla,
hogy jól érzi magát a bőrében, és titokzatos
derűjét aligha zavarhatják meg a hétköznapok bosszúságai.
– Apámtól lestem el ezt a nyugalmat –
jegyezte meg, amikor észrevételemet megosztottam vele. – A horgászat volt a szenvedélye,
és vasárnaponként, amikor csak tehette,
engem is magával vitt a Marosra. Kora haj-

kétszeres túljelentkezés, így erre a
szakra is csak jövőre iratkozhat fel,
aki lemaradt. A filmtudomány mesterképzésre csak ősszel hirdetnek
helyeket, ugyanekkor lehet majd
iratkozni a karon fennmaradó helyekre is.
A Marosvásárhelyi Karra idén
a 13 alapképzési és négy mesteri
szakra 667-en jelentkeztek, ami
60 százalékos növekedést jelent a
tavalyhoz képest. A tandíjmentes
alapképzési helyek 100 százalékban be vannak töltve. A legkeresettebbek a kommunikáció és
közkapcsolatok, az informatika,
valamint a fordító és tolmács szak
volt, ahol többszörös volt a túljelentkezés. Növekedett az érdeklődés a mérnöki szakok iránt, és
jobb lábbal indult az új erdőmérnöki képzés a Sepsiszentgyörgyi
Tanulmányi Központban. A fennmaradt helyekre a beiratkozás
4–7.
között
szeptember
online, díjmentesen történik.
(közlemény)

Türelemjáték

nalban, napkelte előtt indultunk, így a késő
délutáni hazatérésig bőven volt időm gyakorolni azt a türelemjátékot, ami egy jó fogáshoz elengedhetetlen. Óvodáskoromban egy
hosszú fűzfaággal bűvöltem a vizet, de ahogy
cseperedtem, nekem is lett egy kisebb méretű,
igazi halászbotom. Apám szigorú ember volt,
nem tűrte a kényeskedést – a „rizikézés” volt
az egyetlen engedmény, amit velem kapcsolatban tett –, én mégsem
hagytam volna ki egyetlen alkalmat sem, hogy
vele tartsak. Ahányszor
kértem, annyiszor mutatta meg a halászmesterség fortélyait, de
mindig csak a saját botjával. Ha az enyémen
a zsinór összebogozódott, nekem kellett kibogozni, és a kukac csalit is én rögzítettem mindig a horgomra. Tudtam, hogy hiába
finnyáskodom, ezért inkább igyekeztem minél
hamarabb túllenni az együttlétünknek ezeken
a kevésbé kellemes pillanatain. Egy idő után
azonban ez is annyira természetessé vált számomra, mint a korombeli lányoknak elringatni az alvóbabát.
– Ezek szerint fiús kislány volt? – szóltam
közbe.
– Meglehetősen. Édesanyám ezt nehezen
viselte, és hihetetlen kitartással próbált megszelídíteni, de minden igyekezete hiábavalónak bizonyult. A rimánkodásai és
fenyegetőzései ellenére sem mondtam le
arról, hogy ebéd után fára másszak a szom-

Erről jut eszembe
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Érdekes, hogy amikor egy nagy horderejű döntés, például polgármester-választás előtt áll Marosvásárhely, hirtelen mindig felbukkan egy
olyan dolog, amely, felkavarva a közvéleményt, megoszthatja a város
magyarságát, lazíthatja annak amúgy sem túl erős egységét. Az általam
használt „érdekes” jelzőt ki-ki helyettesítheti azzal a fogalommal, amely
véleménye szerint a hosszú ideje ismétlődő vásárhelyi jelenséget jobban
minősíti. A lényegen ez nemigen változtat: most is helyhatósági választások küszöbén állunk, sokan meneszteni akarnák ezt az egykor virágzó
települést lezüllesztő városvezetést, megújítani, felrázni a helyi önkormányzatot, és váratlanul megjelenik a köztudatot máris felpaprikázó „ingatlancsereügy”, amely indulatokat, vádaskodásokat szülve, más
irányba terelheti a közfigyelmet, háttérbe szorítva azt az eredménytelenséget, amit a mostohaként viselkedő városatya és hajbókoló fenntartói
a magukénak tudhatnak. Nem részletezem az előzményeket, a napokban
már alaposan megismerhettük a médiából, petíciók, felhívások is születtek, gyűlnek a művészeket támogató aláírások a határokon túlról is, meglehet, hogy a másik oldal is hasonló módon fejezi majd ki az álláspontját,
ami még inkább felbolygathatja a köztudatot, s ismét lesznek, akik azt
mondják, ők azért se mennek el szavazni szeptemberben. Ha a súlyosbodó járvány egyáltalán megengedi, hogy maradjon a kitűzött dátum.
De ez már egy más kérdés. A mostaninál időzve, hangsúlyoznunk kell,
hogy ez nem magyar ügy, bár annak is tűnhet. Egyaránt érint magyar
és román vizuális művészeket. Nem csak azokat, akiket se szó, se beszéd,
előzetes tárgyalások és egyeztetések nélkül ki akarnak tenni a műtermükből. Az egész művészközösség érzékelheti újra, milyen a városvezetők viszonyulása a hivatásos alkotók munkájához, életviteléhez, mennyire
taksálják a művészetüket. Ez különben régóta tapasztalható. Noha úgy
adódott, hogy a város önkormányzatát többnyire mentesítették az itt működő művészeti intézmények fenntartásának terhétől, azzal többnyire a
megyei tanácsnak kell megbirkóznia, mégsem láthattunk részükről olyan
törekvéseket, amelyekkel az itteni alkotóművészek körülményein akarnának javítani, gondjaikon enyhíteni. Pedig ilyen vonatkozású jó példákat többfelé láthattak az országban. Nemegyszer írtam magam is arról,
hogy milyen új létesítményeket, kiállítótereket hoztak, hoznak létre például Kolozsváron, Nagyváradon, vagy olyan kisebb helyeken, mint Sepsiszentgyörgy, Beszterce, Székelyudvarhely, netán a „munkásváros”
Torda. Itt pedig? A meglévőt is felszámolnák! Az eltelt években elég sokat
utazgattam, a kultúrára, művészetekre fordított külföldi közfigyelmet, önkormányzati erőfeszítéseket is számba vettem. Marosvásárhely fényévnyire van azoktól. Ha nem lenne a Kultúrpalota és néhány más
létesítmény, amelyeket Bernády meg a hozzá hasonló városatyák hoztak
létre, mire mennénk? Azt is megcsodáltam a nyugati vagy éppen keleti
jobb helyeken, hogy lehetőségeik szerint mekkora gondoskodással újították fel a műemlék épületeket. Egyiket se formálták át iskolává. A kultúra, a művészetek méltó hajlékává tették azokat. Művészekkel s az
általuk megálmodott, megalkotott művekkel együtt fiatalították meg, alakították közönségvonzóvá és otthonossá az idő marta épületeket. Az egykori vármegyeházával is ezt kellene tenni, mert eléggé megviseltek a
falai, és mindaz, ami újra széppé, korszerűvé, maivá tehetné. És még inkább fel lehetne futtatni, gazdagítani az ott meghonosított népszerű rendezvényeket: a rakus, zászlós kerámia- és textilművészeti eseményeket,
a B5 Stúdió országos és nemzetközi kiállításait, egyéb akcióit, a Galériák
éjszakáit, a műteremlátogatásokat és nem utolsósorban a roppant hangulatos boszorkányégetéseket. Az utóbbiakról minden alkalommal nagy
élvezettel és vidáman írtam a tudósításokat. Most, ellenkező hangulatban
attól tartok, hogy ez az átgondolatlan, objektív mérlegelés nélkül elindított csereügy olyan áldatlan visszhangot kelthet a vásárhelyiek körében, mint hajdanán egy-egy felhevített boszorkányper. Miközben az
ördög nevet a markába. (N.M.K.)

széd lurkókkal, és legtöbbször piszkosan,
szakadtan állítottam haza vacsorára. Őszintén szólva csak apám jelenlétében fegyelmeztem magam, de nem félelemből, inkább
valami megfogalmazhatatlan tiszteletből
vagy inkább csodálatból. Háborítatlan
csendjével, lényegretörő szűkszavúságával a
közös étkezések esti ünnepélyességében és a
vasárnap délelőttök vízparti némaságában
olyan erőt sugárzott,
ami egyszerűen lebilincselt, és aminek a későbbiekben magam is
nagy hasznát láttam.
Amikor egy sikertelen házasság után egyedül
maradtam az akkor négyéves lányommal, és
egy csalóka percre úgy éreztem, hogy összedőlt körülöttem a világ, az apámtól örökölt
életösztönnek köszönhetően a következő pillanatban már az újjáépülés, továbblépés tervét „kalapálták” bennem a gondolatok.
Gyermekkoromban megtanultam az „azt
eszünk, amit fogunk” bölcsességét, és a felnőttkori válság idején is ehhez tartottam
magam. Sohasem vártam el, hogy mások
emeljenek át az akadályokon, igyekeztem valamennyit a magam erejéből ledönteni. A titkárnői fizetésem nem volt elég egy kisgyerek
neveléséhez, ezért elvállaltam mindent, ami
pluszpénzt hozhatott a házhoz: nemcsak vasalást, szőnyegmosást, de, ha arra volt igény,
akkor asztalosmunkát vagy vízcsapszerelést
is. Ezt mind édesapámtól tanultam, mintegy

