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Főleg Nagyernyét sújtotta a víz

Kedd reggelig tartott a mentés a hétfői zivatar nyomán

Kiszabadultak
a „székely terroristák”

Éljenek a székely fiatalok! kiáltással
fogadták az egybegyűltek Beke Istvánt
és Szőcs Zoltánt, akik hétfőn szabadultak a börtönből, és kedden, július
20-án délben Kulcsár-Terza József
képviselővel tartottak közös sajtótájékoztatót Kézdivásárhelyen a Gábor
Áron-szobornál.

____________4.
Lejár a Covid–19támogatás határideje

Augusztus 9-ig nyújthatják be támogatási kérésüket a megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökséghez (APIA) azok a szarvasmarha-tartók, akik bizonyítani tudják,
hogy gazdaságaikat hátrányosan érintette a Covid–19-es pandémia.

____________6.
Hat nap,
hatszáz kilométer
Nagyernye térségében számos háztartást öntött el a víz, de áradásveszély nem áll fenn a megyében

Jelentős mennyiségű csapadék hullott
hétfőn délután Nagyernye térségében,
helyenként árvízszerűen lakóházak udvarait öntötte el. A heves zivatarok
áramszünetet és egyéb fennakadásokat
is okoztak. Hasonló jelenségek a megye
más pontjain is voltak.

Gligor Róbert László

A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) jelentése szerint a tűzoltók 23
riasztást kaptak, Nagyernyében 40 háztartást
érintett a „nagyidő”, egy lakóházra fa dőlt, Sáromberkén húsz, Iklandon nyolc, Gernyeszegen
két udvart öntött el a víz, ugyanúgy Tancson is,
míg Magyarfülpösön és Székesen áramvezetékek szakadtak le és hullottak az úttestre, Marosvásárhelyen pedig a Kárpátok sétányon és a Gh.

Fotó: Jánosi Ferenc

Pop de Băseşti utcában három fa szakadt az
áram- és telefonvezetékekre, Nagyernyében is
egy fa az áramvezetékekre dőlt. Összesen 70
háztartást, udvart lepett el a víz Tancson, Nagyernyében, Iklandon, Gernyeszegen és Sáromberkén, de embereket, állatokat és javakat nem
kellett kimenekíteni.
(Folytatás a 2. oldalon)

A budapesti rajtot követően, hat nap
alatt hatszáz kilométert tettek meg, mielőtt hétfőn délután megérkeztek a
célállomásra, a magyarfülpösi szórványkollégiumba az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány által szervezett
jótékonysági akcióba bekapcsolódó
ultrafutók, valamint az alapítvány önkéntesei, akik ezáltal a hátrányos
helyzetű gyerekeket felkaroló szórványkollégium számára gyűjtöttek
adományokat.

____________7.

Felgyorsul a sztrádaépítés?

Benedek István

Az idei tavaszi fejlemények alapján még hosszas időhúzásra lehetett számítani a minket leginkább érintő Maroskece – Aranyosgyéres közti pályaszakasz ügyében, de az igazságszolgáltatás
malmai ezúttal gyorsan őröltek. Már csak annyi kellene, hogy egy
rendes munkára is képes építőt találjanak a kivitelezésre, és csodák
csodájára most már ennek a szándéka is látszik.
Csak rövid emlékeztetőként: a tavasszal az építtető sztrádatársaság szerződést bontott az építővel, amellyel szemben már ama
szerződés aláírásakor is zajlott a csődeljárás. Csakhogy ezt a szerződésbontást hatályon kívül helyezte a bíróság mindaddig, amíg a
csődeljárás jogerősen le nem zárul. A napokban viszont elfogadták
az építő hitelezőinek a csőd kinyilvánítására irányuló kérelmét, így
a tavaszi szerződésbontás érvénybe lépett, és a sztrádatársaság már
meg is hirdette a következő kivitelezési pályázatot.
Ami érdekes fordulat: ezúttal 450 millió lej körüli értékű szerződésről szólnak a hírek, miközben a régi építővel 270 millió lejért
szerződtek, és az a pályaszakasz építési munkáinak mintegy harmadát el is végezte. Ez napnál világosabban azt támasztja alá, hogy
igazuk volt azoknak, akik a 2015-ben kötött előző szerződés aláírásakor azt állították, hogy az sosem lesz befejezve, csak arra szolgál,
hogy a bajban levő, de az akkor kormányzó szocikkal jó kapcsolatot
ápoló
építőcég
bedőlését
ideig-óráig
elhalassza.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 50 perckor,
lenyugszik
21 óra 7 perckor.
Az év 202. napja,
hátravan 163 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma DÁNIEL és DANIELLA,
holnap MAGDOLNA napja.
MAGDOLNA: a héber Magdaléna magyarosított változata, a
Magda pedig ennek becéző rövidülése. Jelentése: Magdala városából származó nő.

Zápor, zivatar várható
Hőmérséklet:
max. 20 0C
min. 16 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. július 20.

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9253

4,1736
1,3728
243,8542

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Főleg Nagyernyét sújtotta a víz

(Folytatás az 1. oldalról)
A marosvásárhelyi és szászrégeni
katasztrófavédelmi egységek 32 tagú
személyzete négy tűzoltóautóval, egy
nagy kapacitású, négy szállítható és
két vontatható szivattyúval avatkozott
be, a segítségükre siettek a nagyernyei
és gernyeszegi önkéntes katasztrófavédelmi csapatok is. A beavatkozások
kedden kora reggel fejeződtek be.
Hétfőn Maros megye területén három
figyelmeztető vörös jelzést küldött a
lakosságnak a Ro-Alert rendszer a kialakult veszélyes helyzet miatt – adta
hírül kedden reggel a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
A fentiek mellett „több mint 30
helybéli fiatal és középkorú személy
segít a bajbajutottakon, a háziállatok, a
javak mentésén. Három tűzoltókocsi,
több szivattyú is dolgozik a víz kiszivattyúzásán; egyelőre senkit nem kellett
kilakoltatni” – közölte a közösségi térben Nagyernye önkormányzata hétfő

este. Nem esett szó róla, de a közösségi
oldalakon jegyzettek szerint Székesen
is több háztartást öntött el a víz.
A nyárádmenti Backamadaras községben is heves vihar volt hétfőn délután, a lezúduló eső miatt
Backamadarason két sánc is gyorsan
feltelt a faluközpotban, Szentgericén
pedig az 53 litert is meghaladta a
négyzetméterenként lehullott csapadékmennyiség, de a sáncok elvezették
a nagy mennyiségű vizet, különösebb
gond nem volt – tájékoztatott Szőcs
Antal polgármester, aki Madarason 60
liter négyzetméterenkénti csapadékot
mért hétfő délutántól kedd reggelig. A
szomszédos folyóvölgyben, a Kis-Küküllő mentén, Balavásáron hullott nagyobb mennyiségű csapadék, de
egy-két kiöntött sánc kivételével ezúttal nem volt gond a községben – értesültünk Báthori István jegyzőtől.
A Maros Vízügyi Igazgatóságtól
kapott tájékoztatás szerint kedden dél-

ben Maros megyében sehol nem állt
fenn árvízveszély, habár narancssárga
figyelmeztetés volt érvényben, és a
vízszint a legtöbb helyen a figyelmeztetési szintet sem érte el. Az egész megyében esett az eső hétfőn, a legtöbb
csapadékot (55 liter/négyzetméter)
Balavásár térségében mérték a KisKüküllőn, míg Bözödön 32, Gödemesterházán 28, Fintaházán 26,
Marossárpatakon 25, Segesváron
17,5, Marosvásárhelyen pedig 16 litert, ahol a Maros vízhozama egy nap
alatt megkétszereződött, és elérte a
másodpercenkénti 45 köbmétert. A
bőséges csapadék miatt alakultak ki
helyi jellegű gondok, a nem megfelelő
méretű sáncok vagy átfolyók miatt helyenként kilépett a hirtelen megtelt árkokból a víz, de a folyókon nincs
különösebb gond, a vízügyi munkacsoportoknak sehol sem kellett közbeavatkozniuk – részletezte Călin Fokt
szóvivő.

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.

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.

Belépő a Víkendtelepre

Július elejétől a marosvásárhelyi Víkendtelepen jegyet kell
váltani. A belépő ára nem változott, felnőtteknek 7 lej, gyermekeknek, nyugdíjasoknak, hátrányos helyzetűeknek 3,5
lej. Ahhoz, hogy a fürdőzés biztonságos körülmények között
történjen, fürdés előtt kötelező a zuhanyzás. A strandolók
száma nem lehet több, mint a teljes kapacitás 70 százaléka.

Jelentkezőket várnak
a kántor-tanítóképző főiskolára

Augusztus 16-tól folytatódik a beiratkozás 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 4ig tart, az alkalmassági vizsgákra szeptember 14-én kerül
sor. További információkért érdeklődni lehet a 0737-789930-as telefonszámon 9–13 óra között, illetve a kantortanito@gmail.com e-mail-címen.

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 Deé Lukács
Évától a 0265-254460 telefonszámon lehet.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Halálos áldozatot is követelt a vihar

Tizenkét megye 29 településén okoztak áradást
a viharok és zivatarok, az ország északi felében
házak és utak kerültek víz alá, a moldvai Handresti községben pedig halálos áldozatot is követelt az ítéletidő – közölte kedden az Agerpres
hírügynökség a katasztrófavédelem összegzését
ismertetve.

A Iaşi megyei faluban egy patakmederben találtak meg
holtan ágak és a hordalék közé szorulva egy 47 éves férfit,
akit valószínűleg az ár sodort el.
A katonai tűzoltóknak Fehér, Dâmboviţa, Iaşi és Neamţ
megyében kellett bajba jutott embereket kimenekíteniük
az elárasztott épületekből vagy az úttesten elakadt gépkocsikból, valamint több mint száz házból, udvarból és pincéből kellett kiszivattyúzniuk a vizet.
Több országúton és megyei úton teljesen vagy részlegesen le kellett zárni a forgalmat az úttestre zuhant fák,
ágak és a víz által felhalmozott hordalék, illetve a megrongálódott hidak miatt.
Az egyik legnépszerűbb helyvidéki üdülőtelepet, Busteni-t is elöntötte keddre virradóra a hegyekből lezúduló

Fotó: Jánosi Ferenc

ár: mintegy ötven házat és a fővárost Brassóval összekötő
DN1-es főutat is elöntötte a víz, illetve a hordalék, ezért
néhány órán keresztül szünetelt a közúti és vasúti forgalom
a térségben, tíz lakost pedig ki kellett költöztetni.
A Brassó megyei Ohábán és Barcarozsnyón háztetőket
ért villámcsapások okoztak tüzet, a megyében pedig tucatnyi más településen pincéket, alagsorokat öntött el a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék.
A vihar Prahova, Fehér, Krassó-Szörény és Temes megyében több országúton okozott fennakadást. 22 településen megrongálódott az elektromos hálózat, csaknem
hétezer fogyasztó maradt ideiglenesen áram nélkül.
Szerda estig érvényben marad az ország mintegy kétharmadára kiterjedő, a zivatarveszély miatt kiadott másodfokú (narancssárga) figyelmeztetés. A meteorológiai
szolgálat szerint főleg Erdélyben és Moldvában, a hegyvidéken kell ismétlődő zivatarok kialakulására számítani.
Jégeső, felhőszakadás is előfordulhat, a csapadék menynyisége 35-50 milliméter, helyenként pedig akár a 60-80
millimétert is elérheti. (MTI)
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Románia valamivel több mint felét használta fel
az eddig beszerzett 17,5 millió oltóanyagnak

Románia valamivel több mint felét használta fel az
Európai Unió közvetítésével eddig beszerzett 17,5
millió adag koronavírus elleni oltóanyagnak, több
mint 550 ezret az EU-n kívüli szomszédainak (elsősorban Moldovának) adományozott, 1,17 millió dózist pedig eladott Dániának – tudta meg az oltási
kampányt koordináló országos bizottságtól
(CNCAV) a Hotnews.ro hírportál.

A hétfőn közölt részletes adatsor szerint Románia eddig
csaknem 17 millió 550 ezer adagot kapott meg az EU által jóváhagyott négyféle oltóanyagból, amiből 9 millió 220 ezret
adtak be.
A legtöbb – 7 millió 275 ezer (a beszerzett mennyiség 63
százaléka) – a Pfizer által gyártott vakcinából fogyott. A Modernából 723 ezer adagot (45 százalék) adtak be, az AstraZenecából 846 ezret (25 százalék), az egydózisú
Johson&Johnsonból pedig 376 ezret (38 százalék).

