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Tekerj egy jó célért!

Tizenöt projekt várja a támogatókat

Áramszámlatámogatás

A kormány november elsejétől áramszámla-támogatást nyújt az átlagos jövedelmű és átlagos fogyasztású
háztartásoknak – jelentette ki kedden
Virgil Popescu energiaügyi miniszter.

____________3.
A család és
a néptánc ünnepe

A hétvégén újra falunapokat tartottak
Nyárádmagyaróson: a kedvező időjárás és a rég várt szabad ünneplés sokakat kicsalt a szabadba.

____________4.
Dan Petrescu
visszatért
a Kolozsvári CFR
1907 kispadjára

Petrescu azt követően vette át az
utóbbi négy idény romániai bajnokcsapatának irányítását, hogy az egyesület
a múlt heti Európa-liga-selejtező után
közös megegyezéssel szerződést
bontott Marius Șumudicával.

A felvétel illusztráció

Szeptember 18-19-én ismét megszervezi Marosvásárhelyen a Tekerj egy jó
célért! elnevezésű adománygyűjtő kerékpáros rendezvényt a Marosszéki Közösségi Alapítvány. Ezúttal 15 projekt
vár támogatásra – az eseménnyel kapcsolatos részleteket, valamint a támogatásra váró terveket kedden sajtótájékoztatón ismertették a szervezők.

Menyhárt Borbála

A Tekerj egy jó célért egy, a Swimathonhoz
hasonló adománygyűjtő rendezvény, ahol első
körben civil szervezetek, oktatási intézmények
vagy civil kezdeményezések neveznek be tervekkel, amelyeket támogatni lehet. A szeptemberi Tekerj egy jó célért! kerékpáros rendezvény
keretében három esemény lesz: a Tekerj City, a
Tekerj Wild és a gyerekeknek szóló Tekerj Junior.
A Tekerj City rendezvény szeptember 18-án
és 19-én lesz, szombaton 10-20, vasárnap 10 és
14.30 óra között. A kerékpározóknak egyénileg

Fotó: Nagy Tibor (archív)

15 ellenőrző pontot kell majd felkeresniük a
város területén, a forgalom korlátozása nélkül,
azaz az útvonal nem lesz külön biztosítva.
Imecs Hunor szervező, a Marosszéki Közösségi Alapítvány munkatársa elmondta, a forgalmi szabályok betartása minden résztvevő
számára kötelező, mindenki onnan és akkor
indul, ahonnan szeretne, ott áll meg, ahol akar,
továbbá minden ellenőrző pont felkeresésére a
tekerés indításától számítva öt óra áll rendelkezésre. Az útvonal hozzávetőleg 22 kilométer, és
(Folytatás a 2. oldalon)

Benedek István

____________7.
Idény után olcsóbb
a tengerparti
nyaralás

Szeptember elsején kezdődik, és október 15-ig tart az a program, amely a
nyári idény után olcsóbban teszi lehetővé a tengerpari nyaralást. A tengerpart mindenkié (Litoralul pentru toţi!)
kedvezményes nyaralás sokakat csábít, egyrészt az alacsonyabb árak
miatt, másrészt pedig a tömegmentes,
szellősebb tengerpart okán.

____________8.

Baráti pofon

Még csak a héten készül elfogadni az őszi költségvetés-kiigazítást
a kormány, de a tervezet már kemény kritikát kapott a költségvetési
tanács részéről. Ebben az az érdekes, hogy ennek a fórumnak a vezetője a liberálisokhoz és a kormányfőhöz is közel áll, ennek ellenére nem finomkodott velük.
A költségvetési tanácsot egy évtizede hozták létre, amikor az
előző válságot követő valutaalapi hitelcsomaggal egy időben feltételként szabták ezt meg a nemzetközi hitelezők a mindenkori regáti
kormányoknak. Elvileg figyelembe kellene venni a véleményét és az
ajánlásait, de abban konszenzus van a hazai politikában, hogy mindenki egyforma magasról tesz erre a testületre. A mostani elnöke a
kilencvenes években jegybanki elnök, majd liberális színekben pénzügyminiszter, később európai parlamenti képviselő is volt, és mai
napig tagja egy egész sor nemzetközi szakmai szervezetnek, Nyugaton is elismerik a szakértelmét. Ráadásul a munkaadója és mentora is volt a jelenlegi kormányfőnek, amikor az még elemzőként
kereste a kenyerét a politikai karrierje kezdete előtt. Ezzel a körítéssel nézve, ha még a tervezet elfogadása előtt lehordja a kormányt
a költségvetés-kiigazításért, akkor az finoman szólva is lesújtó bizonyítvány az egykori pártfogoltnak.
A jelentésben fekete-fehéren az áll, hogy a költségvetés-kiigazítás
módjával a kabinet az államháztartás konszolidációja ellen dolgozik,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 42 perckor,
lenyugszik
20 óra 2 perckor.
Az év 244. napja,
hátravan 121 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma EGYED és EGON, holnap
REBEKA és DORINA napja.
REBEKA: héber eredetű név görögös alakja, jelentése: megigéző,
megbabonázó, jól táplált.
DORINA:a Dorottya becézéséből önállósult, jelentése: Isten
ajándéka.
VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. augusztus 31.
1 EUR
4,9348

