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A Székely Mezőség ékessége

Felszentelték az új mezőpaniti templomot

Elégedettek az
aszfaltozott
utcákkal

Tavaly nyáron látott hozzá a kivitelező
tizenöt nagyobb utca korszerűsítéséhez Makfalván és Hármasfaluban. A
munkálatokat befejezték, a projektet
lezárták.

____________2.
Leállhatnak
a középítkezések

Az Autópálya-építők Romániai Egyesülete (román rövidítése ARCA) sajtónyilatkozatban hívta fel a közvélemény
figyelmét arra, hogy az építőanyag-piacon elszabadult árak miatt veszélybe
kerülhetnek az infrastrukturális beruházások.

A gyülekezet összefogásával, az Erdélyi Református Egyházkerület és a magyar kormány támogatásával megépült a Székely Mezőség leszebb és legnagyobb temploma, amelyet
július 18-án, vasárnap szenteltek fel Kató Béla püspök, Varga
Mihály, Magyarország pénzügyminisztere, miniszterelnök-helyettese, Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja, Zolcsák Péter építész, Jakab István esperes,
továbbá megyei és helyi elöljárók jelenlétében. A régi helyébe épült korszerű és esztétikailag kifogástalan templom
környezete is megszépült, a falu ékessége lett.

Mezey Sarolta

Fotó: Kiss Gábor

A templomszentelés is az építkezéshez mérhető kivételes esemény
volt, hiszen a falu apraját-nagyját ünneplőbe öltöztette.
Az eseményre érkező rangos vendégeket Kovács Tibor református lelkész és Bodó Előd Barna polgármester huszárok kíséretében várta a falu
bejáratnánál, a gyermekek és az ifjak népviseletben üdvözölték őket.
Az ünnepi istentisztelet előtt a templom falán levő emléktáblát Kató
Béla püspök és Varga Mihály miniszter leplezte le. Ezen ez áll: „Mert
csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem
romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.”
Jer 29,11
(Folytatás a 7. oldalon)

____________4.
Látványos
fejlesztések
Gyulakuta községben

A megye egyik dinamikusan fejlődő
nagyközségében Varga József polgármester irányítása alatt azon dolgoztak,
hogy a község minden egyes települése részesüljön valami új, korszerűsítési, fejlesztési, árvízvédelmi, illetve
katasztrófelhárítási munkálatból.

____________6.

Felelősségtudat…

Mózes Edith

Múlt csütörtökön hatalmas vihar csapott le Abrudbánya és Topánfalva környékére, házak sora dőlt össze, emberek százait kellett
kilakoltatni, gazdaságokat, gépkocsikat sodort el az ár, megyei utak
váltak járhatatlanná, több mint 7000 háztartás maradt áram nélkül.
Azóta is katasztrofális állapotok uralkodnak Fehér megyében. Több
száz tűzoltó, csendőr, rendőr, önkéntes menti, ami még menthető. És
még nem múlt el a veszély, országszerte további viharokra, heves
esőzésekre, árvizekre figyelmeztetnek a meteorológusok.
Két napja pusztított már az árvíz, amire a kormányfőnek eszébe
jutott, hogy reagálni illenék, és szombat délután írt egy Facebookbejegyzést. Eszerint folyamatosan tájékoztatta őt a katasztrófavédelmi felügyelőség, beszélt a belügyminiszterrel és Raed Arafattal.
Azt írta, a kilakoltatott emberek visszatértek otthonukba, és dolgoznak a járhatatlanná vált utak felszabadításán is. A miniszterelnök
pedig várja a megye prefektusának jelentését, majd utána a kormány
minden segítséget megad az árvízkárosultaknak.
Aztán négy nap elteltével rövid időre személyesen is megjelent a
természeti katasztrófa színhelyén. Ott kijelentette: elégedett a Roalert
működésével, hogy idejében kaptak figyelmeztetést az érintettek (holott, mint kiderült, az az árhullám levonulása után történt meg), és
még egyszer „biztosította” az embereket, hogy miután a prefektus jelenti a károkat, azonnal gondoskodik a – fix összegű – segélyekről.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 49 perckor,
lenyugszik
21 óra 8 perckor.
Az év 201. napja,
hátravan 164 nap.

Ma ILLÉS, holnap DÁNIEL és
DANIELLA napja.
DÁNIEL: héber eredetű, jelentése: Isten az én bírám. Daniella a
név női alakja.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elégedettek az aszfaltozott utcákkal

Makfalván és Hármasfaluban tizenöt utca kapott aszfaltburkolatot

millió lejes támogatási szerződés mellett a községi önkormányzatnak egyéb, mintegy 530 ezer lejes költségtételt is
be kellett vállalnia, hogy a projekt megvalósuljon. Ebből
közel 291 ezer lejjel kellett hozzájáruljanak a kivitelezési
költségekhez, ugyanis a törvénykezés változása miatt
2019-től megnőttek az építkezésben alkalmazott bérek, ezt
pedig 2016-ban nem lehetett előre látni. Ugyanakkor a
szerződés aláírásakor az önkormányzat önrészként felvállalta, hogy Hármasfaluban a Gábor utcában a vasúti átjárónál a síneket felemelteti az új aszfaltszőnyeg szintjére.
Ez több mint 161 ezer lejbe került.
Ezzel a projekttel még nem oldódott meg a két település
utcáinak burkolása, a kisebb mellékutcák aszfaltozása
ebben a tervben nem szerepelt. A község másik két településére, Szolokmába és Székelyabodba is egyelőre kövezett
községi utak vezetnek. Ezek korszerűsítése is napirenden
szerepel, és már készülnek is
az előtanulmányok – mondta
el érdeklődésünkre a polgármester. A szolokmai bekötő út
korszerűsítésére néhány éve
kaptak egy kiutalást a kormánytól, akkor abból egy röszakaszon
videbb
aszfaltoztak, de a két település
közötti rész még mindig burkolatlan. E két községi út mellett tavaly az önkormányzat
további hat projektre nyújtott
be támogatási kérelmet az Országos Beruházási Társasághoz (CNI), azóta elkészültek
ezek előtanulmányai, beszerezték a különböző engedélyeket is, így most már csak
arra várnak, hogy a Fejlesztési
és Közmunkálatügyi Minisztérium pénzt ítéljen meg és támogatási
szerződéseket
kössön – részletezte némileg
Fotó: Gligor Róbert László
kétkedve Vass Imre.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Facebook-oldalán jelent meg a közlemény, amely arról tájékoztatja az
utazóközönséget, hogy a városi közszállítási vállalat július
17-től naponta indít autóbuszt a Somostetőre azok számára,
akik kis időt szeretnének a szabadban tölteni, vagy az állatkertet látogatnák meg. A járatok naponta, a nyári vakáció
végéig, azaz szeptember 21-ig üzemelnek. A busz menetrendjét az alábbiakban olvashatják.
Menetrend munkanapokon: a Közszállítási Vállalat autóbuszállomása – ITA – Bodoni utca – Olimp – Cosmos –
Avram Iancu Líceum – Rózsák tere – Somostető – Színház
tér – Cseresznyefa megálló – Kövesdomb – Csukás – 11.
Sz. Általános Iskola – Plasmaterm – a Közszállítási Vállalat autóbuszállomása.
Indulási időpontok munkanapokon: a Közszállítási Vállalat autóbuszállomása (Béga utca 2. szám) – 09:30, 11:30,

13:30, 15:30, 17:30, 19:30; Somostető – 10:30, 12:30,
16:30, 18:30, 20:30.
Menetrend munkaszüneti napokon: a Közszállítási Vállalat autóbuszállomása – ITA – Bodoni utca – Olimp – Cosmos – Avram Iancu Líceum – Iuliu Hossu (Bolgárok tere)
– Napipiac – Corvin Mátyás – Electrica – Székely Vértanúk – Somostető – Lakosság-nyilvántartó – Aranykakas –
Sportcsarnok – Cuza Voda – Iuliu Maniu – Cseresznyefa
megálló – Kövesdomb – Csukás – 11. Sz. Általános Iskola
– Plasmaterm – a Közszállítási Vállalat autóbuszállomása.
Indulási időpontok munkaszüneti napokon: a Közszállítási Vállalat autóbuszállomása (Béga utca 2. szám) –
09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30; Somostető –
10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30.
További részletek a https://rb.gy/wn0of6 linken olvashatók. (Knb.)

Augusztus 16-tól be lehet iratkozni az Erdélyi Református Egyházkerülethez tartozó kántor-tanítóképzőbe, amely
egyben a Károli Gáspár Református Egyetem székhelyen
kívüli tagozata. A tanító–óvodapedagógus szak nappali tagozatán tandíjmentes helyekre, a levelező tagozaton részben költségtérítéses helyekre várják a jelentkezőket.
Levelező tagozaton kétéves posztliceális rendszerű kántorképzésre is lehet jelentkezni, amelynek eredményeként

megszerezhető az egyházkerületi kántori oklevél. A kántor
szakot református, római katolikus, unitárius, evangélikus
és baptista felekezetű hallgatók közül bárki felveheti. A jelentkezés és beiratkozás augusztus 16-tól szeptember 4- ig
tart, az alkalmassági vizsgákra szeptember 14-én kerül sor.
További információkért érdeklődni lehet a 0737-789- 930as telefonszámon 9–13 óra között, illetve a
kantortanito@gmail.com e-mail-címen.

Tavaly nyáron látott hozzá a kivitelező tizenöt
nagyobb utca korszerűsítéséhez Makfalván és
Hármasfaluban. A munkálatokat befejezték, a
projektet lezárták.

Öt éve nyert támogatást a makfalvi önkormányzat a
község két nagy településén mellékutcák korszerűsítésére.
Két évbe telt az engedélyeztetés, tervezés és a közbeszerzési eljárás, ezt követően kiválasztották a kivitelezőt is, de
a munkálatok csak tavaly júniusban kezdődhettek el. Tizenöt utca kapott szilárd burkolatot 5,5 kilométer hosszan,
ugyanakkor a sáncokat is kibetonozták az érintett szakaszokon. A kivitelezési időszak átnyúlt az idei évre is, de
minden munkálatot sikerült befejezni, a lakosság is elégedett a kivitelezéssel, a kifizetési ügynökség is és az önkormányzat is aláírta az átvételt, így a projektet le is zárták –
tudtuk meg Vass Imre makfalvi polgármestertől. Az 5,55

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Bemutatták munkáikat a Sapientia
Média Tanszékének végzősei

Nagy volt az érdeklődés július 9-10-én a Média Tanszék
végzős hallgatóinak alkotásai iránt a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán. A First Cut IV című, kétnapos eseményen a
frissen elkészült filmek mellett fotókiállításokat, álló- és
mozgóképes installációkat is megtekinthettek a jelenlévők.
A 2021-es végzősök filmjei az élet egy-egy szeletét viszik
vászonra. A fotókiállítások között van, amely az elmúlt év
központi tapasztalatára, a bezártságra fókuszál, máshol
pedig az álomvilágban felszínre törő vágyak és traumák
vagy épp a test szépsége kerül előtérbe. Az installációk a
mindennapok mellékesnek tűnő részleteit mutatták be,
hangsúlyt fektetve a folyamatos változásra, a küzdelemre.
Az alkotások leírása elolvasható a film.sapientia.ro honlapon. A tervek szerint a Kolozsvári Magyar Napok és a Nagybányai Magyar Napok keretében is találkozni lehet majd az
alkotások egy részével és esetenként alkotóikkal is.

Csütörtökig választhatnak
középiskolát

Július 22-éig, csütörtökig választhatnak a meghirdetett kilencedik osztályokból azok a nyolcadik osztályt végzett diákok, akik részt vettek az országos képességfelmérőn. Az
űrlapokat szüleik és osztályfőnökük jelenlétében töltik ki. A
médiák szerinti számítógépes elosztásra július 24-én,
szombaton kerül sor, ezt követően 25–28-a között iratkozhatnak be a diákok azon tanintézetbe, amelybe felvételt
nyertek. A betöltetlenül maradt helyeket július 29-én teszik
közzé a megyei tanfelügyelőségek. Az első elosztás után
beiskolázatlanul maradt diákok július 29. – augusztus 5. között választhatnak a rendelkezésre álló helyekből.

Kirándulás Székelyudvarhelyre

A Maros Megyei Magyar Nyugdíjasok Klubja, valamint az
Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez július 24-én
(szombaton) Székelyudvarhelyre és a Szejkére. Érdeklődni
a 0744-928-299-es telefonszámon lehet, a jelentkezőktől
kérik az oltási igazolást. Utolsó jelentkezési nap: július 22.

Kirándulás kiállításra

A szovátai Bernády Közművelődési Egylet kirándulást szervez a Csíki Székely Múzeum Lányok, asszonyok Nagy Imre
művészetében című kiállításának megtekintésére július 25én, vasárnap. Indulás 8 órakor a szovátai kisállomásról. Jelentkeznie és további információkat kérni a 0726-916-820
vagy a 0762-254-729-es telefonszámokon, személyesen a
Kusztos Endre-emlékházban. Részvételi díj legtöbb 65 lej,
ami tartalmazza az utazást, illetve a csoportos, kedvezményes múzeumi belépőt.

Terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 30. – szeptember 10.
között 12 napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják már most
mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon.
Helyszín: Magyarózd, Terápiás Otthon (Marosludastól 15
km-re, Maros megye). Jelentkezési határidő: augusztus 26.
Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: Marosvásárhely és környéke: Deé
Lukács Éva – 0265-254460.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Új autóbuszjárat a Somostetőre

Jelentkezőket várnak a kántor-tanítóképző főiskolára

RENDEZVÉNYEK

Somostetői összejövetel
nyugdíjasoknak

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei
fiókja a járványügyi szabályok betartásával szabadtéri
együttlétet szervez tagjai számára július 22-én, csütörtökön a Somostetőn. A programban állatkerti látogatás
is szerepel. Feliratkozni keddtől péntekig 10 és 13 óra
között lehet a Maros megyei fiók marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám alatti, emeleti székhelyén.