Románia több mint 400 ezer adag AstraZeneca-vakcinát
Moldovának, 100 ezret Ukrajnának, 50 ezret Szerbiának adományozott, egy múlt heti kormánydöntés értelmében pedig
100 ezer dózist a közeljövőben fog humanitárius segélyként
Vietnámba küldeni.
A Hotnews azt is megtudta, hogy 47 ezer AstraZeneca vakcinának július végén, csaknem másfél millió adagnak pedig
augusztus végén lejár a szavatossági ideje.
A 19,3 millió lakos közül hétfő estig 4 millió 886 ezer
ember (a beoltható, 12 év feletti lakosság 28,9 százaléka) kapott legalább egy adag koronavírus elleni vakcinát, 4 millió
729 ezer ember (27,9 százalék) beoltottsága pedig teljes.
A Hotnews felidézte: a kormány eredeti célkitűzéseiben az
szerepelt, hogy június elsejéig ötmillió, augusztus végéig
pedig tízmillió lakost immunizáljanak Romániában, az oltási
hajlandóság csökkenése miatt az újonnan beoltottak száma
napi tízezer alá esett az utóbbi hónapban. (MTI)

Nemzeti gyásznap Belgiumban az áldozatok emlékére

Nemzeti gyásznapot tartott Belgium kedden a múlt
heti heves esőzések miatt kialakult özönvízszerű
áradások halálos áldozatainak emlékére. Az árvíz
házakat döntött össze, autókat sodort el, tízezreknek kellett elhagyniuk otthonukat, harmincegyen
meghaltak, legalább hetven embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Alexander De Croo belga miniszterelnök a múlt hét végén
tartott sajtótájékoztatóján katasztrófának nevezte a helyzetet,
amelyet az ország történelmének legsúlyosabb árvize okozott,
és keddre országos gyásznapot hirdetett.
A nemzeti gyásznapon délben az ország egy perc csenddel
tisztelgett a halálos áldozatok előtt, a zászlókat félárbócra
eresztették, a templomok harangjai megszólaltak, megállt a
tömegközlekedés. A csendes emlékezés végét a rendőrség, a
tűzoltóság és a mentőszolgálatok szirénái jelezték. A nap folyamán elmaradtak a zenés rendezvények, és nem tartották
meg a Belgium július 21-i nemzeti ünnepének előestéjére
szervezett ünnepségeket sem. Alexander De Croo kormányfő
és Fülöp király az árvíz sújtotta délkelet-belgiumi régió vezetőinek társaságában a Meuse egyik mellékfolyója, a Vesdre
völgyében található Verviers-be látogatott, ahol a legtöbb, 23

holttestet emelték ki a megáradt vízből és a romok alól.
A múlt szerdán kezdődött, Nyugat-Európát sújtó heves esőzések okozta áradások Belgiumban 112, főként az ország keleti és déli felében fekvő települést érintettek. A hirtelen
kialakult árhullám autókat sodort el, házakat döntött össze, a
hömpölygő sárlavina utcákat borított el. Több mint 41 ezer
háztartás napoking elektromos áram nélkül maradt, néhány
településen a vezetékes víz továbbra sem iható. Megkezdték
az utcák és a házak takarítását, noha több épület összeomlással
fenyeget. Mivel a statikai felmérések hosszú ideig eltarthatnak, a kitelepített lakók közült többeknek az átmeneti szállásokon kell maradnia. Megerősített információk szerint az
áradásnak legkevesebb 31 halálos áldozata van, az illetékes
hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az összeomlott épületek
azonban további áldozatokat rejthetnek. Legkevesebb hetven
embert továbbra is keresnek.
A belga miniszterelnök nyílt levelet tett közzé kedden,
amelyben arról biztosította a károsultakat, hogy a belga kormány nem hagyja magára a rendkívüli időjárás által érintett
családokat és közösségeket. A kormány támogatást nyújt azok
számára, akiket biztosításaik nem kártalanítalak elégségesen
– tette hozzá De Croo. (MTI)

Tulajdonosa szerint terrortámadások megelőzésére
szolgál a Pegasus kémszoftver

A Pegasus nevű kémszoftvert gyártó izraeli NSO
vállalat tulajdonosa nem tartja felelősnek a cégét a
program további felhasználásáért, miközben a Háárec című lap szerzője szerint az IT-szektor sötét
üzleteiről van szó.

„Az általunk gyártott platform életmentő, terrortámadásokat előz meg” – közölte Salev Hulió, a cég egyik alapítója és
vezérigazgatója, a kémprogram védelmére kelve az egyik izraeli kereskedelmi rádió kedd reggeli műsorának adott interjúban. Hulió kifejtette, hogy vállalata nem ismeri a
szoftverével lehallgatottak névsorát. Cégük megalakításakor
eldöntötték, hogy csakis kormányoknak árulják terméküket,
magánszemélyeknek nem. Sőt nem is minden kormánynak,
mert vannak, amelyek nem méltók ilyen eszköz használatára
– tette hozzá. „Az eltelt tizenegy évben 45 országnak adtuk
el, viszont kilencven másik országtól megtagadtuk”– magyarázta az üzletember.
„Ellentétben egy fegyverrel, amelynek értékesítését követően nem lehet ellenőrizni a használatát, nekünk vannak olyan
mechanizmusaink, amelyek észlelik, ha egy kormány megvásárol egy rendszert, majd visszaél vele, újságírókat, emberi
jogi aktivistákat, a rezsim ellenzőit követi” – fejtette ki Hulió.
Felhívta arra is a figyelmet, hogy voltak olyan kormányok,

amelyeknek eladták a szoftvert, majd blokkolták a használatát,
és abbahagyták velük az együttműködést. Mindezt egy átláthatósági jelentésben tették közzé – hangsúlyozta az üzletember. Hulió szerint az izraeli szabályozás a világon a
legfejlettebb a kiberellenőrzés minden kérdésében, jobb, mint
Európában és külön korlátozások vonatkoznak arra, hogy ki
hogyan árulhatja termékét, és milyen korlátozásokat helyez el
benne. „Eszközeink az elmúlt években terrorakciókat akadályoztak meg Európában, emberek tízezreit mentették meg egy
európai fővárosi metró megtámadásától, amelyet néhány perccel az eset előtt sikerült elkerülni”– hangoztatta az izraeli üzletember.
A Háárec című újság viszont azzal vádolta az NSO-t, hogy
a „rossz fiúk” oldalán áll, s a kibertámadásokat szolgáló szoftverek gyártóit az IT-szektor sötét oldalának nevezte.
A cikk szerint Izrael eszközeit szemlátomást arra használták, hogy emberi jogi aktivistákat, újságírókat és forrásaikat
figyelemmel kísérjék, behatoljanak a magánéletükbe olyan országokban, melyeknek kétes a múltja ezekben a kérdésekben.
A lap szerint sötét üzletről van szó, amely a rezsim ellenzőinek
bántalmazásához, bebörtönzéséhez, sőt halálához vezethet
azokban az országokban, ahol „utolsó szempont” a megfelelő
jogi eljárások biztosítása. (MTI)

Az EU további hat hónappal meghosszabbította a terrorizmus
elleni küzdelmet szolgáló korlátozó intézkedéseket

A terrorizmus elleni küzdelem jegyében az Európai
Unió Tanácsa további hat hónappal megújította a
terrorszervezetek tagjait, valamint a velük összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyeket
és szervezeteket felsoroló uniós jegyzéket – közölte
az uniós tanács hétfőn.

A tájékoztatás szerint az EU azért hosszabbította meg a terroristák uniós jegyzékét, mert a benne sorolt terrorszervezetekkel összeköttetésben álló emberek vagy szervezetek
továbbra is fenyegetést jelentenek, az Európai Unió területén
vagy azon kívül jelenleg is aktívak.
A jegyzékben 14 ember és 21 szervezet neve szerepel.
A velük szemben alkalmazott korlátozó intézkedések között
pénzeszközök és egyéb bevételek befagyasztásával kapcsolatos rendelkezések, valamint a büntetőügyekben folytatott
rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos intézkedések szerepelnek. Sem közvetlenül, sem közvetett

módon nem bocsátható rendelkezésükre semmilyen pénzeszköz, pénzügyi eszköz vagy gazdasági forrás.
A jegyzékbe vétel kritériumai között terrorcselekmény végrehajtása vagy ilyen jellegű cselekmény megkísérlése, illetve
elősegítése miatt indított büntetőeljárás során kimondott elmarasztaló ítélet szerepel. A jegyzéket rendszeresen, legalább
6 havonta felülvizsgálják.
A szankciórendszer nem azonos az Oszama bin Ladennel,
az al-Kaida nemzetközi terrorhálózattal, az afganisztáni szélsőséges tálibokkal vagy az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel kapcsolatban álló emberek és szervezetek pénzügyi
forrásainak befagyasztásáról szóló, 1989-es ENSZ BT-határozatot végrehajtó uniós rendszerrel.
Az Európai Unió a 2001. szeptember 11-i terrortámadások
nyomán a terrorizmus elleni fellépés részeként ugyanazon év
decemberében állította össze a terrorcselekményekben részt
vevő emberek, csoportok és szervezetek jegyzékét, akikre, illetve amelyekre a korlátozó intézkedések vonatkoznak. (MTI)

Ország – világ
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Újabb első- és másodfokú
árvízkészültség

Első- és másodfokú árvízkészültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) az ország fontosabb folyóira. A
másodfokú (narancssárga jelzésű) riasztás szerda
délután 4 óráig érvényes, többek között a Maros vízgyűjtő területe Maros megyei szakaszain. A hidrológusok szerint kedd déltől csütörtök délután 4 óráig
elsőfokú riadó érvényes számos folyóra, köztük a
Maros vízgyűjtő területének Hargita, Maros, Beszterce-Naszód, Kolozs, Fehér, Szeben, Hunyad és
Arad megyei szakaszain. (Agerpres)

Újabb lazítások várhatók
augusztustól

Újabb lazítások bevezetése várható augusztus elsejétől – jelentette be Florin Cîţu kedden. A miniszterelnök azonban leszögezte, hogy a beltéri
maszkhasználat továbbra is kötelező marad, a lazítások főleg a kültéri rendezvényekre vonatkoznak
majd. Cîţut arról kérdezték az újságírók a kormánykoalíció keddi ülése előtt, hogy augusztus elsejétől
számíthat-e a lakosság újabb korlátozásokra vagy lazításokra. „Lazításokra, nem korlátozásokra” – felelte
a kormányfő. „Egyelőre nem szabadulunk a beltéri
maszkviseléstől. A lazítások inkább a kültéri rendezvényekre vonatkoznak” – tette hozzá. Florin Cîţu azt
is kijelentette: a járvány negyedik hullámára csak egy
módon lehet felkészülni, és ez az oltás. (Agerpres)

A lakossági immunitás országos
átlaga 44%

A legutóbbi számítások szerint a megbetegedés és
az oltás révén a lakosság 44 százalékában alakult ki
immunitás a koronavírus ellen, Kolozs és Ilfov megyében, Bukarestben viszont több mint 60 százalékos az arány – közölte keddi sajtótájékoztatóján
Valeriu Gheorghiţă, az oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) vezetője. A lakossági immunitás arányát az Országos Közegészségügyi
Intézet mérte fel az átfertőzöttség és az átoltottság
arányából kiindulva, megyei, illetve közigazgatási
egységek szerinti lebontásban. A számításhoz a
2020. január elsején nyilvántartott romániai lakosságot vették figyelembe, amely akkor 19,3 millió fő volt.
Ennek 44 százaléka rendelkezik jelenleg védettséggel a COVID-19-cel szemben, a beoltottságnak vagy
a betegségből való kigyógyulásnak köszönhetően –
számolt be a katonaorvos. Gheorghiţă azt is elmondta, nagy eltérések mutatkoznak egyes megyék
között: Bukarestben, valamint Kolozs és Ilfov megyében a lakossági immunitás aránya meghaladja a 60
százalékot, három megyében az 50, tizenegy megyében a 40, huszonöt megyében pedig csak a 20 százalékot. (Agerpres)

Felgyorsul
a sztrádaépítés?
(Folytatás az 1. oldalról)

Így is lett, az illető nekifogott a munkának, és amíg volt
miből, dolgozott is, talán arra számíthatott még, hogy
időközben kap más megrendeléseket is, és azok nyereségéből talán kipótolhatja azt, amit itt alálicitált. Másképp ennek a munkának a befejezéséhez még szüksége
lett volna egy pénznyomdára is, mert féláron felvállalt
munkát friss levegőből nem lehet kivitelezni. Spórolni
lehet nyereségen, meg még egy sor költségtételen, de
csodák csak a mesékben vannak, nem a valóságban,
márpedig ez esetben azt, amit az illető felvállalt, annyiból kivitelezni már csodaszámba ment volna.
Az ügy egyelőre annyit lépett előre, hogy keresnek
egy új vállalkozót a munkára. A mostani tervek szerint
2023-ra kellene befejezni ezt a nem egészen 16 kilométeres szakaszt. Persze az új versenytárgyalás még hajszálnyi garanciát nem jelent arra nézve, hogy ez meg is
valósul, ahhoz kellene egy korrekt szerződés és egy komoly építőcég is. Gond csak annyi, hogy a hatóságokból
a komolyság és a hozzáértés hiányzik, és ennek egyenes
következményeként a komoly építővállalatok sem taposnak egymás sarkára a sztrádatársaság ajtajában, és ez
hozhat még új részeket ebbe a brazil teleregényeket
megszégyenítő hosszúságú sztrádás szappanoperába.
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Kiszabadultak a „székely terroristák”

Sajtótájékoztató a kézdivásárhelyi
Gábor Áron-szobornál

Éljenek a székely fiatalok! kiáltással
fogadták az egybegyűltek Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, akik hétfőn
szabadultak a börtönből, és kedden,
július 20-án délben Kulcsár-Terza
József képviselővel tartottak közös
sajtótájékoztatót Kézdivásárhelyen
a Gábor Áron-szobornál.

