2021. július 28., szerda
LXXIII. évfolyam
170. (20846.) sz.
Ára: 3 lej
(előfizetőknek 1,43 lej)

A medveállományt kellene
szabályozni

Két nap alatt két emberélet

Jól dolgoztak –
pénzt kapnak

Mivel jól teljesített az elmúlt időszakban a LEADER-alapok felhasználása
terén, újabb pénzösszegekhez jutott a
Nyárádmente LEADER Egyesület, és
ha a várt minisztériumi döntés is megszületik, néhány hónapon belül újabb
összegeknek örvendhetnek a térségben.

____________6.
Városközi
személyfuvarozás

Fiatalabb korosztályhoz tartozó olvasónk megkeresése nyomán tájékozódtunk a megyeszékhely önkormányzatánál a taxizás iránt érdeklődők nevében. A gazdasági tevékenységeket engedélyező osztályon felvetésünkre
hitetlenkedve fogadták azt a hírt, miszerint a hirdetési oldalakon akár 18-25 ezer
eurót is kérnek egy működő taxiscég értékesítéséért, a teljes átruházásért.

Bár ez a sürgető probléma többször, több helyen elhangzott,
vasárnap megyénkben újabb emberáldozatot követelt a
Gernyeszeg községi Marostelek határában a vérmedve. Az
állat egy juhokra vigyázó 80 éves embert ölt meg különös
kegyetlenséggel, és hurcolta a megcsúfolt holttestet a közeli erdőbe. A történtek kapcsán hívta össze a sajtó képviselőit
tegnap
Kolcsár
Gyula,
Gernyeszeg
község
polgármestere. Meghívottai: Kolcsár Károly parlamenti képvi-

Fotó: Nagy Tibor

selő, Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke, Cristian Chirteş liberális szenátor, Ervin Molnár képviselő, Ioan Lazăr, a megyei
vadásztársulás elnöke, valamint sok felháborodott
kárvallott és állandó félelemben élő lakos az említett településekről.

Bodolai Gyöngyi

(Folytatás a 4. oldalon)

____________8.
Mire kell(ene)
figyelni,
és mit lehet tenni?

Az online átverések nem most születtek. Bármelyik korszakról is beszéljünk, amikor megjelent egy új
technológia, vele párhuzamosan megjelentek a csalók is, akik hasznot szerettek volna húzni belőle, anélkül hogy
a kisujjukat is megmozdították volna.

____________9.

Jobb későn, mint soha…

Benedek István

Nem kellene megnyomorítani a következő generációkat a rohamosan növekedő adósságállománnyal. Ez a megállapítás a jegybank napokban közzétett, pénzügyi stabilitásról szóló jelentésében szerepel.
Egy komoly gond van ezzel a dokumentummal: az, hogy már legkésőbb
a tavasszal meg kellett volna jelentetni.
Mert mindaz, ami szerepel benne, már hónapok óta világos, de a figyelmeztető jelek már tavaly is látszottak. Múlt év végi adatok alapján
az államháztartás adóbevételeinek 94%-a bérekre és szociális kiadásokra megy, és az államadósság kamatterheinek költsége a bruttó nemzeti össztermék 1,4%-ára rúg. Ez már magában siralmas, mert azt
jelenti, hogy a bér- és szociális kiadásokon túl gyakorlatilag az állam
hitelből működik, és a kölcsönök kamatjaira nagyságrendileg feleannyi
pénz megy el, mint amennyit például oktatásra fordítunk. Az pedig már
az idei állami költségvetés nyilvánosságra hozatalakor világos volt,
hogy az adósság tovább fog növekedni, ami gyorsan azt eredményezheti, hogy a kamatok fizetéséhez is kölcsönökre lesz szükség, mert az
államnak a bérek és a szociális juttatások kifizetése után nem marad
pénze a hitelkamatok fedezésére sem. Attól a ponttól már meredek lejtő
következik, ahonnan fájdalmas visszamászni.
A jegybankot azért tartják el az adófizetők, hogy tartsa rajta a szemét az ország pénzügyi stabilitásán, és amikor ez veszélybe sodródik,
akkor figyelmeztesse a politikumot és a közvéleményt is.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 58 perckor,
lenyugszik
20 óra 59 perckor.
Az év 209. napja,
hátravan 156 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma SZABOLCS,
holnap MÁRTA és FLÓRA
napja.
MÁRTA: arameus eredetű bibliai női név, a jelentése: úrnő.
FLÓRA: latin mitológiai eredetű
női név, a virágok és a tavasz
római istennőjének a neve. Jelentése virág.

Nyíri lett Havad testvértelepülése

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. július 27.

Kánikula
Hőmérséklet:
max. 34 0C
min. 170C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9194

4,1766
1,3621
241,2482

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Péntekig még nyitva
a városi fedett uszoda

A marosvásárhelyi Mircea Birău-uszoda új programja szerint a délelőtti órákban zárva tart. A hónap végéig, július 30ig 14–18 óra között kizárólag a sportolók és az
úszótanfolyamok résztvevői használhatják, míg 18–22 óra
között csak a nagyközönség számára nyitott. Továbbra is
előjegyzés alapján (tel.: 0734-560-937) fogadják az úszni
vágyókat. Július 31. – szeptember 10. között az uszodát bezárják. Amint a polgármesteri hivatal honlapján közlik, a
programváltozást az indokolta, hogy kevesen vették
igénybe az uszodát, főleg hétvégén.

Nyárádmente Fesztivál

Múlt pénteken írt alá testvértelepülési szerződést a két község vezetője

Fotó: Havad község önkormányzata

önkormányzatok, intézmények szakmai tapasztalatcseréjén túl főként az emberek, különösen a fiatalok és családok
közötti kapcsolatokban, a civil szerveződések kulturális,
sport, szociális és az élet számos más területén megnyilvánuló együttműködéseinek erősítésében, elmélyítésében
teljesítik ki, amelyeket a rendelkezésre álló eszközökkel
lehetőségeik szerint elősegítenek” – áll a testvértelepülési
okiratban.
Mindkét település rurális jellegű, és kevesebb mint
négyszáz lakosú. Úgy tartják, Nyíriben született Angyal
„A testvértelepülések kölcsönösen kinyilvánítják azon Bandi, az ismert betyár, aki Ónody András néven látta meg
szándékukat, hogy Nyíri és Havad baráti és kölcsönösségi a napvilágot, a települést egykor birtokló Ónody család
alapokon nyugvó jövőbeli partneri együtttműködését az sarjaként. (GRL)
Testvértelepülési szerződést írt alá múlt hét
végén Magyarországon Nyíri és Havad polgármestere, Orbán József, illetve Veress Gergely
Domokos. A Borsod-Abaúj-Zemplén és a Maros
megyei település elöljárói azzal a céllal írták alá
a megállapodást, hogy elindítsák és felkarolják a
két település lakóinak, közösségeinek, szervezeteinek kölcsönös megismerkedését, megerősítsék a két település polgárai, közösségei között
létező kötelékeket.

Július 29. – augusztus 1. között ismét megtartják a Nyárádmente Fesztivált Nyárádszeredában. Többek között a Bagossy Brothers Company, az Intim Torna Illegál, Póra Zoli,
a gyergyószentmiklósi 4S Street, és Kiss Kata zenekara,
ezenkívül néptánctalálkozó, néptáncelőadás, író-olvasó találkozó is színesíti a fesztivált. A részletes program a 12. oldalon.

A nyári szünidőben közlekedik
a somostetői járat

A marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat a nyári vakáció végéig naponta indít járatokat a Somostetőre. A menetrend
szerint az első járat reggel 9.30-kor, az utolsó 19.30-kor
indul a vállalat székhelye elől. A Somostetőről 10.30-tól
20.30-ig kétóránként járnak a buszok.

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 4-ig tart, az
alkalmassági vizsgákra szeptember 14-én kerül sor. További
információkért érdeklődni lehet a 0737-789-930-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 mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játékvagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Helyszín: Magyarózdi Terápiás Otthon (Marosludastól 15 km-re, Maros
megye). Jelentkezési határidő: augusztus 26. Jelentkezni,
további részletek felől érdeklődni Deé Lukács Évától lehet
a 0265-254-460-as telefonszámon.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

RENDEZVÉNYEK

Ingyenes gyermektábor

A Solidaris Egyesület XIII. alkalommal szervez Bedében ingyenes gyermektábort olyan kisiskolások számára, akiknek a nyári vakációban nincs semmilyen
táborozási lehetőségük. A szervezők 6 és 14 év közötti
gyermekek jelentkezését várják, akik Marosvásárhelyen élnek, és szívesen vennének részt egy életre
szóló vidám együttlétben. Jelentkezési határidő: július
31., szombat 20 óra. Bejelentkezés és részletes információk a 0741-555-555-ös telefonszámon.

Kopjafaállítás gróf Széchenyi
Zsigmond emlékére

Az Uz Bence Egyesület sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi Zsigmond dédabisztrai vadászatainak emlékére

kopjafaavató ünnepséget szervez augusztus 7-én délelőtt 11 órai kezdettel a jódtelepi (Ratosnya község)
református templomkertben. Beszédet mond Nagy Ferenc helyi református lelkipásztor, dr. Kálmán Attila történész, Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család
Alapítvány elnöke, dr. Gergely Imre, a Világjáró Magyar Vadászok Klubjának elnöke, dr. Osváth Pál diplomata, vadász, az Uz Bence Egyesület elnöke. A
kopjafaavatás alkalmával rövid kulturális programra is
sor kerül. A rendezvényt Farkas Csilla Izabella vadász
vezeti le.

Losonczi Béla festményei

A Kultúrpalota földszinti, Art Nouveau Galériájában
megnyílt Losonczi Béla festőművész Párhuzamos lét
című kiállítása. A Maros Megyei Múzeum és a Vásárhelyi Forgatag által szervezett tárlat július 30-ig tekinthető meg.
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A rendes tanári állásra pályázók fele sem kapott
átmenőjegyet a vizsgán

A vizsgára összesen 34.120-an jelentkeztek, de csak
A rendes tanári állásra pályázók 44,47 százaléka kapott átmenőjegyet (7-esnél nagyobb osztályzatot) 27.301-en jelentek meg az írásbelin.
A vizsgaközpontokban 25.059 dolgozatot osztályoztak,
az idei vizsgán, amelynek eredményeit kedden tetmivel 2193-an visszaléptek személyes vagy egészségi okok
ték közzé a titularizare.edu.ro weboldalon.

Az oktatási tárca közleménye szerint ez az arány alacsonyabb az utóbbi négy évben regisztrált eredményeknél: 2020ban ugyanis 58,66, 2019-ben 46,86, 2018-ban 47,40,
2017-ben pedig 45,73 százalékos volt a sikeresen vizsgázók
aránya.
Az 5 és 6,99 közötti osztályzatot elérők aránya 35,49 százalék (tavaly 27,23 százalék volt ez az arány).
130 vizsgázó ért el 10-es osztályzatot az írásbeli vizsgán,
és 11.014-en kaptak 7 és 9,99 közötti jegyet.
Az egyetemet idén végzettek 40,63 százaléka ért el 7-esnél
nagyobb osztályzatot (2020-ban 58,38, 2019-ben 46,79, 2018ban 46,83, 2017-ben 43,07 százalék volt ez az arány).

miatt, nyolcat kizártak az írásbeliről, 41 dolgozatot pedig semmisnek nyilvánított a javítóbizottság. A csalás vagy csalási kísérlet miatt kizárt személyek nem juthatnak pedagógusi
álláshoz a 2021–2022-es tanévben.
Az óvásokat a megyei tanfelügyelőségek székhelyén
lehet(ett) benyújtani vagy online elküldeni kedden 21 óráig,
illetve szerdán 12 óráig.
Az óvások elbírálása utáni végleges eredményeket augusztus 3-án teszik közzé.
A rendes tanári állás megszerzéséhez legalább 7-es jegyre,
a helyettes pedagógusi állások elfoglalásához legalább 5-ös
jegyre van szükség. (Agerpres)

Románia várhatóan szeptembertől teszi lehetővé a
harmadik oltást az egészségügyi dolgozóknak, a 65
évnél idősebbeknek, valamint a krónikus betegeknek – jelentette ki kedden Valeriu Gheorghiţă, a romániai oltási kampányt koordináló bizottság
(CNCAV) vezetője.

ben jelent meg az agresszíven fertőző indiai variáns. Romániában eddig 127 delta variánsos fertőzést regisztráltak, ebből
26 az elmúlt héten történt, öt beteg vesztette életét. A legtöbb
delta variánsos megbetegedést Dél-Romániában, Bukarestben,
Arges és Ilfov megyében jegyezték.
Az oltási kampány vezetője közölte még, hogy augusztus
2-ától a 12-17 év közötti gyerekek Moderna oltóanyaggal is
immunizálhatók. Jelenleg ez a korosztály szülői beleegyezés
mellett Pfizerrel oltható. A sajtótájékoztatón elhangzott még,
hogy Románia 1,7 millió adag oltást adott el Dániának, több
mint félmilliót a Moldovai Köztársaságnak és több mint 100
ezret Ukrajnának.
Kedden az elmúlt 24 óra alatt 175 koronavírusos fertőzést
jelentettek 30.300 tesztből, s a járványnak újabb három halálos
áldozata volt. A járvány kezdete óta eddig 1.082.551 ember
betegedett meg Romániában, 1.047.388-at gyógyultnak nyilvánítottak. (MTI)

Várhatóan szeptembertől teszik lehetővé
a harmadik oltást

Sajtótájékoztatóján Gheorghiţă elmondta: nagyon valószínű, hogy szeptemberben elkezdődik a harmadik oltás beadása, mert az elmúlt napokban nőtt a megbetegedések száma
és a sérülékeny kategóriákba tartozókat meg kell védeni a járvány negyedik hullámától.
Gheorghiţă szerint azoknak, akik átestek már a
koronavírus-fertőzésen és be is oltatták magukat két dózissal, nem feltétlenül kell megkapniuk a harmadik adagot is.
Úgy vélte, Románia a negyedik hullám küszöbén áll, hiszen
a delta variáns gyorsan terjed, Románia 41 megyéjéből 15-

Belgiumban a külföldi tengerészeket is beoltják
a nemzetközi kereskedelem folytonosságának biztosítására

Belgium a kikötőibe érkezett, idegen zászló alatt
közlekedő hajók bármilyen állampolgárságú tengerésze számára biztosítja a koronavírus elleni védőoltást a nemzetközi áruszállítás zavartalanságának
biztosítására; közben az országban az új fertőződések átlagos száma továbbra is növekszik, egyhetes
viszonylatban jelenleg tíz százalékkal – közölte a
belga sajtó kedden.

Beszámolók szerint a különböző nemzetiségű tengerészek
belgiumi beoltását az indokolja, hogy az ország nemzetközi
kikötőiben évente több mint 5500 hajó köt ki, amelyeken
mintegy 80 ezren dolgoznak. A rendelkezésükre álló gyakran

szűk helyeken nagyobb a fertőzés terjedésének kockázata,
ezenkívül számos matróznak nincs lehetősége otthoni beoltásra hosszantartó tengeri utazásai miatt. Belgium azt is el
akarja kerülni, hogy a fertőzéses esetek miatt a hajók sokáig
várakozzanak a kikötőkben, ami a járványveszély fokozódásának veszélye mellett jelentős késéseket okozna a nemzetközi áruszállításban. A külföldi tengerészek a hajók fedélzetén
kapják meg az egydózisú Janssen-vakcinát – tették hozzá.
A belga közegészségügyi hatóság keddi tájékoztatása szerint a koronavírus-fertőzés terjedésének háromhetes erősödése
az elmúlt hét nap viszonylatában tízszázalékos növekedést
mutat. (MTI)

Von der Leyen: az EU felnőtt lakosságának
70 százaléka legalább az első oltást megkapta

Megvalósult az Európai Unió azon célkitűzése, hogy
az európai felnőtt lakosság 70 százaléka július végéig megkapja a koronavírus elleni védőoltás legalább első adagját – jelentette be az Európai
Bizottság elnöke videóüzenetben kedden.

