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Június 25-én nyílik
a szovátai Medve-tó

A Mogyorósi-tó strandja már fogadja a vendégeket

A város rangjához
méltó rendezvényeket ígérnek

A világjárvány miatti korlátozásokat és
a veszélyhelyzetet figyelembe véve,
idén kicsit visszafogottabban ünneplünk, a rendezvény két napra korlátozódik, szombatra és vasárnapra.

____________5.
Dróntechnológia a
mezőgazdaságban

Csütörtökön délelőtt Mezőpanit határában drónbemutatót szervezett a
Panter Egyesület, az RMGE Maros
szervezete és az Appia Drones cég
képviselője, Gálfi Áron műszaki menedzser. A rendezvényen az RMGE
Maros meghívottai, helybéli gazdák,
agrár- és kertészmérnök szakértők, valamint a sajtó képviselői is részt vettek.

____________6.
Bankkártyák
adathalászatának
megelőzése
A szovátai Mogyorósi-tó strandján a hónap közepétől már
fogadják a napozókat, a hét végén, június 25-én pedig megnyílik a Medve-tó is. Az eredeti tervek szerint már június 18án megnyitották volna, de nem volt kedvező az időjárás, és
a víz sem melegedett fel eléggé, emiatt egy héttel elhalasz-

Fotó: Nagy Tibor

tották a nyitást – tájékoztatta lapunkat Fülöp Nagy János,
a Szovátai Fürdővállalat vezérigazgatója.

Menyhárt Borbála

(Folytatás a 4. oldalon)

Interneten történő online vásárlás
vagy eladás esetén körültekintően kell
megadni a bankkártya adatait, ellenkező esetben megtörténhet, hogy
adathalászok birtokába kerülnek azok
az adatok, amelyekkel a tulajdonos
bankszámláját lenullázhatják a csalók.

____________8.

Politikai villanyszámla

Benedek István

Ami késik, nem múlik – tartja a mondás, és ez igaz a radnóti hőerőműnél zajló beruházás körüli botrányra, amely végül szerződésbontással zárult. Az ügy iskolapéldája a politikai alapon odaítélt
közberuházási szerződéseknek, és ez az évtizedes gyakorlat oda vezetett, hogy többet fizetünk az áramért, mint a fejlett nyugati országokban.
Arról már hónapokkal ezelőtt írtunk, hogy leállt a munka ennél a
beruházásnál, mert menet közben megnőttek a költségek, és az érintettek nem tudtak kiegyezni ennek a fedezetéről. A több hónapos jogi
vita a napokban szerződésbontással zárult, így azt sem lehet még tudni,
ki és mikor fejezi be a munkát, miközben a közel 300 millió euró értékű
új erőművet már tavaly át kellett volna adni. Szép hazánk utóbbi évtizedekbéli közberuházási gyakorlatában az ilyen esetek dominálnak, a
határidőre, tisztességesen elvégzett munkák helyett. Mint az ilyeneknél
lenni szokott, ez esetben is már az induláskor gyanús volt a dolog. Nem
elég, hogy a volt kormányzat holdudvarában levő megrendelő a szintén
megfelelő pártkönyvvel rendelkező tulajdonosi körű hazai cégnek adott
megbízást a kivitelezésre, de sikerült az ügybe partnerként bevonni egy
spanyol vállalatot is, amelyről már a projekt indításakor tudott volt,
hogy nehéz anyagi helyzetben van, mert egy nemzetközi korrupciós
botrányban is érintett. Lehet, hogy pont ezért volt szimpatikus a regáti
döntéshozóknak? A sajtó egy része már az öt évvel ezelőtti
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 174. napja,
hátravan 191 nap.

Ma ZOLTÁN és SZIDÓNIA,
holnap IVÁN napja.
IVÁN: a János név szláv formájából, illetve a régi magyar Jovános, Ivános változatából származik.

IDŐJÁRÁS
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Zárult a Szent Lukács-tábor
Marosszentgyörgyön

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. június 22.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 32 0C
min. 160C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9253

4,1431
1,3906
236,9350

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Megjelent Kuszálik Péter új könyve

A Záróra címet viselő kötet első részében egy hosszú interjú
olvasható, amelynek témája: Mörfi életszemlélete és „bogarai”. A kötet második felében napjaink divatos jelenségeiről,
kampányszerű mozgalmairól mond csípős véleményt a
pamfletíróként ismert szerző. Kedden, június 29-én, a Bernády Ház udvarán (Horea utca 6. sz.) 14 és 17 óra között a
szerző dedikálja az ott megvásárolható kötetet. A 266 oldalas kötet ára 20 lej, de nem kerül könyvkereskedésekbe, kizárólag a szerzőnél kapható. Az érdeklődők vásárlási
szándékukat telefonon közöljék a szerzővel naponta 18–20
óra között (Kuszálik Péter, 0770-186-675).

Kamaszok voltunk (vagyunk)

A Kamaszok ifjúsági színtársulat újra színpadra viszi az idén
márciusban bemutatott, de a járvány miatt elmaradt Kamaszok voltunk (vagyunk) című kamaraszínházi produkcióját.
Az előadás a Találkozás című színpadi jelenetet betöltő
négy emlékezésjelenetet tartalmaz: Boszorkány, Kalapkúra,
Magyaróra és Szent Péter, a jegyszedő. Fellép Kovács D.
Nóra, Tóth Árpád, Nagy Evelyn, Kovásznai Noémi, Fekete
Ákos, Máthé Zsófi, Dénes Hannah és Neagoi Évi. Az előadásokat a vár Kapubástyájának stúdiótermében lehet
megtekinteni, a következő program szerint: csütörtökön, június 24-én este fél 7-től; pénteken, június 25-én este fél 8tól; vasárnap, június 28-án este fél 8-tól. Helyeket a
járványügyi szabályok betartása végett a 0726-221-504-es
telefonszámon lehet foglalni.

Szülőföldön magyarul

Meghirdették a 2020/2021-es tanév Szülőföldön magyarul
pályázati programját. A támogatás összege az egyetemi
hallgatók számára megváltozott, ezentúl ők is 22.400 forintot kapnak, ugyanannyit, mint az oktatás-nevelési támogatást igénylők. Tekintettel a tanév végének közelségére,
mindenkit arra ösztönöznek, hogy mihamarabb vegye át az
igazolást a tanintézményektől. Az adatlap letölthető a
www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról, az igazolást és mellékleteket csatolva máris beküldhető az igénylés. Határidő:
szeptember 30. (a postai bélyegző dátuma).

Az Ariel színház műsora

Az Ariel színház június 23-án, ma 10 órakor a Csihi-puhi történetek című előadásra várja nézőit. A helyek száma korlátozott. Telefonos foglalás szükséges a 0740-566-454-es
számon naponta 9–13 óra között. Belépés maszkkal. Június
30-ig interneten érhető el az Ariel színház jelenleg műsoron
levő egyetlen online előadása, Lázár Ervin A kisfiú meg az
oroszlánok című műve Puskás Győző előadásában. Részletek, online jegyvásárlás, videó: https://bit.ly/A_kisfiú

Frissen végzettek jelentkezését várja
a munkaerő-elhelyezési ügynökség

A Maros Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség idén is
várja a 2021-ben végzett fiatalok jelentkezését, hogy nyilvántartásba vegye őket, és ezáltal részesüljenek az
ügynökség által nyújtott szolgáltatásokból, annak érdekében, hogy elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon. A
Maros megyei végzősök az ügynökség marosvásárhelyi,
marosludasi, szászrégeni, segesvári, szovátai és dicsőszentmártoni irodáiban adhatják le iratcsomójukat, attól függően, hogy hova szól a személyazonossági igazolványuk.
A szükséges iratok listája megtalálható az ügynökség honlapján. A nyilvántartásba vett fiatalok ingyenes tanácsadásban, szakmai tájékoztatásban és továbbképzésekben,
valamint pénzbeni segélyben részesülhetnek, munkaerőközvetítésre is számíthatnak.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Egy év kényszerszünet után idén VII. alkalommal
tartották meg a marosszentgyörgyi római katolikus plébánián a Szent Lukács-festőtábort, mely
idén nyolc napot tartott. Már két évvel korábban,
a táborzárón megállapították, hogy a témája a
béke lesz. Bár az időjárás tavaszi vagy őszi arcát
mutatta, a résztvevők közti közvetlen, baráti
hangulat derűssé tette a borús, hűvös napokat.
Ezt segítette minden reggel a Szentírás üzenete
a békéről, majd a házigazda rövid elmélkedése,
a Miatyánk elmondása, illetve az éneklés, melyet
Simon Kinga kántornő vezetett.

Szombaton, 19-én délután a tanácsteremben kiállították
az alkotásokat, majd a hálaadó szentmise után kezdődött
a kiállítás megnyitása a megszokott közvetlen hangulatban. Baricz Lajos házigazda köszöntötte az alkotókat, hozzátartozóikat, a jelenlévőket, majd rövid prózai írását
olvasta fel Nincs semmi új a nap alatt (?) címmel. Azután
Czirjék Lajos, a tábor művészeti vezetője mutatta be az alkotókat – Abonyi Mária, Albert Olga, Dávid Gyöngyvér,

RENDEZVÉNYEK

Könyvbemutató
a Teleki Téka udvarán

Június 24-én, csütörtökön délután 18 órától a Teleki
Téka udvarán mutatják be a Mentor Könyvek Kiadó
gondozásában megjelent A Maros megyei magyarság
történetéből 5. című történelmi, kultúrtörténeti, egyházés vallástörténeti tanulmányokat, valamint heraldikával
és szigillográfiával foglalkozó írásokat tartalmazó kötetet. A jelen lévő szerzőkkel László Lóránt történész,
a kötet egyik sajtó alá rendezője beszélget.

Szimfonikus hangverseny

Június 24-én, csütörtökön 19 órakor rendkívüli, tangóra
épülő szimfonikus hangversenyre kerül sor a Kultúrpalota nagytermében Astor Piazzola-centenárium címmel. A filharmónia vonószenekarát Remus Grama
vezényli, fellép Analia Selis (ének) és Mariano Castro
(zongora), közreműködik. A koncertet a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia és a marosvásárhelyi TVR által
szervezi. A műsoron, Mariano Castro zenekari átirataiban – A. Piazzolla / F.Solanas: Regreso al amor / Vuelvo al Sur, A. Piazzolla / J.L.Borges: Jacinto Chiclana,
A. Piazzolla: Verano Porteño, A. Piazzolla / E.Blázquez: Siempre se vuelve a Buenos Aires, A. Piazzolla:
Otoño Porteño, A. Piazzolla / H.Ferrer: Los paraguas
de Buenos Aires, A. Piazzolla: Invierno Porteño, A. Piazzolla / H.Ferrer: Balada para un loco, A. Piazzolla:

Demeter Magdolna, Duha László, Jung Ildikó, Kakasi
Irén, Kárp Klára, Kelemen Tibor, Kolcsár Erzsébet, Kovács Ágnes, Magyari Júlia, Orbán Ferenc, Soó Emma, Takács Judit, Veress Zsuzsa – és munkáikat. Simon Kinga
kántornő Sék Gusztáv A békesség című versét olvasta fel,
majd a közösséget bevonva elénekel(tet)te az általa megzenésített Dicsőség a magasságban Istennek verset/éneket.
Ezután Opriş Ilarie Gheorghe kapott szót, és a marosszentgyörgyi táborok elmúlt 30 évéről beszélt. Ezt követte
a házigazda két szonettje, ami erre az alkalomra született.
Moldovan Irén tanárnő köszöntője után Baricz Lajos emléklapot adott át a tábor résztvevőinek és a tábor két nélkülözhetetlen segítőjének, Simon Kingának és Szántó
Editnek. Záróakkordként elhangzott a Béke fejedelme
ének. Ezt a „nyári kertben” az ünnepi vacsora követte, a
legvégén pedig a tábortűz.
A gyorsan eltelt 8 nap után véget ért a tábor – a kiállítás
a nyár folyamán látogatható –, de vigasztal az a tudat, hogy
2022. június 5-én, vasárnap este folytatódik a VIII. kiadással, melynek a témája az évszakok. (Szentgyörgyi)
Primavera Porteña, A. Piazzolla / H.Ferrer: Balada para
mi muerte, A. Piazzolla: Fuga y misterio, A. Piazzolla /
H.Ferrer: Chiquilín de Bachín, A. Piazzolla / H.Ferrer:
Milonga de la anunciación.

Képes vagy!
– filmkészítő maraton

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem fennállásának
75. évét ünneplő eseménysorozat keretében június
28-a és 30-a között 48 órás filmkészítő maratont szerveznek, amelyre a filmkészítés iránt érdeklődő csapatokat vagy egyéni alkotókat várnak. A maratont hétfőn,
június 28-án Monory-Mész András filmrendező rövid
workshopjával kezdik. A felkészítő után a résztvevőknek
két teljes napjuk lesz versenyfilmjük elkészítésére, ezeket 30-án este közönség előtt le is vetítik. A szakmai zsűri
által kiválasztott legjobb három, valamint a közönség által
legkedveltebb rövidfilm pénzjutalomban részesül. A díjazás közvetlenül a vetítések után lesz. Jelentkezni a következő kérdőív kitöltésével lehet, legkésőbb június
25-én (pénteken) éjfélig: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSekTTTyY2U.../viewform…

Újraindul a klubtevékenység

Hosszú kényszerszünet után kedd délutánonként 4
órától újraindult a marosvásárhelyi Magányosok Klubjának tevékenysége a Deus Providebit Tanulmányi Ház
Szent Mihály termében, a Rózsák tere 61. szám alatt.
Várják a klubtagokat, és a régi tagok mellett újak jelentkezését is.
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Hungarikum lett
az 1568-as vallásszabadsági törvény

Hungarikum lett a máriapócsi nemzeti kegyhely és
búcsú, az 1568-as vallásszabadsági törvény, a karikás ostor, továbbá 11 új elemmel bővült a Magyar
Értéktár – jelentette be a Hungarikum Bizottság
keddi ülése utáni sajtótájékoztatón Budapesten az
agrárminiszter.

Nagy István szerint a Hungarikumok Gyűjteménye olyan
elemekkel gyarapodott, amelyre a magyarság mindig büszke
lehet. Máriapócs a leglátogatottabb kegyhelye az országnak,
évente több mint félmillióan keresik föl, II. János Pál pápa is
meglátogatta. A település templomát 2005-ben Erdő Péter budapest-esztergomi érsek nemzeti szentéllyé nyilvánította – tette
hozzá. A tárcavezető szerint a Tordán 1568-ban tartott országgyűlés olyan törvényt hozott, amely az akkori Európában példátlan mértékben biztosította a vallásszabadság jogát, és
évszázadokra biztosította a békés felekezeti együttélést.
A karikás ostor – mint fogalmazott – a magyar népművészet
kiemelkedő értékeként, a pásztorművészet jeles hagyatékaként került a Hungarikumok Gyűjteményébe. Kidolgozására
a készítőik különös gondot fordítottak, ezért vitathatatlanul
helye van a nemzeti értékek között – indokolta a döntést.

Nagy István abban bízik, hogy a hungarikumok nyilvántartása erősíti a nemzeti önazonosságot és a magyar közösségek
összetartását. Az értékmentés a jövő alapja, és a hungarikumpályázat népszerűsége is jelzi, hogy a 21. században ez egyre
fontosabb – hangsúlyozta.
A Magyar Értéktár bővítését a kiemelkedő nemzeti értékek
felügyeletéért felelős miniszteri biztos ismertette. V. Németh
Zsolt a közölte, hogy a Hungarikum Bizottság döntése alapján
egyedi elbírálás nélkül része a Magyar Értéktárnak a Magyar
Örökség Díj kitüntetettjeinek lezárt életműve, az uniós oltalom alatt álló, földrajzi árujelzővel rendelkező termékek és az
EU által elismert hagyományos különleges termékek. Kiemelkedő nemzeti értékké lett továbbá a magyar citera és citerajáték, a Kárpát-medence hagyományos fejfái, a székelykapuk,
a Rákóczi-túrós, a tokaji írótábor, a teqball, a szentkirályi ásványvíz, valamint a Zema porcelán ékszer.
A miniszteri biztos szerint a korábbiakhoz hasonlóan a Magyar Értéktár új elemei is egyedi, vonzó magyarságképet jelenítenek meg. Kiválasztásuk fontos szempontja, hogy ne csak
a magyarság múltjára, hanem a jelenére is utaljanak – tette
hozzá. (MTI)

Oroszországban megemlékeztek a Szovjetunió elleni
náci támadás 80. évfordulójáról

Oroszország-szerte kedden megemlékeztek a náci 15 ezer páncéltörő ágyú töltényhüvelyéből kialakított szenNémetország Szovjetunió elleni támadásának 80. télynél, amely több mint 40 ország szovjet katonai temetőiből
összegyűjtött földet tartalmaz.
évfordulójáról.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a kubinkai
Krisztus Feltámadása székesegyházban – az orosz fegyveres
erők főtemplomában – Az emlékezés gyertyája elnevezéssel
tartottak szertartást a nagy honvédő háború – a második világháborúnak a Szovjetunió részvételével vívott szakasza –
kezdetének évfordulója alkalmából. Az eseményt a fasizmus
elleni harcban elesettek emlékének szentelték.
A hajnali négykor, a náci támadás időpontjában kezdődött
ceremónián az ismeretlen katona sírjáról hozott lánggal gyertyát gyújtottak a templom anyaszobránál, valamint a több mint

Az emlékezés lángja akció Oroszország több városában lezajlott. Keddre virradóra az orosz hadsereg főtemplomában
emlékliturgiát tartottak.
A Rosszija 1 televízió hajnalban élő közvetítést adott a
Kremllel szomszédos Zarjagyje parkból. Itt a Moszkva folyó
fölé benyúló és a kiindulási partra visszakanyarodó, pillér nélküli „lebegő hídon” vezető színészek és muzsikusok adtak
emlékműsort.
A második világháborúban a Szovjetunió 27 millió állampolgárát veszítette el. (MTI)