Mózes Edith

– Rég vártuk ezt a pillanatot – mondta
Kulcsár-Terza József, hozzátéve, attól félt,
hogy soha nem fognak hazajönni.
„Nagyon nehéz idő van mögöttünk, és azt
is el kell mondani, hogy a harcnak még
nincs vége azzal, hogy Beke István és Szőcs
Zoltán hazatért… Be kell bizonyítanunk,
hogy ártatlanok. Ezt az ügyet, de minden
magyar ügyet Európa és a világ elé kell
vinni, hogy tudják, milyen sorsunk van Romániában”.
Köszönöm, hogy hittek bennünk!
Beke István mindenkinek megköszönte a
segítséget, a támogatást.
„Örvendek, hogy itt lehetek ebben a kicsivel több szabadságban, mint ami ott bent
van. Mert ami kint van, lassan azt sem lehet
igazi szabadságnak nevezni. De visszatérhettünk a régi környezetünkbe, együtt vagyunk a családunkkal, amit újra meg kell
szoknunk. Az utolsó három év kizökkentett
az addig megszokott kerékvágásból. (…)
Nekem a börtönben két dolog hiányzott: a
szabadság és minden, ami ezzel jár. Köszönöm, hogy hittek bennünk, kitartottak mellettünk” – mondta Beke István.
Tudtuk, nem vagyunk magunkra
Szőcs Zoltán elmondta, hogy KulcsárTerza József képviselő utolsó, börtönben tett
látogatásán döntöttek úgy, hogy kötelességük a sajtónyilvánosság elé állni szülőváro-

Beke István és Szőcs Zoltán

sukban, amely a kezdetektől kiállt mellettük, „mert a világon nincs ilyen, hogy valakiket terrorizmussal vádolnak, és mégis
kiáll mellettük Székelyföld, Erdély, sőt az
egész Kárpát-medence”. Arról is beszélt,
hogy bár lett volna alkalmuk elmenni, maradtak, „mert hittünk Istenben, és hittünk az
igazságban”. Hozzátette: „Emelt fővel mentünk a börtönbe, és úgy is jöttünk ki. Nem
volt könnyű, de végigcsináltuk az 1112
napot . Már csak Istenben hittem, miután a
bíróság háromszor is szabadlábra helyezett,
és még mindig börtönben voltam.”
Megköszönte a médiának, a háromszékieknek, a székelyföldi embereknek, hogy kiálltak mellettük.
„Isten magyarnak teremtett, és más rabtársainkkal ellentétben tudtuk, hogy nem
vagyunk magunkra. Ez erőt adott nekünk,
könnyebb volt a keresztet elviselni, amely
nemcsak engem és a családomat nyomott,
hanem Háromszék népét is, Székelyföldet
és az egész Kárpát-medence magyarságát
is.”
A kérdésekre adott válaszokból megtudtuk, hogy hogy az ügyükkel Strasbourghoz
fordulnak.

XXX
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.
Bekét és Szőcs Zoltánt a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) állította bíróság elé, mert lehallgatott
beszélgetéseikből és a Beke István lakásán
talált petárdákból a román hatóságok arra
következtettek, hogy házi készítésű bombát
akartak robbantani Kézdivásárhely főterén
2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén.

Forrás: Szász István Facebook-oldala

A Maros megyei PNL ambiciózus tervei

Jogi lépésekről döntött az EB

Románia többszörösen is érintett

Újabb határozatokat közölt az Európai
Bizottság (EB) az azon tagállamokkal
szembeni jogi lépésekről, amelyek
nem tettek eleget az uniós jog alapján
rájuk háruló kötelezettségeiknek. Románia is több ilyen határozatban érintett.

Az EB csütörtöki közleménye szerint indoklással ellátott véleményt küld a testület
Romániának, Belgiumnak, Csehországnak,
Olaszországnak, Litvániának, Lettországnak,
Hollandiának, Lengyelországnak, valamint
Portugáliának a bankok helyreállítására és
szanálására vonatkozó felülvizsgált uniós szabályok ((EU) 2019/879 irányelv), különösen
a bankok helyreállításáról és szanálásáról
szóló II. irányelv (BRRD II) átültetésének elmulasztása miatt.
Az irányelv gyakorlatba ülteti az EU-ban a
Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) által a globálisan rendszerszinten jelentős bankok tekintetében elfogadott, a teljes veszteségviselő
képességre vonatkozó (TLAC-) standardot,
továbbá valamennyi bankra kiterjeszti a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható
kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény (MREL) alkalmazását.
Az új szabályok hatékonyabban biztosítják,
hogy a bankok szilárd és elegendő veszteségviselő és feltőkésítési képességre tegyenek
szert, és így bankcsőd esetén a veszteségeket
a bankok részvényesei és hitelezői viseljék,
ne pedig az adófizetők pénzéből kelljen azokat finanszírozni. Ez a piaci bizalom növelése
mellett hozzájárul az európai bankrendszer rezilienciájának megerősítéséhez, valamint a
pénzügyi stabilitás fenntartásához. A BRRD
II. azt is biztosítja, hogy a lakossági befektetések ne irányuljanak túlzott mértékben olyan
adósságinstrumentumokra (például kötvényekre), amelyekre az MREL alkalmazható,
és így elsőként forgathatók be a bank veszteségeinek fedezésébe – áll a közleményben.
A tagállamoknak 2020. december 28-áig
kellett átültetniük az irányelvet, és tájékoztatniuk kellett a Bizottságot az erről szóló intézkedésekről. Az EB 2021 februárjában
felszólító leveleket küldött, felhíva ebben az
érintett tagállamok figyelmét, hogy jelentsék
be a teljes körű átültető intézkedéseket. Ennek
elmulasztása miatt határozott most úgy a Bizottság, hogy indoklással ellátott vélemények
formájában folytatja a kötelezettségszegési eljárást. Az érintett tagállamoknak két hónap áll
a rendelkezésükre, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket; ennek hiányában a Bizottság az Európai Unió Bíróságához
fordulhat az ügyben.
Egy másik határozat értelmében az EB felszólító levelet küld Romániának, amiért az
nem biztosítja az egyablakos ügyintézés lehetőségét az áfairányelv alapján erre egyébként
jogosult vállalkozások egyes kategóriái számára.
Az uniós egyablakos ügyintézési rendszer
egy elektronikus portál, ahol az online értékesítők 2021. július 1-jétől egyszerűbben telje-

síthetik az EU-n belüli fogyasztóknak történő
értékesítéseikkel kapcsolatos áfakötelezettségeiket, mivel miután az egyik tagállamban elvégezték az áfaregisztrációt, a portálon
bevallhatják és megfizethetik a más tagállamokban keletkező áfát.
Az EB szerint az uniós egyablakos ügyintézési rendszert gyakorlatba ültető román jogszabály kizárja azokat a román kis- és
középvállalkozásokat (kkv-k), amelyek távközlési, műsorszóró vagy elektronikus szolgáltatásokat értékesítenek más tagállamok
fogyasztóinak (azaz olyan, 88.500 eurót meg
nem haladó árbevétellel rendelkező vállalkozásokat, amelyek részt vesznek a kkv-kra vonatkozó
különleges
áfaszabályozási
rendszerben).
Ugyanakkor az uniós egyablakos ügyintézési rendszerben csak olyan vállalkozások regisztrálhatnak, amelyeket az adólevonásra
jogosító belföldi ügyletek és egyes, az Európai Közösségen belüli ügyletek tekintetében
már áfanyilvántartásba vettek, az egyéb célból
nyilvántartásba vett vállalkozások nem.
Romániának két hónap áll a rendelkezésére, hogy orvosolja a felszólító levélben feltárt hiányosságokat. Amennyiben két hónapon
belül nem hoz megfelelő intézkedéseket, a Bizottság indoklással ellátott vélemény kibocsátásáról határozhat.
Egy harmadik határozat szerint az EB felszólító levelet küld Romániának és másik 23
tagállamnak, mivel nemzeti rendelkezéseiket
nem hozták összhangba a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv érvényesítéséről
szóló 2014/67/EU direktívával.
Az érvényesítési irányelv célja a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazásának hatékonyabbá tétele
egyes, a csalással és a szabályok kijátszásával
szembeni fellépésre, az információkhoz való
hozzáférésre és az uniós tagállamok közötti
igazgatási együttműködésre vonatkozó kérdések tisztázása révén.
Az irányelv meghatározza mindazon adminisztratív követelményeket és ellenőrzési intézkedéseket, amelyek révén a tagállamok
nyomon tudják követni a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályoknak való
megfelelést; védi a kiküldött munkavállalók
jogait, és megvédi őket a megtorlástól (azaz a
munkáltató által alkalmazott kedvezőtlen bánásmódtól abban az esetben, ha jogi vagy
közigazgatási lépéseket tesznek a munkáltatóval szemben jogaik megsértése miatt); biztosítja a kiküldött munkavállalók jogainak
védelmét az alvállalkozói helyzetekben; biztosítja a közigazgatási szankciók és bírságok
hatékony alkalmazását és beszedését az uniós
tagállamokban; illetve hatékony, arányos és
visszatartó erejű szankciók bevezetésére kötelezi a tagállamokat.
Az érintett tagállamoknak ez esetben is két
hónap áll a rendelkezésükre a szükséges intézkedések meghozatalára; ennek hiányában
a Bizottság indokolással ellátott vélemény
küldéséről határozhat. (Agerpres)

Polgármester Marosvásárhelyen és tanácselnöki tisztség Maros megyében

Július 19-i sajtótájékoztatóján Ciprian Dobre volt megyei tanácselnök
bejelentette, hogy a Maros megyei
Nemzeti Liberális Párt (PNL) összes
területi szervezetében, vagyis 85 településen befejeződtek a tisztújítások.

Mózes Edith

Augusztus 7-én kerül sor a megyei konferenciára, amelyen megválasztják a megyei
szervezet koordinációs bizottságát. Mint
mondta, már aznaptól (júl. 19.) elkezdik a
tárgyalásokat a területi szervezetekkel a megyei állandó büró felállítására, amely területi
szempontból kiegyensúlyozott lesz, és a
kompetenciára, az értékekre és az átláthatóságra helyezi a hangsúlyt.
A továbbiakban arról beszélt, hogy a PNL
elveszítette politikai súlyát mind a megyében,
mind Marosvásárhelyen.

rezni a polgármesteri széket Marosvásárhelyen, illetve a megyei tanács elnöki tisztségét,
Dicsőszentmártonban, Segesváron és Szászrégenben polgármestert állítani, a parlamenti
választások során pedig három képviselőt bejuttatni a törvényhozásba.
„Marosvásárhely a klinikai halál állapotában van”
Ugyanakkor kemény kritikával illette a
megye és a város jelenlegi vezetését. Kijelentette: a nemzeti újjáépítési tervben (PNRR)
egyetlen cél szerepel, a fotómúzeum létrehozása – mondta, hozzátéve, hogy nem akarja
kisebbíteni a fotómúzeum jelentőségét, de
szemben más megyékkel, Maros megye és
Marosvásárhely nem volt eléggé felkészült.
Két példát említett: az egyik Kolozsvár volt,
amely az A3-as autópálya 42 kilométeres szakaszára több mint 340 millió eurót, a Kolozsvár – Biharkeresztes közötti vasútvonal
Fotó: Ciprian Dobre – Facebook villamosítására 1,3 milliárd eurót nyert. Ezzel
2024-re a terveik a következők: megnyerni szemben Maros megye képtelen volt sikeres
a helyhatósági választásokat, vagyis megsze- pályázatok készítésére. Öt év után – jelentette

ki – Maros megye mélyrepülésben, Marosvásárhely a klinikai halál állapotában van. Ez
figyelmeztetés számunkra, mert a mesék
ideje lejárt, tettekre van szükség.
A sajtótájékoztatón jelen volt Horaţiu
Suciu, a PNL marosvásárhelyi elnöke, aki
szerint tarthatatlanná vált a helyzet, olyan
projektekre lenne szükség, ami megmutatná,
hogy érdekeli a vezetőket a megye lakóinak
az élete. Suciu is felemlegette a PNRR-t,
amely szerinte úgy száguld át Maros megyén,
mint egy gyorsvonat, és a fotómúzeumon
kívül más projekt nincs a megyében, holott
az amúgy jó hírű Maros megyei egészségügynek is szüksége lenne sikeres pályázatokra. A Maros megyei liberálisoknak van két
projektje, amelyeknek van esélye, hogy beillesszék a PNRR listájába.
Mara Togănel prefektus fenntartja és támogatja a kollégái által ismertetett projekteket. Egységre szólított fel, és felemlegette a
pandémia idején elért sikereket.
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Nyári programok Szovátán

A hosszas bezártság után nagy örömmel indítottuk útjára, immár ötödik alkalommal a nyári rendezvénysorozatunkat, amelynek első fellépőit szépszámú
nézőközönség fogadta az elmúlt hét végén, a fürdőközpont Petőfi parkjában.

A Maros Megyei Tanács és a szovátai önkormányzat támogatásával megvalósuló rendezvénysorozatot 2016 óta szervezi a
Bernády Közművelődési Egylet a Turisztikai Információs Iroda
közreműködésével. A kulturális előadásokból, szórakoztató programokból álló rendezvénysorozat által Szováta város vezetősége
kikapcsolódási lehetőséget kíván teremteni mind a turisták, mind
a helyiek számára.
A kezdetben helyi, illetve környékbeli fellépőkből álló reper-

RENDEZVÉNYEK

Kézművesvásár a Ligetben

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.

Somostetői összejövetel
nyugdíjasoknak

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fiókja
a járványügyi szabályok betartásával szabadtéri együttlétet
szervez tagjai számára holnap, 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.