„Ma elértük ezt a célt” – mondta Ursula von der Leyen,
hozzátéve, hogy teljes védettséggel az európai felnőttek 57
százaléka rendelkezik. Ezek az adatok Európát a világelsők
közé sorolják – emelte ki.
Hangsúlyozta, hogy az uniós vállalás teljesítését szolgáló
oltási kampány sikeres volt, azonban az erőfeszítések nem
enyhülhetnek, különösen a koronavírus újabb variánsainak

megjelenése miatt. „A delta-variáns különösen veszélyes.
Ezért arra szólítok fel mindenkit, akinek csak lehetősége van
beoltatni magát, hogy vegye fel az oltást. Saját egészsége és
mások védelme érdekében” – mondta.
Az Európai Unió továbbra is mindenki számára elegendő
mennyiségű oltóanyagot biztosít – tette hozzá.
Az Európai Bizottság eddig a Pfizer/BioNTech (600 millió
+ 1,8 milliárd adag), az AstraZeneca (400 millió adag), a Johnson & Johnson (400 millió adag), a Moderna (460 millió
adag), a CureVac (405 millió adag) és a Sanofi-GSK (300 millió adag) vállalatokkal írt alá szerződést vakcinabeszerzésről.
(MTI)

Az EB hét tagállam helyreállítási tervének tárgyalási
határidejét hosszabbítja meg

Az Európai Bizottság (EB) hét uniós tagállam, köztük Magyarország esetében hosszabbítja meg a koronavírus-járvány okozta gazdasági károk utáni
talpraállás finanszírozását segítő helyreállítási tervről
szóló tárgyalások határidejét – közölte Veerle Nuyts,
az Európai Bizottság illetékes szóvivője a brüsszeli
testület szokásos sajtótájékoztatóján kedden.

A szóvivő kérdésre adott tájékoztatása szerint Lengyelország, Svédország, Málta, Románia, Finnország és Észtország
kérte a nemzeti helyreállítási tervükről szóló tárgyalások meghosszabbítását további két hónappal. Utalt arra: az uniós bizottság már korábban megállapodásra jutott Varsóval a
vonatkozó tárgyalások két hónapos meghosszabbításáról.
Végezetül közölte: az Európai Bizottságnak azért van szüksége a határidő meghosszabbítására, hogy elegendő idő álljon
rendelkezésre minden szükséges információ megérkezésére
és a testület értékelni tudja a szakmai elvárásoknak való megfelelést.

Az EU a 750 milliárd eurós helyreállítási alap létrehozásról
szóló rendeletben hat szakpolitikai pillérhez kapcsolódóan határozta meg a pénzek elköltését. E területek közé tartozik a
zöld- és a digitális átállás, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés, valamint a társadalmi és területi kohézió.
Ugyancsak fontos reformterület az ipar dekarbonizálása, az
épületek felújítása, a közigazgatás digitalizálása és a munkaerő átképzése.
Az Európai Bizottságnak a nemzeti terv benyújtását követően – kivéve, ha az érintett tagállammal halasztásról állapodik meg – két hónap áll rendelkezésére a terv értékelésére és
a jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló javaslat előterjesztésére. A tagállami szakminisztereket
tömörítő Tanács ezt követően egy hónapon belül megvizsgálja
a javaslatot. A határozat elfogadását követően a tagállam kétoldalú finanszírozási megállapodásokat írhat alá a bizottsággal, és két hónapon belül megkaphatja a megállapodás szerinti
előfinanszírozást. (MTI)

Ország – világ
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Fél év után 2,96% a GDP-arányos
költségvetési deficit

A bruttó hazai termékhez (GDP) mérten 2,96 százalékra nőtt az államháztartási hiány az év első hat hónapjában, miután május végén 2,29 százalékos volt.
A pénzügyminisztérium adatai szerint az első hat
hónap végén a deficit 33,81 milliárd lej volt; csökkent
a tavalyi év hasonló időszakához képest, amikor
45,17 milliárd lejes, azaz 4,28%-os GDP-arányos hiányt regisztráltak. 2021 januárja és júniusa között a
beruházási kiadások 5,23 milliárd lejjel voltak magasabbak, mint az előző év azonos időszakában, a
Covid19-járvány által generált rendkívüli jellegű kifizetések pedig 8,11 milliárd lejre rúgtak – tájékoztat a
tárca. A költségvetési hiánycél ebben az évben a
GDP 7,16%-a. (Agerpres)

Jelenleg az alkotmány nem teszi
lehetővé a regionalizációt

Cseke Attila fejlesztési, közmunkálati és közigazgatási miniszter azt nyilatkozta kedden, hogy jelenleg
az alkotmány nem teszi lehetővé a regionalizációt
Romániában, így az erre vonatkozó kijelentések csak
politikai jellegűnek tekinthetők. „Regionalizációról
attól a pillanattól kezdve tárgyalhatunk, hogy megváltoztattuk az alkotmányt. Mindaddig ezek a nyilatkozatok véleményem szerint csak politikai nyilatkozatok, amelyekhez nincs hozzáfűznivalóm. Ma az
alkotmány nem teszi lehetővé a regionalizációt” –
mondta Cseke Attila, akit Emil Boc egy korábbi, regionalizációra vonatkozó nyilatkozatára reagáltattak az
újságírók. A romániai nagyvárosok egyesületét is vezető kolozsvári polgármester egy májusi konferencián azt mondta, az ország legutóbbi területiközigazgatási reformját 1968-ban hajtották végre, és
változásokra van szükség. Emil Boc egy olyan törvénytervezetet javasolt, amely közigazgatási könnyítéseket biztosítana azoknak a településeknek,
amelyek önként egyesülnek a megyeszékhellyel.
(Agerpres)

Nem befolyásolja a kormányzást
a PNL belső kampánya?

Florin Cîţu kormányfő felkérte pártkollégáit, megfelelő
módon tegyék kötelességüket az általuk betöltött közhivatalokban, hogy megmutassák a polgároknak: a
kormányzást nem befolyásolja a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) belső választási kampánya. „Azt akarom,
hogy közösen biztosítsuk a románokat arról, hogy a
párt belső választási kampánya nem befolyásolja Románia kormányzását. Önöknek mindannyian, akár
polgármesterek, tanácsosok, helyi közigazgatásban,
akár a privát szektorban dolgozók, tenniük kell kötelességüket ebben az időszakban, hogy biztosítsák a
románokat afelől, a kormányzás működik” – mondta
Cîţu a PNL Konstancai megyei szervezetében tartott
beszédében. Felkérte ugyanakkor a jelenlevőket,
hogy minél többet és rendszeresebben kommunikáljanak az állampolgárokkal, továbbítsák nekik a kormány üzeneteit. (Agerpres)

Ismét juhászra támadt a medve

Medve támadt egy 46 éves férfire hétfő este egy Kászonújfalu közelében levő esztenán. A juhászt több
mellkasi és hastájéki sérüléssel szállították kórházba.
András Zoltán, Kászonaltíz polgármestere az Agerpres hírügynökségnek elmondta: a férfi megpróbálta
elkergetni a juhokat kerülgető medvét, és akkor a
nagyvad rátámadt és megharapta. „Valószínűleg a
kutyák riasztották a többi juhászt, akiknek sikerült elkergetniük a medvét” – mondta a község elöljárója.
Kiss Edit, a csíkszeredai megyei sürgősségi kórház
szóvivője elmondta, a férfit hétfő este vitték be a kórházba nem túl súlyos sérülésekkel, és kedd reggel
haza is engedték, miután sebeit ellátták. (Agerpres)

Jobb későn,
mint soha…

(Folytatás az 1. oldalról)
Az államadósság alakulásának tendenciája már a tavaly is aggasztotta az elemzőket, de a múlt esztendő
rendhagyó volt gazdasági viszonylatban is a járvány
nyomán érkező gazdasági válság miatt. Viszont választási esztendő is volt a múlt évben, ha a jegybanki szakik
már a kampányok előtt szóltak volna jó hangosan a politikusoknak, hogy vigyázni kéne a kölcsönökkel, akkor
végezték volna a legjobb munkát a bérükért. Az persze
más kérdés, hogy ebből a pártszékházakban mit lettek
volna hajlandóak meghallani. De, amikor már az idei
költségvetési adatok is nyilvánosak lettek a tavasszal,
már meg kellett volna kongatni a vészharangot. Megtették most, július végén, amikor borítékolható, hogy
még legalább két hónapig nem történik semmi, mert a
kormánykoalíció legnagyobb pártjánál választási kampány zajlik, a vezető pozíciókért folyó marakodásban
pedig senki nem lesz bolond azt ígérni, hogy sürgős
megszorításokat tervez az államháztartási egyensúly
helyrebillentésére, miután év eleje óta azt harsogják,
hogy csodálatosan szárnyal a szép haza gazdasága. S
ezzel már el is szállt az esztendő, az ébredés meg annál
fájdalmasabb lesz, mind a politikusok, de főleg az adófizetők számára, minél később jön.
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A medveállományt kellene szabályozni

Illusztráció

(Folytatás az 1. oldalról)
Odajutottunk, hogy Romániában
a medve fontosabb, mint az ember,
és rettegni kell tőle bizonyos településeken. A megszaporodott medveállomány egyedeinek rendszeressé
vált támadása hiába okozza egyre
több ember halálát, megnyomorítását, a termény tönkretételét, hiába
tudja mindenki, hogy az egyetlen
megoldás az állomány csökkentése
lenne, ezen a téren nem történik
semmi. Holott 2016 óta, amikor törvénnyel tiltották meg a medvék kilövését, mára már tarthatatlanná
vált a közép-erdélyi megyék helyzete. Ma úgy élünk, mintha mi lennénk állatkertben, a medve nap mint
nap garázdálkodik, lovakra, juhokra
tört rá a tegnap éjszaka is, amit nem
lehet szó nélkül hagyni. Bár Románia alkotmánya szabályozza állampolgárainak az élethez, a testi
épséghez való jogát, Gernyeszeg

község falvaiban egyre rosszabb a
helyzet. Emiatt sürgősen ki kell
egészíteni a vonatkozó kormányrendeletet azzal, hogy nemcsak a
belterületen lehessen kilőni a gyakori vendégnek számító vérmedvét,
hanem a külterületeken is, hogy a
szabadon tartott állatok és az azokat
őrző emberek se válhassanak áldozattá. Vagy talán a mezőgazdaság,
az állattenyésztés tönkretételét akarják, azt, hogy az emberek eladják a
földjüket, állataikat, és bérmunkásnak szegődjenek el külföldre? –
hangzott el többek között Kolcsár
Gyula polgármester és Kolcsár
Károly képviselő beszédében.
Ezekben a napokban két életet
követelt a medvék támadása megyénkben, ahol további 134 súlyos
eset történt, és 2017 óta 1048, medvék okozta kárt vettek nyilvántartásba – mondta Péter Ferenc. Ez
azonban csak a jéghegy csúcsa,

amit a kárvallottak bejelentenek,
mivel sokan nem tudják bizonyítani
a történteket. A helyiek hozzászólásából kiderült, hogy hiába állítják
össze az elszenvedett kárral kapcsolatos dossziét, a hatóságok, olyan
címen, hogy nem tartották be a törvényeket, visszautasítják a kérésüket.
Tovább nem lehet tűrni a kialakult helyzetet, közösen és határozottan kell fellépni, hogy
megváltozzék a közvélemény,
amely a kevésbé vagy egyáltalán
nem érintett területeken a medvék
pártján áll – hangsúlyozta a megyei
tanácselnök. Nem az a baj, hogy
kivágtuk az erdőket, mert az erdőalap sokkal nagyobb, mint ezelőtt
ötven évvel. Véleménye szerint elfogadhatatlan, hogy a medve,
amelynek nincs ellenfele, embert
öljön, ezért azokat a medvéket,
amelyek bejárnak a településekre,

A világörökség része lett
Verespatak

A világörökség részévé nyilvánította
kedden az aranybányászatáról híres
Verespatakot és környékét az UNESCO
Világörökség Bizottsága a kínai Fucsouban zajló tanácskozásán – közölte a
Mediafax hírügynökség.

A döntést azonnal üdvözölte közösségi oldalán Klaus Iohannis államfő. Úgy vélte: Verespataknak a hatóságok és a szakértők
összehangolt erőfeszítései révén a helyi örökség bemutatásának és a bányavidék fenntartható fejlődésének a példájává kell válnia.
A világörökségi státusz azoknak kedvez,
akik ellenzik az aranybányászat újraindítását
a térségben.
A kormánykoalíció második legnagyobb
pártja, az USR-Plus közleményében azt hangoztatta: az UNESCO döntésével a helyi közösség esélyt kap arra, hogy az örökség
megőrzésére építve fejlődhessen.
Verespatak polgármestere, a legnagyobb
kormánypárt (Nemzeti Liberális Párt) színeiben megválasztott Eugen Furdui azonban elégedetlenségének adott hangot a határozat
miatt, amely szerinte kedvezőtlen a település
lakói számára. A polgármester úgy vélte: az
UNESCO döntése Európa legnagyobb aranytartalékának a kibányászását akadályozza, és
sokkal bürokratikusabbá teszi a település lakói
számára az építkezések engedélyeztetését.
Tánczos Barna, a kormány RMDSZ-es környezetvédelmi minisztere úgy vélte: a döntés
lehetőséget biztosít a turizmus fenntartható
fejlesztésére a térségben. A tárcavezető éppen
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Verespatakon tartózkodott kedden, hogy
számba vegye a múlt heti árvizek pusztításait.
A keddi döntés annak a pernek a kimenetelét is befolyásolhatja, amelyben a kanadai
Gabriel Resources társaság 4,4 milliárd dolláros kártérítést követel a román államtól. A társaság romániai leányvállalata, a Rosia
Montana Gold Corporation ugyanis megvásárolta a bányalicencet, de mintegy 15 éven keresztül hiába próbálkozott a felszíni bánya
megnyitásához szükséges engedélyek beszerzésével. Ezeket a román állam intézményei
nem bocsátották ki számára.
A Dacian Cioloş vezette szakértői kormány
2016-ban kezdeményezte, hogy nyilvánítsák
Verespatakot a világörökség részévé. Bukarest
akkor arra az egyedi kulturális tájra, az ember
és környezete közti értékteremtő kölcsönhatásra hivatkozott, amely a több ezer éves
aranybányászat során alakult ki az erdélyi településen. Verespatakon ma is látogathatók
azok a föld alatti járatok, amelyeket a római
birodalom aranybányászai ástak mintegy 1900
évvel ezelőtt.
Az Erdélyi-érchegységben, Verespatakon és
környékén a Gold Corporation Európa legnagyobb külszíni aranybányáját akarta megnyitni, ahol vitatott ciántechnológiával
bányásztak volna ki 330 tonna aranyat és 1600
tonna ezüstöt. 2013-ban nagyszabású tüntetések robbantak ki a beruházás ellen Romániában, ezért a parlament 2014-ben elutasította az
aranybánya-beruházást elősegítő törvénytervezetet. (MTI)

el kell távolítani. Bár megszaporodtak a támadások a székelyföldi
településeken, augusztus végétől
nehezebb lesz a helyzet, hiszen a
barna medvének még több táplálékra van szüksége a téli időszakra,
az idei bükkmakktermés pedig
kevés. Üdvözölte a sürgősségi kormányrendeletet, ami szavatolja a
lakott területen való veszély elhárítását, és már meg is jelent a Hivatalos Közlönyben. Itt azonban
nem lehet megállni, újabb lépések
szükségesek az egyensúly megteremtése érdekében.
A kés csontig hatolt – fogalmazott Cristian Chirteş liberális szenátor, aki erdőmérnökként fejtette ki
véleményét a vadállomány szabályozásáról, mint aki részt vett a
barna medvével kapcsolatos kutatási programban.
A medve, nem lévén ellensége,
olyan mértékben szaporodik, ahogy
azt az ember lehetővé teszi. Bár a II.
világháború után 600 egyedből állt
az ország medveállománya, jelenleg 10-12.000 körül van. Chirteş
megcáfolta, hogy az erdőségek felülete csökkent volna, és az sem
igaz, hogy az emberek leszedik az
erdei gyümölcsöt, mert a leszüretelt
erdei gyümölcs mennyisége ma
hússzor kevesebb, mint húsz évvel
ezelőtt. A medve intelligens,
mindenevő állat, amely, ha rájön,
hogy könnyebben jut táplálékhoz,
kihasználja a lehetőséget, és ha elfoglalt egy területet, onnan magától
nem megy el. Egy városi tömbházból kedves állatnak tűnhet, de akik
vidéken élnek, tudják, mire képes,
ezért szakemberként az utóbbiak
pártjára kell állni.
2016 óta, amikor a Cioloş-kormány megtiltotta a medvék kilövését, olyan mértékben elszaporodtak,
hogy országszerte az utóbbi években húsz embert öltek meg, 280
személyt csonkítottak meg, több
mint 36.000 kárt jelentettek, és