Zápor, zivatar várható
Hőmérséklet:
max. 16 0C
min. 11 0C

Megyei hírek

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,1741
1,4106
243,4821

Zajlik a Molnár Dénes-alkotótábor

A Maros Mezőségi Művésztelep szervezésében jelenleg is
zajlik a XVI. mezőpaniti Molnár Dénes Képzőművészeti Alkotótábor 14 külföldi és hazai alkotó részvételével. A tábor
zárókiállítása szeptember 5-én 12 órakor lesz a helyi református templom udvarán. A rendezvény támogatói a Bethlen
Gábor Alapítvány, Mezőpanit Polgármesteri Hivatala, a
Communitas Alapítvány és a Mezőpaniti Református Egyházközség.

Kultúraidéző napok
Maroskeresztúron

Augusztus 30-án kezdődött, és szeptember 5-ig tart a Maroskeresztúri Polgármesteri Hivatal által szervezett Kultúraidéző napok rendezvénysorozat. A programok mindennap
19 órakor a helyi kultúrotthonban kezdődnek. Szeptember
1-jén, ma a Spectrum Színház Függöny című előadása látható, rendező Kincses Elemér. 3-án, pénteken 16 órától
kerül sor a keresztúri felújított és kibővített általános iskola
avatóünnepségére, 19 órától a kultúrotthonban Modra
Noémi és Szabó Levente operettslágereket ad elő, fellép a
Gracioso vonósnégyes. 4-én, szombaton az Asserculis
színjátszó csoport román nyelvű előadása látható, majd a
The Band együttes koncertezik. Vasárnap délelőtt 10 órától
interaktív gyermekprogramokra várják az érdeklődőket. A
programokra a belépés díjtalan, de előzetes helyfoglalás
szükséges a 0726-348-097-es vagy a 0751-387-444-es telefonszámon. A fennmaradó helyek érkezési sorrendben
foglalhatók el.

Tekerj egy jó célért!

(Folytatás az 1. oldalról)
elsősorban a kevésbé profi kerékpárosoknak szól, akik csak kikapcsolódásból bicikliznek, vagy rövid távokat
szoktak megtenni munkába, iskolába
menet.
A szombaton 10-20 és vasárnap 1014.30 között sorra kerülő Tekerj Wild
esemény a Jeddi úti Green Residencetől indul és oda is érkezik vissza, a feltételek hasonlóak az előzőhöz, a
résztvevőknek az erdőben és a Somostetőn kell felkeresniük 15 ellenőrző
pontot. Ez az útvonal megközelítőleg
6 kilométeres, és erre főleg a versenyszerűen kerékpározókat várják, vagy
azokat, akik edzésre, túrázásra használják a biciklijüket.
A 3-10 év közötti gyerekek számára
vasárnap szerveznek Marosvásárhely
lezárt főterén, 10 és 13 óra között, kerékpáros rendezvényt, délután 4 órától
pedig, amennyiben a járványhelyzet
megengedi, a Critical Mass felvonulást.

Népviselet-vásárlásban
segítenének a családoknak

Csizmák vásárlására gyűjt a Borsika néptáncegyüttes, ezáltal azoknak
a szülőknek szeretnének segíteni, akik
nem engedhetik meg maguknak, hogy
megvásárolják az igen drága népviseleti kelléket – számolt be a céljukról
Törzsök Hunor projektfelelős.
Mint mondta, a Borsikánál 4-13
éves gyerekekkel foglalkoznak három
korcsoportban, hetente mintegy 150
gyerekkel próbálják megismertetni és
megszerettetni a néptáncot, néphagyományainkat, népszokásainkat. A hozzájuk járó gyerekek között vannak
szerényebb anyagi helyzetű családokból valók, akik nem tudják megengedni maguknak a drága ruhát,

lábbelit. Egy népviselet ára ugyanis
egy minimálbérhez közelít, egy pár
csizma ára 600-800 lej körül mozog.
Ezért a projekt keretében tíz pár bőrcsizma vásárlására gyűjtenek.