A „gendertörvényként” ismert jogszabálytervezet
módosítását kérte az olasz kormánytól a Vatikán,
amely szerint a homofóbia és a transzfóbia ellen
kezdeményezett javaslatok sértik a katolikusok véleményszabadságát – jelentette az olasz sajtó kedden.

felbujtás vagy hátrányos megkülönböztetés esetén másfél évig
terjedő börtönt és hatezer euróig terjedő bírságot írnak elő. Hat
hónaptól négy évig terjedő börtönbüntetés vár a fenti okokból
erőszakra felbújtók vagy az azt elkövetők számára. Hasonlóképpen hat hónaptól négy év börtönt kockáztatnak a diszkriminációt
vagy erőszakot hirdető szervezetek, mozgalmak tagjai.
A jogszabályt kezdeményező Alessandro Zan, a baloldali kormányerő Demokrata Párt (PD) politikusa, a leszbikusokat, melegeket,
biszexuálisokat,
transzneműeket
tömörítő
LMBT-közösség tagja. Javaslatai között szerepel egy nemzeti
nap bevezetése a nemhez és a szexuális orientációhoz kötődő
diszkrimináció és erőszak áldozatai számára. A Szentszéktől az
olasz kormányhoz továbbított feljegyzés szerint a törvénytervezet jelenlegi formája több ponton sérti az Olaszország és Vatikán
Állam közötti egyezményt. Többek között nem mentik fel a katolikus iskolákat a nemzeti nap megtartása alól. A Szentszék jogi
értelmezése szerint a törvénytervezet csorbítja az egyház szabadságát és a hívők véleményalkotását, mivel utóbbinak büntetőjogi következménye lehet.
A törvénytervezettel szemben korábban már az olasz püspöki
kar és a feminista szervezetek is fenntartásaikat fejezték ki. A
jobboldali pártok szintén ellenzik többek között a törvényben
szereplő genderidentitás-oktatás, valamint a család jogi meghatározásának módosítása miatt. (MTI)

A Vatikán a homofóbia elleni törvénytervezet
módosítására szólította fel az olasz kormányt

A Mario Draghi vezette kormányhoz a szentszéki államtitkárságról érkezett hivatalos felszólítás a homofóbia- és transzfóbiaellenes törvénytervezet módosítására.
Sajtóelemzések precedens nélkülinek tartják az állam és az
egyház modern kori kapcsolatai történetében, hogy a Vatikán
„beleszól” az olaszországi törvényalkotásba. A szentszék korábban is befolyásolni igyekezett az olasz politikát, de az mostanáig
mindig az „erkölcsi meggyőzés” szintjén maradt – írta a baloldali La Repubblica. A nemhez, szexuális orientációhoz, társadalmi nemhez köthető diszkrimináció és erőszak elleni fellépést
szabályozó törvénytervezetet a római parlament balközép többségű alsóháza november elején megszavazta. A törvényjavaslat
jelenleg a felsőházi szavazás időpontjának kitűzésére vár.
A törvénytervezet a büntetőtörvénykönyvnek a diszkriminációra vonatkozó részét akarja módosítani: a faji, a nemzetiségi
és a vallási okokból eredő kirekesztést a biológiai nem, a társadalmi nem, a szexuális orientáció, valamint a testi és a szellemi
fogyatékosság miatti diszkriminációval egészítették ki súlyosbító körülményként. Utóbbiak esetében diszkriminációra való

Még ezen a héten visszatér Moszkvába
az amerikai nagykövet

Még ezen a héten visszatér Moszkvába John Sullivan, az Egyesült Államok nagykövete – jelentette be
hétfői virtuális sajtótájékoztatóján Ned Price, az
amerikai külügyminisztérium szóvivője.

Price azt is elmondta az újságíróknak, hogy az Egyesült Államok üdvözölte Anatolij Antonov orosz nagykövet visszatérését Amerikába. „Továbbra is elkötelezettek vagyunk az
orosz kormánnyal folytatott nyílt kommunikáció mellett. Egyrészt az amerikai érdekek előmozdítása miatt, másrészt hogy
csökkentsük az országaink közötti tévedések kockázatát” –
fogalmazott a szóvivő.
A washingtoni orosz és a moszkvai amerikai nagykövet azt
követően tért haza konzultációra – ami a diplomáciai kapcsolatok megromlásának látványos jele –, hogy Joe Biden amerikai elnök egy márciusi televíziós interjúja során igenlően
válaszolt arra a riporteri kérdésre, vajon gyilkosnak tartja-e
Vlagyimir Putyin orosz államfőt. Putyin kettőjük múlt szerdai
genfi találkozója után azt mondta, kielégítette az a magyarázat, amelyet Biden adott neki a történtekkel kapcsolatban. Az
orosz elnök a találkozót követő sajtótájékoztatón jelentette be,
hogy a washingtoni orosz és a moszkvai amerikai nagykövet
visszatér állomáshelyére.
Price arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok jócskán

előre eltervezettnek tartja azt a folyamatot, amelynek során
Ebrahim Raiszit Irán elnökévé választották. A szóvivő megismételte országa álláspontját, miszerint a legutóbbi iráni választás nem volt sem szabad, sem tisztességes.
Ebrahim Raiszit, Teherán korábbi ultrakonzervatív főügyészét szombaton választották meg iráni elnöknek. Raiszi a szavazatok 61,95 százalékával nyerte az elnökválasztást.
Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója
vasárnap az amerikai ABC televíziónak adott interjújában azt
mondta: túl korai még annak mérlegelése, hogy vajon az új
iráni elnök megválasztása jót vagy rosszat jelent-e az atomprogramról folyó tárgyalások szempontjából. „Nehéz az iráni
politika belső dinamikájáról találgatni ilyen kérdésben” –
mondta, hozzátéve, hogy ebben az ügyben Irán legfőbb vezetője dönt majd. „Ez a vezető pedig ugyanaz, aki a választások
előtt is volt” – utalt Ali Hameneire, Irán vallási és politikai
vezetőjére.
Bécsben április elején kezdődtek tárgyalások arról, hogy
Irán és az Egyesült Államok is visszatérjen a 2015-ös, hathatalmi megállapodáshoz, amelynek értelmében Irán ígéretet tett
arra, hogy korlátozza atomprogramját az ellene elrendelt nemzetközi szankciók fokozatos csökkentése, illetve feloldása fejében. (MTI)

Ország – világ
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94,2%-os részvétel a képességfelmérő első vizsgáján

Az országos képességfelmérő vizsgára beiratkozott
fiatalok 94,2%-a jelent meg a keddi román nyelv és
irodalom írásbeli vizsgán – számolt be délutáni sajtótájékoztatóján Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter. „A
román nyelv és irodalom vizsgára beiratkozott
131.177 diákból 123.563-an vettek részt az országos
felmérőn. Ez 94,2 százalék, az arány tehát magasabb, mint a tavalyi, amikor 93,1%-os volt. Gyakorlatilag 7616 tanuló nem jelent meg azok közül, akik
beiratkoztak az országos képességfelmérő vizsgára”
– mondta Cîmpeanu. A vizsgáról egyetlen diákot zártak ki csalási kísérlet miatt, ez Bukarestben történt –
tette hozzá a miniszter. (Agerpres)

Újabb elsőfokú árvízriadók

Újabb elsőfokú, erdélyi folyókat is érintő árvízriadót
adott ki kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA). Az előrejelzés szerint
szerda éjfélig elsőfokú riadó van érvényben többek
között a következő folyókon: az Aranyos felső folyásán, illetve középső és alsó folyásának mellékfolyóin
(Fehér és Kolozs megye), az Olton (Hargita, Kovászna, Brassó és Szeben megye), a Bodza felső folyásán, illetve középső és alsó folyásának
mellékfolyóin (Brassó, Kovászna, Buzău és Prahova
megye), a Tatros felső folyásán, illetve középső és
alsó folyásának mellékfolyóin (Hargita, Kovászna,
Neamţ, Bákó és Vrancea megye), a Beszterce felső
folyásán, illetve középső és alsó folyásának mellékfolyóin (Suceava, Hargita, Neamţ és Bákó megye).
(Agerpres)

Hőségriadó a hét végéig

Az ország teljes területét érintő, hőségre és fokozott
légköri instabilitásra vonatkozó első- és másodfokú
riadót adott ki kedden az Országos Meteorológiai
Szolgálat (ANM). Június 23-án, 24-én és 25-én a hőhullám fokozatosan az egész országra kiterjed. 23án a Bánságban, a Körösök vidékén, Olténiában,
Máramarosban és Erdély nyugati és északnyugati részében, csütörtökön és pénteken (24-én és 25-én)
az ország minden régiójában. A csúcshőmérsékletek
33 és 37 Celsius-fok körül alakulnak. Csütörtökön és
pénteken Erdély legnagyobb részére, illetve Olténiára és Máramarosra is jellemző lesz a fokozott diszkomfort-hőérzet. (Agerpres)

Nem szavaznak a liberálisok
a bizalmatlansági indítványról

A parlamenti többség képviselői jelen lesznek a Szociáldemokrata Párt (PSD) által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány vitáján és a szavazásán, de
voksolni nem fognak – számolt be Ludovic Orban liberális elnök a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a kormánykoalíció döntéséről. „A kormánykoalícióban és
a liberális pártban is azt a döntést hoztuk, hogy jelen
leszünk a bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem
fogunk szavazni” – jelentette ki kedden Ludovic
Orban a PNL végrehajtó bizottságának ülése után
tartott sajtótájékoztatóján. Hozzátette: meg akarják
mutatni, hogy az ellenzéknek nincs meg a többsége,
és hogy a PSD eme politikai fogása indokolatlan. Arra
a kérdésre, hogy van-e garanciája arra, hogy a liberális képviselők mindannyian tartják majd magukat
ehhez a döntéshez, Orban azt válaszolta, hogy száz
százalékban megbízik a Nemzeti Liberális Párt törvényhozóiban. Hozzátette: meggyőződése, hogy a
kormánykoalíció egyetlen parlamenti képviselője sem
fogja megszavazni a bizalmatlansági indítványt.
(Agerpres)

Politikai villanyszámla

(Folytatás az 1. oldalról)
szerződéskötéskor úgy vélte, hogy a dolognak nem lesz
jó vége, és igaza is lett. Gond egy szál se, majd az új
kormányzat valószínűleg talál egy számára megfelelő
pártkötődésű vállalkozót, s legfeljebb pár éves késéssel
majd valakinek csak sikerül megépíteni az erőművet.
Mi meg közben fizetünk, mint a katonatiszt, amikor
hozzák a villanyszámlát. Az uniós statisztikai hivatal e
hónap elején közzétett adatai szerint a háztartási villanyárak tekintetében nemcsak a környező országok fogyasztóit előzzük meg, de simán elhagyjuk a skandináv
országokat is. Az ipari villanyárak terén még rosszabb
a helyzet, a számításba vett 29 ország közül 17-ben olcsóbb az ipari áram, mint nálunk, ebben az összevetésben már az előbb említett térségek lakóin kívül a
németalföldieket és a franciákat is lepipáljuk. Azért
futja nekünk ilyen sokat fizetni az elektromos energiáért,
mert elavult a termelő- és a szállítóágazat is, és mint a
radnóti példából is látható, a kormányok inkább a politikai kliensek zsebeit tömik, mintsem az energetikai
rendszer fejlettségi szintjét emelnék. Ha rendesen tennék
a dolgukat, életszínvonalban kellene megelőzzük az
előbb említett országokat, nem villanyárakban.
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Június 25-én nyílik a szovátai Medve-tó

(Folytatás az 1. oldalról)
A vezérigazgató ottjártunkkor elmondta,
bár a víz hőmérséklete, valamint az időjárás
sem igazán kedvezett a strandolásnak, két
hete megnyitották a Mogyorósi-tavat. A
Medve-tó megnyitását eredetileg június 18ra tervezték, ellenben amiatt, hogy a víz hőmérséklete nem érte el az elvárt
paramétereket, a halasztás mellett döntöttek.
Másfél–két méter mélységben a tó vizének el
kellene érnie a 45–48 Celsius-fokos hőmérsékletet ahhoz, hogy fürdésre alkalmas legyen a vízfelszín is. Mint mondta,
előfordulhat, hogy június 25-ére sem éri el a
víz hőmérséklete ezt az értéket, de nem halasztanak tovább, mindenképp megnyitják a
strandot. Az igazgató megjegyezte, az utóbbi
években a Sapientia Egyetem Csíkszeredai
Karával kutatásokat végeztek, és kimutatták,
hogy ha egy héttel a nyitás előtt kedvező az
időjárás, akkor vannak olyan napok, amikor
24 óra alatt 3-4 Celsius-fokot is melegszik a
tó vize.
Idén előreláthatólag később indul majd be
a csúcsidény, ugyanis a nyári vakáció kezdete
is kitolódott, és a gyerekes családok a tanév,
valamint az egyes vizsgák lejárta előtt nem
indulnak el üdülni, azonban a szovátai strandidényt mindenképp megnyitják, ugyanis vannak vendégek, akik már régóta betervezték a
fürdőtelepi strandolást erre az időszakra, a
szabadságukat ehhez igazították, mivel nem
szeretnének a csúcsszezonban jönni, amikor
nagy a tömeg.
– Nekik is meg kell adjuk a lehetőséget,
hogy kellemesen eltöltsék a szabadságukat –
tette hozzá Fülöp Nagy János, aki reméli,
hogy legalább a vakációval egy időben elérkezik az igazi nyár, és újra benépesülnek a
strandok. Az igazgató úgy érzi, jó szezonnak
néznek elébe, ugyanis a bezártság, valamint
a rengeteg korlátozás után az embereknek nagyon hiányzik a pihenés, a kikapcsolódás.
A jegyárak nem változnak
A fürdővállalat vezérigazgatója rámutatott:
a jegyárak nem változnak, a Mogyorósi-tó,
amely a tavaly nem nyitotta meg a kapuit,

Fülöp Nagy János

idén ugyanazokkal az árakkal várja a strandolókat, mint két évvel ezelőtt, a felnőtteknek
20, a gyerekeknek pedig 15 lejbe kerül a belépő. A Medve-tó strandján is maradnak a tavalyi árak, a felnőttek 30, a gyerekek,
nyugdíjasok, egyetemisták pedig 25 lejért
válthatnak jegyet.
Jó hír a strandolóknak, hogy a kültéri korlátozásokat szinte teljes egészében feloldották, így szabadtéri strandokon nem kell
maszkot viselni, csupán arra kell odafigyelni,
hogy a napozón két négyzetméter felületet lehessen biztosítani minden személynek.
A fürdővállalat alkalmazottai fokozott figyelmet fordítanak a higiéniai előírások betartására azért, hogy a vendégek teljes
biztonságban tölthessék el a szabadságukat.
– Mi amúgy is félig-meddig egészségügyi
egység vagyunk, a szállodáinkban gyógyászati részlegek vannak, és ahhoz, hogy ezek
működni tudjanak, az egészségügyi minisztériumnak az engedélyére is szükségünk van,
ennek a megszerzéséhez pedig számos feltételnek kell eleget tennünk, tehát minket nem
most, a járványhelyzetben tanítottak meg
kezet mosni – jegyezte meg Fülöp Nagy
János.

Az autonómia a stabilitást
és a békét szolgálja

Jens Stoltenberg új veszélyre figyelmeztette a NATO
tagállamait és az egész világot: Moszkva és Peking közeledésére. A főtitkár szerint az Észak-atlanti Szerződés
Szervezete kettős közelítési módot alkalmaz Oroszországgal szemben, az elrettentést és a párbeszédet.