14.000 kártérítési dossziéból mindössze ötezret rendeztek sok millió
eurót kifizetve.
2016-ban a román kormány hibásan értelmezte az uniós élőhelyvédelmi irányelv 16. cikkelyét, amely
megtiltja a védett állatok közé sorolt
barna medve befogását és megölését. Ugyanakkor el lehet térni ettől
az előírástól, ha a közegészség és a
közbiztonság forog kockán, valamint az állatállomány, a termés
vagy más típusú tulajdon, illetve a
természet károsodásának a megelőzése érdekében. Miközben a többi
európai ország szabályozta a medveállományt, ezt Románia teljes
mértékben meggátolta. A szenátor
ígéretet tett, hogy kollégáival figyelmeztetni fogják a kormányt az
élőhelyvédelmi irányelv helyes alkalmazására.
A vadásztársaság képviseletében
Ioan Lazăr elmondta, hogy Gernyeszeg község területén korábban nem
élt egy medve sem, hiszen természetes élőhelyüket a hegyek és a hegyekhez közeli dombok erdei
képezik, jelenleg azonban 30-40
példány garázdálkodik, ezért várják
már azokat az utasításokat, hogy kilövéssel szabályozzák az állományt,
és ne a medve, hanem az emberi
élet legyen a fontosabb.
A beszélgetés végén több panasz
is elhangzott, és érdeklődésünkre
Szabó Ferenc kisillyei lakos elmondta, hogy abbahagyja a mezőgazdálkodást és az állattenyésztést,
mert már tűrhetetlenné vált a helyzet. Szavait képekkel is igazolta a
szétmarcangolt kocákról, amelyeket
az istálló ablakán bemászva sebesített meg a medve, aminek már a villanypásztor sem jelent akadályt. A
sajtótájékoztatót megelőzően helyi
lakosok számoltak be arról, hogy
Kisillyében és Telegden már nappal
is félnek kimenni az utcára vagy a
kertbe, mert a medvék előtt nincs
semmilyen akadály.

Cseke Attila: 100 új bölcsőde
megépítését hagyja jóvá augusztusban a fejlesztési minisztérium

Az RMDSZ bölcsődeépítési programja hamarosan a kivitelezési
szakaszához ér, jövő hónapban
hagyja jóvá a minisztérium az első
finanszírozási kérelmeket – jelentette be keddi, bukaresti sajtótájékoztatóján Cseke Attila.

A fejlesztési szaktárcavezető hozzátette: a héten hagyta jóvá a bölcsődék terveit a technikai szakbizottság. A
szövetség kormányzati szerepvállalása
után a fejlesztési minisztérium bemutatta
a bölcsődeépítési programot, elkészültek
a látványtervek, a megvalósíthatósági tanulmányok, és most a szakbizottság is jóváhagyta a terveket és a technikai
mutatókat – mondta el a miniszter, hozzátéve: fél éve dolgozik a szaktárca ezen az
intézkedésen, amelyhez a hatályos építkezési szabályozást is frissítették.
A szakmai jóváhagyást követően a minisztérium elemzi a már beérkezett 128
bölcsődeépítési kérést, és az elsőket augusztusban jóváhagyja a szaktárca – jelentette be Cseke Attila. Így elindulhat a
közbeszerzési folyamat, amely során az
építőket leszerződtetik, és elkezdhetik
építeni az első bölcsődét. Jelentős előrehaladást tervez a mandátum végéig a fej-

lesztési minisztérium a bölcsődék számának növelését illetően.
„A fiatal családokat támogatni akarjuk
azzal, hogy több bölcsődét építünk. Erre
vállalkoztunk, és az intézkedés már nem
csak tervekben, papíron létezik, hamarosan jóváhagyjuk az új bölcsődék megépítését” – hangsúlyozta a miniszter. Az
önkormányzatok felmérték a helyi közösségek igényét, a szakmai mutatók jóváhagyása pedig azt bizonyítja, hogy egy
megalapozott, kivitelezhető tervet készített a minisztérium.
Az RMDSZ javaslatára koalíciós döntés született a bölcsődék megépítése utáni,
működési állami finanszírozásra is –
mondta el a szaktárcavezető. Arra biztatott minden önkormányzatot, hogy iktasson bölcsődeépítési kérést, ha eddig nem
tette meg. A kérvények indoklásához a településre vonatkozó születési ráta igazolása is szükséges. Mint ismeretes, a
szaktárca állami költségvetésből különítette el a szükséges forrásokat az új bölcsődék megépítésére, de a helyreállítási
alapból is 230 millió eurót biztosít a fejlesztési minisztérium új, korszerű és energiatakarékos
bölcsődék
építésére.
(közlemény)
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Forró-Bathó Eszter-Anna

Télen medve, nyáron…?

„– Mi leszel, ha nagy leszel? – Télen medve, nyáron tanár”
– ismeri mindenki az ősrégi poént. Egy bizonyos kor után viszont mégis minden fiatalban felmerül a „Mihez is kezdhetnék magammal?” kérdés, főleg akkor, amikor szabadideje
annyi, mint a tenger.
Az utóbbi években egyre több középiskolás dönt úgy, hogy
a nyári szünetet minél hasznosabban szeretné eltölteni. Ebben
az esetben nem csak a mindennapos élményszerzés a barátokkal van egy tinédzser bakancslistáján, annál sokszor jóval komolyabb dolgok. Előbukkan a diákmunka, az új dolgok
megtanulásának és elsajátításának gondolata is. De valóban,
ahogy oly sok, hozzám hasonló fiatal fejében megfordul a kérdés, milyen lehetőségek állnak egy mai 15-18 éves előtt?
Számunkra megfelelő és kifizetődő munkát csak hosszas
kereséssel és céltudatossággal találhatunk. Tudnunk kell, hogy
mi az a tevékenység, ami igazán leköt bennünket, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy már a második munkanapunkon a hátunk közepére se kívánjuk az egészet. Többnapos
keresgélés után sem szabad feladnunk a reményt, sokszor a
válasz ott van az orrunk előtt, csak nem vesszük, netalántán
nem akarjuk elsőre észrevenni. Nem kell megijednünk vagy
feladnunk a reményt. Ha hosszas kutakodás után sem találjuk
meg az „igazit”, még mindig ott vannak családtagjaink, barátaink, akiktől segítséget kérhetünk. Attól sem kell fölöslegesen pánikolni, ha egy feladat elsőre úgy hat, hogy meghaladja
képességeinket, ki kell lépnünk komfortzónánkból ahhoz,

hogy teljesíteni tudjuk azt. Például, ha idegen nyelven kell
körbevezetnünk egy csoportot az adott történelmi helyen. Bár
elsőnek nagy falatnak, sőt lehetetlennek tűnik a feladat, mégis
meg kell tudnunk birkózni vele, hisz ez az, ami előrevisz bennünket a későbbiekben, akkor is, ha most még nem látjuk az
értelmét.
A járványhelyzetet megelőző időszak egyértelműen mindenkinek könnyebb volt: mind munkáltatónak, mind alkalmazottnak. Sokkal több munka kínálkozott a fiatalok számára is.
Valami mégis megváltozott a vírus előtti periódushoz képest,
méghozzá pozitív irányba: az önfelfedezés. Jó néhány fiatal
fedezte fel az önmagában rejlő tehetséget és kreativitást, amelyet akár befektetési szempontból kamatoztatni is tudott. Nagyon sok kisvállalkozás jött létre az elmúlt időben:
ékszergyártással, fafaragással, kézműves tárgyakkal foglalkozó tinédzserek döntöttek úgy, hogy értékesíteni szeretnék
munkáik egy részét. Természetesen ezek a próbálkozások
többségében csak baráti, ismerősi körig terjedtek, hiszen 18
éves korunk előtt nem nyithatunk magunknak saját magánvállalkozást.
A diákmunkát is, mint bármi mást az életben, élvezettel kell
végeznünk. Nem szabad ráparáznunk, hogy túl későn vagy túl
korán kezdjük el. Sose a haszon utáni futkosás legyen előttünk, sokkal inkább az a kézzel megfoghatatlan tapasztalatszerzés, amelyet a későbbiekben is tudunk kamatoztatni. Az
ott kapott fizetés egy idő után, ha akarjuk, ha nem, elfogy.
Ezzel ellentétben az összegyűjtött tudás értéke mindvégig a
miénk marad.

VII. Kastélypark Művésztelep

E

gyszerre voltak színesek és légiesek, mint két, világ körüli útra indult kamaszlány a brassói
pályaudvaron. A hosszú, barna hajú tűnt beszédesebbnek. Tekintete különleges, zöld
fényű pillangóként körözött a peronok fölött,
alig pihent meg egy pillanatra, és máris
újabb, végtelen mintákat kezdett rajzolni az
indulók és megérkezők számára behatárolt
térbe. Vöröses tincseit kontyba szelídítő barátnője valamivel nyugodtabban, ráérősebben szívta magába a vonatállomás
hangulatát, de rajta is érzékelhető volt az
örömteli izgalom. Szerencsémre egymás
mellé szólt a jegyünk, így megadatott a beszélgetés lehetősége.
– Sokéves barátság a miénk, mégsem
utaztunk még soha sehova együtt – árulta el
a hatvanas évei elején járó, barna hajú nő
az udvarias ismerkedés első tizenöt-húsz
perce után. Kérdő pillantást vetett a vörös
hajúra, mint aki jóváhagyást vár a folytatáshoz, aztán mesélni kezdett: – A középiskola
elvégzése után ismerkedtünk meg a varrodában, ahol szinte két évtizedet húztunk le egymás mellett. Mindig ugyanabban a váltásban
dolgoztunk, a nyári szabadságainkat mégsem sikerült összehangolnunk. Talán az eltérő élethelyzetek miatt alakult így, nem
tudom. Az biztos, hogy amikor Lenke gyereket várt, én már a második, óvodás korú lurkóval ,,bogoztam” a mindennapokat, és
persze mindkettőnk mögött ott állt egy kisebb-nagyobb elvárásokkal teli társ, sőt egy
egész családszerkezet, aminek a működéséhez alkalmazkodni kellett.

Életre kel a járvány
miatt tavaly szüneteltetett gernyeszegi művésztelep. Július 26. és
augusztus 7. között fogadja a hazai és külföldi
alkotóművészeket a Teleki-kastély és parkja.
Kilenc művész – Csóka
Szilárd Zsolt, Dienes
Attila, Gagyi Botond,
Miklós Árpád, Lucza
Zsigmond, Lilla von
Puttkamer,
Knyihár
Amarilla,
Madaras
Péter, Pokorny Attila –
és Wehner Tibor művészettörténész lesz az alkotótábor vendége. A
művésztelepen készült
alkotásokból
rendezendő kiállítás augusztus 7-én 18 órakor
nyílik meg a kastélyban.

Megérkezés

– A férjem kimondottan visszahúzódó természetű volt – vette át a szót a múltidézést
eddig csendben követő barátnő –, azt szerette, ha hármasban töltjük a szabadidőnket
a kislányunkkal, idegen ,,elemek” bevonzása
nélkül. Testvérek nélkül,
amolyan anyámasszony
katonájaként nőtt fel,
gondolom, ezért igyekezett ennyire kisajátítani
minket. Az az igazság,
hogy sokáig nekem is tökéletesen megfelelt
ez a létforma, csak akkor kezdtem fullasztónak érezni, amikor a lányunk bejutott az
egyetemre. Bár nem választott magának más
várost a továbbtanuláshoz, egyik napról a
másikra összecsomagolt, és a saját részmunkaidős keresetéből kvártélyba költözött.
Akkor szólalt meg bennem először a vészharang. Éreztem, hogy valami nagyon nincs
rendjén, és hogy igaza volt Brigittának, amikor éveken át a túl erős családi páncél fullasztó hatásáról ,,szónokolt”.
– Kívülállóként mindig könnyű ítélkezni –
szólt közbe vigasztalón a barna hajú beszélgetőtárs. – Csak utólag jön rá az ember,
hogy ő sem tévedhetetlen, sőt… Az én barátkozós, laza párom, aki első perctől a szabad
szárnyalás művészetére tanított, olyan elegánsan táncolt ki a házasságunkból negyedszázados együttélés után, hogy úgy éreztem,
belegebbedek. Épp annyira fuldokoltam a hiányától, mint Lenke a saját társa jelenlététől.
Tulajdonképpen hasonló bárkák jutottak ne-