Egy életmentő történet

Zsolt Péter Egy életmentő történet című regényét mutatják be július 25-én, vasárnap 12 órától a Bolyai téri

unitárius egyházközség Dersi János termében. A regény azt az időszakot dolgozza fel, amikor Márton Áron
börtönben raboskodott. Kiszabadulása földalatti vallási
szerveződéseknek köszönhető. Mindezt a regény történelmi hűséggel – tehát unitárius, református, kommunista vezetőket, s főként szerzeteseket szerepeltetve –,
de egy 12. századi híres szerelmi történetet újra elmesélve mutatja be.

Nyárádmente Fesztivál

Július 29. – augusztus 1. között ismét megtartják a Nyárádmente Fesztivált Nyárádszeredában. A rendezvény
programját a szervezők egyelőre nem hozták nyilvánosságra, azonban annyit közzétettek, hogy több népszerű
együttes lép fel, többek között a Bagossy Brothers
Company, az Intim Torna Illegál, a gyergyószentmiklósi
4S Street, és Kiss Kata zenekara.
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A terrorizmus vádjával elítélt székelyek szabadon
bocsátásáról döntött a törvényszék

Jogerős ítéletben hagyta jóvá a Brassó Megyei Törvényszék a terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi
Beke István és Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra
helyezését – közölte közösségi oldalán hétfőn
Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) parlamenti képviselője, aki a két elítélt családjától értesült a kedvező ítéletről.

A törvényszéki határozatok kivonata a déli órákban még
nem jelent meg a romániai bíróságok portálján. Az ötéves börtönbüntetését töltő székelyföldi férfiakat várhatóan még a hétfői nap folyamán szabadon bocsátják a feketehalmi börtönből.
Beke István és Szőcs Zoltán 2020 májusa óta kérhette a feltételes szabadlábra helyezését. Azóta négy, erre vonatkozó kérést nyújtottak be, a börtön illetékes bizottsága a jó
magaviseletük alapján valamennyi esetben ajánlotta a szabadon bocsátást. Beke István eddigi kéréseit rendre elutasították
a bíróságok. Szőcs Zoltán szabadon bocsátását már két korábbi alkalommal is elrendelte a Brassói Bíróság, az ügyészség
fellebbezése után azonban a Brassó Megyei Törvényszék
megváltoztatta a döntést.
A terrorizmus vádjával elítélt székely férfiaknak hat hónap
múlva lejár a büntetésük.
Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018. július 4-én ítélte 5-5 év

letöltendő börtönbüntetésre a bukaresti legfelsőbb bíróság, terrorista cselekmények, illetve ezekre való felbujtás miatt. A
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi, illetve erdélyi elnöke ellen hozott ítélet általános
megdöbbenést váltott ki az erdélyi magyarság soraiban, hiszen
az első fokon eljáró Bukaresti Táblabíróság megalapozatlannak tartotta az ügyészség által összeállított vádirat nagyobb
részét, és csak 11, illetve 10 hónap börtönbüntetést rótt ki
rájuk, amennyit már korábban vizsgálati fogságban töltöttek.
Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt a romániai szervezett bűnözés
és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) állította bíróság elé,
mert lehallgatott beszélgetéseikből és a Beke István lakásán
talált petárdákból a hatóságok arra következtettek, hogy házi
készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén
2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén.
Az erdélyi magyar közvélemény az első pillanattól fogva
úgy tekintette, hogy koncepciós eljárás folyik a kézdivásárhelyi fiatalok ellen. Letartóztatásuk után hetekig tüntettek Kézdivásárhelyen. Jogerős elítélésük után több rendkívüli
perújítási kérelmet nyújtottak be, de ezek mindegyikét elutasították a romániai bíróságok. (MTI)

Rendszeres tesztelésre köteleznék Romániában
a beoltatlan egészségügyi alkalmazottakat

A koronavírus-fertőzések ütemének emelkedése
esetén Romániában rendszeres tesztelésre fogják
kötelezni saját költségükön a beoltatlan egészségügyi alkalmazottakat – jelentette be Ioana Mihailă
egészségügyi miniszter egy televíziós interjúban,
amelyet hétfőn ismertetett az Agerpres hírügynökség.

A miniszter arra hivatkozott, hogy az ingyenesen igényelhető oltás opcionális ugyan, de bizonyos ágazatokban – amilyen az egészségügyi ellátás is – a dolgozóknak tekintettel kell
lenniük azokra, akikkel érintkeznek, főleg, ha veszélyeztetett,
krónikus beteg páciensekről van szó. „Úgy gondolom, az
egészségügyi személyzet felelőssége, hogy ne veszélyeztesse
azokat, akikkel kapcsolatba kerül” – mondta a tárcavezető.
Mihailă szerint a jelenleg alacsony fertőzési adatok nem indokolják, hogy – az oltás kötelezővé tétele helyett – bevezessék az egészségügyben a kötelező tesztelést: erre várhatóan
akkor kerül sor, ha a kéthetes fertőzési ráta meghaladja a la-

kosság 1,5 ezrelékét. Leszögezte: a rendszeres tesztelés költségét nem fogják közpénzekből fedezni.
Az egészségügyi miniszter úgy vélekedett: a járvány negyedik hulláma a beoltatlanokat sújtja majd, hiszen a beoltottak
kevesebb mint egy százaléka kapta el a betegséget. Hozzátette:
a beoltott személyek, ha el is kapják a vírust, nem kerülnek súlyos állapotba. Ez a delta-vírustörzs esetében is igaz, ezért fontos, hogy azok is beoltassák magukat, akik már átestek a
betegségen.
A 19,3 milliós lakosságú Romániában eddig 4 millió 877
ezer ember – a beoltható, 12 év feletti lakosság 28,8 százaléka
– kapott legalább egy adag koronavírus elleni vakcinát. Az
utóbbi hónapban a beoltottak száma átlagosan napi tízezerrel
emelkedett. Az utolsó – vasárnap esti – jelentés az oltási hajlandóság további csökkenését jelzi: az oltáskampány kezdete
óta először csökkent ötezer alá a 24 óra alatt újonnan beoltott
román állampolgárok száma. (MTI)

Románia szerint szervezett keretek között,
a tagállamokkal kell vitát folytatni az új uniós
erdőstratégiáról

Szervezett keretek között kell vitát folytatni az Európai Bizottság által bemutatott új erdőstratégiáról,
hogy a tagállamok is kifejthessék véleményüket –
jelentette ki hétfőn Tánczos Barna környezetvédelmi
miniszter.

A tárcavezető egy sajtótájékoztatón közölte: Románia is
csatlakozott ahhoz az Ausztria által kezdeményezett nyílt levélhez, amelyben tizenegy tagállam részletes vitát kért az Európai Bizottság által pénteken elfogadott új erdőstratégiáról.
Tánczos kifejtette, Románia általában támogatja az unió által
meghatározott klímavédelmi és környezetvédelmi célokat, de
azt szeretné, hogy az új stratégiáról részletes vita legyen,
amelyben a tagállamok is kifejthetik véleményüket. Elmondta,
az Európai Bizottság többnyire az uniós polgárokat kérdezte
meg arról, hogy mit tartalmazzon az új stratégia, amely csak
pénteken jutott el hivatalos úton a tagállamokhoz.
Tánczos Barna leszögezte: a vita során azt kell tisztázni,
hogy a következő évtizedekben egyre növekvő erdő- és környezetvédelmi költségek pontosan mekkorák lesznek. Az új

stratégia csak két ponton utal a költségekre, ami nem elégséges. A mezőgazdasággal ellentétben, ahol a közös uniós agrárpolitikának köszönhetően a tagállamok jelentős támogatást
kapnak az EU-tól, az erdőgazdálkodást kizárólag a tagállamok
finanszírozzák nemzeti hatáskörben, ezért nem mindegy, hogy
mekkora költségek hárulnak rájuk a következő évtizedekben.
Tánczos szerint amennyiben korlátozzák az erdőkitermelést,
akkor valamilyen módon kárpótolni kell az erdőtulajdonosokat.
Az Európai Bizottság pénteken bejelentette, hogy az uniós
végrehajtó szerv elfogadta az európai zöldmegállapodás részét
képező, 2030-ig tartó időszakra szóló új uniós erdőstratégiát,
amely a természetes és őshonos erdők szigorú védelmét, a leromlott állapotú erdők helyreállítását, valamint a fenntartható
erdőgazdálkodás biztosítását tűzte ki célul. Az új erdőstratégia
hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió 2030-ra legalább 55
százalékkal csökkentse üvegházhatású gázkibocsátását, 2050re pedig teljes klímasemlegességet érjen el. (MTI)

Nőtt az építőipari termelés az EU-ban
és az euróövezetben májusban

Az elérhető adatok alapján májusban a legnagyobb havi nöNőtt az építőipari termelés az Európai Unióban és az
euróövezetben májusban havi és éves összevetés- vekedés Franciaországban volt 5,4 százalékkal, majd Lengyelország (+3,8 százalék) és Csehország (+3 százalék)
ben is.
Az uniós statisztikai hivatal (Eurostat) hétfőn azt közölte,
hogy az előzetes adatok szerint, szezonálisan kiigazítva, az euróövezet 19 tagállamában 0,9 százalékkal, az Európai Unió 27
tagállamában pedig 0,7 százalékkal nőtt az építőipari termelés
májusban az előző hónaphoz képest.
Éves összevetésben az euróövezetben 13,6 százalékkal, az
unió egészében pedig 11,6 százalékkal bővült az építőipari termelés. A jelentős növekedést részben a koronavírus-járvány
miatt hozott intézkedések következtében kialakult alacsony bázis
okozta. A statisztika havi és éves bontásban is meglehetősen hiányos, 11 országból ugyanis nincs májusra vonatkozó adat.

következett. A legnagyobb havi csökkenés Szlovéniában volt
7,5 százalékkal, amelyet Románia (-5,8 százalék) és Bulgária
(-2,4 százalék) követett.
Éves összevetésben a legnagyobb növekedés 23,9 százalékkal Franciaországban, 21 százalékkal Ausztriában és 18,7 százalékkal Magyarországon volt. Az Eurostat adatai alapján két
országban jegyeztek fel csökkenést, Svédországban 5,2 százalékost, Szlovéniában pedig 2,6 százalékost.
A 2020-as év egészét tekintve az euróövezetben 5,7 százalékkal, az unióban pedig 5,0 százalékkal esett vissza az építőipari termelés az előző évhez képest. (MTI)

Ország – világ
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Eltérő járműadó

Eltérő adót vezetne be az idősebb járművekre a környezetvédelmi miniszter. Erről hétfői sajtótájékoztatóján beszélt Tánczos Barna. A tárcavezető
elmondta, a régebbi autók romániai betiltásának jogi
akadályai vannak. Emlékeztetett arra, hogy Románia
több pert is elveszített az Európai Unió Bíróságán a
korábban bevezetett környezetszennyezési adó jogi
hiányosságai miatt. Közölte: az autótulajdonosokat
támogató programok híve, de úgy véli, az öreg járműveket másképp kellene megadózni. A környezetvédelmi miniszter a múlt héten jelentette be, hogy a
kormány a lehető legrövidebb időn belül intézkedni
fog a 15 évesnél idősebb autók ügyében, mert az Európai Bizottság is sürgeti a romániai járműpark fiatalítását. Tánczos Barna akkor arról beszélt, hogy a
Cîţu-kabinet az országos helyreállítási tervben
(PNRR) is kötelezettséget vállalt az autópark fiatalítására. A köztelevíziónak nyilatkozva elmondta, szükség van reformra ezen a téren, mert a romániai
közlekedési infrastruktúra fejlesztésének finanszírozása részben a PNRR-n keresztül történik. Mint ismert, a korábban bevezetett, elsősorban az idős
autókat érintő környezetszennyezési adót 2017. február elsején törölték Romániában, az addig befizetett
összegeket pedig visszaadja az állam a járműtulajdonosoknak. (Agerpres)

Migránsokat tartóztattak fel

A hatóságok szombaton és vasárnap harminchat 20
és 39 év közötti afganisztáni, tunéziai, pakisztáni és
bangladesi állampolgárt tartóztattak fel, akik nem tudták megindokolni jelenlétüket Temesváron. A legtöbben közülük ideiglenes személyazonossági
igazolvánnyal rendelkeztek. A migránsokat az illegális határátlépést visszaszorítani hivatott akció keretében azonosították a rendőrség, a bevándorlási hivatal
és a csendőrség vegyes alakulatai. Miután minden
ellenőrzés befejeződött, a menedékkérők visszatérhetnek azokba a regionális központokba, ahol korábban elszállásolták és nyilvántartásba vették őket. Az
akcióban részt vevő belügyminisztériumi alakulatok
folyamatosan ellenőrzik a közlekedési eszközöket
annak megállapítására, hogy a Temesváron tartózkodó külföldiek rendelkeznek-e legális tartózkodási
dokumentumokkal – olvasható a sajtóközleményben.
Az akció a következő napokban is folytatódik.
(Agerpres)

