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Fokozzák az erdészeti ellenőrzéseket

Miniszteri látogatás Maros megyében

Székely János:
Armata de apus

Székely János A nyugati hadtest című
kisregényének román nyelvű fordítását mutatják be augusztus 19-én,
szerdán a Kolozsvári Magyar Napokon. A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet felkérésére Marius
Tabacu fordító ültette át román nyelvre
a kisregényt (újra, hiszen 1989-ben
már megjelent, az akkori események
miatt azonban homályban maradt a
román nyelvű kötet).

____________5.
A feketemunka
visszaszorítása
a cél

Illusztráció

Kedden megyénkbe látogatott Costel Alexe környezetvédelmi,
erdő- és vízgazdálkodási miniszter. Kíséretében volt Lucian
Mihai Manoiu, a minisztérium ellenőrző testületének igazgatója és Gelu Puiu államtitkár is. A prefektúra kistermében a
szűkebb körű megbeszélést követően a miniszter az említettekkel Mara Togănel prefektus társaságában sajtótájékoztatót
tartott, ahol elmondta, hogy az utóbbi időben egyre több panasz érkezik a szaktárcához az illegális fakivágások miatt,
így nagyszabású ellenőrzést kezdeményeztek.

Vajda György

Fotó: Gligor Róbert-László (archív)

A miniszter többek között elmondta, végre meg kell értenie mindenkinek, hogy az erdő milyen nagy kincs, amelyet megőrizni és nem tönkretenni kell. Sajnos, az utóbbi időben egyre több panasz érkezett a
minisztériumba az illegális fakivágásokról, ezért úgy döntött, nagyszabású ellenőrzést végeznek. A minisztérium, az erdészeti őrség és a rendőrség, valamint a csendőrség tagjaiból álló vegyes csapatok 26 erdészeti
igazgatóságon (26 megyében) vizsgálódnak. Maros megyében 10 csapat
„lepte el” az erdőkerületeket, és egy tizenegyedik a marosvásárhelyi erdőkerületet ellenőrzi.
(Folytatás a 6. oldalon)

A feketemunka felszámolása érdekében tetemes bírságokat rónak ki az
munkáltatókra a felügyelők. Mind a be
nem jelentett munka, mind a részleges
foglalkoztatásként bejegyzett hamis
adatok felderítésére ellenőrző akciókat
kezdeményeznek a felügyelőség munkatársai.

____________8.
Örökségvédelem
szak a MOGYTTE-n
Néhány éve a mikházi Római fesztivál
visszatérő vendégei a marosvásárhelyi Milites Marisiensis hagyatékőrző
egyesület tagjai. Az ókori római
egyenruhát öltők nagy része a P.
Maior, illetve a MOGYTTE bölcsészeti
karának történelem szakát végezte.

____________10.

Az álszentség magas foka

Benedek István

Kiizzadta magából a szocdem társulat a bizalmatlansági indítványt. Persze, koronát is adtak neki, ahogy illik, mert manapság erről
szól a világ, de apácákat megszégyenítő szemérmességgel hallgatták
el a helyzethez való saját hozzájárulásukat. Ez nem a szerénységüket
bizonyítja, csak annyit, hogy emberéleteket sem sajnálnak politikai
játszmáik oltárán feláldozni.
A jelenlegi víruskrízisnek két lényegi összetevője van. Az egyik a
hatóságok felkészületlensége és hibái, ami nem az egyik vagy a másik
párt vétke. Bármely párt kormányzott volna a jelenlegi felhozatalból,
a rendelkezésre álló intézményrendszerrel itt minden a vírus jóakaratán múlt és múlik a továbbiakban is. Egy ilyen kórt jól felszerelt
és felkészített, védőfelszereléssel ellátott személyzetű egészségügyi
rendszerrel kellett volna fogadni, a fehér köpenyesek mellett pedig
profi adatfeldolgozó rendszerrel kéne követni a fertőzés terjedését,
feltérképezni a gócokat, és hatékonyan elszigetelni őket. Ha mindenki
megtette volna mindazt, amit megígért itt az utóbbi három évtized
választási kampányaiban, ez gyerekjáték kellett volna legyen. A
másik összetevő pedig a lakossági bizalom, mert a közegészségügyi
óvintézkedések fabatkát sem érnek, ha a tisztelt adófizető magasról
fütyül rájuk. Csakhogy amikor azt látja, hogy a hatóságok kapkodnak
és félrebeszélnek, valamint a politikusok inkább egymást szapulják,
minthogy a választóik biztonságával törődjenek, akkor gyorsan
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 26 perckor,
lenyugszik
20 óra 26 perckor.
Az év 232. napja,
hátravan 134 nap.

Ma HUBA,
holnap ISTVÁN napja.
ISTVÁN: a görög Sztephanosz
névből származik, illetve ennek
latin Stephanus, német Stephan,
szláv Stefán, magyar Istefán
változatából. Jelentése: koszorú.

IDŐJÁRÁS

Borús idő
Hőmérséklet:
max. 21 0C
min. 15 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. augusztus 18.
1 EUR
4,8349
1 USD
4,0606
100 HUF
1,3813
1 g ARANY
262,0191

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.

Lakoma Az élet szekerén

Kettős könyvbemutatóra került sor augusztus 15-én este
a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében, melynek
keretében Moldovan Bencze Irén bemutatta Baricz Lajos
Lakoma (3x52 szonett) és Az élet szekerén (135 szonett)
köteteit. A családias hangulatú rendezvényt színessé tette
Simon Janka hegedű- és Bakó Tihamér zongorajátéka, valamint a Jubilate rögtönzött fellépése, amely megzenésített
Baricz-verseket adott elő Simon Kinga kántornő vezetésével. Pataki Ágnes versmondó két-két szonettet mutatott be.
Az egyházközségi Szent György énekkar jelen lévő tagjai
népdalokat énekeltek.
Moldovan Bencze Irén elmondta, hogy a Lakoma (3x52
szonett) kötet a – koronavírus miatt sajnos idén elmaradó
– 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére
született, melyet egy év múlva tartanak meg Budapesten.
Mivel három az Isten igaza, és három a magyar igazság,
ezért található 156 szonett a kötetben, melynek első borí-

tóján Kárp Klára, hátsó borítóján Takács Judit eucharisztikus témájú festménye látható. A festmények a marosszentgyörgyi plébánián tartott Szent Lukács-festőtáborban
készültek.
Az élet szekerén kötet borítóján Imets László csíkszeredai képzőművész borvizet szállító ökrös szekeret ábrázoló
fametszete látható. Mindkét kötet 2020-ban, a gyergyószentmiklósi F&F International Kiadónál jelent meg.
A versek vallásos és a mindennapi életből fakadó gondolatokat, érzéseket szólaltatnak meg és tárnak az olvasók
elé, megnyitva és kísérve őket a természetes és a természetfölötti élet hullámvölgyein és hegyein – mondta többek
között a kötetek ismertetője, Moldovan Bencze Irén.
A rendezvény szokás szerint szeretetlakomával és
közben dedikálással folytatódott. Bár kevesen (34 személy) voltak, kellemes estét töltöttek el a jelenlévők.
(Szentgyörgyi)

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Két termékvásár a hét végén

A marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum udvarán augusztus 21-én, pénteken 8 és 19 óra között újra
megtartják a helyi termékek vásárát. Az érdeklődők ezúttal
is házi készítésű árucikkek – egyebek mellett helyi termelőktől származó egészséges élelmiszerek – gazdag kínálatából válogathatnak. Szintén a hétvégén, augusztus
21–23. között a Vár sétányon is lesz termékvásár, ahol ezúttal is több mint félszáz termelő kínálja termékeit.

Magyarországi turnén a Bekecs
Néptáncegyüttes

Több mint négy hónapi kényszerszünet után ismét színpadra áll a Bekecs Néptáncegyüttes. A keddi aradi folklórműsort követően elkezdik az idei első magyarországi
turnét, a hónap végéig Budapesten, Aszódon, Hajdúdorogon, Mezőkövesden, Berettyóújfaluban, Simontornyán, Zalaegerszegen, Örkényben, valamint Balmazújvárosban
lépnek fel.

Eredményes a marosszentgyörgyi
szociális projekt

Nagy sikernek örvend az a nagyszabású EU-s pályázat,
amely országos viszonylatban is az egyik legkomplexebbnek számít, és amely Marosszentgyörgyön és Csejden zajlik. Az Esélyt mindenki számára! elnevezésű projekt célja
a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett személyek számának csökkentése. A projekt a következő tevékenységek által valósul meg: integrált
intézkedések az oktatás, a foglalkoztatás, a szociális ellátás terén, az életkörülmények javítása, jogi segítségnyújtás, a diszkrimináció elleni küzdelem és az interkulturalitás
előmozdítása stb. A kezdeményezés keretében a résztvevők különböző szakmai képzéseken vesznek részt, és már
vannak sikerélmények, a korábbi tanfolyamokon részt
vevők (idegen nyelv, számítógép-kezelés, kábelgyártás,
szakács, takarító stb.) egy része munkahelyet talált. A projektben a marosszentgyörgyi önkormányzat partnerei a
Szent György Gimnázium, a Gyulafehérvári Caritas és a
Divers egyesület – tájékoztatott Sófalvi Szabolcs polgármester.

Beszédtechnikai előadás

Augusztus 19-én 17 órától dr. Gyéresi Júlia, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa, beszédtechnikatanár, hangfejlesztő tréner a csíkszeredai Edutech
Consulting Kft. szervezésében beszédtechnikai előadást
tart a Bernády Ház udvarán. Az előadáson egyebek mellett
megtudhatjuk, hogy miként fejleszthető a személyiség, hogyan erősíthető az immunrendszerünk, és hogyan küzdhető le a stressz, előzhető meg a konfliktushelyzet, ha
megfelelően kommunikálunk embertársainkkal.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ismét ezer felett az új fertőzöttek száma

Az elmúlt 24 órában 1014 új fertőzést igazoltak, a nyilvántartott fertőzöttek száma 72.208-ra emelkedett – közölte
kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Öszszesen 45 új halálesetet jelentettek, ezzel az áldozatok
száma 3074-re nőtt. A gyógyultak száma 33.135, így az
aktív fertőzöttek száma 35.999-re nőtt a hétfői 35.406-hoz
képest. Jelenleg 479 beteget ápolnak intenzív osztályon. Az
elmúlt 24 órában 21.289 koronavírustesztet végeztek. Az
új esetekkel 72.208-ra nőtt a fertőzöttek száma. 33.135 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak, 8316-an pedig tünetmentesek voltak, így ők tíz nap után elhagyhatták a
kórházat. Ez idáig 1.542.094 koronavírusteszt eredményét
dolgozták fel Romániában. Ezek közül 21.289-et az elmúlt
24 órában végeztek el: 13.290-et az esetmeghatározás és
az orvosi protokoll alapján, 7999-et pedig kérésre. A jelentésben szerepel 55 teszt eredménye is, amelyet korábban,
nem az elmúlt 24 órában, végeztek el. Az ország területén
7118 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, 479
személy szorul intenzív terápiás kezelésre. Jelenleg 9603
igazoltan koronavírus-fertőzött beteg van otthoni, 5648

pedig intézményi elkülönítésben, ugyanakkor 26.956 személy van házi, 10 pedig intézményes karanténban. A GCS
keddi jelentésében közölte azt is: az elmúlt 24 órában 715,
már koronavírus-fertőzött személy tesztje lett újból pozitív.
Az elmúlt 24 órában 45, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés, ezzel 3074-re emelkedett
a vírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma. A
GCS adatai szerint a jelzett időszakban 31 férfi és 14 nő
elhalálozását jelentették.
11 új eset Maros megyében
A prefektúra keddi közlése szerint az utóbbi 24 órában
11 új koronavírus-fertőzést jelentettek a megyében, ezzel
az esetek teljes száma 1202-re növekedett. Jelenleg 154 fertőzöttet kezelnek a megye kórházaiban, az utóbbi 24 óra
folyamán pedig újabb két halálesetet is jelentettek, ezzel a
betegség áldozatainak teljes száma 92-re emelkedett. Ez
idáig 645 beteget nyilvánítottak gyógyultnak, és engedtek
ki a kórházakból, további 266 tünetmentes beteg távozhatott tíznapi megfigyelés után, 50 személy pedig saját felelősségére hagyhatta el a kórházat. (hírösszefoglaló)

Szeptember 5-én 10 órától a marosvásárhelyi vár udvarán tartja meg a járványhelyzet miatt elmaradt ballagási ünnepségét a Bolyai Farkas Elméleti Líceum. Hajdú Zoltán,
az intézmény aligazgatója lapunknak elmondta, az időpontot a diákok többségének a döntése alapján szögezték le.
Hozzátette, kérték a hatóságok engedélyét ahhoz, hogy a

hagyományhoz híven a diákok ünnepélyesen átvonulhassanak az iskolából a várba, ám erre nem kaptak engedélyt.
Folyamatban van annak az engedélyezése, hogy minden
végzős részéről legtöbb két személy jelen lehessen az ünnepségen, amelyet szabadtéren, a távolságtartási előírásokat tiszteletben tartva tartanak meg.

Megszervezi az elmaradt ballagási ünnepséget
a Bolyai líceum
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Hungarikum Napok Nagyszebenben

A korornavírus-járvány ellenére megszervezik az
idén is szabadtéren a nagyszebeni 11. Hungarikum
Napokat, amely a magyar konyhát és ízvilágot mutatja be – közölte kedden a szervező Híd Egyesület.

Az augusztus 20. és 23. között zajló Hungarikum Napok
az idén is a gasztronómiára fókuszál, mert Nagyszeben az Európa Gasztronómiai Régió címet viselte tavaly, és ennek keretében a magyar fesztivál is része volt az önkormányzat
hivatalos programjának. A szervezők arra törekedtek, hogy az
előző években meghonosított és közkedvelt programok az
idén se hiányozzanak.
A fesztivál csütörtökön A megújulás lendülete című csoportos fotókiállítással kezdődik, amelyen a Reformáció Em-

lékbizottság által meghirdetett fotópályázat legjobb képeit,
valamint a meghívott fotóművészek alkotásait láthatja a közönség. Pénteken az Astra Falumúzeumban megnyílik a kézművesek utcája és a gasztro-turisztikai tér, illetve konferenciát
tartanak arról, hogy milyen stratégiát alkalmaznak az erdélyi
magyar közművelődési intézmények a járványhelyzetben.
Szombaton és vasárnap is szabadtéri főzőversenyt szerveznek,
lesz gulyásfőzés, tánc, muzsika, gyermekműsor, játék és verseny, jurtaépítés, íjazás és szövés, illetve kóstoló.
Nagyszeben szórványnak számít, a magyar lakossága alig
2500 főre tehető, ennek ellenére a Híd Egyesület évente két
nagyobb programsorozatot szervez, a nyári Hungarikum
Napok mellett ősszel az Ars Hungarica kulturális fesztivált.
(MTI)

Az EU-tagállamok vezetői
a fehérorosz helyzetről tanácskoznak

Az uniós tagállamok vezetői szerda délelőtt rendkívüli tanácskozást tartanak a fehérorosz válsággal
kapcsolatban – jelentette be a Twitteren Charles
Michel, a 27 EU-ország állam-, illetve kormányfőit
tömörítő Európai Tanács elnöke. A videókonferencián a magyar miniszterelnök is részt vesz.