Erről jut eszembe
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Ha belegondolunk, hamar rájövünk, rosszkedvünk oka,
hogy folyamatosan gyengül a biztonságérzetünk. Régóta
tudjuk, „az oroszok a spájzban vannak”, de hogy a medvék
is! Ez már több a sokknál! És még kik? Ideje kibővítenünk
azt a szerencsétlen spájzot. Hadd férjen el ott mindenki!
Aszerint, hogy éppen kik a sorosok. De végül is mindegy, kik
vannak ott, ha újra robban a vegyi kombinát, és nem olyan
szerencsésen, mint legutóbb. Ha jön a gáz, nekik is annyi.
Persze olykor ipari katasztrófa se szükséges, megteszi a
maga pusztítását a természet. Egymást érik a tornádók, árvizek, hegyomlások. Szibériában hőguta, Dél-Afrikában havazás és fagyhalál végez sok emberrel. És a koronavírusos
világjárványról még nem is beszéltem. De maradjunk a saját
térfelünkön. Mostanában sok rég nem látott ismerőssel, baráttal találkoztam. Kiderült, nem gépkocsival érkeztek haza.
Egyszerűen azért, mert nem mernek itt vezetni. Életveszélyesnek érzik a közlekedést a romániai utakon. Nem csodálkozom, aki itthon vezet, tudja, miről beszélnek. Semmi és
senki nem tesz eleget a biztonsági elvárásoknak. Sem az
utak, sem a gépkocsik, sem a forgalom szereplői. Így aztán
nem meglepő, hogy a legújabb statisztikák szerint az Európai Unióban a közlekedési balesetek miatt bekövetkezett elhalálozások tekintetében Románia áll az élen. 2020-ban a
pandémia következtében sokkal kevesebb külföldi autózott
az útjainkon, mégis rengeteg közúti karambol történt, s az
idén annál is több. Az elmúlt napokban is tele volt ilyen szörnyű hírekkel a média. Volt olyan ütközés, amelynek hat halott és öt sebesült áldozata lett. Mindezek dacára
kénytelenek vagyunk így és ilyen körülmények között közlekedni, és csak békétlenkedünk, hogy nem készülnek el a biztonságosabb autópályák, nem kerül új aszfaltréteg a
tönkrement kisebb jelentőségű utakra. És hajtunk, mint az
őrültek! Már aki. Akit nem illet, ne vegye magára. És akkor?
Menjünk vonattal? Kevesen ajánlják. Nem a túlzott sebesség
miatt. Akinek az utóbbi időben volt honi államvasúti tapasztalata, órákig tud mesélni arról, miért elkerülendő az ilyen
utazás. De nyilván van, aki mégis erre kényszerül. Nagyon
szemfülesnek kell lennie. A minap történt meg Bukarestben,
hogy a hangosbeszélőn bejelentették, a szerelvény egy bizonyos vágányon várja az utasokat, miközben egy másik vágányra irányították. A megjelölt peronon az utazók hiába
gyülekeztek, közben a túloldalon a kijelölt időpontban a
vonat elment üresen. Szóval ekképpen mennek a dolgok errefelé, illetve inkább egy helyben állnak. Immár semmiben
sem bízhatunk? Eddig hittem a telefonomban, mert tudtam,
hogy okosabb, mint én, és minden programfrissítéssel újabb
fontos műveletekre képes. Na, ez a baj! Kiderült, hogy mindenre képes! Kémkedhet is utánam. Méghozzá olyan szép,
mitológiai néven, ami a múzsák és költők éteri ligeteiben
vált szárnyalón közkedveltté: Pegasus! Hát lehet ezek után
bármiben is bízni? „De különben csend van, s minden aluszik még” – jut eszembe valamiért a helikoni költő, Bartalis
János visszatérő verssora. (N.M.K.)

künk, csak erről fogalmunk sem volt akkoriban.
– Valamivel korábban, a varroda bezárása után szakadt meg Brigittával a kapcsolatunk – nyújtott magyarázatot barátnője
utolsó
mondatához
Lenke. – Én akkoriban
egy ruhabutikban vállaltam rövid időre eladói munkát, aztán,
mivel a férjem is állás
nélkül maradt, és egyre nőttek otthon az
anyagi gondok, nevelőnőnek szegődtem egy
dúsgazdag családhoz. Ott tapasztaltam meg
azt a léleknyomorító fölényt, amivel egyes,
jól szituált emberek az egész világhoz, leginkább pedig közvetlen alárendeltjeikhez viszonyulnak. Az első pár hónap után távozni
akartam, de a család ragaszkodott hozzám,
még a zsarolás legalávalóbb eszközeit is bevetették, hogy maradjak. Végül mégis sikerült kiszabadulnom a fojtogató környezetből.
Akkor már nagyon rozoga lábakon állt a házasságom, így minden azt sugallta, hogy külföldön
kell
szerencsét
próbálnom.
Németországba, egy idős hölgy mellé jelentkeztem ápolónak. Hamarosan bebizonyosodott, hogy ennél jobb döntést nem is
hozhattam volna: életemben először végre
szabadnak és értékesnek éreztem magam. A
munka mellett elvégeztem egy németnyelvtanfolyamot, és szép lassan egészen a saját
lábamra álltam. Azóta is kint élek, és túlzás
nélkül állíthatom, hogy boldog vagyok.

– Hogyan sikerült újra felvenni a kapcsolatot? – kérdeztem, miközben azon gondolkoztam, milyen érdekes, hogy a
szótlanabbnak, zárkózottabbnak látszó útitárs sokkal többet mutatott meg az életéből.
– A világhálón ,,botlottunk” egymásba,
pontosabban Lenke belém – mosolyodott el
Brigitta. – Az első pillanattól ott folytattuk,
ahol a kilencvenes évek közepén, a közös
munkahely megszűnése után abbahagytuk.
Órákig mutogattuk egymásnak az egymástól
távol töltött évek pillanatképeit, több száz
fotó cserélt így gazdát a virtuálisban. Pár
hétig mindkettőnknek ez volt a kedvenc szórakozása, aztán szinte egyszerre mondtuk ki,
hogy ennél több kell, muszáj újra személyesen is látnunk egymást. Ehhez pedig a régóta
esedékes közös kirándulásnál jobb forgatókönyvet nem is találhattunk volna.
– Mindig is vágytunk egy székelyföldi körútra, és most meg is valósítjuk – szólalt meg
újra a vörös kontyos barátnő. – Brassóban
találkoztunk, eltöltöttem egypár csodálatos
napot Brigittánál, most pedig irány Sepsiszentgyörgy. Semmit nem szerveztünk meg
előre, a szálláshelyet sem foglaltuk le, úgy
megyünk bele a nagyvilágba, mint két szédült tinédzser. Annyit szögeztünk csak le,
hogy Gyergyó, Csíkszereda és Borszék sem
maradhat ki a kalandozásból.
Rövid ideig utaztunk még együtt, aztán beszélgetőtársaim készülődni kezdtek a leszálláshoz. Fürge mozdulatokkal emelték le
hatalmas utazótáskáikat a magasból, majd
izgatottan beálltak a megérkezettek sorába.
Úgy tűnt, valóban azok voltak. Állomástól
függetlenül.
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MaStart

Szerkeszti: Benedek István

A fiataloknak is helyük van
az üzleti életben!

A St. Georgius Club és a
cégek.ro MaStart címmel erdélyi magyar startupok és
kezdő vállalkozások, illetve
civil szervezetek számára hirdet versenyt. A MaStart
verseny legfontosabb célja,
hogy az erdélyi magyar fejlesztések elsőként hazánkban
érvényesüljenek. Ennek elősegítésére a verseny és az azt
követő program biztosítja a
fejlesztések optimalizálásához szükséges kapcsolati háló
és tőke megteremtésének a
lehetőségét. A verseny szeptember 23–24-én lesz a Kultúrpalotában.

Nagy-Bodó Szilárd

Szathmáry Zsolt az esemény sajtótájékoztatóján beszámolt arról,
hogy a St. Georgius Club ismét segíteni szeretne a vállalkozások fellendítésében. Bár az elmúlt másfél
évben nem tudtak annyi programot

szervezni, a Clubnak több olyan tevékenysége volt, amelyen egy adott
szervezet belső munkáját fejlesztették.
Idén pedig rövid, gyors találkozókat szerveztek vállalatvezetőknek, ahol 10 perc alatt konkrét
üzleti ajánlatokról tudtak tárgyalni
a résztvevők. Szathmáry Zsolt beszélt a Székelyföld gazdasági stratégiáról is, amelynek célja, hogy
olyan működő terveket ültessenek
gyakorlatba, amelyek hozzá tudnak
járulni ahhoz, hogy a három megye
(Maros, Hargita, Kovászna) felzárkózzon. Ebből a megfontolásból is
idén ősszel a St. Georgius Club a fiatalokra fekteti a hangsúlyt. Őket
szeretnék felkarolni, hiszen tőlük
függ a jövő gazdasága. A tervek
szerint több mint 100 cégvezető
fogja felkarolni a fiatalokat, és megosztják velük a tapasztalataikat.
Ez egy olyan lehetőség lesz, amit
a mostani vezetők 25-30 évvel ezelőtt nem kaptak meg. Szeptember-

ben lesz a vállalkozói
hét és a II. Kárpát-medencei vállalkozói konferencia,
amelynek
része lesz a MaStart is.
A versenyzőket egy öttagú szakmai zsűri
fogja értékelni. Szathmáry Zsolt zárásképpen elmondta, hogy
jövőre azt tervezik,
hogy kétnyelvűre bővítik a versenyt, méghozzá olyan formában,
hogy mindenki a saját
anyanyelvén mutathassa be az üzleti tervét. Fontos minden
ötlet meghallgatása, örvendeni kell a fiatal
vállalkozóknak, meg
kell adni Marosvásárhelynek és Maros megyének a fejlődési
lehetőséget,
hiszen Szathmáry Zsolt és Markó Orsolya
csak így lehet gazdasági szempont- kerülnek egy mentorprogramba, és
ból előre lépni – fogalmazott a St. remélhetőleg egy évvel később ők
is versenyezni fognak a nagy
Georgius Club vezetője.
Markó Orsolya elmondta, hogy a MaStarton. A verseny tekintetében
MaStart versenyt azért hívták életre, fontos kiemelni, hogy nem pályáhogy segítsék a kezdő vállalkozáso- zatról van szó, de azt szeretnék,
kat és vállalkozókat abban, hogy ne hogy a versenyhelyzet a lehető legveszítsék el a motivációjukat. A fi- jobbat hozza ki a résztvevőkből, és
atalokat, a 18–35 év közötti korosz- minél innovatívabb megoldások
tályt szólítják meg, illetve azokat a szülessenek, legyen szó új kereskevállalkozásokat és civil szervezete- delmi lánc elindításáról vagy akár
ket, amelyek nem idősebbek 3 digitális átállásról, de zöld- és
évnél. Maga a verseny két szeg- smartötleteket is keresnek. A vermensből áll: az egyikre a már létező seny fődíja 20.000 lej, a második
jogi személyeket várják, a másik helyezett 15.000 lejben részesül,
pedig egy ötletverseny, ahol olyan míg a harmadik helyezésért 10.000
magánszemélyek jelentkezését vár- lej jár. A szervezők reményüket feják, akiknek van egy jó ötletük. jezik ki, hogy a cégek, illetve civil
Utóbbi esetében a verseny nyertesei szervezetek tulajdonosai megtalállehetőséget kapnak arra, hogy saját ják a módját annak, hogy fejleszvállalkozást indítsanak, és ebben se- tésre költsék a nyereményt. A
gítséget is kapnak. Ezt követően be- pénznyereményen kívül a verseny-

Jól dolgoztak – pénzt kapnak

Mivel jól teljesített az elmúlt
időszakban a LEADER-alapok
felhasználása terén, újabb
pénzösszegekhez jutott a
Nyárádmente LEADER Egyesület, és ha a várt minisztériumi döntés is megszületik,
néhány hónapon belül újabb
összegeknek örvendhetnek a
térségben.

Gligor Róbert László

Az egyesület közgyűlése a múlt
héten 145.947 euró felhasználásáról
döntött, miután az eddigi teljesítménye nyomán a szervezet többlet állami leosztásban részesült. Az
összeg egy részét az egyesület irodájának működésére fordítják, míg
közel 120 ezer eurót szétosztanak a
Nyárádmente kistérséghez tartozó
tizenhárom önkormányzat között,
mivel azok segítségével tud működni az egyesület és az iroda. Az
egy-egy önkormányzatnak jutó
pénzösszeg bónusznak számít az
eddig lehívott projektértékek mellett, és a mintegy 9-9 ezer eurót
ugyancsak közösségi célokra kell
felhasználniuk az év végéig. Mivel
ez csak kisebb projektre elegendő,
az önkormányzatok akár társulva is
beruházhatnak egy-egy elképzelésbe, ugyanis így már nagyobb értékű és hasznosabb eredményt
mutathatnak fel.
Az országban 239 LEADERegyesület van, ezek egy része juthatott
hozzá
az
eredeti
keretösszegekből fenmaradt pénzhez három kritérium (leszerződés,
pénzlehívás és össz-százalék-felhasználás) alapján. A nyárádmenti
egyesület országos szinten a 37. helyen áll ebben a tekintetben, annak

ellenére, hogy nagy szervezetről
van szó, ahol sokféle elképzelés,
pályázat van, és ezek kivitelezése
nem könnyű, ellentétben egy kisebb
egyesülettel, amelynél a kisebb számok miatt gyorsabban lehet magasabb teljesítménymutatót elérni –
mondta el lapunknak Péter Hunor,
az egyesület irodavezetője.
A záruló európai költségvetési és
fejlesztési ciklusban a Nyárámente
LEADER Egyesület által meghirdetett összegekre összesen 41 pályázat érkezett be, ebből kettő nem
volt támogatható, s mivel túljelentkezés volt, csupán 28 pályázóval
tudtak támogatási szerződést aláírni. Ebből egy pályázóval utólag
szerződést kellett bontani, mivel az
kifutott a kivitelezési határidőből,
ezért a számára megítélt 48 ezer
eurót újra meghirdették. A 28 szerződésből öt pályázó még nem tett
le kifizetési kérelmet, de mindegyik projekt kivitelezés alatt áll, és
remélhetőleg nagy részük az év végéig lezárul. A szervezetnél fennálló fejlesztési keretösszeg 95
százalékát szerződtették le. A teljes
kipályázandó
LEADER-alap
1.649.688 euró volt, amihez hozzáadódik a most kapott bónusz, így
erre a költségvetési ciklusra a kistérségi támogatási alap 1.767.744
euróra nőtt.
Az iroda újabb örvendetes hírt
hozott a közgyűlés tudomására:
úgynevezettt „tranzitpénzben” is részesülhet a kistérség, ugyanis az
Európai Uniótól Románia egy adott
összeget kap, amelyből 160 millió
eurót szán a kormány a LEADERegyesületeknek. Az összeget a szervezetek által lefedett kistérségek
területi nagysága és lakosságszáma
szerint osztják el. Ez az arány ked-

vező a Nyárádmente számára, ezért
viszonylag szép összegre számítanak ebből az alapból is. A keretöszszeg elosztásáról jelenleg folynak
az egyeztetések a mezőgazdasági
minisztériumnál, de várhatóan még
ebben az évben lesz eredményhirdetés. Ezt az összeget két-három
pályázati intézkedésen fogja kiírni
az egyesület, hogy ebből civil szervezetek és vállalkozások is forrásokat tudjanak lehívni beruházásokra.
A jövő évben ez az összeg már az

egyesület tulajdonában lesz, ezért a
pályázatok nyerteseivel szerződést
kötnek, és elkezdődik a megvalósítás, ugyanis 2023 végéig ezeket a
projekteket le is kell zárni, így az
utolsó kifizetési kérelmeket 2023
szeptemberében nyújthatják majd
be a támogatásban részesülő szervezetek.
Péter Hunor azt is elmondta: a
Nyárádmente LEADER Egyesületnek 58 alapító tagja van, ebből 13
önkormányzat, 22 vállalkozás és 23
civil szervezet. A pályázatokon
kiírt összegeket a kistérségi pályázók időben lehívták, nagyon jól ke-

Múlt héten döntött a közgyűlés a bónuszösszeg elosztásáról

zőknek lehetőségük lesz bemutatni
az ötletüket, ezenkívül a szervezők
elhívnak néhány befektetőt is, akik
érdekeltek lehetnek abban, hogy támogassák a fiatalokat. A szervezők
meg szeretnék mutatni, hogy nem
csak a „vén rókáknak” van helye az
üzleti életben, hanem a fiataloknak
is ott a helyük. A verseny kabalája
a Startonauta, amivel azt szeretnék
jelképezni, hogy a startupok esetében a határ a csillagos ég. Erre
visszaigazolás az is, hogy egyre
több területről érdeklődnek a verseny iránt.
A regisztrációval és a versennyel
kapcsolatos minden információ
megtalálható a www.mastartverseny.com honlapon, illetve kérdéseket
is
lehet
feltenni
a
mastartverseny2021@gmail.com
e-mail-címen.

zelték, és két-három, még megvalósítás alatt álló projekt kivételével
le is zárták őket, így országos szinten nem állnak rosszul, ugyancsak
a rangsor első harmadában vannak.
Évről évre próbálnak javítani a teljesítménymutatókon, s ez a legutóbbi ülésen is szóba került,
hiszen ha jól teljesítenek, esetleges
további bónuszkeretek leosztásakor
további fejlesztési pénzekhez juthatnak, ezért folyamatosan szem
előtt tartják azt, hogy minél több és
minél jobb pályázat érkezzen az
egyesület által meghirdetett kiírásokra.