A prevenciós képzéstől
a nappali központig

Prevenciós képzés megszervezésére
gyűjt a Szent Balázs Alapítvány – tudtuk meg Szakács Zsuzsánnától, az alapítvány képviselőjétől. Évről évre,
minden ősszel megszervezik a prevenciós képzést, amelyen egészségügyi
tanulmányokat folytató egyetemisták
vesznek részt. Ekkor képezik ki az új
önkénteseket, akik a jövőben az
egészségügyi, illetve szexuális nevelési órákat tartják (osztályfőnöki vagy
más nevelő iskolai órák keretében). A
prevenciós órákon hiteles és kortárs
„kézből” jön az információ, továbbá
élményszerű a bemutatott anyag. Az
önkénteseket szakorvosok oktatják a
következő témakörökben: helyes táplálkozás, egészséges mozgás, alvás,
függőségek, nőgyógyászati, urológiai
prevenció. Nagyon sok iskolától jelezték, hogy szeretnének prevenciós
órákat diákjaik számára, ezért is fontos, hogy idén is megszervezzék a
képzést.
Balogh Ildikó, a marosvásárhelyi
Down Egyesület képviselője elmondta, nappali központjuk felújítására és felszerelésére gyűjtenek, ahol
foglalkoztató műhelyeket alakítanának ki, lehetőséget teremtve különféle
tevékenységekre, kertészkedésre, kétkezi munkára olyan Down-szindrómás fiatalok számára, akik befejezték
az iskolát, már nem vesznek részt
semmilyen oktatási formában, és fogyatékosságuk miatt nem foglalkoztatják őket a munkaerőpiacon.

Fesztivál Marosfelfaluban

A hét végén, szeptember 3-a és 5-e között háromnapos
koncert- és előadás-sorozatra kerül sor Marosfelfaluban. A
rendezvény pénteken 19 órakor gálaműsorral kezdődik a
kultúrotthonban. A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar
Színház Zeppelin grófné esete a stílbútorral című előadását
láthatja a közönség. A belépés regisztrációhoz kötött. 4-én,
szombaton 14 órától a néptáncegyüttesek vonulnak fel,
majd 15 órától néptáncelőadások lesznek, 19 órakor Legbelsőkör-koncertre, 20 órától a Heveder Banda koncertjére,
majd 21 órától táncházba várják az érdeklődőket. Vasárnap
13 órától istentiszteletet tartanak, 14 órától a Band’Ora, 19
órától a Titán együttes, 20.30 órától az Örökség zenekar
koncertezik. Naponta kézművesvásár, barantabemutató,
íjászat, gyermekfoglalkozások is lesznek. A rendezvényekre a belépés ingyenes, a gálaműsor regisztrációhoz
kötött. Szervező a Pro Felfalu Egyesület és a Bíborka néptáncegyüttes.

Négynapos terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány szeptember 30-a és október 3a között négynapos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Szentkatolnán. A
program célja az absztinencia elérése, információszerzés
a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv készítése, önismeret. Ezeket a célokat csoportfoglalkozások, workshopok,
személyes tanácsadás, igei csendességek, valamint fölépült szenvedélybetegek élettörténeteinek meghallgatása
által éri el. A felvétel előzetes interjú alapján történik. Jelentkezni szeptember 24-ig lehet a következő telefonszámokon – Marosvásárhely: Bartha Éva – 0740-056-691,
McAlister Magdolna – 0742-653-331.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Fotó: Nagy Tibor

RENDEZVÉNYEK
Simon Endre – 85

A 2003 óta Magyarországon élő marosvásárhelyi festőművész októberben tölti 85. évét. A több mint hat
évtizede kiállító és azóta is folyamatosan dolgozó
Szolnay-díjas művész újabb műveit és különböző alkotói korszakait az itthoni közönség is megismerhette
az eltelt években rendezett kiállításokon. A Bernády
Ház a mostani kerek évforduló alkalmából is válogatott anyaggal nyújt betekintést a gyarapodó életműbe.
A Tájrétegek – színhorizont című egyéni tárlat augusztus 31-én nyílt meg.

Simon Judit-Gyöngyi
könyvbemutatója

Simon Judit-Gyöngyi, a HIFA-Románia Egyesület elnöke Jel a világban című, negyedik imakölteményes

Meleg étel a rászorulóknak

Három hónapon keresztül hetente
kétszer meleg ételt adnának 25 hátrányos helyzetű családnak, amelyekben
mintegy 75 gyerek van – ebben kéri a
kerékpárosok, valamint az adakozó
kedvűek segítségét a Divers Egyesület. Mint ismeretes, tavaly tavasszal, a
világjárvány kitörését követően elindították a Meleg ételt a rászorulóknak
programot, amely később a közösségi
mozgósításnak köszönhetően A város
segít nevet vette fel. A projekt kedvezményezettjeiként a családok legalább
egyik tagja dolgozik, de a legtöbb
esetben minimálbérért, illetve nem hivatalosan, ami nem teszi lehetővé,
hogy eltartsák a családjukat.
A Yuppi Camp ingyenes terápiás
hétvégét szeretne szervezni mintegy
harminc rákos, cukorbeteg vagy más
autoimmun betegségben szenvedő
gyermeket nevelő családnak, és ezáltal terápiával egybekötött kikapcsolódási lehetőséget biztosítanának
számukra.
A Little People Romania terápiás és
oktatási tevékenységekkel támogatja a
kórházban kezelt, daganatos betegségben szenvedő gyerekeket. Ehhez kérik
az emberek segítségét. Az autizmussal
élő gyerekeket felkaroló Hope of
Transylvanian Children Alapítvány
olyan eszközök megvásárlására keres
támogatókat, amelyek segítenek a terápiás tevékenységek lebonyolításában, az Outward Bound Romania
pedig tanulmányi ösztöndíjalapra
gyűjt a Horizont programjukban részt
vevő hátrányos helyzetű fiatalok számára.
A marosvásárhelyi 6-os napközi
otthon óvónői egy szenzoros kert kialakítására, a Tudor Vladimirescu iskolai óvoda pedig egy Gonge
pszichomotoros tanösvény létrehozására gyűjt, amelynek célja a játék közbeni fejlesztés.
A Maros Hokiegyesület célkitűzése a női jégkorongcsapat
felkészítése a 2021-2022-es országos bajnokságon való részvételre.
A Milvus Csoport Egyesület
gólyafészektartó állványokat
szeretne kihelyezni több településre, a Waldorf Magocska
Egyesület pedig a Waldorf iskola udvarát szeretné rendbe
tenni. A „Mentsétek meg a gyermekeket szervezet” a különleges
képességű
gyerekek
felkarolására, a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége pedig képzéssorozaton
való részvételre próbál támogatást szerezni. A projektekkel
kapcsolatos részletek a pedaleaza.org honlapon elérhetők.