A brüsszeli NATO-csúcson Klaus Iohannis képviselte Romániát, de ide tartozik Bogdan Aurescu román külügyminiszter korábbi kijelentése, miszerint Románia biztonságát Oroszországgal
szemben NATO-tagsága szavatolja.
Románia polgáraiként megnyugtatóbb és örömtelibb lenne számunkra, ha Románia jó külkapcsolatai és diplomáciai erőfeszítései
szavatolnák a békét és a biztonságot ebben a térségben. Mi, székelyek nem tudjuk elfelejteni azokat a pillanatokat a koszovói
konfliktus időszakában, amikor a szerb hadsereg páncélozott járműveit albán népességű településeken próbálták elrejteni, és így
a páncélozott járművek miatt az albán települések váltak a NATOlégierő célpontjaivá.
A székelység és az egész romániai magyar nemzeti közösség a
béke megőrzésében, a stabilitásban érdekelt. Ezzel szemben a
román államhatalom megtagadja tőlünk azt a jogot, hogy választott képviselőink által, egy autonóm testületben hozott döntéssel
fejezzük ki a jövőre vonatkozó elképzeléseinket és elvárásainkat
a közhatalommal szemben.
Autonómia nélkül el kell viselnünk, hogy az a Klaus Iohannis
képviseljen bennünket, aki tavaly áprilisban magyarellenes kirohanásaival bélyegzett meg egy egész közösséget, és nap mint nap
azt kell tapasztalnunk, hogy Románia elnökét nem foglalkoztatja
nemzeti közösségünk sajátos helyzete és sajátos helyzetéből fakadó biztonságpolitikai kihívásai.
Meggyőződésünk, hogy nem szolgálja a béke és a stabilitás
ügyét, ha egy szuverén államot, amely ráadásul atomnagyhatalom
is, fenyegetéssel akarjon bárki is „jó útra téríteni”. Hiányoljuk a
békés együttműködéshez elengedhetetlen diplomáciai erőfeszítéseket, és nem akarunk nagyhatalmi érdekek játékszereivé válni.
A NATO keleti bővítése egészen addig békét kockáztató, feszültségkeltő, biztonságpolitikai szempontból elfogadhatatlan
lépés, amíg erről az érintett nagyhatalmak között nem születik diplomáciai megállapodás.
Meggyőződésünk, hogy a stabilitás, az államok közötti békés
együttműködés olyan terület, ahol minden állampolgárnak joga és
erkölcsi kötelessége megszólalni, kiemelten azon közösség tagjainak, akik számára a hidegháborús feszültség növekedése kiemelt
kockázatot jelent.
Izsák Balázs,
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

A körülményekhez képest a tavalyi nem volt
egy rossz szezon
Érdeklődésünkre, hogy miként sikerült átvészelniük a tavalyi évet, amikor a járványhelyzet súlyos csapást mért a turizmusra, a
vendéglátásban dolgozókra, Fülöp Nagy
János elmondta, a körülményekhez képest
nem volt egy rossz idény.
– A tavaly június 15-től engedték meg,
hogy a tengerparton, valamint a szabadtéri
strandokon beinduljon az élet. Természetesen
be kellett tartani a távolságot, maszkot kellett
viselni, de legalább adtak egy esélyt arra,
hogy lehessen élni, dolgozni. Mi szerencsére,
a Medve-tó strandjának köszönhetően, ki tudtuk használni ezt a lehetőséget. Pár napra rá,
hogy a szabályozások ezt megengedték, megnyitottuk a Medve-tó strandját, és szeptember
20-ig, amikor az időjárás miatt nem volt érdemes tovább nyitva tartani, fogadtuk a vendégeket. Szerencsénkre szeptember közepétől
megengedték az éttermek megnyitását, a beltéri
étkeztetést 50 százalékos kapacitással, és ez így
ment mostanáig, amikor egy-másfél hónappal
ezelőtt a szabályozások lehetővé tették, hogy
az éttermek kapacitásának a 70 százalékát lehessen használni. Kínlódva, megszorításokkal,
de átéltük az elmúlt évet. Mi több, azt tudom
mondani, hogy az adott helyzetben jó szezon
volt Szovátán. Mondom ezt más üdülőhelyek
helyzetének az ismeretében, amelyekkel együtt
tagjai vagyunk a Romániai Fürdőszövetségnek,
ugyanis vannak, akik tavaly márciusban bezárták az egységeket, és azóta sem nyitottak ki –
mutatott rá az igazgató. Mint mondta, az ágazatban gondot jelent a dolgozók elvándorlása.
Miután a korlátozások gyakorlatilag ellehetetlenítették a munkájukat, az alkalmazottak
közül sokan elmentek külföldre, és most az
egykori munkaadók hiába próbálják visszacsalogatni őket, nem térnek haza, mert nem lehetnek biztosak abban, hogy egyik napról a
másikra, a járvány esetleges újboli fellángolása
miatt nem állítják-e le ismét a vendéglátóipart.
Nincs egy kiszámíthatóság, nincs biztonság,
ma működhetnek, holnap viszont lehet, hogy
ismét megálljt parancsolnak az ágazatnak –

vázolta fel az igazgató azokat a nehézségeket,
amelyekkel a vendéglátásban dolgozóknak
szembesülniük kell. A kormánynak már a harmadik programja fut, amellyel az idegenforgalmi tevékenységet támogatni akarják, de
vannak olyan tagok a fürdőszövetségben,
akiknek már fölösleges a segítség, mert bezártak, nem volt tartalékuk ahhoz, hogy túléljék
a nehéz időszakot. A segítség, amit a kormány
fontolgat, talán a tavalyi év végén kellett volna
érkezzen, hogy az ágazatban dolgozók tudjanak talpra állni. Vannak országok, ahol az elkövetkező öt évben évente támogatást kapnak
majd az idegenforgalom terén tevékenykedő
cégek, Romániában azonban, az ígéretek szerint a 2020-as és a 2019-es évek bevételi különbözetének a húsz százalékát fogja pótolni a
kormány, viszont majd csak 2022-ben kerül
sor a kifizetésekre.
A szovátai fürdővállalatnak az elmúlt évben
a tavalyelőtti bevétel mindössze 48 százalékát sikerült csak elérni, mégsem tartja rossz
évnek a tavalyit a vezérigazgató, hiszen ez
amiatt volt, hogy tavaly márciustól június közepéig gyakorlatilag leállt az élet.
Tavaly júliusban egy 8,5 millió eurós beruházás nyomán nyitották meg az egykori
Făget szállót, ami most az Ursina nevet viseli,
a szobákat, az éttermet teljesen felújították,
és az épületben gyógyászati központot létesítettek, valamint édes- és sós vizű medencét is
kialakítottak. Ellenben, amire elkészült a
nagyszabású beruházás, a beltéri medencék
használata még mindig a tiltólistán szerepelt.
Visszafogottság jellemzi a turistákat
Bár a tavaly a szokásoshoz képest jóval kevesebb volt a Szovátára látogató vendég,
Fülöp Nagy János szerint elsősorban nem ez
jelenti a fő problémát, hanem inkább az, hogy
az emberek sokkal óvatosabban költekeznek.
Nagyon megváltoztak az elvárások, a költekezési szokások, az idegenforgalmi kultúra a
visszafogottság, a sporlós megoldások irányába mozdult el, sokan olcsó szállást, olcsó
ellátást keresnek, az sem baj, ha az gyenge minőségű. Ha el is megy egy család öt napra Szovátára üdülni, visszafogottabban költekezik, az
emberek attól tartanak, hogy miután hazatérnek, bármikor megszűnhet a munkahelyük, és
bevétel nélkül maradhatnak.

Jóváhagyták Marosvásárhely költségvetésének kiigazítását

Hétvégente lezárják a főteret

Keddi soros ülésén a közgyűlési képviselők jóváhagyták Marosvásárhely költségvetésének kiigazítását, így a város büdzséje 565,8 millió lejre
módosult. A működési költségeket 362,7 millió
lejre igazították ki, a fejlesztésekre 203,1 millió
lej jut, a javításokra 28,6 millió lej, amiből 13,2
millió lej többéves kötelezettségvállalást jelent.
A kulturális és sporttevékenységek költségvetését 15,7 millió lejben állapították meg, ugyanakkor jóváhagyták a vissza nem térítendő uniós
támogatásokból készülő projekteket, amelyeket
helyi költségvetésből is finanszíroznak 2021ben 150,8 millió lej értékben, 431,89 millió lej
kifizetése pedig többéves kötelezettségvállalással történik.

Antalfi Imola

A tanácsülésen elhangzott, hogy a kedden elfogadott
költségvetés-kiigazítás tervezetét a szakosztályok által beadott igények alapján dolgozták ki.
A költségvetés-kiigazítás vitája során volt, aki 150.000
lejjel a gazdasági líceum informatikalaboratóriumának
felszerelését támogatta volna, e célból a pénzt elvonta
volna a protokoll- és reklámköltségektől, amit húszezer
lejjel növeltek meg. Többen nem értettek egyet azzal,
hogy a polgármesteri hivatal nemrég néhány festményt
vásárolt. Radu Bălaş szerint a hivatalnak nincsen alárendeltségében kulturális intézmény, nem aukciósház, éppen
úgy, mint ahogy nem vendéglátó egység. Felvetette viszont az Egyesülés negyedbeli tanintézet manzárdosításának lehetőségét. Kelemen Márton ülésvezető elmondta,
hogy ezt senki nem kérte, a tanintézet sem, a költségvetési
bizottságban nem tárgyaltak róla. Radu Bălaş hangsúlyozta: megvalósíthatósági tanulmányt kellene rendelni,
amely megállapíthatná, hogy építhető-e manzárd a szóban
forgó iskola esetében. Soós Zoltán polgármester
szerint a Ioan Cuza iskolát 2016–2017-ben modernizálták,
miközben más iskolákban még csempekályhával fűtenek,
vagy például a Művészeti Líceum folyosóján nincsen
fűtés.

„Azt kell figyelembe venni, hogy az Egyesülés negyedben megnőtt a gyerekek létszáma, lehet, hogy a manzárdosítás helyett egy új iskola építése lenne indokolt és
időszerű. Ezt elemezni kell, mint ahogy azt is, hogy hogyan lehetne a gépjárműforgalmat csökkenteni az Egyesülés negyedben, ahonnan gyakorlatilag egy sávon lehet
gépkocsival bejutni a városközpontba”. Ami a nemrég vásárolt értékes festményt illeti, a polgármester szerint ez a
város vagyonát gazdagítja.
„2016-ban befejezték a marosvásárhelyi vár renoválását, ahol időszerű lenne egy képtár berendezése, ez a turisták számára vonzó lehet. Marosvásárhely kultúrváros,
a kulturális tradíciókat tovább kell fejleszteni” – tette
hozzá. Szégyennek nevezte, hogy a városnak egyetlen
kulturális intézmény sincs az alárendeltségében.
Jó néhány további hozzászólás a tanácsülés élő közvetítésének műszaki problémái miatt nem volt hallható. A
helyi tanács Portik Vilmos alpolgármester javaslatára elhalasztotta azt a tervezetet, amely a helyi rendőrség jogi
személyiséggel rendelkező helyi érdekeltségű közintézménnyé való átszervezésének jóváhagyására, illetve a szervezeti felépítés módosítására, a személyzetszám és az
állásjegyzék elfogadására vonatkozott. Az alpolgármester
arra hivatkozott, hogy számos tisztázatlan kérdés van még
a szervezeti felépítés kapcsán, ugyanakkor ezekre választ
kért az országos köztisztviselői ügynökségtől.
Ami a városközpont hétvégi lezárását illeti, az erre vonatkozó tanácsi határozatot a Frunda Csenge által javasolt
módosító indítványokkal fogadták el. A határozat lényege,
hogy a főteret szombaton 14 órától vasárnap éjfélig lezárják, ugyanakkor szombatonként 14 órától éjfélig az
Enescu és a Bolyai utcát is. A hivatalos munkaszüneti napokon 14–22 óráig lesz lezárva a főtér.
A tanács egy másik döntése értelmében megnövelik a
bölcsődés gyerekekre vonatkozó havi átlagköltséget.
A tanácsülés végén, a különféle problémák felvetésekor
Pápai László Zsolt ismét szóvá tette a szinkrontolmácsolás hiányát, valamint azt, hogy a Hadsereg téren egy közlekedési sávot három hete aszfaltoznak, ami szerinte
elfogadhatatlan, mint ahogy az is, hogy a Városligetben
nem takarítanak, illetve, hogy a Somostetőre közlekedő
autóbuszjáratokat még nem indították el.
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XXIV. Marosvásárhelyi Napok a hét végén

A város rangjához méltó rendezvényeket ígérnek

A tavalyi szünet után idén június 26-án és 27-én,
visszafogottabban ugyan, de megszervezik a Marosvásárhelyi Napokat, amikor ismét ünnepelni,
szórakozni, kikapcsolódni várják a városlakókat,
ez alkalommal a város kiváló személyiségei, a
kulturális élet neves képviselői, helyi művészek
és sportolók társaságában. Idén a helyi értékek
népszerűsítésén lesz a hangsúly – mondta a rendezvényről Soós Zoltán polgármester és Portik
Vilmos alpolgármester.

Mezey Sarolta

– A városnapok egyfajta történelmi „visszatekintés” is,
hiszen köztudott, hogy Mátyás király 1482-ben kiadott kiváltságlevele alapján három országos vásárt szervezhetett
Marosvásárhely, az egyik a június végi volt. Ennek szellemében június végén ünnepeljük a Marosvásárhelyi Napokat, amit a városi tanács áprilisi határozata is
leszögezett.
A világjárvány miatti korlátozásokat és a veszélyhelyzetet figyelembe véve, idén kicsit visszafogottabban ünneplünk, a rendezvény két napra korlátozódik, szombatra
és vasárnapra. Lesznek színházi, táncos és zenei előadások, kiállítások, filmvetítések, sportrendezvények. A rendezvények többnyire négy helyszínen zajlanak: a várban,
a Kultúrpalotában, a Somostetőn, a Művész moziban. Be
kell tartani az óvintézkedéseket, hogy az eseményekre biztonságban kerülhessen sor – fogalmazott Soós Zoltán polgármester.
Színes választék – szombaton
A Marosvásárhelyi Napok programját Portik Vilmos alpolgármester ismertette. Az alábbiakban ebből szemelgetünk.
Szombaton 10 órától a vár amfiteátrumában klasszikus
zenei koncertet és népdalkoszorút hallgathatnak meg az
érdeklődők a Művészeti Líceum diákjainak előadásában.
11 órától Nyári csodaházikó – zenés gyermekműsor lesz
a vár nagyszínpadán. 11 órától a Kisbástyában érdekesnek
ígérkező ötvösműhely- és ékszerkészítési bemutató lesz
Tino Zaharia bukaresti ötvösművész közreműködésével. 15 órától a Maros Művészegyüttes és a Napsugár
együttes Zöld erdő árnyékában című előadását tekintheti meg a közönség, 17 órától a római császári hadsereg történelmi rekonstrukcióját kísérlik meg szintén
a várban, majd 18 órától középkori animációt
(Farkasok lovagrendje) tekinthetnek meg az érdeklődők.
19 órától a vár nagyszínpadán koncertek lesznek.
A szombati nap folyamán 12–18 óra között két kiállítás is megtekinthető a Szűcsök bástyájában: a
Mana Bucur keramikusművészé és a Gyarmathy
János szobrászé.
Helyszínt váltva: 17.30 órától a Kultúrpalotában átadják a díszpolgári címeket, majd 18 órától koncert
lesz a Közigazgatási Palota tornyában.
A filmkedvelők számára a Művész moziban két filmet vetítenek: 18.30 órától a Mandibules francia-belga,
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ábor legjobban aludni szeretett.
Nekem legalábbis ezt mondta a
zömök, kerek arcú fiúcska, amikor kedvenc időtöltéséről kérdeztem. Hétköznap reggeleken már egy órával
iskolakezdés előtt úton volt. Szaporán lépdelt degeszre tömött táskájával a hátán,
mint aki késésben van. Tudtam, hogy alig
jó félórára lakik a tanintézettől, és nem értettem, hova az a nagy sietség. Délutánonként pár éves szőke kislánnyal tűnt fel a
tömbházuk melletti sétányon. Rendszerint
a közeli játszótérre tartottak, csak egymásétól egészen eltérő ritmusban: az apróság
előreszaladva, szökdécselve, a fiú lassú,
megfontolt léptekkel, mint egy sokat megélt, már a közös séta elején kifulladó nagytata.
– Aludni? Nem jobb számítógépezni vagy
focizni? – álmélkodtam beszélgetésünk elején.
– Akkor érzem a legjobban magam, ha
csend van – emelte rám nagy, barna szemét
a gyerek. – A kishúgom mellett napközben
erre nincs sok esély. De azért szeretem – tette
hozzá gyorsan, védekezőn.
– Ebben biztos vagyok – igyekeztem megnyugtatni.
– Anyu egyáltalán nem biztos benne. Szid
is eleget, hogy nem bánok elég jól Zitával.
– Pedig a játszótérre is mindig leviszed –
jegyeztem meg.
– Igen, mert anyu olyankor dolgozik vagy
pihen, főleg, ha éjszakás volt. Szívesen foglalkozom a tesómmal, egyáltalán nincs terhemre. Csak akkor vagyok mérges, ha nem
hallgat rám, és folyton butaságokat csinál.

míg 20 órától a Seveled című magyar vígjátékot.
A sportrendezvények 9 órakor kezdődnek a víkendtelepi
sportpályákon, a Somostetőn, illetve a Ligetben, ahol mozgássérült gyermekek számára lesz játékos foglalkozás.
… és vasárnap
Az Ariel Ifjúsági- és Germekszínházba 11 órára várják
a gyermekeket Az egér fantasztikus kalandja meghozza
gyümölcsét című előadásra.
12 órától a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület szervezésében orgonakoncert lesz a Vártemplomban.
18 órától a Romsilva Lovasklub szervezésében a közönség lovasbemutatót láthat a várban.
A várban a Kisbástyában 11–15 óra között folytatódik
az ötvösbemutató, 17 órától pedig a rekonstruált római
császári hadsereg történelmi bemutatója, 19 órától a Farkasok lovagrendje középkori animáció lesz műsoron.
Akárcsak szombaton, 10–18 óra között látogatható lesz a
két képzőművészeti kiállítás is.
Vasárnap két filmet vetítenek a Művész moziban: 17
órától a Még egy kört mindenkinek című dán-svéd-norvég
tragikomédiát, illetve 19.30 órától a Patrick című belga
vígjátékot.
A sportrendezvények vasárnap is folytatódnak.
A Marosvásárhelyi Filharmónia 20 órától a vár nagyszínpadán a Rock the symphony című koncertjével örvendezteti meg a nagyérdeműt. Ezzel a koncerttel zárul a
rendezvény.
Oltóközpontot is felállítanak
Portik Vilmos alpolgármester közölte, hogy a Marosvásárhelyi Napok alkalmával oltópontot állítanak fel a várban, hogy aki eddig nem tette meg, és be szeretné oltatni
magát, megtehesse.
A város rendezvényét idén – minden valószínűség szerint – a legkisebb költségvetéssel szervezik, 50 ezer lejt
költenek a fellépő művészek és közreműködők honoráriumára, és 20 ezer lejt a logisztika biztosítására – tájékoztatott Portik Vilmos.