Michel üzenetében hangsúlyozta: a fehéroroszoknak joguk
van ahhoz, hogy jövőjükről döntsenek és szabadon válasszák
meg vezetőjüket. Hozzátette: A tüntetők elleni kegyetlenkedések megengedhetetlenek.
A vezetők videókonferencia keretében tárgyalnak a Fehéroroszországban egyre súlyosbodó helyzettel kapcsolatban azután, hogy Moszkva vasárnap bejelentette, kész katonai
segítséget nyújtani Fehéroroszországnak. Tanácskoznak továbbá arról is, milyen konkrét támogatásokat nyújthatnak a
hatósági brutalitás áldozatainak. Litvánia például civil szervezeteken keresztül folyósított 50 millió euró összegű uniós
segélyalapot javasol, míg Lengyelország 13 millió eurós, fehérorosz tudósokat és a média pluralizmusát támogató prog-

ramot jelentett be. A balti államok, Dánia, Csehország és Lengyelország az EU-t kérte fel közvetítő szerepre az országot
immáron 26 éve irányító Aljakszandr Lukesanka elnök és az
ellenzék között.
Múlt pénteken a tagállamok külügyminiszterei arra az álláspontra jutottak, hogy a fehérorosz választások nem minősíthetők sem szabadnak, sem tisztának, és szankciók
előkészítésében állapodtak meg a választásokat követő tiltakozáson részt vevők elleni erőszak elkövetői és a választási
eredmények meghamisításáért felelősök ellen.
Fehéroroszországban egy hete folyamatosak a tüntetések.
A tiltakozók szerint Aljakszandr Lukasenka elnök elcsalta az
augusztus 9-én tartott elnökválasztást, amelyen a hivatalos
adatok szerint a voksok 80,1 százalékát kapta.
Lukasenka hétfőn kijelentette, hogy hajlandó megosztani a
hatalmat, és megváltoztatni az alkotmányt, ugyanakkor megerősítette, hogy az elnökválasztást nem fogják megismételni.
(MTI)

Kínának történő kémkedésért vádat emeltek
a CIA korábbi munkatársa ellen

Kínának történő kémkedésért vádat emeltek Hawaiin az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA)
egyik korábbi munkatársa, Andrew Yuk Ching Ma
ellen – jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium hétfőn este.

A tárca közleménye szerint a vádlott bizalmas dokumentumokat adott át, és neveket, illetve kódokat továbbított a kínai
titkosszolgálatnak.
A férfinak még tavaly állított csapdát az amerikai elhárítás.
Felkereste őt egy ügynök, azt állítva magáról, hogy a kínai titkosszolgálatnak dolgozik, és pénzt ajánlott bizalmas dokumentumokért és információkért.
A 67 éves, hongkongi születésű, de amerikai állampolgárságú Andrew Yuk Ching Ma 1982 és 1989 között volt a
CIA munkatársa; nemzetbiztonsági, védelempolitikai
ügyekkel foglalkozott. Egy 85 éves családtagja korábban
szintén az amerikai hírszerzésnek dolgozott, és vele együtt

kémkedett, de ellene előrehaladott demenciája miatt nem
emeltek vádat.
Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint Yuk Ching
Ma, miután távozott a CIA-től, először Sanghajban élt, majd
2001-ben Hawaiin telepedett le, ahol a rokonával együtt folytatta a kémtevékenységet. Három évvel később a Szövetségi
Nyomozó Iroda (FBI) helyi kirendeltségének munkatársa is
lett, így nemcsak a CIA-ről, hanem az FBI-ról is küldött információkat Pekingnek. Az információk elsősorban a CIA
kommunikációs rendszerére, számítógépes szakembereire és
kódokra vonatkoztak.
A The Wall Street Journal című lap szerint az amerikai igazságügyi minisztérium 2010 óta folyamatosan igyekszik felderíteni a kettős – amerikai-kínai – ügynököket; 2019-ben a CIA
két egykori munkatársát és a katonai hírszerzés egyik korábbi
ügynökét ítélték tíz és húsz év közötti börtönbüntetésre, mert
Kínának kémkedtek. (MTI)

Ynet: Az emírségek fejlett fegyvereket vehet
Washingtontól az Izraellel kötendő megállapodás
titkos záradéka értelmében

Az Egyesült Arab Emírségek de facto vezetője, Mohammed bin Zájid Ál Nahajan abu-dzabi trónörökös
kérésére Izrael a két ország közötti diplomáciai
kapcsolatok felvételéről szóló megállapodás titkos
záradékában beleegyezett abba, hogy az emírségek
fejlett fegyverrendszereket vásároljon az Egyesült
Államoktól – írta kedden a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet.

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő hivatala és Eli
Kohen hírszerzési miniszter tagadta, hogy létezik a záradék.
Netanjahu irodája azt közölte, hogy nem változott Izrael
szembenállása a közel-keleti országok számára történő fegyvereladásokkal kapcsolatban. Eli Kohen, a biztonsági kabinet
egyik tagja a Kan izraeli közszolgálati rádióban azt nyilatkozta, hogy a kabinet nem tárgyalt változásról ebben a kérdésben, és Izrael nem fogadta el az Egyesült Államok
álláspontjának bármilyen megváltoztatását.
Beni Ganz izraeli védelmi miniszter sajtótájékoztatón
hangsúlyozta kedden, hogy Netanjahu csak utólag értesítette
őt az Egyesült Arab Emírségekkel kötendő megállapodásról.
Mint mondta „ez nincs rendjén”. Azt is kijelentette, hogy szerinte fenn kell tartani Izrael katonai fölényét a térségben.
Korábban maga a kormányfő is közölte, hogy csak utólag
mondta el Ganznak és Gabi Askenázi külügyminiszternek –
mindketten a kormánykoalícióban részt vevő centrista KékFehér párt politikusai – a békekötést az emírségekkel. A kormányfő azt mondta, azért csak utólag szólt, mert attól tartott,

hogy ezek a politikusok kiszivárogtatnák a hírt. Az amerikai
kormányzat a legmodernebb F-35-ös vadászbombázókat és
fejlett drónokat ad el az Egyesült Arab Emírségeknek – írta a
ynet amerikai és emírségekbeli forrásokra hivatkozva. Hozzátették, hogy ez – a térségbeli izraeli katonai fölénynek véget
vető fegyverüzlet – volt az Izrael és az emírségek közötti megállapodás titkos, stratégiai feltétele Mohamed bin Zájid részéről. A lap szerint ezzel a záradékkal Izrael feladta régóta
fennálló ellenállását, amellyel mindeddig megakadályozta
stratégiai fegyverrendszerek eladását a régió más országainak.
Az Egyesült Államok az 1973-as jom kippuri háború után biztosította Izraelt katonai fölényének fenntartásáról, és megígérte, hogy Izrael hozzájárulása nélkül semelyik más
közel-keleti országnak nem ad el fejlett fegyverrendszereket.
Ezt azóta is betartották. Donald Trump amerikai elnök azonban korábban kijelentette, hogy szándékában áll stratégiai
fegyvereket eladni az Egyesült Arab Emírségeknek és SzaúdArábiának, ám ezt a tervet mindeddig akadályozta, hogy az
amerikai törvényhozásban tavaly embargót fogadtak el ezekre
az eladásokra. Az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek közötti teljes körű diplomáciai kapcsolatok létesítésének szándékát augusztus 13-án jelentették be. A megállapodás
magában foglalja Izrael terveinek felfüggesztését Ciszjordánia
főként telepesek lakta részeinek annektálására. Az egyezmény
várható aláírása után az Egyesült Arab Emírségek lesz a harmadik arab ország, amelynek Egyiptom és Jordánia után teljes, aktív diplomáciai kapcsolatai lesznek Izraellel. (MTI)
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Ciolacu támogatja egy nemzeti
egységkormány felállítását

Változatlanul támogatom egy nemzeti egységkormány felállítását, de a döntés az államfőé – nyilatkozta hétfői sajtértekezletén Marcel Ciolacu, a
Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke. Ciolacu emlékeztetett: ő a második Orban-kormány beiktatásakor is javasolta az államfőnek, hogy
hozzanak létre egy nemzeti egységkormányt, de az
elnök elutasította azt. „Azt gondolom, hogy az államfő hibát követett el, teljesen másképp nézne ki
ma Románia, ha egy hiteles kormány vezette volna”
– hangoztatta az ügyvivő pártelnök. (Agerpres)

Elutasították az USR kétnapos
szavazási javaslatát

Negatívan véleményezte kedden a felsőház jogi bizottsága a Mentsétek Meg Romániát Szövetség
(USR) azon javaslatát, hogy két nap voksolhassanak
a választópolgárok a szeptember 27-i helyhatósági
választásokon. Şerban Nicole bizottsági elnök „nem
látta értelmét” a módosításnak, amit szerinte „különben sem lehetne elfogadni”, hisz már csak 45 nap
van hátra a választásokig, amelynek időpontját a parlament tűzte ki. Florina Presadă (USR) szenátor
azzal indokolta a kezdeményezést, hogy a kétnapos
voksolás alatt jobban be lehetne tartani a – koronavírus-járvány miatt elrendelt – fizikai távolságtartásra
vonatkozó szabályokat. Presadă azt is indítványozta,
hogy növeljék meg a szavazóhelyiségek számát,
akár úgy is, hogy konténerekben és sátrakban rendeznek be körzeteket. (Agerpres)

Szeptemberben az aszálykárok
80 százalékát megtéríti az állam

A mezőgazdasági minisztérium 850 millió lej kártérítést utal ki aszálykárokra, ami fedezi a szárazság
miatt keletkezett veszteség legalább 80 százalékát –
jelentette ki Adrian Oros tárcavezető kedden, rámutatva, hogy ezt az összeget szeptemberben fizetik ki
a gazdáknak. A miniszter szerint a 850 millió lej, amit
a múlt heti költségvetés-kiigazításkor kapott a tárca,
biztosítja az aszálykárokra fizetendő kártérítések
mintegy 80 százalékát, a fennmaradó összeget
pedig az októberi költségvetés-kiigazításkor fogják
utalni. (Agerpres)

Merkel: nem lehet tovább lazítani

A regisztrált fertőzések számának emelkedése miatt
egyelőre nem lehet tovább lazítani a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokat Németországban
– mondta Angela Merkel kancellár kedden Düsseldorfban az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi kormánynál tett látogatása után. A kancellár Armin
Laschet tartományi kormányfővel tartott tájékoztatóján rámutatott, hogy az utóbbi hetekben megduplázódott – az 1400 körüli szintre emelkedett – az új
típusú koronavírussal fertőzöttek naponta regisztrált
száma. Ezért a legnagyobb következetességgel be
kell tartani és be is kell tartatni a higiéniai szabályokat, és nem lehet tovább lazítani a korlátozásokat –
mondta Merkel. Jelezte, hogy egyelőre nem tartja
szükségesnek a megszüntetett korlátozások visszaállítását. Mint mondta, a fertőzöttek szűrésével és a
fertőzési láncolatok feltárásával és megszakításával
foglalkozó helyi egészségügyi hivatalok „még” ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet. (MTI)

Az álszentség magas
foka

(Folytatás az 1. oldalról)
elveszti mindben a bizalmát. Abban, hogy nálunk most
naponta a fertőzések száma többszöröse a tavaszinak,
miközben a vírusfronton kapitulálni látszó országokban
már komolyan lazítani lehetett a karanténszabályokon,
ezeknek a tényezőknek a szerepe mind benne van.
És nagyon tevékeny része van ebben a szocdemeknek.
Mert az nem is kérdés, hogy a kormány hibát hibára halmozott, de ez még nem jelenti azt, hogy az ellenzéknek
ezt feltétlenül ki is kellett volna használnia politikai céljaira, akkor is, ha sokak számára halálos veszéllyel játszottak. Ha lett volna egy fokkal több esze ennek a
csapatnak a kormányoldalénál, és minimális embersége,
akkor adhattak volna nekik maguktól mentelmi jogot a
víruskezelést illetően. De nem, módszeresen kihasználták a kormány összes hibáját, két vállat megfeszítve dolgoztak a lakossági bizalom aláásásán, és amikor
egyszerűen nem volt érvényes karanténszabályozás,
akkor a parlamentben napokig köszörülték a körmüket
a törvény felett. Az eredmény látszik a fertőzések és az
áldozatok számában. Most persze dalolnak a kormány
hibáiról, de az ő hozzáállásuk is csak azt bizonyítja,
hogy a hatalomra jutásért az adófizetők életét sem sajnálják tudatosan odadobni. Ha lehet, ez még rosszabb,
mint a kormány szánalmas botladozása.
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Potápi: a magyar megmaradást szolgálná
a nemzeti régiók létrejötte

A magyar megmaradást szolgálná a nemzeti régiók létrejötte,
ezért
létérdek
támogatni az erre irányuló
aláírásgyűjtést – hangoztatta
a magyar miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparban, ahol részt vett
a nemzeti régiók védelmében
indított európai polgári kezdeményezés támogatásáról
szóló sajtótájékoztatón.

Potápi Árpád János elmondta,
november 7-éig folytatódhat az aláírásgyűjtés, eddig 1 millió 8 ezer
online és körülbelül 250 ezer papíralapú aláírást gyűjtöttek, de a kettő
között van némi átfedés. Mint
mondta, a kormány a nemzeti öszszetartozás évében, száz évvel Magyarország feldarabolása után
minden tőle telhetőt megtesz, hogy
összegyűljön határidőre a kellő
számú aláírás. Az MTI kérdésére
elmondta, ez anyagi támogatást is
jelent, és a szervezőmunkát is segítik, „minden kapcsolatrendszert
megmozgatnak”. Az államtitkár
közölte: az uniós szabályok értelmében legalább hét országból kell
egymillió aláírást gyűjteni.
Magyarországról, Szlovákiából
és Romániából megvan a kellő
számú aláírás, őszig azokra az országokra koncentrálnak, ahol ma-

gyar nemzeti közösségek élnek, így
Horvátországra,
Szlovéniára,
Ausztriára és Svédországra.
Potápi Árpád közölte, szeretné,
ha a májusi lendülettel folytatódna
a gyűjtés (akkor az utolsó napon
190 ezer aláírást sikerült összegyűjteni), és ha a hiányzónál jóval több
kézjegy gyűlne össze.
Pesty László, a Székely Nemzeti
Tanács petíciójának kampányfőnöke elmondta, 40 ezer főnél nagyobb aktivistahálózatot építettek
ki, amelynek segítségével az egész
európai színtérre ki szeretnék vinni
a székely ügyet, emellett belekezdenek a székely brand kiépítésébe,
amelyet biztosan folytatnak a november 7-ei határidő lejárta után is.
Az MTI-nek kifejtette, azt vállalta, hogy az előírt hét helyett tíz
országból és egymillió helyett kétmillió aláírást „tesz le a brüsszeli
asztalra”. Csak a digitális térre, az
írdalá.hu nevű online kampányra
koncentrálnak, papíralapon nem
gyűjtenek – mondta.
A keddi, ópusztaszeri eseményen meghívott és felkért vendégek, az oktatás, a civil szféra, a
politika és az egyház képviselői
mondták el gondolataikat a nemzeti
régiók védelmében tett polgári kezdeményezés támogatásáról, azokat
a délvidéki, különösen a vajdasági
lakosságnak ajánlva.
Az SZNT vezetői és partnereik

2013-ban terjesztették az Európai
Bizottság elé a nemzeti régiókért
megfogalmazott polgári kezdeményezést. Az egymillió aláírás összegyűjtését azonban csak 2019
májusában kezdhették el, miután
pert nyertek a kezdeményezés bejegyzését elutasító Európai Bizottság ellen.
Egy év alatt egymillió szignónak
kellett volna összegyűlnie legalább
hét tagállamból ahhoz, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a
kérdéssel. Bár az egymillió aláírás
összegyűlt, csak három uniós ország – Magyarország, Románia és
Szlovákia – tudta felmutatni a jogszabály által elvárt minimális aláírásszámot.
Az SZNT értelmezése szerint a
szükséges számú szignó összegyűjtése azért nem sikerült, mert a koronavírus-járvány és az amiatt
bevezetett korlátozások márciustól
lehetetlenné tették a papíralapú aláírásgyűjtést és a nemzetközi kampányt.
Az uniós intézmények július közepén jóváhagyták, hogy a koronavírus
miatt
hat
hónappal
meghosszabbodjon a támogatói
aláírások gyűjtési időszaka.
Nyolc év alatt az Európai Unióban 74 polgári kezdeményezésből
mindössze hatnak sikerült összegyűjteni a szükséges egymillió aláírást. (MTI)