Kétmillió eurós pályázati alap

Összesen 2 millió eurós pályázati felhívást hirdet a
kulturális minisztérium A roma kisebbséggel kapcsolatos kulturális kezdeményezések támogatása címmel. Ez a felhívás kizárólag a roma kisebbséggel
kapcsolatos kulturális kezdeményezéseket támogató
projektekre irányul. Azokat a pályázatokat választják
ki, amelyek hozzájárulnak a romák kulturális identitásának (nyelv, szokások, örökség stb.) megerősítéséhez. Bogdan Gheorghiu kulturális miniszter szerint
a felhívás célja a roma kultúra népszerűsítése, társadalommal való elfogadtatása és értékesítése a kortárs művészetekben és kultúrában. A pozitív hatás
növelése érdekében ösztönzik a romániai szervezetek és az adományozó országok (Norvégia, Izland és
Liechtenstein) közötti kulturális együttműködést, a
kulturális csereprogramokat. A nyertes projekteknek
nyújtható vissza nem térítendő támogatás összege
50 ezertől 200 ezer euróig terjed. A pályázat teljes
költségvetése biztosítható a projekten keresztül nyújtott támogatásból. A támogatási kérelmeket 2021.
szeptember 20-án 16 óráig kell benyújtani, kizárólag
online, az emsc.ro-cultura.ro oldalon. A pályázati útmutató és a kapcsolódó mellékletek a www.ro-cultura.ro honlapon érhetők el.
(Agerpres)

Felelősségtudat…

(Folytatás az 1. oldalról)
Azzal – mint aki jól végezte a dolgát – elment. Sietett,
mert fontosabb volt számára a belső pártharc az árvíznél. Köztudott ugyanis, hogy a hét végén is folytatták a
már lassan unalmassá váló politikai teleregényt, újabb
sárdobálássl, övön aluli ütésekkel. Hozzá kell tennünk
azt is, hogy Lucian Bode belügyminiszter, a PNL Szilágy
megyei szervezetének tisztújító ülésén vett részt, miközben beosztottjai, valamint a tárca alárendeltségében
működő intézmények alkalmazottai a károk elhárításán
dolgoztak.
Ennyit a kormánypárt és kormányfő felelősségtudatáról.
Összehasonlításképp. Heves áradás pusztított Németország nyugati részén is. Az özönvíz Németországban
és Belgiumban eddig több mint száz ember életét követelte. Angela Merkel német kancellár azonnal megszakította amerikai látogatását, az árvíz sújtotta vidékekre
ment, és azonnali pénzügyi segítséget ígért.
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1,4 milliárd euró értékben
összesített beruházási igényeket a Maros Megyei Tanács a méltányos átállási
alapból – tájékoztatott Molnár
Imola, a megyei tanács
tanácsadója.

Mezey Sarolta

A Maros Megyei Tanács benyújtotta az Európai Alapok Minisztériumához azt a fejlesztési projekteket
tartalmazó javaslatcsomagot, amelyet a méltányos átállási alapból szeretne megvalósítani. A javaslatcsomag a Maros megyei prioritásokat tartalmazza, a minisztérium saját
észrevételeit szeptemberben küldi
vissza a Maros Megyei Tanácsnak,
amely ezeket a javaslatokat figyelembe véve módosítja a terveket.
Hasonlóan jár el az a további öt
megye – Gorj, Dolj, Hunyad, Galac
és Prahova –, amelyek szintén részesülnek a méltányos átállási alapból. A kormány ezeket a terveket a
2021-2027-es méltányos átállási
operatív programhoz csatolja,
annak mellékleteiként. Az Európai
Alapok Minisztériuma ezt mutatja
be Brüsszelben az Európai Bizottságnak, ahol a hat megye javaslatait
külön tárgyalják.
A méltányos átállási alap célja,
hogy támogatást nyújtson a klímasemlegességre való átállás folyamatából
adódóan
súlyos
társadalmi-gazdasági kihívásokkal
szembesülő területeknek. Ez elsősorban a kis- és középvállalkozások
számára jelent nagy lehetőséget, hiszen vissza nem térítendő finanszírozást tudnak lehívni olyan
fejlesztések, beruházások megvalósítására, amivel csökkentik a gyártási technológiák során keletkező
károsanyag-kibocsátást,
illetve

Összesítették a beruházási igényeket

munkahelyeket tudnak létrehozni.
„Ennek az alapnak az a lényege,
hogy az új, környezetkímélő technológiákra való átállás méltányos
legyen, ne gyengítse, hanem erősítse a gazdasági környezetet.
Másik fontos dolog, hogy ez az alap
más típusú, nagy infrastrukturális
beruházásokat nem támogat, arra
vannak más alapok, mint például az
országos helyreállítási és rezilienciaalap, a különböző operatív programok, vagy az óriásvállalatokat támogató ún. modernizálási alap. Jó
lehetőség ez, hogy kisvállalkozóinkat segítsük finanszírozáshoz jutni,
és ezáltal új munkahelyeket teremteni” – fejtette ki Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke.
Megyénk három nagy beruházási
projektet javasol
A versenyképesség növelése a
gazdasági, kutatási, innovációs és
digitalizációs szféra diverzifikálásával elnevezésű pillér keretében
Maros megye egy kereskedelmi-logisztikai központot építene, amely
segítené a megye gazdasági fellendítését, illetve egy innovációs központot, amely egy adat- és
kutatóközpontból, egy inkubátorházból és egy 5000 férőhelyes multifunkcionális
rendezvényközpontból állna. Mindkét nagyberuházás Dózsa György községben
kapna helyet. Hasonló projektet
dolgozott ki az Emil Palade
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem is,
húszmillió euró értékben.
Az Infrastrukturális beruházások
megújuló energiaforrások létrehozására, energiahatékonyságra való
törekvés pilléren belül a Maros Megyei Tanács kerékpárutak kiépítésére,
a
metropoliszövezet
tömegközlekedésének létrehozására
készítene elő pályázatot.

A világjárvány gazdasági hatásaként
Az Autópálya-építők Romániai Egyesülete (román rövidítése ARCA) sajtónyilatkozatban hívta fel a közvélemény figyelmét arra, hogy az
építőanyag-piacon elszabadult árak miatt veszélybe kerülhetnek az infrastrukturális
beruházások. Az egyesület az
idén aktualizált közbeszerzési
törvényre hivatkozik, amely
szerinte lehetővé teszi, hogy
az eljárás közben féken tartsák az árakat, illetve a központi és a helyhatóságok által
kiírt tenderek esetében alkalmazzák ezt.

Vajda György

Az egyesület javaslatai között
szerepel az is, hogy a szerződéskötő
hatóság ne változtassa meg a versenytárgyalás meghirdetésekor közzétett értéket, illetve a drágulás
viszonyítási alapja legyen a licit
meghirdetésének időpontja. Továbbá azt is kéri, hogy a mutatókat
ne kössék az inflációhoz, hanem a
hazai és nemzetközi piaci árakhoz,
vagyis az inflációs rátát ne számolják be az építőanyagok árába. Az
egyesület a továbbiakban arra is rávilágít, hogy az építőanyagok drágulása miatt fennáll a veszélye
annak, hogy több középítés leáll,
építőcégek csődbe mehetnek, így
indirekt módon ugyan, de leállhatnak a közberuházások.
Az Országos Statisztikai Hivatal
adatai szerint a vírusjárvány évében, 2020-ban az IT szektor (intelligens kommunikációs iparág)
mellett az építőipar járult hozzá a

A Maros Megyei Tanács a metropoliszövezet tömegközlekedésének létrehozására készítene elő pályázatot

Pályázatot tett le az Azomureş
vegyipari kombinát is, annak érdekében, hogy csökkentse a károsanyag-kibocsátás mennyiségét, és
2050-re elérje a klímasemlegességet. A vegyipari kombinát pályázata
egy olyan új, Hollandiában kifejlesztett technológia alkalmazását
célozza, ami megújuló energiaforrásokból állítana elő hidrogént,
amelyből aztán a műtrágyát gyártanának, illetve egy másik technológia, amely a földgázkitermelés
következtében a föld alatt keletkező üregekbe vezetné a szén-dioxidot.
A körkörös gazdaság konszolidálása elnevezésű pillér keretében a
dicsőszentmártoni zagytározó megtisztítási folyamatát indítanák el,
így a szennyezett területeknek a

gazdasági körforgásba való visszahelyezésére is sor kerülhetne.
Ugyancsak ebből a keretből lehet
pályázni a megyei hulladékgazdálkodás fejlesztésére is: ide tartozik a
szelektív hulladékgyűjtés mértékének növelése, erdősítés, folyóvizek
ökologizálása, a levegőminőség ellenőrzése különböző készülékek vásárlásával.
A munkaerőpiacon való elhelyezkedést támogató projektek elnevepillérben
átképzések,
zésű
tanfolyamok, képzések szervezésére lehet pályázni, de ugyancsak
ebből lehet megerősíteni a duális
oktatást is.
– A Maros Megyei Tanács honlapján még márciusban közzétettünk egy online kérdőívet,
amelyben arra kértük a kisvállalko-

Leállhatnak a középítkezések

legdinamikusabban a bruttó nemzeti termékhez. Ezt követően azonban
a
nemzetközi
piacon
drasztikusan megdrágultak az építőanyagok, ami válságot robbantott
ki az iparágban. A Ziarul Financiar
elemzése szerint napról napra drágulnak az építőanyagok, egy négyzetméter beépített felület értéke alig
néhány nap alatt 20-25%-kal megnőtt. Az előkészített épületfa 250%kal, a PVC-nyílászárók 25%-kal, a
hőszigetelő anyagok 60%-kal és a
fémszerkezetek 100%-kal drágábbak lettek, mint tavaly ilyenkor.
Várhatóan a házak, lakások értéke

is 15-25%-kal drágul. Az építőanyagok 2020 elejétől fokozatosan
drágultak, de az ingatlanpiaci válság miatt most nyáron igencsak
megugrottak. Az elemzők a helyzetet úgy hozzák kapcsolatba a vírusjárvánnyal, hogy sokan munka
nélkül maradtak, illetve a járvány
miatt előállt bizonytalan gazdasági
helyzetben kevesebben fektettek be
ingatlanokba. Az építőipari cégek
és az ARCA is azt állítja, hogy sürgős beavatkozás nélkül várhatóan
egy-két hónapon belül összedőlhet
a szakág. Az egyesület nyilvánosságra hozott közleményében azt

kéri a kormánytól és az útépítéssel
foglalkozó hatóságoktól, hogy „koherens és átlátható törvénykezést
biztosítsanak a beruházási tervek
hatékonyságának és a hazai vállalkozók versenyképességének megőrzéséért.”
A magyar kormány megadózza
az építőanyag-előállítókat
A magyar kormány múlt héten
hozott határozata értelmében a
homok-, sóderkitermelőknek, -előállítóknak, valamint a cementgyáraknak a kormány által megszabott
árak fölötti értékesítésből származó

Fotó: Nagy Tibor (archív)

zásokat, közintézményeket, civil
szervezeteket, hogy tegyenek le
minél több javaslatot a méltányos
átállási alaphoz. Összesen 93 projektjavaslat érkezett, ehhez hozzáadva a Maros Megyei Tanács saját
projektjeit, összesen 1,4 milliárd
euró értékben összesítettünk beruházási igényeket a méltányos átállási alaphoz – nyilatkozta Péter
Ferenc.
A következő időszakban az Európai Alapok Minisztériuma Maros
megyében is tájékoztató kampányt
szervez. A lista továbbra is nyitott,
bárki feltöltheti az általa kidolgozott
projektet
a
https://docs.google.com/forms/d/1I
DIOAG_kA41apoL2tYgotD7Q7aBD3kTcoI7_iPdFYU/viewform?ed
it_requested=true linken.

jövedelme 90%-át megadóztatta.
Ezzel a lépéssel szeretnék megfékezni az építőanyagok árának további növekedését. A magyar
építőipari vállalkozók országos szövetsége szerint májustól júniusig a
cement ára 16%-kal nőtt. A pótadót
minden hónap 15-ig kell törleszteni,
és az ebből származó összegből a
kormány közberuházásokat és
egészségügyi szolgáltatásokat finanszíroz. Az említett kormányrendelet
behozatala
előtt
a
forgalmazóknak kötelezően jelenteniük kellett a behozott „stratégiai”
építőanyagok mennyiségét. Ellenkező esetben pénzbírságot róhattak
ki rájuk, és az anyagokat elkobozták. Az intézkedés leginkább tizenegy
szakterületen
működő
mamutvállalatot érint, amelyek jelentős jövedelemre tesznek szert.
Az intézkedés nyomán az egyik cég
bejelentette, hogy csökkenteni fogja
az építőanyagok behozatalát, egy
másik cég vezetői pedig bejelentették, hogy a hazai piacra összpontosítanak, majd így kizárva az
exportot, némiképpen visszafogják
az építőanyag áremelkedését.
Orbán Viktor kormányfő szerint
amennyiben a brüsszeli hatóságok
elfogadják, szeptembertől korlátozzák az építőanyag-importot.
Ehhez csak annyit tehetünk
hozzá, hogy a szabadpiaci helyzetben jogszabályozással nem igazán
lehet mérsékelni az árakat. Talán a
várva várt helyreállítási alap egyensúlyozhatja ki azon iparágakat vagy
szolgáltatói ágakat, amelyeket jócskán érintett a világjárvány. Kíváncsian várjuk a sokakat érintő
helyzet alakulását.
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Sérültek, betegek szállításában nyújt hiánypótló segítséget a Hifa Egyesület

Akadálymentesített járműre gyűjtenek

Két, akadálymentesített autóra gyűjt a Hifa Románia
Egyesület, nagy szükségük
van ezekre ahhoz, hogy könynyebben szállíthassák a sérült,
beteg
rászorulókat.
Naponta két-három sérült
fordul az egyesülethez, olyan
személyek, akiknek az állapota nem teszi lehetővé azt,
hogy taxival vagy tömegközlekedéssel eljussanak szakorvoshoz, családorvoshoz, vagy
azokra a helyszínekre, ahol
hivatalos ügyeiket kell intézzék.