bónuszként a horgászélmények mellé. A mai
napig elvégzek minden férfimunkát, ha otthon valami meghibásodik, és mi tagadás,
erre kicsit büszke is vagyok. Bár tudom, hogy
nem az én érdemem.
– A horgászmesterségbe annak idején a
lányát is beavatta? – hátráltam pár lépést az
időben, talán, hogy beszélgetésünk tovább
tartson.
– Erre, sajnos, nem jutott időm, energiám.
Olyanok voltunk, mint két szövetséges csapat
háború idején. Tizenegy-tizenkét évesen már
rábízhattam a lányomra a vacsorafőzést, és
a nagymosásban, a takarításban is a segítségemre volt, így több időm jutott azokra a
munkákra, amelyekért pénzt kaptam. De sajnos, nemcsak két évtizeden át forrtak össze
a mindennapjaink, hanem a későbbiekben is,
amikor már azt hittem, az ő életútja levált az
enyémről, és szerencsésebb irányban halad.
Egy anyagi okból vállalt külföldi állás miatt
neki is tönkrement a házassága, és az unokám, saját választására, a vejemmel és
annak az új élettársával maradt. Persze, az
édesanyjával is tartja a kapcsolatot, és hozzám is el-eljön; ha az apjáék elutaznak valahova, néha nálam is alszik. Számomra ezek
az alkalmak az igazi ünnepek. Olyankor palacsintát sütünk, kártyázunk. Rendkívül okos
és jószívű kiskamasz az unokám, csak azt
sajnálom, hogy nincs már elég erőm ahhoz,
hogy kimenjek vele a Maros-partra. Bár az
álmaimban sok vasárnap reggelt töltöttünk
ketten a folyóparton, kezünkben horgászbottal. Érdekes, hogy mindig, mielőtt felébrednék, váratlanul egy harmadik, csendes léptű
halász is mellénk telepedik.
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Vitorlással át a Földközi-tengeren

Kaáli Nagy Botond

És föltűnik A Part

Persze, sok part föltűnt már ezelőtt is –
Mallorca távolba vesző világítótornya után
Szardínia, Szicília, majd az Eoli-szigetek, Calabria, Puglia, utána Lastovo, Korcula, Vis és
számos, Horvátországhoz tartozó sziget Sibenik előtt – a rengeteg utunkat keresztező,
apró szigetecske mellett. Nincs a kéknek
annyi árnyalata, amennyiben a fenséges Földközi-tenger pompázik, az apró, sziklás, hol
kopár, hol zöldellő, hol füstölgő szigetecskék
partjain és mélybe szakadó hegyeinek ormán
a vakító fehérben ragyogó falvakban nyüzsög
az élet.
Amint kihajóztunk a Squillacei-öbölből,
kényszerű horgonyzásunk helyszínéről,
ahova az éjjeli vihar űzött be, tudtuk: utunk
immár utolsó, hosszabb szakasza következik.
Persze, azelőtt még ki kellett szabadítani a
horgonyt, amely beakadt két hatalmas, gömbölyű és hófehér, szinte háznyi nagyságú kő
közé. Este, hullafáradtan, szó szerint viharverten, teleatökünkmindennel-állapotban úgy
hagytuk, reggel Kobra alámerült, és valahogy
kivakarta a tenger mélyéről.
Elhagytuk Capo Rizuttót, és a Colonnafoktól ismét nyílt vízre hajóztunk: ezúttal az
olasz csizma talpa és sarkantyúja közötti, 140
kilométer hosszú Tarantói-öblön keresztül

vitt az utunk, amelynek partjain az ókori görögök számos gyarmatvárost létesítettek.
Eseménytelen, szép és békés utunk volt, egészen addig, ameddig a sarkantyú után rögtön
északnak nem tértünk. Ki kellett kötnünk
Bari városában, ezúttal adminisztratív okokból: véget ért a schengeni térség, ki kellett je-
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lentkeznünk belőle, és ezen, látszólag egyszerű folyamat véghezvitelére a legegyszerűbbnek a Bariban lévő kapitányság tűnt.
Tűnt.
Néha hajlamosak vagyunk azt gondolni,
hogy a „civilizált és művelt” Nyugat civilizáltabb és műveltebb, mint mi. Nos, ha
mondjuk a zürichi óvárosra gondolunk, ez
valószínűleg igaz. Ha egy poros pugliai kapitányságra, akkor nem feltétlenül. Kikötöttünk a helyi marinában, megtankoltuk a hajót
több száz liternyi gázolajjal és friss vízzel.
Hívtunk egy taxit, és beautóztunk a belvárosba, majd, miután kiderült, hogy tíz perc
múlva nyit csak a szerv, bevásároltunk az elkövetkező napokra – sikerült egy teljes bevásárlókocsit megtöltenünk –, majd neccekkel
és borvizespakkokkal tele visszatértünk a kapitányságra, ahol mindenki migránsnak nézett minket. Amikor elmondtuk, hogy egy
hazatérni kívánó vitorlás jacht legénysége vagyunk, a tekintetek megenyhültek ugyan, de
az ügyintézés így sem lett zökkenőmentes.
Irodáról irodára, folyosóról folyosóra vándoroltunk a hatalmas épületben, ameddig megtaláltuk a rendőrség szárnyát, ahol kérésünkre
– miszerint be kell jelentenünk távozásunkat
a schengeni övezetből, és kérünk további
uniós engedélyt a legénységi listára – megerősítették, hogy mindjárt érkeznek a kollégák. A „kollégákra” vártunk még vagy egy fél
órát a harmincfokos, szélcsendes melegben,

ezután jelent meg két, vélhetően nemrég felébresztett, álmos tekintetű, szivarszagú tiszt,
akik végül kiállították a „zengedélyt”. Mindeközben balkáni ifjúkorunk áldottnak kis túlzással
sem
nevezhető
bürokráciai
maratonjainak rémképei lengedeztek a memória légüres terében, míg a tasakokban lévő
konzervekben szép lassan kocsonyává vált a

löncshús. Későre járt, mire visszaértünk a hajóra, de azonnal horgonyt bontottunk, és éles
kanyarral északnak fordultunk. Viszlát, Ióntenger, római romok és ógörög civilizáció,
Isten hozott az Adrián!
Délutántól napestig, majd másnap délutánig megállás nélkül hajóztunk északnakészakkeletnek. Alkonyatkor tejfehérré vált a
láthatár, furcsa köd borította a tengert,
amely narancsszínűvé, majd lilává vált,
abban a pár percig élő, kitartott pillanatban,
amelyben a Nap a horizont alá bukott. A távolban, keleten, Albánia partjainál hatalmas,
üllő alakú cumulonimbusok sorakoztak egymás után. Egy-egy villámot is megeresztettek lefelé, de szerencsére feléjük fújt a szél,
így nem ismételtük meg az előző napi kalandot. Tökéletes szélcsendben és nyugalomban motoroztunk egész éjjel – soha ilyen
simának nem láttam a tengert. Olyan volt,
akár egy végtelen, békés tó, rezzenéstelen,
fekete víztömeg, alvó óriás a világűr közepén. Csak a dízelmotor monoton berregése
és a hajótest keltette hullámzás halk hangja
töltötte be ezt a tökéletesen sivár, mégis ingerdús teret, az éjszakai őrség csodálatos
magányának az odafönt vibráló Tejút volt az
egyetlen lámpása.
Másnap föltűnt A Part, utunk legutolsó,
apró szakaszának első állomása: késő délutánra értünk első horvátországi kikötőnkhöz, a Hargita téli nyughelyének otthont adó
ország partjaihoz. Lastovo gyönyörű szigetén, egy természeti park közepén lévő öblöcskében horgonyoztunk le, majd a kellő
halpecsenye és sörmennyiség bevitele után itt
töltöttük az éjszakát.
Reggel a megdőlő és suhanni kezdő hajó
mozgásaira, a testnek csapódó hullámok zajára ébredtem. A srácok felhúzták a vitorlá-

Fotók: Kaáli Nagy Botond

kat, és ismét vágtatni kezdtünk a szelek
hátán. A távoli derengésben a horvát szigetek,
mögöttük pedig a szárazföld hegyei látszottak, a szél belekapott a vásznakba, és elemi
erővel, de kellemes tempóban rántotta előre
a Hargitát. Csodálatos napsütésben, órákon
keresztül bal csapásról érkező 15 csomós
szélerősségben, enyhén megdőlve, 6,5-7 csomós sebességgel tört előre a félméteres hullámok hátán a jacht, minket pedig elöntött a
szabadság és boldogság elegyének elmesélhetetlen érzése. A dízelberregést, éjszakai
nyugalmat, csillagfényt és lapos tengert felváltotta a kalandvágy, a szélzaj, a hullámtörés, a vigyorgás és az adrenalin, lehajtott
szélvédővel száguldottunk, akár egy harmincas évekbeli versenyautó a rázós makadámpályán. Tökéletes, nagybetűs Vitorlázás volt.
Minden stimmelt: a szél, a szélirány, a vitorlabeállítás, a haladási irány, a hullámok, a
hajó, az időjárás és az elénk táruló panoráma.
Úgy éreztük, a számos szélcsendes útszakasz,
a kellemetlen szicíliai érkezés, majd az éjjel
ránk törő vihar megpróbáltatásai után a Fennvaló most, még egyszer utoljára, utunk utolsó
nyílt tengeri napján megajándékozott bennünket a tökéletes vitorlázás érzésével, hogy
ezt soha többé ne felejtsük el! Legalább anynyira emlékezetes volt ez a pár óra, mint amit
pár nappal azelőtt a viharban töltöttünk:
utunk két érzelmi végpontja, a legrosszabb és
a legjobb, egymásnak mégsem ellentétei,
hanem kiegészítői – sokat tanultunk belőlük,
és megélhettük eme fantasztikus sport, avagy
expedíciós kaland (ki hogyan látja) árny- és
fényoldalait egyaránt.
Átkeltünk a nagy vízen, keresztülvitorláztunk a Földközi-tengeren! Innentől már csak
a part mentén, a csodálatos horvát szigetvilágban hajózunk tovább...
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Hatalmas mértékben csökkent a Ryanair
bevétele a második negyedévben

A koronavírus-járvány miatt bevezetett utazási korlátozások következtében 95 százalékkal, 2,2
milliárd euróval csökkent a Ryanair
diszkont légitársaság bevétele a második negyedévben (április és június között).
A dublini székhelyű légitársaság
hétfői közleménye szerint a június
30-ával végződött második negyedévben alig félmillió utast szállított a
társaság az egy évvel korábbi 42
millióhoz képest, a járatok töltöttsége 95-ről 61 százalékra csökkent,
a bevétel 125 millió euróra zuhant
az egy évvel korábbi 2,3 milliárdról. Az időszakot a társaság 185
milliós veszteséggel zárta, míg egy
évvel korábban 243 milliós nyereséget jelentett.