Mária Terézia szinte ugyanekkor –
a pápa hozzájárulásával – elrendelte, hogy a szent király ünnepe,
augusztus 20. Magyarországon
nemzeti ünnep legyen, és a naptárakba felvétessék. A királynő
ugyancsak 1771-ben Raguzából
(Dubrovnik) Bécsbe, majd Budára
hozatta István kézfejereklyéjét, a
Szent Jobbot, amelyet ettől kezdve
minden év augusztus 20-án körmenetben vittek végig a városon. A legenda szerint István ereklyéjét
1083-as szentté emelésekor épen
találták meg koporsójában. Valószínűleg a tatárjárás vagy a török
idők alatt veszett el, majd 1590
körül a raguzai dominikánus kolostorban találtak rá. A Szent Jobbot,
amelynek ereklyetartóját 1862-ben
készítették, a második világháború
végén a Szent Koronával együtt
nyugatra menekítették, és 1945.
augusztus 18-án vitték haza. Ma
Budapesten, a Szent István-bazilikában őrzik.
Az 1848-49-es szabadságharc
leverése után hosszú ideig nem
tarthatták meg az ünnepet, mert
Szent István a független magyar
állam jelképe volt. Amikor 1860ban ismét megünnepelhették a
napot, az valóságos nemzeti tüntetéssé vált. Az 1867. évi kiegyezés
után az ünnep visszanyerte régi fényét, 1891-ben Ferenc József az
ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította augusztus 20-át, 1895-ben pedig a
belügyminiszter elrendelte, hogy
ezen a napon címeres zászlóval lobogózzák fel a középületeket.
A két világháború között az
ünnep kiegészült a Szent István-i,
azaz a Trianon előtti Magyarország
visszaállítására való folyamatos
emlékezéssel, emlékeztetéssel. Az
1938. augusztus 18-án, Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából
Székesfehérváron
összeülő Országgyűlés (a kihelye-

zésre egy négy nappal korábban alkotott törvény adott lehetőséget) az
1938. évi XXXIII. törvénnyel augusztus hó 20. napját Szent István
király emlékezetére nemzeti ünnepnek nyilvánította.
1945 után augusztus 20-át egyházi ünnepként 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan, az akkor több
százezer embert vonzó Szent Jobbkörmenetet a következő évben már
betiltották.
A kommunista rendszer az
ünnep vallási és nemzeti tartalmát
nem vállalta, de teljes megszüntetését sem látta célszerűnek, inkább
változtatott rajta. A munkaszüneti
napnak megmaradt, szekularizált
ünnepet először az új kenyér ünnepének nevezték el, majd új, szocialista államalapításként 1949.
augusztus 20-ra időzítették a szovjet mintájú alkotmány hatályba léptetését. 1949 és 1989 között
augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték, 1950-ben az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete
a Magyar Népköztársaság ünnepévé nyilvánította.
A rendszerváltozással felelevenedtek a régi tradíciók, 1989 óta
ismét megrendezik a Szent Jobbkörmenetet. Az 1990-es első szabad választások után megalakult
Országgyűlés 1991. március 5-én a
nemzeti ünnepek – március 15., augusztus 20., október 23. – közül
Szent István napját nyilvánította a
Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepévé. A 2012. január 1jén hatályba lépett alaptörvény is
nemzeti ünnepként, Magyarország
hivatalos állami ünnepeként rögzíti
augusztus 20-át. Augusztus 20-án
rangos állami kitüntetéseket adományoznak, ekkor adják át többek
között a 2011-ben újraalapított Magyar Szent István-rendet, a legmagasabb állami kitüntetést.

Magyarország állami ünnepe

Augusztus 20-a államalapító
Szent István király ünnepe,
nemzeti ünnep, Magyarország hivatalos állami ünnepe,
egyben az új kenyér ünnepe.
Az MTVA Sajtóadatbankjának
összeállítása az ünnep történetéről:

Az egyik legrégibb magyar
ünnep a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves
folytonosságának
emléknapja.
Szent István uralkodása idején augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony
napját avatta ünneppé. E napon
hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot, élete
végén a beteg király ezen a napon
ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, s 1038-ban ezen a napon
halt meg. Az uralkodóról halála
után augusztus 15-én emlékeztek
meg, ünnepét Szent László király
tette augusztus 20-ára, mert 1083ban ezen a napon emelték oltárra
István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami szentté
avatásával volt egyenértékű. A
szent király ünnepének megtartásáról már az 1222. évi Aranybulla
első pontja is rendelkezett.
I. (Nagy) Lajos uralkodásától
(1342-1382) kezdve egyházi ünnepként élt tovább ez a nap. István
kultusza Európa-szerte elterjedt, de
a királyt az egyetemes egyház nevében csak 1686-ban nyilvánította
szentté XI. Ince pápa, ünnepnapja
szeptember 2. lett. A pápa azt is elrendelte, hogy Buda töröktől való
visszafoglalásának évfordulóján az
egész katolikus világ minden
évben emlékezzen meg Szent István ünnepéről, amelyet az egyetemes egyház 1969 óta augusztus
16-án (egy nappal Nagyboldogaszszony napja után) tart.
XIV. Kelemen pápa 1771-ben
csökkentette az egyházi ünnepek
számát, és a Szent István-nap megülése is kimaradt az ünnepek közül.

Erről jut eszembe

Egyik nagyobb, mint a másik. Még soha nem volt ennyi óriásplakát
Marosvásárhelyen, mint most. Utcákon, tereken, középületek falán, egymással szemben, egymás mögött, egymás mellett díszelegnek a polgármester- és megyei tanácselnökjelöltek hatalmas portréi. Mindenki
magabiztos, mindenki optimista, mindenki csupa remény. A plakátokra
felkerülő szlogenek, választási jelszavak is ezt tükrözik. Egyik nagyobbat
mond, mint a másik. Ha az ígéreteken múlik, tejben-vajban fogunk fürdeni
mi, vásárhelyiek. Az ígéret semmibe sem kerül, aztán hogy a mindennapokban mi lesz belőle, már nem érdekes. Legalábbis az ígérgetőknek. Más
az, hogy valaki jelöltként mennyire fényezi a jövőt, és más az, amit a rideg
realitás megenged majd. Több esetben párba társulva, városi, megyei
perspektívában próbálnak nagyobb nyomatékot adni szavaiknak a tisztségekre pályázók. Azt hiszik, így nagyobb a hitelük? Ki tudja, mit hisznek?
Az eddig regnálók közül vannak olyanok, akikről sohasem lehetett tudni,
hogy mit és miben hisznek, mi a köztudatba bedobott szándékuk, és mi a
mögöttes, mi az, amit valóságosan el szeretnének érni. Az emberek régóta
sejtik, tudják, egyiknek, másiknak mire kellett a funkció. A közelégedetlenségnek tükröződnie kellene a választásokon. Persze a következő hetekben számos megtévesztő akcióval, a tényeket elferdítő kísérletekkel
találkozhatunk majd. A józan polgárokat remélhetőleg nem lehet majd
megtéveszteni. Azt a jelöltet fogják támogatni, aki a legalaposabban átgondolt, a valóságban is kivitelezhető városfejlesztési és megyei programot fogja felmutatni, és eddig is bizonyította, hogy emberileg is példásan,
hitelesen, kiegyensúlyozottan képes helytállni. Az eltelt napokban kevés
reálisan körvonalazott, távlatilag beágyazott és meggyőzően kidolgozott
városfejlesztési elképzelést ismerhetett meg a közönség. A jelöltek többsége a vizuális arculatépítésre, a támogató aláírások összegyűjtésére
összpontosított. Kedden a választási előkészületek első szakasza lezárult,
a pártok városi és megyei tanácsosi jelöltlistáit is iktatták. Ezután kezdődik az igazi haddelhadd. A jelentgetések, az óvások, vádaskodások,
majd az egymást pocskondiázó mélyrepülések, a közvélemény megtévesztését célzó próbálkozások, a mértéket nem ismerő önfényezések, a szavazótáborok bomlasztására kiagyalt diverziók. Mindaz, amit az előző
választások gyakorlatából már igazán jól ismerhetünk. Sajnos, könnyen
felejtünk is. Pedig nem kellene. Vásárhely magyar választóinak közösségét már többször meg tudták téveszteni. Most sem hinném, hogy elkerülhetjük az ilyenszerű kísérleteket. A jelek szerint a bajokból, gondokból
sem fogunk kifogyni a közeljövőben. Igyekezzünk hát megőrizni józan
eszünket. Ez a város az eddigieknél jobbat, többet érdemel. (N.M.K.)

A BBTE Románia egyetlen
egyeteme a sanghaji listán

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) a romániai egyetemek közül az
egyetlenként került fel a rangos hagyományos sanghaji
listára (Academic Ranking of
World Universities); a BBTE
az egyetemek nemzetközi
rangsorában 2020-ban a 701800. helyen szerepel.

A világszerte közel 30.000 működő egyetem közül mintegy 2000
érte el az elemzéshez szükséges
akadémiai szintet, és 1000 rendelkezik olyan szintű nemzetközi láthatósággal és impakttal, hogy
belekerüljön a rangsorba. Az egyetemek közismert sanghaji rangsora,
az Academic Ranking of World
Universities/ARWU egyike a legelismertebb nemzetközi rangsoroknak, amely az egyetemeket az
oktatási és kutatási kiválóság mutatói alapján elemzi, mégpedig az alkalmazottak és a végzett hallgatók
által elnyert elismert díjak (pl.
Nobel-díj, Fields Medals, Highly
Cited Researchers), illetve kiemelkedő publikációk (Nature, Science,
Web of Science – science/social sciences) alapján. A mutatók az intézmény
mérete
és
profilja
függvényében változnak, kiegyensúlyozott perspektívát kínálva ezáltal arról, hogy egyes intézmények
nemzetközi szerepükben jelenjenek
meg, függetlenül az intézmény profiljától/méretétől, más mutatók
pedig az egyetemek profiljához és
méretéhez igazodnak. „A hír egyszerre tölt el örömmel és aggodalommal. Örülök, hogy a BBTE

jelen van, ezáltal is megerősítve,
hogy valóban rangos, a hallgatók
számára vonzó nemzetközi egyetem (idén a BBTE-re felvételizők
száma megnövekedett az előző
évekhez képest mind az országból,
mind külföldről), amelyet nemrég
befogadott a nemzetközi, »worldclass« egyetemek közössége, a
GUILD. Ez annál is inkább figyelemre méltó a BBTE tekintetében,
mivel a rangsorolás csak a természet- és a társadalomtudományok
komponensét veszi figyelembe,
míg a BBTE-n hét kar a művészetek/humán tudományok területén
működik. Aggodalommal tölt el
azonban, hogy a BBTE az országból egyedüliként szerepel a listán,
hiszen ez a rangsor azt mutatja,
hogy milyen mértékben képesek az
egyetemek versenyképes nemzetközi tudást generálni, és az a tény,
hogy Romániából egyetlen egyetem
került fel rá, nem kedvez az ország
globális versenyképességének. Az
országban több egyetem rendelkezik ezzel a potenciállal, és a szakminisztérium feladata, hogy egy
programot működtessen számukra,
mivel ezen intézmények támogatása egyben az ország versenyképességét is előmozdítaná” –
nyilatkozta dr. Daniel David egyetemi tanár, a BBTE rektora. A 2020
júniusában közzétett, szakterületekre bontott sanghaji listán országszinten a BBTE szerepelt a legtöbb
szakterülettel, és 2020-ban Romániában folyamatosan az első helyet
foglalta el a neves egyetemi rangsorban. (közlemény)
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Kolozsvári Magyar Napok
élőben az Erdély TV-ben

Az Erdélyi Magyar Televízió élőben a történelmi magyar egyházak püspökeivel
sugározza a 11. Kolozsvári Magyar lesz beszélgetés a nemzeti ünnepről, Szent
Istvánról, az államalapításról, mindennek
Napok programjait.

Azok, akik a korlátozások miatt esetleg
nem tudnak személyesen részt venni bizonyos programokon, a három nap során folyamatosan
követni
tudják
a
Kárpát-medencei magyarság legjelentősebb kulturális seregszemléjét. A háromnapos teljes műsoridős sugárzás mellett a
Facebook-oldalon naponta exkluzív élő
bejelentkezésekkel is igyekszik az emberek otthonaiba is becsempészi a Kolozsvári Magyar Napok különleges hangulatát
a televízióadó.
A rendezvény
néhány kiemelt programja:
Augusztus 19-én, szerdán 10 órától
nyitó ökumenikus istentisztelet lesz a Farkas utcai templomból, 12:30-tól Egy nemzetiségi könyvkiadó a diktatúra
évtizedeiben című könyvbemutatóra kerül
sor a Kriterion Könyvkiadó alapításának
50. évfordulója alkalmából. 15 órától a 20
éves Flauto dolce jubileumi koncertje és
lemezbemutatója lesz követhető. Este 9
órától Erdélyből Erdélybe címmel Pál István „Szalonna” és bandájának jubileumi
koncertjét követhetik.
Augusztus 20-án, csütörtökön 11 órától

A

a mai jelentőségéről. 12 órától déli áhítatra
kerül sor orgonamuzsikával. A Farkas utcai
templom orgonáján Müller Márta játszik.
18.35-től Szent István-napi búcsú a Donát
úti Szent István-templomban. Ennek keretében megszentelik a helyi gazdák adományozta magyarok kenyerét. Este 7 órától
Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész ünnepi koncertje.
Meghívott
Boros
Misi
zongoraművész.
Augusztus 21-én, pénteken délelőtt
10 órától Hangszermesék az Üver zenekar előadásában. 16 órától Képzeletbeli
utazás a gyógynövények birodalmában
Macalik Ernő biológus kalauzolásával,
majd 17 órától panelbeszélgetésre kerül
sor a koronavírus-járvány román gazdaságra gyakorolt hatásairól a BBTE kutatási eredményei alapján. Este fél 9-től a
Szatmárnémeti Állami Filharmónia kamarazenekarának koncertjét tekinthetik
meg.
Kövessék a kincses városban szervezett
Magyar Napok programját otthonuk biztonságából az Erdély TV képernyőjén!
(közlemény)

nita volt a ,,Kedd”. Pontosan így,
nagy kezdőbetűvel, vagy akár csupa
nagybetűvel. A harmincas évei elején járó,
modellalkatú nő legalábbis ezt érezte, és különlegességének tudata csak fokozódott,
amikor a hét második napja mellett a negyedikkel is azonosulhatott. A páros hétköznapok jártak neki a diszkréten őszülő férfi
szabadidejéből, és ő biztos volt benne, hogy
ennek a számjátéknak is jelentősége, szimbolikája van. Titokban a szombatot is szerette volna a magukénak tudni, de tudta,
hogy ez lehetetlen, a hétvége ugyanis köztudottan a családi programok – pihentető kiruccanások vagy fáradt egymás mellett
lélegzések – ideje.
– Sohasem követelőztem – kezdte történetét ismerősöm, akinek kilétét, érthető kérésére, fiktív név mögé rejtettem –, és a
szerelmem sem hitegetett. A kapcsolatunk
legelején elárulta, hogy nős, mi több, a felesége mellett két kisiskolás lány várja otthon,
és azt sem rejtette véka alá, hogy nem én vagyok az egyetlen ,,illegális viszonya”. De
annyi kisfiús kedvesség, szerethetőség volt
minden megnyilvánulásában, hogy amellett
eltörpültek a zavaró, kellemetlen részletek.
Örültem, hogy keddenként feljön hozzám teázni, amikor pedig felajánlotta, hogy a csütörtöki barátnő helyét is betölthetem, kedvem
lett volna azonnal pezsgőt bontani. Tudom,
nehéz elhinni egy felnőtt nőről, hogy ennyire
el tud rugaszkodni a valóságtól, nekem
mégis sikerült. Furcsamód, védve éreztem