N

apégette, barna mezőn ezernyi barázda – 67 esztendő egymásba szaladó, időnként szelíden szétváló körvonalai.
A ,,mező” fölött melegbarna lámpás – rezzenéstelen, biztos pont a lakótelepi délelőtt
folyton változó arcán. Békésen pásztázza a
jövő-menő környékbelieket, nem kér és nem
kínál semmit, mégis, mintha mindenkihez
lenne egy szavakba nehezen szorítható üzenete.
A járda szélén fakanalakat áruló asszonyt
több mint egy hónapja láttam először. Dolga
végeztével került az utunkba, amikor egyik
legkedvesebb barátnőmmel egy lángossütöde előtt várakoztunk.
– Nem tetszik tudni, mennyi az idő? – kérdezte halkan, minden tolakodás nélkül, majd
az ásványvíz áráról érdeklődött. A barátnőm
válaszolt, a következő pillanatban pedig vásárolt is egy palack vizet és egy lángost az
asszonynak. A megajándékozott arca felragyogott, és teljes lényével, hosszú percekig
kérte ránk az áldást. Aztán egy közeli padra
húzódott az adománnyal, ott elfogyasztotta
az enni-, innivalót, majd újra hozzánk lépett,

toárt ma már országos népszerűségnek örvendő előadók és együttesek tarkítják. A szovátai nép- és moderntánc-együttesek,
zumba-aerobik és kangocsapatok, zenekarok és előadók mellett
fellép a Maros Művészegyüttes román és magyar tagozata, a Bekecs Néptáncegyüttes, a Doina Hundorfului és a Spice Mureşene
táncegyüttesek, a kolozsvári Operettissimo, a korondi és parajdi
fúvószenekarok, illetve egyéb változatos műfajt képviselő előadók.
Az előadások csütörtöktől hétfőig zajlanak 20 órától (változás
esetén 19 órától), a Petőfi parkban felállított színpadon.
Az események időpontjáról, valamint a fellépőkről pontos információt a Visit Szováta Facebook-oldalán találnak az érdeklődők. (közlemény)

Július 23-25. között 9-től 22 óráig látogatható a Ligetben az
ételkülönlegességeket, kézművestermékeket kínáló vásár.

Új fesztivál Szászrégenben

Július 23-án és 24-én első alkalommal szervezik meg Szászrégenben a #loveReghin DAY&NIGHT című fesztivált, amelynek elődjét eddig Szászrégeni Napokként ismertük. A
szervezők az egykori városnapok modern, civilizáltabb, fejlettebb és újragondolt verzióját ígérik, ezért is alkottak új márkát
a fesztivál köré, amelynek helyszíne immár a Kerekerdő. A
fesztivál nulladik napjára július 22-én, csütörtökön kerül sor,
július 23-a, péntek pedig retrónap: este 8 órakor Szabó Előd,
majd Florin Vos lép a színpadra, őket DJ Modee követi – műsoron a 70-es, 80-as és 90-es évek slágerei. Szombat reggel
10 órától kezdődik az igen gazdag gyerekprogram, 10.30 és
12.30 óra között erdei túra és helyi termékek kóstolása következik, 11 órától flashmob, 12.30 órától mókás gyerektáncok.
Szombat este 8 órától Dody G. és a Dudu Isabel Band, Vizi,
majd DJ Andre lép a fesztivál színpadára.

Kanálnyi áldás

még egyszer köszönetet mondani. Addig nem
tágított, amíg a barátnőm el nem fogadott
tőle egy fakanalat, engem pedig vizsgák előtt
álló fiamnak szóló jókívánságaival halmozott el.
Meglepett az asszony
szavaiból, mozdulataiból
felénk áradó jóság, az a
fajta alázat, amit csak a
legtisztább szívűek képesek
gyakorolni. Az elkövetkező napokban, délelőtti bevásárláskor mindig reménykedtem,
hogy újra meglátom az utcai forgatagban, de
időbe telt, mire ismét találkoztunk. Egy nagyobb üzlet bejáratával szemben telepedett
le portékájával, ott üldögélt csendben, feltűnés nélkül, órákon át, szinte beleolvadva a
hőségben átforrósodott járdasivatag szürkeségébe. Még a közelébe sem értem, amikor
észrevett, és üdvözölt a tekintetével. Tudtam,
hogy ha rövid is lesz, nem szabad elszalasztani a kínálkozó beszélgetés lehetőségét.

Erről jut eszembe
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Aki szenvedélyes világjáró, azonnal akcióba
lépett, mihelyt átjárhatóbbá váltak a határok.
Mert ki tudja, mit hoz a menetrendszerű karanténos hullámzás, amelynek nyomán hamar kiderül: eddig és ne tovább! És aztán az ajtók megint
záródnak! Megindultunk hát mi is, nem messze,
csak ide, a szomszédba, de jó volt csellengeni kötetlenül erre meg arra. Viszont ismételten rájöttem, az ember jön, megy, nézelődik, ámul,
bámul, csodálkozik, de az addig nem látottak
mellett annak örül a legjobban, ami hazai vonatkozású. Lehet persze, hogy ezzel csak én vagyok
így, de felvállalom. Elszánt lokálpatriótaként szívesen figyelek mindarra, ami itthoni jelenségeket
juttat az eszembe. És egy kicsit a magam sikereként sorolom ezeket az élményeim közé. Az eltelt
pár hét alatt különösen sok ilyen erdélyi védjegyű budapesti és vidéki esemény zajlott Magyarországon, rövid időre feledtetve az agyforraló
hőséget, amely folyamatosan rátelepedett az ottaniakra épp úgy, mint a szédülten kódorgó, védtelen turistákra. Még jóformán át sem léptem a
határt, máris érkezett a meghívó e-mailben:
Szirmabesenyőn ünnepélyesen avatják a szovátai Sánta Csaba egész alakos Szinyei Merse Pálszobrát. Az impozáns bronzalkotás létrejöttének
egyik kitartó kezdeményezője a Marosvásárhelyről az anyaországba három és fél évtizede áttelepült festőművész, Borgó György Csaba volt.
Ezt a történetet a közeljövőben részletezem
majd. Az avatásra sajnos nem sikerült eljutnom
a Miskolc járási nagyközségbe. Örülhettem viszont sok egyéb kulturális, művészeti megnyilvánulásnak a főváros üdítően hűtött galériáiban.
A Műcsarnok például nagyszerű fotókiállításokkal nyűgözött le. A II. Fotóművészeti Nemzeti
Szalon parádés felhozatalában a legjobb magyar fotóművészek felvételei között ott voltak a
csíkszeredai Ádám Gyula, a vásárhelyi Fekete
Zsolt és Láng Orsolya képei is. A Kik vagyunk
tárlaton a fotográfusok képzőművészekről készített fotói között reprezentatív válogatásban láthattuk az egykori kiváló vásárhelyi fotós, a
tavaly elhunyt Erdélyi Lajos portréit, köztük a
szintén 2020-ban távozott Kolozsvári Puskás
Sándor szobrászművész fiatalkori képét és a
Nagy Imréről, Nagy Pálról, Izsák Mártonról,
Kulcsár Béláról készített közelképeket. A Kárpát-haza Galériában szintén meghatározó a marosvásárhelyi jelenlét. A héten, július 23-ig még
megtekinthetők Sajgó Ilona művésznő pompás
faliszőnyegei és hangulatos festményei. A Várfok
Galériában pedig ugyancsak Vásárhely jelese,
Herman Levente Magánélet című kiállítása örült
elismerően nagy visszhangnak. A látványosan
kibővített, impozáns Virág Judit Galéria Mattis
Teutsch János, Demény Miklós és Radák Eszter
műveiből állított közönség elé rendkívüli anyagot. Az erdélyi Mattis Teutsch festményeiből,
szobraiból aligha láthattak bárhol is hasonlóan
gazdag kollekciót, mint most a Falk Miksa utcában. Nehéz mindent megnézni, Magyarországszerte még sokfelé hívják fel magukra a
figyelmet a mai és az innen elszármazott vásárhelyiek. Szívesen elutaztam volna Nyíregyházára
például, ahol Zagyva László és Z. Erdei Anna
frissen megjelent albumait ismerhették meg az
érdeklődők. Nem volt rá lehetőségem, de ősszel
remélhetőleg egykori kedves városában is bemutathatja köteteit a népszerű művészházaspár.
(N.M.K.)

– Mennyibe kerül egy fakanál? – kérdeztem, miután köszöntöttük egymást.
– Öt lej – nézett rám simogatón az aszszony. – Az előbb valaki négyet is vásárolt,
áldja meg érte a Jóisten.
Vettem egy kanalat, és
mivel éreztem, hogy nem
zavarja a jelenlétem, maradtam még pár szóra.
– Honnan szokott bejönni Vásárhelyre? – érdeklődtem. Kendős,
kötényes viselete alapján arra gondoltam,
valamelyik Maros vagy Nyárád menti faluból
hozza az árut, mindenesetre egy olyan településről, ami legfeljebb félórányi autóbuszútra van a várostól. Meglepett a válasza.
– Râmnicu Vâlceáról járok ide. Felülök a
hajnali vonatra, az nyolc óra alatt, kora délutánra megérkezik. Aznap már nem megyek
haza, a piacon alszom, és reggel korán kijövök árulni. Délután aztán visszautazom.
– Nem megerőltető ekkora utat megtenni?

– bukott ki belőlem önkéntelenül a kérdés.
– Nekem nem, hamar eltelik – emelte rám
újra a tekintetét a fakanálárus. – Az emberek
kedvesek, segítőkészek, sokan csupa jóságból vásárolnak tőlem. Ezt mindig jó megtapasztalni. Meg aztán otthon nagy a család,
sok unokám van, kicsik is, nagyok is, jól fog
ez a kicsi pluszkereset.
Elegáns, középkorú nő állt meg a járdán
sorakozó portéka előtt. Úgy üdvözölte az
idősödő asszonyt, mint régi ismerőst, kért az
áruból, aztán beszédbe elegyedett vele. Nem
ígérkezett rövidnek az eszmecsere, így elköszöntem, pedig lett volna még néhány kérdésem. Egyebek mellett arra is kíváncsi lettem
volna, ki készíti a kanalakat, és mennyit sikerül egy alkalommal értékesíteni. De meglehet, hogy beszélgetőtársam tolakodónak
érezte volna ezt a fajta érdeklődést, és talán
ingyen megelőlegezett bizalma is megingott
volna. Megválaszolatlan kérdéseimmel távolodva egyre biztosabban éreztem: jól van ez
így. Hiszen így biztos lehetek benne, hogy a
simogató tekintet jókívánságaiból a legközelebbi találkozásunkkor is bőven jut nekem.
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Az amerikai gazdasági növekedés
lassulására számítanak elemzők

A méhészeti ágazat megsegítését
sürgette a magyar agrárminiszter
Szerkeszti: Benedek István

Magyarország konkrét intézkedési javaslatokat fogalmazott meg a méhészeti ágazat
megsegítése érdekében a Mezőgazdasági és Halászati Tanács hétfői ülésén Brüsszelben. A beterjesztett dokumentumot Franciaország, Görögország,
Horvátország,
Olaszország és Románia teljes
mellszélességgel támogatta –
közölte az Agrárminisztérium
(AM) hétfőn az MTI-vel.

Nagy István agrárminiszter arra
hívta fel a figyelmet, hogy a beporzók szerepe mind a mezőgazdasági
termelésben, mind az élelmiszeriparban megkérdőjelezhetetlen. Világszerte és Európában is az elmúlt
években súlyos mértékűvé vált a
vadon élő beporzók, elsősorban a
méhfajok tömeges pusztulása, ráadásul nemcsak az egyedszámuk,
hanem a sokféleségük is csökkent.
A megfelelő beporzás hiánya egyszerre okoz gazdasági kárt a gazdáknak
és
emelkedő
élelmiszerárakat a fogyasztóknak – emlékeztetett a tárcavezető.
Hozzátette: a természetes beporzók ökoszisztéma-szolgáltatási tevékenységének csökkenését a
méhészeti ágazat kompenzálhatja,
ehhez azonban szükséges, hogy
megmaradjon a termelők méhtartási
kedve. Ez azzal ösztönözhető, ha a
méztermelés kockázatai csökkennek, jövedelmezősége pedig javul –
mutatott rá Nagy István.
Kifejtette: A Méhészeti Nemzeti

Program eddig is a legfontosabb
alappillére volt a méhészeti ágazatnak. Ezért annak minél sikeresebb
felhasználása érdekében javaslatot
tettünk a rendelkezésre álló forrásoknak a helyi viszonyokhoz alakítható rugalmasabb felhasználására.
Emellett a jövedelmezőség stabilizálása érdekében a tagállamok közösen szorgalmazták, hogy az
Európai Bizottság a közös agrárpolitika reformjához kapcsolódó végrehajtási szabályok kidolgozása
során biztosítson egy, a méhcsaládok száma alapján nyújtott, a méhállomány
egészségügyi
kondíciójának megőrzését és a
méhek beporzási tevékenységét
szolgáló támogatási lehetőséget –
emelte ki az agrártárca vezetője.
Nagy István hangsúlyozta: sajnálatos módon Magyarországon az elmúlt három évben a méhészek
jövedelmezősége és a termésmennyiség is csökkent. A méhészek kifogytak
tartalékaikból,
a
jövedelmezőség három év alatt 50
százalékkal csökkent az ágazatban.
A magyar kezdeményezés ebben a
nehéz helyzetben kíván hatékony és
kézzelfogható segítséget nyújtani a
méhészek számára. Az elmúlt másfél évben már ötödik alkalommal
szerepel a tanács napirendjén a
méhek védelmével összefüggő napirendi pont, amely mutatja a téma
kiemelt fontosságát és azt, hogy az
eddigi intézkedések még nem voltak elegendők – mutatott rá a miniszter. (MTI)

Lejár a Covid–19-támogatás határideje

Az Egyesült Államok gazdasági növekedése tavasszal
valószínűleg csúcsra ért, és
bár az év hátralévő részében,
illetve jövőre is erős marad
az ütem, fokozatosan lassulni fog, párhuzamosan a
költségvetési gazdaságösztönző intézkedések és az újranyitás
hatásainak
kifutásával – vélik a The Wall
Street (WSJ) című amerikai
gazdasági napilap által megkérdezett közgazdászok.