kötetét mutatják be szeptember 2-án, csütörtökön
18.30-kor a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Házban. A szerző mindenkit vár, akivel elbeszélgethet hitéről, életéről, munkájáról és a
könyveiről.

Szászrégenben vendégszerepel
a Hargita együttes

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Erdélyi
tánckóstoló című műsorában az erdélyi tájegységek
táncrendjeit, ezen belül néhány falu, illetve táncos
táncát mutatják be. Az előadásra szeptember 9-én,
csütörtökön este 7 órai kezdettel kerül sor a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében.
Helyet foglalni a művelődési ház jegypénztáránál
munkanapokon 10-17 óra között vagy a 0757-109450-es és 0740-515-617-es telefonszámokon lehet.
Egy jegy ára felnőtteknek 20, nyugdíjasoknak és diákoknak 10 lej.
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Áramszámla-támogatást kapnak az átlagos
jövedelmű és átlagos fogyasztású háztartások

A kormány november elsejétől
áramszámla-támogatást nyújt az
átlagos jövedelmű és átlagos fogyasztású háztartásoknak – jelentette ki kedden Virgil Popescu
energiaügyi miniszter.

A tárcavezető az energiaárakkal kapcsolatos megbeszélésen vett részt Florin
Cîţu kormányfővel, Raluca Turcan munkaügyi miniszterrel, illetve az országos
energiaár-szabályozó hatóság (ANRE),
a Transelectrica, az OPCOM villamosenergia-tőzsde, a Versenytanács és az
Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság
(ANPC) képviselőivel a kormánypalotában.

A miniszter elmondta, hogy a sérülékeny fogyasztók mellett az átlagos jövedelmű fogyasztók áramszámláit is
támogatni fogja a kormány ezen a télen,
vagyis november elsejétől március 31-ig.
Virgil Popescu adatai szerint jelenleg
Romániában 4,5 millió háztartás évente
kevesebb mint 1000 kWh villamos energiát fogyaszt, ez több mint tízmillió fogyasztót jelent.
A miniszter hangsúlyozta, az áramszámla-támogatást akkor is bevezetik, ha
a parlament nem szavazza meg hasznos
időben a sérülékeny fogyasztókról szóló
törvényt.
Közölte, hogy jelenleg vizsgálják az

intézkedésnek a költségvetésre gyakorolt hatását. Az azonban már bizonyos,
hogy a támogatásokat a gázár liberalizálása nyomán kivetett pótlólagos adókból
fogják finanszírozni. Az ezekből származó bevétel idén kétszerese a tavalyinak – magyarázta Virgil Popescu.
A miniszter időt kért annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a gyakorlatban miként történik majd az
áramszámla-támogatás. Ezt azzal indokolta, hogy előbb meg kell vizsgálni,
hány fogyasztót érint az intézkedés.
Virgil Popescu közölte azt is, hogy a
fogyasztók ezen a télen is kapnak fűtéstámogatást. (Agerpres)

Elfogadták a közberuházások folyamatosságát biztosító
jogszabályt

Elfogadta a kormány hétfői ülésén azt a jogszabályt,
amely arra hivatott, hogy megoldja az építőanyagok
áremelkedése nyomán a közberuházások esetében
keletkezett fennakadásokat – közölte hétfőn a kabinet.