A nyugati hadtest román nyelvű fordítását mutatják be
Kolozsváron

Székely János: Armata de apus

Székely János A nyugati hadtest című kisregényének román nyelvű fordítását mutatják
be augusztus 19-én, szerdán a Kolozsvári Magyar Napokon. Az 1929-ben született és 1992ben elhunyt marosvásárhelyi alkotó a huszadik
század magyar irodalmának egyik legkiemelkedőbb egyénisége volt, költő, prózaíró, drámaíró, tanulmány- és esszéíró, műfordító. A
tordai születésű Székely János 1940-ben költözött Marosvásárhelyre, ahol a Református
Kollégiumban tanult, majd 1943-tól a Katonai
Reáliskolában volt huszárhadapród. 1944-ben
századát a közeledő front elől Nyugat-Európába vitték, közben fogságba esett, ahonnan
1946-ban tért haza. A nyugati hadtest című kisregénye a szerző erkölcsi érzékenységével és
igazságkereső szenvedélyével tudatosítja a feledhetetlent. A kisregény 1979-ben jelent meg,
de a neki ítélt Pezsgő díjat visszautasította, és
következetesen a többi, később kapott díjait is.
1990 után neve többször szóba került a József
Attila-, ill. Kossuth-díjra jelöléskor, de mindent megtett, hogy ne kapja meg egyiket sem
– olvashatjuk róla a Helikon szépirodalmi folyóiratban.
Írói arculatát döntően határozta meg filozófiai műveltsége, sajátos bölcselete. Indulásától
kezdve szemben állt a hatalom, a hivatal rövidlátó, sok esetben embertelen politikai gyakorlatával. Fölényes biztonsággal találta meg
azt a költői jelbeszédet, melynek birtokában
bátran mondhatta a maga különvéleményét
mindarról, ami megalázta az embert. Nem befolyásolták a kor irodalompolitikai törekvései,
életművét a polgári humanista értékrend és a
szenvedélyes igazságkeresés alakította. Nem
hódolt be a mindenkori hatalomnak, hanem ragaszkodott az egyetemes emberi értékekhez.
Lengyel Balázs író és kritikus emlékező írásában a legmagasabbra értékelte: „Egy biztos
számomra, hogy Székely János nemcsak a határokon túli, az úgynevezett kisebbségnek,
hanem egyetemes írója századunknak, századunk második felének. Valahol Camus és Orwell
között.
Egyike
korunk
legnagyobbjainak.”
„Vékony, de annál súlyosabb kötet, hét ösz-

Lepkeháló

magam a saját butaságom vagy inkább naivitásom hálójában, és azt reméltem, hogy
örökre ott maradhatok.
– Tulajdonképpen hogy ismerkedtetek
meg? – törtem meg a rövid, de annál kínosabb csendet.
– Szokványos történet. Egy éjszakai szórakozóhelyen dolgoztam akkoriban pincérként.
Főként
törzsvendégek jártak
oda, az új arcok így
hamar feltűntek, őt is
azonnal észrevettem.
Egy baráti társasággal érkezett, nők nem
ültek az asztaluknál. Miközben felvettem a
rendelést, a csapatból ketten is viccelődni
kezdtek velem, ő azonban rendkívül visszahúzódónak és gondterheltnek tűnt. Nekem
mindig is a csendesebb, érzékenyebb férfiak
jöttek be, nehezen tudtam levenni a szemem
róla, de igyekeztem nem adni jelét az érdeklődésemnek. Fizetéskor azonban a számlán
egy telefonszámot találtam. Azt hittem, valamelyik ,,nagy dumás” fickó szórakozik
velem, így eszembe sem jutott felhívni. Pár
nap múlva azonban gyönyörű virágcsokrot
kaptam a munkahelyemen, a kísérő kártyalapon pedig az ,,Üdvözlettel” felirat mellett
ugyanaz a tíz szám sorakozott. Akkor már
mindenképpen utána akartam járni a titkos
rajongó kilétének. Gondolom, rájöttél, hogy
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ő volt. Hát így kezdődött az együttlétünk. Hetekig csak ismerkedtünk, beszélgettünk. Mesélt a zátonyra futott házasságáról, és arról
is, mi minden tartja fogva abban a rég kihűlt
kapcsolatban: gyerekek, közösen vásárolt
lakás, az asszony iránt érzett szánalom. Azt
mondta, nyílt házasságban élnek, a felesége
tud a ,,kilengéseiről”, de így is ragaszkodik
hozzá. Megnyugtatott,
hogy a ,,házon kívüli”
légyottok eddig érzelmileg nem sokat jelentettek neki, de mióta
engem megismert, másként áll a helyzet.
Ezekből a vallomásokból táplálkozott a
közös jövőnkről szőtt álmom. Persze, nem
volt ennyire egyszerű a helyzet, időnként lelkiismeret-furdalás gyötört, máskor elöntött
a harag. Sohasem rá nehezteltem, sokkal inkább magamra és az egész kilátástalan helyzetre.
– Meddig tartott ez az állapot? – próbáltam továbbgördíteni az újra elakadó történetet.
– Több mint két évig. A vele töltött időn és
a munkán kívül semmi másnak nem hagytam
teret az életemben, mindig csak várakoztam,
vágyakoztam. Ünnepekkor rendszerint magamra maradtam. Ez különösen megviselt,
így egyre lobbanékonyabb lettem, apró nézeteltérések miatt is jeleneteket rendeztem. Ő

szefüggő történet a második világháborúról
egy fiatal lovas kadét nézőpontjából, számomra talán a legfontosabb könyv, amit magyarul valaha is a háborúról írtak. Székely
János kíméletlen pontossággal mutatja be,
hogy mit és hogyan tesz az egyénnel a hadigépezet. Mindegyik történet sokáig velünk
marad: egy kadétot az egész század kínoz és
megaláz; egy tanárból lett tiszt arra kényszerül,
hogy kivégezze dezertáló diákját; a visszavonuló sereg lemaradóit módszeresen likvidálja
egy motorbiciklin le-fel száguldozó, farkaskutyás, angyali tekintetű német. A kötet fejezetei
hideg szenvtelenséggel elemzik a vereség etikáját, élesen intenzív képekben mutatják meg,
hogyan formál mindent és mindenkit a saját
képére a háború, miként születik a becsület, a
rettegés és a kegyetlenség szövedékéből valami feltartóztathatatlan borzalom” – írja a kötetről Dragomán György.
A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet felkérésére Marius Tabacu fordító ültette át
román nyelvre a kisregényt (újra, hiszen 1989ben már megjelent, az akkori események miatt
azonban homályban maradt a román nyelvű
kötet). Az új fordítás a Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet támogatásával nemrég jelent meg a Curtea Veche Kiadónál, melyet első
alkalommal február 4-én mutattak be a bukaresti közönség számára.
A kolozsvári könyvbemutatón jelen lesz a
fordító, Marius Tabacu. A könyvbemutatón
felolvasószínházi előadásban elevenedik meg
a novellafüzér egyik fejezete Kovács Zsuzsánna rendezésében és Lari Giorgescu (Bukaresti Nemzeti Színház) előadásában, majd
ezt követően Márton Evelin író, szerkesztő és
Filip Florian író beszélget a könyvről, annak
jelentőségéről és az újonnan megjelent román
fordításról.
Az eseményre a Kolozsvári Művészeti Múzeumban (Egyesülés tér 30.) kerül sor a Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet, a
Kolozsvári Magyar Napok és az Erdélyi Magyar Írók Ligája szervezésében augusztus 19én, szerdán este 8 órától. Partnerek: Helikon,
30 éve szabadon emlékév. (Knb.)
persze egyre türelmetlenebbül viselte a hisztirohamokat, és amikor egyszer az arcomba
vágta, hogy neki ilyesmire nincs szüksége,
egészen lefagytam a felismeréstől, hogy elveszíthetem. Akkor határoztam el, hogy változtatok a dolgok állásán. Utólag belátom,
ócska szappanoperába illett a tervem, de
véghezvittem, és – ha nem is az elképzeléseimnek megfelelően – a helyzet valóban megváltozott. Mivel gyermekcentrikus és
felelősségtudattal rendelkező embernek ismertem, azt mondtam neki, hogy állapotos
vagyok. Persze, ez nem volt igaz – és tudtam
is, hogy előbb-utóbb kiderül a hazugság –,
de látni akartam az arcát, a reakcióját. Hát
az mindent megért. Az én halk szavú, gyengéd kedvesem egészen kikelt a képéből, kiabált, csapkodott, éppen hogy le nem kevert
egyet nekem. Akkor értettem meg igazán,
hogy a kettőnk történetének semmi köze
nincs a valósághoz. Ahogy egy lepke vergődik a hálóban, olyan kétségbeesetten igyekezett ő is kiszabadulni azon az estén a
kapcsolatunkból. Kiengedtem. Azóta egyedül
vagyok. Próbálok továbblépni, visszatalálni
a saját világomba, ha egyáltalán még létezik.
Beiratkoztam egy szakmai továbbképzőre –
hogy milyenre, azt nem részletezem, mert
lehet, hogy többen felismernének –, és
várom, hogy az elmúlt évek álmai halványodjanak. Talán, ha majd képes leszek újakat szőni föléjük, rájuk, könnyebbnek,
szabadabbnak érzem majd magam és az
életet.
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Költségvetés-kiegészítés

Várható támogatások a mezőgazdaságban

Uniós irányelv

Szerkeszti: Vajda György

Felkarolják a fiatal gazdákat

Tekintettel arra, hogy az Európai
Unióban a farmerek alig 11%-a 40
év alatti, és az agrárszektorra a kiöregedés jellemző, a Európai Bizottság az elkövetkező támogatási
ciklusban kiemelten támogatja a fiatal gazdákat. A tagállamok a mezőgazdasági
támogatások
keretösszegének mintegy 2%-át
erre kell szánják.
A támogatás uniós feltételei között szerepel az is, hogy a tagországok szaktárcái meg kell állapítsák a
megművelendő mezőgazdasági területek nagyságát (90 hektárig). Továbbá előírják, hogy milyen
módszerrel számítsák ki a farmokra
szánandó összeget. A támogatási
feltételek között szerepel a szakmai
felkészültség, illetve az is, hogy öt
évig garantálni kell a farm működtetését, illetve elsőbbséget kell biztosítani a fiataloknak bizonyos
hazai költségvetésű támogatások
esetén. Az új költségvetésben a
mintegy egymilliárd lejes keretet
bankon keresztül utalják át, kölcsönként.
A mezőgazdasági minisztérium
július 15-étől meg is hirdette a fia-

taloknak szánt támogatást, farmonként legtöbb 50.000 euróra lehet pályázni. A 6.1-es támogatási kiírás
alapján az összegeket vissza nem
térítendő hitelként kapják meg a
gazdák. A kérvényeket október 20ig kell benyújtani az APIA-hoz.
Erre 42 millió eurót szánt a szaktárca. Ebből 20 millió eurót elkülönítettek azoknak a fiataloknak, akik
külföldről térnének vissza az országba (diaszpóra támogatása).
Ezenkívül gyümölcsös létesítésére
termelői csoportoknak 1.985.000
eurót szánnak. A feltétel az, hogy
ezért legtöbb 50 hektáros terület
megművelését kell vállalják. Az üzleti tervek alapján az összeg 75%-át
a szerződéskötés után utalják át, a
fennmaradt 25%-ot az üzleti terv
megvalósításának függvényében
kapják meg a gazdák. Növénytermesztés esetén három, gyümölcsös
fenntartására öt évre szóló üzleti
tervet kell készíteni. A külföldről
visszatérők átvehetik szüleik gazdaságát, ezek működtetésére el kell
készíteniük a fejlesztési tervet,
amelynek alapján pályázhatnak a
támogatásra.

A kormány a költségvetés-kiegészítéssel 3,445 milliárd
lejt utalt át a Mezőgazdasági
Minisztériumnak, amiből az
év végéig a különböző pályázatokra kifizethetik a gazdáknak szánt finanszírozást.
Az összegből 2,1 milliárd lejt
a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségnek (APIA) utaltak át, az
ügynökségen keresztül juttatandó támogatások előlegének törlesztésére, a fennmaradt összegből pedig a minisztérium által meghirdetett
programra utalnak át pénzt.

Az egyik ilyen a zárt térben előállított paradicsom termesztésére
szánt összeg. Országos szinten a
program első fázisában az idén
10.785 lejt fizetnek ki gazdánként.
Az év elején 40 millió eurót szántak erre, a keretösszeget a pályázatok száma szerint osztották el. S
bár a mezőgazdászok kérték az
előző években kifizetett 3000
eurós támogatást, ezt a kérést nem
tudták teljesíteni, ugyanis az idén
1,2 milliárd lejt szántak a szárazság okozta kár helyreállítására,
így nem egészítették ki a paradicsomtermesztésre szánt keretet.
Augusztusban 18.000 termesztőnek utalják át a támogatást.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Az elkövetkezendő időszakban
az APIA szakemberei, a megyei
tűzoltókkal és a környezetvédelmi
őrség felügyelőivel, ellenőrzést vé-

Fokozzák az erdészeti ellenőrzéseket

(Folytatás az 1. oldalról)
Elsősorban azt vizsgálják, hogy
betartják-e az erdészeti üzemtervekben foglaltakat, az engedélyezett famennyiséget
termelik-e
ki,
ugyanakkor szigorúan ellenőrzik a
faanyag szállítását, forgalmazását
is. Azt is hangsúlyozta, hogy a
Maros megyei igazgatóságon soha
nem volt ilyen szintű ellenőrzés,
annak ellenére, hogy „gondok vannak”. Kilenc hónapja vette át a
szaktárca irányítását, az utóbbi fél
évben gyakrabban ellenőriztek, ez
idő alatt országos szinten 1006 alkalommal vizsgálódtak, összesen
1100 bűnügyi kivizsgálást kezdeményeztek, ebből 1052 esetben illegális fakivágásért indítottak
eljárást. Megtudtuk, hogy nemsokára tovább szigorítják az erdészeti
törvényt (Codul silvic), amely nem
csak az engedélyeztetést, hanem a
büntetési arányt is megváltoztatja.
Ezenkívül tervezik a faanyagszállítmányok teledetekciós követését. A
járművezetőnek kötelessége lesz
három oldalról lefotózni indulás
előtt a járművét, és a fényképet bemutatni az ellenőröknek. A menetlevelek online követését is bevezetnék.
A törvénytelenül kitermelt és/vagy
szállított fát elkobozzák. A közúti ellenőrzések során a legtöbb esetet
Brassó (131), Bákó (72), Kovászna