A vállalkozások széles körére
kiterjedő újranyitás, az egyre nagyobb átoltottság és a tavasszal
nyújtott masszív kormányzati támogatás egyaránt hozzájárult
ahhoz, hogy a fogyasztói kiadások,
a gazdaság fő hajtóereje, gyorsan
emelkedtek. A gazdasági növekedés szédítő üteme azonban mérséklődni
fog.
„A növekedés
mérsékeltebb szakaszába léptünk”
– mondta Ellen Zentner, a Morgan
Stanley amerikai befektetési bank
vezető közgazdásza a WSJ-nek.
Hozzátette, hogy a gazdasági növekedés a második negyedévben
tetőzött, de ez nem jelenti azt, hogy
valami baljóslatú dolog történik, és
a növekedés meredek visszaesése
következne.
Közgazdászok inkább arra szá-

Vajda György

Az egyszeri alkalomra szóló támogatást azok a szarvasmarhatartók igényelhetik, akik 2021. január
31-én legkevesebb három, 16 hónapos kort betöltött szarvasmarhával
rendelkeztek. Amennyiben ez a korosztályos feltétel teljesül, a támogatásra jogosult állományba azokat a
növendékeket is be lehet sorolni,
amelyek 2021. január 31-én legalább 7 hónaposak voltak. A tejtermelésre vonatkozó támogatást a
2021. január folyamán értékesített
tejmennyiségre számolják.
Szarvasmarhánként nagyságrendileg 142 lejes, az értékesített tej
mennyisége alapján pedig tonnánként 232 lejes támogatásra számíthatnak a hazai állattartók a

napokban igényelhető, válságenyhítésre felajánlott Covid–19-támogatási jogcímből. A pénzt az országos
átmeneti támogatásra (ANT) szánt
keretből fizetik ki, amelyből egyébként idén szimbolikus 1 eurót kaptak a gazdák. A minisztérium
szándéka ezzel az, hogy kiessenek
azok az állatok, amelyek már nem
léteznek a gazdaságokban, de eddig
azért kaphattak utánuk támogatást,
mert a 2013-as referencia-időpontban a gazdaságban voltak. Így most
az új időpont, amelyekre a támogatásokat folyósítják, 2021. január
31-e. A rendkívüli támogatásra
szánt pénzösszeg 225.537.713,79
lej, amiből 182.708.014,97 lejt az
állatállományra és 42.826.698,82
lejt a megtermelt és értékesített/feldolgozott tejmennyiségre szánnak.
A kérvényeket június 29-étől lehetett benyújtani.
Az állatállomány után járó támogatásért a következő okiratokat kell
elküldeni az APIA megyei hivatalaihoz: típuskérvényt, amely megtalálható az APIA kirendeltségeinél;
a gazda személyazonossági igazolványát és a gazdaság kereskedelmi
jegyzékszámát, bankszámla-kivonatot. Továbbá igazolniuk kell,
hogy az állatállomány be van
jegyeztetve az országos állatregiszterbe, rendelkeznek a támogatásra

ütemben bővül az amerikai gazdaság. A WSJ által megkérdezett közgazdászok arra számítanak, hogy a
fogyasztói árak decemberben éves
összevetésben 4,1 százalékkal
kúsznak feljebb, de a következő év
végére 2,5 százalékra mérséklődik
az ütem.
Júniusban 5,4 százalékra, közel
13 éves csúcsra futott fel a fogyasztói árak emelkedésének éves
összevetésű üteme. Már a harmadik egymást követő hónapban
emelkedtek meglepően erős, 2 százalékot messze meghaladó mértékben az éves összevetésű fogyasztói
árak, ami alapvetően abból adódik,
hogy a koronavírus-járvány után
újrainduló gazdaságban a kínálat
nem tud lépést tartani a kereslet
fellendülésével.
Ha az árnyomások nem enyhülnek, az a közeljövőben fékezheti a
gazdaság növekedését. Egy hoszszabb időszakra elhúzódó magasabb
infláció
monetáris
szigorításhoz vezethet. A jegybank
szerepét betöltő Federal Reserve
vezetői továbbra is azt mondják,
hogy átmeneti jelenség az erős infláció, hamarosan enyhülnek az árnyomások, ahogy az amerikai és
más nagy gazdaságokban egyre inkább helyre áll a megszokott rend.
(MTI)

Júniusban 3,9%-ra nőtt
az éves inflációs ráta

A májusi 3,8%-ról júniusban 3,9%-ra nőtt előző 12 hónaphoz (2019. július – 2020. június) kéaz éves inflációs ráta Romániában – közölte pest 2,9%.
Az INS szerint a harmonizált fogyasztói árindex
az Országos Statisztikai Intézet (INS).

A júniusi éves inflációhoz főként a nem élelmiszer
jellegű iparcikkek járultak hozzá, amelyek ára 5,71%kal nőtt. Az élelmiszerek 2,17%-kal drágultak, a szolgáltatások díja pedig 1,59%-kal emelkedett.
Májushoz képest júniusban 0,3%-kal nőttek a fogyasztói árak, az év eleje óta (tavaly decemberhez viszonyítva) pedig 3,4 százalékos inflációt jegyeztek
júniusban.
A fogyasztói árak átlagos növekedési üteme az elmúlt 12 hónapban (2020. július – 2021. június) az

A szarvasmarha-tenyésztőket segítik

Augusztus 9-ig nyújthatják
be támogatási kérésüket a
megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséghez
(APIA)
azok
a
szarvasmarha-tartók, akik bizonyítani tudják, hogy gazdaságaikat
hátrányosan
érintette a Covid–19-es pandémia. Az APIA kirendeltségének tájékoztatása szerint
Maros megyében 3630 kérésre számítanak.

mítanak, hogy a gazdaság jövőre is
stabilan nő, az új munkahelyek teremtésének, a felhalmozott megtakarításoknak és a folyamatos
költségvetési támogatásnak köszönhetően. Hosszabb távon azonban fokozatosan lassul a hazai
össztermék (GDP) növekedése
egy, a koronavírus-járvány utáni
stabilabb ütemre.
Az újság által megkérdezett
közgazdászok arra számítanak,
hogy 2021-ben 6,9 százalékkal
bővül az amerikai gazdaság, ami a
legerősebb szint lenne az 1983-ban
mért 7,9 százalék óta. Jövőre 3,2
százalékra, 2023-ban pedig 2,3
százalékra mérséklődhet a GDP
növekedési üteme.
A csúcsot valószínűleg áprilisjúniusban érte le a növekedés, 9,1
százalékos évesített ütemmel. A
harmadik negyedévben 7 százalékra, a negyedikben pedig 3,3 százalékra mérséklődhet a gazdasági
növekedés.
„Ez normális jelenség. Nem érdemes arra számítani, hogy mindig
9 százalékos lesz a növekedés” –
mutatott rá Michael Feroli, a legnagyobb amerikai bankcsoport, a
JPMorgan Chase főközgazdásza.
Hozzátette azonban, hogy nagyon
bíznak abban, hogy az év második
felében még jóval az átlag feletti

besorolt szarvasmarhával, illetve az
állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság által kibocsátott
kóddal.
A tejtermelésért járó támogatásért az említett okiratokon kívül
szükséges még egy 2021. január 31.
előtt legkevesebb fél évvel valamelyik tejfeldolgozóval/vásárlóval kö-

2021 júniusában 2021 májusához képest 100,24%.
A harmonizált fogyasztói árindex (HICP) alapján
számított éves inflációs ráta 2021 júniusában a 2020.
júniushoz képest 3,5%, a HICP alapján meghatározott
átlagos fogyasztóiár-ráta az elmúlt 12 hónapban
(2020. július – 2021. június) az előző 12 hónaphoz
(2019. július – 2020. június) képest 2,4%.
A Román Nemzeti Bank által közzétett negyedéves
inflációs jelentésében az év végére 4,1 százalékos inflációt valószínűsít. (Agerpres)

zött szerződés, számla, amennyiben
a gazda 2021. januárban termelt és
értékesített tejet. Ugyanakkor a gazdának rendelkeznie kell 2021. január 1. és június 30. között
érvényes termelői engedéllyel. Igazolnia kell a 2021-ben értékesített
tejmenyiséget, valamint az ennek
eladásából származó bevételt,
ugyanakkor kérik a 2021-ben eladott tejmennyiséget igazoló számlákat is, valamint azt, hogy a
feldolgozásra szánt tejet átvették az
egységben.

Ehhez mellékelni kell a kereskedelmi kamara által kibocsátott engedélyt, miszerint engedélyezett
feldolgozó vette át a tejet.
A kérvényeket és az igazoló dokumentumokat a Mezőgazdasági
Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) megyei, helyi vagy bukaresti központjaihoz kell majd
beadni, vagy elektronikus formátumban elküldeni. A kérvény alapján kiszámított és odaítélt
összegeket 2021. december 31-ig
utalják át a gazdák bankszámlájára.

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Hat nap, hatszáz kilométer

Megérkeztek Magyarfülpösre az anyaországi jótevők
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A budapesti rajtot követően, hat nap alatt hatszáz kilométert
tettek meg, mielőtt hétfőn délután megérkeztek a célállomásra, a magyarfülpösi szórványkollégiumba az Egy Vérből
Vagyunk Alapítvány által szervezett jótékonysági akcióba bekapcsolódó ultrafutók, valamint az alapítvány önkéntesei,
akik ezáltal a hátrányos helyzetű gyerekeket felkaroló szórványkollégium számára gyűjtöttek adományokat. A héten
ezeknek a gyerekeknek szerveznek sporttábort, ahol életre
szóló élményekkel szeretnék őket gazdagítani.

Menyhárt Borbála

Az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány önkéntesei lassan már „hazajárnak” Magyarfülpösre, ahol
minden alkalommal csillogó szemű
gyerekek fogadják őket. Ezúttal
sem volt ez másként, hétfőn délután
Ady István, a szórványkollégiumot
működtető református lelkipásztor,
illetve a kollégium munkatársai
közül többen a falu szélén várták a
futókat. Miután hat napon át tikkasztó hőségben szaladtak, Magyarfülpös határában utolérte őket
az eső, azonban ez sem árnyékolta
be a szeretetteljes fogadtatást, a
szórványkollégiumba járó gyermekek a zuhogó esőben énekelték
el nekik az Egy vérből valók vagyunk dalt. És bár a mostoha időjárás miatt az áram is elment, jó
hangulatú délutánt töltöttek el a
gyerekekkel, a nekik szervezett
csángó táncházban énekelt és táncolt együtt a népes csapat, a héten
pedig ötnapos sporttáborban tehetnek szert nagyszerű élményekre.
Gui Angéla, az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány vezetője hangsúlyozta: az eseményük mottója, hogy
„állandó siránkozás helyett segítsünk másokon”. Mint mondta, hisz
abban, hogy másokon segíteni a
legjobb dolog a világon. Látni az
örömöt a gyerekek arcán olyan élmény, ami semmi máshoz nem hasonlítható. Az elmúlt öt évben már
több mint 5000 kilométert futottak
jótékonysági céllal, és ezáltal több
tízmillió forint értékben sikerült erdélyi, kárpátaljai, vajdasági és hazai
gyermekotthonokon vagy nehéz
sorsú gyermekeknek otthont adó intézményeken segíteni. Idén 6 nap
alatt 600 kilométert tettek meg
azért, hogy az adománygyűjtés mellett felhívják a figyelmet a véradás
fontosságára és a határon túli magyarokkal való összetartozásra. Magyarnak lenni olyan sorsközösség,
amit a határok sem tudnak szétszakítani – véli Gui Angéla.
Amikor az otthon egyenlő
a nélkülözéssel
Jótékonysági akcióikkal valójában „felhelyezik a térképre” azokat
a gyermekotthonokat, ahová elfutnak, hogy a segítő szándékú emberekhez jusson el az üzenet, kik

azok, akiket érdemes támogatni.
Ilyen a Mezőségen található magyarfülpösi szórványkollégium,
amit 20 évvel ezelőtt alapított Ady
István református lelkész. Olyan
gyermekek kerülnek ide, akik korábban nem tanulhattak anyanyelvükön, és mellette élet-halál harcot
kell megvívniuk a mindennapi betevő falat megszerzéséért, számukra
a család nem egy biztonságot nyújtó
fészek, hanem naponta szembesülniük kell az otthoni erőszakkal, alkoholizmussal. Ők sajnos csak
hétköznap lehetnek a kollégium
lakói, hétvégére haza kell menniük,
ezért csütörtökön már könnyes a
szemük, ha arra gondolnak, hogy
másnap már „otthon” lesznek. Gyakori, hogy egész hétvégén nem esznek semmit, és legtöbbjük fűtetlen

nemzetpolitikáért felelős államtitkár is jelen volt a rajtnál. Az Egy
vérből vagyunk jótékonysági futáshoz folyamatosan csatlakoztak
hosszabb-rövidebb szakaszokon
mások is, útközben pedig több helyszínen kedvesen fogadták és megvendégelték a nemes célért szaladó,
lelkes kis csapatot, akikből még út-

vagyunk jótékonysági futásba. Vasárnap futott be a csapat a Sapientia
EMTE Kolozsvári Karának udvarára, ahol a szervezők és a meghívottak sajtótájékoztatón beszéltek a
kezdeményezés céljáról és fontosságáról. Az ünnepség kezdetén
Nagy Gellért színművész énekelte
el az Ismerős Arcok Nélküled című

helyiségben, betonpadlón alszik, az
otthonukban nincs áram, sem víz. A
szórványkollégiumban jelenleg 49
magyar gyermek talált átmeneti menedékre, értük, hozzájuk futott el, és
számukra gyűjtött adományokat az
Egy Vérből Vagyunk Alapítvány.
A futás mellett még füvet is nyírtak
A hat napon és hatszáz kilométeren át tartó futás Budapesten rajtolt,
fővédnöke Herczegh Anita, Áder
János köztársasági elnök felesége,
aki jelen volt a rajt pillanatában, és
vért is adott. Az esemény védnöke,
Matusovits Andrea OVSZ-főigazgató mellett Potápi Árpád János