Elemzésében a Ryanair azt írta,
áprilisban, májusban és júniusban a
legtöbb járatot törölni kellett a lezárások miatt, néhány repatriációs,
gyakorló és áruszállító járatot üzemeltettek csak. Emellett a társaság
megkezdte a költségek csökkentését, ennek részeként tárgyalásokat
kezdeményeztek a bázisokon működő érdekképviseletekkel a fizetések mérsékléséről.
Júliusban a Ryanair a korábban
tervezett járatok 40 százalékát üzemeltette, számításaik szerint ez az
arány szeptemberre 70 százalékra
emelkedhet. A légitársaság kiemelte
ugyanakkor, hogy bizonytalan,
meddig kell számolni a koronavírus-járvánnyal, és a cég tart a második hullámtól. Reményét fejezte ki

azonban azzal kapcsolatban, hogy
az unióban a kormányok olyan intézkedéseket vezetnek majd be,
amelyek mellett nem lesz szükség
akkora mértékű korlátozások bevezetésére, mint a pandémia első hullámában.
A Ryanair jelezte: a Boeingtől
kapott információk szerint még az
év vége előtt megérkezhet a flottába
az első Boeing 737 MAX 200 típusú gép, és a jövő nyári menetrendi időszakban már 40 példány
szolgálhat a légitársaságnál. Az első
példánynak több mint egy éve kellett volna megérkeznie, de a típust
érintő, ma is érvényben lévő globális repülési tilalom miatt a gyártónak le kellett állítania az elkészült
példányok átadását. (MTI)

Több mint 150 ezer munkahely
került veszélybe az európai ruházati
és textiliparban a koronavírus-járvány következtében az Euler Hermes hitelbiztosító nemrég közölt
tanulmánya szerint.
„Azt feltételezzük, hogy a gazdaságot támogató számtalan intézkedés dacára mintegy 13 ezer vállalat
szűnik meg Európában 2021 végére, ami azt jelenti, hogy az európai textiliparban mintegy 158 ezer
álláshely került valószínűleg veszélybe” – mutatott rá Ron van het
Hof, az Euler Hermes németországi
leányvállalatának vezetője.
Az európai ruházati és textilipari
vállalatok értékesítése idén 19 szá-

zalék körüli mértékben eshet vissza
a járvány következtében. Bár jövőre
érzékelhetően emelkedni fog az
iparág forgalma, a járvány előtti
szintet 2023-ig nemigen éri el.
Németországban várhatóan 12
százalékkal csökken idén a textilipar értékesítése, ami jóval kevesebb az olaszországi vagy a
franciaországi forgalom visszaesésénél. Ennek jórészt az az oka, hogy
Németországban sokkal rövidebb
ideig tartott és kevésbé volt szigorú
a járvány miatti zárlat, valamint viszonylag gyorsan újra kinyitottak a
ruházati és textilipari termékeket
árusító üzletek.
Az Euler Hermes tanulmányának

szerzője szerint a válság lehetőséget
is jelent az európai ruházati és textiliparnak, ha a környezetvédelmi
tudatosság növekedése és a járvány
következményei azt eredményezik,
hogy a fogyasztók elfordulnak a
gyorsan változó és olcsó idénydivattól.
Mintaként szolgálhat Olaszország, ahol a fogyasztók, a gyártók
és a kiskereskedők a globális trendektől eltérőn inkább a drágább,
jobb minőségű és helyben gyártott
ruhákat részesítik előnyben. A kevesebb import és a helyi gyártás felfuttatása érezhetően jelentős lökést
adhatna az európai textiliparnak.
(MTI)

Több mint 150 ezer textilipari munkahely
került veszélybe Európában

Cîţu: Románia nem fordul
kölcsönért az IMF-hez
2020-ban

Sikerült finanszírozni az államháztartási hiányt, és garantálom, hogy
Románia nem fordul kölcsönért a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) 2020ban – jelentette ki hétfő este a B1 televízió műsorában Florin Cîţu pénzügyminiszter.
A tárcavezetőt a kormány által felvett hitelekkel kapcsolatban kérdezték.
Rámutatott: az előző kormány által hagyott hiányt tovább növelték a
koronavírus-válsággal kapcsolatos kiadások, a rekordnagyságú beruházások, ezért volt szükség kölcsönök felvételére, még akkor is, ha „spórolni
próbáltak, nem szórták a közpénzt”.
Úgy értékelte: az államháztartás helyzete „sokkal jobbb, mint amire
számítani lehetett”, és ő „garantálja”, hogy az országnak idén nem kell
hitelhez folyamodnia az IMF-hez. (Agerpres)

Chris Liddell
az Egyesült Államok jelöltje
az OECD főtitkári posztjára

Chris Liddell az Egyesült Államok jelöltje a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) főtitkári posztjára – jelentette be a
Fehér Ház helyi idő szerint péntek délután.
A jelölt Donald Trump amerikai elnök szoros szövetségese, jelenleg a
Fehér Házban tanácsadó és kabinetfőnök-helyettes.
A 62 éves Liddell ismert üzletember, amerikai és új-zélandi állampolgár. Oxfordban diplomázott, és több nagyvállalatnak, köztük a Microsoftnak és a General Motorsnak volt magas szintű vezetője.
A 37 országot tömörítő OECD jelenlegi főtitkára, a mexikói Ángel Gurría júliusban jelentette be, hogy nem jelölteti magát újra. Gurría eddig
három ciklusban irányította a párizsi székhelyű nemzetközi gazdasági
szervezetet.
Az új főtitkár kiválasztásának folyamata augusztusban kezdődik meg,
s a vezető jövő júliusban lép hivatalba, öt esztendőre. (MTI)

Komoly válságban a svájci
óragyártó ágazat
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„Példa nélküli válságba” került a svájci óragyártó ágazat, miután a
koronavírus-járvány hatására zuhant a kereslet és különösen a második
negyedév egy jelentős részében ideiglenesen szünetelt a gyártás, a kiszállítás és az értékesítés – áll a svájci óraipari szövetség (FHS) közleményében.
A szervezet honlapján szereplő adatok szerint júniusban a teljes óraexport értéke éves összevetésben 35,1 százalékkal, 1,131 milliárd
frankra csökkent. Ezen belül a karórák kiviteléből származó bevétel
ugyancsak 35,1 százalékkal, 1,070 milliárd frankra esett.
A múlt hónapban minden ársávban csökkent a karórák eladása, darabszámra 55,4 és 36,8 százalék között mértékben, értékben számolva
pedig a csökkenés 48,1 százalék és 36,5 százalék között volt.
A legnagyobb visszaesés az eladott karórák esetében a 200 frank alattiaknál volt, 55,4 százalék tavaly júniussal összevetve. Ebben a kategóriában a bevételcsökkenés 48,1 százalékot tett ki.
Az 500 és 3 ezer frank közötti közepes árkategóriájú karórák esetében az eladásszám 39,7 százalékkal csökkent az értékesített órákból
származó bevétel pedig 39,3 százalékkal esett vissza.
A 3 ezer frank feletti órák esetében az eladott darabszám 48,3 százalékkal esett, az ebbe a kategóriába tartozó órák eladásából származó bevétel pedig 35,1 százalékkal mérséklődött éves összevetésben.
Júniusban a legfontosabb felvevő piac Kína volt 16,6 százalékos
piaci részesedéssel, az ide irányuló órakivitel érték 47,7 százalékkal,
187,9 millió frankra emelkedett.
A svájci órák második legnagyobb piaca áprilisban Hongkong volt
8 százalékkal, a svájci export 54,6 százalékkal, 90,1 millió frankra zuhant.
A harmadik legfontosabb piac 7,7 százalékos részesedéssel az Egyesült Államok volt, ahová a múlt hónapban exportált svájci órák értéke
87,4 millió frank volt, 57 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.
A negyedik legnagyobb, 6,8 százalékos piaci részesedéssel rendelkező Németországban a svájci órák eladása 21,3 százalékkal, 76,7 millió frankra zsugorodott.
A 6,4 százalékos piaci részesedésű Szingapúrban az értékesítés 26
százalékkal, 72,2 millió frankra, az 6,1 százalékos részesedésű NagyBritanniában pedig az eladás 44,7 százalékkal, 68,6 millió frankra sülylyedt.
Júniusban ebbe a hat országba irányult a svájci óraexport 51,5 százaléka, az eladásból származó együttes bevétel 31,3 százalékkal, 582,8
millió frankra csökkent.
Svájc az idei első hat hónapban 6 milliárd 900 millió frank értékben
exportált órákat, ami 35,7 százalék csökkenés a tavalyi azonos időszakkal összevetve, ezen belül a második negyedévben a visszaesés 61,8
százalék volt.
Svájc tavaly 21 milliárd 681 millió frank értékben exportált órákat,
2,4 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. (MTI)

Karácsony Károly:
A munkát folytatni kell!