Fotó: Nagy Tibor

Hajnalcsapat

A múltkor is odament az egyik padhoz, és a
kávét, amit egy néni otthagyott, amíg a gyerekét csúszdáztatta, szépen megfogta, és kiöntötte a földre. Volt mit magyarázkodjak
aztán. Az ilyesmit mindig elmondom anyunak, de ő egyáltalán
nem veszi komolyan, ha
Zita
rosszalkodik.
Nekem bezzeg sosem
engedte meg, hogy szófogadatlan legyek.
– Nagyon szigorúak veled otthon? – kockáztattam meg egy bizalmasabb kérdést.
– Közepesen – mondta Gábor némi gondolkozás után. – Mióta anyuék elváltak, és
odaköltözött hozzánk az új barátja, valamivel jobb lett a helyzet. Addig volt baj, amíg
apuval balhéztak. Most eléggé nyugi van, a
nevelőapám sem rossz fej. Éjjeliőrként dolgozik, általában hajnalban jön haza, eszik,
megmosdik, elviszi Zitát a bölcsődébe, aztán
fekszik is le. Így nem sokat érintkezünk, de
legalább nem parancsolgat, nem kiabál, inkább olyan velem, mint egy haver. Csak anyu
ordítja le néha a fejemet, ha nem úgy végzem
a dolgom, ahogy elvárja.
– Milyen feladataid vannak? – kíváncsiskodtam tovább.
– Főleg házimunka: porszívózás, portörlés, fürdőszoba-takarítás. De ezeket inkább
szombatonként kell megtegyem. Hétköznapokon, amikor hazajövök a suliból, mindig
vár egy levél a tennivalókkal. Lepakolom a
cuccaim, és indulok bevásárolni, aztán elmo-

Erről jut eszembe
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Szent Iván-éj előtt állunk, a hagyomány s a könyvek, filmek szerint varázslatos éjszaka vár ránk. Tényleg mágikus az év legrövidebb éje? Már a pogány korban is ezt rebesgették, és az akkori
emberek főleg a tűzhöz társították az ehhez kapcsolt hiedelmeiket,
szokásaikat, babonáikat. Vajon a magyar focistákban lesz-e ma akkora tűz, illetve a bennük levő tűz elég lesz-e ahhoz, hogy legyőzzék
a német válogatottat, és továbbjussanak a csoportból? Persze,
hogy ez a kérdés eszembe jutott. Kinek nem? De az is biztos, hogy
ha megtörténne a csoda, az előttünk álló kurta éjszaka sok szurkoló
számára soha nem érne véget. Attól tartok, ilyen „veszély” nem
fenyeget. Bármennyire is szeretnénk, Münchenben Dávid nem
győzheti le Góliátot, még egyszer nem alakulhat úgy az összecsapás, hogy példás erőfeszítéssel, nagy akarással a gyengébb együttes felülkerekedjen. A német játékosok nemcsak ismertebb,
képzettebb és drágább, gazdagabb sportolók a mieinknél, de köztudott, hogy lelkesedésért sem kell a szomszédba menniük. Aligha
kockáztatják meg a lazsálást, hiszen nekik is tétmérkőzés a mai. A
tapasztalat is azt mutatja, hogy az utolsó utáni pillanatig hajtanak
rendületlenül. Egyébként ritkán láthattunk olyat ezen az Eb-n, hogy
a labdarúgókat akarathiány, lélektelenség akadályozta volna a játékban. Megfigyelhettük kezdés előtt, legtöbbjük hamisan ugyan,
de rendkívül lelkesen, elérzékenyülve, vagy feltüzelten, nagy hévvel,
szívből énekelte, harsogta saját himnuszát. Aztán, hogy a pályán
kevésbé jól, nem túl tetszetősen focizott vagy sem, az már nem csak
ettől függött. De most, amikor a jegyzetet írom, még lehetek bizakodó, hajtogathatom bátran, hogy márpedig csodák mindig voltak
és lesznek! A nyári olimpiai játékokon is természetesen. Pontosan
egy hónap múlva kezdődik a Tokió 2020. Igen, így nevezik, nem elírás. A nagy versenynek tavaly kellett volna lezajlania, a világjárvány miatt elmaradt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) úgy
döntött, az idei július, augusztus alkalmas arra, hogy végre lebonyolítsák. Optimista döntés volt, talán beválik a számítás. Kétkedve
mondom, mert a bátor nyitást követően mintha többfelé újra kezdene durvulni a covidos fertőzési folyamat. És még nem tudható,
milyen következményekkel jár a szurkolós, felvonulós, összeborulós
foci Eb-s ünneplések sora. Reméljük, nem lesz baj, nem lesz negyedik, ötödik stb. járványhullám. A tervek szerint a tokiói olimpiának július 23-án kellene nyílnia és augusztus 8-án zárulnia. 42
helyszínen, 33 sportágban zajlanak majd a versenyek 339 éremért.
Az is látványos, izgalmas szórakozást ígér, nem hagyhattam szó
nélkül ma, az olimpiai világnapon. Arról viszont, hogy ezt ne feledjük, a NOB gondoskodott. Ezt a rendkívül fontos és befolyásos
bizottságot 1894. június 23-án hozták létre, ezt örökíti meg a világnapi elismerés. Biztos nem csak ez a kis írás emlékezteti önöket
ma erre. Ilyenkor elárasztják a médiát az ezzel összefüggő hírek,
statisztikák, vélemények, közlemények, akár kérjük őket, akár nem.
Különösen sok kéretlen elektronikus üzenet kering ilyen tájt a közösségi hálókon, éppen csak hogy bele nem fulladunk a spamcunamiba. Nehéz harcolni ellene, gyakran okoz bosszúságot
mindenkinek a Facebookon és a szociális média többi platformján
nyomuló rengeteg spam. Enyhe vigasz, hogy van már spamellenes
világnap is. Ha nem tudnák, a mai nap is éppen az. Ünnepeljük
együtt! (N.M.K.)

sogatok, utána megpucolom a krumplit és a
zöldségeket. Az aragázzal még nem járhatok,
úgyhogy magát a főzést anyu vagy a nevelőapám intézi. Később, amikor felébred a
húgom, le kell vigyem a játszótérre, főleg, ha
nem esik az eső. Igaz,
anyu azt mondja, rossz
időben is kell a levegőzés a kicsinek, úgyhogy
legalább tíz percre így
is, úgy is ki kell menjek
vele. Csak olyankor nehéz felcsalogatni, legtöbbször nem is sikerül, és úgy kell felcipeljem, hogy közben négy emeletet
végighisztizik.
– Mikor jut időd tanulni, játszani?
– Esténként. A házi feladataim egy részét
az iskolában írom le, becsengetés előtt. Pár
osztálytársammal megegyeztünk, hogy már
negyed 8-ra bemegyünk, és együtt készítjük
el a házikat. Így sokkal szórakoztatóbb az
egész.
– Hányadikos is vagy?
– Harmadikos. Úgy érzem, eddig ez a legnehezebb év az iskolában. Nem tudom, miért,
de mintha szinte minden tantárgy sokkal bonyolultabb lenne.
– Mégis, van kedvenc tantárgyad?
– A rajz. Az mindig megnyugtat. Kiskorom
óta ez a kedvenc szórakozásom. Főleg emberi arcokat szeretek lerajzolni. A húgomat
is megörökítettem. Csak anyut és magamat
nem tudom.
– A barátokkal hogy állsz?

– Van három osztálytársam, akikkel jól
egyezünk. Mi vagyunk a ,,hajnalcsapat” a
suliban. A többieknek is elég szigorúak a
szüleik, így bőven van közös témánk. Az
egyik fiú például mesélte, hogy mindig, amikor hazamegy, rögtön nekiül a tanulásnak,
hogy ne kapjon szidást. Mire mindennel
meglesz, és kézbe veszi a táblagépét, haza is
ér az apja, aki nagy kütyüellenes, úgyhogy
kiveszi a kezéből a tabletet, és beküldi a szobájába olvasni. Ehhez képest nálunk sokkal
jobb a helyzet. Anyu nem szól bele, hogy
mikor és mennyit tanulok, csak akkor ráncolja a homlokát, ha elégségest kapok. Elégtelenem eddig még nem volt, remélem, nem
is lesz egyhamar.
– Édesapáddal tartjátok a kapcsolatot? –
tereltem a szót egy kényesebb témára.
– Havonta egyszer feljön hozzánk, amikor
hozza anyunak a gyermektartási pénzt.
Olyankor, ha otthon vagyok, kicsit beszélgetünk. De közös programokat nem szoktunk
szervezni. Ilyesmi akkor sem volt, amikor
még együtt éltek a szüleim.
Beszélgetőtársam hirtelen elhallgatott, jelezve, hogy életének erről a fejezetéről nem
kíván többet megosztani velem.
– Gondolom, várod már a vakációt – vetettem fel, mielőtt elköszöntem volna.
– Eléggé várom, mert akkor több időm
lesz pihenni. A barátaimmal sajnos nem fogunk sokat találkozni. Egyikük egész nyáron
falun lesz, a másik kettőt meg mindenfelé cipelik magukkal nyaralni a szülők. Engem
legalább békén hagynak, így végre elmerülhetek a saját világomban. Ennél többre úgysem vágyom.
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Fél évre félreteszik az uniós bortól az amerikai
dohányig terjedő vámokat

Szerkeszti: Benedek István

Erdélyi gazdasági figyelő

Havonta frissülő adatok

Az erdélyi megyék gazdasági helyzetének néhány fontosabb
mutatójával tett közzé új adatvizualizációt az Erdélystat. A
havi rendszerességgel frissülő adattár 11 indikátort tartalmaz, ezek minden erdélyi megye esetében megtekinthetők,
illetve összevethetők a romániai átlaggal.

Megjelennek a foglalkoztatottságra és a munkanélküliségi rátára vonatkozó adatok, de elérhetők az átlagkeresetek, valamint az átlagnyugdíjak értékei is. Mindezek mellett az egy főre jutó háztartási hitel- és
betétállomány volumenét, illetve a működő és az újonnan indult vállalkozások számát és arányát is követhetik a felhasználók. Fellelhetők
a turistaérkezések és a szálláshelykapacitás-kihasználtságra vonatkozó
adatsorok, illetve a forgalomba helyezett 10 évnél fiatalabb autókról is
közölnek aktuális statisztikákat.
Az egyszerű ábrák segítségével nyomon követhető egy-egy megye
rangsora Erdélyen belül, az elmúlt három év trendjei, illetve a korábbi
időpontokhoz mért változások mértéke. Az adatok aktualizálására minden hónap első hetében kerül sor.
A vizualizáció a http://statisztikak.erdelystat.ro/vizualizaciok/erdelyi-gazdasagi-figyel/5 linken érhető el.

Dróntechnológia a mezőgazdaságban

A múlt heti csúcstalálkozón az EU és az Egyesült Államok is lelkesen jelentette be az új kereskedelmi együttműködést, amely már a
Biden-korszak eredménye. Mindkét fél méltatta a megállapodást, amely megszüntette a
világ legnagyobb repülőgépgyártóinak, az Airbusnak és a Boeingnek nyújtott támogatások
miatt kivetett vámokat.

Mózes Edith

A két fél úgy döntött, hogy fél évre félreteszi az
uniós bortól az amerikai dohányig terjedő árukra 10
milliárd euró értékben kivetett vámokat. De időszerű
lenne végleges megoldást találni. Más szavakkal: a kereskedelmi vita még korántsem zárult le – és az EU
ipari csoportjai úgy vélik, sürgetniük kell a tárgyalópartnereket.
„Úgy gondolom, hogy a két nagy kereskedelmi
blokknak folytatnia kell a tárgyalásokat, és megoldásokat kell találnia, mert a következő évtizedben ezt már
nem folytathatjuk így” – mondta Axel Eggert, az Európai Acélszövetség főigazgatója.
A Trump-adminisztráció 1962-től alkalmazott
hidegháborús módszert vetett be
Az EU és az Egyesült Államok nem ért el jelentős
előrelépést az EU acél- és alumíniumexportőreit megbüntető vámviták megoldásában. A Trump-adminisztráció 1962-től alkalmazott hidegháborús módszert
vetett be, amely lehetővé tette az Egyesült Államok
számára, hogy nemzetbiztonsági okokból vámokat vezessen be. Ezt Trump előtt ritkán használták az amerikaiak.
A megállapodást az év végéig szeretnék nyélbe ütni
„Most biztosítottuk a teret arra, hogy megoldást találjunk azáltal, hogy hat hónapra felfüggesztettük az

Az igényesebb gazda munkaeszköze

Csütörtökön délelőtt Mezőpanit határában drónbemutatót
szervezett a Panter Egyesület, az RMGE Maros szervezete és az Appia Drones cég
képviselője, Gálfi Áron műszaki menedzser. A rendezvényen
az
RMGE
Maros
meghívottai, helybéli gazdák,
agrár- és kertészmérnök
szakértők, valamint a sajtó
képviselői is részt vettek.

Vajda György

A drónok repüléses gyakorlati
bemutatóját megelőzően Gálfi
Áron elmondta: kétféle használatra
alkalmas készüléket hozott el a bemutató helyszínére. Az egyikkel
növényegészségügyi felmérés végezhető. A drónra szerelt spektrális
kamerák segítségével azonosíthatók betegségek, a kártevők jelenléte, de akár egy-egy parcella
állományának tőszámát is fel lehet
mérni, ugyanakkor a parcellák beazonosításában is hasznossá tehető
az eszköz. A felvételeket a drón
egy adatgyűjtő számítógéphez
küldi, a készüléken a színskálának
megfelelően beazonosíthatók lesznek a betegségek. Dr. Nyárádi
Imre, a Sapientia EMTE kertészmérnöki tanszéke tanárának kérdésére az is tisztázódott, hogy a
felvételek alapján megfelelő számítógépes program (szoft) hiányában még nem azonosíthatók be a
betegségfajták, így a kárt szenvedett terület beazonosítását követően a helyszíni szemle után lehet
csak megállapítani, hogy mivel kell
kezelni a növényeket.
A drónokat permetezésre is lehet
használni. Ez esetben egy, a betegségeket beazonosító drónnál nagyobb
kapacitású
eszközt
használnak, hiszen ezekhez húsz literes permetlétartály csatolható,
ugyanakkor műtrágyaszóró fejjel is
elláthatók. Egy hektárt 12 perc alatt
permetezhet meg, a kijuttatott per-

metlé hektáronkénti mennyisége 5120 liter között lehet. A permetezés
sávját a drón repülési magassága
szabályozza, magasabbról szélesebb csíkot tud lefedni. A drónok
autonómiáját a sebesség és a szállított folyadékmennyiség szabja meg,
átlagosan 12 percig – egy hektár lepermetezési idejéig repülnek egy
akkumulátorral. Egy akkumulátort
500 alkalommal lehet használni.
Ajánlott a mezőre több akkumulátorral menni, amelyekhez töltő is
jár. A drón jelzi, ha alacsony a töltés, így idejében le lehet szállni
vele. A szórást a propellerek is segítik, esetenként azonban ki kell
számítani a szélsebességet és a szélirányt is. A drónos permetezés előnye, hogy költségmegtakarítóan
szórja a permetlét, s mivel a propellerek megforgatják a növény levelét, garantált az is, hogy teljesen
beborítják ezzel a növényt. A szórás
nem függ az időjárástól, a drón
akkor is használható, amikor a talajnedvesség nem engedi a vontatott,
függesztett vagy önjáró permetezők
bevetését.
Az érdeklődők kérdésére Gálfi
Áron elmondta, hogy a 250 grammnál súlyosabb drónokat be kell jelenteni, mivel ezeket rendszámmal

Fotó: Vajda György

látják el. Ezenkívül irányításukhoz
pilótaengedély is szükséges, minden röptetéskor értesíteni kell a
helyszínhez eső legközelebbi repülőteret vagy a bukaresti légi felügyeleti hatóságot. Még nincs
egységes drónhasználati jogszabály,

EU-s ellenintézkedéseket. Így ez lehetőséget biztosít
számunkra, hogy részletesebb megbeszéléseket is folytassunk a megoldás megtalálása érdekében” – magyarázta múlt héten a csúcstalálkozó után Ursula von der
Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
A megállapodást az év végéig szeretnék nyélbe ütni,
ez azonban vágyálom néhány szakértő szerint, mivel a
washingtoni belpolitikai légkör nem kedvez ilyen pozitív eredménynek a következő évi kongresszusi választások előtt.
„Az alumínium-, de különösen az acélipar jelentős
politikai szerepet játszik a képviselőház számos billegő
körzetében. A demokratáknak csak hatfős többségük
van, ezért alapvetően mindent megtesznek ennek megvédése érdekében” – világított rá egy tengerentúli
szempontra Jabob Kirkegaard, a német Marshall Alap
elemzője.
Kína közben elárasztja a globális piacokat olcsó
és rossz minőségű acéllal
Ennek ellenére Biden gyors megoldást akar a vámkérdésre, mivel feleslegesnek tartja a vitát legközelebbi
szövetségesével. Ahelyett, hogy egymás életét kölcsönösen megkeserítenék, az Egyesült Államoknak és Európának Kína felé kell irányítania a gazdasági
figyelmet – így gondolkozik a Fehér Ház. A kínaiak
közben ugyanis elárasztják a globális piacokat olcsó és
rossz minőségű acéllal.
„Az EU és az Egyesült Államok a két fő blokk, amelyek az állami támogatási rendszerek által okozott globális acéltúlkínálattól szenvednek. Ők szenvednek a
legjobban. Tehát az olyan partnerekkel együtt, mint
például Japán, Kanada és mások kell megoldást találnunk, és minél hamarabb” – figyelmeztetett Axel Eggert, az Európai Acélszövetség főigazgatója.
Forrás: Euronews

ezen dolgoznak, de mindegyik tagország a maga jogszabályát alkalmazza.
Jó
lenne,
ha
a
mezőgazdasági drónok bevetésekor
enyhítenék a jogszabályt, hiszen
ezeket alig pár méterre emelik fel a
talajtól – tette hozzá Gáfli Áron –,
ezért a szakcégek több lépést
tettek már annak érdekében, hogy
egyszerűsítsék a mezőgazdaságban
használt drónokra vonatkozó jogszabály. Természetesen az érdeklődőknek a cég székhelyén drónhasználati, kezelési felkészítőt is
tartanak.
A berendezések sem olcsók. A
legegyszerűbb,
mezőgazdasági
célra használható drón 1000 euróba
kerülhet. Az Appia Drones saját
gyártású drónjai típusonként 6300,
7800, 9800 euró körül vannak. A
permetezésre használt külföldi
gyártású – korszerűbb irányítórendszerrel ellátott – drón 21.000 euró.
S míg a hazaiak karbantartása viszonylag egyszerű, és a cég is besegít,
addig
a
bonyolultabb
szerkezetet meghibásodása esetén
Németországban javítják, ilyenkor
a szervizelés több mint két hétig is
eltarthat. A technológia is olyan

ütemben fejlődik, hogy szinte
évente változnak a típusok, az alkatrészek.
A bemutató után Fazakas Miklós,
az RMGE Maros elnöke elmondta,
lépést kell tartani a technológiai fejlődéssel, de csak megfelelően gondozott területek esetében nyújt
segítséget a dróntechnológia, hiszen
a gazosabb veteményesben nehezebb kiszűrni a valamilyen fertőzés
által megtámadott parcellát vagy területrészeket. Beszerzésüket, üzemeltetésüket
illetően
pedig
ajánlatos társulni, hiszen a több kisebb parcellára szakadt gazdaságok
esetében nem tudják költséghatékonyan kihasználni ennek a technológiának az előnyeit. Vannak már
olyan pályázatok, amelyek lehetővé
teszik a drónok vásárlását, így a
gazdák gondolkodhatnak azon,
hogy alkalmazzák gazdaságaikban
a dróntechnológiát. Az RMGE
Maros felvállalt szándéka, hogy
programjai alapján lehetőséget teremt tagjainak és nem csak,
hogy megismerkedjenek minden
olyan eszközzel, amely könnyebbé,
gazdaságosabbá teszi a gazdálkodást.
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Az európai kkv-knak is jó pálya lehet
az Egyesült Államok

Az európai kkv-kat bátorítani és támogatni kell, hogy nagyobb mértékben használják ki az üzleti
lehetőségeket az Amerikai Egyesült
Államokkal, különösképpen a transzatlanti kapcsolatok pozitív alakulásának tükrében – hívta fel a
figyelmet Winkler Gyula EP-képviselő
(RMDSZ, EPP), az Európai Parlament
nemzetközi kereskedelmi bizottságának (INTA) alelnöke.