Menyhárt Borbála

Az egyesületnek három akadálymentesített járműve volt, viszont
ezek közül kettő javíthatatlan állapotba került. Régi autókról lévén
szó, az utóbbi években óriási költségeket emésztett fel a különféle
meghibásodások orvoslása. Csata
Éva, az egyesület igazgatója lapunknak elmondta: a sérültek, betegek részéről nagy az igény a
szállításra, naponta két-három ilyen
jellegű kérés érkezik hozzájuk,
ezért sürgősen két autót kell vásárolniuk, olyan akadálymentesített

járműveket, amelyekkel egy időben
több személyt is tudnak szállítani. A
szerencse úgy hozta, hogy egy németországi idősotthon áruba bocsátott két használt, akadálymentesített
autót, összesen 40 ezer euróért. Ami
igen jó ár, ugyanis egy átlagos kisbusznak csak az akadálymentesítése is tízezer euróba kerül. A
szóban forgó járművek egyenként
8+1 férőhelyesek, és a felszereltségük igencsak megkönnyíti a kerekes székben ülő utasok szállítását és
a belső tér hatékony kihasználását.
Csata Éva rámutatott: az összeg
felét, azaz 20 ezer eurót sikerült
összegyűjteniük – saját forrásokból,
illetve megkeresték azokat a támogatókat, akik évek óta az egyesület
mellett állnak, cégcsoportosulásokhoz fordultak segítségért –, azonban
a fennmaradó 20 ezer euró előteremtése még hátravan, ezért gyűjtést
kezdeményeztek,
bárki
adományozhat a nemes célra. Az
egyesület igazgatója szerint azok,
akik szállítási kéréssel fordulnak az
egyesülethez, leggyakrabban azért
teszik, mert egészségügyi ellátásra
szorulnak, el kell jutniuk szakorvoshoz, családorvoshoz, vagy
éppen a kórházba. De szép számban
akadnak olyanok is, akik ügyintézés

Az üveges tánc mint közösségi jelenség

végett kérik a Hifa segítségét.
Olyan sérült, beteg emberekről van
szó, akik esetében nem jöhet szóba
a taxizás, sem pedig a tömegközlekedési eszközök igénybe vétele,
ugyanis sokan emeleti lakásukból
sem tudnak lejönni segítség nélkül.
De ha ki is tud jönni a mozgássérült
az otthonából, újabb akadályokba
ütközik, ha például el szeretne jutni
egy buszmegállóig, a járdákon parkoló autóktól nem fér el, a járdaszegélyeken pedig legurulni kerekes
székkel igencsak veszélyes vállalkozás. Mi több, az egyes intézmények sincsenek megfelelőképpen
akadálymentesítve, sok bankba
csak többek segítségével tud bejutni
egy kerekes székben ülő személy –
sorolta a sérültek mindennapi ügyintézéseit megnehezítő problémákat
Csata Éva. Ezeket szem előtt tartva,
a Hifa Egyesület járművét vezető
sofőr segít az autóhoz való eljutásban, illetve majd abban is, hogy a
beteg például fel tudjon jutni a kórházban az emeleti rendelőkbe, vagy
egy nehezen megközelíthető intézménybe, megvárja a sérültet, amíg
elintézi a dolgait, utána pedig hazaszállítja. Tehát a szállításnál sokkal
szélesebb körű szolgáltatást biztosítanak az erre szorulóknak.
A mindennapi ügyintézés mellett
az egyesület BB Dance tánccsoportja fogyatékkal élő tagjait hetente rendszeresen a saját
járművekkel szállítják próbákra és
előadásokra, Segesvárról, Szászrégenből is hozzák-viszik Vásárhelyre, majd vissza a kerekes
székes táncosokat. Ugyanakkor táborokba, kirándulásokra is ezekkel
juttatják el a mozgásukban korlátozott személyeket, de mivel még
nem sikerült beszerezni mindkét
autót, az egyesületnél dolgozók, valamint az önkéntesek saját járműveikkel próbálnak eleget tenni a
kéréseknek, ami óriási logisztikát
igényel. Az egyesület számára a
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Néprajzi kutatás Szentgericén

egyéni gazdálkodásra való visszatérés, továbbá az is érdekli, hogy a
helyi kultúraszervező tevékenység
hogyan hozható kapcsolatba ezekkel, hogyan áll össze ez egy rendszerben, és milyen viszonyban áll
ez a kistérségi célokkal, találkozike a helyi folyamatokkal, milyen el-

Kik éltetik, milyen helyi hatásai vannak, és hogyan találkozik a kistérségi célokkal? –
ezekre a kérdésekre keres választ doktori dolgozatához egy
magyarországi fiatal néprajzkutató a szentgericei üveges
tánc kapcsán. Másodszor járt
a Nyárádmentén, és szívesen
visszatérne a jövőben is.

számlaszámra lehet adományokat
utalni az új autó vásárlásához.
Sokan szorulnak segítségre
Néhány hónappal ezelőtt Csata
Éva arról számolt be lapunknak,
hogy az utóbbi időben, a járványhelyzetben szinte a háromszorosára
nőtt a hozzájuk forduló, beteggondozásra, otthoni ellátásra szorulók
száma. Nagyon sok közöttük a ma-

Fotó: Hifa

gára maradt idős ember, akiknek a
gyerekei külföldön élnek, vagy elfoglaltságaik miatt nem tudják ellátni hozzátartozójukat.
Az ellátást igénybe vevők (fogyatékkal élők, krónikus betegek,
hátrányos helyzetűek) száma jelenleg is kétszáz felett van. A múlt
héten is hárman keresték meg őket
külföldről, hogy „rájuk bízzák” az
itthon maradt idős hozzátartozójukat. Nem utasítanak vissza senkit,
aki hozzájuk fordul segítségért, ha
kell, hivatalos ügyet intéznek, a családorvossal tartják a kapcsolatot,

képzelések vannak helyi szinten és
a kistérségi jövőt illetően.
A kutatás kiinduló tengelye az
üveges tánc, így megpróbált mindenkivel beszélgetni, aki kapcsolatba hozható ezzel: a lelkészekkel,
a keblitanáccsal/presbitériummal,
helyi civil szervezetekkel. Ezáltal
felderíthetőek a szálak egy ilyen jelenségen keresztül, kiderül, hogy
kik a tánc éltetői, kiket hoz ez mozgásba, képet kap a tánc mögött álló
emberekről és a településről is –
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gyógyszereket váltanak ki, bevásárolnak, segítenek a takarításban,
ápolásban, illetve, amennyiben a
betegeknek, fogyatékkal élőknek el
kell jutniuk valahová, az egyesület
gépjárműveivel elszállítják őket.
Mindezek mellett beszélgetnek az
egyedül élőkkel, olvasnak nekik, ha
azt kérik.
Vannak ellátottak, akik azt igénylik, hogy naponta keresse fel őket a
beteggondozó, másokhoz heti kétszer-háromszor kopogtat be a Hifa
munkatársa, illetve akadnak olyanok is, akik csak alkalomadtán, ha-

vonta egyszer vagy csupán szükség
esetén veszik igénybe a segítséget.
A Hifa Románia igazgatója szerint
azt tapasztalják, hogy folyamatosan
növekszik az igény ezen szolgáltatások iránt, hiszen nagyon sokan
vannak, akik életkorukból kifolyólag vagy különféle egészségi problémák miatt nem tudják ellátni
magukat, és nincsen segítségük,
ezért hiánypótlóak ezek a szolgáltatások, amelyeket minden ellátott
számára ingyenesen biztosít az
egyesület.

mondta el lapunknak hazautazása
előtt a kutató.
Van értelme a munkának
Eitler Ágnes számára nagyon izgalmas ez a kutatás, sokféle választ
kap, mindenkitől a maga tapasztalatát. Éppen ezért érdekes a néprajzi
kutatás, mert sokféle választ és nézőpontot kap, amelyekből nem
lehet egy tökéletes választ összeállítani, de közelebb lehet kerülni
azokhoz az emberekhez, akikről
szól ez a történet.

Gligor Róbert László

Európai etnológia doktori programban írja doktori dolgozatát
Eitler Ágnes (fotó), az Eötvös Loránd Tudományegyetem – Néprajzi
Intézet doktoranduszhallgatója, a
Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Néprajztudományi Intézet
tudományos segédmunkatársa. Az
elmúlt időszakban immár másodszor tartózkodott a Nyárádmentén,
ugyanis a szentgericei üveges táncot és annak társadalmi hátterét
vizsgálja.
A fiatal győri kutató esettanulmányokat készít a doktori dolgozatához, több településen vizsgálódik,
de mindenképpen szeretett volna
egy erdélyi településen is dolgozni.
Olyan településeket keresett, ahol
létezik egy hosszabb történetre
visszatekintő színpadi táncos jelenség. Azt vizsgálja, hogy ezt miként
használják fel napjainkban az egyes
közösségek, milyen csoportosulások szerveződnek köréje, kik a kezdeményezői helyi szinten, mit jelent

ez a helyieknek, illetve milyen
egyéb, a színpadi táncon túlmutató
következményei lehetnek, milyen
más hatásokkal bír akár a településfejlesztés szintjén is.
A helyi kapcsolatokat is vizsgálja
Tudatos volt a helyszínválasztás,
miután olvasott a szentgericei üveges táncról, és egyre érdekesebbé
vált számára, akárcsak az, hogy a településen két vallásfelekezet él, és
az is hamar kiderült, hogy a kultúraszervező tevékenység fő „motorjai” az egyházak. Mindezek még
érdekesebbé tették számára Szentgericét, ezért már tavaly nyáron felkereste a nyárádmenti települést.
Kutatása nem csupán a táncra
összpontosít, hanem szeretné egy
nagyobb keretben vizsgálni a jelenséget: a forradalom utáni harminc
évben milyen lehetőségeik voltak
az embereknek, hogyan változott az
emberek életmódja, milyen volt az

A szentgericei tánc egyedülálló a Nyárádmentén – ennek társadalmi hátterét is vizsgálja a fiatal néprajzkutató Fotó: Gligor Róbert László (archív)
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Látványos fejlesztések Gyulakuta községben

Impozáns kulturális központ
Kelementelkén

Épül a Havadtő–Rava közötti vasbeton híd

Bármilyen nehézséget okozott az emberiségnek a
Covid–19-járványügyi helyzet, Gyulakuta községben a
megszorító intézkedések közepette sem szünetelt az önkormányzat és a helyi tanács
tevékenysége. A megye egyik
dinamikusan fejlődő nagyközségében Varga József polgármester irányítása alatt
azon dolgoztak, hogy a község minden egyes települése
részesüljön valami új, korszerűsítési, fejlesztési, árvízvédelmi,
illetve
katasztrófelhárítási munkálatból. A
megkezdett
beruházások
mellett ugyanakkor újabb pályázatokat sikerült lehívni.

Múlt heti látogatásunk alkalmával a község hat településén – Kelementelke, Havadtő, Rava,
Bordos, Csöb és Gyulakuta – végzett legújabb beruházásokról beszélgettünk.
A Havadtőt Ravával összekötő,
a Kis-Küküllőn átvezető közúti

fahíd felújítása régóta esedékes
volt. A 2020. áprilisi áradások alkalmával a faszerkezetű Küküllőhíd annyira megrongálódott, hogy
közveszélyessé vált rajta gépjárművel áthaladni. Az áradások nyomán az országos katasztrófavédelmi bizottság is szemrevételezte, és jóváhagyta az újjáépítéshez szükséges gyorssegélyt. Ősztől
az új híd négy település megközelítését teszi lehetővé aszfaltúton.
Az 50 méter hosszú és 10 méter
széles híd építését marosvásárhelyi
cég nyerte el közbeszerzési versenytárgyaláson. A rozoga fahidat
le kellett bontani, és helyette vasbeton szerkezetű, stabil hidat építenek. A munkálatokkal jól
haladnak, előreláthatólag ősszel átadhatják a járműforgalomnak. A
károk
enyhítésére
községi
5.600.000 lejt sikerült lehívni az
országos veszélyhelyzeti alapból,
így helyreállíthatták a megrongálódott községi hidakat és átereszeket.
Ritkaságszámba menő teljesítmény, hogy egy év leforgása alatt

községszinten összesen 12 fémszerkezetű hidat – közúti, valamint
gyaloghidakat – sikerült építeni. A
cél az áradások kivédése, a víz
gyors elvezetése, a házak, termőföldek megóvása.
A vezetékes vízhálózat és a csatornarendszer kiépítésének utolsó
száz méterén tartanak Havadtőn,
az uniós finanszírozásból zajló
munkálatok összértéke 5,1 millió
lej. A kultúrotthon külső-belső felújítása és bővítése is elkészült, az
építész már kérelmezte az átadó-átvevő bizottság összeállítását, csak
az udvar bekerítése és a parkosítás
maradt az önkormányzatra. Az
uniós finanszírozásból kivitelezett
munkálat meghaladta az 1,2 millió
lejt. A településen egy fémszerkezetű, hangulatos kis gyaloghidat is
átadtak, amely napelemes és szenzoros világítótestekkel van ellátva.
A Kisbárgác utcában is épült egy új
áteresz, és leaszfaltozták a Rózsadomb utcát, ahová parkolóhelyet is
kialakítanak.

A gyermeklétszám indokolja a tanintézmények bővítését

A Havadtő–Rava híd

A gyulakutai művelődési otthon

Gyulakután a művelődési otthon
Önrészből Gyulakután ízlésesen
felújítása uniós finanszírozásból megtervezett és kivitelezett ravata1,326 millió lejbe került, hamaro- lozót építettek, a járdahálózatot bősan felavatják, a bölcsőde és óvoda vítették, a tömbháznegyedben és a
teljes körű felújítása a nemzeti vidékfejlesztési program (PNDL2)
révén pedig 1,527 millió lejbe.
Egyelőre a bölcsődét és az óvoda
egyik szárnyát sikerült átadni, de a
tervek szerint ősszel a teljes intézményt belakhatják az apróságok. A
gyulakutai 1-es és 2-es számú általános iskola teljes felújítása és kibővítése, korszerűsítése, valamint
a tornaterem felújítása a regionális
operatív program révén valósul
meg, a megnyert pályázat összértéke 6,9 millió lej. A közbeszerzési
versenytárgyalások bármikor kiírA gyulakutai járóbeteg-rendelő
hatók.