(71) megyében jegyezték fel, Kolozs
megyében 59, Maros megyében 58
alkalommal állítottak meg olyan járművet, amelynek vezetője nem tudott felmutatni szállítólevelet. Ezt az
értéket megközelíti Suceava, Máramaros, Temes, Beszterce-Naszód és
Bihar megye is. Eddig több mint
48.000 köbméter fát koboztak el illegális szállítás miatt.
A minisztérium az ellenőrzések
szigorításával tesz azért, hogy minél
nagyobb érintetlen (szűz) erdős területeket nyilvánítsanak védetté.
39.960 hektár erdő szerepel a természetvédelmi
jegyzékekben.
Ezzel kapcsolatosan a miniszter a
Népújság kérdésére elmondta, módosítanák a környezetvédelmi területek gondozásáról szóló törvényt.
Mint ismeretes, 2016-ban megjelent
a 95-ös számú törvény, amelynek
alapján létrehozták a természetvédelmi területek országos ügynökségét (román rövidítése: ANANP),
amellyel központosították ezt a tevékenységet, így a számos – korábban komoly beruházásokat végző –
nemkormányzati szervezet, közigazgatás hatásköréből kikerült a
természetvédelem, mégsem volt hatékony az ügynökség. A miniszter –
kérdésünkre válaszolva – kifejtette,
újra lehetővé teszik, hogy az
ügynökséggel partnerkapcsolati
szerződést kötő nemkormányzati

nisztérium 2020-ra 14 millió lejt
különített el az év elején, a megpályázandó keretösszeg 45 millió lej.
Támogatásra számíthatnak a
méhészek is. Augusztus 12-én hozták nyilvánosságra azt a kormányhatározatot, amelynek alapján a
kedvezőtlen időjárás (jégeső, szárazság, vihar) okozta károkért
méhcsaládonként 25 lejt fizetnek
az érintetteknek. A kérvényezés és
a kifizetés módja a kormányhatározatban szerepel.
A költségvetés-kiegészítés tartalmazza az APIA-n keresztül
nyújtott földalapú támogatásra
szánt összegek előlegét is. A finanszírozásra jogosultak mintegy
85%-ának a pénzt 2020. október
16. – november 30. között utalják
át. A hátralevő pénzt pedig december 2-től az év végéig kapják meg
a gazdák.
A minisztérium 740,8 millió lejt
különített el a sertés- és szárnyastenyésztő farmoknak és öntözőberendezések vásárlására. Az idén
több mint 34.000 növénytermesztő
kért kártérítést az őszi kultúrákra,
ugyanis több mint 1,2 millió hektárt érintett a tartós szárazság. A
jegyzőkönyvek alapján az idén elvetett őszi termés 30%-a károsult.
A kártérítés összege eddig meghaladja az 1,4 milliárd lejt.

geznek és szigorú büntetéseket helyeztek kilátásba, mi több, végleg
megvonható a finanszírozás azoktól a gazdáktól, akik így tisztítják
meg mezőgazdasági területeiket. A
tarlótűzzel egyrészt szén-dioxid
szabadul fel, ami hozzájárul az
üvegházhatáshoz, másrészt talajeróziót okoz. Sajnos a tapasztalatok
azt mutatják, hogy a legtöbb esetben a gazdák felügyelet nélkül
hagyják a tarlótüzet, ami átterjed a

lakott területekre, gazdaságokra, és
előfordult, hogy istállók, raktárak,
épületek váltak a tűz martalékává.
A felügyelők munkáját egy
újonnan kifejlesztett applikáció
(internetes alkalmazás) is segíti,
amely jelzi a mezőgazdasági területeken keletkezett tűz pontos idejét, helyét és a területen levő
növényzetet. A tulajdonost pedig a
műholdas telemetriai rendszer segítségével azonosíthatják.

Megvonhatják a finanszírozást a tarlótüzet
okozóktól

Mint ismeretes, a mezőgazdasági területek takarításakor
szigorúan
tilos
a
tarlóégetés. Ez érvényes
azokra a parcellákra (termőföld, kaszáló, legelő) is, amelyekért területalapú támogatást juttatnak a gazdáknak.
Fiatal farmerek szarvasmarha-kiállításon

Ehhez hasonlóan finanszírozzák
a fokhagymatermesztést. Az érdekeltek május 15-ig kellett benyújtsák a kérvényt a mezőgazdasági
igazgatósághoz, a termést július 1.
és november 20. között értékesítik,
az igazoló okiratokat november
27-ig nyújtják be. Egy gazdának
mintegy 1000 eurónyi összeget juttatnak majd, pontosan csak akkor
lehet tudni, amikor lezárják a jelentéseket.
Amint korábban írtunk róla, átutalták a gázolaj-támogatást. A tavaszi mezőgazdasági munkálatokra a kérvények alapján
103.382,895 lejt utaltak át, amiből
67.747.593 liter gázolajat fizettek
ki. A gazdák már benyújtották a
második fél évre szóló kérvényeiket is. Az összeget jövő év elején
utalják át. 2020-ban 1,5258 lejt
számolnak egy liter üzemanyagért.
A fajtajegyzékek vezetésére a
júliusi dokumentumok alapján 25
igénylőnek összesen 1.224.344 lejt
utaltak át a költségvetésből. Mint
ismeretes, a kormány eltörölte
volna a gyapjútermesztésre szánt
támogatást, azonban ez vitát váltott
ki. Korábban azt tervezték, hogy a
leadott kilogrammonkénti egylejes
támogatást tíz lejre emelik. Végül
öt lejben egyezett ki a kormány a
juhtenyésztők egyesületével. A mi-

szervezetek a ’95-ös törvényt megelőző módon gondozzanak (adminisztráljanak) természetvédelmi
területeket.
A látogatás céljának ismertetését
követően a miniszter válaszolt a
sajtó képviselőinek kérdéseire. A
Népújság felvetette, hogy sajnos a
tapasztalat azt mutatja, legtöbb esetben az erdészek is hozzájárultak a
törvénytelen fakivágáshoz. A miniszter azt válaszolta, hogy „nincs
erdő száraz fa nélkül”. A Máramaros megyei példát említette, ahol
340 hektár erdőt irtottak ki törvénytelenül, és több mint 100.000 köbméter fát értékesítettek illegálisan.
Ilyen méretű kitermeléshez egy
egész rendszert kellett felépíteni,
amiben mindenki benne volt. Azt is
hangsúlyozta, hogy az ilyen és
ehhez hasonló esetek felszámolása
nemcsak az egyszerű lakosok dolga
kell legyen, hanem a helyi közigazgatási egységeké is.
A miniszter azt is elmondta, hogy
látogatásának másik célja a segesvári hulladéktároló, ahol, amint korábban közöltük, néhány napja
óriási tűz ütött ki. A hulladékgazdálkodást is ellenőrzik, mivel nem
csak a hivatalosan beindított rendszerek működtetésével van baj, továbbra is irdatlan nagyságú illegális
hulladékhegyek gyűlnek fel. A vírusjárvány miatt is egyre többen töl-

tötték a vakációt itthoni turisztikai
vonzerővel bíró helyeken, sajnos
ennek nemkívánatos nyoma is maradt, így erre is megoldást keresnek.
A Népújság felvetette, hogy az
integrált
hulladékgazdálkodási
rendszer részleges működtetése
miatt az Európai Bizottság szabályszegés miatt eljárást indított az ország ellen. A miniszter elmondta, az
unióval kötött egyezség alapján
2020 végéig Romániában 50%-ban
kellene működniük az ilyen rendszereknek, de ez az arány mindöszsze 13,8%. A járvány miatt lehet,
hogy meghosszabbítják a kötelezettségvállalás határidejét. A minisztérium az unió által az ország
rendelkezésére bocsátott pénzösszegekből a helyi közigazgatóságok
számára pályázatot ír ki az újrahasznosításon alapuló integrált hulladékgazdálkodási
rendszerek
kiépítésére. Ennyit tehetnek, a többi
az állampolgároktól, a közképviseleti egységektől függ. Mérlegelik,
hogy ne csak a szennyezőt büntessék, hanem a potenciálisan szenynyező anyagot termelőket is. Mi
több, azt ígérte, nemsokára bevezetik azt a rendszert, amely már több
nyugati államban működik, vagyis
a pillepalackokat (PET) néhány baniért (máshol eurócentért) visszaváltják
a
kereskedelmi
egységekben, az utóbbiaknak pedig
kötelezően le kell majd adni újrahasznosításra. Így, ha ez a rendszer

beindul, reméli, hogy sokkal kevesebb műanyag hulladék kerül majd
a természetbe.
A sajtó felvetésére kitért a medveügyre is. Mint ismeretes, a tavasszal született törvény alapján indokolt esetben kilövési engedélyt
lehet kérni. 26 olyan megyét említett – köztünk a mienket is –, amelyeket a medvetámadások rizikója
miatt megfigyelés alatt tartanak.
Megyénkben az idén elméletileg
140 medvére adtak kilövési engedélyt, eddig 15 esetben éltek ezzel
a lehetőséggel, és mindössze kilenc
állatot ejtettek el. Costel Alexenak
az a véleménye, hogy nem ez a hatékony megoldás. A minisztérium a
környezetvédelmi alapon (Fondul
de mediu) keresztül lehetővé teszi
villanypásztorok vásárlását és felszerelését, és finanszíroznak egy
kutatási programot, amellyel pontosan felmérik az ország medveállományát, feltérképezik (GPS-szel
ellátott nyakörvek segítségével) a
medvék vándorlási útvonalát, majd
a kutatás eredményének tudatában,
az emberek érdekét előtérbe helyezve, de a szigorúan védett állatfajra
vonatkozó
nemzetközi
előírásoknak megfelelő intézkedéseket hoznak.
A miniszter más jellegű kérdésekre is válaszolt. Reméljük, a prefektúra mielőbb közzéteszi a
megyénk erdőkerületeiben végzett
miniszteri kivizsgálás eredményét.
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Az elnök kihirdette a kétéves
privatizációs stopról szóló
törvényt

Klaus Iohannis államelnök
csütörtökön kihirdette a kétéves privatizációs stopról
szóló törvényt, amelyet ellenzéki szociáldemokrata honatyák kezdeményeztek.

Az elnöki hivatal csütörtökön
közleményben tudatta, hogy az
elnök aláírta a parlament által június elején elfogadott jogszabályt,
amely megtiltja a kormánynak,
hogy a következő két évben állami
vállalatok részvényeit értékesítse.
Az ellenzéki PSD törvényhozóinak egy csoportja által beterjesztett jogszabály kimondja, hogy
tilos eladni állami vállalatok és
bankok részvényeit, függetlenül
attól, hogy az állam mekkora részesedéssel rendelkezik az említett
társaságokban. A jogszabály a már
folyamatban lévő privatizációkat is
leállítja.
A kormány megtámadta az alkotmánybíróságon a törvényt, de a ta-

láros testület nem talált kivetnivalót benne, így az elnök asztalára
került.
A kormány szerint a privatizációs
stop bizonytalanságot kelt a versenyszférában a román gazdasággal
szemben, és a befektetőket eltávolíthatja Romániától. A kabinet emlékeztetett, hogy az elmúlt években
a kisebbségi részvénypakettek értékesítése a bukaresti értéktőzsdén
keresztül zajlott, és hasznot hozott
az államnak, mert előnyös privatizációk voltak.
Ludovic Orban miniszterelnök is
korábban értetlenségét fejezte ki a
jogszabállyal kapcsolatban. Jelezte:
már folyamatban van a Hidroelectrica országos villamosenergia-termelő
vállalat
kisebbségi
részvénycsomagjának privatizálása,
de a CEC Bank részvényesei közé
is bevonnának magánbefektetőt,
hogy versenyképesebb legyen a
pénzintézet. (MTI)

Európa egyik legősibb államának polgárai
vagyunk

Augusztus 20. arra emlékeztet bennünket, hogy Európa
egyik legősibb államának
polgárai vagyunk – jelentette ki Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget
vezető
miniszter kedden Budapesten, állami kitüntetések és
minisztériumi elismerések
átadása alkalmából mondott
beszédében.

Ezerhúsz esztendőre visszatekintő államiságunk kevés csendesen pergő évszázadot mondhat
magáénak, kevés olyat, amelyben
békében, gyarapodással teltek az
évtizedek, biztonságban élhettek a
családok, otthonok, falvak és városok épülhettek anélkül, hogy küzdeni, védekezni kellett volna –

idézte fel a miniszter. Emlékeztetett arra: sokkal gyakoribb volt,
hogy a nemzet megmaradásáért,
szabadságáért, nyelvéért, hitéért,
közösségéért kellett küzdeni.
Hozzátette, a múlt nyom nélkül
sosem tűnik el: következményeiben és alkotásainkban is velünk
van, „belőle táplálkozik a jelen és
belőle épül a jövő”.
Ezen a napon, amikor ezer esztendő történelmét ünnepeljük, meg
kell hogy állapítsuk, mindent egybevetve, minden nehézség ellenére
„hazánk jobb állapotban van, mint
kontinensünk” – jelentette ki Gulyás Gergely, kiemelve „a régi és
már-már születésekor is meglehetősen ócska, de erőszakos kísértet
garázdálkodását Európa számtalan

A második negyedévben
10,5 százalékkal csökkent
a GDP éves összevetésben

A második negyedévben a
bruttó
hazai
össztermék
(GDP) 10,5 százalékkal csökkent a tavalyi év azonos időszakához mérten a nyers,
valamint a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok
szerint egyaránt – közölte
pénteken az országos statisztikai intézet.

A második negyedévben a román
GDP 12,3 százalékkal maradt el az
idei első negyedévitől.
Az első fél évben a román gazdaság 4,7 százalékkal csökkent a
nyers adatok szerint a tavalyi év
első hat hónapjához mérten, a szezonális és naptárhatással kiigazított
érték szerint a visszaesés 3,9 százalék volt.
Az első negyedév végén a román
gazdaság teljesítménye még váratlanul jó volt, akkor a nyers adatok
szerint 2,4 százalékkal, a szezonális
és naptárhatással kiigazított érték
szerint 2,7 százalékkal nőtt a GDP
a tavalyi azonos időszakhoz mérten.
A tavalyi negyedik negyedéves
adathoz mérten is még 0,3 százalé-

kos növekedést jegyeztek az idei
első három hónapban. A koronavírus-járvány következtében bevezetett korlátozó intézkedések azonban
visszavetették a gazdaságot.
Tavaly a gazdaság 4,1 százalékkal, 2018-ban 4,4 százalékkal nőtt.
A kormány eredetileg az idén is 4,1
százalékos gazdasági növekedést
tervezett, de a koronavírus-járvány
miatt kénytelen volt felülvizsgálni
várakozásait, így mostanig 1,9 százalékos GDP-csökkenésre számított
idénre. A kormány alárendeltségébe
tartozó gazdasági előrejelző bizottság legújabb becslése szerint azonban a román gazdaság 3,8
százalékkal fog csökkenni 2020ban, ami még mindig derőlátóbb
becslés, mint a Nemzetközi Valutaalap 5 százalékos, az Európai Bizottság 6 százalékos gazdasági
visszaesésre vonatkozó prognózisa.
A bukaresti kabinet csütörtökön ismertetett legújabb becslése szerint
az államháztartási hiány GDP-arányosan várhatóan 8,6 százalék lesz,
a korábban remélt 6,7 százalék helyett. (MTI)

Legyen prioritás
iskoláink tisztasága!