Az INTA vezetősége múlt kedden találkozott Katherine Taijal, az Amerikai Egyesült
Államok
külkereskedelmi
képviselőjével (USTR), aki Joe Biden amerikai elnököt kísérte el az EU–Egyesült Államok csúcstalálkozóra. A megbeszélésen
megerősítették, hogy új paradigma jellemzi
a transzatlanti kapcsolatokat, amelyekben a
párbeszéd, a jövő felé forduló, pozitív kereskedelmi menetrend válik hangsúlyossá.
„Az Európai Parlamentnek és különösképpen az INTA-nak fontos szerepe van,
hogy megerősödjön a kereskedelmi párbeszéd az Egyesült Államok és az Európai
Unió között. Azt tapasztaltam, hogy a két fél
figyelmébe elsősorban a nagy cégek és a
multinacionális vállalatok problémái kerülnek, éppen ezért tartom fontosnak, hogy az
EU a kis- és közepes vállalatokat is behozza. A SME Europe-ban, az Európai Néppárt gazdasági szervezetében kollegáimmal
arra ösztönözzük az európai kkv-kat, hogy
használják ki minél nagyobb mértékben az

Egyesült Államok kínálta üzleti lehetőségeket” – fogalmazott a találkozó után Winkler
Gyula.
A találkozón a transzatlanti és a multilaterális kereskedelmi menetrendek aktuális
témáit is átbeszélték. Többek között egyeztettek a kereskedelem szerepéről a koronavírus-járvány felszámolásában, valamint a
Kereskedelmi Világszervezet szabadalmakról szóló TRIPS-egyezménye esetében
az esetleges ideiglenes felmentés következményeiről, azzal a céllal, hogy a koronavírus elleni egészségügyi termékek
minél szélesebb körben elérhetőek legyenek. Ugyanakkor tárgyaltak arról, hogyan
lehet hasznosítani a kereskedelmet az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és hogyan lehet ösztönözni a fenntarthatóbb
politikákat a nemzetközi kereskedelem világában.
Az egyeztetések érintették a világszinten
tapasztalható acél- és alumínium-túltermelést, a kellő gondosság (due diligence) politikáját, a Kereskedelmi Világszervezet
modernizálását, revitalizálását. Mindkét fél
lényegesnek tartja a Kereskedelmi és Technológiai Tanács létrehozását, amely a megújult transzatlanti partnerség fontos eleme.
Nem utolsósorban üdvözölték azokat az intézkedéseket, amelyekkel 17 év tárgyalás
után megoldották az Airbus és Boeing repülőgépgyártók támogatását azáltal, hogy 5
évre megszüntették a kereskedelmi tarifákat. (közlemény)

A vártnál jobb évet zárt az ipari park

Új európai uniós Kína-stratégia

Az Európai Parlament nemzetközi kereskedelmi bizottsága (INTA) nagy
többséggel szavazta meg csütörtökön az új EU–Kína-stratégiával kapcsolatos véleményezést, amelyet
Winkler Gyula EP-képviselő (RMDSZ,
EPP) dolgozott ki.

„Az elmúlt hónapok jelentős változásokat
hoztak a két nagy világpiaci szereplő közötti
kapcsolatban, a koronavírus-járvány, a nemzetközi kereskedelmi piac volatilitása átszabta a prioritásokat, rávilágítva a szerkezeti
hiányosságokra” – mutatott rá az EP-képviselő. Mint kiemelte, az INTA tagjai azt kérik
az Európai Bizottságtól, hogy erősítse meg
az egyoldalú kereskedelmi eszközöket, hogy
a rendszerbeli kihívásokra választ tudjon
adni. A képviselő a nemzetközi közbeszerzési eszközre, a külföldi támogatási eszközre, de a kellő gondosság (due diligence)
rendszerét szabályozó, most készülő rendelkezésre is utalt. Ugyanakkor az EP-képviselők azt kérik Kínától, hogy tegye meg a kellő
erőfeszítést, hogy ratifikálja és alkalmazza a
Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO)
a kényszermunka tilalmáról szóló szerződését, és tartsa az emberi jogokat.
„Az EU és Kína közötti kereskedelmi és
beruházási kapcsolat stratégiai jelentőségű.
Az átfogó beruházási megállapodás az egyik
alapeleme ennek a kapcsolatnak. De az Európai Parlamentben ez a beruházási megállapodás nem is kerülhet napirendre addig,
amíg érvényben vannak a Kína által bevezetett szankciók EP-képviselők és uniós intézmények ellen. A kölcsönösség és a méltányos
verseny alapelvárás az unió részéről. Az

INTA-véleményezés arra ösztönzi Kínát,
hogy küszöbölje ki az uniós áru- és szolgáltatásexportőrökkel és az európai befektetőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetést.
Szükség van az előrelépésre a kínai állami
vállalatok átláthatósága, az állami szubvenciók terén, de a szellemi tulajdonjogok megsértése és a kényszerített technológiaátadás
elleni küzdelem szabályai kapcsán is. Az
INTA-véleményezésben kiemeltem Kína
szerepét a Kereskedelmi Világszervezet
megreformálási folyamatában, a szabályokra
épülő többoldalú kereskedelmi rendszer kapcsán. Felelősségvállalást, az állami támogatások tisztességtelen versenye és az állami
vállalatok előnyben részesítése elleni szabályokat kérünk” – magyarázta az EP-képviselő.
Az EP-képviselők azt kérték, hogy nagyobb koordináció legyen a tagállamok részéről, ezenkívül a befektetői-állami
vitarendezési mechanizmus felügyeleti rendszerének megerősítését, a kényszerítő intézkedésekkel szembeni fellépés uniós
eszközének a létrehozását. Az EP nemzetközi
kereskedelmi bizottsága ugyanakkor elvárásként fogalmazta meg, hogy hatékonyan alkalmazzák a földrajzi árujelzéssel ellátott
termékek védelmét célzó megállapodást. „A
Kínával való kereskedelmi és beruházási
kapcsolatok keretében meg kell találnunk a
hatékony módját annak, hogy a rendszerszintű kihívásokat megválaszoljuk, és az EU
értékeit és stratégiai érdekeit úgy védjük
meg, hogy mindeközben gazdasági érdekeink ne sérüljenek” – fejtette ki Winkler
Gyula. (közlemény)

A kiszámíthatatlanság tartja távol a befektetőket

A járvány miatt tavaly a gazdaság több szektorában
visszaesés volt tapasztalható, a cégek nehezen vészelték át ezt az időszakot.
Főként a vendéglátóipart, az
idegenforgalmi cégeket érintették negatívan a járványügyi korlátozások. A Maros
Megyei Tanács legutóbbi
ülésén elfogadták a Marosvásárhelyi
Ipari
Park
Részvénytársaság
tavalyi
pénzügyi jelentését. Ennek
kapcsán kérdeztük Nagy
Istvánt, a létesítmény vezérigazgatóját: milyen évet zárt
az ipari park?

Mezey Sarolta

– A tavalyi év az ipari parkban a
vártnál jobb volt, olyan értelemben,
hogy a járvány miatt mindenhol
széthullt vagy megállt a tevékenység; nálunk ez nem következett be,
sőt, sikerült még két földparcellát
bérbe adnunk ipari egységeknek,
másrészt pedig az épületeinkbe bérlőket telepítettünk, mind az adminisztratív
épület,
mind
az
inkubátorház teljesen ki van használva. Ennek köszönhetően a tavalyi év gazdasági mutatói is jobbak
voltak a vártnál.
A profitot visszafordítják
– Hogyan alakultak a gazdasági
mutatók?
– Mondhatok számokat, amelyek
hivatalosak, de ezek nem egészen
mérvadók, mert vannak könyvelési
„bonyodalmak”, amelyek a múltból
származnak, mivel a számvevőszéki határozatok miatt peres ügyek
vannak a cégekkel, amelyek évek
óta húzódnak. A határozatok alapján a cégeknek számlákat állítottunk ki – azok jövedelemként
jelennek meg –, viszont ezeket a
cégek nem fogadták el. Ahogy a
peres ügyek lezárulnak, ezek az
összegek vagy maradnak költségként, vagy – többnyire – jövedelemként jelennek meg. 2020-ban az

összjövedelmünk 2,34 millió lej
volt, a könyvelési profitunk pedig
1,17 millió lej. Tehát az ipari park
profitot könyvelt el. A tavalyi gazdasági-pénzügyi jelentést a legutóbbi
megyei
tanácsülésen
fogadták el. Az a döntés született,
hogy a részvénytársaság nem oszt
ki profitot a részvényeseknek,
hanem a rendelkezésre álló összeget
fejlesztésekre fordítja vissza,
ugyanis az ipari park tovább szeretne terjeszkedni, és fejleszteni
szeretné az infrastruktúrát.
44 hektáron 13 cég
– Mekkora területen hány céggel
működik a park?
– Pillanatnyilag 44 hektár területe
van az ipari parknak. A területén
most 13 cég működik, mindeniknek
saját csarnoka van. Ezek a cégek
eleinte bérelték a területet, de öt év
bérlés és a befektetések befejezése
után, azaz a termelőcsarnok megépítése után java részük megvásárolta a területet.
– Jóllehet az ipari park honlapján feltüntették az itt működő cégeket, mégis jó lenne ismertetni
ezeket, mert nem mindenkinek világos, mivel foglalkoznak. Milyen
profilú cégek működnek ott?
– A Veritas bútorgyár telephelyén
jelenleg a Hell Energy logisztikai
bázisa, regionális raktára működik,
ugyanis a bútorgyár bérbe adta a
csarnokot. Elég nagy a forgalmuk,
ha kinézek az ablakon, legalább 30
autót látok. A Mobexpertnek három
cége is működik itt, az egyik a
Sprint Investment 2000 Kft. logisztikai központ, ahová beérkeznek a
termékek a Mobexpert cégcsoport
hét bútorgyárából, s innen szállítják
a készárut szerte az országba. Itt
működik a Mobexpert két gyára is,
a Mures Mex Rt. és a Confo Mex
Kft. bútorgyár. Az ipari park területén van a ROMflag Kft. telephelye,
ahol egyedi technológiával zászlókat, óriásbannereket gyártanak. Érdekességképpen említem, hogy a
gépsoruk 38 méter. A termékek 90
százaléka exportra megy. Egy

másik cég a Transilvania A3 Service Logistic Kft., amely gépjárműalkatrészek raktározásával és
értékesítésével foglalkozik. Az EGS
Euro Gas Systems Kft. román–amerikai közös cég először egy 12 ezer
négyzetméteres területet vett bérbe,
mostanra már közel 34 ezer négyzetmétert.Van két nagy gyártócsarnokuk, a cég nagy kapacitású
gázkompresszorokat és -szárítókat
gyárt. Olyan kaliberű cégeknek
szállítanak, mint a Romgaz vagy a
Gazprom.
A Hirschmann Automotive céget
nem kell különösebben bemutatni.
Van egy másik telephelyük is, a
szentpáli hegyen. Ide épül egy második csarnok is. Ők gépkocsikhoz
konnektikai elemeket, a kábelek
csatlakozórendszereit gyártják.
Továbbmenve, az AKSD Romania Kft. a veszélyes hulladékkal
gazdálkodik, a tevékenységük nagy
hányadát az egészségügyből összegyűjtött hulladék kezelése teszi ki.
A telephelyen kezelik és semlegesítik a hulladékot, s szállítják el
innen. Az Allcollors Serv ipari por-
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festöde, két létesítménye van az
ipari parkban, ez is felfelé ívelő cég.
A Sacons Kft. fémmegmunkálással
foglalkozik, az autóiparnak rozsdamentes betéteket gyártanak katalizátorokhoz. Itt működik még az
E.On cégcsoporthoz tartozó Delgaz
Gridnek egy archívuma. Tavaly az
ipari parkba költözött a vámudvar,
ez magával hozta a vámügyi intézőcégeket is, az inkubátorház épületének egyik szintjét a vámhivatal,
illetve a vámügyi intézők bérelik.
1700 alkalmazott, akiket
az egész megyéből toboroztak
– Hány alkalmazottat foglalkoztatnak az ipari park területén? Hogyan látja, hogy fog alakulni a
munkaerőpiac?
– Körülbelül 1700 alkalmazott
jár dolgozni az ipari parkba. Vannak
olyan cégek, amelyek ha egy-egy
projekten dolgoznak, több embert
alkalmaznak, vagy munkaerőt bérelnek. A munkaerővel sokszor
gond van. A már említett 1700 alkalmazottat az egész megye területéről kell „összeszedni”, mert a

közelben nem akad ennyi munkás.
Marosludas, Dicsőszentmárton környékéről, a Nyárádmentéről, a Mezőségről hozzák az embereket.
Nyugati irányba terjeszkednének
– Milyen terveik vannak az ipari
park további fejlesztését illetően?
– A marosvásárhelyi ipari parknak sikerült olyan telephellyé válni,
amely civilizált környezetet biztosít. Szándék lenne a fejlesztésre,
van érdeklődés, de a vállalkozók,
befektetők nem igazán mernek
lépni, mert az ő szemszögükből nagyon kiszámíthatatlan a gazdasági
helyzet. Létezik egy érvényben levő
településrendezési terv, amely szerint az ipari park nyugati irányába,
Szentpál felé a terület ipari területté
van nyilvánítva. Abba az irányba
szándékozunk terjeszkedni. A területek magánkézben vannak, ezeket
meg kell vásárolni. Arra kell odafigyelni, hogy ne akadályozzuk egymást a repülőtérrel, hiszen a
repülőtér is terjeszkedni szeretne –
tájékoztatott Nagy István, az ipari
park vezérigazgatója.
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Adásvételt csak megbízható weboldalakon

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Bankkártyák adathalászatának megelőzése

Interneten történő online vásárlás vagy eladás esetén körültekintően kell megadni a
bankkártya adatait, ellenkező esetben megtörténhet, hogy adathalászok birtokába kerülnek azok az adatok, amelyekkel a
tulajdonos bankszámláját lenullázhatják a
csalók.