A Nyárádgálfalva községhez tartozó hét településre mára már aszfaltos úton juthatunk el, ugyanis
az elmúlt időszakban sikerült a község falvainak úthálózatát korszerűsíteni. A Nyomáti-tetőt Nyárádszentlászlóval
összekötő,
illetve
a
Nyárádgálfalva–Nagyadorján út leaszfaltozásával
gyakorlatilag befejezték az aszfaltozási munkálatokat. Emellett sikerült bővíteni és felújítani a községközpontban működő Szentiváni Mihály Általános
Iskola épületét, ugyanakkor a községhez tartozó többi
település iskoláit is felújították, a gyerekek biztonsága érdekében az iskola köré új kerítést építettek. A
beruházások és fejlesztések során az önkormányzat
igyekezett a művelődési otthonokra is figyelmet fordítani, ilyen értelemben a nyomáti és szentháromsági
művelődési otthont felújították. Tekintettel arra, hogy
Nyárádgálfalva községben is sok az idős személy, az
önkormányzat anyagilag támogatja a Caritas szervezet szolgáltatásait, segítve
ezáltal az idős, beteg emberek gondjainak megoldását.
„Az utóbbi évek történései számos pozitívumot hoztak községünkben, ugyanis
ha körülnézünk a határban,
a mezőgazdasági támogatásoknak köszönhetően egyre
több megművelt területet látunk. A pályázati lehetőségeknek
köszönhetően
sikerült a községközpont és
a félreeső falvak közötti bekötőutakat leaszfaltozni, középületeket felújítani, munkagépeket vásárolni, ravatalozót és iskolaműhelyt
építeni. A munka nem állt
meg, a jövőre nézve is van-

nak tervek és elképzelések, amelyeket igyekszünk
megvalósítani” – értékelte az elmúlt évek munkáját
Karácsony Károly, Nyárádgálfalva polgármestere.
„Karácsony Károly igazi veterán a Maros megyei
RMDSZ-es polgármesterek körében, hiszen 1992-től
dolgozik Nyárádgálfalva község önkormányzata élén.
Úgy gondolom, az elmúlt 28 év munkáját a településen élők, de az oda látogatók is látják és érzékelik. A
fejlesztések, a beruházások, az állandó programok
mind azt bizonyítják, hogy a közösségnek összetartó
ereje és példaértékű vezetője van! Minden elismerésem a hosszú évek munkájához, és erőt, egészséget
kívánok a további tervek megvalósításához!” – méltatta a községvezetőt Péter Ferenc, a Maros megyei
RMDSZ elnöke.
Nekünk Maros megye az első!
A Maros megyei RMDSz sajtóirodája

(Fizetett hirdetés)
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Idénymunkások elektronikus bejelentése

Kötelező az online jegyzék

Július 25-étől kötelező a napszámosok elektronikus nyilvántartásának
online
továbbítása – tájékoztatott
közleményében a Maros Megyei Munkaügyi Felügyelőség.

Pálosy Piroska

A Munkaügyi Minisztérium
2020. évi 1140-es számú rendeletét
július 23-án tették közzé, és az
elektronikus jegyzék kitöltésének
módozatát és továbbítását is tartalmazza. A napszámosokat foglalkozgazdasági
egységek
tató
munkáltatói kötelesek létrehozni,
kitölteni és elküldeni a területileg illetékes munkaügyi felügyelőségre a
napszámosok elektronikus jegyzékét. Az elektronikus bejelentést az
inspectiamuncii.ro és az Inspecţia
Muncii nevű alkalmazás segíti, de

ahhoz, hogy a munkáltató használni
tudja ezeket, személyes és céges
adataival regisztrálnia kell a területileg illetékes munkaügyi felügyelőségen,
ahonnan
felhasználónévhez és jelszóhoz jut. Ehhez
a területileg illetékes munkaügyi
felügyelőségen személyesen vagy
elektronikus levélben kérelmezni
kell a felhasználónevet és jelszót, el
kell küldeni az ügyvezető személyi
igazolványának másolatát, az adóhivatali igazolás (CUI) másolatát,
és az alapító okirat azon passzusának a másolatát, amelyből kiderül a
cég ágazati besorolása (CAEN).
Abban az esetben, ha már rendelkezik felhasználónévvel a munkáltató,
használhatja azt. Az e-mailben küldött iratok másolata mellé csatolni
kell egy saját felelősségre írt nyilatkozatot, amelyben szerepel, hogy az
igénylő a cég valós és hivatalos

képviselője vagy megbízottja. Bővebb
felvilágosítás
a
https://www.inspectiamuncii.ro
honlapon olvasható, vagy Marosvásárhelyen a Iuliu Maniu utca 2.
szám alatt kérhető, tel: 0265/262698, 0265/266-185 vagy a 0788045-443,
e-mail-cím:
itmmures@itmmures.ro.

A napszámostörvény változásai
A 2018 decemberében elfogadott
114-es sürgősségi kormányrendelet
szerint a mezőgazdasági tevékenységek mellett a következő munkákra is lehet napszámosokat
alkalmazni: kiállítások, vásárok és
kongresszusok szervezése; reklám;
művészi előadás, előadások háttérmunkájával kapcsolatos tevékenységek,
előadótermek
menedzsmentje; a félig háziasított állatok és más állatok tartása, te-

Mentor Díjban részesült Peteley Attila úszóedző

Tizenegy oktatót értékeltek

A MOL Románia és A Közösségért
Alapítvány közzétette a 2019-es
évi Mentor Díjban részesült oktatók névsorát. Az idei kiírásra év
végéig lehet beküldeni a jelöléseket. A kiváló oktatók munkájának elismeréseként Marosvásárhelyről Peteley Attila úszóedzőt díjazták.

Szer Piroska

Peteley Attila

Idén a 229 jelölés közül tizenegy oktató tevékenységét díjazták. A program
létrehozása óta idén első alkalommal
nyert Mentor Díjat közösen két személy, ők a program legfiatalabb kitüntetettjei. Tíz év alatt összesen 101
kiváló tanár és edző részesült Mentor
Díjban, a jubileumi kiírás újdonságokkal szolgált a díjazottak és a szervezők
számára egyaránt. A díjátadó eseményekre idén az ország hat városában,
MOL-töltőállomások teraszain került
sor június 7. – július 6. között. A díjazottak idén is 8.000 lej pénzjutalomban részesültek, és átvehették a Mentor trófeát,
Ioan Nemţoi képzőművész alkotását.
A tizenegy díjazottat A Közösségért
Alapítvány Kuratóriuma választotta ki
a 2019. április – december között érkezett 229 jelölésből. A díjazásra érdemes

jelölések száma minden évben jóval
meghaladja a lehetséges díjazottak számát, azonban a jelöléseket a következő
években is meg lehet ismételni.
„A Mentor Díj 2020-as kiírására július 21-ével kezdődően online lehet jelölni év végéig A Közösségért
Alapítvány honlapján. A jelölőket, az
iskolásokat és fiatalokat is arra bátorítjuk, hogy működjenek együtt, jelöljenek
csoportosan, és a jelölések összeállításakor használják kreatívan a közösségi
oldalakat vagy a multimédia kínálta lehetőségeket. A díjazottak kiválasztásában a zsűri leginkább a jelölésekbe
foglalt részletekre és személyes beszámolókra támaszkodik” – nyilatkozta
András Imre, A Közösségért Alapítvány
ügyvezetője.
A 2019. év díjazottjai: Andreea Borţun filmrendező és Alexandru Ion színművész,
Alexandria;
Alexandru
Chiculiţă vívóedző, Bukarest; Aurel
Dascălu tanító, Tansa, Iaşi; Jerebie Pál
Mária Magdolna kosárlabdaedző,
Brassó; Gheorghe Neagu, tornaedző,
Bukarest; Peteley Attila úszóedző, Marosvásárhely; Sándor Csaba néptáncoktató, Balánbánya, Hargita megye;
Florin Şerbu fizikatanár, Eforie Sud;
Mariana Suma hegedűtanár, Kolozsvár;
Elena Erzilia Ţîmpău atlétikaedző,
Moldvahosszúmező, Szucsáva.
„A MOL Románia és A Közösségért
Alapítvány tíz éve díjaz olyan tanárokat
és edzőket, akik odaadásukkal és tehetségükkel generációkat vezettek a siker
útjára. Büszkék vagyunk, hogy immár
több mint száz olyan oktatót részesíthettünk ebben a kitüntetésben, akiknek hivatástudata, elkötelezettsége és türelme
példaértékű, hiszen ez a nevelésben nélkülözhetetlen. A mentorok munkájának,
erényeinek elismerését a jövőben is
folytatni kívánjuk, szeretnénk minél
több kiváló oktatót díjazni”, nyilatkozta
Camelia Ene, a MOL Románia ügyvezető igazgatója.
A Mentor Díj 2020-as kiírásával kapcsolatosan bővebben a www.molromania.ro és a www.pentrucomunitate.ro
honlapon lehet olvasni – tájékoztatott
András Imre, A Közösségért Alapítvány
ügyvezetője és Felméri Erzsébet a
MOL Románia sajtóosztálya részéről.