„Számításaink szerint Vásárhelyen gyermekenként évente 10 lejt
költenek az iskolák tisztán tartására.
Ez nevetségesen kevés” – mutatott
rá Soós Zoltán független polgármesterjelölt abban a keddi videóüzenetében, amelyet egy iskolai
illemhelyen forgattak.
Véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy a szülők pótolnak
össze modern eszközökre, taneszközökre vagy végeznek tisztasági
festést az osztálytermekben. Soós
Zoltán programja szerint első lépésben megduplázzák az önkormányzat
alárendeltségébe
tartozó
tanintézmények ezt célzó költségkeretét, és rendszeresen ellenőrzik
az iskolaépületek karbantartási és
tisztán tartási feladatainak ellátását.
Kijelentette, egyetlen marosvásárhelyi diák sem járhat olyan isko-

lába, ahol nem tiszta a mosdó, ahol
hiányzik a vécépapír, vagy ahol a
szülők pénzéből vásárolnak krétát.
Soós Zoltán rámutatott arra, hogy a
higiéniai feltételek biztosítása különösen fontos a koronavírus-járvány
idején, amikor kérdés, hogy milyen
körülmények között kezdődhet el a
következő tanév.
„Megengedhetetlen, hogy a szülők pénztárcájának mérete döntse
el, hányszor moshatnak kezet gyermekeink, vagy hogy van-e toalettpapír az illemhelyen. Szeptember
27-e után szappan, kéztörlő, vécépapír és tisztaság lesz a marosvásárhelyi iskolák mosdóiban” –
hangsúlyozta a város független polgármesterjelöltje.
Győzzön Vásárhely!
Soós zoltán
kommunikációs csapata
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országában”. Közölte: a „múltat
végképp eltörölni” jegyében, „az
Újvilágból vett szokás” szerint
szobrokat lehet dönteni, múltjukhoz ragaszkodó polgárokat lehet
megverni és bántalmazni. Elborzadva látjuk újra a 2006-os Budapest
képeit,
ezúttal
Fehéroroszországban: a gyülekezési jog lábbal tiprását. Látjuk az
egyre nyíltabbá váló keresztyénüldözést a világban, és a keresztyén
közösségek meggyengítését Európában – mondta.
Hozzátette, látjuk az értelmiség
elhallgatott és elhallgattatott csoportjait is, „és mindazt, ami az általunk is jól ismert kommunista
liturgiával együtt járt és együtt jár:
a kikényszerített önkritika gyakorlását, elhatárolódásokat, elnézéskéréseket”,
égő,
lerombolt,
kávéházzá alakított templomokat
és emelkedő Marx- és Lenin-szobrokat.
Gulyás Gergely hangsúlyozta,
Közép-Európa igyekszik szemben
állni a mai korszellem ezen részével; Szent István Intelmeinek azon
passzusát idézte, amely szerint
„aki megveti, amit megszabtak
elődei, az isteni törvényekre sem
ügyel”.
Számunkra fontos a szabadság,
fontos a polgárait szolgáló állam,
fontos a támadás alatt álló, kultúrát
őrző közösség – jelentette ki, megjegyezve, keretet és védelmet a
több mint ezeréves magyar állam
nyújt. (MTI)

Simon István: Kerelőszentpálon
nem állunk le a fejlesztésekkel!
Fotó: MTI

Maros megye egyik legjobban fejlődő községe Kerelőszentpál. Nem hiába illetik ezzel a jelzővel, hiszen szemmel látható fejlődés ment itt végbe az
elmúlt időszakban. A községnek ipari parkja van, ahol
háromezer ember dolgozik, vezetékes víz minden
háztartásban, a szennyvízhálózat közel 90 százalékban lefedi a települést, a községi utak, a falubeli utcák
le vannak aszfaltozva, az óvodákat, kultúrotthonokat
újjáépítették vagy modernizálták, a közvilágítást is
korszerűsítették és új hidat építettek a Maroson. Az
önkormányzat sikeresen pályázott kotrógép vásárlására, amivel saját erőből meg tudják oldani a sáncásást, -takarítást, ugyanakkor a gép fűnyíróval és
homlokrakodóval is rendelkezik. Az ipari park jelenleg nyolc cégnek ad helyet, és remélhetőleg az elkövetkezendő két évben kétezer új munkahely jön létre.
A befektetők letelepedése a községben mindenkori
prioritása volt a vezetőségnek, ugyanis csak így lehet
a községet gazdaságilag fejleszteni, munkahelyeket
teremteni. Az utóbbi években erre nagy hangsúlyt
fektettek, így sikerült a meglévő nagybefektetők
mellé újakat is hozni. Az önkormányzat minden
évben jelentős anyagi finanszírozásban részesítette a
község összes egyházát, támogatja a helyi néptánccsoportot. A közösség összefogásának ereje megmutatkozik Kerelőszentpál új református templomának
gyors felépítésében is, amely alig 60 nap alatt készült
el, a magyar kormány, a gyülekezet és az önkormányzat adományaiból.
„Húsz éve vezetem Kerelőszentpál községet, és
mint minden mandátumomat, ez utóbbit is két straté-

(Fizetett hirdetés)

gia jellemezte: az egyik az uniós pályázatok adta lehetőségek kihasználása, aminek a segítségével az infrastruktúrát folyamatosan fejlesztjük, a másik pedig
a község gazdasági fejlesztése. Ezt főképpen külföldi
és belföldi befektetők vonzásával lehet elérni, ami
munkahelyek teremtését eredményezi, és a község
költségvetéséhez is jelentősen hozzájárul” – fogalmazott Simon István, Kerelőszentpál polgármestere.
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke szerint Kerelőszentpál a megye összes települése számára követendő példa lehet. „Simon István munkáját
dicséri, hogy ez a község hívta le a legtöbb uniós
pénzt fejlesztésekre, és ha az elmúlt négy évben itt
letelepülő befektetők számát nézzük, azt hiszem, megyei szinten is első helyen van, még a városokat is
megelőzi. Simon István igazi problémamegoldó vezető, aki nem ijed meg semmilyen kihívástól, és mindig vannak új tervei. Kerelőszentpál multikulturális
község, és a polgármester a magyar, a román és a
roma közösség bizalmát is élvezi. Ez is azt mutatja,
hogy jó kezekben van a község. Azt kívánom, hogy
Simon István folytatni tudja az elkezdett munkát” –
fogalmazott a Maros megyei RMDSZ elnöke.
Nekünk Maros megye az első!
Az RMDSz Maros megyei szervezetének
sajtóirodája
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A kérelmek benyújtásának határideje október vége

Húszezer lejre bírságolhatnak

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A feketemunka visszaszorítása a cél

A feketemunka felszámolása
érdekében tetemes bírságokat rónak ki az munkáltatókra a felügyelők. Mind a be
nem jelentett munka, mind a
részleges foglalkoztatásként
bejegyzett hamis adatok felderítésére ellenőrző akciókat
kezdeményeznek a felügyelőség munkatársai.

A Maros Megyei Területi Munkaügyi Felügyelőség közleményben figyelmeztet azokra a
változtatásokra, amelyekkel a
Munkatörvénykönyet módosították. Ennek értelmében kihágásnak
számít az alkalmazottak nyilvántartásába (registrul general de evidenţă a salariaţilor) való bejelentés
elmulasztása a tevékenységük
megkezdését megelőző napon.
Akárcsak az olyan alkalmazott foglalkoztatása, akinek valamilyen
oknál fogva felfüggesztették a
munkaszerződését. De az időszakos (contract de muncă cu timp
parţial) munkaszerződésbe nem
foglalt, munkaprogramon kívüli
foglalkoztatást is büntetik.
Az egyéni munkaszerződés
megkötése a munkáltató kötelessége, akárcsak annak bejegyzése az
ingyenes portálként működő alkalmazottak jegyzékébe, valamint a
területi munkaügyi felügyelőségnél. A munkáltatónak kötelessége
egy példányt átadni az alkalmazottjának a tevékenysége megkezdése
előtti napon, egy másik példányt
pedig a munkavégzés helyén megőrizni.
A munkaszerződés bármilyen
módosítását a változtatás bekövetkezte előtti napon a szerződéshez
kell csatolni mellékletként. Ez alól
kivételt képeznek azok az esetek,
amelyekre a Munkatörvénykönyv
kitér, vagy a kollektív munkaszerződésbe foglaltak. A munkáltatónak kötelessége a munkahelyen
naponta ledolgozott időt nyilván-

Többe kerül a főtéri parkolás

tartani, feltüntetve a munkaprogram
kezdetét és végét, és ezt a nyilvántartást a munkaügyi felügyelőség ellenőreinek átadni minden egyes
ellenőrzés alkalmával, amennyiben
erre igényt tartanak.
A próbaidőt is szerződésbe kell
foglalni
20.000 lejes bírságot von maga
után minden olyan személy foglalkoztatása, akinek nincs érvényes
munkaszerződése, akit törvényes
formaságok nélkül foglalkoztatnak. A munkáltató abban az esetben is 20.000 lejes bírsággal kell
számoljon minden olyan alkalmazottja után, akinek adatait a munkába állást megelőző napon
elmulasztotta bejegyeztetni az alkalmazottak általános nyilvántartásába. A személyenkénti 20.000
lejes bírságra akkor is számíthat a
munkáltató, ha egy vagy több alkalmazottjának felfüggesztette a
munkaszerződését, de időközben
meggondolta magát, és időszako-

Képünk illusztráció Fotó: Nagy Tibor

san foglalkoztatja őket, az ellenőrök pedig rajtakapják. Személyenként 10.000 lejes bírsággal
sújtják azt a munkáltatót, aki az
egyéni munkaszerződésben meghatározott részmunkaidőt meghaladó
munkaprogramban
foglalkoztatja az alkalmazottait.
Az említett törvénymódosításokat a feketemunka visszaszorítása
érdekében hozták, az alkalmazottak érdekeit figyelembe véve,
amely ugyanakkor az államkassza
negatív mutatóinak javítását is célozza.
Az egykor törvényes formaságok nélküli próbaidőt is jó ideje
büntetik, mivel csakis az egyéni
munkaszerződésbe belefoglalva
lehet azt alkalmazni. A 2011. évi
Munkatörvénykönyv szerint alkalmazotti státusba 90 napos próbaidőt, míg vezető beosztásba 120
napi próbaidőt lehet az egyéni
munkaszerződésbe
iktatni.
(Pálosy P.)

Varrógépes csalók előzetesben

Szer Pálosy Piroska

„Német gyűjtő régi, eredeti Singer varrógépeket vásárol, 60–70
ezer eurót ajánl” – olvasható a villanyoszlopokra, lépcsőházakba kiragasztott, újságokban megjelent
hirdetésekben. Az időnként megjelenő csábító ajánlat mögött azonban
csalás áll – tájékoztatott a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség, és
felhívja a lakosság figyelmét, hogy
a hasonló hirdetésekre ne reagáljanak, egyáltalán ne kerüljenek kapcsolatba a hirdetőkkel. A napokban
sikerült egy olyan csalót tetten érni,
aki hasonló módszerekkel csalt ki
nagyobb pénzösszegeket hiszékeny
emberektől.
Augusztus 14-én a marosvásárhelyi rendőrök 24 órára őrizetbe
vettek egy varrógépes bizonylatok-

A program lebonyolítói mindazonáltal arra kérik a jogosultakat,
hogy amennyiben az oktatási intézmény az igazolást kiadta, ne hagyják utolsó percre az igénylés
beküldését, több gyermek esetében
viszont csak akkor postázzák az
igénylést, ha az igazolást minden
gyermek megkapta. Az igénylőla-

pot a gyermeknek (mint kedvezményezettnek) csak akkor kell aláírnia,
ha már elmúlt 18 éves, de még középiskolás, és a szülő igényli számára a támogatást. Amennyiben a
már beküldött iratcsomóból kimaradt egy melléklet, azt külön be
lehet küldeni, nem kell megint adatlapot kitölteni hozzá. A borítékon ez
esetben fel kell tüntetni a Hiánypótlás címszót. Ha a hiánypótlás nem
személyi másolat, a boríték hátoldalára rá kell írni az igénylő személyazonossági számát (CNP).
Bővebb tájékoztatás az RMPSZ
tájékoztatási
irodájában
a
0266/244-450 telefonszámon, illetve az info@szulofoldonmagyarul.ro e-mail-címen kérhető. (sz.)

Szeptember elsejétől módosítják a parkolási díjakat

Hamis eredetigazolás ötezer lejért

Maros megyében újra akcióba léptek a magukat régiségkereskedőnek
kiadó
csalók, akik állítólag Singer
varrógépet vásárolnának, ezáltal pedig hiszékeny áldozataikat jókora összegektől
fosztják meg.

Szülőföldön magyarul

Mint korábban már hírt adtunk róla, október 30-ig hoszszabbították meg a Szülőföldön magyarul program
2019–2020. évi oktatási, nevelési, tankönyv- és taneszköz-, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó kérelmek
leadási határidejét.

kal üzérkedő 42 éves Szeben megyei férfit, akit ezt követően csalás
bűntette gyanújával 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek.
Augusztus 13-án egy Maros megyei 65 éves férfi értesítette a rendőrséget, hogy csalás áldozatává
vált. Állítása szerint egy férfi rábeszélte, hogy nagyobb pénzösszeget
fizessen egy bizonylatért, ami a
saját tulajdonában lévő régi varrógép eredetét igazolta volna. Az ügy
kivizsgálása nyomán kiderült, hogy
az áldozat egy közterületre kiragasztott hirdetésre reagálva hívta fel
azt a telefonszámot, amelyen németországi gyártmányú varrógépekért ígértek nagy összegeket. A
magát régiségkereskedőnek valló
személy arra ösztönözte a hiszékeny varrógép-tulajdonost, hogy
eredetigazolást szerezzen be, csak
azt követően fizeti ki az árát. Az áldozat egy férfinak 5.000 lejt adott
egy eredetigazolásnak tartott dokumentumért, azt követően azonban
az állítólagos varrógép-kereskedőt
már nem tudta elérni. 13-án azonban újra jelentkezett a csaló, és
újabb dokumentumért újabb összeget követelt. Így sikerült a rend-

őröknek tetten érni a Szeben megyei férfit. Kiderült, hogy az illető
ez év januárjában hasonló módszerrel károsított meg 3980 euróval egy
77 éves Maros megyei férfit is. Augusztus 15-én a bíróság elrendelte a
30 napos előzetes letartóztatását. Az
ügyet csalás és csalási kísérlet elkövetésének bűntette miatt vizsgálja
az ügyészség. A rendőrség ismétel-

Szeptember elsejétől Marosvásárhelyen módosulnak a
járművek parkolási díjai, erről
a helyi tanács 2020. július 30i 145-ös számú határozata értelmében
közleményben
tájékoztatott a piacigazgatóság.

A központi 0-s övezetben 30 perc
várakozásért 3 lejt kell fizetni, egy
óra várakozásért 5 lejt.
Az 1-es övezetben 30 perc 2
lejbe, 1 óra 3 lejbe, az egész napi
parkolás 10 lejbe kerül.
A 2-es övezetben 30 perc 1 lejbe,
1 óra 1,5 lejbe, egynapi parkolásért
5 lejt kell fizetni.
Ha a parkolási díj kifizetése nél-

ten arra figyelmeztet, hogy hasonló
üzletkötésbe egyáltalán ne bonyolódjon senki, nem szabad bedőlni a
magát gyűjtőnek mondó egyének
által felajánlott személyeknek,
pénzt adni dokumentumokért.
Az eljárás a következő: amikor
az eladó telefonon kapcsolatba lép
a magát gyűjtőként reklámozó csalóval, az kijelenti, hogy csak akkor
fizet, ha a tulajdonos igazolni tudja
a varrógép eredeti gyártási dokumentumait. Ilyennel kevesen rendelkeznek, s ekkor a bűnbanda egy
másik tagjához irányítják a varró-

Illusztráció

kül várakozó járműre az ellenőrök
büntetőcédulát helyeznek, az 1-es
és 2-es övezetben a napi 25 lejes
díjat kell törleszteni. Ugyanennyit
kell fizetni a 0-s övezetben is, ha a
parkolási időt két órával meghaladják, és minden további két óráért 25
lejt számolnak fel. A 25 lejes parkolási díjat aznap éjfélig lehet kifizetni
online vagy a napipiac és a Hadsereg téri piac pénztárainál. Másnaptól már 50 lejes késedelmi díjat kell
törleszteni a büntetőcédula kiállításától számított 48 órán belül.
Amennyiben ezt sem törlesztik, kihágásnak minősül, és 200–500 lej
közötti bírsággal lehet számolni.
(pálosy)

Fotó: Nagy Tibor (archív)

gép tulajdonosát, aki néhány ezer
euróért „megszerzi” a szükséges
iratot. De amikor a varrógép tulajdonosa a valójában értéktelen igazolás birtokába jut, az állítólagos
gyűjtővel már nem tudja felvenni a
kapcsolatot. Minden hasonló esetben tettestársakról van szó, akik
osztoznak a kicsalt pénzben.
Egy másik forgatókönyv szerint
a nagy összeg kifizetését annak feltételéhez kötik, hogy egy adott
gyártási szériából egyszerre két
gépet ajánljanak fel. A szélhámosok
arra biztatják azokat, akik a hirdetésükre reagálnak, hogy még egy
azonos szériaszámú varrógépet vásároljanak meg, az üzletkötésben is
segítenek, összehozzák egy másik
„varrógép-tulajdonossal”,
aki
ugyancsak a társuk, és ezzel a két
visszatérő módszerrel csapnak be
évek óta embereket. Miután a megkárosított megvásárolja a beépített
személy megfelelő szériaszámú
varrógépét, a csalók nyomtalanul
eltűnnek, a hiszékeny áldozat pedig
marad a két varrógéppel és az
anyagi kárral. Amennyiben valaki
mégis bedől az évek óta gyakorlattá
váló szélhámosságnak, a 112-es
sürgősségi hívószámon vagy a legközelebbi rendőrőrsön jelentheti az
esetet.
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Halep nyert Prágában, és kihagyja a US Opent