Szer Pálosy Piroska

Az internet térhódításával párhuzamosan a kiberbűnözők is egyre elszántabban keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel haszonra tehetnek szert, ezért
a kibertérben a megtévesztéseken alapuló adatlopások
egyre gyakoribbak. Az adathalászat során a csalók emailen, SMS-en, telefonon keresztül próbálnak meg
visszaéléseket elkövetni és hozzájutni személyes adatokhoz, internetbanki belépéshez szükséges azonosítóhoz, bankkártyák adataihoz, jelszavakhoz stb.
Legtöbbször adategyeztetés ürügyével próbálkoznak
telefonon, máskor e-mailben vagy SMS-ben egy link
megnyitásával kérnek személyes adatokat. Egyre többen válnak a kibernetikai csalás áldozataivá, ezért a
Maros Megyei Rendőr-felügyelőség bűnmegelőzési
osztálya is tájékoztatási kampány keretében figyelmeztet, hogy a bankkártya adataival óvatosan kell
bánni, nem ajánlott ismeretlen megkeresések nyomán
kiadni, még akkor sem, ha azzal ámítanak, hogy egy
bizonyos pénzösszeget vagy ajándékot nyert valaki.
A bankok ügyfélszolgálata telefonos és e-mailes kapcsolatfelvétel esetén sem kéri a tulajdonos kártyaadatait, titkosításra szolgáló kódjait, és figyelmeztetnek,
hogy azokat senkinek sem szabad kiadni.
Pénzátutaláshoz elegendő egy bankszámlaszám
Amennyiben valamit online értékesítünk, a vásárlónak a pénzátutaláshoz nem szükséges megadni a
bankkártyánk adatait, ugyanis elegendő egy bankszámlaszám, amire a vevő átutalhatja a pénzösszeget.
Ellenkező esetben azon találja magát az eladó, hogy
ahelyett, hogy pénzt kapna, a kártyáján nem maradt
fedezet, a csalók pedig felszívódtak.
A rendőrség közleményében többek között azokra
a jelekre figyelmeztet, amelyek gyanúra adhatnak
okot, és óvatosságra inti azokat, akik eladni szeretnének bármit, és jelentkezik egy vásárló, akivel üzletet
kötnének. Mindenekelőtt arra figyelmezteti a különböző tárgyakat eladókat vagy vásárlókat, hogy csak
megbízható oldalakat használjanak. Az adásvételekre
szakosodott weboldalaknak számos biztonsági rendszere van, amelyek révén próbálják megakadályozni
az adathalászást és a csalásokat. Az egyik intő jel
lehet, hogy amikor eladásra kínálunk egy terméket, és
a potenciális vevő az adott honlapon szűkszavúan érdeklődik, majd hirtelen más kommunikációs csatornára irányítja a beszélgetést, és ott folytatja az
érdeklődést írásban vagy telefonon. Ennek egyik oka
az, hogy ezáltal eltűnik a weboldal üzemeltetőinek a
látóköréből, másrészt a fordítóprogramok használata,
amiről ugyancsak felismerhető, hogy csalóval van
dolga az eladónak. A rendőrség példaként említi, hogy
ha valaki el akar adni egy mobiltelefont vagy háztar-

tási eszközt, és WhatsApp-applikációs üzenetben érdeklődnek a termék iránt, már jelzésértékű lehet,
mivel gyakori, hogy az internetes csalók olyan csatornákon fordulnak az eladókhoz, amelyekről utólag
törölni lehet a beszélgetéseket. Érdemes arra is figyelni, hogy mennyire szűkszavú vagy sem a potenciális vevő, többnyire csak azt kérdezik, hogy
működőképes-e a termék. Gyakoriak a külföldről tevékenykedő csalók, aki esetleg nem is beszélik az ország nyelvét, és azért választják az írásos
kommunikációt, hogy fordítóprogramok segítségével
válaszolhassanak az esetleges kérdésekre. A rossz fordításba bekerülő, oda nem illő szavak is gyanúra adhatnak okot. De az is megtörténhet, hogy a külföldi
csaló segítője a román vagy magyar nyelvet ismerő
személy. Ha a potenciális vásárló túl sok személyes
információ megadását kéri a hirdetőtől, már felmerülhet a gyanú, és semmiképp sem szabad megadni a
bankkártya adatait a termék iránt telefonon érdeklődőnek. Megjegyzendő: ahhoz, hogy valaki pénzt tudjon utalni nekünk, nincs szüksége a bankkártyánk
adataira, csupán csak egy bankszámlaszámra. Amint
a rendőrségi közleményben hangsúlyozzák, ha odaadjuk valakinek a bankkártyánk adatait, az olyan,
mintha a pénztárcánkat készpénzzel együtt átadnánk
egy ismeretlennek.
Vásárolni pedig csak megbízható, ismert weboldalakról érdemes, és ugyanazokat kell használni az eladásra is. Egy romániai telefonszám és egy női profil
egyáltalán nem biztosíték arra, hogy nem kiberbűnöző
van a háttérben. Amennyiben pedig bárki csalás áldozatává válik, azonnal jelentse a rendőrségnek és a
banknak is azt, hogy illetéktelenül használják a bankkártyáját.
Biztonságos weboldalak
A bankkártya használata az interneten történő vásárlás egyik legkényelmesebb módja. A tranzakció
során a kártyát fizikailag nem kell használni, csupán
a bankkártya adatainak megadása szükséges. Ez pedig
igencsak nagy körültekintést igényel a kártya birtokosának részéről.Vásárlás előtt meg kell győződni
arról, hogy a bankkártya alkalmas-e internetes vásárlásra? Amennyiben bárki új helyen fizetne, érdemes
alaposan megvizsgálni a weboldalt és ellenőrizni azt.
Elsősorban a cég telephelyének, vezetékes telefonszámának és e-mail-címének szerepelnie kell az oldalon,
ugyanakkor részletes termékismertetőt is kell tartalmazzon. A kereskedőnek fel kell tüntetnie a szerződési, fizetési és szállítási feltételeket, határidőket. Az
oldalon szerepelnie kell a reklamációs feltételeknek
és az adatok titkosítására vonatkozó információknak,
de a tranzakció devizaneme sem hiányozhat. Fontos
figyelni a weboldalon fellelhető helyesírási hibákra,
megfogalmazásra, valamint annak minőségére.
Amennyiben a felsoroltak közül bármelyik gyanúra
ad okot, nem ajánlott az adott weboldalon vásárolni.
A bankkártya használata
A termék vagy szolgáltatás kiválasztása után kerülhet sor a kártyás fizetésre. Az internetes kereskedők
oldalán is ellenőrizni kell, hogy fel van-e tüntetve a
kereskedő által elfogadott kártyák logója (MasterCard
és/vagy VISA). A kártyás
fizetés megkezdése előtt
érdemes
ellenőrizni,
hogy a kártyaadatok
megadásakor titkosítva
van-e a kommunikáció.
Erre utal az URL-címben
a „https” és az oldal jobb
sarkában szereplő lakat,
melyre rákattintva megjelenik a tanúsítvány.
Idéntől a kártyás vásárlások esetén kötelező
az erős-ügyfélhitelesítés,
ezért az internetes vásárlást kétféleképpen is
jóvá lehet hagyni: mobilalkalmazási szolgáltatásban (George App),
vagy e-csatorna jelszavának és a bank által a
mobiltelefonra küldött
internetes vásárlást ellenőrző SMS-kód megFotó: Szer Pálosy Piroska adásával.

A háztartási gépek roncsprogramjának
III. szakasza

Klímaberendezések,
ruhaszárítók és porszívók

Június 18-ától lehet klímaberendezésekre, ruhaszárító gépekre
és
porszívókra
igényelni a vásárlási utalványt a háztartási gépek
roncsprogramjának III. szakaszában, amely július elsején zárul.

Szer Piroska

Az utalványok értéke 400 lej klímaberendezésekre – akár a hordozható változatokra is –, amelyek
legalább az A++ energiahatékonysági osztályba tartoznak a régi besorolás szerint, 400 lej ruhaszárító
gépekre, amelyek szintén legalább
az A++ energiahatékonysági osztályba tartoznak a régi besorolás
szerint, valamint 200 lej porszívókra, amelyeknek éves fogyasztása kevesebb mint 43 kWh.
A klímaberendezések és a porszívók esetében azonos termékcsaládba tartozó gépet kell leadni, míg
a ruhaszárító gépek kedvezményes
megvásárlására fordítható utalványokért cserébe a programban szereplő bármilyen más gépet be lehet
váltani.
„A háztartási gépek roncsprogramjának második szakaszában rekordidő alatt, mindössze 35 perc
alatt merült ki a televíziókra, laptopokra, táblagépekre elkülönített
költségvetés, így a harmadik szakasz során is nagy érdeklődésre számítunk. Mindenkit arra biztatok, aki
kedvezményes áron szeretne klímaberendezést, ruhaszárító gépet
és/vagy porszívót vásárolni, hogy
ne késlekedjen, foglalja le mielőbb
az utalvány(oka)t” – hívta fel a figyelmet a miniszter.
Azok, akik megpróbálják eladni
a háztartási gépek roncsprogramjá-

nak keretében kapott utalványaikat,
szankciókra számíthatnak, mivel értékesítésük, átadásuk jogellenes –
jelentette ki Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter. Mint kifejtette, sokan nem használták fel az
utalványokat, így például a mosógépek vásárlására szánt összeg egy
része megmaradt, amit a program
egy újabb szakaszába visznek át,
melyet valószínűleg a nyáron hirdetnek meg.
A regisztráció során minden érdeklődőnek ki kellett töltenie egy
saját felelősségre szóló nyilatkozatot, amelyben vállalta, hogy a voucher ellenértékeként átad egy régi
háztartási eszközt. A kitöltött nyilatkozatot fel kellett tölteni a Környezetvédelmi Alap oldalára. A
voucher kibocsátásától számított 15
napon belül az igénylőnek meg kell
vásárolnia a kiválasztott háztartási
eszközt.
A régi háztartási eszközök energiahatékonyra való cseréjét támogató
roncsprogram
idei
költségvetése 75 millió lej. A háztartási gépek roncsprogramjának a
lényege, hogy az energiatakarékosabb háztartási gépekre lehet cserélni egy régit, ennek fejében
kapnak egy vásárlási utalványt,
amelyet 15 napig lehet felhasználni
a programban részt vevő áruházakban. A program részeként kilenc
termékkategóriában lehetett értékjegyeket igényelni: mosógépek,
mosogatógépek, hűtőszekrények,
ruhaszárítók, légkondicionáló berendezések, televíziók, porszívók,
laptopok és tabletek. Az érdekeltek
a
Környezetvédelmi
Alap
https://www.afm.ro/ honlapján kellett regisztráljanak, ezt követően
vette kezdetét a program többi szakasza.

Lőgyakorlatok éles lőszerrel
Marosszentgyörgyön

A héten keddtől péntekig, június 25-ig 7.30–23 óra között a marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatokat tartanak, amelyek során éles lőszert használnak a honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági rendszer
intézményeinek Maros megyei egységei. Felkérik a térség lakosságát,
hogy kerüljék el a lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár
az elhalálozás veszélye is, emiatt a Honvédelmi Minisztérium nem vállal
semmilyen felelősséget. (szer)

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő
Hivatal szervezésében

Ingyenes szakmai képzések

Június végéig lehet jelentkezni
ingyenes szakmai képzésekre,
melyeket a Maros Megyei
Munkaerőközvetítő Hivatal
szervez. A szakmai alap-, illetve továbbképzésekkel az
állás nélküliek munkaerőpiacon való elhelyezkedésén
könnyítenének.

Június 30-ig hét képzési programot indítanának humánerőforrásfelügyelő, könyvelő, segédszakács
– két tanfolyam Petelén és Mezőszengyelen –, zöldövezet-karbantartói, takarítói, kereskedelmi
dolgozói szakmában.
A 2002. évi 76-os számú törvény
értelmében ingyenes szakmai képzésekben, továbbképzésekben az
alábbi kategóriák részesülhetnek:
– A munkaerő-elosztó ügynökség nyilvántartásában szereplő álláskeresők (akár részesülnek, akár
nem munkanélküli-segélyben);

– Az ítéletvégrehajtó intézményekben büntetésüket töltők vagy
az átnevelő központok lakói;
– Vidéken élők, akiknek nincs
stabil jövedelmük, vagy alacsonyabb a havi jövedelmük az országos szociális referenciamutatónál,
és a munkaerő-közvetítő hivatal
nyilvántartásában szerepelnek;
– A gyermeknevelési szabadságról visszatérők;
– Munkaképtelenség miatt betegnyugdíjazott, majd a munkaképességüket
visszanyert
álláskeresők.
Bővebb felvilágosítással a
0265/263-760-as telefonszám 115ös mellékszámán szolgálnak, kapcsolattartó Boar Adela. Az AJOFM
képzéseiről a www.anofm.ro honlapon lehet tájékozódni a magánszemélyek/szakképzések menüpontban. (pálosy)
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Feltámadtak a dánok – viszonylag könnyű ellenfelük van a nyolcaddöntőben

Bálint Zsombor

Két újabb csoport küzdelmei zárultak a labdarúgó-világbajnokságon. A C csoportban egyszerű volt
az ábra, Amszterdamban tét nélküli
mérkőzést játszott Hollandia és
Észak-Macedónia. Talán ezért bízták Kovács Istvánra a játékvezetői
feladatot, akit látszik, hogy nem fogadott kegyeibe a bírók kijelölésével foglalkozó testület, mert előtte
egy mérkőzést sem vezethetett, miközben többen már a második
meccset irányították. Nem is volt
komoly izgalom, a felek közötti tudásbeli különbség nyilvánvalóan kijött még úgy is, hogy a hollandok
igen tartalékos tizenegyet használtak. A meccs legemlékezetesebb
pillanata így a 69. percben következett be, amikor a 38 éves veterán
észak-macedón focilegenda, Goran
Pandev utolsó válogatott mérkőzésén úgy hagyta el a pályát, hogy
csapattársai sorfalat álltak neki.
Hollandia amúgy 3-0-ra nyert, és
hibátlan csoportkört zárt Olaszországhoz hasonlóan.
Sokkal nagyobb volt a tét Bukarestben, ahol Ausztria és Ukrajna a
második helyért küzdött. Lehetett
volna döntetlen is, akkor mindkét
csapat négy pontot gyűjt, és annyi
már elég lehet a harmadik helyről is
a továbbjutáshoz, de Ausztria nem
kockáztatott. A teljesen irányvesztett ukrán válogatott ellen 1-0-ra
nyert, és ott lesz a nyolcaddöntők
tábláján.
A B csoportban a Helsinkitől
csupán ötórai buszozásra található
Szentpéterváron több ezer finn
szurkoló várta a történelmi csodát a
csapatától a világranglistát vezető

Jegyzőkönyv

B csoport, 3. forduló: Dánia – Oroszország 4-1 (1-0)
Koppenhága, 25.000 néző, vezette: Turpin (francia).
Gólszerző: Damsgaard (38.), Paulsen (59.), Christensen (79.), Maehle
(82.), illetve Dzjuba (69., büntetőből).
Sárga lap: Delaney (57.), illetve Kudrjasov (28.), Gyivejev (75.).
Dánia: Schmeichel – Christensen, Kjaer, Vestergaard – Wass (60.
Stryger Larsen) Hojbjerg, Delaney (86. Jensen), Maehle – Braithwaite
(85. Cornelius), Poulsen (60. Dolberg), Damsgaard (72. Nörgaard).
Oroszország: Szafonov – Gyivejev, Dzikija, Kudrjasov (67. Karabajev)
– Fernandes, Ozdojev (61. Zsemalegyinov), Zobnyin, Kuzjajev (67.
Muhin) – Mirancsuk (61. Szoboljev), Golovin – Dzjuba.

Jegyzőkönyv

B csoport. 3. forduló: Belgium – Finnország 2-0 (0-0)
Szentpétervár, Kresztovszkij Stadion, 18.500 néző, vezette: Felix Brych
(német).
Gólszerzők: Hradecky (öngól, 74.), Lukaku (81.).
Belgium: Courtois – Vermaelen, Denayer, Boyata – Chadli, Witsel, De
Bruyne (90+1. Vanaken), Trossard (75. Meunier), Hazard – Doku (76.
Batshuayi), Lukaku (84. Benteke).
Finnország: Hradecky – Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy – Raitala,
Lod (90+1. Forss), Sparv (59. Schüller), Kamara, Uronen (70. Alho) –
Pohjanpalo (70. Kauko), Pukki (90+1. Jensen).

belga válogatott ellen. Mivel a belgák számára nem volt létfontosságú
a győzelem, hosszú ideig ez úgy
tűnt, sikerülhet is, azonban Hradeckyről, aki korábban többször hárított bravúrral, balszerencsésen
gólvonal mögé pattant egy labda,
aztán Lukaku villant még egyszer.
Ezzel Belgium is százszázalékos a
csoportban.
Koppenhágában Dánia az utolsó
esélyébe kapaszkodott, végleg
maga mögött hagyva az Eriksenügyet, a második félidőben ötödik
sebességbe kapcsolva átgázolt
Oroszországon. Ezzel hármas körbeverés alakult ki a csoportban,
nem volt mindegy a gólkülönbség

miatt az eredmény, és Dánia a maga
4-1-es sikerével a második lett a
csoportban, olyan körülmények között, hogy két meccs után még nulla
pontja volt. A kvartett harmadik helyéért szinte percenként változott a
helyzet, végül Finnország végzett a
harmadik helyen, de a három befejeződött csoportban a finnek az
utolsók a harmadikok közül, és így
igen csekély az esélyük a továbbjutásra.
Ami biztos már, hogy az A csoport 3. helyén végző Svájc ott lehet
a nyolcaddöntőkben, és megvan az
első párosítás is: Amszterdamban
Dánia és Wales küzd majd a negyeddöntős helyért.

Addig változtattak, amíg döntetlen lett

Czimbalmos Ferenc Attila
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Ákosfalváról és környékéről, illetve Marosvásárhelyről verbuválódott az a két öregfiú-csapat, amely péntek este összemérte erejét a
község műfüves pályáján, mintegy visszavágójaként egy tavaly szeptemberi összecsapásnak.
A megyeszékhelyi alakulatban a város labdarúgásának több ismert játékosa pályára lépett,
így Biró II. Levente, Sipos Árpád (AS Armata,
Metalotehnica), Sorin Boitoş (AS Armata, Unirea Nyárádtő), Peres Levente (AS Armata, Gloria Beszterce), Bálint Lajos (Elektromaros),
Robert Profir (Metalotehnica), Ördögh Attila
(Nyárádszereda), míg az ákosfalviaknál lehetőséget kapott többek közt a 64 éves Gáll Jenő (a
néhai Gáll Dezső labdarúgó bátyja), valamint a
helyi Napsugár SK vezetője, Móré Tibor is.
A tapasztaltabb marosvásárhelyiek hét gólt

rámoltak be az első félidőben az ákosfalviak kapujába, amire ők eggyel válaszoltak,
aztán a második játékrészben átalakították
mindkét csapat összeállítását, így a találkozó
10-10-es döntetlennel ért véget, aminek örömére a sportbázis büféjében értékelték ki a
helyzeteket, és közös vacsorával fejezték be
a napot.
A két csapat összetétele:
* Marosvásárhelyi öregfiúk: Biró II. Levente, Biró Sándor Mátyás (kapusok), Sipos
Árpád, Ördögh Attila (csk.), Nagy Marius, Bálint Lajos, Cristian Graur, Robert Profir, Peres
Levente és Sorin Boitoş – mezőnyjátékosok.
* Ákosfalvi öregfiúk – Bari Zoltán (kapus),
Májer Zsolt, Gáll Jenő, Tóth Sándor, Vajda
György Zsolt, Móré Tibor, Nagy Zsigmond,
Gáll Zoltán és Incze Kálmán (csk.).