Fotó: Szőcs Orsolya
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Bálint Zsombor

Hajszálnyira a dobogótól

Nem szerzett érmet a tokiói
olimpia keddi versenynapján sem
magyar, sem román sportoló. Nagyon közel álltak azonban hozzá
két kellemes meglepetést okozó
sportoló révén. A férfi 200 méteres
gyorsúszás döntőjében az egyes,
„surranópályán” induló David Popovici alig két századmásodperccel, azaz egy jobb benyúlással
maradt le a bronzéremről, amelyet
a brazil Fernando Scheffer csaklizott el az orra elől. A számot a brit
Tom Dean nyerte. Mivel a 200
méter Popovici-nak a gyengébbik
száma, optimistán várhatja a 100
gyors döntőjét.
Ugyancsak közel állt a bombameglepetés okozásához női hegyikerékpározásban a magyar Vas
Kata Blanka, aki 50 másodperccel
maradt le a dobogót jelentő harmadik helyről, ami ebben a sportágban, 20 és fél kilométer megtétele
után nem számít nagy hátránynak.
A döntőt egyébként teljes svájci
uralom jellemezte, az első három
helyen svájci hegyikerékpározók
végeztek, az aranyat Jolanda Neff
szerezte meg. A verseny előtt eleredt az eső, ez pedig kedvezett
neki, vélte Vas Kata: „A pálya nagyon technikás volt, és a legnagyobb előnyöm abból fakadt, hogy
tudok sárban menni. A verseny
előtt imádkoztunk is az esőért” –
árult el mosolyogva egy kulisszatitkot a fiatal bringás.
Nincs jó hírünk azonban Szőcs

Bernadette-ről. A marosvásárhelyi
asztaliteniszező kiemeltként a 3.
körben kezdett, ám 4-2-re kikapott
az Egyesült Államok színeiben versenyző honosított kínai Liu Csuantól. Az elveszített első szett után
kétszer is 11-6-ra nyerte a következő kettőt, ám a negyediket minikülönbséggel,
11-9-re
mális
elveszítette, és már nem tudott újítani. A csapatversenyben még javíthat, azonban társaival nagyon össze
kell kapnia magát, mert Elizabeta
Samara is elveszítette egyéniben az
első meccsét.

Néhány szóban a többi keddi
román és magyar eredményről

Cselgáncs. Nem jutott túl a férfi
81 kg-os súlycsoport első körén
Ungvári Attila, aki az egyiptomi
Mohamed Abdeláltól szenvedett
ipponnal vereséget. A női 63 kgban Özbas Szofi a német Martyna
Trajdos ellen vaza-arival nyert, a
következő körben azonban ipponnal kikapott az olasz Maria Centracchiótól, és kiesett.
Kézilabda. Nem igazán jönnek
össze a dolgok Tokióban a magyar
női kézilabda-válogatottnak. Egyrészt a Brazília elleni mérkőzés
előtt derült ki, hogy Kovacsics
Anikó sérülés miatt nem tudja folytatni az olimpiai szereplését, aztán
a csapat elszenvedte a második vereségét a tornán. Míg azonban a
franciáktól csak egy góllal kapott
ki, Brazíliával szemben már simán
33-27-re maradt alul, 17-11-es félidő után. Csütörtökön az orosz csa-

Magyar és román sportolók
csütörtöki versenyprogramja

A kezdési időpontok romániai idősáv szerint:
Sportlövészet, női 25 m pisztoly (3:00): Major Veronika.
Evezés (3:30) a többször elhalasztott programban három román
hajó érdekelt: férfi páros B döntő vagy döntő, női páros B döntő
vagy döntő, könnyűsúlyú női kétpár B döntő vagy döntő. Férfi
egyes szkiff elődöntő: Pétervári-Molnár Bendegúz.
Vízilabda, férficsoportkör (4:00): Magyarország–Dél-Afrika.
Úszás, döntők (4:30), a ma esti előfutamok eredményeinek
függvényében.
Vívás, női tőr csapatverseny (4:50) Magyarország.
Cselgáncs, férfi 100 kg (5:00): Cirjenics Miklós.
Vitorlázás (6:00): Laser hajóosztály: Vadnai Benjámin, 7-8.
futam, RS:X széllovas hajóosztály, 10-12. futamok: Cholnoky
Sára, Laser Radial hajóosztály, 7-8. futamok: Érdi Mária, finndingi hajóosztály, 5-6. futam: Berecz Zsombor.
Úszás, selejtezők (13:00): női 800 gyors, Késely Ajna; férfi 100
pillangó: Szabó Szebasztián, Milák Kristóf, Daniel Martin; női
200 hát: Hosszú Katinka, Burián Katalin; vegyes 4x100 váltó
Magyarország.
Kézilabda, női csoportkör (13:30): Magyarország – Orosz
Olimpiai Bizottság.
Torna, női egyéni összetett (13:50): Kovács Zsófia.

pat lesz Elek Gábor együttesének
ellenfele.
Kosárlabda 3x3. Románia az
utolsó mérkőzésén Franciaország
ellen lépett pályára, és 22-11-es vereséget szenvedett. Az eredmény
már nem számított, mert a franciák
előző este legyőzték az Orosz
Olimpiai Bizottság csapatát, így
nem lehetett őket megelőzni. Románia a 7. helyen fejezte be a női
utcai kosárlabda tornát.
Sportlövészet. A 10 méteres légpuska vegyes páros számában Péni
István és Mészáros Eszter a selejtezők első körét a 8. helyen végezte,
majd a második körben feljött a 7.
helyre. Ez azonban nem volt elég
arra, hogy a négyes döntőbe jussanak.
Tollaslabda. A férfi-tollaslabdatorna selejtezőcsoportjában Krausz
Gergely 2-0-ra kikapott az orosz
Szergej Sziranttól, és kiesett. Sárosi
Laura nem játszotta le a malajziai
Soniia Cheah elleni mérkőzését, sérülés miatt visszalépett.
Triatlon. A női egyéni triatlonversenyben Bragmayer Zsanett a
12. helyen végzett, Kovács Zsófiát
(akinek azonos a neve a női tornászéval, de természetesen nem
ugyanarról a személyről van szó)
pedig a szervezők megállították,
miután az élen haladók lekörözték.
Úszás. A férfi 100 méteres hátúszás döntőjében Robert Glinţă a 8.
helyet szerezte meg. A férfi 200 pillangó döntőjébe két magyar úszó is
bejutott. Milák Kristóf a legjobb
idővel, míg Kenderesi Tamás az

Tokiói hírek

ötödik eredménnyel szerezte meg a
jogot. Ugyancsak bejutott a női 200
vegyes döntőjébe Hosszú Katinka,
de esetében váratlanul szerény ez
az olimpia, csak a hetedik időt érte
el. Bejutott az elődöntőbe férfi 100
gyorson a román David Popovici a
8., a magyar Németh Nándor a 9.
idővel. Szabó Szebasztián a 20. helyen végzett. Szintén elődöntős
Kapás Boglárka az 5. idővel női
200 pillangóban, Hosszú Katinka
nem állt rajthoz. A férfi 4x200-as
gyorsváltó elődöntőjében Magyarországot kizárták rossz váltás miatt.
A férfi 800 gyorson Kalmár Ákos
összesítésben a 22. helyen végzett.
Vitorlázás. Feljött az összetettben a 14. helyre a Laser Radial hajóosztályban hat futam után Érdi
Mária, miután az ötödik futamot a
2. helyen zárta. A Laser hajóosz-

A vívás nem tartozik a sikersportágak közé Csehországban. A kitartás azonban itt is eredményes lehet, hiszen
1908-ban szerzett utoljára cseh vívó olimpiai érmet.
Akkor Vilém Goppold von Lobsdorf kardvívásban, illetve
a Cseh királyság kardvívó csapata szerzett bronzot. Ezt
tudta megismétéleni 113 évvel később Alexander Choupenitch, aki a férfitőrvívás bronzmérkőzésén legyőzte a
japán Sikine Takahirót Tokióban, így felállhatott az olimpiai dobogóra.
Az asztalitenisz-versenyek előtt nem az volt a kérdés,
hogy Kína szerez-e aranyérmet a sportágban, hanem az,
hogy vajon begyűjti-e papírforma szerint mind az öt
aranyat. Nos, mindjárt az első finálét elbukták a kínaiak.
A vegyes páros döntőjében, óriási meccsen a japán Mizutani, Ito 4:3-ra legyőzte a Hszü Hszin, Liu Si-ven kínai
duót, történelmet írva megszerezte a versenyszám első
olimpiai aranyát.
Szintén nem lesz zsinórban kínai aranyeső a műugrásban, ahol az esélylatolgatás nyolc kínai győzelmet vetített
előre. A szinkrontoronyugrók versenyében azonban brit
páros, Thomas Daley és Matty Lee lett az olimpiai bajnok.
A verseny nagyon szoros volt, a britek alig több mint egy
ponttal előzték meg kínai riválisukat. Az ázsiaiak egyébként három ugrás után vezettek, sőt öt sorozatban is ők
voltak a legjobbak, azonban a negyedik ugrásukat elhi-

Az OSK mezőnyfölénye végül az 52. percben ért góllá. Mitrea hosszú labdájával Askovszkinak sikerült kibújnia Pakszevanosz és
Rrumbullaku között, és 11 méterről a jobb alsó
sarokba gurított. A csapat azonban nem tudta
kihasználni a lélektani előnyt, noha Dimitrov
kapáslövését a 60. percben Moldovan nehezen
tolta fölé a léc alól. Inkább megpróbálta sok
hátrapasszal altatni a játékot, ezzel pedig magára húzta a Chindiát, amely több csatárt cserélt
be az egyenlítés reményében. A 66. percben háromszor egymás után nem tudtak felszabadítani
a szentgyörgyi védők, és Şerban a kapufát találta el, a 68. percben pedig Niczuly ütötte ki
Florea szabadrúgását. (Hogy a labdával nem lehetett minden rendben, az abból is játszott,
hogy a máskor annyira labdabiztos Niczuly sok
esetben nem merte megfogni, hanem üggyelbajjal öklözte ki a játékszert.) Az örökös visszafelé játéknak pedig a 87. percben lett meg a
büntetése. Ismét képtelen volt a védelem felszabadítani, Hugo Sousa pedig egyenesen a tizenegyesponton, amúgy leshelyzetben álló
Cherchezhez fejelt. Ellenféltől érkező labdánál
azonban nincs les, és a Chindia játékosa góllal
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tályban Vadnai Benjámin a 4. és 5.
futamok után visszaesett a 16.
helyre. A finndingi hajóosztály első
két futamát Berecz Zsombor egyaránt a meglepő 2. helyen zárta. Érlelődik talán egy meglepő
vitorlázóérem Magyarország számára?
Vízilabda. A vártnál talán nehezebben, 16-11-re nyert Japán ellen
Magyarország férfi-vízilabdaválogatottja a Görögország elleni boszszantó nyitó vereséget követően. A
két csapat közötti tudásbeli különbség csak a nagyszünet után körvonalazódott, addig a japánok csak
egyetlen gól hátrányban voltak. A
legtöbb gólt, négyet, Zalánki Gergő
szerezte. Magyarország a gólkülönbségén legközelebb csütörtökön, a torna leggyengébb csapata,
Dél-Afrika ellen javíthat.

bázták és ez az aranyérmükbe került. Olimpiai aranyérme
átvétele utáni örömében Tom Daley, aki 2013-ban beszélt
először a nyilvánosság előtt arról, hogy homoszexuális,
azt mondta: „Elképesztően büszke vagyok, hogy azt
mondhatom, meleg vagyok és olimpiai bajnok. Amikor
fiatalabb voltam, azt gondoltam, nem érhetek el semmit
amiatt, aki vagyok. Az, hogy most olimpiai bajnok vagyok, megmutatja, hogy bármit elérhetsz. Remélem, hogy
minden olyan LMBT-fiatal, aki most egyedül érzi magát,
láthatja, hogy nem számít, mert nem vagy egyedül. És
bármit elérhetsz.”
Nem jutott a legjobb négy közé a japánok női teniszsztárja, az olimpiai lángot a megnyitón fellobbantó Naomi
Oszaka, aki alig több mint egy óra alatt, két játszmában,
6-1, 6-4-re kikapott a cseh Markéta Vondroušovától.
Oszaka igen nehezen viselte a kudarcot, a meccs után néhány egyszavas választ adott a riporterek kérdéseire, majd
az utolsó kérdéseket válasz nélkül hagyván, könnyekkel
küszködve távozott.
Három versenynap után az Egyesült Államok vezeti az
éremtáblázatot 22 éremmel, ebből 9 arany. Kínának szintén 9 aranya van, összesítve egy éremmel kevesebb. A
harmadik helyezett Japán 17 érmet gyűjtött, és ugyancsak
9 aranyat. Meglepetésre az első tízbe belefért Koszovó is
két arannyal, Magyarország egyelőre egy arannyal és egy
ezüsttel a 16. helyen áll. Románia egy ezüsttel a megosztott 39. helyet foglalja el.