közben is előbújt a segítő szándék,
egyik településen arra lettek figyelmesek, hogy egy idős asszony
fűnyírással kínlódik, így megálltak,
és segítettek a munkában a 73 éves
néninek. A magyarfülpösi végállomáson jelen volt Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja, aki az
együttérzés, egymásra figyelés és
egymás támogatásának a jelentőségére hívta fel a figyelmet.
Ünnepélyes fogadtatás a Sapientián
Az idén a 20. évét ünneplő Sapientia EMTE is bekapcsolódott társszervezőként az Egy vérből

dalát, melynek soraiból („Egy vérből valók vagyunk”) ihletődött az
alapítvány és a jótékonysági futás
neve.
Házigazdaként dr. Tonk Márton,
a Sapientia EMTE rektora köszöntötte a résztvevőket. A huszadik tanévét ünneplő egyetemről elmondta,
a nemzeti összetartozás egyik fon-

tos intézménye a Sapientia, hiszen
ezek a falak, a kollégák nemcsak
nyilatkozzák, de tanítják az összetartozást a négyszemeszternyi magyarságtörténet által.
Kelemen Hunor miniszterelnökhelyettes gratulált a szervezőknek,
és köszönetét fejezte ki a közösség
nevében ezért a mostani akcióért,
mellyel közel félszáz gyerek megsegítését vállalta fel az Egy Vérből
Vagyunk Alapítvány. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az egész Kárpát-medencében példaértékű ez a
kezdeményezés, és gyakrabban kellene ilyent szervezni, hogy a világunkat jobbá tehessük a sporton
keresztül.
Novák Károly Eduárd, Románia
sportminisztere elmondta, két dolgot szeret nagyon az életben: a jótékonykodást és a sportot, és épp
ezeket köti össze a jótékonysági
futás.
– Jobb, egészségesebb jövőt biztosítani a gyerekeinknek, hogy mindenki felfedezhesse a sport
szépségét és azt, amit a sport ad –
ezt tartja fontos célnak. Az esemény
keretében Iglói-Nagy István, a magyarországi Külgazdasági és Külügyminisztérium Sportdiplomáciai
Főosztályának vezetője elmondta: a
sport egy olyan nyelv, amit mindenki ért, amit nem kell megmagyarázni, így tud könnyen összekötni
közösségeket. A főosztályvezető a
vasárnapi esemény keretében a
házigazda Sapientia EMTE részére
egy teqballasztalt is átadott, melyet
a Nemzetközi Teqballszövetség
ajánlott fel.

Fotó: Gui Angéla Facebook-oldala
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Jövedelemadót és társadalombiztosítási hozzájárulást kell fizetni

Idénymunkások elektronikus bejelentése

Kötelező a napszámosok
elektronikus nyilvántartásának online továbbítása – áll a
Munkaügyi
Minisztérium
2020. évi 1140-es számú
rendeletében.

Pálosy Piroska
A napszámosokat foglalkoztató
gazdasági egységek munkáltatói
kötelesek létrehozni, kitölteni és
elküldeni a területileg illetékes
munkaügyi felügyelőségre a napszámosok elektronikus jegyzékét.
Az elektronikus bejelentést az inspectiamuncii.ro és az Inspectia
Muncii nevű alkalmazás segíti, de
ahhoz, hogy a munkáltató használni tudja ezeket, személyes és
céges adataival regisztrálnia kell a
területileg illetékes munkaügyi felügyelőségen, ahonnan felhasználónévhez és jelszóhoz jut. Ehhez a
területileg illetékes munkaügyi felügyelőségen személyesen vagy
elektronikus levélben kérelmezni
kell a felhasználónevet és jelszót,
el kell küldeni az ügyvezető személyi igazolványának másolatát,
az adószámot (CUI) és az alapító
okirat azon passzusának a másolatát, amelyikből kiderül a cég ágazati besorolása (CAEN). Abban az
esetben, ha a munkáltató már ren-

delkezik felhasználónévvel, használhatja azt. Az e-mailben küldött
iratok másolata mellé csatolni kell
egy saját felelősségre írt nyilatkozatot, amelyben szerepel, hogy az
igénylő a cég valós és hivatalos
képviselője vagy megbízottja. Bővebb
felvilágosítás
a
https://www.inspectiamuncii.ro
honlapon olvasható, vagy Marosvásárhelyen a Iuliu Maniu utca 2.
szám alatt kérhető, tel: 0265/262698, 0265/266-185 vagy a 0788e-mail-cím:
045-443,
itmmures@itmmures.ro.
Szezonális munkáknál hosszabbítható az alkalmazás
A 2018. évi 114-es sürgősségi
kormányrendelet szerint a mezőgazdasági tevékenységek mellett a
következő munkákra is lehet napszámosokat alkalmazni: kiállítások, vásárok és kongresszusok
szervezése; reklám; művészeti előadás, előadások háttérmunkájával
kapcsolatos tevékenységek, előadótermek menedzsmentje; a félig
háziasított állatok és más állatok
tartása, tenyésztése; rendezvényekkel kapcsolatos vendéglátói szolgáltatások (catering) végzése;
tájkertészet – parkok és kertek (kivéve magánkertek) telepítése, gon-

dozása; éttermi munkák; bárokban
végzett munka, italok felszolgálása; állatkertben, botanikus kertekben és természetvédelmi
területeken végzett tevékenységek.
A sürgősségi kormányrendelet
szabályozta, hogy egy évben
egyetlen munkavállalót sem lehet
ilyen jellegű munkára 90 napnál
hosszabb időre alkalmazni, emellett pedig a munkáltató köteles bejelenteni az alkalmazottait az erre
a célra létrehozott elektronikus regiszterbe. Mindemellett a napszámosnak a keresete 10%-át kell
befizetnie
jövedelemadóként,
emellett munkabaleset esetén a
munkáltatót terhelik a betegellátás
költségei.
A napszámosok alkalmazását a
törvény által általánosan előírt 90
napnál hosszabb időszakra, 180
napra is meg lehet hosszabbítani
abban az esetben, ha a munkavégzés területe a mezőgazdaság, állattenyésztés, és a munkavégzés
időtartama a szezonális munkakörülmények miatt indokolttá teszi
ezt. A törvénymódosítás okán a
napszámosként alkalmazott személyek számára is kötelező a társadalombiztosítási járulék befizetése, az
egészségbiztosítási járulék befizetése ugyanakkor opcionális.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség közleményei

Görögörszág és Luxemburg
sárga besorolású

Portugália és Hollandia pedig a sárgából a pirosba a járványügyi kockázatot jelentő országok és régiók
listáján.
A járványügyi testület csütörtöki
határozata értelmében piros zónába
került Andorra, Grúzia és Malajzia
is. Sárga zónába Görörország mellett Luxemburg, Gibraltár, Kazahsztán, a Feröer szigetek és Líbia került
Görögörszág átkerült a zöld zó- az eddigi zöld országok közül – olnából a sárgába, Spanyoroszág, vasható a korona.rmdsz.ro oldalon.

Az országos járványügyi testület (CNSU) frissítette a járványügyi kockázatot jelentő
országok és régiók listáját. A
testület változatlanul három –
piros, sárga, illetve zöld – kategóriába sorolja az országokat fertőzöttségi rátájuk
függvényében.

Szociálisan hátrányos helyzetű tehetséges
tanulóknak

Nyilas Misi-ösztöndíjpályázat

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület jóvoltából ösztöndíjra
pályázhatnak
a
2020/2021-es tanévben a romániai magyar közoktatásrészt
vevő,
6–10.
ban
évfolyamon tanuló tehetséges és szociálisan hátrányos
helyzetű
tanulók
szülei/
gyámja. A pályázatok beérkezésének határideje 2021. augusztus 31. Az ösztöndíj
folyósítása októbertől kezdődik, és egy évre szól, meghosszabbítási lehetőséggel.

A
Nyilas-Misi
ösztöndíjra azok pályázhatnak, akiknek
igazolhatóan jó képességű gyermeke a
2020/2021-es tanévben a romániai közoktatásban magyar nyelven tanult
6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban (beleértve a szaklíceumi oktatást és a
szakoktatást is), a tanév végi általánosuk legalább 8,50, és teljesítik a
feltételeket. Olyanok pályázatát
várják, akiknek a család anyagi
helyzete megnehezíti a gyermek továbbtanulását; az egy családtagra
eső reális jövedelem nem haladja
meg a havi nettó 1.200 lejt. A szülő
vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig (szakoktatásban
tanulmányai befejezéséig) biztosítja
gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban. A pályázati csomag letölthető a
www.nyilasmisi.ro honlapról, illetve
e-mailen
kérhető
a
nyilas_misi@yahoo.com címen.

A pályázat postai úton vagy
elektronikusan nyújtható be az
alábbi címre: Asociaţia de Protejare
a celor Talentaţi „Nyilas Misi”,
400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu
Maniu nr. 2, ap. 3, jud. Cluj, illetve
a nyilas_misi@yahoo.com e-mailcímen. A hiányos pályázatokat az
ösztöndíjbizottság nem veszi figyelembe. A pályázat részleteiről a
0264/531-153-as, valamint a 0787671-137-es telefonszámokon lehet
érdeklődni munkanapokon 10–16
óra
között,
vagy
a
nyilas_misi@yahoo.come e-mailcímen. A pályázatok
beérkezésének határideje 2021. augusztus 31.
Az
elnyerhető
alapösztöndíj, a havonkénti 18.000 forintnak megfelelő összeg mellett a
legkiválóbb eredményekkel rendelkező tanulók érdemösztöndíjat kaphatnak. Ennek összege havi 27.000
forint. Erre a frissen pályázó tanulók is jogosultak lehetnek. Az ösztöndíjakat havonta utalják át lejben
az érvényes forint/lej árfolyamnak
megfelelően.
Az alapösztöndíjat és az érdemösztöndíjat az egyesület ösztöndíjbizottsága ítéli oda a felajánlott
támogatások és a pályázók számától
függően, egységes értékelés alapján. Sikeres érettségit követően az
ösztöndíjasok felsőfokú tanulmányait is segíthetik a támogatók – tájékoztatott Dénes Ida programszervező. (szer)

Dániai munkahelyek

Az Eures Románia hálózat révén keres termelésbe tíz árumozgatót meghatározatlan
időre a dániai HAI Horsens munkáltató. Jelentkezni szeptember 9-éig lehet. Feltétel az
angol vagy dán nyelv ismerete és büntetlen
előélet.

Az alkalmazó olyan személyeket keres, akik kézzel
vagy gépi eszközzel egyaránt tudnak emelni. Feladatközükbe tartozik a termékek minőségi ellenőrzése, az
alumíniumprofilok csomagolása. A felkészítés a helyszínen történik. Munkavédelmi felszerelés – védőlábbeli, -szemüveg és fülvédő – viselése kötelező.
Szakképesítés nem szükséges, az alkalmazó azonban
priusz nélküli szorgalmas, könnyen alkalmazkodó,
pozitív beállítottságú személyeket vár. A munkabeosztás három váltásban különböző időszakokban van
megszabva hétfőtől péntekig, ezt az alkalmazott maga
választhatja ki, és a kérvényben jeleznie kell az opcióját. A havi bérezés az egységben eltöltött szolgálati
idő függvényében emelkedik, hozzávetőleg bruttó
2.900 euró körüli. Az alkalmazó segítséget nyújt a
szálláskeresésben és a hatósági bejegyzések papírmunkáiban, ugyanakkor fizeti az egészségbiztosítást,
nyugdíjalapot és a pótlékokat, például éjszakai műszakért. Továbbképzési lehetőséget is biztosítanak.
Az angol nyelvű önéletrajzot és a jelentkezési lapot
a hr@hai.dk e-mail-címre lehet elküldeni, vagy a
https://app.elvium.com/da/positions/13442/job_pos-

ting honlapon jelentkezni. Fontos a büntetlenségi igazolás másolatának a csatolása. Annak érdekében,
hogy a jelentkezők nyilvántartásba kerüljenek, küldjenek értesítést a barna.fuleki.ms@anofm.gov.ro email-címre, amelyben jelezzék, hogy jelentkeztek a
„munkás a termelésben”/„muncitor în producţie” hirdetésre. Az érdekeltek a meghirdetett állásokról bővebben a https://www.anofm.ro/eures/solicitanti.html
honlapon tájékozódhatnak, vagy a marosvásárhelyi
munkaerő-elosztó Eures-tanácsadójától a Iuliu Maniu
utca 2. szám alatt, vagy a 0265/266-553, 0265/269247-es telefonszám 109-es mellékállomásán. Feliratkozási határidő: 2021. szeptember 9.
Idén közel kétezer nyilvántartott tudott elhelyezkedni
A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség támogatásával az év első hat hónapjában 1934 személy,
közülük 916 nő talált munkahelyet. Az állást talált
személyek közül 950-en 45 év fölöttiek, 295-en 35–
45 év közöttiek, 243-an 25–35 év közöttiek, 446-an
pedig 25 év alattiak. Az elhelyezkedettek között 971
városon él, 963 vidéken.
A munkaügyi felügyelőségen csak a nyilvántartásban szereplő álláskeresőknek tudnak támogatást nyújtani. Az év eleje óta 5735 nyilvántartott
álláskeresőnek nyújtottak szociális támogatást és felvilágosítást.
Bővebb
felvilágosítással
a
www.anofm.ro honlapon szolgálnak. (pálosy)