Sipos Árpád: egyik meccsről a másikra

A találkozó napján éppen Marosvásárhelyen tartózkodó Sipos Árpádot barátja, Biró II. Levente (Laska) hívta meg a mérkőzésre. A Metalotehnica volt edzője, játékosa egy másik öregfiú-meccsről érkezett Ákosfalvára, ahová volt csapattársa, Ruszi József jóvoltából lehetett
hivatalos – vele nem csak a Metalotehnicánál, de a volt C osztályos Gyergyószentmiklósi Jövőnél is csapattársak voltak. „Örvendek, hogy újra Marosvásárhelyen futballozhattam, és találkozhattam barátaimmal, ismerőseimmel. Budapesten lakom már 2000 óta, oda járok innen
haza, ahol párom és egyik lányom családja, valamint két unokám tölti ki a hétköznapjaim. De
szívesen látogatok ide is haza, Vásárhelyre, ahol a másik lányom családja és a másik két unokám vár vissza” – mondta el a találkozó után Sipos Árpád.

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Jegyzőkönyv

Fotó: UEFA EURO 2020

C csoport, 3. forduló: Hollandia – Észak-Macedónia 3-0 (1-0)
Amszterdam, 16.000 néző, vezette: Kovács István (romániai).
Gólszerző: Depay (25.), Wijnaldum (51., 58.).
Sárga lap: Ristovski (18.), Musliu (48.), Alioski (65.), Kostadinov (84.).
Hollandia: Stekelenburg – Dumfries (46. Berghuis), de Vrij (46. Timber), de Ligt, Blind, van Aanholt – Wijnaldum, Gravenberch, de Jong
(79. Gakpo) – Depay (66. Weghorst), Malen (66. Promes).
Észak-Macedónia: Dimitrievski – Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski
– Bardhi (78. Stojanovski), Ademi (79. Nikolov) – Trickovski (56.
Churlinov), Elmas, Trajkovski (68. Hasani) – Pandev (68. Kostadinov).

Jegyzőkönyv

C csoport, 3. forduló: Ausztria – Ukrajna 1-0 (1-0)
Bukarest, Nemzeti Stadion, 10.472 néző, vezette: Cüneyt Cakir (török).
Gólszerző: Baumgartner (21.).
Ausztria: Bachmann – Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba, Schlager,
Laimer (72. Ilsanker), Grillitsch – Baumgartner (33. Schöpf), Sabitzer,
Arnautovic (90. Kalajdzic).
Ukrajna: Buscsan – Mikolenko (85. Beszegyin), Karavajev, Matvijenko, Zabarnij – Zincsenko, Szidorcsuk, Malinovszkij (46. Cihankov),
Saparenko (68. Marlos) – Jarmolenko, Jaremcsuk.

A magyar válogatottnak saját kezében a sorsa

A magyar labdarúgó-válogatott ma
abban a tudatban léphet pályára Németország vendégeként az Európa-bajnokságon,
hogy ha meglepetést okozva legyőzi esélyesebb riválisát, akkor biztosan nyolcaddöntőbe jut.
A magyarok sikerük esetén – éppen a
németeket megelőzve – legalább a harmadik helyen zárnának az F csoportban, a
négy pontjuk pedig mindenképpen elég
lenne a továbbjutáshoz, mivel a három befejeződött csoportból kettőben hárompontos a harmadik. Papíron ugyanakkor a
második hely is elérhető, ehhez a magyar
győzelmen túl a címvédő portugálok vereségére lenne szükség a Puskás Arénában, a világbajnok franciákkal szemben.
A németek számára sem tét nélküli az
összecsapás: a döntetlen mindenképpen
nyolcaddöntős szereplést érne számukra,
győzelemmel csoportelsők is lehetnek, viszont vereséggel kiszolgáltatottá válna a
helyzetük, mert ha közben a portugálok
pontot szereznének a franciák ellen, akkor
Joachim Löw együttese csoportutolsóként
kiesne.
„A portugálok elleni győzelem megérdemelt volt, amivel megérkeztünk a tornára, de a magyarok elleni mérkőzés
nehezebb lehet, mert nem nyílnak ki
annyira” – fogalmazott a németek Eb után
távozó szakvezetője, aki nem aggódik,
hogy csapata vereséggel rajtolt, mert szerinte ritkán ér a csúcsra olyan gárda, amelyik a csoportkörben villog. „A magyar
csapat ellen ott kell folytatnunk, ahol a
portugálok ellen abbahagytuk” – tette
hozzá.
Magyar szempontból az egyik legfőbb
kérdés, hogy mennyit vett ki a nemzeti
együttes tagjaiból az előző két mérkőzés,
amelyen rengeteget futva fizikálisan nemhogy felvették a versenyt a jobb képességű ellenfelekkel szemben, még felül is
múlták őket ezen a téren. Marco Rossi
szövetségi kapitány ráadásul egy kivételtől eltekintve – Nego Loic váltotta
Lovrencsics Gergőt – ugyanazt a kezdőcsapatot küldte pályára a portugálok és

a franciák ellen is, és valószínűsíthetően
ezúttal sem lesz sok változtatás. A jó eredmény elérésére akkor lehet esélyük a magyaroknak, ha fizikálisan a harmadik
meccset is végig bírják a játékosok. Kiváltképpen igaz ez annak fényében, hogy
a németeknek két szélvészgyors szélsőjük
van Joshua Kimmich és Robin Gosens
személyében.
Emellett legalább ugyanennyire fontos,
hogy a védelem szervezettsége ugyanolyan
jó legyen, mint az előző két meccsen, illetve a támadások esetében a kontráknál
szükség lesz a gyors és pontos passzokra,
valamint Sallai Roland kreativitására. Ami
viszont nehézséget okozhat, hogy ezúttal
nem űzi-hajtja majd 50 ezer magyar drukker a válogatottat, mint a Puskás Arénában. Ezúttal idegenben kell helytállnia
úgy, hogy a Münchenben engedélyezett
14 ezer néző többsége német lesz.
Mindkét együttesnél egy-egy támadó
sérülése boríthatja fel az edzők elképzelését: a németeknél Thomas Müller szereplése térdproblémák miatt kérdéses, míg a
magyaroknál a csapatkapitány, Szalai
Ádám agyrázkódás után lábadozik. Utóbbinál ugyanakkor minden vizsgálat negatív eredményt hozott, így vélhetően
bevethető lesz.
A találkozó ma 22 órakor kezdődik a
müncheni Allianz Arénában, a játékvezető
az az orosz Szergej Karaszjov lesz, aki az
előző Eb-n az 1-1-gyel zárult magyar–
izlandi meccsen fújta a sípot.

A mai program

* 19.00 óra: Szlovákia – Spanyolország
(E csoport, 3. forduló)
* 19.00 óra: Svédország – Lengyelország (E csoport, 3. forduló)
* 22.00 óra: Portugália – Franciaország
(F csoport, 3. forduló)
* 22.00 óra: Németország – MAGYARORSZÁG (F csoport, 3. forduló)

A mérkőzéseket az M4 Sport, a Pro TV
és a Pro X közvetíti.
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Megszűnik önálló intézményként működni a Stasi levéltára

Betagozódik a német szövetségi levéltár
szervezetébe

Az egykori Német Demokratikus Köztársaság (NDK) állambiztonsági
minisztériumának (Stasi) iratait kezelő hivatal (BStU) több
mint harminc év után megszűnik önálló intézményként létezni, és hamarosan
betagozódik a német szövetségi levéltár (Bundesarchiv) szervezetébe.

Mózes Edith

A Bundesarchiv átveszi a hivatal valamennyi – csaknem 1300 –
munkatársát, tovább működteti
berlini központját és 13 területi
archívumát.
A hivatal beolvasztását élesen
bírálták egykori NDK-s ellenzékiek és jelenlegi ellenzéki pártok,
hangsúlyozva, hogy a Stasi-levéltár mint önálló intézmény a rendszerváltás és az újraegyesítés
egyik fontos vívmánya.
Az integráció pártolói szerint
viszont éppen az országos levéltár szervezeti kerete a legfőbb
biztosíték arra, hogy hosszú
távon is megmaradjanak, és digitális formátumban is hozzáférhetők legyenek a Stasi-iratok.
A dokumentumok továbbra is
nyilvánosak
A keletnémet pártállam politikai rendőrségének dokumentumai továbbra is nyilvánosak és
kutathatók. Abban sincs változás,
hogy állami és önkormányzati
szervezetek iratbetekintést kérhetnek közszolgálati állás betöltése előtti ellenőrzéssel, bizalmas
munkakör betöltésére jelölt személyek és parlamenti képviselők
átvilágításával és kitüntetések
adományázását megelőző vizsgálattal kapcsolatban.
A szövetségi parlament (Bundestag) 2019-ben döntött arról,
hogy a BStU nem önálló szövetségi hivatalként, hanem az országos levéltár részeként működik

Roland Jahn, a BStU utolsó vezetője
(Forrás: Wikipedia)

tovább. A döntéssel elfogadták a
két intézmény vezetői által közösen kidolgozott tervet.
„Az NDK történelme nem csupán
a Stasi története”
Roland Jahn, a BStU utolsó
vezetője szerint az új működési
forma kifejezi, hogy az NDK történelme nem csupán a Stasi története.
„A diktatúra bukása utáni első
időszakban indokolt volt egy
külön hivatal fenntartása, de már
nem vagyunk a kilencvenes években” – mondta az újságíró-törté-

nész a napokban az RBB-Inforadiónak.
Az egyesüléssel szélesebb a
horizont, a történettudományi kutatások így sokkal inkább irányulnak majd a pártállam
egészének természetére, működésére és a diktatúrában élő egyén
szerepére, felelősségére – magyarázta Roland Jahn.
A BStU-nál több mint 111 folyókilométer aktát kezelnek
Az anyaghoz iratok mellett 1,7
millió fénykép, mikrofilm és dia
tartozik, és csaknem 30 ezer filmés hangfelvétel.
Az NDK bukása idején a Stasi
épületeiben nagy mennyiségű
összetépett iratot is találtak, több
mint 15 ezer dobozt és zsákot töltöttek meg a megsemmisítésre
előkészített
dokumentumok.
Ebből az anyagból kézzel és iratrekonstrukcióra fejlesztett szoftverekkel eddig 1,63 millió oldalt
állítottak helyre.
A hivatal legutóbbi összesítése
szerint az átvilágítási, jóvátételi,
nyugdíjügyi, valamint a tudományos természetű és a sajtótól érkezett megkeresésekkel együtt
7.353.885 iratbetekintési kérelmet dolgoztak fel.
Forrás: Euronews

Kegyelmet kap
kilenc elítélt katalán politikus

A spanyol kormány kegyelemben részesít kilenc elítélt és bebörtönzött katalán függetlenségi politikust. Ezt közölte
Pedro Sanchez miniszterelnök
egy barcelonai konferencián,
ahol a katalán társadalomnak
azt üzente: személyes célja az
egyetértés és az együttélés
helyreállítása.

Mózes Edith

„A spanyol kormány úgy döntött,
hogy szembenéz a problémával, és a
harmóniát keresi. Ez utat nyit a megbékélés, az egymásra találás felé.
Ezért az alkotmány szellemében beterjesztem a 9 elítélt (akiket 2019 októberében zendülés vádjával mondtak ki
bűnösnek, és ítéltek 13 év szabadságvesztésre) és bebörtönzött kegyelmi
indítványát – mondta.
A spanyol kormányfő bejelentését a
konferencia helyszínén, függetlensé-

Fotó: ISU/illusztráció

get kiáltva, katalán függetlenségi zászlót feltartva zavarta meg két aktivista.
„A múltnál fontosabbnak kell lennie a jövőnek” – folytatta Sanchez.
„Ezért – még ha meg is értjük a kegyelmet ellenzők indokait – a spanyol
kormány a megbékélés és az újraegyesítés mellett döntött. Ez mindannyiunknak lehetőséget biztosít az
újrakezdésre és arra, hogy ezúttal jobban csináljuk” – mondta.
Az épület bejáratával szemben
mintegy háromszáz szeparatista tüntető gyűlt össze, hogy így tiltakozzanak a miniszterelnök jelenléte ellen a
katalán fővárosban. „Se kegyelem, se
amnesztia, függetlenség!” – írták az
egyik transzparensre.
A legnagyobb spanyol ellenzéki
erőnek számító konzervatív Néppárt
(PP) elnöke azzal vádolta Sanchez
kormányát, hogy „eladja Spanyolországot a nacionalistáknak”.
Forrás: Euronews

Laschet az FT-nek: nincs
szükség hidegháborúra Kínával

Stasi-irattár – illusztráció (Forrás: Euronews)

Európai Számvevőszék:
az uniós agrártámogatások nem tették
éghajlatbarátabbá a mezőgazdaságot

Az éghajlat-politikára szánt uniós mezőgazdasági támogatások nem járultak hozzá a
mezőgazdaságból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás (ÜHG-kibocsátás) csökkentéséhez – jelentette ki az Európai Unió
luxembourgi központú számvevőszéke hétfőn.

Az uniós számvevőszék tájékoztatása szerint vizsgálatuk arra irányult, hogy a 2014 és 2020 közötti
közös agrárpolitika (KAP) támogatott-e olyan tevékenységeket, amelyek mérséklik az éghajlatváltozás
negatív hatásait, csökkenthetik a három fő forrásból
– az állattenyésztésből, a műtrágya és szerves trágya
használatából, valamint a földhasználatból – származó üvegházhatásúgáz-kibocsátást. Elemezték azt
is, hogy a KAP a 2014–2020-as időszakban jobban
ösztönözte-e az éghajlatváltozás hatásainak mérséklését eredményező tevékenységek elterjedését, mint
a 2007–2013-as időszakban.
A számvevők jelentésükben kiemelték: noha a
2014 és 2020 közötti uniós agrárkiadások bő egynegyedét, több mint 100 milliárd eurót éghajlatpolitikai
célokra irányozták elő, a mezőgazdaságból származó
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2010 óta nem csökkent. Véleményük szerint ennek oka az, hogy a
közös agrárpolitika által támogatott intézkedések
többsége alacsony éghajlatváltozás-mérséklési potenciállal bír, és a KAP nem ösztönzi az eredményes
éghajlatbarát termelési módok alkalmazását.
Közölték: az állatállománytól származó kibocsátások a mezőgazdasági kibocsátások mintegy felét
teszik ki, és nagyságuk 2010 óta nem csökkent. Ezek
a kibocsátások közvetlenül összefüggnek az állatállomány nagyságával, és kétharmad részben a szarvasmarhák okozzák. Az állatállománynak
tulajdonítható kibocsátások részaránya tovább nő az
állati takarmány előállításából származó kibocsátások miatt. A KAP azonban nem igyekezett korlátozni

az állatállomány számát, és ösztönzői sincsenek az
állomány csökkentésére.
A KAP piaci intézkedései közé tartozik az állati
termékek népszerűsítése, amelyek fogyasztása 2014
óta nem csökkent, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás
egyebek között emiatt nemhogy csökkent volna,
hanem azonos szinten maradt – emelték ki.
A jelentés szerint a műtrágyából és a szerves trágyából származó, a mezőgazdasági kibocsátások
közel egyharmadát kitevő kibocsátások 2010 és 2018
között megnőttek. Megállapították, hogy a KAP
olyan tevékenységeket támogat, mint például a biogazdálkodás és a nagymagvú hüvelyesek termesztése, amelyek csökkenthetik ugyan a műtrágyák
használatát, de nem egyértelmű, hogy ezek miként
befolyásolják a kibocsátást. Az olyan bizonyíthatóan
eredményesebb tevékenységek viszont, mint a trágyázás, a növények szükségleteihez igazító precíziós
gazdálkodási módszerek, kevés támogatásban részesültek – húzták alá. Kiemelték továbbá, hogy a KAP
az éghajlatváltozást súlyosbító tevékenységeket is támogat, például azáltal, hogy kifizetést biztosít azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik lecsapolt
tőzeglápokon folytatnak művelést. A vidékfejlesztési
alapokat fel lehetett volna használni a tőzeglápok
helyreállítására, de erre ritkán került sor – írták. A
2007–2013-as időszakhoz képest továbbá nem nőtt
a KAP keretében a szénmegkötési intézkedésekhez,
például az erdőtelepítéshez, az agrárerdészethez és a
szántóterületek gyepterületté alakításához nyújtott támogatás sem – tették hozzá.
A jelentéstevők mindezek ismeretében megállapították, noha a zöldítési törekvéseknek javítaniuk kellett volna a közös agrárpolitika környezetvédelmi
teljesítményét, mégsem ösztönözték a mezőgazdasági termelőket eredményes éghajlatbarát lépések
megtételére, így az éghajlatra gyakorolt hatásuk elhanyagolható volt. (MTI)

A Nyugatnak nincs szüksége
újabb hidegháborúra Kínával, és
Oroszország lekicsinylése sem
szolgálja a nyugati demokráciák
érdekeit – mondta a Financial Timesnak Armin Laschet, a német
Kereszténydemokrata
Unió
(CDU) elnöke.