Saját taktikájának csapdájába szaladt bele a Sepsi OSK

Nehezen tudja felvenni az új idény ritmusát
a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a labdarúgó 1.
ligában. A Chindia Târgovişte elleni mérkőzésén hiába látszott, hogy a jobb csapat, hiányzott
a lelkesedés Leo Grozavu játékosaiból, és
ahogy az előző idényben is ki tudja hányszor,
most sem tudta megőrizni a vezetését. Éppen
azért, mert meg akarta őrizni – ahelyett, hogy
növelni akarta volna az előnyét…
A Chindia az első percekben megpróbálta lerohanni a már az első perctől passzolgatni akaró
OSK-t, és a 2. percben szinte meglepte a szentgyörgyi védelmet, majd a 12. percben Căpuşă
öt méterről piszkált bele egy beadásba, de a
labda Niczuly ölében kötött ki. Ezt követően
azonban az OSK kaparintotta meg a labdát, és
véget nem érő passzolgatással próbálta felőrölni
a hazai védelmet. A kaput viszont csak a 44.
percben tudta megközelíteni, amikor azonban
Damaşcan csúnyán mellélőtt. Ebben szerepet
játszott az is, hogy a szentgyörgyiek valamiért
nagyon nehezen tudták megszelídíteni a labdát,
talán a pálya talajának a rossz minősége, a túlságosan felfújt labda miatt, ám soha még ennyi
technikai pontatlanságot nem láttunk tőlük.
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köszönte meg az ajándékot. Ennél rosszabb is
lehetett volna, de Niczuly bravúrral védett a 90.
percben Florea perdítésénél.
Mondjuk el a meccs kapcsán azt is, hogy
Mitrea négy nap alatt a második ingyen sárga
lapját kapta a szentgyörgyieknek a lapokat
amúgy is az ellenfélnél bőkezűebben osztogató
Chivulete játékvezetőtől.
A Sepsi OSK csütörtökön az Európa-konferencialigában a Spartak Nagyszombatot fogadja, a következő bajnoki mérkőzésére pedig
augusztus 2-án, hétfőn 18.30 órai kezdettel
kerül sor, amikor a Dacia Mioveni csapata ellen
játszik hazai pályán.

A labdarúgó 1. liga
2. fordulójának eredményei

FC Argeş Piteşti – Aradi UTA 0-1, Dacia
Mioveni – Bukaresti Rapid 0-2, FC Voluntari – FC Botoşani 0-1, Academica Clinceni
– Kolozsvári CFR 1-2, Konstancai Farul –
Medgyesi Gaz Metan 2-0, FCSB – CSU
Craiova 4-1, Chindia Târgovişte – Sepsi
OSK 1-1, U 1948 Craiova–Dinamo 1-0.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 1. liga, 2. forduló: Chindia Târgovişte – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK 1-1 (0-0)
Buzăui Gloria stadion, néző. Vezették: Andrei Chivulete – Radu Ghinguleac, Andrei Constantinescu.
Tartalék: Mihai Antonie (mind Bukarest). Ellenőr: Augustus Constantin (Rm.-Vâlcea).
Gól: Cherchez (87.), illetve Askovszki (52.).
Sárga lapok: Popadiuc (68.), Corbu
(90+3.), illetve Păun (11.), Eder
(29.), Niczuly (67.), Dimitrov (77.),
Mitrea (89.).
Chindia: Moldovan – Căpuşă,
Celea, Pakszevanosz, Rrumbullaku
(72. Corbu), A. Şerban (82. Matiş),
Suciu (82. Cherchez), Iacob, Popadiuc (71. D. Popa), Neguţ, Florea
(90+1. Kočić).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov,
Hugo Sousa, Mitrea, Ştefănescu
(46. Aganović), Păun (46. Rep),
Vaşvari (79. Fofana), Ispas, Askovszki, Damaşcan (88. Bojić),
Eder (72. Tincu).
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Két év múlva írnak ki újabb versenytárgyalást

Városközi személyfuvarozás

Marosvásárhelyen legutóbb tizenhárom éve
írtak ki versenytárgyalást a személyfuvarozásra, legközelebb pedig 2023-ban szervezhetnek rá licitet. Mivel a törvény előírja az
engedélyek meghosszabbításának a lehetőségét, országszerte bevett gyakorlat, hogy
az, aki úgy dönt, taxizásból szeretné fenntartani magát, csak komoly összegekért vásárolhatja meg a várakozásra kijelölt helyet,
valamint a tevékenység folytatásához megszerzett engedélyt.

Szer Pálosy Piroska

Fiatalabb korosztályhoz tartozó olvasónk megkeresése nyomán tájékozódtunk a megyeszékhely önkormányzatánál a taxizás iránt érdeklődők nevében.
A gazdasági tevékenységeket engedélyező osztályon
felvetésünkre hitetlenkedve fogadták azt a hírt, miszerint a hirdetési oldalakon akár 18-25 ezer eurót is
kérnek egy működő taxiscég értékesítéséért, a teljes
átruházásért. Annak ellenére, hogy a várakozás közterületen zajlik, Marosvásárhelyen ez az összeg 20
ezer euró körüli, Kolozsváron, Temesváron és Bukarestben azonban az árak a lakosság számarányával
arányosan emelkedhetnek
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szakosztályát a jó ideje alkalmazott gyakorlatról kérdeztük,
illetve arról, hogy mikor esedékes egy újabb versenytárgyalás kiírása a személyfuvarozók részére, és milyen feltételek szerepelnek majd a kiírásban. Amint a
szakosztály vezetője hangsúlyozta, legutóbb 2008-ban
szerveztek versenytárgyalást taxizási engedélyekre. A
törvény értelmében a személyszállítási licencet meghatározatlan időre bocsátják ki, azonban ötévente láttamozásra kell jelentkezni, és az előírt feltételeket be
kell tartani. Mint hangsúlyozta, Marosvásárhelyen 647
személytaxi van bejegyezve, a lakosság számarányához képest ez a szám magasnak számít. Ha valakinek
bevonják az engedélyét, abban az esetben sem kap-

Fontos az elővigyázatosság

Fotó: Szer Pálosy Piroska

hatja meg másvalaki. Egyébként ilyesmi ritkán fordul
elő, mivel a vállalkozónak érdeke betartani az előírásokat. A szállítási licenc alapján a taxiengedélyeket
minden egyes járműre külön bocsátják ki.
A személyszállításra vonatkozó, városi taxizást szabályozó 2003. évi 38-as számú törvény alapján Marosvásárhely helyi tanácsa a 2013. évi 349-es számú
határozatával elfogadta a Marosvásárhely területén
zajló szolgáltatás engedélyeztetésének, szervezésének, a szolgáltatás végzésének ellenőrzését. A határozatban leszögezték a szervezési, engedélyezési,
odaítélési feltételeket, valamint a taxiszolgáltatás ellenőrzését.
2018. december 31-én a taxizásra jogosító engedélyek érvényüket vesztették, ezért a marosvásárhelyi
tanácsosok a 2018. évi 392-es számú határozatukkal
elfogadták az engedélyek meghosszabbítását. Így
2019. január 1. – 2023. december 31. között tovább
működhetnek az engedéllyel rendelkező személyfuvarozók. Az engedélyezett személyfuvarozást magánszemélyként, családi vállalkozásként vagy jogi
személyként végezhetik. A fuvarozói engedély megszerzéséhez szükséges a helyi személytaxi-szállítási
engedély, amely bizonyítja a szállítás végzésére való
jogosultságot. Ugyanakkor a taxiengedélyt, amely a
helyi közszállításban való szolgáltatás végzésére jogosít fel, az engedélyezett szállító minden egyes járművére, amellyel taxizik, meg kell szereznie.
Az engedélyezéshez szükséges okiratokat a 2013.
évi 349-es marosvásárhelyi helyi tanácsi határozattal
fogadták el. A 4-es cikkely a szállítási licenc, a 19-es
cikkely a taxiengedély kibocsátásáshoz szükséges információkat tartalmazza, ugyanakkor az önkormányzat honlapjáról letölthető a típuskérvény. A
www.tirgumures.ro honlapon a következő oldalak követésével lehet a gazdasági tevékenységeket kibocsátó
engedélyek megszerzéséhez szükséges bővebb tájékoztatáshoz, formanyomtatványokhoz jutni: Servicii
online/ Acte necesare si formulare tipizate/ Directia
activitati social culturale, patrimoniale si comerciale.

A nyári idényben megszaporodnak a csalók, illetéktelenül behatolók ténykedései. A lopások,
telefonos, internetes pénzcsalások
azonban elkerülhetők, ha az érintettek éberek és kétkedve fogadják a
hívatlanul érkező idegeneket.
– A megyei rendőrség bűnözésmegelőző osztályának közleménye

szerint a zsúfolt közterületeken fokozottan ajánlatos a személyes tárgyakra vigyázni. Ne hagyják ezeket
felügyelet nélkül egyetlen másodpercig sem, mert a bűnözők kihasználnak minden lehetőséget.
– Az ajtót nem csak távozóban,
hanem otthon tartózkodva is zárva
kell tartani. A földszinti lakások ablakát nem ajánlatos még bukó helyzetben sem nyitva tartani, ha nem
tartózkodnak az illető szobában.
– A strandon egy törülközővel letakart poggyászból is simán kiemelhetik
a
pénztárcát,
vagy
alkalomadtán a teljes csomaggal távozhatnak a szemfüles tolvajok.
– A rendőrség szerint ha valaki az
áram-, gáz- vagy telefonszolgáltató
cég alkalmazottjának adja ki magát,

Emelhetik a rendezvényeken
részt vevők számát

Az országos járványügyi operatív törzs július 26-i, hétfői
ülésén újabb lazító intézkedéseket javasolt, többek között a
magánrendezvényeken részt
vevők számának a növeléséről ott, ahol mindenki rendelkezik védettségi igazolással.
Amennyiben a kormány is elfogadja, az alábbi lazító intézkedésekre lehet számítani
augusztustól.

A betörések, lopások, csalások megelőzésére

A szünidő, a kirándulások és
lazítások időszakában megnő
a
besurranásos
lopások
száma, ezért a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség figyelmeztető akciók keretében
arról is tájékoztatja a lakosságot, hogy miként előzhető
meg, hogy bárki a betörők,
besurranó tolvajok, csalók,
bűnözők áldozatává váljék.

Újabb lazító intézkedéseket
fontolgatnak augusztustól

el kell kérni az illető személyazonossági igazolványát, szolgálati igazolványát és kiküldetési okmányát
(ordin de serviciu), esetleg jó lejegyezni az adatait a személyi és/vagy
munkahelyi igazolványáról.
– Elővigyázatosnak kell lenni
azokkal is, akik a helyhatóságok nevében csengetnek be. Általában
rovar- és rágcsálóirtásra hivatkoznak, és arra kérik a lakókat, hogy az
elvégzett munkálatot helyben fizessék ki.
– Amennyiben elutaznak, a
szomszédokat érdemes megkérni,
hogy távollétükben figyeljék a lakást, és ezt kölcsönösen kell felvállalni.
– A gyerekeknek meg kell tanítani, hogy ismeretleneknek ne nyis-

Kulturális és szórakoztató
rendezvények
Ha a megbetegedések aránya az
utóbbi 14 napon településenként két
és három ezrelék közötti:
2.500 fő részvételével kulturális
és szórakoztató rendezvényeket
lehet szervezni szabadtéren. Ezeken
azok vehetnek részt, akik megkapták mindkét adag oltást, 72 óránál
nem régebbi PCR-tesztjük, illetve
24 óránál nem régebbi gyorstesztjük van, ugyanakkor azok, akik az
elmúlt 180 napban átestek a fertőzésen.
Ha a megbetegedések aránya az
utóbbi 14 napon településenként két
ezrelék alatti:
75 ezer fő részvételével lehet kulturális és szórakoztató rendezvényeket szervezni szabadtéren.
Ezeken azok vehetnek részt, akik
megkapták mindkét adag oltást, 72
óránál nem régebbi PCR-tesztjük,
illetve 24 óránál nem régebbi gyorstesztjük van, ugyanakkor azok, akik
az elmúlt 180 napban átestek a fertőzésen.
A fertőzöttségi rátától függetlenül 500 főnél több személlyel is
lehet rendezvényt szervezni,
amennyiben minden résztvevőnek
megvan az oltása.
Esküvők, keresztelők,
egyéb családi rendezvények
Két és három ezrelék között:
Szabadtéren 150 személlyel, beltéren 100 személlyel lehet tartani
magánrendezvényeket. Ha minden
résztvevő rendelkezik oltással, negatív teszttel, valamint igazolni tudják, hogy az elmúlt 180 napban
átestek a betegségen, akkor beltéren
300 személy is jelen lehet.
Két ezrelék alatt:
Szabadtéren 200 személlyel, beltéren 150 személlyel lehet szervezni
esküvőket, keresztelőket. Ha min-

sanak ajtót, meg kell értetni
velük, hogy még akkor se
nyissák ki, ha a bekopogók a
szülőkre vagy rokonokra hivatkozva szeretnének belépni, mert annak súlyos
következményei lehetnek.
– Nem érdemes otthon nagyobb pénzösszeget tartani,
ha mégis, akkor nem ajánlott
senkinek sem mesélni az értékekről.
– Amennyiben bármelyik
családtag elveszíti a lakáskulcsot, azonnal ki kell cserélni
a zárat vagy a lakatot, de
ugyanezt tanácsolják akkor
is, ha lakáscsere történt.
Amennyiben betörést tapasztalnak, mihamarabb jelezzék
a rendőrségnek, és próbálják
hasznos információkkal segíteni a nyomozó hatóság munkáját. (pálosy)

den résztvevő rendelkezik oltással,
negatív teszttel, valamint igazolni
tudják, hogy az elmúlt 180 napban
átestek a betegségen, akkor beltéren
400 személy is jelen lehet. A 16
évnél fiatalabbakat nem számolják
bele ebbe a létszámba.
Sportesemények
Ha a megbetegedések aránya az
utóbbi 14 napon településenként két
és három ezrelék közötti:
Zárt térben és kültéren a befogadóképesség legtöbb 50 százalékát
foglalhatják el nézők. Ezeken az
eseményeken azok vehetnek részt,
akik megkapták mindkét adag oltást, 72 óránál nem régebbi PCRtesztjük, illetve 24 óránál nem
régebbi gyorstesztjük van, ugyanakkor azok, akik az elmúlt 180 napban átestek a fertőzésen.
Ha a megbetegedések aránya az
utóbbi 14 napon településenként két
ezrelék alatti:
Zárt térben és kültéren a befogadóképesség legtöbb 75 százalékát
foglalhatják el nézők. Itt azok vehetnek részt, akik megkapták mindkét adag oltást, 72 óránál nem
régebbi PCR-tesztjük, illetve 24
óránál nem régebbi gyorstesztjük
van, ugyanakkor azok, akik az elmúlt 180 napban átestek a fertőzésen.
Teljes kapacitással lehet sportrendezvényeket szervezni, amenynyiben mindenki rendelkezik oltási
igazolással.
Tüntetések
Két és három ezrelék között: 100
személlyel
Két ezrelék alatt: 500 személlyel
Képzések, konferenciák
Két és három ezrelék között: beltéren 150, kültéren 200 fő részvételével lehet workshopokat, képzéseket szervezni.
Két ezrelék alatt: beltéren 250-re,
míg szabadtéren 300-ra növelhető
ez a szám.
Klubok, bárok
Két és három ezrelék között: a
bárok, klubok, diszkók kapacitásuk
70 százalékával működhetnek.
Két ezrelék alatt: a kapacitás 100
százalékával. A klubokba csak a beoltottak mehetnek be – olvasható a
https://korona.rmdsz.ro/ honlapon.
(szer)

Fotó: Szer Pálosy Piroska
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Átverés az OLX-en

Mire kell(ene) figyelni, és mit lehet tenni?

Fischer Ottó

Az online átverések nem most
születtek. Bármelyik korszakról is beszéljünk, amikor megjelent egy új technológia, vele
párhuzamosan megjelentek a
csalók is, akik hasznot szerettek volna húzni belőle, anélkül hogy a kisujjukat is
megmozdították volna.