Fotó: Szer Pálosy Piroska
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Mossa kezeit az UEFA büntetése miatt
a feljelentők magyar tagja

Elutasítja a személyét ért vádakat annak a szervezetnek a magyar elnökségi tagja, amely jelentést
tett a Európai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA) az
Európa-bajnokságon tapasztalt magyar diszkriminatív szurkolói megnyilvánulásokról. A futballszervezet emiatt kettő plusz egy zárt kapus
mérkőzésre büntette a magyar föderációt, illetve
százezer euró befizetésére is kötelezte. A jelentést
tevő Football Against Racism in Europe (FARE)
Network nemzetközi civil szervezetet 1999-ben
Bécsben alapították, 2001 óta az UEFA partnere.
Egyetlen kelet-európai elnökségi tagja a magyar
Jósa Bálint, aki az MTI-hez juttatta el közleményét
a büntetéssel kapcsolatban. Ezt olvashatják az
alábbiakban.
„Én, Jósa Bálint határozottan kijelentem, hogy
az UEFA felé semmilyen, a magyar válogatott Ebmeccsein készült jelentést nem írtam. Tagja va-

gyok a szervezetnek, amely számtalan más program mellett, az UEFA-val együttműködve fellép a
sportszerűtlen szurkolói magatartás ellen, de az ellenőrzési rendszer függetlenül működik a testület
elnökségétől, így annak (és benne nekem) semmilyen beleszólási joga nincs, milyen meccseket ellenőriz az UEFA, az a korábbi eseteken alapul
(kockázatelemzés). Az Eb előtt és közben is jeleztem, hogy mivel a válogatott az UEFA szabályzata
értelmében visszaeső (Szlovákia elleni meccs és
más korábbi büntetések), a legkisebb szabályszegés miatt is, az emelkedő büntetések logikájából
eredően, komoly büntetésre számíthatunk.
Fontos, hogy más szövetséget is büntetnek, de
mivel ez nem jut el a magyar közvéleményhez, eltérő megítélés érzetét kelti, illetve a stadionon kívüli szurkolói rendbontásért a rendvédelmi szervek
felelősek. Lehet vitatni, hogy ez egy jó vagy igazságos rendszer, de a szabályokat,
ahogy
a
büntetéseket sem én találtam ki, illetve nem tudok
megakadályozni egy sajtóorgánumot sem, hogy olyan
felvételeket készítsen, ahol
egyes magyar szurkolók focisták nemi identitását kérdőjelezik meg. A Fegyelmi
Bizottság ezeket is mint bizonyíték fogadja el, tehát
ha senki sem ellenőrzi a
meccset, de van bizonyíték,
lesz büntetés. Ami mindenkinek rossz. A probléma
forrása nem én vagyok, én
inkább megelőztem volna a
bajt a magyar válogatott érA magyar válogatott tagjai a szurkolók előtt. Fotó: MTI/Kovács Tamás
dekében.”

A magyar és román csapatok
lehetséges ellenfelei
a Konferencia Liga-selejtezőben

A Puskás Akadémia belga vagy norvég,
az Újpest pedig svájci vagy albán csapattal
találkozhat a labdarúgó Konferencia Liga
selejtezőjének harmadik fordulójában.
A felcsúti együttes a nyitókörben a finn
Inter Turkut búcsúztatta, és a második fordulóban a lett FK Rigas FS csapatával
mérkőzik meg.
Ha a második akadályt is sikerrel veszi
Hornyák Zsolt alakulata – amely története
során először nyert párharcot a nemzetközi kupaporondon –, a belga Gent és a
norvég Valeranga párharcának győztesét
kapja.
Az Újpest FC a MOL Magyar Kupa
nyerteseként az első körben nem lépett pályára, a második fordulóban pedig a liechtensteini
Vaduzzzal
találkozik.
Amennyiben túljut riválisán, a svájci FC

Basel és az albán Partizani összecsapásának továbbutójával kerül össze.
A román csapatok közül a FCSB-nek a
Sahtar Karagandin kell túljutnia a második
körben, siker esetén a következő ellenfél
az ukrán Kolos Kovalivka. A CSU Craiova az Anderlechttel csatázhat a főtáblára
kerülésért folyó selejtezőben, amennyiben
előtte lelépteti az albán KF Lacit. A Sepsi
OSK-nak sem lesz könnyű dolga, ha túljut
a szlovákiai Spartak Nagyszombat együttesén: ez esetben a montenegrói Sutjeska
Niksic és az izraeli Maccabi Tel-Aviv párharcának győztesével találkozik majd.
A harmadik fordulós ütközetek első
mérkőzéseit augusztus 5-én, a visszavágóit pedig 12-én rendezik. A főtáblára kerüléshez még egy további párharcot kell
megnyerni.

Eredményjelző

1. liga, 1. forduló: Aradi UTA – Konstancai Farul 0-0, Bukaresti Rapid – Chindia
Târgovişte 1-0, Bukaresti Dinamo – FC Voluntari 3-2.
Az élcsoport: 1. Sepsi OSK 3, 2. Kolozsvári CFR 3, 3. Dinamo 3, 4. Rapid 3, 5.
Medgyes 3, 6. CSU Craiova 3.

A Puskás Akadémia játékosai örülnek a finn Inter Turku elleni mérkőzésen elért sikernek a Pancho Arénában
2021. július 15-én – a felcsúti alakulat először nyert párharcot az európai kupaporondon. Fotó: MTI/Illyés Tibor
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Adminisztratív hiba miatt lemarad
az olimpiáról egy sor úszó

A Lengyel Olimpiai Bizottság
(PZP) elnöke bocsánatkérésre kényszerült, miután adminisztratív hiba
miatt az ország hat úszóját hazaküldték a pénteken kezdődő tokiói olimpiáról.
A lengyelek eredetileg 23 úszót neveztek, de 17 fősre csökkent a sportági küldöttségük, miután az utolsó
pillanatban kiderült, hogy hatan nem
feleltek meg a vizes sportokat tömörítő szövetség, a FINA kvalifikációs
szabályainak.
Paweł Słomiński, a PZP elnöke bocsánatot kért, hangsúlyozva, hogy teljesen megérti az érintett sportolók
csalódottságát. „Ennek a helyzetnek
nem szabadott volna előállnia. Teljesen érthető és jogos a versenyzők reakciója“ – közölte a sportvezető.

Fotó: Alicja Tchórz közösségi oldala

Hozzátette: a hiba annak a törekvésnek a következménye, hogy a lehető legtöbb sportolót és edzőt
akarták nevezni a játékokra.
A helyi média szerint a hat úszó:
Alicja Tchórz, Bartosz Piszczorowicz, Aleksandra Polańska, Mateusz
Chowaniec, Dominika Kossakowska
és Jan Holub. Tchórz, aki 2012-ban és
2016-ban is ott volt az ötkarikás mezőnyben, a közösségi oldalán fejezte
ki dühét. „Képzelje el mindenki, hogy
öt évet áldoz az életéből azért, hogy
rajthoz állhasson a világ legnagyobb
sporteseményén. Aztán a végén jön a
csalódás“ – írta.
A SwimSwam szakportál szerint
több lengyel úszó aláírt egy nyílt levelet, amelyben a PZP elnökségének
lemondását követeli.

Sirius újra

Balról: Szabó Tibor (Up Sport Management), Makkai Ferenc (gyúró), Kiss István (klubelnök), Popa Carmin (vezetőedző),
Brustur Ionel (másodedző). Botos Vilmos (ifjúsági edző), Kiss Melinda (erőnléti felelős). Fotó: Farczádi Attila

Farczádi Attila

Újra lesz első osztályú női kosárlabdacsapat Marosvásárhelyen. A Sirius beiratkozott a 13 csapatos Nemzeti Ligába,
jelentették be a tegnapi sajtótájékoztatón.
Kiss István klubelnök elmondta: két szponzoruk már van, és várják az önkormányzat
sporttámogatási pályázatára benyújtott projektjük értékelését is. Hosszú távon gondolkodnak, ötéves elképzelést szeretnének
megvalósítani, amelynek harmadik-negyedik
évében lehet majd a bajnoki éremszerzést célként megfogalmazni, mondta a sportvezető.
Hozzátette: céljuknak tekintik, hogy minél
több helyi nevelésű játékost „vezessenek be“
a felnőtt-kosárlabdába, ehhez a megfelelő tömegbázis rendelkezésükre áll, hiszen jelenleg
is mintegy 100 lány játszik a gyerek- és ifjúsági csapataikban.
A keddi sajtótájékoztatón bemutatkozott a
Sirius teljes szakmai stábja. Az újonnan érkezett vezetőedző, Popa Carmin elmondta: azért
választotta Marosvásárhelyt, mert lelkes emberekkel akart dolgozni, akikben megvan az
elhatározás a céljaik megvalósítására. Hozzátette, segédjével, Ionel Brusturral (aki a klub

nagyifjúsági alakulatát is irányítja) jól ismerik
egymást, játékosként is voltak csapattársak és
ellenfelek, szakvezetőként is dolgoztak már
együtt, és meggyőződése, hogy a Siriusnál is
megtalálják a közös hangot. Kijelentette, bízik
benne, hogy Marosvásárhelyen „érdekes“ csapatot építenek, amelynek lesznek jó eredményei.
Kiss István klubelnök szerint, ha elképzeléseiket meg tudják valósítani, akkor az első
évadban a 13 csapatos bajnokságban képesek
lehetnek az első nyolc számára szervezett rájátszásba bejutni. Egyelőre három játékossal
van szerződésük, két egyezményt előkészítve
elküldtek a címzetteknek, és tucatnyi kosárlabdázóval tartják a kapcsolatot, akik közül a lehetőségek és a szakmai stáb elképzeléseinek
megfelelően, az Up Sport Management segítségével választják majd ki azokat, akik a leginkább tudnak majd segíteni céljaik megvalósításában, mondta a Sirius Sportklub elnöke.
Egy kolozsvári klubbal is körvonalazódik az
együttműködés, erről egyelőre nem kíván
részleteket megosztani, de ha létrejön a megállapodás, az nagymértékben segíti majd a marosvásárhelyi női kosárlabdasportot is, zárta
mondandóját Kiss István.
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Negyedszázad Tiszapéterfalván

Jubilál a kárpátaljai népzene-, néptánc- és kézművestábor

Kárpátalján július 8-án befejeződött a 25. kárpátaljai
népzene-, néptánc- és kézművestábor. A tiszapéterfalvi
programsorozatból a kézművesszekció eredményeit Vörös
Zsuzsanna, a Hagyományok
Háza Hálózat munkatársa,
programszervező
foglalja
össze.

A pandémia miatt az elmúlt
évben elmaradt a kárpátaljai népzene-, néptánc- és kézművestábor,
így az idei rendezvényt nagy várakozás előzte meg. Ez az év azért is
fontos a tiszapéterfalviak életében,
mivel a mintegy háromszáz résztvevő a tábor 25. születésnapját ünnepelhette. A találkozón kezdetben
táncosok, népzenészek vettek részt,
a zenészek különböző szekciókban
– hegedű-, brácsa-, cimbalom-, harmonikacsoportban – intenzíven dolgoztak
neves
magyarországi
oktatók vezetésével. A táncosokkal
a kezdő, középhaladó és haladó

csoportokban foglalkoztak. Néhány
éve a vendégek köre a kézművesekkel egészült ki: a táborozó gyerekek
a délutáni pihenőidőben kézművesfoglalkozáson vehettek részt.
Az idei év olyan szempontból is
különleges volt, hogy a kézművestematika kibővült egy pedagógusoknak szóló szakmai-módszertani
továbbképzéssel, ami a Kárpátaljai
Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia
fejlesztései között is helyet kapott,
s a programon részt vevő mintegy
19 pedagógus és kézműves munkáját oklevéllel ismertük el. A foglalkozásmenet ugyancsak feszített
volt, délelőtt 9-13 óra, s délután 36 óra között tartott. A képzésen részt
vevő pedagógusok bekapcsolódtak
a gyermekek ebéd utáni kézművesprogramjába is, így a délelőtt megtanult új technikákat a helyszínen ki
is tudták próbálni.
A Hagyományok Háza Hálózat
elmúlt négy éve alatt a zenei és
táncképzésre helyeztük a hangsúlyt.