Fotó: Nagy Tibor

Szőlő alatt utcában aszfaltoztak,
parkolókat alakítottak ki, a településen három gyaloghidat építettek
újjá, láttak el napelemes és szenzoros világítótesttel. Jelenleg a központi parkot bővítik, szépítik, és
parkolókat alakítanak ki. A sportolni vágyókra is gondoltak, a kicsi
kultúrházat fitneszteremmé alakították, amely a Szivárvány gyermeknéptánccsoport próbaterme is
egyben.
A járóbeteg-rendelő felújítása
során arra törekedtek, hogy szakorvosi rendelőket is kialakítsanak,
ezáltal a lakosság helyben szakorvosi ellátásban részesülhet majd.
Nagy lépés az is a környékbelieknek, hogy a szovátai egészségügyi
laboratórium munkatársai hetente
háromszor kiszállnak.

Májusban fejezték be annak az
igényesen megtervezett és kialakított kulturális központnak az építését, amely bármelyik megyeszékhelyen megállná a helyét. Következik az udvar, a bejárat, a parkolók
kialakítása. A település fénypontjának mondható teljesen új ingatlan
felépítése 5,1 millió lejbe került, és
az állami beruházási alaptól nyertek
rá finanszírozást – tájékoztatott a
községi elöljáró, Varga József (fotó).

Régóta esedékes volt egy művelődési központ kialakítása, mivel
1993 óta Kelementelkének nem
volt kultúrotthona. A rendszerváltás
előtt a Simén-kúriát használták közösségi együttlétekre, de az örökösök
visszaigényelték
és
értékesítették.
Az I–VIII. osztályos iskola teljes
körű felújítása és kibővítése is zajlik, szeptemberig remélhetőleg két
osztály elkészül, az iskolások nagy
része a gyulakutai iskolába jár, míg
befejezik a felújítást. A korszerű
tornaterem, megfelelő tanári szoba,
informatikalabor, okostáblák csak
néhány a tervezett beruházásokból.
Július 5-én elkezdték a szennyvízhálózat kialakítását Kelementelkén,
amelynek összértéke meghaladja a
négymillió lejt. A 3.600 méteres főgerinc révén a kelementelki lakosok
is csatlakozhatnak a szennyvízhálózatra.

Felújítások Bordoson, Ravában
és Csöbben

A kelementelki kulturális központ

Európai uniós program finanszírozásával zajlik Bordoson a művelődési otthon teljes körű felújítása és
kibővítése. A munkálatok közbeszerzési versenytárgyalását szászrégeni
cég nyerte el, a gáz- és villanyhálózat kialakításával együtt 494.616
lejbe kerül a beruházás. Gyulakuta
és Bordos között is új, biztonságos
fémhíd váltotta fel az egykori téesz
idején a Bordos-pataka fölé épített
faszerkezetű rozoga hidat.
Csöbben a veszélyhelyzeti alapból három olyan hidat építettek újjá,
melyeket az árvíz magával sodort,

ezenkívül ravatalozót alakítottak ki.
Pályázatot nyertek a Bordos–Csöb
közötti 2.500 m-es 47-es számú községi út leaszfaltozására, már csak a
minisztériumi finanszírozásra várnak. A csöbi kultúrotthon felújítására
leadott pályázatot is elfogadták,
amennyiben finanszírozás érkezik,
elkezdhetik a munkálatokat.
Ravában a felszegen saját költségvetésből kutat fúrtak a mélyszegénységben élő közösség számára,
és két darab vasbeton hidat építettek, illetve a kultúrotthon felújítására pályáztak sikeresen.

Finanszírozásra váró megnyert pályázatok

A bordosi kultúrotthon

A Nemzeti Befektetési Alaphoz
benyújtott és megnyert pályázat
révén Gyulakuta község utcáinak
aszfaltrétegét újítanák fel, illetve az
áradások megelőzését célzó korszerűsítésekre pályáztak és nyertek. A
sáncok kibetonozása, egységes bejárati hidak kialakítása árvízvédelmi szempontból szükséges, a
pályázatra kapott válasz szerint elfogadták ugyan, de a finanszírozásra egyelőre várni kell.
Az oktatás színvonalának növelése érdekében a tanintézmények
digitális felszerelésének bővítésére
is pályáztak, és 851.271 lej értékű
felszerelést nyertek. Az uniós finanszírozási pályázat kedvezményezettjei a községben oktató
pedagógusok, óvodapedagógusok
és a diákok. A pályázat révén a diá-

kok 350 táblagépet kapnak iskolai
használatra, a pedagógusok 27 laptopot, 30 darab webkamerát iskolai
használatra, 7 darab kivetítőt, 9
darab okostáblát, 10 darab wireless
routert.
Sportközpont kialakítására is pályáztak a nagy futballpálya helyére.
Egy normál méretű futballpályát,
minifocipályát, multifunkcionális
pályát és tanuszodát építenének. A
pályázat értéke hozzávetőleg 20
millió lej. A tömbháznegyedben
egy három csoportot magában foglaló új bölcsődét építenének, mivel
egyre nagyobb rá az igény a kisgyermekes szülők részéről. A meglévőt felújították, de az nem tudja
kielégíteni a keresletet, mivel örvendetes módon a község és a környék gyermeklétszáma növekszik.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Ez a templom újjáépült Isten dicsőségére és lelkünk javára Magyarország kormánya, az Erdélyi
Református Egyházkerület és a mezőpaniti református hívek szívből
jövő adományaiból az Úr 2019–
2020. esztendejében.”

A mezőpaniti gyermekek, a jövő
reménységei, énekkel köszöntötték
a vendégeket.
Ami embernél lehetetlen, Istennél
lehetséges
Kató Béla püspök igehirdetésében elmondta, hogy a trianoni béke100.
évfordulója
diktátum
alkalmából a Kárpát-medencei reformátusok Marosvásárhelyen találkozót terveztek, ahol kisebbségi
létünk egy évszázadára az lett volna
válasz, hogy száz református templom megújulásáért és építéséért
adtak volna hálát. A világjárvány
miatt ez a talákozó meghiúsult, csak
fél évre rá adatott meg a lehetőség,
hogy az összetartozás jegyében felszenteljék a századik évfordulóra
elkészült templomot.
– Erdélyben csakis a keresztyén
hívő embernek lehet megmaradni
és itt maradni. Abban a reményben
élünk, hogy Isten mindig mellettünk áll, és meghallgatja kéréseinket. Bár túl korán kimondjuk, hogy
nem lehet, nincs megoldás, ez azért
van, mert csak emberi körön belül
keressük a megoldást. A valóságot
Jézus mondja ki Máté evangéliuma
19. fejezetének 26. versében: Embereknél ez lehetetlen, Istennél minden lehetséges! Sokszor hamar
lemondanak valamiről az emberek,
nem mernek továbbindulni, pedig a
lehetőségek határa sokkal távolabb
van. A lustaság, a gyávaság, a hitetlenség meghúzza a határt, és nem
merünk továbblépni. Amikor véget
ér az emberi lehetőség, akkor tárul
ki egy új, ami Istennel párosul. Ha
olyant álmodunk, ami emberileg lehetetlennek tűnik, Istennel mégis
megvalósítható. Ijesztő az a következtetés, hogy egyházunk öregszik,
hogy vége van! Hamarabb mondjuk
ki ezt, minthogy bekövetkezett
volna. A megváltás erejében bízva
olyan erőt kapunk, amit semmi sem
pótolhat. E templom építésével is
megpróbáltuk a lehetetlent. Amikor
hálát adunk érte, el kell mondani,
hogy voltak kétségek is. Hiszen feltevődött a kérdés: honnan szerzünk
annyi pénzt, hogy a templom felépüljön? A gyülekezet lelkipásztora
hitt abban, hogy a templom megépül, hogy az álom, ami lehetetlennek tűnt, megvalósul. A gyülekezet
összefogott, sokat áldozott, adakozott, közmunkát vállalt, bizonyította, hogy Isten erős közössége a
mezőpaniti – fogalmazott a püspök,
aki köszönetet mondott a magyar
kormánynak, hogy az utóbbi tíz
évben támogatta az erdélyi közösségeket terveik megvalósításában.
Remény a jövőnek
Rendkívüli volt a mezőpaniti
templomépítés, hiszen 2020-ban, a
világjárvány évében, amikor minden

leállt, a mezőpanitiak építkeztek, a
munkások egy nap sem álltak le, és
határidőre sikerült befejezniük a 640
férőhelyes, 800 négyzetméter hasznos felületű templomot, amelyben
gyermekmegőrző, baba-mama terem
is helyet kapott. A homlokzaton egy
két méter átmérőjő vitráliát helyez-

tek el, ami a templom fő éke lett. Az
udvar is megújult, haranglábat állítottak a 200 éves harangnak, közösségi
teret alakítottak ki, filagóriát és új kerítést építettek. Bár nem tervezték lebontani a régi, 350 férőhelyes
templomot, mégis szükségszerűvé
vált, mert a régi épület elemei nem
bírták volna meg a bővítést.
– A templom felépítése 1.250.000
euróba került, melynek jelentős részét a magyar kormány biztosította.

Negyven tonna vas, 32 ezer cserép,
90 tonna kő, közel 40 teherautónyi
homok és sóder, 120 köbméter
beton, Zsolcsák Péter építész és a
tervezőcsapat, valamint Sipos János
széki vállalkozó és munkatársai igényes munkája által lett azzá, ami látható. A templom bútorzata a
marosszentgyörgyi Szabó János asztalosműhelyét, a nyílászárók a mezőpaniti Székely Ferenc és Csaba
keze munkáját dicsérik – összegzett
Kovács Tibor, az élni és gyarapodni
akaró református gyülekezet lelkipásztora, majd megköszönte a bizalmat és a támogatást minden
adakozónak.
– Magyarország kormányától
olyat kaptunk, amit pénzben nem
lehet felbecsülni. Reményt adtak a
jövőnek, elhitették Mezőpanitban,
hogy érdemes álmodni, jövőt tervezni, gyermekeket vállalni, hogy jó
magyarnak lenni! Ez a pénznél százszor többet ér. De a pénz is jó helyre
jött, mert a templom olyan gyülekezeté, amely minden vasárnap szinte

zsúfolásig megtölti – fogalmazott
Kovács Tibor lelkipásztor, aki felmutatta az 550 mezőpaniti család és
további száz adakozó nevét tartalmazó aranykönyvet.
Felelősség a magyar keresztény
kultúráért
Varga Mihály miniszterelnök-helyettes, Magyarország pénzügyminisztere
köszöntőbeszédében
hangsúlyozta: a templom megépü-

lése önmagában is elég lenne a gyülekezet öröméhez, de ennél fontosabb, hogy a közösség tovább
erősödött, hitéről is bizonyságot
tett. A cselekvő közösségek erősödése, a Kárpát-medencében épülő
és újuló templomok üzenik: a magyarok keresztyén kultúrájukat
nemzetmegtartó forrásnak tekintik.
A tárcavezető hozzátette: Magyarország kormánya szívén viseli a
nemzeti összetartozás ügyét, a hitélet támogatása pedig fontos számukra: több mint háromezer
templom újult meg, és közel 150
épült az elmúlt évtizedben a Kárpátmedencében. Az idei templomfelújítási program keretében további
1800 hajlék felújítása kezdődik el,
illetve folytatódik, ebből 1400
anyaországi és 400 külhoni.
A miniszter lapunk kérdésére válaszolva hangsúlyozta: – Európának
akkor van jövője, ha keresztény vallásra épül. Óriási vita volt annak
idején, hogy Európa alkotmányának
szövegébe bekerüljön-e a kereszténységről szóló mondat, vagy sem.
Jól látható, hogy Európa válsága
éppen abból fakad, hogy ez nem
történt meg annak idején. A templomszentelésnek, a gyülekezeti élet
megújulásának az a legfontosabb
értéke, hogy itt a Kárpát-medencében van keresztény és magyar élet.
Az ország határai sajnálatos módon
nem esnek egybe a nemzet határaival, ezért a magyar kormánynak
mindig van egy olyan speciális felelőssége, ami az országhatáron túlmutat, hiszen nem csak az
anyaországban, hanem a külhonban
is támogatni kell azokat a magyar
közösségeket, amelyek építkeznek,
fejleszteni kívánnak. Ezért indult el
több olyan program is, amely a Kár-
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pát-medencében sok-sok közösséget ér el. Ezeket folytatni fogjuk a
jövőben is.
Felemelő és lélekemelő, amikor
egy régi templom újjászületik és kibővül, befogadóképessége kétszer
akkora lesz. Ez azt mutatja, hogy itt
egy életerős közösség él, ami fejlődni kíván. A gyerekek énekétől
hangos a templom, és fontos, hogy
minél többen legyenek – fogalmazott a miniszter.
Kató Béla püspök hozzátette,
hogy a templomfelújítási program
keretében a közeljövőben Maros
megyében Nyárádszentbenedeken
építenek új templomot. A Mezőségen többtucatnyi régi templomot
restaurálnak, amelyeket száz éve
nem sikerült felújítani.
Bodó Előd Barna polgármester
hangsúlyozta, hogy a magyar kormány támogatása nélkül nem épülhetett volna meg a templom, ami
jele annak, hogy érdemes küzdeni,
érdemes kitartani, van, akire számítani.
Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja Orbán Viktor
miniszterelnök mezőpanitiakhoz intézett üzenetetét olvasta fel.
– Bocskai István fejedelem azt az
intést hagyta ránk, hogy a magyarországi és az erdélyi magyarok között legyen egység és atyafiúi
szeretet, mert egy a vérünk, és egy
test tagjai vagyunk. Határa csak az
országnak van, a nemzetnek nincs.
Egy nemzeti kormány számára nem
lehet kérdés a segítségnyújtás ott,
ahol magyar élet, gyarapodás és közösségépítő akarat van.
Az ünnepi istentiszteleten a mezőpaniti egyházközség kórusa és az
Oltalom zenekar szolgált.