nyésztése; rendezvényekkel kapcsolatos vendéglátói szolgáltatások
(catering) végzése; tájkertészet –
parkok és kertek (kivéve magánkertek) telepítése, gondozása; éttermi
munkák; bárokban végzett munka,
italok felszolgálása; állatkertben,
botanikus kertekben és természetvédelmi területeken végzett tevékenységek.
A sürgősségi kormányrendelet
szabályozta, hogy egy évben egyetlen munkavállalót sem lehet 90 napnál hosszabb időre alkalmazni,
emellett pedig a munkáltató köteles
bejelenteni az alkalmazottait az erre
a célra létrehozott elektronikus regiszterbe. Mindemellett a napszámosnak a keresete 10%-át kell

Huszonkét európai ország korlátozza

Fotó: Nagy Tibor

befizetnie
jövedelemadóként,
emellett munkabalesetnél a munkáltatót terhelik a betegellátás költségei.
A napszámosok alkalmazását a
törvény által általánosan előírt 90
napnál hosszabb időszakra, 180
napra is meg lehet hosszabbítani
abban az esetben, ha a munkavégzés területe a mezőgazdaság, állattenyésztés, és a munkavégzés
időtartama a szezonális munkakörülmények miatt indokolttá teszi
ezt. A törvénymódosítás okán a
napszámosként alkalmazott személyek számára is kötelező a társadalombiztosítási járulék befizetése, az
egészségbiztosítási járulék befizetése opcionális.

A román állampolgárok beutazását

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében jelenleg 22 európai országban korlátozzák
valamilyen formában a Romániából érkezők beutazását, ebből 16 ország az Európai Unió tagja.
Ezek az államok a következők: Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Csehország, Dánia,
Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lettország, Litvánia, Magyarország, Moldova Köztársaság, Montenegró, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország, Szlovákia és
Szlovénia.

Járványügyi kockázatot jelentő országok

Romániába érkezve – karantén

Az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság
(CNSU) közzétette a magas járványügyi kockázatot jelentő országok listáját, ahonnan az érkezők 14 napos karantén letöltésére kötelesek –
tájékoztatott az Agerpres. A rendelkezés, amely
hétfőtől lépett érvénybe, 44 országot sorolt fel,
ahol az elmúlt 14 napban a százezer lakosra jutó
új esetek száma nagyobb, mint Romániában. Az
országok a következők: Dél-Afrika, Szaúd-Arábia, Argentína, Örményország, Azerbajdzsán,
Bahrein, Bolívia, Bosznia és Hercegovina, Brazília, Zöld-foki-szigetek, Chile, Kolumbia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Szváziföld, Guate-

mala, Honduras, Turks- és Caicos-szigetek, Virgin-szigetek, Irak, Izrael, Kazahsztán, Kirgizisztán,
Koszovó,
Kuvait,
Luxemburg,
Észak-Macedónia, Maldív-szigetek, Mexikó,
Moldova, Montenegró, Omán, Palesztina, Panama, Peru, Puerto Rico, Katar, Dominikai Köztársaság, Oroszország, Szerbia, Szingapúr,
Egyesült Államok, Suriname. A fenti országokból érkezők karanténját otthonukban, az általuk
bejelentett helyen vagy a hatóságok által
kijelölt helyiségben állapítják meg – áll az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság közleményében.

Át lehet utazni magyar okmányokkal is Magyarországon – olvasható a Kolozsvári Magyar
Főkonzulátus Facebook-oldalán. A magyar rendőrség tájékoztatása szerint a csak magyar okmányokkal rendelkező személyek is tranzitálhatnak

Magyarországon keresztül. Az országon való áthaladás során nem hagyhatják el a tranzitútvonalakat, és pihenőt csak az erre kijelölt helyeken
tarthatnak – áll a bejegyzésben. Bővebben a korona.rmdsz.ro honlapon lehet tájékozódni. (szer)

Átutazás Magyarországon

Folytatódik a nagytakarítás Marosvásárhelyen

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal ton Áron, Köteles Sámuel, Memorandum, Bírószervezésében az augusztus 18-ig zajló ság, Liszt Ferenc utca.
Felkérik a magánházak tulajdonosait és a tulajnagytakarítás során elszállítják a háztardonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlantási hulladékot.

Július 29-én, szerdán az alábbi utcákból szállítják el a szemetet: Sziget, Harcsa, Bőség, Fűzfa,
Sebes, Hóvirág, T. Moşoiu, Gh. Şincai, Szabadság, Govora, Patak, Radnai, Fecske, E. Dandea,
Crişan, Varga Katalin, T. Vladimirescu – a Szabadság és Dózsa György utca közötti szakasz;
Július 30-án, csütörtökön: Tavasz, Kenyér,
Mező, Zsil, Takács, Szeret, Hegyi Lajos, F. J.
Curie, Gólya, Ialomiţa, Tündér, Vihar, Maniu, Săvineşti, Săvineşti sétány, Azúr, Levendula, Ojtozi,
Bodor Péter;
Július 31-én, pénteken: Hadsereg tér, Pasteur,
Pacsirta, Levél, Caragiale, Békási, Haşdeu, Szamos, Madách, Tatros, Delavrancea, Olt, Darabont/Dorobanţilor, Cserna;
Augusztus 1-jén, szombaton: Bolyai, Ştefan cel
Mare, Retyezát, Görbe, Művész, Egyesülés tér,
Sportoló, Égerfa, Belső kutas, Külső kutas, Már-

jaikat, valamint a birtokukban található területeket
és zöldövezeteket. A hulladékot a meghirdetett
dátum előtti napon helyezzék ki a járdaszélre (kupacokban, kivéve az építkezésből/felújításból
származó törmeléket), a szállítóeszközök számára
könnyen megközelíthető helyre. A fakorona-alakításból származó ágakat külön kell tenni, ellenkező esetben ezeket nem szállítják el. A
hulladékot a munkacsoportok a meghirdetett
program szerinti napon szállítják el minden utcából. A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot
csak az új köztisztasági vállalathoz (Sylevy Salubriserv Kft.) benyújtott előzetes megrendelés
alapján viszik el, az érintetteket pedig megbírságolják. Rendkívüli esetekben (időjárási viszonyok, objektív okok miatti eltérés a meghirdetett
programtól stb.) a munkarend változhat – tájékoztatott Moldovan Florian ADP-igazgató. (sz.p.p.)
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Lucescu hosszas huzavona után Kijevbe szerződött

Mircea Lucescu a Sahtar Donyeck edzőjeként a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében
rendezett, Fenerbahce elleni mérkőzésen, az isztambuli Sukru Saracoglu stadionban, 2015. július 28-án
Fotó: EPA

Kinevezése után négy nappal lemondott Mircea Lucescu. A román
szakember az ukrán szurkolók ellenszenves fogadtatása miatt nem
lesz a Dinamo Kijev labdarúgócsapatának vezetőedzője.
Az ukrán élvonalban szereplő
klub múlt csütörtökön honlapján
közölte, hogy kettő plusz egy évre
szóló szerződést kötött a ma 75.
születésnapját ünneplő szakemberrel, aki 2004 és 2016 között a legnagyobb ukrán rivális Sahtar
Donyeck edzőjeként ért el nagy sikereket.
A Dinamo-drukkerek – élükön
olyan legendákkal, mint az 1975ben aranylabdás Oleg Blohin, illetve a rangos szavazáson 1986-ban
legjobbnak választott Igor Belanov
– azonnal éles kritikával illették a
választást. Ennek hatására Lucescu

Kajlik Péter: „Génjeinkben van a foci”

Czimbalmos Ferenc Attila

A Kajlik család neve ismerősen
cseng marosvásárhelyi fociberkekben, hiszen idősebb Kajlik József
futballistaként, majd edzőként, fia,
Péter labdarúgóként, később testnevelő tanárként vált ismertté a megyeszékhelyen. Ifjabb Kajlik a
rendszerváltás után Mezőberényben
telepedett le, gyerekek futballedzője. Fia, Alpár is ott tevékenykedik.