Simona Halep megnyerte vasárnap a 202.250 dollár összdíjazású
prágai tenisztorna női döntőjét, miután két játszmában, 6:2, 7:5 arányban diadalmaskodott a belga Elise
Mertens Ellen.
A világranglista második helyét
elfoglaló, Prágában első helyen kiemelt Halep 1 óra 33 perc alatt
nyerte meg a ranglista 23. helyezettje elleni találkozót. Halep zsinórban második tornáját nyerte,
legutóbb, még a koronavírus-járvány előtt, Dubajban győzedelmeskedett.
A meccset Mertens kezdte jobban, 0:2-vel ment, de Halep egy
szenzációs sorozattal egymás után
hat game-et nyert meg, és 6:2-re behúzta az első játszmát.
A sokkal kiegyensúlyozottabb,
fordulatos második szettben Halep
brékkel nyitott (1:0), de Mertens
megnyerte a következő két játékot
(1:2). A román lány innen megnyert
három game-et (4:2), de Mertens is
megnyert hármat (4:5). Halep
egyenlített (5:5), majd brékelt (6:5),
végül kiszerválta a játszmát (7:5).
Halep egy 25 ezer dolláros csekket és 280 WTA-pontot kapott,
Mertensnek 14 ezer dollár és 180
pont jár. Halep ezzel 4:1-re vezet a
Mertens elleni közvetlen találkozókon, Prága előtt az Australian Open
nyolcaddöntőjében
találkoztak,
akkor Halep 6:4, 6:4-re nyert.
Simona Halepnek ez a 21. trófeája. A román lány 2013-ban nyerte
első WTA-trófeáit Nürnbergben,

Bajnokok Ligája

Hertogenboschban, Budapesten,
New Havenben, Moszkvában és
Szófiában, 2014-ben a dohai és a
bukaresti tornán diadalmaskodott,
2015-ben Sencsenben, Dubajban és
Indian Wellsben nyert, egy évvel
később Madridban, Bukarestben és
Montrealban, 2017-ben Madridban,
2018-ban Sencsenben, a Roland
Garroson és Montrealban, tavaly
Wimbledonban győzött, 2020-ban
pedig Dubajban és Prágában.
Tizenhét döntőben alulmaradt Simona, vereséget szenvedett 2010ben és 2011-ben a marokkói
Fezben, 2012-ben Brüsszelben,
2014-ben Madridban, a Roland
Garroson és a világbajnokságon,
2015-ben Torontóban és Cincinna-

tiben, 2017-ben Rómában, a Roland
Garroson, Cincinnatiben és Pekingben, 2018-ban az Australian Openen, Rómában és Cincinnatiben,
2019-ben pedig Dohában és Madridban.
Halep hétfőn bejelentette, hogy a
koronavírus-járvány miatt nem vesz
részt az idei amerikai nyílt teniszbajnokságon. „Mindig azt mondtam, hogy számomra semmi sem
fontosabb az egészségnél, ezért inkább Európában maradok, és folytatom az edzést” – fogalmazott
Twitter-bejegyzésében Halep.
A világranglista első tíz helyezettje közül a román lány a hatodik,
aki bejelenti, hogy kihagyja az idei
US Opent. Hasonlóan döntött korábban Ashleigh Barty (WTA-1.),
Elina Svitolina (WTA-5.), Bianca
Andreescu (WTA-6.), a címvédő
Kiki Bertens (WTA-7.) és Belinda
Bencic (WTA-8.) is – számol be az
AFP.
A 28 éves Simona Halep két
Grand Slam-tornát nyert meg pályafutása alatt: 2018-ban a Roland
Garros-i döntőben, tavaly pedig
Wimbledonban diadalmaskodott.
A US Openen 2015-ben érte el a
legjobb eredményt, akkor az elődöntőig jutott. Halep
21 tornagyőzelmet jegyzett
eddig, és az aktív játékosok között
az ötödik helyet foglalja el ezen a
téren Serena Williams (73 tornagyőzelem), Venus Williams (49),
Kim Clijsters (41) és Petra Kvitova
(27) mögött. (Agerpres)

A meglepetéscsapat a favorit ellen

Szerda este eldől a Bajnokok Ligája idei
kiírása döntőseinek kiléte, a keddi RB Leipzig – PSG találkozó után a második elődöntőben a Bayern München és az Olympique
Lyon csap össze.
A találkozó favoritja a bombaformában
futballozó német bajnok, ugyanakkor a Ligue
1 legutóbbi kiírásában mindössze hetedik
francia gárda már a Cristiano Ronaldóval felálló Juventust, illetve a Josep Guardiola irányította Manchester Cityt is elbúcsúztatta.
A két csapat korábban nyolc alkalommal
találkozott egymással, mindegyik összecsapást a BL-ben vívták az új évezred első évti-

zedében, a kieséses szakaszban egyszer, a
2010-es elődöntőben kerültek össze. Akkor a
Bayern rendkívül simán jutott tovább, miután
Münchenben Arjen Robben góljával született
hazai siker, a visszavágón pedig Ivica Olic
szerzett mesterhármast a Lyonban.
A Bayern a negyeddöntőben történelmi, 82-es megsemmisítő vereséget mért a Lionel
Messi fémjelezte Barcelonára, ennek köszönhetően mindössze kilenc mérkőzés után már
most klubrekordot jelentő 39 gólnál jár a BL
mostani szezonjában és akár arra is lehet esélye – elnézve a bajorok formáját –, hogy
célba vegye a Barcelona 45 gólos idénycsú-

Ronnie O’Sullivan hatodik
sznúkervilágbajnoki címét szerezte meg, mivel a döntőben 18-8ra legyőzte vasárnap a szintén
angol Kyren Wilsont a sheffieldi
Crucible Színházban. A Rakétának
becézett, 44 éves játékos – aki sikeréért 500 ezer fontot kapott –
ezzel utolérte az örökrangsor második helyén a legendás Steve Davist és Ray Reardont, és már csak
egy diadalra van a hét vb-címmel
éllovas
Stephen
Hendrytől. O’Sullivan
még 2001-ben nyerte az
első vb-címét, majd
2004-ben, 2008-ban,
2012-ben és 2013-ban is
győzni tudott. O’Sullivan a nyitófordulóban
vb-rekordot
döntött
azzal, hogy mindössze
108 perc alatt 10-1-re
verte a selejtezőből főtáblára jutott thaiföldi
Thepchaiya Un-Nooh-t,
ezzel 41 percet faragott
a korábbi csúcson. Beállított egy másik rekordot
is: az idei világbajnokság volt a 37. pontszerző
torna, amelyet pályafutása során megnyert, és
ezzel megelőzte a 36
trófeát magáénak tudó
Stephen Hendryt. Az
eredetileg áprilisra tervezett vb a koronavírus-

csát, amelyet még az 1999/2000-es idényben
16 mérkőzésen állítottak fel a katalánok.
„Akik ismernek, tudják rólam, hogy nem
a múltban élek. Természetesen örülünk a Barcelona elleni eredménynek, de nekünk továbbra is egy célunk van, és látjuk, milyen
gyorsan történnek a dolgok a futballban.
Előre kell tekintenünk, számos tapasztalt futballistánk van, akik tisztában vannak vele,
hogy a lehető legjobban fel kell készülnünk,
és még mindig vannak dolgok, amiket ki kell
javítani” – idézte Hans-Dieter Flicket, a
Bayern München vezetőedzőjét az európai
szövetség (UEFA) honlapjának előzetese.
A Bayern egyik legfontosabb embere a 31
éves Robert Lewandowski, aki pályafutása
legjobb szezonját futja, 45 tétmérkőzésen 54szor talált be, és sokak szerint az Aranylabda
egyértelmű várományosa lett volna, ha a

Koeman váltja Sétient a Barca kispadján

Az FC Barcelona hétfő este bejelentette, hogy
menesztették Enrique Sétient, a labdarúgócsapat
vezetőedzőjét. Josep Maria Bartomeu klubelnök
egy vasárnapi rádióinterjúban már elmondta, hogy
a 61 éves szakvezető távozik posztjáról, a hivatalos
megerősítésre azonban az elnökség rendkívüli üléséig, hétfő estig várni kellett. Sétien januárban Ernesto Valverdét váltotta a katalánok kispadján,
irányításával a csapat 25 mérkőzést játszott, ezek
közül 16-ot megnyert, ötöt elveszített és négyszer

Hatodszor lett
sznúkervilágbajnok
Ronnie O’Sullivan

döntetlent játszott. A Barcelona második lett a spanyol bajnokságban, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében pedig péntek este 8-2-es vereséget
szenvedett a Bayern Münchentől, ekkora pofont
1946 óta nem kapott az együttes. A klub közleménye szerint az új vezetőedzőt a következő napokban jelentik be. Olasz és spanyol sajtóértesülések
szerint Sétien utódja a holland Ronald Koeman
lesz. Koeman játékosként 1989 és 1995 között erősítette a Barcelonát, amellyel a spanyol bajnokságot négy, a Király Kupát, a
BEK-et és az európai Szuperkupát pedig egy-egy alkalommal nyerte meg. A
klubhoz 1998-ben másodedzőként tért vissza, és
2000-ig töltötte be ezt a
posztot. Azóta a többi között az Ajax, a Benfica, a
PSV Eindhoven, a Valencia,
a Feyenoord, a Southampton és az Everton együttesét
is irányította. Jelenleg a holland válogatott szövetségi
kapitányaként tevékenykedik, ezért az FC Barcelonának ki kell őt vásárolnia a
szerződéséből. A klub hétfőn azt is bejelentette, hogy
március 15-én rendezik az
elnökválasztást. (MTI)
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járvány miatt csak július 31-én rajtolt. Az első napon még korlátozott
számban beengedtek nézőket,
aztán a brit szigorítások következményeként a második naptól zárt
kapuk mögött zajlott az esemény.
A kormány azonban pénteken
ismét engedélyezte a nézők beengedését a kiválasztott teszteseményekre, így a döntőt mintegy
háromszázan látták a helyszínen.
(MTI)

France Football nem dönt úgy, hogy a koronavírus-járvány miatt idén nem hirdet győztest. A BL-ben nyolc találkozón 14 alkalommal volt eredményes, és esélye van arra,
hogy beállítása vagy akár meg is döntse Cristiano Ronaldo 17 gólos rekordját. Amennyiben a Lyon ellen is betalál, akkor Cristiano
Ronaldo és Ruud van Nistelrooy a harmadik
játékos lenne a BL történetében, aki egymást
követő kilenc mérkőzésen gólt szerez, a rekordot előbbi tartja 11-gyel.
A Bayernnek ez lesz a 12. fellépése a BL
elődöntőjében, ezzel beéri az örökrangsor
második helyén a Barcelonát, így már csak a
Real Madrid előzi meg, amely 13 alkalommal volt érintett a legjobb négy között.
A müncheniek a 2012/13-as sikerüket követően először kerülhetnek be a fináléba,
azóta a gárda négy elődöntőt bukott el. (MTI)

Hamilton mellett Räikkönen is
rekordot döntött Barcelonában

A címvédő és hatszoros világbajnok
Lewis Hamiltonon, a Mercedes brit
versenyzőjén kívül Kimi Räikkönen,
az Alfa Romeo finn pilótája is rekordot
döntött a vasárnapi Forma–1-es Spanyol Nagydíjon.
A 35 esztendős Hamiltonnak ez volt
pályafutása 156. dobogós helyezése,
mellyel csúcsot állított fel. Az eddigi
rekordot a hétszeres vb-győztes német
Michael Schumacher tartotta, aki karrierje során 155 alkalommal állhatott
dobogón.
A formula1.com öszszefoglalója szerint a 40
esztendős Räikkönen
immár 83.978 kilométeren át vezetett Forma–1es autót versenykörülmények között, ezzel
a kétszeres vb-győztes
spanyol Fernando Alonso rekordját döntötte
meg.
A négyszeres világbajnok német Sebastian
Vettel hetedik lett Barcelonában, ezzel pályafutása során már több mint

3000 világbajnoki pontot gyűjtött, ami
eddig csak Hamiltonnak sikerült.
A harmadik Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője karrierje 50.
dobogós helyezését érte el, és csak
eggyel marad el honfitársától, a kétszeres vb-győztes Mika Häkkinentől.
A második Max Verstappen, a Red
Bull holland pilótája sorozatban ötödször állt fel a dobogóra, míg a monacói
Charles Leclerc-nek ez volt az első ferraris versenye, amelyet műszaki hiba
miatt kellett feladnia. (MTI)
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Örökségvédelem szak a MOGYTTE-n