Fotó: Kiss Gábor
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Aranyérmes a magyar válogatott
a női junior kézilabda-Eb-n

A magyar női junior
kézilabda-válogatott hibátlan teljesítménnyel
nyerte a Celjében rendezett Európa-bajnokságot, amelynek vasárnapi
fináléjában 31-22-re
győzte le Oroszország
nemzeti csapatát.
Az európai szövetség
(EHF) honlapja szerint a
címvédő magyar válogatott a szünetben 1711-re
vezetett,
a
félidőben
második
Fotó: MKSZ
pedig tovább tudta növelni előnyét. A döntő
legeredményesebb játékosa Farkas Johanna volt hét találattal.
A magyar együttes százszázalékos teljesítménnyel
menetelt a végső sikerig, hiszen a csoportkörben Románia (27-19), Csehország (33-20) és Norvégia (3626), a középdöntőben pedig Franciaország (20-16) és
Horvátország (35-24) ellen is nyert a szlovéniai kontinenstornán. Az elődöntőben 33-26-ra legyőzte Svédországot.
„Nagyon boldogok vagyunk, különösen amiatt,
hogy szinte minden meccsünket nagy fölénnyel nyertük, egyedül a franciák elleni találkozó volt szorosabb,
de a végjátékban ott is felülkerekedtünk az ellenfélen
– idézte a kézilabda-föderáció honlapja a győztes
együttes szövetségi edzőjét, ifj. Kiss Szilárdot. – Nagyon összetartó csapatunk van, ez is segített a sikeres
szereplésben. Nagy előny volt a fináléban, hogy mi
már játszottunk több döntőt is, az oroszoknak talán elsőre ez sok(k) volt.“
Ifj. Kiss Szilárd csapata a 2018-as serdülő, majd a
2019-es ifjúsági Európa-bajnokság után a junior kontinensviadalt is megnyerte – emelte ki a magyar szövetség (MKSZ) honlapja –, így továbbra is csak aranya
van a világversenyeken.
Románia ötödik helyen zárta a kontinentális bajnokságot, miután a helyosztó mérkőzésen 28-21-re legyőzte Dániát. Ezzel jelentősen javított két évvel
ezelőtti eredményén, amikor ugyanez a generáció az
U17-es Eb-n csak a 11. lett. A magyaroktól elszenvedett 27-19-es vereséget követően csak a franciáktól kapott ki (27-31) a középdöntőben, egyébként a D
csoportban 36-22-re felülmúlta Norvégiát és 27-25-re
Csehországot, majd a II. számú főcsoportban 29-20-ra
Horvátországot. Mivel itt a harmadik helyen zárt Ma-

gyarország és Franciaország mögött, az 5. helyért
játszhatott Dánia ellen, és fölényesen nyert. A csapat
legeredményesebb játékosa a dánok elleni mérkőzésen
Alicia Maria Gogîrlă volt 10 találattal. További gólszerzők: Oana Doina Borş, Sarah Aida Darie, Natalia
Raissa Marin és Luciana Mara Matea 3-3, Angela Ştefania Stoica és Andreea Ailincăi 2-2, valamint Andreea
Alexandra Coman és Corina Elena Romina Lupei 1-1.

Jegyzőkönyv

Női kézilabda U19-es Európa-bajnokság, döntő:
Magyarország – Oroszország 31-22 (17-11)
Celje (Szlovénia), vezette: Chrisztidi, Papamattheou (görögök).
Kiállítások: 2, ill. 4 perc.
Hétméteresek: 6/4, ill. 3/2.
Magyarország: Bukovszky, Németh, Zsigmond
(kapusok), Ballai B. 1, Bánhidi, Faragó 1, Farkas 7,
Ferenczy 5, Juhász 1, Kajdon 5, Koronczai 4, Kukely 4, Mérai 1, Mlinkó, Vámos M. 2, Világos.
Oroszország: Csipula, Vaszilenko (kapusok),
Alekszejeva 4, Bajeva 4, Belolipetszkaja, Dolmatova 1, Dugykina, Iljina 1, Kainarova 2, Kipen, Krupennyikova, Mocsalova, Nyikulina 1, Szkivko,
Sztatszenko 3, Zakordonszkaja 6.

BL-selejtező: csehekkel
csatázhat az FTC, szlovákokkal
vagy svájciakkal a CFR

Továbbjutása esetén a Ferencváros a cseh Slavia Prága együttesével találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában. A Kolozsvári CFR ellenfele a Pozsonyi Slovan
vagy a svájci Young Boys Bern lehet, derült ki az európai szövetség
nyoni székházában tartott hétfői sorsoláson.
A harmadik forduló első mérkőzéseit augusztus 3-4-én, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik. A magyar és a román bajnok egyaránt hazai pályán kezdené a párharcot. A főtábláért még
egy további párharcot kellene nyerni.
A BL-selejtező 3. fordulójának párosítása:
* bajnoki ág: FERENCVÁROS/Zalgiris Vilnius (litván) – SK Slavia Prága (cseh), Dinamo Zágráb (horvát)/Omonia FC (ciprusi) –
Legia Varsó (lengyel)/Flora Tallinn (észt), Lincoln Red Imps (gibraltári)/KOLOZSVÁRI CFR (román) – Pozsonyi Slovan
(szlovák)/Young Boys (svájci), Olympiakosz (görög)/Neftcsi PFK
(azeri) – Mura (szlovén)/Ludogorec (bolgár), Kairat Almati
(kazah)/Crvena zvezda (szerb) – FC Alashkert (örmény)/Sheriff Tiraspol (moldovai), Malmö (svéd)/HJK Helsinki (finn) – Glasgow
Rangers (skót);
* nem bajnoki ág: PSV Eindhoven (holland)/Galatasaray (török)
– Celtic FC (skót)/Midtjylland (dán), Szpartak Moszkva (orosz) –
Benfica (portugál), Genk (belga) – Sahtar Donyeck (ukrán), AS Monaco (francia) – Bécsi Rapid (osztrák)/Sparta Prága (cseh).
Az előző idényben csoportkörös Ferencvárosi TC a második forduló első felvonásán ma 21 órától a litván Zalgiris Vilniust fogadja
(TV: M4 Sport), míg a Kolozsvári CFR ma este 7-től a gibraltári
Lincoln Red Imps otthonában vendégszerepel.

Az Európa-bajnokság végeredménye

1. MAGYARORSZÁG, 2. Oroszország, 3. Franciaország, 4. Svédország, 5. ROMÁNIA, 6. Dánia,
7. Horvátország, 8. Németország, 9. Norvégia, 10.
Csehország, 11. Svájc, 12. Szlovákia, 13. Ausztria,
14. Szlovénia, 15. Montenegró (Portugália visszalépett)

A sorsolás eredménye az UEFA Champions League közösségi oldalán

Hamilton futamgyőzelme – Verstappen versenye fél körig tartott

A címvédő brit Lewis Hamilton,
a Mercedes brit pilótája győzött vasárnap a Forma-1-es Brit Nagydíjon. Második helyen az 50. körig
élen álló monacói Charles Leclerc
(Ferrari), míg a harmadikon a finn
Valtteri Bottas (Mercedes) végzett.
Az összetettben vezető holland
Max Verstappen (Red Bull) számára már az első körben véget ért a
futam: a pole-pozícióból induló pilóta a rajt után óriásit csatázott Hamiltonnal, és az egyik legnagyobb
tempójú kanyarban végül összekoccantak. Verstappen autója óriási sebességgel hagyta el a pályát és
csapódott a gumifalba. A 23 éves
holland pilóta egyedül szállt ki az
autójából és ment a mentőig, de láthatóan szédült, koordinációs gondjai adódtak, a pályán kivizsgálták,
majd kórházba vitték.
A baleset után a futamot megszakították, és 45 perc után újabb álló
rajt következett. Akkor viszont már
a monacói Leclerc indulhatott az
élről, aki kihasználva az előtte lévő
két rivális koccanását, még a kényszerszünet előtt az élre tört.
A második rajt után Leclerc megtartotta vezető helyét, Hamilton – aki
a balesetért 10 másodperces büntetést
kapott – a második helyről sokkal
óvatosabban kezdett. A folytatásban
utóbbinak kerékproblémái adódtak,
de így is közelebb került az élen autózó monacóihoz, akinek meg a motorja nem volt tökéletes. Hamilton
aztán csak megközelítette Leclerc-t,

akcióba nem kezdett. A táv felénél
jöttek a kerékcserék, Hamilton büntetését is letöltve ötödikként folytatta
a körözést, de feljött harmadikra Leclerc és Bottas mögé. Utóbbi csapatutasításra hagyta elmenni maga
mellett Hamiltont, akinek gyorsabb
volt a tempója az élen lévő Leclercnél, és mivel tíz kör volt még hátra,
az egyre csökkenő különbség izgalmakat ígért a hajrára.

Két körrel a vége előtt Hamilton a pontversenyben pedig nyolc
A vb két hét múlva, a Magyar
a célegyeneshez érve támadást indí- pontra felzárkózott az ezúttal kieső Nagydíjjal folytatódik a mogyoródi
tott, és miután Leclerc nem tudta Verstappen mögé.
Hungaroringen.
tartani az ívet, megtört a lendülete,
a brit lényegében erőlködés nélkül
Üzentek egymásnak a versenytársak
előzött, és hazai közönség előtt nem
Max Verstappen tiszteletlennek és sportszerűtlennek nevezte, ahoengedte ki kezéből a győzelmet.
gyan Lewis Hamilton a győzelmét ünnepelte, miközben ő a kórházban
A hétszeres vb-győztes brit pá- várta az analízisek eredményét. A Red Bull pilótája vasárnap este a
lyafutása 99. futamgyőzelmét Twitteren „üzent” riválisának, mire a hétszeres világbajnok úgy reagált:
aratta, a Brit Nagydíjon nyolcadik a holland pilóta nagyon agresszív volt, semmi helyet nem hagyott neki
alkalommal bizonyult a legjobbnak, a pályán, amikor már mellette volt és előzni akart. Kijelentette: nem
érzi úgy, hogy bocsánatot kellene kérnie bármiért is, a tíz másodperces
időbüntetést pedig nem tartja jogosnak.

Eredményjelző

Forma–1-es Brit Nagydíj, Silverstone (52 kör, 260 km):
* a pontszerzők: 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:58:23.284
óra, 2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 3.871 másodperc hátrány. 3.
Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 11.125 mp h., 4. Lando Norris (brit,
McLaren) 28.573 mp h., 5. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren)
42.624 mp h., 6. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 43.454 mp h., 7.
Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1:12.093 perc h., 8. Lance Stroll
(kanadai, Aston Martin) 1:14.289 p. h., 9. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:16.162 p. h., 10. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 1:22.065 p.
h.
* leggyorsabb kör: Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)
* pole-pozíció: Max Verstappen (holland, Red Bull)

A vb-pontversenyek állása

A pole pozícióból induló Max Verstappen a rajt után óriásit csatázott Lewis Hamiltonnal, és
az egyik legnagyobb tempójú kanyarban összekoccantak. Verstappen autója óriási sebességgel hagyta el a pályát, és a gumifalba csapódott. Fotó: a Forma-1 közösségi oldala

* versenyzők: 1. Verstappen 185 pont, 2. Hamilton 177, 3. Norris
113, 4. Bottas 108, 5. Pérez 104, 6. Leclerc 80, 7. Sainz 68, 8. Ricciardo
50, 9. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 39, 10. Sebastian Vettel
(német, Aston Martin) 30, 11. Alonso 26, 12. Stroll 18, 13. Ocon 14,
14. Cunoda 10, 15. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 1, 16. Antonio
Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 1.
* csapatok: 1. Red Bull 289 pont, 2. Mercedes 285, 3. McLaren 163,
4. Ferrari 148, 5. Alpha Tauri 49, 6. Aston Martin 48, 7. Alpine 40, 8.
Alfa Romeo 2.
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Városunk látványosságai

Szerkesztette:AntalfiImola

… nagyon megritkultak, a régi házakat lebontják, és újakat építenek
helyettük. Ez régebben is így történt, mert ha nem, akkor a főtéren
még mindig a 18. századi vályogházak állnának, és nyitott árkokban
csordogálna a szennyvíz. Egy időben figyelemmel követtem a Teudloff és Dittrich Armatura-,
Szivattyú- és Gépgyár remekmívű
tűzcsapjait, amelyeket még Bernády Gyuri bácsi idejében „ültettek” be az aszfaltba. Sokáig még a
hajdani csatornahálózat ósdi műtárgyaival is büszkélkedhettünk, de
aztán új világ következett, a ma-

gángyűjtők személyes tulajdonba
vették a kanálisfedeleket.
A belváros egyik közepesen forgalmas utcájában található az unikumnak számító látványosság.
Talán az utca egykori lakója –
Nagy Lajos, a turistakör hajdani
vezetője – tudna mesélni arról,
hogy mikor betonozták be azt az
öntvény aknarácsot, amelyet a biztonsági elvek felrúgásával fektettek le a Madách Imre utcában, a
6-os szám közelében, a vasúti
sínek oldalán.
Vagy a munkavezető volt másnapos, vagy a kivitelező szaki ve-

szett össze a feleségével a reggeli
ébredés után, de az biztos, hogy
komoly szakemberek még félrészegen sem csinálnak olyan marhaságot, hogy a vasrács rései
párhuzamosak legyenek a járda
szegélyével. De megtörtént. Ott áll
évek óta, s csak a szerencse – meg
a „muffosabb” biciklikerekek –
menthették meg a lábtöréstől az
arra kerekezőket.
Márványtábla nem, de ez a cikk
és a két fénykép méltó emléket állít
őseink balgaságának.
KuszálikPéter

Az ásványkiállítás visszatér Marosvásárhelyre
Fotó: Kuszálik Péter

Július 23–25-én 10–18 óra között a Néprajzi
és Népművészeti Osztályon ebben az évben
is lesz ásványkiállítás, idei tematikája a borostyán.