A mezőberényi futballélet
szorosan összefügg
Kajlik nevével

– Mezőberényből Marosvásárhelyre hazajönni mindig jóleső
érzés. Gyakran hazautazom, mivel
édesanyám és a rokonság egy része
itt él. Lassan harminc éve ingázom
a két település között. Békés megyébe is hazajárok, három évtizede
az otthonom – kezdte a beszélgetést
Kajlik Péter.
– Most milyen alkalomból érkezett?
– A marosvásárhelyi Szász Albert
Sportlíceum igazgatója, Csiki Zsolt
évente megszervezi a Szász Albertemléktornát, amelyen U13-as
együttesünkkel mi is részt vettünk.
A kapcsolat még a néhai Szász Albert révén jött létre, az iskola későbbi vezetősége pedig fontosnak
tartotta megtartani. Jó úton haladunk, jó kezekben van a barátság
ügye. Ez színvonalas gyerektorna,
ezúttal is meggyőződtem, hogy Erdélyben a gyereklabdarúgás jó kezekben van, taktikailag jól
felkészítettek a csapatok, a játékosok tehetségesek.
– Többedmagával érkezett Marosvásárhelyre…
– Velünk tartott a Berényi Gyer-

mek FC Utánpótlás Nevelő Egyesület tagja,
Károly János, aki vállalkozóként csapataink támogatója. Itt volt a
mezőberényi mentőállomás vezetője, Guti
Ambrus is, aki az orvosi
ellátást biztosította; továbbá elkísért Bokor
Sándor, aki külsőként
sokat segíti az egyesületünket, és itt volt Oláh
Zsolt edzőtársam is.
– Hány gyerekkel dolgoznak?
– Az U7-es korosztálytól az U19-esig
mintegy 120 gyermekkel, fiatallal foglalkozunk. Sokáig az NB
II-es bajnokságban szerepeltünk, jelenleg megyei szinten valamennyi
korosztályban a dobogón állunk.
Ügyesek, tehetségesek a gyerekek,
közülük többen elkerültek híres magyar akadémiákhoz, csapatokhoz.
Edzői stábunk tagjai szakmailag és
emberileg is szót értenek egymással, ezt tartom a legfontosabbnak.
Jó kapcsolatot ápolunk dr. Mezey
Györggyel, ő az alapítványunk
egyik fővédnöke.

Kajlik Péter édesapja is
futballozott Marosvásárhelyen

– Kanyarodjunk vissza a pályafutásának elejére. Mikor és hol kezdett el futballozni?
– Szerintem a labdarúgást mi a
génjeinkben hordozzuk, hiszen
édesapám is labdarúgó, majd edző
volt Marosvásárhelyen, de a fiam is
foglalkozik vele, edzői feladatokat
is vállal. Én a néhai Kiss Árpi bácsinál kezdtem el játszani az AS Ar-

nyolcszoros ukrán bajnok, hatszoros
Ukrán Kupa-győztes lett, irányításával hétszer nyerték meg az ukrán
Szuperkupát, míg 2009-ben az Európa-liga elődjét, az UEFA-kupát.
Az aktív edzők között Lucescu
világszinten is az egyik legtapasztaltabb, volt román (1981–1986) és
török (2017–2019) szövetségi kapitány, a román bajnokságot a bukaresti Dinamóval (1990) és Rapiddal
(1999) is megnyerte, a török pontvadászatban a Galatasarayjal (2002)
és a Besiktassal (2003) is az élen
végzett. A Vajdahunyadi Corvinul
(1980) és az olasz Brescia (1992)
edzőjeként másodosztályú bajnokságot, a Zenittel Orosz Szuperkupát
(2016) nyert, olaszországi időszakának utolsó állomása az Internazionale volt.
Lapzárta utáni hír szerint a tréner
végül visszalépett a lemondási
szándékától, és elfogadta a kijevi
klub ajánlatát.

Mezőberényi tevékenysége

Kajlik Péter a Mezőberényi Gyermekfoci – Iskolai Labdarúgást Támogató Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Berényi Gyermek FC szakmai vezetője és a 2016-ban létrehozott Mezőberényi Labdarúgó-egyesület alapító és elnökségi tagja. Aktívan részt vesz a város
társadalmi életében is mint a Mezőberényi Erdélyi Kör elnöke.
Az ő közreműködésével indították el Békés megyében az első labdarúgóosztályt 1993-ban. Néhány évvel később megyei labdarúgó-diákolimpiát nyertek, az iskola történetében először, és bejutottak az
országos döntőbe. 2001-ben megnyerték a teremlabdarúgó diákolimpia
országos fináléját. Korábbi tanítványai élvonalbeli egyesületekben játszanak, edzősködnek. A Berényi Gyermek FC 2001-es megalakulása
óta a vezetésével a helyi alakulatok folyamatosan területi, országos versenyeken vesznek részt.
Kajlik Péter nemzetközi kapcsolatokat is épít, ápol, éltet: a németországi Gronauval a testvérvárosi kapcsolat szinte húszéves, erdélyi
kötelékük (Marosvásárhely, Székelyudvarhely) több mint 25 éves
múltra tekint vissza.
A megyei és országos szövetség többször díjazta munkásságát: egyebek mellett a Góliát–McDonald’s Országos Diáksport Egyesület díszoklevelével, 2003-ban életmentő cselekedetének elismeréseként a
Baróti Lajos Magyar Fair Play díjjal, 2014-ben a Magyar Labdarúgószövetség Elismerő Díjával jutalmazták.
2016-ban a Mezőberényi Labdarúgó-egyesület megalakulásával hozzájárult ahhoz, hogy a mezőberényi fiúk/férfiak óvodáskortól a felnőttkorig egy irányítás alatt készüljenek a versenyekre.
Elismert szakemberként oktat, tanít, edzői továbbképzéseket, szakmai előadásokat tart, és munkaközösség-vezetőként is tevékenykedik,
ugyanakkor tornákat, óvodás- és edzőtáborokat, közönségtalálkozókat
szervez. A labdarúgás terén végzett magas színvonalú szakmai, a fiatalok számára példaértékű munkája és közösségépítő tevékenysége
okán a helyi önkormányzat 2018-ban a Mezőberény Sportjáért elismerést adományozta neki.

mata törpecsapatában, majd a sportiskolánál Szász Károly edzősége
alatt formálódtam. Később visszakerültem az ASA ificsapatához,
ahol többek közt Gál Dezsővel,
Körtési Bélával, Petroleon Sándorral, Szász II. Jánossal, Muntyán
Lászlóval rúgtuk a bőrt. A hajdani
4-es általános iskolába jártam, a Bolyaiban érettségiztem.
– Édesapja sokáig játszott a város
reprezentatív csapatánál, a Locomotivánál, edzőként pedig évekig irányította a megyei bajnokságban
szereplő Viitorul Prodcomplexet.
– Jó futballista volt, és emberként
is tisztelték Marosvásárhelyen,
amire én nagyon büszke vagyok,
mindig felnézhettem rá. A vásárhelyi focitornán találkoztunk Gierling
Gyuri bácsival is, aki együtt játszott
édesapámmal, de a Vakarcs testvérekkel, Bocsárdival, Józsi Dezsővel, Publik Antallal stb. is. Gierling
fényképeket adott nekem, amelyeken édesapám mellett az egykori
csapattársai is ott vannak. Ezeket a
képeket ereklyeként őrzöm.

dasi Mureșul, Marosvásárhelyi Gaz
Metan) és Cosmin Botezant (Marosludasi Mureșul), akiből később
testnevelő tanár lett.
– A futball nemcsak a hobbija, hivatása is.
– Mindennél többet ér a labdarúgás iránti szeretet. Büszkén emlékszem vissza a város egykori
élvonalbeli csapatára, a lelkes szurkolókra, a Ligetre, de épp olyan
élénken él bennem, hogy amikor a
nagycsapat kiválóságai sérülés vagy
eltiltás miatt velünk játszottak az ifjúsági együttesben, ez mekkora élmény volt számunkra. Idővel
kolléga lettem Czakó Jánossal,
majd Kanyaró Attila és Fazakas

– Mikor lett testnevelő tanár?
– 1982-ben itt végeztem el a testnevelési főiskolát, majd nyolc évet
ingáztam Marosludasra, ahol tornatanárként dolgoztam. Aztán Szász
Albert kérelmezte, hogy irányítsanak át a sportiskolához, de az akkori
megyei tanfelügyelőség nem hagyta
jóvá. Erre mérgemben úgy döntöttem, hogy áttelepülök Magyarországra.
– Melyik ismertebb labdarúgó
került ki a keze alól?
– Marosludason felfedeztem
mások mellett az olimpiai válogatott Gabriel Rotarut – aki később az
ASA, majd a Steaua kapusa lett – ,
továbbá Babii Józsefet (Maroslu-

Mezőberény U13-as csapatával Marosvásárhelyen. A hátsó sorban balról a második Csiki Zsolt,
a Szász Albert Sportlíceum igazgatója, aki Kajlik Péterrel (második sor, j1) tovább élteti a tanintézet névadójának idején létrejött kapcsolatot

Marosvásárhelyre
és Mezőberénybe is hazajár

Kajlik József a Recolta játékosaként (középső sor, j1)

úgy döntött, hogy mégsem veszi át
a csapat irányítását.
„Nem tudom elfogadni, hogy a
szurkolók nem tartják tiszteletben
saját klubjuk döntéseit. Ezért legnagyobb sajnálatomra úgy határoztam, hogy feladom az együttműködés lehetőségét a Dinamo Kijevvel” – fogalmazott. Hozzátette:
köszöni Igor Szurkisz klubelnöktől
a bizalmat és a kinevezést, de számára lehetetlen olyan környezetben
dolgozni, ahol a drukkerek ellenségesen viselkednek, miközben az ő
támogatásukra óriási szüksége
lenne a csapatnak.
Lucescu kinevezésekor azt hangsúlyozta, hogy nagyon hiányzott
neki Ukrajna, és mennyire szeretett
volna visszatérni abba az országba,
ahol korábban olyan sikeresen tevékenykedett. A Sahtar Donyeckkel ti.
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Árpád is testnevelő tanár lett, akikkel a mai napig jó a kapcsolatom.
– Mit jelent önnek Marosvásárhely?
– Mindent, hiszen itt születtem,
itt nőttem fel, itt sportoltam, itt jártam iskolába… Nagyon hiányoznak
bizonyos emberek, barátok, de azt
is elmondhatom, hogy Mezőberényben is nagyon jó emberekre, kiváló szakemberekre találtam. Két
otthonunk van, Marosvásárhelyre
és Mezőberénybe is hazajárunk. Itt
meg kellett küzdjünk, hogy magyarul beszéljünk, Mezőberényben
pedig be kellett bizonyítsuk, hogy
magyarok vagyunk. Úgy érzem, sikerült.
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Zimbabwéből Udvarfalvára

Nem sokan tudják, hogy Udvarfalván, a Maros
felé vezető egyik kis utcában egy zimbabwéi
család él. Látványuk különlegesség, jelenlétük már nem. A község befogadta őket, ők beilleszkedtek, mi több, a hetednapot ünneplő
adventista közösségben vezető szerepük van.
A családról Aaron Ngirish beszélt, aki nemrég
végzett a marosvásárhelyi orvosi egyetem orvosasszisztensi szakán, és kiválóan beszél románul.