A tyúk vagy a tojás története

itt hamarabb. Ez olyan, mint arra a kérdésre
válaszolni, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a
tojás. Az egyik tudományos konferencián dr.
Giordano Altarozzi professzor, egyetemünk
bölcsészeti karának olaszországi dékánja
azzal a vitával kapcsolatosan, hogy a történelmi tények alapján kié lehet Erdély, a románoké vagy a magyaroké, humorosan
megjegyezte, hogy egyetlen ország kérheti
vissza Erdélyt, Olaszország, mert a római lét
bizonyított, a többi állítás csak feltételezéseken alapszik. Persze a kérdés nem így dől el,
de alapjában véve a jövőre tekintve nem is lényeges.
– Miért nem indult magyar tannyelvű történelem szak a korábbi Petru Maior egyeVajda György
temen?
– Ennek több oka van. És bármennyire is Élő történelemóra a középiskolában
– Hogyan kerültél közel a történelemok- elképzelhetetlennek tűnik, 1995-ben, az in- musban értékesíti majd a diák, hiszen aki
duláskor volt egy olyan szándék, hogy a szak
tatáshoz, majd -tanításhoz?
többször részt vett a mikházi Római fesztivá– Érettségi után elvégeztem a D. Cantemir a székelyföldi elvárásoknak feleljen meg, és lon, megkóstolhatott eredeti, több mint 2000
egyetem újságíró szakát, majd 1995-ben fel- inkább a környékbeli megyékből jöjjenek éves recept alapján készített ételeket. Ez is
majd diákok. Azt szerettük volna,
lehet tehát a történelem szak egyik gyakorlati
hogy minél több magyar tanár lekitekintése.
gyen, akikkel el lehet indítani a ma– A Mikházán rendezett Római fesztivál
gyar szakot. Sajnos soha nem volt
célja is az, hogy amennyiben lehet, korvolt annyi magyar jelentkező, hogy
hűen elevenítse fel a letűnt kort. Ezért hívez megvalósuljon. A székelyföldi
ták meg először a gyulafehérvári, majd a
diákok nagy része továbbra is a kozilahi hagyatékőrző csoportokat. Ehhez
lozsvári Babeş–Bolyai Tudománytársult néhány éve az általad irányított
egyetemet választotta. Mindezek
marosvásárhelyi csapat.
ellenére jelenleg is a hallgatók több
– Valójában jóval korábban, 2014-ben szümint egynegyede magyar.
– Az érdeklődést, a jelentkezést az is letett meg az ötlet, hogy alakítsunk mi is egy
befolyásolhatta, hogy a kolozsvári ilyen csoportot. Néhány lelkes történésszel,
egyetemnek több évtizedes hagyo- tanárral, egykori diákkal Tordáról elmentünk
mánya van, és talán minőségibb a Gyulafehérvárra, ahova Ioan Oprea, a gyulafehérvári csapatvezető hívott meg. Jelenleg
kínálata.
is
csapatunk 90%-át történelmet végzett diá– Néhány éve egyre többen jelentkeznek hozzánk nemcsak a kör- kok alkotják. A hadviselést pedig egy „szanyékbeli megyékből, hanem az kavatott” centurio vezeti, Kósa István, aki hat
ország szinte minden részéből, sőt évet szolgált az idegenlégióban. Egyesületmég Kolozs megyéből is, ami azt ként működünk, a ruházatot magunk vásároligazolja, hogy vannak akik elfogad- tuk, illetve részt vettünk különböző
ják a kínálatunkat. Sajnos az is igaz, fesztiválokon, és a befolyt összeget erre forhogy a kar létrejötte után többször dítottuk. Románián kívül voltunk már BulgáUkrajnában,
Svájcban
és
átalakult a történelem szak, ami va- riában,
lóban egyfajta instabilitást jelentett. Oroszországban is. A kezdetektől úgy döntötTörténelem-filológia tanszék, utána tünk, hogy nem az amerikai filmekben látottiszta történelem lett, majd történe- tak szerint szeretnénk rekonstruálni a múltat,
lem-társadalomtudomány, aztán tör- az egyenruhával és mindazzal, amit teszünk,
ténelem-politikatudomány, utána a jelenlegi Maros megyei római múltat idézDr. Fábián István
Forrás: Facebook
nemzetközi kapcsolatok társítással zük. Ebben sokat segített Pánczél Szilamér, a
vételiztem a későbbi P. Maior egyetem törté- hirdettük meg a helyeket. Most viszont a tan- mikházi Római fesztivál főszervezője is, aki
nelem–angol szakára, amelyet 1999-ben székvezető dékánnal közösen egy olyan tan- szigorúan ragaszkodott ahhoz, hogy a törtéfejeztem be. Másodévesként döntöttem el, tervet állítottunk össze, amivel arra nelmi valósághűségre törekedjünk. Így a Mihogy a Római Birodalomra szakosodom. ösztönözzük a diákjainkat, hogy minél gya- lites Marisiensis a Cohors Prima Alpinorum
1999–2000-ben a kolozsvári Babeş–Bolyai korlatiasabban hasznosítsák az itt tanultakat, segédcsapat egy részét kelti életre, amely biTudományegyetemen mesterképzésen vettem ne csak a tanári állás felé irányuljanak. Ősztől zonyítottan az egykori sóváradi castrumban
részt, majd 2000–2007 között ugyancsak ott, mesterkurzust indítunk hagyományőrzés és szolgált. Mikházán a gyulafehérvári XIII. GeMihai Bărbulescu professzor irányításával, örökségvédelem (patrimoniu) téren, ami a mina légió kihelyezett egysége teljesített
doktoráltam. Témaköröm a késői Római Bi- szellemi és a tárgyi örökség értékesítésére szolgálatot, majd palmürai (latinosan
rodalom időszaka, vagyis az i. sz. 4–7. század irányul. És aki ezt elvégzi, hasznosíthatja tu- Palmyra – Szíriában található) íjászok kerülvolt. Két évig dolgoztam a Gheorghe Şincai dását az idegenforgalom terén. S hogy egy tek a helyükbe. A mi rekonstruált egységünk
Társadalomkutató Intézetben, majd 2001-től másik példát is említsek, 1995-től – a szak korabeli elődje az i. sz. 105-106-ban itt állotanársegédként kerültem a P. Maior egye- létrejöttétől – diákjaink gyakorlatra járnak másozó II. Traiana Fortis légióhoz tartozott.
Tordára, ahol az egykori V. macedón légió áltemre, ahol jelenleg adjunktus vagyok.
Csak érdekességképpen említem, hogy olyan
– Vitatott és a történészek által a mai lomáshelyén – a polgári településen és a több
légiónevet kellett választanunk, amelyet más
napig sem tisztázott időszak előzte meg mint huszonkét hektáros castrum területén –
azt a kort, amelyet tanulmányoztál. Ekkor folytatnak ásatásokat. A régészeti
vonultak ki Dacia provinciából is a róma- pálya is ígéretes, aki diplomát szerez,
iak, majd következett a népvándorlás bekerül a régészek jegyzékébe, és
kora, amelyről világszerte kevés írott for- külföldre is eljuthat. Az idén is két
rás maradt fenn, így nincsenek egyér- diákom az ausztriai Carnuntumban
telmű bizonyítékok, hogy tulajdonképpen (Európa egyik legjobban rekonstruált
kinek van történelmi létjogosultsága a római települése) vesznek részt ásaKárpát-medencében. Ráadásul évtizede- tásokon. Más. Az egyik diákom inken át a román történelmi retorika fenn- formatikát végzett, majd történelem
tartotta az ún. kontinuitáselméletet, szakon folytatta tanulmányait. Egy
miszerint a román nép a dákok és róma- ásatáson talált lelet kapcsán – felhasználva korábbi tudását – 3D-s reiak utódja.
– Sajnos valóban még mindig nem sikerült konstrukciót készített, aminek
egy asztalhoz ülni a vitatott elméletet fenn- köszönhetően sikerült visszatekintetartóknak, illetve ellenzőknek, bár az utóbbi nünk a múltba. Egy másik diáklány
időben egyre többen hangsúlyozzák, hogy az államvizsga-dolgozatát a római
hamis az elmélet. Az viszont a régészeti lele- katonák étkeztetéséről írta. A leletek
tek alapján igazolt, hogy a rómaiak visszavo- és a rendelkezésére álló információ
nulását követően befolyásuk érezhetően alapján recepteket állított össze, mi
megmaradt gazdasági, politikai, katonai, ke- több, kiderítette, hogy a castrumokreskedelmi és vallási szinten a Duna mindkét ban állomásozó római légiósok napi
oldalán levő területeken. Az Erdélyben is fel- fogyasztása kalóriában nem sokban
lelhető népvándorlás kori sírmellékletekből tért el a jelenlegi amerikai hadseregkiderül, hogy az ide bevonuló gepidák, ava- ben szolgáló katonákétól (míg a rórok használtak római ruhakellékeket, átvettek maiak 3000, az amerikai katonák
bizonyos kultikus tárgyakat, beépítették saját 3600 kalóriát fogyasztanak). Ezen
kultúrájukba a római örökséget. Így nem túlmenően elképzelhető az is, hogy a
lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ki volt gasztronómiai ismereteket a turiz- A Milites Marisiensis csapata Mikházán
Néhány éve a mikházi Római fesztivál
visszatérő vendégei a marosvásárhelyi Milites Marisiensis hagyatékőrző
egyesület tagjai. Az ókori római
egyenruhát öltők nagy része a P.
Maior, illetve a MOGYTTE bölcsészeti
karának történelem szakát végezte. A
csapatot dr. Fábián István egyetemi adjunktus vezeti, akinek szakmai pályája szintén ehhez az egyetemhez
kötődik. Az adjunktussal többek között arról beszélgettünk, miért fontos
számukra az, hogy megyénkben is legyen egy ilyen – a római kort idéző –
csapat.

Forrás: Facebook

nem használ, hiszen ezeket nemzetközi szinten is levédik a hagyatékőrző csapatok.
– A látványos bemutatókon túl a hagyatékőrző csapatoknak múzeumpedagógiai
szerepe is van. A mikházi rendezvényeken
is leginkább családosok vesznek részt,
évente egyre több gyereket hoznak el, akik
nemcsak a gladiátorharcokat vagy a katonai bemutatókat követhetik, hanem betekinthetnek a megyei múzeum által
felállított sátrakban zajló műhelymunkába is, ahol az egykori kézműves-foglalkozásokat elevenítik fel. Tudomásom
szerint a Milites Marisiensis tagjai korábban iskolákba is ellátogattak, ahol történelemórán ismertették a római katonák
felszerelését.
– Valójában közös a célunk. Azt szeretnénk, hogy akik eljönnek Mikházára, ne csak
a show, a látványos műsor miatt látogassanak
el oda, hanem olyan kérdésekre is választ
kapjanak, hogy miért harcoltak az ókori rómaiak, milyen volt a gondolkodásmódjuk,
milyen hús-vér emberek öltöttek egykor
egyenruhát? Két évvel ezelőtt a tordai ásatásokon találtunk egy téglát, amelyre valaki
2000 évvel ezelőtt egy „pálcikaembert” rajzolt. Talán egy katona lehetett, aki a castrum
építése, bővítése során unalmában a téglavetés után belevéste a kézjegyét az agyagba.
Ilyenkor az az izgalmas, ha elgondoljuk,
hogy vajon mire gondolt, ki lehetett? Egyszerű ember, olyan, mint mi, akik ugyanígy
otthagyjuk a kézjegyünket a homokban, a
falon. Ezen túlmenően pedig arra is választ
kereshetünk, hogy mit jelentett egy idegen
helyre áttelepedve az egykori római provinciában élni, mit hagytak ránk a rómaiak?
Mert az ideológiai vitákon felül azt biztosan
állíthatjuk, hogy a mai európai kultúra alapja
az egykori római birodalom, görög–római civilizáció. És a múzeumpedagógiai tevékenység célja is az, hogy emberközelbe hozza a
régmúltat, és ebben segítünk mi. A diákokat
is arra ösztönözzük, hogy hosszú távon gondolkodjanak e szakmában. Mi az a szellemi,
tárgyi örökség, amelyet úgy értékesíthetnek,
hogy ezáltal a saját lakóhelyükön, a megyében élők jobban megértsék a múltat, és jövőben gondolkodva dolgozzanak a jelenben?

Fotó: Barabási Attila-Csaba
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A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe.
Telefon: 0756-128-310 vagy 0756-128-313. (64908-I)

A PC HOUSE megbízható nyugdíjas férfit alkalmaz KAPUS állásba. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a
jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64956-I)
Az AN FEED CÉG RAKTÁROS MUNKATÁRSAT keres nyárádtői munkapontjára. Elvárások: precizitás,
csapatszellem, jó szervezői készség, a román és a magyar nyelv ismerete. Érdeklődni a 0730-001-160-as telefonszámon. Az önéletrajzokat az anfeed@anfeed.ro e-mail-címre várjuk. (64941-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (8463-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0744-101-614.
(8474-I)

LAKÁS
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kárpátok sétányon hosszú távra. Tel.
0746-332-392. (8514-I)

MINDENFÉLE

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.

Nagyernye Polgármesteri Hivatalában
technikai és kataszteri iratok
közzétételére kerül sor

Nagyernye község a nemzeti kataszteri program keretében földmérési munkát végez a 60-as, 73-as (Csontás, Libáncs) és 78-as (Csokortos) kataszteri szektorban, melynek
technikai és kataszteri iratai 2020. augusztus 26-ától kezdődően 60 napig közzétételre kerülnek a hivatal székhelyén. Fellebbezési szándékukat Nagyernye Polgármesteri
Hivatalában vagy az Országos Kataszteri Hivatal weboldalán jelezhetik.
Jánosi Ferenc polgármester

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)
KÚTÁSÁST vállalunk és kútgyűrűket
árulunk. Tel. 0765-385-595. (8356)
IDŐS HÖLGY mellé beteggondozó
nőt keresünk a November 7. negyedbe. Tel. 0724-228-458. (8495-I)
VÁLLALUNK ács-tetőfedő, bádogosmunkát, tetőfelújítást, ereszcsatorna
és hófogó szerelését stb. Tel. 0755839-372. (sz.-I)
TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8471-I)
TETŐFEDÉST, ácsmunkát, kül- és
beltéri munkát vállalok. Minőségi munkát
végzek. Tel. 0758-737-660. (8351)

VÁLLALUNK tetőkészítést új anyaggal,
kis javításokat, bádogosmunkát, készre
dolgozást,
glettolást,
festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (8248)
ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS szakembereket alkalmazok. Tel. 0758-954729. (8486-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel
emlékezünk
a
szeretett, drága jó feleségre,
édesanyára,
nagymamára,
SUBA KLÁRA tanárnőre, aki 2
éve távozott közülünk.
Nyugszik a szív, mely értünk
dobogott,
pihen a kéz, amely értünk
dolgozott.
De Te számunkra örökké élni
fogsz emlékezetünkben.
Kálmán és családja. (8513-I)

Ma húsz éve annak, hogy
TROMBITÁS ERZSÉBET szíve
megszűnt dobogni. Többé nem
simogatsz, nem puszilsz minket.
Csodálatos édesanya voltál,
köszönünk szépen mindent, amit
értünk tettél. Nagyon szeretünk,
soha nem feledünk.
Már nem vagy egyedül, reméljük,
egymásra találtatok, hisz tíz
hónapja
édesapánk
is
a
mennyországba költözött.
Emléked szívünkben őrizzük.
Lányod, Gabriella, fiad, Árpád,
unokád, Milán. (8507)
Szívünkben soha el nem múló
fájdalommal,
de
Isten
akaratában
megnyugodva
emlékezünk augusztus 19-én
DEÁK JÁNOSNÉ született
HEGEDÜS
SIPOS
ZSUZSÁNNA ny. tanítónőre
halálának 10. évfordulóján.
Búcsú nélkül mentél el.
Szülőfölded – Miriszló –
csendes temetője ad neked
békés,
örök
nyugalmat.
Emléked örökké élni fog
szívünkben. Szerető férjed,
gyermekeid, unokád és azok
családja. (8376-I)

Egy pillanat, és mindennek
vége, olyan gyorsan távoztál a
végtelenségbe. Búcsú nélkül
mentél el a végtelen úton,
melyről csak visszanézni
lehet, de visszajönni soha…
Nélküled szomorú az élet, és
még most sem hisszük el,
hogy többé nem látunk téged.
Soha
el
nem
múló
fájdalommal
emlékezünk
augusztus
19-én
NÁM
FERENC ISTVÁNRA halálának
14. évfordulóján. Drága szép
emléke örökké szívünkben él.
Nyugodj
békében,
drága
gyermekem! Anyuka és Huni.
(8488-I)

Életed úgy múlt el,
mint egy pillanat,
de emléked szívünkben
örökre megmarad.
Szerető szíved pihen a föld
alatt,
minden érted hulló könnycsepp
nyugtassa álmodat.
Fájó
szívvel
emlékezünk
életünk
legszomorúbb
napjára, augusztus 19-re,
amikor egy éve hogy a
kegyetlen halál elragadta
tőlünk a nyárádgálfalvi id.
FEKETE JÓZSEFET. Halála
mély űrt hagyott szívünkben.
Emlé-keznek rá: gyászoló
felesége, három gyermeke,
unokái és dédunokája.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! (sz-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
a drága férjre, édesapára,
nagyapára, IGNÁT GÉZÁRA
halálának 10. évfordulóján,
augusztus 20-án. Emléke
örökké élni fog szívünkben.
Nyugodjon békében! Szerető
családja. (8504)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, testvér,
apatárs, após, sógor, keresztapa,
rokon és jó szomszéd,
DUKA BÉLA
életének 75. évében hosszas betegség után megpihent. Temetése
augusztus
20-án,
csütörtökön 13 órától lesz a marosszentgyörgyi református temetőben.
A gyászoló család. (sz-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága édesanya, testvér, nagymama, anyós, dédnagymama,
rokon és ismerős, a nagyszebeni
születésű
SIMÓ PÁLNÉ
szül. Fancsali Julianna
néhai atyhai lakos, méltósággal
viselt betegség után, 93 éves korában elindult Megváltójához.
Földi maradványait augusztus
19-én, szerdán 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a meggyesfalvi temetőben.
Búcsúznak tőle: leánya,
Annuska, unokái, Ildikó, Jocó
és családjuk. (8510-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa és nagyapa,
BACIU ŞTEFAN
89 éves korában csendesen
megpihent.
Temetése augusztus 19-én 12
órakor lesz a meggyesfalvi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)
Mély fájdalommal tudatom, hogy
a marosvásárhelyi születésű
CSIZMADIA CSILLA NOÉMI
Budapesten elhunyt. Élt 41 évet.
Nyugodjon békében!
Bíró Károly. (sz-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

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