A borostyánt már az ókorban is ékszerként, illetve
kultikus tárgyként használták. Az ókori Egyiptomban
használt egyes borostyán ékszerek kora eléri a 6000
évet. A középkor folyamán a Balti-tenger térségében
fellelhető borostyánnak volt a legnagyobb értéke.
Három napon át a múzeum látogatói megcsodálhatják a kristályok, drágakövek és féldrágakövek csillogását a néprajzi múzeum belső udvarán (Rózsák
tere 11. sz.). A belépés ingyenes.
Az ásványkiállítás szervezői, a korábbi évekhez hasonlóan Andrei Gorduza mérnök, geológus, illetve
Angela Săplăcan muzeológus, geológus.
A Maros Megyei Múzeum az Ásványok c. kiállítás
házigazdájaként a szervezőkkel együtt kalandozásra
hívja a látogatókat az ásványok, kristályok és drágakövek csodálatos világába. Megcsodálhatók achátok,
kvarcok, türkizek, malachitok, jádék, lazúrkövek,
ametisztek, jáspisok, tanzanitok, geodátok, gyöngyök,
korallok, ammonitok és borostyánok természetes formában és ékszerekbe foglalva.
A borostyán – régebbi nevén ámbra – organikus
képződmény, valójában sárga színű, áttetsző vagy ho-

mályos, megkövesedett gyanta, ami gyakran tartalmaz áttetsző vagy homályos zárványokat. Napjainkban is a leggyakoribb előfordulási helye a
Balti-tenger térsége, általában Lengyelországban,
Észtországban, Lettországban vagy Litvániában bányásszák. Romániában egyetlen helyen, a Buzău megyei Colţ településen találtak borostyánt. Vöröses
színe miatt „rumanitnak” nevezték el. A borostyánokban lévő egyes zárványok kék vagy zöld színűek is lehetnek, ilyenek elsősorban a Dominikai Köztársaság
területén kerültek elő. Ezek nagyon ritkák, emiatt nagyon drágák is.
A borostyánok kora elérheti a 200 millió évet is.
Ezek az akkori korszak fáinak gyantáiból keletkeztek,
amelyek idővel megszilárdulva egy alaktalan formát
vettek fel, emiatt ezeket nem is tekintik ásványoknak.
A borostyán egy szabálytalan alakú szerves vegyület,
kémiai képlete a C10H16O. Anyaga lágy (a Mohs keménységi skálán értéke 1–2,5), alkoholban, éterben
és benzinben oldódik.
A borostyánból készült legértékesebb műalkotás a
Szentpétervár melletti Katalin-palotában található
ún. Borostyánszoba. A borostyándíszítést 1716-ban a
porosz király készíttette ajándékként Nagy Péter orosz
cárnak.
Eseménylink: https://fb.me/e/2n8CbkFmh
MarosMegyeiMúzeum
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Innovatív módszer a víz- és a biodiverzitás fenntartható kezelésére

A kormány Fenntartható Fejlődés Főosztálya a Búvárközpont Egyesülettel együttműködve elindította A nád, a
víz és a biodiverzitás fenntartható kezelésének eszköze
című projektet. A kezdeményezők úszó szigeteket építettek és bocsátottak vízre a
Kovászna megyei rétyi, besenyői és felsőrákosi tavakon, a
vizek tisztításának és természetes megújulásának, illetve
a biodiverzitás támogatása
érdekében, madarak, valamint víziállatok élőhelyeinek
létrehozásával.

Borbély László államtanácsos azt
nyilatkozta, hogy ezt a kísérleti projektet folytatják, és országos programmá szeretnék átalakítani:
„Egy rendkívül fontos és érdekes
kísérleti projektet indítottunk el,
amely számos előnnyel jár a víz
tisztítása és a bioszféra védelme
szempontjából. Ezt követően kamerákat fogunk felszerelni az úszó szigetekre, hogy bárki élőben
megfigyelhesse, hogyan zajlik az
élet ezeken. Figyelemmel kísérjük,
hogy az úszó szigetek hogyan befolyásolják a víz minőségének változását. Az eseményen jelen lévő
helyi hatóságokkal, valamint az országos környezetvédelmi ügynökség és a romániai vízügyi hatóság
képviselőivel folytatott megbeszélések során szóba került, hogy ezt a
kísérleti projektet alakítsuk át országos programmá. Ugyanakkor
felmerült, hogy kiegészítő megoldásként próbáljuk ki az úszó szigetek víztisztító hatását a nem túl
hatékony tisztítóberendezések mellett.”
A mesterséges úszó szigeteket
Szabó Jenő búvár (Jacques-Yves
Cousteau kapitány munkatársa) és
csapata állította össze, illetve bocsátotta vízre. Szabó Jenő bemutatta az
úszó szigetek kialakítását, felépítését, előnyüket, és elmondta, hogy
örül a projekt esetleges meghoszszabbításának.
Az úszó szigetek előnyei:
– Sokkal hatékonyabban tisztítják a vizet, mint a tavak szélén levő
növények, mivel a felszíni rétegekben oldott oxigénbőség kedvez az
oxidatív biokémiai folyamatoknak:
a növények gyökerei aerob környezetben fejlődnek, amelyet a szigetek mozgása által okozott szél és
vízáramlatok hoznak létre, a nád

által kifejlesztett járulékos gyökerek pedig közvetlenül a víztömegből vonják ki a tápanyagokat.
– Megakadályozzák az algák szaporodását azáltal, hogy tápanyagokat vonnak ki közvetlenül a felszíni
vízrétegből, és hatékonyan árnyékolnak: a felszíni vízréteg az algák
növekedésének legkedvezőbb területe (a nap hatására gyorsabban melegszik, és a fotoszintézishez
maximális fényt biztosít).
– Optimális körülményeket biztosítanak a vízimadarak fészkeléséhez és szaporodásához.
– Védelmet nyújtanak a víziállatoknak és a kétéltűeknek a víz alatt,
a dús gyökerek között.
– Lassítják a tavak eutrofizációját, azaz a növények elszaporodását
a vízben a többlettápanyag hatására,
mivel az úszó szigetek gyorsabban
fejlődnek, mint a parti növények
(csökken a parti növényezethez jutó
tápanyagok mennyisége), és az így
keletkező biomassza bármikor eltávolítható a szigetek partra húzásával.
A természetes úszó szigetek eltűnését az emberi tevékenység
okozza: a vízfolyások szabályozása,
az egyre intenzívebb hajózás, a nádasok eltűnése, ahonnan ezek az
úszó szigetek leválnak stb.
Ezenkívül a mesterséges úszó szigetek:
– A konstruktív modularitás miatt
a különböző vízfelületekhez (folyóvízhez és különböző méretű tavakhoz egyaránt) alkalmazhatók.
– Különböző sajátos követelményekhez igazíthatók (főleg szűrő és
tisztító hatásuk van, a felszínen
úszó palackokat is megállíthatják,
védett vízimadarak fészkelési és
szaporodási helyei, különféle halfajok szaporodási helyei az erre a
célra épített víz alatti platformok
felfüggesztésével).
– A könnyű szállítás miatt több
helyen is megvalósíthatók: a modulokat az áruszállításban általában
használt raklapok szerint méretezik.
– Lehorgonyozhatók, mozgásukat be lehet határolni egy előre
meghatározott területre.
– Az anyagok, amelyekből készültek, biológiailag lebomlók, és
széles körben hozzáférhetők, megfelelve a körforgásos gazdaság és a
fenntarthatóság elveinek.
AFenntarthatóFejlődés
Főosztályközleménye
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Késedelem nélküli vizsgálatot követel az EP

Nem szükséges az az útmutató,
amelyen most dolgozik a Bizottság

A Parlamentnek folytatnia kell a felkészülést
a Bizottság bíróság elé vitelére a fellépés elmaradása miatt – áll az európai paramenti
képviselők által július 8-án elfogadott állásfoglalásában.

Mózes Edith

Az 529 szavazattal, 150 ellenszavazat és 14 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban a képviselők
sajnálatukat fejezik ki amiatt, hogy a Bizottság engedett az Európai Tanács 2020 decemberi, nem kötelező
érvényű következtetéseiben foglaltaknak, és alkalmazási útmutató megfogalmazásával késlelteti a költségvetési feltételrendszerről szóló rendelet végrehajtását.
Felszólítják a EB-t: a rendelethez dolgozzon ki
„világos, pontos és felhasználóbarát”
panaszbenyújtási rendszert
A képviselők hangsúlyozzák, hogy a bizottsági
iránymutatások nem változtathatják meg, bővíthetik ki
vagy korlátozhatják a feltételrendszerről szóló rendeletet. Az útmutató értelme az lehet, hogy tisztázza, hogyan alkalmazzák majd a gyakorlatban a jogszabályt,
hogyan és milyen módszertan alapján zajlik majd az
eljárás. Ugyanakkor az útmutatónak tartózkodnia kell
a rendeletben található absztrakt fogalmak részletekbe
menő meghatározásától.
Ugyanakkor felszólítják a Bizottságot, hogy a rendelethez dolgozzon ki egy „világos, pontos és felhasználóbarát” panaszbenyújtási rendszert.
A képviselők felszólítják a Bizottságot, hogy késedelem nélkül vizsgálja ki a jogállamiság bármely olyan
megsértését, amely „kellően közvetlenül érinti az unió
költségvetésével való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy az unió pénzügyi érdekeinek védelmét”. Rámutatnak: „egyes tagállamokban a helyzet
már most azonnali [...] intézkedést tesz szükségessé”.
A Bizottságnak mielőbb be kell számolnia a Parlamentnek a vizsgálat alá vont első ügyekről, teszik
hozzá a képviselők.
Jogi lépések a Bizottság ellen
A képviselők bírálják a Bizottságot azért, mert nem
tartotta be a rendelet alkalmazásának kezdő időpontjaként és az iránymutatás elfogadásának határidejeként

a Parlament által kitűzött június elsejei időpontot. Üdvözlik David Sassoli június 23-i levelét, amelyben a
Parlament elnöke felszólította a Bizottságot, hogy
azonnal és teljeskörűen alkalmazza a rendeletet; bizottsági fellépés hiányában a Parlament az Európai Bíróság elé viszi az ügyet.
Petri Sarvamaa (EPP, Finnország) költségvetés-ellenőrzési bizottsági jelentéstevő szerint az embereket
aggasztja az állampolgári jogaik helyzete, a kisebbségeket elnyomják, bezárják a szabad sajtót vagy állami
oligarchák vásárolják azt fel, az igazságszolgáltatási
rendszer részben átpolitizált és a független bírókat a
párthoz lojálisokkal váltják fel. Mindezt uniós pénzből.
Európában 2021-ben ennek nem így kellene történnie.
A Parlament ezért jogi lépéseket tesz annak érdekében,
hogy a Bizottság ősztől kezdve alkalmazza a jogállamisági feltételrendszert” – mondta a képviselő a vita
során.
Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spanyolország)
költségvetési bizottsági jelentéstevő kijelentette:
„Megint ott tartunk, hogy a jogállamisági mechanizmusról beszélgetünk. De mikor látjuk már azt, hogy
valami történik is? A mechanizmus január elsejével
életbe lépett, de még nem alkalmazzák. Mi kezdettől
fogva egyértelműen mondtuk, hogy az útmutatásra
semmi szükség nincsen. Megállapodtunk a rendeletben, és elvárjuk, hogy végre alkalmazzák” .
A költségvetési kifizetéseket egy jogállamiságra
vonatkozó feltételrendszer teljesítéséhez kötő
mechanizmus 2021. január elsején lépett életbe
Azonban az új szabályok alapján eddig még semmilyen eljárás nem indult. Az Európai Tanács arra kérte
a Bizottságot, hogy halassza el a jogszabály alkalmazását addig, amíg két tagállam (Magyarország és Lengyelország) az Európai Bíróság elé nem viszi a
jogszabályok ügyét (ez 2021. március 21-én megtörtént), és amíg a Bizottság ki nem dolgozza a jogszabály
alkalmazására vonatkozó útmutatóját.
Egy 2021 márciusában elfogadott állásfoglalásban
a Parlament leszögezte, az új rendelet alkalmazása
semmilyen útmutatóhoz nincs kötve – olvasható az EP
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája által szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Népszerűségi ráta a világban

Egy német statisztikai társaság adatai szerint elnök népszerűsége 13 százalékkal nőtt a vizsgált idő2020-ban és 2021-ben a világ vezetői sokat szakban, Angela Merkel német kancellár 11 százalékot
lépett előre. Ők a kivételek, akiknek a tevékenységét
veszítettek a népszerűségükből.