Nagy-Bodó Szilárd

A C2C ágazat nem mostanság jelent meg, és eddig is szép számban
fellelhetők voltak az átverések,
kezdve a hamisított termékektől
egészen addig, hogy az ügyfél megrendelt valamit, kifizette, és az áru
soha nem érkezett meg. Ezek azonban „kimentek a divatból”, mert az
emberek elkezdtek figyelni, így a
csalók új utakat kellett keressenek.
Egy ideig – legalábbis látszólag –
csend volt, és nem jelentkeztek
újabb problémák. Azonban nemrégiben megjelent egy új átverés. A
csalók vásárlóknak adják ki magukat, akik meg szeretnének vásárolni
egy bizonyos terméket. Mindig
Whatsappon kommunikálnak, hiszen az említett felület egyik különlegessége, hogy a beszélgetés a
végpontok között titkosítva van,
azaz nem lehet utánakeresni, hogy
ki is állt a háttérben, lehet egy álnév,
egy egyszerűen vásárolt feltöltőkártya a tettes, amit az átverés után eldobnak. Miután elkezdődik a
beszélgetés, a csalók arra kérik az
eladót, hogy az OLX futárszolgálata által küldje el a terméket, és
ehhez egy linket is mellékelnek. A
gyanútlan eladó pedig egyszerűen
rákattint, kitölti az adatokat – köztük a bankkártya számait is –, és
máris megtörténik a baj. A honlap
ad ilyenkor egy hibaüzenetet, hogy
nem megfelelően lett beírva a bankkártya lejárati dátuma, de ekkor a
csalók már tudnak mindent, és a baj
szinte elkerülhetetlen. Sok esetben

arról próbálják meggyőzni az embereket, hogy rá kell kattintani, és
személyes adatokat kell megadni.
Ennek a típusú átverésnek a neve
PHISING (adathalászat). Már az is
kérdéses, hogy az OLX-es átverés
esetében miért is kéne az eladónak
megadnia a bankkártya adatait, ez
már egy arra utaló jel, hogy valami
„bűzlik”. Pszichológiailag ilyenkor
a csalók sürgetik az áldozatot, hogy
minél hamarabb, minél meggondolatlanabb döntést hozzon, és hogy
fontos,
csalásra utaló jeleket ne veFischer Ottó informatikus:
gyen
észre.
Egy ilyen jel a link öszNem kell nagy tudás, pont ezért
szetétele.
fokozott figyelemre van szükség
A csalók nem kell nagyon jó inAz OLX-es átverések esetében a
formatikusok legyenek, kell legyen
csalók egy olyan linket hoznak létre
egy létező domainük, amiből majd
a világhálón, amit egy jól ismert cég
aldomaineket, allinkeket tudnak gehivatalos oldalának mutatnak be, és
az eladó még az SMS-ben vagy
banki alkalmazásban kapott biztonsági kódot is megadja, hiszen előre
szóltak, hogy a regisztrációkor 1-2
lejt le fognak venni a számlájáról,
hogy meggyőződjenek annak hitelességéről. Azonban nem ekkora
összegről van szó, hanem esetekben
akár több ezer lejről is. Visszaszerezni a pénzt – a bank segítségével
– pedig lehetetlen, hiszen a tranzakció jóvá lett hagyva.

Illusztráció

nerálni. Ezekre a linkekre be kell
tudjanak építeni egy fizetési rendszert, ami majd leveszi az áldozat
pénzét. Ezt a típusú csalást nem is
lehet hackelésnek nevezni, mivel
informatikailag nem történik semmi
komplex a háttérben. A csalás az áldozat személyes információjának
begyűjtéséről szól.
Ahogy fentebb is említettem,
egy csalásra utaló jel már benne van
a linkben is. Egy domain általában
hasonló formátumú: xyz.ro , melyben az xyz egy adott cégnek a neve.
Egy domainnek lehet több aldomaint létrehozni, ami hasonló formátumú: abc.xyz.ro . A pont karakter
választja el az aldomaineket, viszont minden esetben a .ro előtti
xyz jelzi a céget. Tehát a plati.fancurier.ro link a fancurier-hez tartozik, viszont a fancurier.csalas.ro
már a „csalás céghez” tartozik. Az
OLX-es csalásokban a linkek pont
így épültek fel, benne volt a domainben a fancurier szó, viszont azt
még egypár másik név követte.
Ebből lehet tudni, hogy a link nem
hiteles. Ugyanakkor a személyes információk megadásakor érdemes
elolvasni a kisbetűvel írt információkat is, és nem szabad emocionális,
gyors döntéseket hozni, át kell mindig gondolni az ok-okozati összefüggést az adott helyzetben.
Nyitott szemmel kell járni
és csak a megbízható forrásoknak
szabad hinni!

Egy romániai bank munkatársa:
Sajnos sok esetben találkoztunk
ezzel az átveréssel, és nem tudunk
segíteni. Megjelenik a csaló, elküldi
a linket, az eladó pedig beírja az
adatait, sőt még vissza is igazolja a
tranzakciót, ettől kezdve gyerekjáték lehúzni a pénzt. Mivel az ügyfél
jóváhagyta az átutalást, a pénz visz-
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szaszerzésére sincs lehetőség. Az
egyedüli megoldást a rendőrség jelentheti, ahol lehet jelenteni az esetet, de ez sem garancia arra, hogy
bármi is történik. Azt kell mondjam,
hogy nem sok esély van arra, hogy
valaha viszontlássák az elveszített
pénzt. Érdemes kétszer is megnézni, hogy hol adjuk meg a bankkártyánk adatait, és amennyiben
valami gyanúsra leszünk figyelmesek, akkor kérdezzünk meg egy
szakembert, menjünk be egy bankfiókba. Sok fejfájástól és még több
kellemetlenségtől, idegességtől tudjuk megkímélni magunkat.
Hozzátenném azt is, hogy az a tapasztalat, hogy az emberek bizalmatlanok a bankokkal szemben. Az
elmúlt időszakban nem egy esetben
szembesültem azzal, hogy az ügyfelek nem adják meg a személyi számukat a bankban, amikor az adatok
frissítésére kerül sor, de teljesen eldugott weboldalakon akár a bankkártyájuk PIN-kódját is hajlandók
megadni, vagy bármilyen személyes adatot. Jelen esetben nem csak
az OLX-re gondolok, hanem más
weboldalakra is, ahol szintén könynyűszerrel bele lehet futni átverésekbe. Fontos kiemelni, hogy
semmilyen esetben nem szabad
megadni a bankkártyánk PIN-kódját. Ezt a bankok sem kérik soha az
ügyfelektől. Szintén az elmúlt periódusban történt meg, hogy csalók a
bankok nevében küldtek e-maileket
az ügyfeleknek, és különböző adatokat kértek, ha pedig ezt megkapták, akkor onnan nem volt megállás,
megtörtént a baj. Ebben az esetben
mindig meg kell nézni, hogy ki a
levél feladója, mert abból kiderülhet
a turpisság.
*Az OLX Románia az esettel kapcsolatban semmiféle közleményt, figyelmeztetést nem adott ki.

Forrás: likenews.hu
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Székelyföldön még Opelből is több fut,
mint Daciából

Országos viszonylatban a Dacia a legnépszerűbb személyautó-márka, Erdélyben azonban
egyértelműen a Volkswagen a piacvezető,
utóbbiból több mint félmillió futott az erdélyi
utakon – derül ki az Erdélystatnak a 2020-as
erdélyi személygépjármű-állományt vizsgáló
elemzéséből. A márkák sorrendjében Erdélyben a Dacia a második, ezt követi az Opel,
azonban Székelyföldön ez fordítva van: több
Opel fut az utakon, mint Dacia. Négy erdélyi
megyében a Ford is felfért a képzeletbeli dobogóra.

A Vezetői Jogosítvány- és Gépjármű-nyilvántartó
adatai alapján készült elemzés szerint Erdélyben 2020
végén 3,2 millió gépjármű volt forgalomban, ezek
77,5%-a volt személygépkocsi, számuk már meghaladta a 2,5 milliót. Ezzel Erdélyben átlagosan 379 személygépkocsi jut ezer lakosra, ami meghaladja az
országos átlagot (376). Az országos motorizációs rátát
azonban a kiemelkedően magas bukaresti érték téríti
felfelé, a fővárosban ugyanis ezer lakosra 656 személygépkocsi jut, ami elsősorban a „B-s” rendszámú
céges autókkal magyarázható. Éppen ezért az
Erdélystat elemzői kiszámították a Bukarest nélküli
országos átlagot is: a fővároson kívüli területeken átlagosan 347 gépkocsi jut ezer főre.
Az erdélyi régiókon belül a Bánságban a legmagasabb a személygépkocsi-ellátottság: a magas motorizációs ráta mögött Temes és Arad megye kiemelkedő
értékei állnak (406, illetve 402 autó jut ezer főre). Partiumban és Közép-Erdélyben az erdélyi átlag alatti,
azaz 377 az ezer főre jutó személygépkocsik száma.
A motorizációs ráta Észak-Erdélyben (349) és Székelyföldön (353) volt a legalacsonyabb 2020 végén.
Láthatjuk azonban, hogy ezek a viszonylag alacsony
értékek is meghaladják a Bukarest nélküli országos átlagot.
A személygépkocsik életkor szerinti megoszlását
tekintve az erdélyi személygépkocsi-állomány 77,8%a 12 évesnél idősebb, míg csupán 4,2%-a 4 évnél fiatalabb. A fiatal autók kategóriában a Dacia a
piacvezető, mivel a Volkswagenek és Opelek jellemzően idős használt autóként érkeznek Erdélybe.

Országos szinten a benzinmeghajtású személygépkocsik az elterjedtebbek, Erdélyben azonban a dízelmotorral hajtott járművek a gyakoriabbak: 2020-ban
1318,6 ezer dízelmeghajtású személygépkocsi volt
forgalomban, az erdélyi személygépkocsi-állomány
52,4%-a. Az elektromos és hibrid gépjárművek aránya
még minimális: 2020-ban az 1%-át sem tették ki a személygépjárműveknek. Ebben a csoportban a piacvezető márka a Toyota.
A gépjármű-nyilvántartási statisztikák adatai szerint
Erdélyben a piacvezető márka a Volkswagen, a
mintegy 531 ezer gyártmány a teljes személyautó-állomány 21,1%-át képezi. Beszterce-Naszód és Maros
megyében arányuk meghaladja az egynegyedet, Szilágy megyében pedig a német „népautók” aránya
egyenesen 29,5%.
Románia piacvezető márkája a hazai gyártású
Dacia, amely azonban Erdélyben csak Hunyad megyében áll a márkaranglista élén. A 356 ezer erdélyi
Dacia az itteni gépkocsiállomány 14,2%-át teszi ki. A
Daciát gyakran új autóként vásárolják az erdélyiek:
Daciából 19,6 ezer 2 évesnél fiatalabb személygépkocsi volt forgalomban 2020 végén, ezzel a fiatal kocsik
között egyértelműen piacvezető a hazai márka, ebben
a korcsoportban a Daciák aránya 37%. A Daciákra a
benzinmotor a jellemző: a forgalomban lévő Daciák
81,1%-a benzinnel üzemel.
A harmadik legelterjedtebb márka Erdélyben az
Opel, 268 ezer ilyen márkajelzésű személyautó viseli
valamelyik erdélyi megye rendszámát, ez 10,6%-os
piaci részesedést jelent. Az Opel népszerűsége Székelyföldön kiemelkedő, itt arányuk meghaladja a
16%-ot, és ezzel a Daciát is a harmadik helyre szorítják.
Az erdélyi személygépjármű húszas ranglistáján –
piaci arányuk szerint csökkenő sorrendben – a következő márkák szerepelnek még: Ford, Audi, BMW, Renault, Skoda, Mercedes-Benz, Peugeot, Suzuki,
Hyundai, Fiat, Seat, Daewoo, Nissan, Citroen, Toyota,
Mazda, Volvo.
A teljes elemzés az Erdélystat.ro honlapon olvasható. (közlemény)

75 éve kezdődött a párizsi békekonferencia

Hetvenöt éve, 1946. július 29én kezdődött Párizsban az a
nemzetközi
konferencia,
amelyen megszületett a második világháborút lezáró békeszerződés
a
győztes
hatalmak, valamint Magyarország, Bulgária, Finnország,
Olaszország és Románia között. Az MTVA Sajtóarchívumának összeállítása:

A második világháború európai
befejeződése után, az 1945. július
17-augusztus 2. között tartott potsdami konferencián a győztes szövetséges hatalmak: az Egyesült
Államok, a Szovjetunió és NagyBritannia vezetői főként Németország háború utáni sorsával
foglalkoztak. Emellett megállapodtak azokban az elvekben is, amelyek a Németország szövetségeseivel – Bulgáriával, Finnországgal, Magyarországgal, Olaszországgal és Romániával –
megkötött békeszerződések alapjául szolgáltak. Ezekkel az országokkal a háború végén csak
fegyverszünetet írtak alá, és a békekötésig csak korlátozott szuverenitással
rendelkeztek.
A
fegyverszünet betartását és a kormányok működését a Szövetséges
Ellenőrző Bizottság (SZEB) ellen-
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őrizte, ezek a szovjet hadsereg által
megszállt területeken szovjet befolyás alatt álltak.
A békekonferencia előkészítése,
a békeszerződések megszövegezése
és a „megoldatlan területi kérdések
rendezése” a potsdami konferencián
életre hívott, az amerikai, francia,
kínai, brit és szovjet felet képviselő
Külügyminiszterek Tanácsának lett
a feladata. Maga a konferencia
1946. július 29. és október 15. között zajlott Párizsban 21 győztes
állam – az öt nagyhatalmon kívül
Ausztrália, Belgium, Fehéroroszország, Brazília, Csehszlovákia, a
Dél-afrikai Unió, Etiópia, Görögország, Hollandia, India, Jugoszlávia,
Kanada, Lengyelország, Norvégia,
Új-Zéland és Ukrajna –, valamint
az öt vesztes állam részvételével.
(Csehszlovákiát a hitleri Németország áldozatának tekintették, ezért
formálisan a győztesek oldalához
tartozott.)
A vesztes államokat plenáris ülésen hallgatták meg, majd a tervezetek a különböző ügyekkel
foglalkozó bizottságok elé kerültek,
amelyek munkájában a vesztesek
nem vehettek részt. A leghevesebb
viták az olasz békeszerződés körül
folytak, főként területi kérdések
kapcsán, a magyar békekötés ügye

teljesen alárendelődött az olasz,
román és bolgár békefeltételek kidolgozásának. A Magyarországgal
kapcsolatban született döntésekben
a Szovjetuniónak volt meghatározó
szava, Moszkva pedig lényegében a
trianoni békeszerződés szerinti, a
bécsi döntések előtti határok visszaállítását akarta. A magyar álláspont
nem érvényesült a magyarcsehszlovák, magyar-román határkiigazítási vitákban, sikertelenek
maradtak az elcsatolt területeken
élő magyarok kollektív kisebbségi
jogainak biztosítása érdekében tett
diplomáciai lépések is. A hátrányos
magyar tárgyalási pozícióban nem
kis szerepet játszott a kiugrási kísérlet kudarca, illetve az emigráns kormány hiánya.
A békekonferencia ajánlásait a
Külügyminiszterek Tanácsa 1946.
november 4. és december 12. között
New Yorkban véglegesítette. A békeszerződéseket Bulgária, Finnország, Magyarország, Olaszország és
Románia egyszerre, 1947. február
10-én írta alá Párizsban, az okiratok
1947. szeptember 15-én léptek hatályba.
A magyar békeszerződés nyolc
részben összesen 42 cikket tartalmazott, hat melléklettel kiegészítve.
A bevezető megállapította, hogy

Magántőkealap jött létre
a székelyföldi feldolgozóipar
fejlesztésére

Magántőkealapot
hozott
létre Roy Chowdhury Gergely, a zabolai Mikes grófi
család leszármazottja; az
alap elsősorban a székelyföldi feldolgozóiparba kíván
befektetni.