Az építési alapanyagok drágulása és az építőipari bérek növekedése miatt fennáll annak a veszélye, hogy számos közberuházást nem tudnak folytatni a kivitelezők. Ezért a Cseke
Attila vezette fejlesztési minisztérium egy jogszabály elfogadását kezdeményezte, amely lehetővé teszi, hogy ne kerüljön
veszélybe egyetlen közberuházás sem a kivitelezők megnövekedett költségei miatt.
A miniszter rámutatott: az új jogszabály nemcsak a pillanatnyi helyzetre ad megoldást, hanem hosszú távú, egyszerűen
és minden esetben alkalmazható módszertant ajánl. A jogsza-

bály értelmében a statisztikai hivatal által megállapított új hivatalos árakat veszik figyelembe, így emelkedhet, vagy adott
esetben csökkenhet a közberuházásokra fordított összeg,
amennyiben az építkezés ideje alatt változnak az alapanyagárak a szerződés aláírásakor érvényeshez képest.
A jogszabály hatályba lépése után egy helyi közberuházás
esetén a kivitelezőknek szerződéskiegészítést kell kérniük a
folyamatban lévő finanszírozási szerződésekre az önkormányzatoktól. Ennek alapján a továbbiakban benyújtott számlákat
kiigazíthatják, az önkormányzat pedig többletfinanszírozást
kérhet a támogatást biztosító minisztériumtól.
„A ma elfogadott jogszabállyal Románia az elsők között
talált megoldást egy olyan gondra, amellyel az uniós tagállamok közül valamennyi küszködik” – mondta Cseke
Attila. (MTI)

Élelmiszerjegy és lottó az oltakozóknak

A kormány élelmiszerjeggyel és
az oltottak körében szervezett
úgynevezett lottóval próbálja serkenteni az oltakozási hajlandóságot, amely az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban.

A kabinet hétfői ülésén fogadott el
erről jogszabályt, amelynek értelmében
100 lejes értékű élelmiszerjegyben részesülnek azok, akik hajlandók felvenni
a koronavírus elleni oltást. Ehhez legalább két dózist kell megkapniuk az Ast-

raZeneca, a Moderna és a Pfizer/BioNTech oltásokból, vagy egy adagot a
Johnson&Johnson vakcinából.
Emellett az érintettek részt vehetnek
az oltott személyeknek szervezett lottón
is, amelyre feliratkozhatnak, s a sorshúzások alapján különböző pénzösszegeket
nyerhetnek a szerencsés résztvevők. A
jogszabály nem tartalmaz részleteket
arról, hogy mekkora pénzjutalmat kaphatnak a kisorsoltak, ezt később pontosítják. A jogszabályban azt is leszö-

gezték, hogy ezek a rendelkezések csak
azokra a személyekre érvényesek, akik
a rendelet hatályba lépése után oltatják
be magukat, így nem érvényes azokra,
akik már megkapták a vakcinát.
Romániában eddig összesen 5 millió
242 ezer személy kapta meg az oltás legalább egyik adagját, ebből 5 millió 124
ezren két adagot. Ez mintegy 30 százalékos oltottsági rátát jelent. Románia
eredetileg 10,4 millió személy beoltását
tűzte ki célul. (MTI)

zötti volt a reprodukciós rátája, vagyis
egy fertőzött személy legtöbb további
három további személyt fertőzhetett
meg. E variáns esetében a nyájimmunitás akkor alakulhatott volna ki, ha a közösség mintegy 66 százaléka védettséget
szerez – magyarázta a szakember az
AFP-nek.
„Ám ha a reprodukciós ráta 8, mint a
delta variáns esetében, akkor a nyájimmunitás határa 90 százalékhoz közelít”
– jelentette ki. Ha az oltóanyagok százszázalékos védelmet biztosítanának a
delta variánssal szemben, akkor a 90
százalékos határ elérhető lenne. De sajnos nem biztosítanak.
Az Amerikai Egyesült Államok hatóságainak múlt héten közölt adatai szerint
a Pfizer és a Moderna mRNS-vakcináinak hatékonysága 91 százalékról 66 százalékra csökkent, amióta a delta variáns
dominánssá vált az országban.
A kutatások kimutatták, hogy az oltások hatékonysága a delta variánssal
szemben az idő elteltével csökken. Ez az
egyik oka annak, hogy ősszel több ország a harmadik, „emlékeztető” adag
vakcina beadatására készül az oltási
kampány során. Mindezeket figyelembe
véve Sofonea úgy véli: a védekezési szabályok – maszkviselés, távolságtartás –
betartása mellett az emberek több mint
százszázalékát be kellene oltani ahhoz,
hogy a járvány véget érjen, ami nyilvánvalóan lehetetlen.
„A delta variáns továbbra is fertőzni
fogja a beoltott személyeket. Ez azt jelenti, hogy az oltatlanok mindegyike