Legnagyobb visszaesés Japán miniszterelnöke, Yoshihide Suga esetében tapasztalható az olimpiai játékok
megszervezése körüli botrányok miatt.
Jair Bolsonaro brazil elnök a súlyos koronavírus-járvány nem megfelelő kezelése miatt veszített a népszerűségéből. Bolsonaro beiktatásakor azt is ígérte, hogy
megszabadítja az országot a korrupció jármától, a bűnözéstől, a gazdasági felelőtlenségtől és az ideológiák
bilincsétől.
Nem áll valami fényesen népszerűség szempontjából Emmanuel Macron francia államfő és Boris Johnson brit miniszterelnök sem.
Ellenben Andres Manuel Lopez Obrador mexikói

pozitívan értékelték saját országukban.
Szintén népszerű Joe Biden amerikai elnök és Narenda Mobi, India miniszterelnöke is.
A statisztikai felmérés az Egyesült Államok, Japán,
Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság,
India, Brazília, Mexikó vezetőinek tevékenységét értékelte.
…és a romániai pártok esetében
Az INSCOP által 2019. június – 2021. május között
végzett felmérés eredménye szerint a Szociáldemokrata Párt ( PSD) 30,2%-os népszerűségi szinten áll, a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) 26,6%-on, az AUR 14,2,
az USR PLUS 13,2 %-on. (mózes)

A brit egészségügyi szolgálat (NHS) kutatása
szerint a koronavírus elleni teljes beoltottság
a kockázati csoportokat is hatékonyan védi a
fertőzés ellen – közölte hétfőn a tanulmányt
ismertetve az oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV).

személyek képeznek, akik esetében a hatékonyság
mindössze 4 százalékos.
A Pfizer és AstraZeneca vakcinájának védettségi hatékonysága jelentősen megnő, és eléri a 74 százalékot
a második dózis beadása után – ismertette a kutatás
eredményeit a testület.
Nagy-Britanniában az idős személyek 85-90 százaléka megkapta a koronavírus elleni oltást. A hivatalos
adatok szerint a szigetországban az elmúlt hetekben
megugrott a koronavírus-fertőzéses esetek száma. Míg
április-májusban átlagosan 2400 napi új esetet jegyeztek, júliusban a napi átlagos esetszám elérte a 45.159et. (Agerpres)

A kockázati csoportokat is védi a fertőzéstől
a teljes beoltottság

Az NHS 700 nagy-britanniai családorvos pácienseinek állapotát megvizsgálva jutott erre a következtetésre. A kutatás szerint a koronavírus elleni oltás első
adagjának beadása – a vakcina típusától függetlenül –
30-60 százalékos hatékonysággal védi meg a kockázati
csoportok tagjait (időseket, krónikus betegeket) a fertőzéstől. Kivételt csak a legyengült immunrendszerű

Árvízkészültség több régióban

Első- (sárga jelzésű) és másodfokú (narancssárga
jelzésű) árvízkészültséget rendelt el hétfőn az Országos
Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több
régió – köztük Erdély, Bánság és a Körösök-vidéke –
folyóira. Az előrejelzések szerint július 20-án éjfélig
nagy hozamú víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, nő a folyóvizek szintje, a vízállás meghaladhatja a készültségi szintet a következő folyók

vízgyűjtő medencéjében: Visó, Iza, Lápos (Máramaros), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód), Kis-Szamos
(Kolozs és Bihar megye), Szamos (Kolozs, Szilágy,
Máramaros és Szatmár megye), Kraszna (Szilágy és
Szatmár megye), Sebes-Körös (Kolozs és Bihar
megye), Fekete-Körös (Bihar és Fehér megye), FehérKörös (Hunyad és Arad megye), Maros (Hargita,
Maros, Beszterce-Naszód, Kolozs, Fehér, Szeben, Hunyad és Arad megye).
(Agerpres)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉSés egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)
BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-959. (12233-I)

AVETAKFT.CSIZMAGYÁR fröccsöntő gépekre SZAKKÉPZETLEN MUNKAERŐT alkalmaz. Nettó fizetés: 2500-3000 lej. Tel.
0788-481-753. (22725-I)

AmarosvásárhelyiTHEREZIATEJIPARIVÁLLALAT AREA
SALES MANAGERT alkalmaz. Elvárás a minimum 3 év tapasztalat
hasonló munkakörben és az ország egész területét lefedő mobilitás.
Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre.
Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (65766-I)
AKOVÁCSPÉKSÉG BŐVÍTI CSAPATÁT. Marosszentgyörgyre,
az új bemutatóüzletünkbe, ami egyben kávézó is, személyzetet alkalmazunk. Ha Ön kedves, ápolt és lelkiismeretes, akkor a csapatunkban
a helye. Részletekért hívja az alábbi telefonszámok egyikét: 0770595-255, 0733-052-106. (65759-I)

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) július 30án 11 órai kezdettel
nyilvános árverésen
értékesíti az alábbi cégek ingó javait az adósságaik behajtása céljából:
Crina Trade Kft. – székhely: Nyárádtő 134. szám, Maros megye,
adószám: 30318333
– szürke Opel Combo C BA11 személygépkocsi, 2003-as gyártmány,
rendszáma MS-05-FRT, alvázszáma: WOLOXCF0633026344, a motor
szériaszáma 02PE5047, AC BREAK, a műszaki vizsgája lejárt,
karcolások és ütésnyomok vannak baloldalt a lökhárítón és a sárvédőn,
a karosszéria deformálódott, a bal oldalon elöl a lökhárító el van
repedve, kikiáltási ár 2.295 lej + 19% héa;
– Finlux, 121 cm-es képernyőjű tv, távirányító nélkül, kikiáltási ár 638 lej
+19% héa;
ZOTIAN MEX KFT. – Marosvásárhely, Béke utca 70B/14., Maros
megye, adószám: 32523342
– HP Probook 6460 laptop, kikiáltási ár 2.010 lej + 19% héa;
ALFA PLAST KFT., Marosvásárhely, Raktár utca 20., Maros megye,
adószám: 14774087;
– Paradox típusú riasztórendszer és video-megfigyelőrendszer,
kikiáltási ár 6.300 lej + 19% héa.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti
ingóságokra, hogy értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja
előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig
mutassák be a következő iratokat: vételi ajánlatot, az indulási ár 10%-át
kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentumot (az összeget a
marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN
RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637, esetenként az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek
a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi
jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát.
A jelen közleményben megfogalmazott eljárás ellen a közzétételtől vagy
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül az érdekeltek óvást
nyújthatnak be az illetékes bíróságon az adózási eljárásra vonatkozó,
kiegészített és újraközölt 2015. évi 207-es törvény 260. és 261. cikkelyei
előírásainak megfelelően. E törvény 9. cikkelye 2. bekezdésének d
pontja előírja, hogy végrehajtás esetén az adóalany meghallgatása nem
kötelező.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén,
a 0265/250-982-es
telefonszámon, 166, 369-es mellék.
A közlemény kifüggesztésének időpontja: július 20.
Sîntean Olivia hivatalvezető-helyettes
Ghira Dumitru Adrian osztályvezető
Suba Loránd főellenőr
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LAKáS

két szoba, konyha, fürdőszoba, pince

Marosvásárhelyen, a központban, a

Horea utcában, 82 m2 területtel, ami-

ből 53 m2 beépítve. Irányár: 80.000
euró. Tel. 0771-566-446. (12485-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a

Szabadság utcában. Tel. 0771-653-

905. (sz-I)

ELVESZETT
névre

bérletemet.

Gheorghe

fogyatékos-ingyen-

Semmisnek

(12536)

nyilvánítom.

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és

alumíniumredőnyöket,

függönyöket,

szúnyoghálókat.

belső

0744-121-714,

0766-214-586. (12427)
ENGEDÉLYEZETT
készítést

cég

bármilyen

mindenféle

cserépforgatást,

szalag-

redőnyöket,

Tel.

(10638-I)

Tel. 0747-634-747. (12228-I)

CÉG vállal háztetőkészítést, cserép-

tisztítást, tetőfestést, cserépforgatást

és

javítást.

Tel.

(12228-I)

VÁLLALUNK

0770-621-920.

tetőjavítást,

vállal

tető-

anyagból,

kisebb

ácsmunkát,

javítást,
festést,

vakolást, bádogosmunkát, régi épület
lebontását, szigetelést. Nyugdíjasoknak

18% kedvezmény. A kiszállás ingyenes.

Tel. 0736-270-341. (11688)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-

ből, bádogosmunkát, ácsmunkát,

kerítés-

készítést vasból, járólaplerakást, ház

körüli

felújítást,

csatorna-,

lefolyó-

készítést. Tel. 0759-552-041. (12426)
CSERÉPFORGATÁS,

Bocicor

szóló

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

FŰNYÍRÁST, permetezést vállalunk.

ELADÓ földszintes, tornácos lakás:

ELVESZTETTEM

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

tetőfedés,

Lindab-tetőlemez, meszelés, bármilyen

munka.

Nyugdíjasoknak

15%

kedvezmény. Jani, tel. 0754-553-856.

(12530)

MEGEMLÉKEZÉS

Mindig

egy

célod

családodért élni,
ezt

csak

a

széttépni.

volt,

halál

a

tudta

Örök álom zárta le a szemed,

megpihenni tért két dolgos
kezed.

Nélküled semmi sem olyan,
mint régen,
fájó

könnycsepp

mindnyájunk szívében.

lettél

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk

a

legdrágább

Édesanyára, „Kicsimamára”,

a

szentgericei

PIROSKÁRA.

BENKE

Nyugodj

békében! Szerettei. (12499-I)

meszelést, festést, bármilyen munkát. Tel. 0742-734-062. (12524-I)

VÁLLALOK szigetelést polisztirénnel, szobafestést, tetőfedél készíté-

sét és kisebb javításokat. Sándor, tel.

0748-862-911. (12522)
VÁLLALUNK

bontást,

teraszkészítést,

festést,

padló-

és

falicsemperakást, tetőjavítást, takarítást.
Tel. 0747-816-052. (12466)

Fájdalommal emlékezünk a
szeretett

anyára,

évfordulóján. Sok szeretettel
gondolunk

polisztirénnel,
fali-

és

tető,

kerítések,

szigetelés

parkettezés,

padlócsemperakás,

térkövezés.

Nyugdíjasoknak

festés,

20%

kedvezmény. Tel. 0754-271-038, Zoli.
(12510)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket

javítok.

(12500-I)

Tel.

0755-825-502.

rád,

nagyon

hiányzol! Bánatos férje, két
fia,

három

dédunokája. (12533-I)

unokája,

ELHALáLOZáS

lyen anyaggal, új tetők készítése,

BÁRMILYEN

déd-

szül. Mezei halálának első

zel, cserépforgatás, tetőfedés bármi-

882-220. (12479)

édes-

mamára, SERBÁN ÁGNESRE

HÁZAK teljes felújítása bádoglemezszigetelés, kisebb munkák. Tel. 0759-

feleségre,

nagymamára,

Szűnni nem akaró fájdalommal a

szívünkben tudatjuk, hogy a sze-

retett édesanya, nagymama,
PALOTÁS ERZSÉBET
szül. Csíki

életének 79. évében csendesen

elhunyt. Temetése július 21-én
délután 1 órakor lesz a marosvá-

sárhelyi református temetőben.
Pihenj békében, áldott Édesanyánk!

Gyermekei és unokái. (12534-I)

ASURTECműszakibarkácsáruház
a következő
állások betöltésére

keresmunkatársakat:
*eladókat

*sofőrt3,5tonnáskocsiraárukiszállításra
Amitkínálunk:
–vonzófizetés+bónuszokésebédjegy
–speciálisképzések
–karrierlehetőség

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet benyújtani,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni: surtec@surubtrade.ro
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

Az ECT Hungary Kft. teszter adapter gyártás területén piacvezető, dinamikusan bővülő és
fejlődő cég. Zalaegerszegi telephelyünk lendületes csapatába keresünk motivált, hosszú
távra tervező, lelkes gépészmérnök kollégákat az alábbi fő feladatok ellátására, mérnöki
munkakörbe:

– Egyedi alkatrészek, gépészeti megoldások, komplett berendezések tervezése és gyártása
– Gyártás műszaki támogatása
– Projektmenedzsment

Elvárt képesítések, végzettség, szakmai ismeretek:

– Gépészmérnöki felsőfokú végzettség
– 3D-s modellezés előny
– Mechatronikában, pneumatikában és automatizálásban jártasság előny
– Méréstechnikai alapismeretek
– AutoCAD megbízható használata
– Windows szoftverek
– Stabil, magas szintű angolnyelv-tudás szóban és írásban

Előnyt jelentő gyakorlati tapasztalatok:

– 2-3 év tervezési/gépészeti szakmában
– Forgácsolástechnikai tapasztalat
– Nyomtatott áramköri gyártásismeret
– Egyedi célgéptervezési/gyártási ismeretek
– Vállalatirányítási ismeret
– Sales-es „véna”

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
- 0265/268-330
Polgármesteri Hivatal
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
- 0265/250-344
• Marmed
- 0756-468-658
járóbeteg-rendelő:
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/929
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

Az ideális jelentkező:

– Kreatív, önálló, hatékony
– Pozitív, proaktív személyiség
– Kitűnő csapatjátékos

Amit kínálunk:

– Hosszú távú, biztos munkalehetőség egy fejlődő cégnél
– Versenyképes fizetés
– Bónuszkereseti lehetőség, cafeteria
– Fiatalos, családias hangulatú csapat, fejlődési lehetőség
Amennyiben úgy érzed, hirdetésünk Neked szól, várjuk fényképes jelentkezésedet a következő e-mailcímre: hr@ect-fsg.com
Csatlakozzazélvonalhoz!

Hirdetőink figyelmébe!

Akoronavírus-fertőzésveszélymiatt
kialakultrendkívüliegészségügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjukhirdetőinkfigyelmét,hogy
hirdetéseketfeladhatnakaszerkesztőségben,
anepujsag.roweboldalonlevő
onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