Jelezte: egyelőre nem kívánnak
külső partnereket bevonni, de második lépésben az Európai Beruházási Bankhoz szeretnének fordulni
olyan forrásokért, amelyeket ebben
a
régióban
lehet
befektetni.
Kizárólag létező, évente tízmillió euró fölötti üzleti forgalmat lebonyolító cégekbe kívánnak
beszállni, amelyekből a generációváltás miatt ki akar lépni a tulajdonos, vagy amelyeknek tőkére van
szükségük a bővüléshez. Olyan
cégek iránt érdeklődnek, amelyekben közvetlen vagy közvetett
módon többségi részesedést szereznek.
„Több céggel is tárgyalunk, és
ebben az évben legkevesebb egy
üzletet le szeretnénk zárni” – nyilatkozta Roy Chowdhury Gergely.
Hozzátette: számára ez egy második visszatérés a gyökerekhez, hiszen két évtizede londoni
befektetési bankári munkáját feladva költözött az ősei földjére
édesanyjával és testvérével, ahol a
család közel 15 éves jogi küzdelemmel visszaszerezte erdélyi birtokainak egy részét.
Elmondása szerint a zabolai családi birtokon létrehozott idegenforgalmi
vállalkozás
buktatói
alakították ki benne azt a meggyőződést, hogy a térségben szükség
van a hiányzó pénzügyi és szakmai
láncszemek pótlására. Így most a
befektetési bankári gyökerekhez
nyúlt vissza – fogalmazott. (MTI)

Magyarország „a háborúért a felelősség rá eső részét viseli”, de a Magyarországgal hadban állott összes
„Egyesült Nemzetek” nevében tekintetbe vették, hogy „Magyarország 1944. december 28-án
megszakította kapcsolatait Németországgal, Németországnak hadat
üzent, és 1945. január 20-án fegyverszünetet kötött a Szovjetunióval,
az Egyesült Államokkal és NagyBritanniával”.
Magyarország határait az 1938.
január 1-jei helyzetnek (vagyis a trianoni békediktátumnak) megfelelően állapították meg, emellett a
stratégiai-honvédelmi okokra hivatkozó Csehszlovákia megkapott
további három Pozsony környéki
falut (Oroszvárt, Horvátjárfalut,
Dunacsúnt). A jóvátételt 300 millió
amerikai dollárban szabták meg,
ebből a Szovjetuniónak 200,
Csehszlovákiának és Jugoszláviának 100 milliót kellett fizetni az
1945 januárjától számított nyolc év
alatt. A békeszerződés elrendelte
minden fasiszta jellegű politikai,
katonai vagy katonai színezetű, illetve revizionista propagandát
folytató szervezet feloszlatását, és
a jövőben sem engedte meg működésüket. A magyar szárazföldi haderő létszámát 65 ezer, légierejét
ötezer főben és 70 harci repülőgépben állapította meg. A dokumen-

tum leszögezte: a magyar hadifoglyok – „mihelyt lehetséges” – hazaszállítandók, és előírta, hogy „90
napon belül az ország területéről
minden szövetséges fegyveres erőt
ki kell vonni”. A Szovjetunió azonban jogot kapott „magyar területen
oly fegyveres erők tartására,
amelyre szüksége lehet ahhoz,
hogy a szovjet hadseregnek az
ausztriai szovjet megszállási övezettel való közlekedési vonalait
fenntartsa”.
A békeszerződés aláírásával a
Szövetséges Ellenőrző Bizottság
mandátuma megszűnt, Magyarország a nemzetközi jog elvei szerint
visszanyerte szuverenitását. Az
1947. február 10-én aláírt békeszerződést a minisztertanács május
16-án fogadta el, a törvényjavaslatot július 2-án hagyták jóvá a képviselők, és július 25-én hirdették
ki. Életbe csak a szövetséges hatalmak megerősítése után lépett, ami
a szovjet diplomácia halogató manőverei miatt egészen szeptember
15-ig elhúzódott. Ekkor az ország
már túl volt a „kékcédulás”, a Magyar Kommunista Párt által szervezett, csalásoktól hírhedtté vált
választásokon, így a megszűnő
SZEB kommunista vezetésű kormánynak adta át a hatalmat: Magyarországon minden szempontból
új korszak kezdődött.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a Magyar Nemzeti
Bank által engedélyezett magántőkealap befektetési célterülete Románia, ezen belül elsősorban
Székelyföld lesz. A tőkealap az
élelmiszer- és feldolgozóipar területén kíván olyan évek óta működő,
nagy
forgalmú
vállalkozásokba befektetni, amelyek tapasztalattal rendelkeznek a
térségben, és tapasztalatukat innovatív megoldásokkal ötvözve elősegíthetik Székelyföld gazdasági
fejlődését.
Az alap létrehozói szerint Székelyföldön sok piaci lehetőség adódik, mert a gazdaság alapvetően
alapanyag-termelőként működik. A
teljes előállítási lánc létrehozásával
munkahelyek jöhetnek létre, és nagyobb haszonnal értékesíthetők a
félkész vagy késztermékek.
Roy Chowdhury Gergely az
MTI-nek elmondta: egy stratégiai
partnerrel közösen hozták létre az
alapot, amelynek jegyzett tőkéje
hétmillió euró. A partnerről csak
annyit közölt, hogy ő is magánbefektető. Hozzátette: az alapot a magyarországi Accessio Equity
Partners Kockázati Tőkealap-kezelő kezeli.
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Természettudomány osztályba
szeretnél járni,
de nem jutottál be?

A kolozsvári ONISIFOR GHIBU ELMÉLETI LÍCEUM
magyar tagozatán, a természettudomány szakos
9. osztályban még maradtak üres helyek.
Lakhatást biztosítunk az első két jelentkezőnek.
Érdeklődni lehet a 0786-484-273-as
telefonszámon, Dosztál Ferdinánd
igazgatóhelyettesnél.
Szeretettel várunk! (sz.-I)

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát,
szigetelést, csatornák, teraszok, kerítések készítését,
festést. Tel. 0759-467-356. (12576)
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)

Elbírálta a civil szervezetek
által benyújtott pályázatokat
a Maros Megyei Tanács

A nem kormányzati szervezetek öt kategóriában tehettek le pályázatot különböző
programok, tevékenységek,
képzések megszervezésére.
A 2.100.000 lejes keretöszszegből egyházi, szociális, ifjúsági és sportegyesületek
részesülhettek.

„Egy újabb lépést tettünk a koronavírus-járvány utáni, vágyott
normalitás felé azzal, hogy a civil
szervezetek számára meghirdetett
pályázatok elértek az eredményhirdetésig. Tavaly ugyanis kénytelenek voltunk törölni a kulturális,
ifjúsági, sport és egyházi projektekre meghirdetett kiírásainkat, az
így felszabaduló összegeket pedig
a koronavírus-járvány kapcsán felmerülő intézkedésekre, beruházásokra fordítottuk – tájékoztatott
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.
A szociális tevékenységet folytató civil szervezeteknek szánt
keret maradt a tavalyi évhez hasonló, azaz idén is 800.000 lejre
tehettek le pályázatot az érintettek.
Ebben a kategóriában 35 pályázatot nyújtottak be, a 34 nyertes pályázat 6000 – 60.000 lej közötti
anyagi támogatásban részesül. A
szociális tevékenységet folytató
szervezetek elsősorban idősek, fogyatékosok vagy cukorbetegek
számára nappali foglalkoztató
központ működtetésére, táboroztatására, valamint otthoni beteggondozás biztosítására igényeltek
anyagi hozzájárulást a Maros Megyei Tanácstól. A nyertes pályázok
listája és a támogatás összege az
alábbi linken tekinthető meg:
http://www.cjmures.ro/Subventii2021/Asistenta_sociala/subventii.pdf

Az egyházi civil szervezetek
számára elkülönített 600.000 lejre
összesen 212 pályázat érkezett, elsősorban az egyházi ingatlanok,
templomok, imaházak javítására,
valamint felújítására. A követelményeknek 184 benyújtott pályázat felelt meg, a szervezetek
2500–6000 lej közötti értékben
kapnak anyagi támogatást. A nyertes pályázók listája és a támogatás
összege az alábbi linken tekinthető
meg: http://www.cjmures.ro/Subventii2021/Culte/subventii.pdf
A kulturális civil szervezetek
300.000 lejes keretösszegre pályázhattak. A 216 benyújtott pályázatból 115 felelt meg az előírt
követelményeknek. A különböző
kulturális események, táborok, kiállítások, műhelyfoglalkozások
megvalósítására 1000 – 4000 lej
közötti összeget ad a Maros Megyei Tanács. A nyertes pályázók
listája és a támogatás összege az
alábbi linken tekinthető meg:
http://www.cjmures.ro/Subventii2021/Cultura/subventii.pdf
A sporttevékenységet folytató
civil szervezetek számára ugyancsak 300.000 lejes keretösszeget
különített el a Maros Megyei Tanács. 38 sporttevékenységet folytató civil szervezet nyújtott be
pályázatot, a 31 nyertes pályázat
megvalósítását 2000 – 9.500 lej
közötti értékben támogatja a
Maros Megyei Tanács. A nyertes
pályázók listája és a támogatás
összege az alábbi linken tekinthető
meg: http://www.cjmures.ro/Subventii2021/Sport/subventii.pdf.
Az ifjúsági szervezetek számára
később hirdetett pályázatot a megyei önkormányzat, így annak
eredményhirdetésére augusztus 9én kerül sor. (közlemény)

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

LAKÁS
KIADÓ kétszobás lakás a főtéren.
Tel. 0752-214-490. (12575-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a

Szabadság utcában. Tel. 0771-653905. (-I)

MINDENFÉLE

Egy éve már, sajnos, hogy egy bús
nyári napon
Kis családunk szíve szomorú lett
nagyon.
Szomorú, mert elment a család motorja,
Feleség, gyermekek, unoka vigasztalója.
Megtört szívvel emlékezünk július
28-ára, amikor elaltatta a Teremtő a
nyárádszentlászlói születésű
SZILÁGYI SÁNDORT.
A feltámadás reményében várja ébredését felesége, Ágnes,
lányai: Zsuzsa, Enikő és Tímea, vejei: József és Levente,
unokája, Szilárd. (12614)

MEGEMLÉKEZÉS

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag

és alumíniumredőnyöket, szalagfüggö-

nyöket, belső redőnyöket, szúnyog-

hálókat. Tel. 0744-121-714, 0766-214-

586. (12427)

MÁSODÁLLÁSBAN takarítást vál-

lalnék (akár cégeknél is) négyórás

műszakban, egyik héten délelőtt,

másik héten délután, váltásban. Telefon: 0753-879-620. (12563-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-

szítést, garázsfelújítást, csatorna-

javítást, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát. Tel. 0721-

Fájó szívvel emlékezünk július

28-ára, amikor a kegyetlen halál
elszakította tőlünk a szerető

édesanyát, RÁKOSI IRÉNKÉT.

Tizenhárom éve itthagytál minket, hiányod pótolhatatlan. Nyu-

godj békében! Emléked őrzi fiad,

unokamenyeid: Zsuzsa, Krisz-

tina, dédunokáid: Tamás, Előd,

Boti és Bence. (12589)

ELHALÁLOZÁS

negyedbe

keresünk

megbízható

0743-532-157. (12594)

VÁLLALOK szigetelést polisztirén-

nel, szobafestést, tetőkészítést, javí-

tásokat. Jancsi, tel. 0748-862-911,

„Kezedre bízom lelkemet, Te vál-

tasz meg engem, Uram, Igaz

Isten!”

(Zsolt 31,6)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

drága férj, szerető édesapa,

0740-981-618. (12584)

nagyapa, testvér, após, apatárs,

HÁZAK teljes felújítása bádoglemez-

2021. július 24-én, 84 éves korá-

lyen anyaggal, új tetők készítése,

nek. Temetése július 28-án 13

zel, cserépforgatás, tetőfedés bármi-

szigetelés, kisebb munkák. Tel.
0759-882-220. (12479)

FÁBIÁN JÓZSEF

ban visszaadta lelkét Teremtőjéórakor lesz a református temetőben. Emléke legyen áldott!

Gyászoló szerettei. (p.-I)

TETŐFEDÉS, tetőfelújítás, teljes tető-

szerkezet, ácsmunka, garázskészítés,

anyagok beszerzése, belső munkálatok,

festés,

szigetelés,

hiba

kijavítása.

Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.

0747-318-469. (12555)

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás, Lindab-

tetőlemez, meszelés, bármilyen munka.

Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Jani,

tel. 0754-553-856. (12530)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-

ből, bádogosmunkát, ácsmunkát,
meszelést, festést, bármilyen mun-

kát. Tel. 0742-734-062. (12524-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

hosszú szenvedés után, életének
80. évében

CZIRJÁK MAGDOLNA

szül. FEHÉR MAGDOLNA

a bőrgyár volt alkalmazottja

július 26-án elhunyt.

Temetése július 29-én, csütörtökön 13 órától lesz a református

temetőben, katolikus szertartás

szerint.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!

Búcsúzik tőle szerető férje, Sanyi
és szerettei. (12611-I)

szívvel

értesültünk

Szatmáron élt kedves osztálytár-

sunk,

AMBRUS ZOLTÁN
(Szutyi)

haláláról.

drága lélek!

Nyugodj

békében,

A Bolyai líceumban 1969-ben

végzett XII. D osztály diákjai.

(12626-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mezei Albert (Berci), menyed,

IDŐS hölgy gondozására, a November

7.

Szomorú

Anci, unokáid: Bercike, Lehel,

443-518. (12444-I)

személyt, ottlakhatási lehetőséggel. Tel.

11

Megrendüléssel
egykori

értesültünk

szeretett

gyorskor-

csolyázó-társunk, LAURENŢIU
ELEONORA haláláról.
Nyugodjon
emlékét

békében!

örökké

Szép

megőrizzük.

Részvétünk

családjának!

Egykori sporttársai. (12615-I)
Osztozunk

kolléganőnk,

Horváth

Emma

Katalin

fájdalmában, együttérzésünket

fejezzük ki ezekben a szomorú
és fájdalmas percekben, amikor
szeretett

ÉDESANYJÁTÓL

búcsúzik. Őszinte részvétünk a

gyászoló családnak. A Gedeon
Richter

România

munkaközössége. (sz.-I)

Rt.

Mély fájdalommal értesültünk
kedves

munkatársunk,

FÁBIÁN

JÓZSEF

Barabás

Réka

dr.

édesapja,

haláláról.

Fájdalommal és együttérzéssel
őszinte részvétünket fejezzük
ki,

a

boldog

reménységében:
Biokatalízis
tagjai.

feltámadás
a

BBTE

kutatócsoport

„Ahogy az anya vigasztalja a
fiát, úgy vigasztallak én is
titeket.”
Isten

(Ézs.

vigasztalja

családot! (12623-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

66,

az

13)

egész

A MELINDA STEEL acélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi telephelyére munkatársat keres ÁRUMOZGATÓI (manipulant marfă) munkakörbe. Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a steelms@melinda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Raktár (Depozitelor) utca 45–47. szám alatt. További
információk itt: 0742-146-910. (65807-I)
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