Vajda György

Áttelepülésük előtt Zimbabwe fővárosában, Hararéban laktak, ahol édesapja, Godfrey Ngirish az adventista egyház tagja volt. Az egyházi kapcsolatok révén
2006-ban Hararéból a mezőménesi adventista misszionárius iskolaközpontba került, ott tanult, majd később

Fotó: Vajda Harmat

tanított. Annyira megtetszett neki Románia – addig a
család nem is hallott az országról –, hogy 2007-ben
családostól Mezőménesre költöztek. Godfrey Ngirish
jól menő ingatlanvállalkozó volt, természettudományi
egyetemi végzettsége van, mégis úgy döntött, hogy adventista lelkipásztor lesz.
Legnagyobb fia, Aaron tízéves korában úgy jött Romániába, hogy anyanyelvén és az angol nyelven kívül
nem beszélt mást, barátainak köszönhetően tanult meg
románul, majd az iskolában tökéletesítette nyelvtudását. Negyedik osztálytól a mezőfelei dr. Lind adventista iskolába járt. Ott is érettségizett. – Nagyon
megtetszett nekünk Románia a kiváló természeti adottsága miatt, és bár nehéz feledni Zimbabwét, hiszen oda
húz a gyermekkorom, sok hasonlóság van a két ország
oktatási rendszere, kultúrája között. A legfontosabb,
hogy Romániában nagyon barátságosak, nyíltak és befogadóak az emberek. Sokan segítettek, hogy beilleszkedjünk – mondja Aaron, aki bevallja, hogy több
magyar anyanyelvű barátja is van. – Úgy tapasztaltam,
hogy Romániában nincs rasszizmus, nem volt konfliktusom a bőrszínem miatt – mondta.
Még nem tették le az esküt, meg kellett küzdeniük
a romániai bürokráciával, de szeretnének teljes jogú
román állampolgárok lenni, mert így vízum nélkül
utazhatnak majd Európában. Saját országuknak tekintik Romániát. Aaron a marosvásárhelyi orvosi egyetem
általános orvosasszisztensi szakán végzett, kisebbik
testvére most felvételizett az orvosira, még három testvére pedig otthon tanul édesanyjukkal. Mindhárman
tehetséges zenészek, zongorán, hegedűn és fúvós hangszereken játszanak. Remélik, hogy ilyen téren tanulhatnak majd tovább.
Ő „hobbizenész” – mondja –, az egyik bibliaórán
felmerült, hogy az udvarfalvi közösségben hozzanak
létre egy kórust. A többiek kérésére „kénytelen” volt
vállalni a karvezetést. Tizenöten alapították a kórust,
jelenleg van amikor több mint hatvanan csatlakoznak
hozzájuk a környékbeli adventista egyházközségekből.
Angol és román nyelven adnak elő egyházi szerzeményeket, és egyre népszerűbbek a környéken – mondja
büszkén.
Aaron beszélgetésünk után büszkén mutatta fóliasátor alatt gondozott kiskertjüket. Nagy a család, mondja
mosolyogva, és néhány szót magyarul is kiejt. Majd
édesanyjával, Precioussal a kapuig kísérnek, és úgy búcsúzunk el, mintha rég ismernénk egymást.

A török kezdeményezésre létrejött telefonos kapcsolatfelvételről beszámolva az orosz elnöki hivatal közölte: Putyin hangsúlyozta az olyan
lépések megengedhetetlenségét, amelyek a feszültség növekedéséhez
vezethetnek. Mindkét vezető kifejezte érdekeltségét abban, hogy a
konfliktushelyzetet kizárólag békés eszközökkel, tárgyalással oldják
meg.
A felek késznek mutatkoztak a regionális helyzet stabilizációjára irányuló erőfeszítések koordinálására.
Putyin és Erdogan a telefonbeszélgetés során kitért a kétoldalú viszony kérdéseire, egyebek között a koronavírus-járvány elleni küzdelemre, valamint arra, hogy augusztus 1-től felújítják a két ország közötti
légi közlekedést. Török tájékoztatás szerint megvitatták a szíriai és a
líbiai helyzetet is. Az orosz elnök felköszöntötte török kollégáját a pénteken kezdődő áldozati ünnep (Kurban Bayrami) alkalmából.
Az örmény-azeri határon július 12-én éleződött ki újból a helyzet;
Jereván és Baku egymást tette felelőssé a felújuló összetűzésekért.
Mindkét ország veszteségekről számolt be. Július 17. óta viszonylagos
nyugalom van, de gyakorlatilag naponta érkeznek jelentések összetűzésekről. Azerbajdzsán védelmi minisztériuma hétfőn közölte, hogy az
ország területén hadgyakorlat kezdődik török katonák részvételével.
A többségében örmények lakta Hegyi-Karabah az 1990-es évek elején – Örményország támogatásával vívott – véres háború nyomán szakadt el Azerbajdzsántól. Az 1994-ig tartó háborúban 30 ezer ember
veszítette életét, és százezrek kényszerültek menekülni. A tartomány
parlamentje 1996-ban kikiáltotta Hegyi-Karabah függetlenségét, de ezt
egyetlen ország, még Örményország sem ismerte el. Azerbajdzsán továbbra is saját területének tekinti a hegyi-karabahi enklávét, ahogy lényegében Örményország is. Az 1994 óta érvényes fegyvernyugvást
mindkét oldalon rendszeresen megsértik.
A békés rendezésről 1992 óta folynak tárgyalások az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) minszki csoportjában,
Oroszország, az Egyesült Államok és Franciaország társelnöklete mellett. (MTI)

hatáskörébe tartozik egyebek mellett a tibeti kérdés
is.
Az Egyesült Államok a pekingi nagykövetség mellett a dél-kínai Kantonban (Kuangcsou), Sanghajban,
valamint az északkeleti Senjangban működtet konzulátusokat. Kínának pedig a houstoni mellett San Franciscóban, Los Angelesben, Chicagóban és New
Yorkban állomásoznak konzulátusai, Washingtonban
pedig a nagykövetsége.
A két ország kapcsolatai az elmúlt időszakban jelentősen megromlottak. Az Egyesült Államok Kínát teszi
felelőssé a koronavírus-világjárványért, és rendszeresen megvádolja szellemi tulajdon ellopásával, a hongkongi autonómia korlátozásával és a muszlim vallású
ujgur népcsoport emberi jogainak megsértésével. További ütközőpontokat jelent Tajvan, illetve Kínának a
Dél-Kínai-tengert illető területi követelései.
Mike Pompeo amerikai külügyminiszter egy csütörtöki beszédében arra szólította fel az Egyesült Államok
szövetségeseit, hogy működjenek együtt az amerikai
kormányzattal a Kínai Kommunista Párt „magatartásának” megváltoztatása érdekében. A kínai állami sajtó
a Kínával szembeni amerikai fellépést javarészt az elnökválasztási kampány részeként értelmezi, és Kína
társadalmi működésének, illetve politikai szándékainak
félreértését látja benne. A Peking szócsövének tartott
Global Times egy csütörtöki vezércikkben úgy fogalmazott: „az Egyesült Államok a hetvenes évek elejétől
áll kapcsolatban Kínával, és abban bízott, hogy a kapcsolatok révén kialakult piacgazdaság robbanásszerű
fejlődése végül Kína politikai liberalizációjához vezet
majd, ám csalódnia kellett”. A kínai kormányzat kommunikációjában rendszeresen hangsúlyozza, hogy
Kína nem törekszik hegemóniára, és nem kívánja megváltoztatni az Egyesült Államokat. (MTI)