Az új tematikájú – magas színvonalú, pedagógusoknak szóló – kézművesképzés még nóvumnak
számított Kárpátalján. Három népi
játszóházvezető szakemberrel érkeztünk a tanfolyamra: Verbőczi
Erika a nemezelés és a szálasanyagmesterség ismerője, Bangó Aliz kolléganőm népi iparművész, fazekas
a primitív agyagtechnikák bemutatása mellett a gyermekek vizuális
neveléséről is tartott előadást. Borbényi Éva az alapszövés-technikákat, a fonaljátékokat és a
vesszőfonás technikáját osztotta
meg az egy hét során. Fontos célunk volt annak bemutatása, hogy a
természetes anyagok használatával,
egyszerűbb technikákkal nagyon
mutatós, gyakorlatban is használható tárgyakat, játékokat lehet alkotni. Dolgoztunk többek között a
Tisza-vidéken könnyen beszerezhető gyékénnyel, használtunk hántolatlan
vesszőt.
Környezettudatosan, a körülöttünk termő, fes-

A nándorfehérvári diadal emléknapja

1456. július 22-én a Nándorfehérvárt,
a mai Belgrádot védő magyar seregek
megsemmisítő vereséget mértek II.
Mehmed török szultán hadaira. A győzelem 555. évfordulója alkalmából,
2011. július 4-én az Országgyűlés július 22-ét a nándorfehérvári diadal
emléknapjává nyilvánította. Az MTVA
Sajtóarchívumának összeállítása:

A 13. század végén megszilárduló oszmántörök állam száz év alatt maga alá gyűrte KisÁzsiát, majd a Balkánon kezdett terjeszkedni.
A törökök 1389-ben Rigómezőnél szétzúzták
a szerbek vezette észak-balkáni szövetséget,
majd 1396-ban Nikápolynál Zsigmond magyar király lovagi seregére mértek vereséget.
Hódításukat mintegy fél évszázadra megakasztotta az utolsó nagy mongol hódítótól,
Timur Lenktől 1402-ben elszenvedett vereség, de az újjászervezett birodalom a 15. század közepétől már a Magyar Királyságot is
közvetlenül fenyegette.
A déli vidékek védelmét az 1440-es években Hunyadi János szervezte meg, aki hadisikerei révén báró, szörényi bán, erdélyi
vajda és temesi ispán lett, s minden jövedelmét és teljes magánhadseregét a török elleni
harc szolgálatába állította. Az 1446-ban kormányzóvá választott Hunyadi az oligarchák
támogatása híján 1448-ban Rigómezőnél súlyos vereséget szenvedett, s 1453-ban lemondott a kormányzóságról. Ugyanebben az
évben II. Mehmed szultán bevette az ezeréves Bizánci Birodalom szívét, Konstantinápolyt, és Európa felé fordult. 1454-ben
végleg annektálta Szerbiát, majd 1456 májusában százezres haddal indult a Magyar Királyság kulcsának tartott, az ország belseje
felé felvonulási útvonalat biztosító Nándor-

fehérvár ellen. (A Duna és a Száva összefolyásánál épült várat a török már 1440-ben
megostromolta, de kudarcot vallott.)
A hírre Európában keresztes hadjáratot hirdettek, de seregek nem érkeztek, jöttek viszont katonák és népfelkelők Cseh- és
Lengyelországból, Moldvából, Szerbiából.
Az olasz inkvizítor és hitszónok Kapisztrán
János magyar földön szervezett keresztes se-

tőanyag-tartalmú növényekkel is
megismertettük a hallgatóságot. Figyelmet fordítottunk az anyagismeretre,
valamint
a
papír
újrahasznosítására, anyagból, virágokkal, levelekkel díszített könyvborítók kerültek ki kezünk alól. A
nemezelés különösen érdekes volt a
kárpátaljaiak számára, mivel e technika nem terjedt el a vidéken, az elkészített hetven nemezlabda a
gyerekek számára jelentett nagy
örömet.
Mivel a kézművesek munkája
ülő foglalkozás, így a reggeli egy-

reget, Hunyadi pedig zsoldossereg élén sietett
a várparancsnok Szilágyi Mihály megsegítésére. Így a törökkel csupán három erő tudott
szembeszállni: Hunyadi saját költségen felszerelt hada, Kapisztrán János keresztesei és
Kórógyi János macsói bán csekély serege.
Az ostrom 1456. július 4-én kezdődött. A
törökök a félkörben körülvett várat a Duna és
a Száva közti síkságról ágyúzták, komoly károkat okozva a falakban, és kétszáz összeláncolt hajóval teljes szélességében lezárták a

órás játék-összeállítás megalapozta
a nap hangulatát, s igazi közösséget
formáltak. Az ott megismert közösségépítő játékokat a résztvevők később a tanítványaikkal is tudják
hasznosítani mindennapi munkájukban. A tábor sikerét jelzik, s egyben számunkra is elismerést
jelentenek a záróértékelésen a hallgatók szájából elhangzott mondatok: „visszakaptuk a gyerekkori
játékos énünket”, vagy „élmény
volt az örömteli, szeretetteljes alkotás, az elmélyült, tartalmas együttlét”.

Dunát Zimonynál, a vár fölött. Július 14-én
Kapisztrán és Hunyadi flottája áttörte a hajózárat, így megnyílt az út a felmentő sereg
előtt a szorongatott várba. Hunyadi saját serege élén a védőkhöz csatlakozott, a keresztesek a Száva bal partján ütöttek tábort.
A törökök július 21-én indították meg a
döntő rohamot a szinte teljesen rommá lőtt vár
ellen, öldöklő küzdelemben áttörték a külső
védvonalat, és már a belső várat ostromolták.
A legenda szerint egy Dugovics Titusz nevű
magyar vitéz életét feláldozva sodort a mélybe
egy törököt, aki a vár falára ki akarta tűzni a
lófarkas zászlót. A közismert történetről ma
már tudjuk, hogy nem igaz, mégis a hazaszeretet és az önfeláldozás jelképévé vált. Másnap
a Száva bal partjáról átkelő keresztesek,
élükön a hetvenéves Kapisztránnal támadásba
lendültek, miközben Hunyadi a várból kitörve
a török ágyúkat foglalta el, majd együttesen
szétszórták az ostromlók derékhadát. A török
sereg felszerelését hátrahagyva menekült, a
szultán pedig egyes feljegyzések szerint a kudarc miatt véget akart vetni életének.
A győzelem után a török terjeszkedés hét
évtizedre megtorpant, a délvidéki erősséget
csak 1521-ben tudta bevenni I. Szulejmán
szultán. A nándorfehérvári diadal emlékére vezette be 1457-ben III. Callixtus pápa az Úr színeváltozása ünnepet augusztus 6-ra, a
győzelmi hír vételének időpontjára. A közhiedelemmel ellentétben viszont a déli harangozást még az ütközet előtt rendelte el
könyörgésként a török támadás miatt, és csak
a győzelem után változtatta a hálaadás harangszavává. A katonai diadalt nem sikerült kiaknázni: a keresztes had felbomlott, a csata után
kitört pestisnek Hunyadi és Kapisztrán is áldozatául esett. A nándorfehérvári győzelem a
magyar hadtörténet legfényesebb lapjaira kívánkozik.
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Az Európai Bizottság javaslatcsomagja

2035-ig megszüntetnék a dízelés benzines autók értékesítését

Az Európai Bizottság javaslatcsomagot mutatott be az
üvegházhatású gázkibocsátás
csökkentésére, mely szerint
2035-ig fokozatosan meg kell
szüntetni a dízel- és a benzinüzemű autók értékesítését, és
minden új gyártású autónak
kibocsátásmentesnek
kell
lennie.

A nyilvántartásba vett új személygépkocsik kibocsátásmentesek
lesznek
Az uniós bizottsági javaslat szerint a személygépkocsik és a kisteherautók ismertetett, szigorúbb
szén-dioxid-kibocsátási normái felgyorsítják az átállást a nulla kibocsátású mobilitásra, megkövetelve,
hogy az új autók átlagos kibocsátása 2030-tól 55 százalékkal, 2035től 100 százalékkal csökkenjen a
2021-es szinthez képest.
Ennek eredményeként a 2035-től
nyilvántartásba vett valamennyi új
személygépkocsi kibocsátásmentes
lesz. Annak biztosítására, hogy a
járművezetők Európa-szerte megbízható hálózatban tudják feltölteni
járműveiket, az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló
felülvizsgált rendelet elő fogja írni
a tagállamok számára, hogy a kibocsátásmentes gépkocsik értékesítésével összhangban bővítsék a
töltőkapacitásukat, valamint hogy
elektromos és hidrogéntöltő állomásokat telepítsenek a főbb autópályákon, egymástól meghatározott
távolságokra. Az elektromos töltés

esetén 60 kilométerenként, hidrogénes feltöltés esetén 150 kilométerenként.
Zöldítenék
a légi és tengeri közlekedést is
Mivel a légi és a tengeri közlekedésben használt üzemanyagok jelentős szennyezést okoznak, a
bizottsági javaslat célzott intézkedésekkel egészítené ki a kibocsátáskereskedelmet. A légi járművek és
a hajók számára biztosítani kell a
tiszta elektromos energiához való
hozzáférést a főbb kikötőkben és
repülőtereken. A ReFuelEU nevű
uniós légi közlekedési kezdeményezés arra fogja kötelezni az
üzemanyag-ellátást végző vállalkozásokat, hogy nagyobb arányban
keverjenek fenntartható légijárműüzemanyagokat, beleértve az alacsony
szén-dioxid-kibocsátású
szintetikus üzemanyagokat, úgynevezett e-üzemanyagokat az EU repterein használatos légijárműüzemanyagokba.
A FuelEU felső határt állapít meg
az üzemanyag üvegházhatásúgáztartalmára
Ehhez hasonlóan, a FuelEU nevű
tengerészeti kezdeményezés ösztönözni fogja a fenntartható tengeri
közlekedésben használt üzemanyagok és a kibocsátásmentes technológiák elterjedését azáltal, hogy
felső határt állapít meg az európai
kikötőkbe befutó hajók által felhasznált üzemanyag üvegházhatásúgáz-tartalmára. (Euronews)

IngyeneshelyekaSzékelyudvarhelyi
EgyetemiKözpontkínálatában

1.) Kereskedelemésmarketing alapszak (BSc), e-business szakirány. 40 hely.
https://szek.ro/kereskedelem-es-marketing/
2.) Marketingmesterszak (MSc). 30 hely.
https://szek.ro/mesterkepzes-msc/

3.) Könnyűiparimérnök alapszak (BSc), divattermék-technológia,
valamint nyomtatott média-, csomagolástervezés és technológia
szakirány. (Tehát: textil- és nyomdamérnök.) 40 ingyenes hely.
https://szek.ro/konnyipari-mernok/
4.) Vidékfejlesztésiagrármérnök alapszak (BSc). 50 ingyenes
hely. https://szek.ro/videkfejlesztesi-agrarmernok/

Hétvégi, tömbösített oktatás: péntek délután, szombat délelőtt.

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
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (65761-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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)

IDŐSGONDOZÁST vállalok. Tel. 0752849-226. (12540)

MEGEMLÉKEZÉS

HÁZAK teljes felújítása bádoglemez-

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

zel, cserépforgatás, tetőfedés bármi-

lyen anyaggal, új tetők készítése,

szigetelés, kisebb munkák. Tel. 0759882-220. (12479)

VÁLLALUNK

LAKÁS

bontást,

teraszkészítést,

KIADÓ kétszobás lakás a November

7. negyedben. Tel. 0745-591-303.

padló-

festést,
és

falicsemperakást, tetőjavítást, takarítást.

Tel. 0747-816-052. (12466)

(12532-I)

VÁLLALOK szigetelést polisztirén-

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a

0748-862-911. (12522)

nel, szobafestést, tetőfedél készíté-

Szabadság utcában. Tel. 0771-653-

905. (sz-I)

sét és kisebb javításokat. Sándor, tel.

lomás

mindenféle

detben napi 2x1 órára, a Mokka – álkörnyékére.

Tel.

0740-933-705. (HN-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-

ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-

garázsfelújítást,

csatornajavítást, bármilyen kisebb ja-

vítást és mindenféle más munkát.
Tel. 0721-443-518. (12444-I)

tetőfedés,

Lindab-tetőlemez, meszelés, bármilyen

15%

kedvezmény. Jani, tel. 0754-553-856.
(12530)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-

ket

javítok.

502.(12500-I)

Tel.

nagymamára,
testvérre

ákosfalvi

tetőkészítést

cég

bármilyen

cserépforgatást,

0755-825-

és

kisebb

ácsmunkát,

vállal

anyagból,
javítást,
festést,

lebontását, szigetelést. Nyugdíjasoknak

18% kedvezmény. A kiszállás ingyenes.

Tel. 0736-270-341. (11688)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag és alumíniumredőnyöket, sza-

lagfüggönyöket, belső redőnyöket,

szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,

0766-214-586. (12427)

IDŐSGONDOZÓ nőt keresek 84

drága

dédmamára,

rokonra,

az

özv.

GÁLL

halálának

második

SÁMUELNÉRE szül. Szövérfi
Vilma

évfordulóján.

Áldott,

szép

emlékét örökre szívünkben
őrizzük.

családja,

Fia,

lánya,

Jóska

Irénke

és

és

családja, valamint a szerető

rokonok. Nyugodj békében,

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett testvér, nagybácsi, sógor,
keresztgyermek, unokatestvér,
rokon, barát, munkatárs,

GYŐRFI ÁRPÁD LÓRÁNT

életének 44. évében rövid szen-

vedés után elhunyt. Utolsó útjára

folyó hó 21-én, szerdán 13 órakor

kísérjük a remeteszegi temetőben, református szertartás sze-

rint.

Nyugodjon

(12545-I)

békében!

Szomorúan értesültünk volt osz-

éves asszony mellé, nappali felügye-

Kövesdomb

haláláról.

letre 2-3-szor egy héten, 3 órára, a
(12542-I)

jó

anyósra,

tálytársunk, kolléganőnk,

0265/264-784,

szí-

fájdalommal

drága édesanyánk! (12535)

vakolást, bádogosmunkát, régi épület

Nyugdíjasoknak

a

örök

édesanyára,

kát. Tel. 0742-734-062. (12524-I)
ENGEDÉLYEZETT

munka.

emlékezünk

meszelést, festést, bármilyen mun-

férfi mellé, nappali felügyeletre, kez-

CSERÉPFORGATÁS,

könnyel,

vünkben

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-

IDŐSGONDOZÓT keresek 82 éves

szítést,

Szemünkben

ből, bádogosmunkát, ácsmunkát,

MINDENFÉLE

Folyamatos online jelentkezés: felveteli.ro

Személyes jelentkezés (Kőkereszt tér 1.):
ma, július 21-én és augusztus 25. – szeptember 8. között.

11

környékén.

Tel.

0731-075-031.

BÓNI KLÁRA

drága lélek!

Nyugodj

békében,

Szerető barátnőid. (12547-I)
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Részletekawww.jazzfestival.ro oldalon

KOBAK KÖNYVESBOLT

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