előbb-utóbb megfertőződik” – jelentette
ki a brit parlamentben Andrew Pollard,
az Oxfordi Egyetem oltóanyag-fejlesztő
csoportjának igazgatója. Ám annak
ellenére, hogy a nyájimmunitás mítosza
– ahogy Pollard nevezte – szertefoszlott, a szakemberek szerint a koronavírus elleni oltás elsődleges fontosságú
marad.
Akárcsak más, nem endemikus fertőző betegségek esetén, mint a kanyaró
vagy az influenza, a Covid–19 elleni oltások kiváló védettséget nyújtanak a súlyos megbetegedésekkel szemben.
Flahault rámutatott: a tudósok azt
ajánlják, hogy minél több ember szerezzen védettséget oltások révén. Nyilván
előbb-utóbb mindegyik járvány véget
ér.
Sofonea szerint előfordulhat, hogy a
Covid–19 az idők folyamán újabb endemikus betegséggé válik. A szakember
szerint elképzelhető, hogy a közeljövőben bizonyos régiókban állandósul a
maszkviselés és a biztonsági távolság
betartása a fertőzések terjedésének és a
súlyos megbetegedéseknek a megelőzése érdekében.
„Amikor az AIDS-járvány idején a tudósok azt mondták, hogy óvszert kell
használnunk, sokan úgy reagáltak: rendben van, egy ideig használni fogjuk” –
mondta Flahault. „Végül továbbra is
használják az óvszert” – tette hozzá.
„Elképzelhető, hogy zárt terekben és
tömegközlekedési járműveken továbbra
is maszkot kell viselnünk” – jelentette ki
az epidemiológus. (Agerpres)

Szertefoszlatta a delta variáns
a nyájimmunitással kapcsolatos álmokat?

Miközben a koronavírus delta variánsa az egész világon terjed, a
szakembereket az foglalkoztatja,
hogy elérhető-e az oltás révén a
Covid–19-cel szembeni nyájimmunitás – írja a France Presse.

A nyájimmunitás akkor alakul ki, ha
a világ lakosságának egy bizonyos százaléka oltás vagy korábbi megbetegedésből való kigyógyulás révén
védettséget szerez egy kórokozó ellen,
és ez már megvédi a még védtelen személyeket a fertőzéstől.
Jelenleg még vita tárgya, hogy a koronavírus jóval fertőzőbb változatainak
megjelenésével a nyájimmunitás megvalósítható-e a Covid–19 esetében.
„Ha az a kérdés, hogy tudjuk-e csillapítani és ellenőrzés alatt tartani a járványt kizárólag oltással, a válasz az,
hogy nem” – jelentette ki az AFP-nek
Mircea Sofonea epidemiológus.
Szerinte a nyájimmunitás kialakulása
két alaptényezőn múlik. „Az egyik a
vírus fertőzőképessége, a másik a vakcinák hatékonysága a fertőzés elleni védelemben. Jelenleg ez a hatékonyság nem
létezik” – fejtette ki a szakember.
A koronavírus delta variánsa 60 százalékkal fertőzőbb az alfa változatnál, és
kétszer fertőzőbb a 2019 végén megjelent, eredeti változatnál.
Minél fertőzőbb egy vírus, annál magasabb a nyájimmunitás elérésének határa. „Elméletileg ez egy egyszerű
számítás” – mondta Antoine Flahault
epidemiológus.
A vírus eredeti változatának 0 és 3 kö-

Ország – világ
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Elsőfokú esőriasztás Erdélyben

Jelentős mennyiségű csapadékra vonatkozó elsőfokú (sárga jelzésű) riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország
középső és északnyugati részében fekvő 10 megyére. A meteorológusok szerint szerda délelőtt 10
óráig Máramarosban, Erdély nyugati és északi részében és helyenként a Körös-vidéken záporok, zivatarok, felhőszakadások várhatók. A leeső csapadék
mennyisége meghaladhatja a 25-35 litert négyzetméterenként, illetve elszigetelten, főként a hegyvidéken
a 40-45 litert is. A riasztás Maros megye északi és
keleti részére is kiterjed. (Agerpres)

A héten elfogadja a költségvetéskiigazítást a kormány

A hét folyamán elfogadja a kormány a költségvetéskiigazítás tervezetét – közölte Florin Cîţu miniszterelnök hétfőn, a kormányülést követően. „Még lesz
egy kormányülés ezen a héten a költségvetés-kiigazítás elfogadására” – mondta újságírói kérdésre válaszolva Florin Cîţu. Az országos helyreállítási tervről
(PNRR) a miniszterelnök azt mondta: nem tévesztik
szem elől azt a célt, hogy a PNRR szeptember végéig megkapja a jóváhagyást. (Agerpres)

Közzétették az őszi érettségi
óvások előtti eredményeit

Közzétették a bacalaureat.edu.ro felületen az érettségi őszi vizsgaszessziójának nem végleges, óvások
előtti eredményeit. Az eredmények az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) követelményeivel összhangban, a nevek feltüntetése nélkül tekinthetők
meg. Az óvásokat kedden 18 óráig lehetett benyújtani
személyesen vagy elektronikus formában. Az őszi
érettségi végleges eredményeit szeptember 3-án,
pénteken hozzák nyilvánosságra. (Agerpres)