Oroszország nem szándékozik belépni egy Kína elleni koalícióba,
amelynek létrehozását Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szorgalmazza – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak pénteken Moszkvában.
Emlékeztetett rá, hogy Kína Oroszország szövetségese és partnere.
„Szeretném itt felidézni az elnök (Vlagyimir Putyin) arra vonatkozó
szavait, hogy Oroszország nem vesz részt valaki ellen irányuló koalíciókban, és nem barátkozik valaki ellenében” – nyilatkozott Peszkov.
Azt hangoztatta, hogy Moszkva csak a jószomszédságot és a kölcsönös előnyöket előmozdító tömörülésekben vesz részt.
Peszkovot azzal kapcsolatban kérdezték meg a média munkatársai,
hogy Pompeo csütörtökön javaslatot tett „a demokráciák szövetségének” létrehozására Kínával szemben. Az amerikai diplomácia vezetője
nem zárta ki annak lehetőségét, hogy ebben az ügyben Oroszország
támogathatja az Egyesült Államokat.
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő emiatt provokációval vádolta meg Washingtont.
„Most a korábbiaknál továbbmentek a kijelentéseikben. Ez már nem
pusztán agresszív retorika, amit nem kevésbé agresszív lépések támasztanak alá, ez már egy arra irányuló kísérlet, hogy a nyilvános térben
valamilyen módon összeütköztesse Oroszországot és Kínát. Biztosíthatom önöket, hogy ez nem fog nekik sikerülni” – nyilatkozott a szóvivő egy moszkvai orosz–kínai sajtóügyi tanácskozáson.
Zaharova szerint mára Moszkva és Peking vált a tájékoztatási háború
fő célpontjává. A szóvivő megengedhetetlennek, valamint a nemzetközi joggal és a diplomácia szabályaival ellenkezőnek nevezte azokat
a nyilatkozatokat, amelyeket a „közös kihívások előtt álló” Oroszországgal és Kínával kapcsolatban nyugati fővárosokban meg szoktak
fogalmazni.
Peszkov elnöki szóvivő kifejezte Moszkva nyugtalanságát az Északi
Áramlat-2 gázvezetékkel kapcsolatos amerikai szankciók miatt, amelyeket elfogadhatatlannak és törvénytelennek nevezett. Azért beszélt
erről, mert az amerikai szenátus elfogadta a 2021-es költségvetés saját
változatát, amely büntetőintézkedéseket irányoz elő azokkal szemben,
akik hozzájárulnak a vezeték megépítéséhez. (MTI)

Peking elrendelte a csengtui
amerikai konzulátus bezárását

Peking pénteken felszólította Washingtont a délnyugat-kínai Csengtuban létesített amerikai konzulátus bezárására – adta hírül a CGTN kínai nemzetközi
hírcsatorna.
A kínai külügyminisztérium közlése szerint a lépéssel arra kívántak válaszolni, hogy az Egyesült Államok
kedden váratlanul elrendelte Kína houstoni főkonzulátusának bezárását. „A Kína által foganatosított intézkedés jogos és szükséges válasz az Egyesült Államok
indokolatlan lépésére” – áll a kínai tárca közleményében.
Amerikai tisztségviselők a houstoni konzulátust
kémkedéssel vádolták, az amerikai külügyminisztérium pedig amerikai szellemi tulajdon, valamint amerikaiak személyes adatainak védelmével indokolta a
kínai külképviselet bezáratását.
Caj-Vej, Kína Houstonban állomásozó főkonzulja
azonban a bizonyítékok hiányára mutatott rá a vádakkal kapcsolatban. A Politico amerikai híroldalnak csütörtökön nyilatkozó Caj elmondta: konzulátusa
„további értesítésig” nyitva marad, vagyis a jelek szerint nem tervezik betartani a helyi idő szerint pénteken
délután 4 óráig kijelölt határidőt.
A kínai külügyminisztérium már szerdán jelezte,
hogy ellenlépésre készül, és politikai provokációnak
nevezte az amerikai intézkedést. A pénteki közleményben úgy fogalmaznak: „a kínai–amerikai kapcsolatok
jelenleg nem Kína reményei szerint alakulnak, és ezért
az Egyesült Államok a felelős”. A kínai külügyi tárca
emiatt ismételten felszólította Washingtont, hogy azonnali hatállyal vonja vissza „hibás döntését”, és teremtsen megfelelő körülményeket ahhoz, hogy a kétoldali
kapcsolatok helyreállhassanak. A közleményből nem
derül ki, hogy a csengtui amerikai konzulátus bezárásának mikorra szabtak határidőt. A csengtui konzulátus

Az örmény–azeri
konfliktusról egyeztetett
Putyin és Erdogan

Megvitatta az örmény–azeri határ mentén kialakult helyzetet Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török
elnök, és egyetértett abban, hogy nincs alternatívája a
hegyi-karabahi konfliktus békés rendezésének – közölte a
Kreml sajtószolgálata a két vezető hétfői telefonbeszélgetéséről.

Kreml: Moszkva nem fog
belépni egy Peking elleni
koalícióba
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

HÁZTETŐT

kisebb javítást stb. Nyugdíjasoknak

15% kedvezmény. Tel. 0770-580-742,
0759-163-860. (8188-I)

Koronkában

születésnapja
szeretettel

VÁLLALOK tető-, kerítés-, épület70.

alkalmából

köszöntik,

és

kívánnak erőt, egészséget:
felesége,

gyerekei

családjukkal és drága kicsi
unokája, Nimród. (8242)

homlokzat-, csatorna-, lefolyókészí-

tést,

járólap

javításokat.

(8164-I)

lerakását,

Tel.

sürgős

0759-552-041.

KÉSZÍTÜNK új tetőket Lindab lemezzel

és kerítést; vállalunk cserépforgatást,

szigetelést kátránnyal, festést, meszelést
és hegesztést. Tel. 0740-651-354. (8243)

ADÁSVÉTEL

VÁLLALUNK tetőkészítést új anyaggal,

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-

Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.

kis javításokat, bádogosmunkát, készre

sárolnék. Az elszállítását és forgalomból

való

törlését

vállalom.

0748-882-828. (8220-I)

Tel.

ELADÓK tízhetes malacok, nagy fehér
fajta,

(8262)

alkudható.

Tel.

0729-925-074.

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)

dolgozást,

glettolást,

festést.

0727-548-721. (8248)
ÁCSMUNKÁT,

tetőfedést

MEGEMLÉKEZÉS

cserépből

vagy lemezből, teraszt fából, vállalunk

JÓKÍVÁNSÁG

Id. DOBRAI FERENCET

készítünk

Szomorú szívvel emlékezünk jú-

lius 29-én a szeretett édesanyára,
nagymamára, testvérre, rokonra,

FÁKÓ MÁRIÁRA szül. Seres halá-

lának 2. évfordulóján. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei: fia, Imike, lánya, Magdi

és unokái: Andrea, Norbi és
Gréta.

Drága

anyukám!

Köszönjük,

hogy éltél, és minket neveltél,
szerettél. Nem haltál meg, csak

álmodni mentél. Szívünkben itt él

emléked örökre, ha látni akarunk,
felnézünk az égre. A csillagok kö-

zött utazol tovább, ott várj ránk,
ha az időnk lejár… (8252)

„Ha lelkünkben lehull egy csillag,

nyomában égő seb fakad,

de vér-rubintól fényes útja

örökre fáj a fény alatt.”

(Wass Albert)

bármilyen

Fájó szívvel, soha el nem múló

beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-737-

ZELMÁRA halálának első évfor-

cseréppel, cserépforgatást, kültéri és
660. (7953)

KOMOLY, megbízható, gyereket szerető
dadust keresünk. Tel. 0740-659-976.

(8258)

VÁLLALUNK festést, vakolást, külső

és belső építkezési munkát, tetőké-

szítést. Komolyságot kérünk. További
információk a 0749-946-456-os telefonszámon. (8259-I)

szeretettel emlékezünk JÁRAI
dulóján. Kedves emléke, jóságos

szíve, szeretete mindig bennünk

marad. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(8226-I)
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Semmi sem fájdalmasabb az
életben, mint egy szeretett sze-

Mély fájdalommal vettük tudo-

mély elvesztése.
MIKLÓS JÓZSEF
az Egyesült Államokban élő szeretett bátyám elvesztését megdöbbenve vettük tudomásul.
A sír körül álló család mellett lélekben ott voltunk.
Nyugodjon a lelke békében!
Anikó húga és családja. (8261-I)

Lelked, mint a fehér galamb,
csendesen messzire szállt, könynyes szemünk többé nem talál.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édes-

anya,
nagymama,
dédnagymama, testvér, anyatárs,
rokon, jó szomszéd, ismerős,
özv. KOVÁCS ERZSÉBET

szül. Beke
életének 77. évében súlyos szenvedés után örökre megpihent.
Temetése július 29-én, szerdán

13 órakor lesz a katolikus temető
felső kápolnájától, református
szertartás szerint. Nyugodj békében, drága édesanyánk!
Bánatos szerettei, gyermekei,
unokái és dédunokája. (8272-I)

másul, hogy barátunk, jó

szomszédunk,

KIS-MIKI

MIHÁLY hirtelen eltávozott közülünk. A családnak kívánunk

erőt és megnyugvást. Az Ar-

geşului u. 12. szám alatti, alig

maradt régi szomszédai. Nyugalma legyen áldott, csendes
és békés! (8266)

Őszinte részvétünket és mély

együttérzésünket fejezzük ki
Ani néninek, Istvánnak és

Bandinak szeretett FÉRJE és

ÉDESAPJUK elhunyta alkalmából.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Lili

és

(64906-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Horaţiu

Nicolau.

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe.
Telefon: 0756-128-310 vagy 0756-128-313. (64779-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (64905-I)
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Viselj maszkot,
mert
megmentheti
az életed!
Vigyázz arra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.
• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.
• a maszk színes oldala legyen
kívül.
• a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.
• a maszkot a gumifüllel rögzítsd a füledre.
• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.
• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füledről.
• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületektől.
• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.
• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázz arra,
hogy NE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.
• csupán a szájadat vagy az orrodat takard el.
• maradjon rés a maszk és az
arcod között.
• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.
• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.
• érintsd meg a maszk belső
felét.
• távolítsd el a maszkot, amikor beszélsz valakivel.
• hordd a maszkot az állad
alatt.
• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.
• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viselj maszkot,
mutasd meg,
hogy felelősségteljes ember
vagy!

KOBAK KÖNYVESBOLT

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