Laschet, aki a CDU és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió
(CSU) közös kancellárjelöltjeként
indul a szeptemberi németországi parlamenti választáson, a londoni üzleti
napilap keddi kiadásában közölt interjúban alig burkoltan utalt arra, hogy
sok európai vezető kétkedéssel viszonyul Joe Biden amerikai elnök Kínával
szembeni kemény hozzáállásához.
„A kérdés az, hogy új konfliktus kialakulásához vezet-e, ha Kína féken
tartásáról beszélünk? Szükségünk vane egy új ellenfélre?” – fogalmazott a
német politikus.
Hozzátette: az európai válasz erre a
kérdésre óvatos, mivel igaz, hogy Kína
versenytárs és rendszerszintű rivális,
amelynek más a társadalmi modellje,
de egyben partner is, különösen olyan
ügyekben, mint a klímaváltozás.
Arra a kérdésre, hogy véleménye
szerint Biden új hidegháborúba próbálja-e belesodorni Európát Kínával,
Armin Laschet azt mondta: az amerikai
elnöknek igaza van, amikor Kínát a
Nyugattal szembeni egyik legnagyobb
kihívásként tartja számon, például az új
technológiák kifejlesztése terén, és Bidennek abban is igaza van, hogy meg
kell erősíteni a demokráciák közötti
együttműködést.
A Nyugatnak azonban el kell kerülnie, hogy a Kínával folytatott geopolitikai versengésében a hidegháborús
mentalitás kerekedjen felül – mondta a
CDU elnöke.
Hangsúlyozta: Németország soha
nem fog visszariadni attól, hogy kritikus fontosságú ügyekkel foglalkozzon.
„Nem vagyok azonban biztos abban,
hogy ha mindig hangosan, agresszívan
és nyilvánosan szót emelünk egy ország emberi jogi helyzete miatt, az valóban javulást eredményez-e” –
fogalmazott. Hozzátette: az emberi
jogok terén „gyakran többet lehet elérni

az egyes országok vezetőivel tartott
magánbeszélgetéseken, mint ha ugyanerről sajtóértekezleteken beszélünk”.
Armin Laschet szerint a Nyugatnak
kísérletet kell tennie arra, hogy Oroszországgal is észszerű kapcsolatot alakítson ki, mivel sem Európa, sem az
Egyesült Államok érdekeit nem szolgálta Oroszország figyelmen kívül hagyása vagy lekicsinylése.
A CDU vezetője elismerően szólt
arról, hogy Joe Biden Genfben tárgyalóasztalhoz ült Vlagyimir Putyin orosz
elnökkel.
Laschet az interjúban kifogásolta
ugyanakkor, hogy Barack Obama volt
amerikai elnök annak idején regionális
hatalomként jellemezte Oroszországot.
A német politikus szerint ugyanis ez
volt az egyik oka annak, hogy az elmúlt
évtizedben feszültebbé vált a viszony
Moszkva és a Nyugat között.
Oroszország a világ legnagyobb országa, és nukleáris hatalom – hangsúlyozta az interjúban Armin Laschet.
A CDU és a CSU közös kancellárjelöltje védelmébe vette az Északi
Áramlat-2 orosz–német gázvezetékberuházást, mondván: Németországnak
több földgázra lesz szüksége az atomerőművek és a szénerőművek leépítése
nyomán.
Laschet hozzátette azonban: a vezetékrendszernek nem szabad Ukrajna elleni geopolitikai eszközzé válnia,
Ukrajna érdekeit meg kell védeni, és ha
Oroszország ehhez nem tartja magát,
az Északi Áramlat-2 megépítéséről
szóló megállapodás alapjai „megszűnnek létezni”.
Az Európai Unióról szólva Armin
Laschet kijelentette, hogy mind szorosabb unióra van szükség, és több területen kell meghonosítani a minősített
többségű szavazási rendszert, beleértve
a külpolitikát.
Megerősített hatáskörű gazdasági
biztosra is szükség van, és az EU-nak
el kell indulnia a közös gazdaságpolitika felé is, nem lehet megállni a közös
monetáris politikánál, emellett lépéseket kell tenni egy közös európai alkotmány
kidolgozása
felé
–
hangsúlyozta a CDU elnöke a Financial Timesnak adott interjúban. (MTI)
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Tánc és ünnep

Elkezdődött a Magyar Állami
Népi Együttes jubileumi
évada

Fennállásának 70. évfordulóját ünnepli Magyarország
első számú hivatásos néptáncegyüttese, a Magyar Állami Népi Együttes. A színes
programkínálatú jubileumi
évad hivatalosan is megkezdődött, és a jövő év tavaszáig tart. Az együttes ebben
az évben több külhoni helyszínen is ízelítőt ad művészetéből.

A „Hopp ide tisztán, szép palútt
deszkán” kezdetű menyasszonytánccal, Bartók Béla nagymegyeri
gyűjtésével köszöntötték a művészek a Magyar Állami Népi Együttes hetvenedik jubileumára érkező
újságírókat a csütörtöki ünnepi sajtótájékoztatón. E felvidéki dallamot Rábai Miklós koreográfiájában, az Ecseri lakodalmasban is feldolgozta, s az együttes e
produkcióval mutatkozott be
1951-ben a Városi Színházban. Az
elmúlt hét évtizedben Rábai Miklóst a vezetésben többek között
Tímár Sándor, majd Mihályi
Gábor követte, történetének három
nagy korszaka alatt a Magyar Állami Népi Együttes az ország legrangosabb néptáncegyüttesévé
vált; színpompás, gazdag repertoárja a világ legtöbbet utazó társulatainak rangjára emelte. A hét
évtizedes fennállása alatt négy világrész félszáz országának színpadain lépett fel, és több mint
ötmillió néző ünnepelte világszerte
nagy sikerű műsorait.
A jubileumi évadot a 70 év színei című ünnepi darabjukkal nyitják, s gesztusértékű, hogy az
összeállítást először a pandémiá-

ban helytálló egészségügyi dolgozóknak adták elő.
A jeles évad a hetven évet felölelő Tánc-ünnep című nagyszabású gálaműsorral folytatódik,
amelyet július 23-án a Szegedi
Szabadtéri Játékokon láthat a közönség. A korokon átívelő előadás
az ötvenes évektől napjainkig
tárja a nézők elé a legendás együttes művészetét. Június 24-én mutatják
be
az
együttes
mindennapjaiba bepillantást engedő egyedülálló fotóalbumot
Váradi Levente fotóművész képeiből. A Végtelen motívum című
kötet gazdag képanyaga a jubileumra készült, és a Magyar Állami
Népi Együttes előadásait és a kulisszák mögötti életét örökíti meg.
Egy szabadtéri kiállítás is felidézi
a sikeres évtizedeket, a Hetven év
alatt a világ körül című tárlatot az
együttes székháza előtti Corvin
téren tekinthetik meg az érdeklődők.
A Magyar Állami Népi Együttes
a határon túli magyarság körében
is nagyon népszerű. Az elmúlt
évben, az augusztus 25-26-ai muravidéki nagy sikerű előadás-sorozat után az együttes vezetői még
nem tudták, hogy életükben hoszszabb szilencium következik. Így
a hazai fellépések mellett a határon
túl és Európa-szerte is turnézik
idén a társulat, augusztus végén a
vajdasági Zentán vendégeskedik,
szeptember közepén pedig Erdélyben lép fel több helyszínen. Októberben Londonba látogatnak el, és
a Milánóban is nagy sikert aratott
Liszt-mozaikokkal állnak színpadra.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A PLASMATERM RT. alkalmaz ELEKTRONIKUS MÉRNÖKÖT
és KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐT, valamint VIASZ- ÉS
KÉREGKÉSZÍTŐ MŰHELYÜNKBE, illetve ÖNTÉSI UTÓMUNKÁLATOKRA ALKALMAS SZEMÉLYT. A munka három váltásban
történik, a betanítást vállaljuk. Érdeklődni naponta a következő telefonszámokon: 0730-708-011, 0265/268-712. Önéletrajzokat a secretariat@plasmaterm.ro e-mail-címre vagy személyesen a cég
székhelyén, a Bodoni utca 66A szám alatt várunk. (65673-I)

A TIMKO PÉKSÉG SZEMÉLYZETET alkalmaz. Érdeklődni lehet
a cég székhelyén: Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 85. szám alatt
vagy a 0756-128-310-es és a 0756-128-313-as telefonszámon.
(65665-I)

A GEDEON RICHTER ROMÂNIA RT. alkalmaz GÉPLAKATOST, KAZÁNFŰTŐT (gőzkazánhoz), valamint ELEKTROMECHANIKUST. Az
önéletrajzokat
a
cég
székhelyén,
Marosvásárhelyen, a Cuza Vodă utca 99-105. szám alatt lehet benyújtani, vagy a cariere@gedeon-richter.ro e-mail-címre elküldeni. Bővebb felvilágosítás a 0265/201-229-es telefonszámon. (65735)

A SANTA JÁRÓBETEG-RENDELŐ ORVOSI ASSZISZTENST
alkalmaz. Részletekért hívja a 0770-324-376 vagy a 0265/217-017es telefonszámot. (-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és
GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére:

• GYAKORNOK PSZICHOLÓGUS – két állás a családi
gyermekgondozási osztályon;

• SZOCIÁLIS DOLGOZÓ – két állás a Maros megyei Venus
védett háznál.
Az írásbeli vizsga 2021. július 15-én 10 órakor lesz,
az állásinterjú az írásbeli vizsgát követő legtöbb négy
munkanapon belül, esetenként a gyakorlati vizsgát
követően.
A versenyvizsgára a dossziékat július 7-én 15 óráig kell
benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es
telefonszámokon. (sz.-I)
A SALUBRIS WASTE MANAGEMENT,
a kerelőszentpáli biológiai és mechanikai hulladékkezelő
állomás engedélyezett üzemeltetője
felhívja
a marosvásárhelyi és környéki (2-es övezet), valamint a
szászrégeni (4-es övezet) szilárd települési hulladékot
összegyűjtő cégek és területi közigazgatási egységek (UAT)
figyelmét, hogy átvehetik az összes elfogadott
kezelendő/hasznosítandó települési hulladékot. (65730)
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65669-I)

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

ADÁSVÉTEL

VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőfel-

újítást, Lindab lemezből tetőkészítést és

bármilyen munkát. Tel. 0754-553-856,

Jani. (12099)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-

tok. Tel. 0755-825-502. (12220-I)

MEGEMLÉKEZÉS

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-

sárolnék. Az elszállítását és forga-

lomból való törlését vállalom. Tel.

0748-882-828. (12172-I)
VÁSÁROLUNK

új

bakelitlemezeket.
(12194)

Tel.

és

használt

0740-280-126.

házlakást, lehet bútorozatlan is. Tel.

0740-405-624. (12259-I)

ELADÓ 3 szobás, II. emeleti tömb-

házlakás a Szabadság (Libertăţii) utcában. Tel. 0739-679-253. (12266)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)

ENGEDÉLYEZETT
tetőkészítést
mindenféle

cserépforgatást,

cég

bármilyen
kisebb

ácsmunkát,

vállal

anyagból,

javítást,

festést,

vakolást, bádogosmunkát, régi épület
lebontását, szigetelést. Nyugdíjasoknak

18% kedvezmény. A kiszállás ingyenes.

Tel. 0736-270-341. (11688)

hogy 2021. június 20-án, életének

82. évében örökre eltávozott közülünk.

Felejthetetlen

halottunktól

a

meggyesfalvi református temető-

ben veszünk búcsút 2021. június

23-án, szerdán 12 órakor, katoli-

kus szertartás szerint. Emlékét

soha el nem múló szeretettel

megőrizzük szívünkben.

Szerető férje, a gyerekek, unokái,
dédunokái, menye, testvérei és

azok családja, rokonai, barátai,

jó

szomszédai,

ismerősei.

(12260-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy szeretett édes-

anyánk,

özv. DEMETER ÁGNES
(szül. TAKÁCS)

a Számológépgyár
volt alkalmazottja

életének 70. évében tragikus hir-

telenséggel örökre itthagyott

bennünket.

Június 22-én, kedden 18 órától a

marosvásárhelyi római katolikus

temető felső kápolnájánál bú-

csúztak tőle szerető lányai.

Temetése június 23-án, szerdán
14 órától ugyanott, református

szertartás szerint.

Szívünk legmélyebb fájdalmával

rátok, jó szomszédok, ismerő-

Kegyelettel és szeretettel emlé-

sök.

MOLDOVÁN ANNÁRA, július 8-

(12246-I)

kezünk,

án

június

MOLDOVÁN

22-én

SÁNDORRA

(idős) haláluk 25 éves évforduló-

ELHALÁLOZÁS

telor utcában. Tel. 0751-504-271.

BÉRELNÉK 1 vagy 2 szobás tömb-

CZEGŐ ROZÁLIÁT

született SZABÓ ROZÁLIA

Cecike és Ildikó, a rokonok, ba-

ELADÓ I. emeleti garzon a Depozi-

(12240-I)

azokkal, akik szerették és ismer-

ték a szovátai születésű

búcsúzunk tőle: szerető lányai,

ján. Szeretteik. (12258)

LAKÁS

Mély fájdalommal tudatjuk mind-

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett férj, édesapa, nagytata,

testvér, sógor, jó barát, a harcói
születésű

id. SZILÁGYI JÓZSEF

2021. június 15-én, életének 79.

évében csendesen megpihent.

Drága

emléke

szívünkben

örökké élni fog. Nyugodjon béké-

Szívünkben örökké élni fogsz!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett feleség, édesanya,
testvér, nagymama, anyós, sógornő és jó szomszéd,

BARICZ MÁRTA
szül. PUSKÁS

életének 71. évében, 2021. június

21-én, hosszú szenvedés után
szerető

Úrban.

tól lesz a koronkai ravatalozóból,

református szertartás szerint.

Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (12256-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

megnyugodva tudatjuk, hogy a

gyarói születésű

VIRGINÁS ISTVÁN

életének 92. évében hosszú

szenvedés után csendesen megpihent.

Temetése június 24-én 13 órakor

lesz a marosvásárhelyi reformá-

tus temetőben.

A gyászoló család. (-I)

az

Drága halottunk temetése 2021.

Fájó szívvel, de Isten akaratában
testvér, sógor és jó barát, a ma-

megpihent

június 24-én, csütörtökön 15 órá-

ben! (p.-I)

szeretett férj, édesapa, nagytata,

szíve

Őszinte részvétünket fejezzük
ki

kolléganőnknek,

Ildikónak

és

Demeter

testvérének,

Cecinek,

együttérzünk

velük

elhunyta

miatt

mély

szeretett

fájdalmukban.

ÉDESANYJUK
érzett

Nyugodjon

békében! A Közegészségügyi
Igazgatóság laboratóriumának
munkaközössége. (-I)
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Megjelent Henter Andrea Erzsébet kertészmérnök Üzenetek Isten gyógyító kertjéből című gyógynövényeskötete.
ERDŐK, MEZŐK VADON ÉLŐ
GYÓGYÍTÓ NÖVÉNYEI
Megrendelhető a www.garabontzia.eu
oldalon, vagy megvásárolható Marosvásárhelyen, a Forradalom utca 4. szám
alatt.
Nagyanyáink úgy tanították, hogy
minden növény, amire szükségünk van,
megterem a közvetlen környezetünkben,
Isten oda teremti számunkra.
Erről ír dr. Csapó József is az 1775ben megjelent könyvében: „Mert
ugyanis a Füvek az egészséges testnek táplálására is szolgálnak,
avagy nem tetszik-é ki ezekből az Istennek Jósága...”
Hogy az otthonunk közelében olyan gyógynövények teremnek,
amelyekre szükségünk van, azt jómagam is sokszor tapasztaltam
már az elmúlt évek során. A kertemben ott nőtt szabadon a cickafark, a pitypang, a tejoltó galaj, a pázsit pedig kakukkfűillatot
árasztott. Az elmúlt év tavaszán lenyűgözött a rengeteg gyermekláncfű látványa az utak mentén. Csodálatos aranymezők tűntek
fel, bármerre jártam.
A növények sokasága a termésbóbitáknak köszönhető, amelyek
a növény kérésére apró szárnyakkal születtek, ahogy ezt Tompa
Mihály meséjében olvassuk.
A bánatos pitypang, amelynek honvágya volt, mert távoli országból került erre a vidékre, arra kérte a virágok tündérét, hogy legalább a gyerekei jussanak el az őshazába, ha már ő sohasem
láthatja többé a szeretett vidéket.
Ezért a csodatevő erejű tündér a pitypang magvait apró szárnyakkal látta el, és amikor a bóbitákba belekap a szél, repíti őket
hegyen-völgyön át.
Az égiek megteremtik számunkra, hogy az egészségünket segítő
növények minél elérhetőbbek legyenek. És mindig a megfelelő pillanatban, csak figyelnünk kell rájuk.
Akik kertes házban laknak, gyomnövényként a fűben vagy az
utak mellett fedezhetnek fel olyan gyógynövényt, amire épp szükségük van, akik viszont panellakásban élnek, jó, ha odafigyelnek a
parkolóhelyek vagy a közeli zöldövezet vadon élő növényeire.
Ahogy a pitypangbóbita üzenni tud messzi földeken át, úgy üzen
Isten is nekünk a gyógyfüvek által.
Ezért azt javaslom, figyeljünk oda a környezetünkben felbukkanó növényekre, ugyanis megtörténhet, hogy pont nekünk hoznak
fontos üzenetet.
Szeretettel a szerző

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,

www.bookyard.ro