Az EU elérte a 70 százalékos
átoltottságot

Elérte a 70 százalékot az Európai Unió felnőtt lakosságának körében a Covid–19 ellen teljesen beoltottak
aránya, több mint 256 millió felnőtt kapta meg a szükséges mennyiségű vakcinát – jelentette be kedden
közleményben az Európai Bizottság. A brüsszeli testület elnöke „nagyszerű eredménynek” nevezte, hogy
a kitűzött szeptemberi cél előtt, már augusztusban sikerült elérni a 70 százalékos átoltottsági arányt. Hozzátette: az EU támogatni fogja az alacsony és
közepes jövedelmű országokat is oltási kampányaik
előmozdításban és a vakcinák beszerzésében. A sajtóközlemény szerint az EU az Európában előállított
vakcinák mintegy felét exportálta a világ más országaiba, ugyanannyit, mint amennyit saját polgárai számára szállított. Az unió mindemellett mintegy 3
milliárd euróval járult hozzá a COVAX programhoz,
hogy 92 alacsony és alacsonyabb jövedelmű ország
számára legalább 1,8 milliárd adag oltóanyagot biztosítson. (MTI)

Baráti pofon

(Folytatás az 1. oldalról)
ami komoly veszélyeket rejt magában. A kiadásokra
szánt összeg nagyobb annál, mint amennyivel a bevételek nőnek, ráadásul ezek a bevételek csak ideiglenes jellegűek, viszont állandó kiadások finanszírozására
szánják őket. Ez eleve azt jelenti, hogy hosszabb távon
még inkább romlik az egyensúly, egyre kevésbé lesz
fenntartható a teljes rendszer. A jelentés szerint komoly
hiba, hogy a kormány a várható pluszbevételt a fogyasztás növelésére fordítja, ahelyett, hogy csökkenteni próbálná a költségvetési hiányt. Ezt már csak tetézik azzal,
hogy a most szétosztott bevételek egyelőre csak elméletiek, mert azoknak a pénzeknek, amikről itt szó van, az
év végéig kellene bevételként jelentkezniük az államkasszában. Így várhatóan újabb kölcsönökből kell fedezni a kiadási oldalon már nagyvonalúan szétosztott,
de a valóságban még sehol sem levő pluszpénzeket, tovább növelve a már most is tetemes adóssághalmazt.
Arról már nem szól a jelentés, de vélhetően ez a költségvetés-kiigazítás is lényegében a kormányfőnek a
pártelnökségért zajló korteshadjárata részét képezi,
ezekkel a pénzekkel számítja megvásárolni a megyei
szervezetek szavazatait a hamarosan esedékes liberális
kongresszuson. És a számlát majd az adófizetők állják,
amikor a kölcsönöket vissza kell fizetni, vagy ha az államháztartás kártyavára összedől, és ezt újra olyan
megszorítások árán kell újjáépíteni, mint az egy évtizeddel ezelőtti állami fizetésmegvonások és egyéb megszorítások voltak.
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Nyárádmagyarós is szórakozott a hétvégén

A család és a néptánc ünnepe

A hétvégén újra falunapokat tartot- Őrzik a hagyományokat
tak Nyárádmagyaróson: a kedvező
A magyarósi kultúrotthon közel öt évig
időjárás és a rég várt szabad ünneplés volt bezárva felújítás miatt, mintegy hat éve
sokakat kicsalt a szabadba.
nem rendeztek szüreti bált a faluban, továbbá

Gligor Róbert László

Évek óta elmaradtak a falunapok a bekecsalji községben, így érthetően nagy volt az érdeklődés a rendezvények iránt. Szombaton
reggel begyújtottak a bográcsok alá, pálinka
került az asztalra, s délre kiderült, hogy ki kínálja a legjobb enni-innivalót a látogatóknak.
A gulyásfőző versenyre kilenc csapat nevezett be, egy kivételével mind községbeliek
voltak: a bírálóknak legjobban a magyarósi
Kávézók főztje ízlett, de a helyi Csőszszülők
és a torboszlóiak gulyása is elnyerte a tetszésüket. A pálinkaversenyre benevezett tizenöt
minta közül a helyi Szabó Zoltán, az MPP és
a torboszlói Bíró Zoltán gyümölcsleve kapta
a legtöbb pontot. Eközben a gyerekek a légvárban szórakoztak, kézműves-foglalkozásokra is várták őket, és a kürtőskalácstól a
fagylaltig minden nyalánkság kapható volt.
Ebéd után sokan ültek be a sátrakkal fedett
nézőtérre, hogy kövessék a színpadi műsort:
bemutatkoztak a községen végigvonuló fiatal
helyi csőszök, majd a szovátai Sirülők, a nyárádszeredai Bekecs Néptáncszínház apró, kis
és nagy csoportjai, a magyarósi, berei és remetei ifjak alkotta Aranyos, valamint az alsónyárádmenti karácsonyfalvi és lukafalvi ifjak
Kalangya néptánccsoportja szórakoztatta az
érdeklődőket.
Este szüreti bálba várták a bekecsaljiakat,
míg vasárnap az új kenyér ünnepe kapcsán
volt istentisztelet, délután és este a községbeli
fiataloknak nyújtottak szórakozási lehetőséget.

a járvány miatt falunap sem volt tavaly, ezért
idén ezt a két eseményt összekapcsolták. A
szüreti bál nem maradhatott el – mondta el a
Népújságnak Kacsó Lajos polgármester, aki
mindenképp ki szeretné zárni annak lehetőségét is, hogy ez a hagyomány megszűnjön a
faluban. A fiatalok élnek a lehetőséggel, és az
önkormányzat is szívesen karolja fel: felvállalta az Aranyos oktatóinak, valamint a községbeli ifjú táncosok szállításának költségeit,
de emellett Magyaróson és Selyében is működnek a hagyományőrző néptáncegyüttesek,
ezeknek is oktatókat biztosítanak. „A községben van lehetőség élni a hagyományainkkal,
értékeinkkel, falvainkban megvan a népviselet és a néptánc, amely sok helyen eltűnt, és
nekünk kötelességünk ezt továbbadni a fiatalok számára” – nyomatékosította a polgármester, aki ilyen meggondolásból is hívta
meg a környező néptánccsoportokat az ünnepélyre.
Az elöljáró köszönetet mondott mindenkinek a szervezésben nyújtott segítségért,
ugyanakkor kiemelte, hogy sok elszármazott
hazatért a hétvégére. Az időjárás kedvezett,
több száz ember volt jelen a szombati programokon és a bálban – látszik, hogy szükség
van a kikapcsolódásra, az együttlétre. Sikerült is minden korosztályt megszólítani, ezért
elégedettek a mutatókkal, de remélik, még nő
a rendezvény a következő években.
Elégedett volt a programokkal és a rendezvényen részt vevők számával Kacsó Vencel
is. Nem gondolta volna, hogy az önkormányzat csapata ekkora kínálatot tud nyújtani és
ennyi embert ki tud hívni a térre, főleg, hogy

Minden korosztályt megszólítottak a programok, a gyerekek sem szomorkodtak

első alkalommal szervezett Magyaróson falunapokat a tavaly megválasztott új elöljáróság – mondta el lapunknak a község egykori
polgármestere.

A család érték

Szombaton köszöntötte a községvezetés
azt a huszonhárom párt, akik tavaly vagy idén
kerek házassági évfordulójukat ünnepelték
vagy ünneplik. Kérdésünkre a polgármester
elmondta: látta az emberek a szemében, jólesik nekik, hogy gondolnak rájuk a községbeliek. „Magyarok vagyunk, keresztények,
számunkra fontos a család” – emelte ki az
elöljáró, akit meglepett, hogy olyan házaspár
is van a faluban, aki hatvan éve kötötte össze
életét.
A magyarósi Kádár István 23 éves korában

Hat néptánccsoport szórakoztatta szombaton a közönséget

Fotó: Gligor Róbert László

nősült, 19 éves lányt vett feleségül. Azóta
ötven év telt el, de egyáltalán nem volt hosszú
idő: ha az ember szereti a társát, és nem a hibákat keresi, akkor jól működik a házasság –
vallja. Voltak nehézségeik, de visszatekintve,
rövidnek tűnik az elmúlt fél évszázad, ő
pedig családcentrikus ember, szereti a feleségét, a gyerekeit, az unokáit, mindig a család
volt az első helyen, utána következett a
munka és egyebek. A kisunokákkal körülvett
Pista bácsi hazaindulás előtt hozzátette: nagyon szép volt ez a falunap, minden igényt
kielégítettek a programok. Volt is rá igény, az
emberek ki vannak éhezve-szomjazva az
ilyen alkalmakra, hiszen a járvány miatt nincsenek mulatságok, összejövetelek, így vannak olyan falustársai, akikkel két év után itt,
az ünnepségen találkozott.

Díszes viseletben, feldíszített lovak hátán vonultak fel a falubeli csőszök

Szeptember közepéig lehet jelentkezni az Erdélyi Politikai Iskolába

Az Erdélyi Politikai Iskola képzéssorozat ötödik évfolyama indul októberben, amelyre olyan 18-36 év
közötti erdélyi magyar fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek a politika iránt, és hosszú
távon saját közösségük alakítói, véleményformálói
kívánnak lenni. A Mathias Corvinus Collegium
(MCC) a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel
(RMDSZ) és a Magyar Ifjúsági Értekezlettel
(MIÉRT) partnerségben szervezett ingyenes képzésére szeptember 12-ig lehet pályázni.

A hat hónapos, négy hétvégét felölelő személyes alkalmakból, valamint e-learning-tananyagok feldolgozásából és beadandók készítéséből álló képzésen a résztvevők az elméleti
tudásuk bővítése mellett gyakorlati tapasztalatokra is szert
tehetnek. Az erdélyi magyar fiatalok számára kivételes lehetőségeket nyújt a kurzus, hiszen kötetlen formában beszélgethetnek magyar és külföldi politikai döntéshozókkal,
valamint olyan támogató közösség részévé válnak, ahol a
résztvevők a képzés elvégzése után is számíthatnak egymásra.
A magyar és angol nyelven zajló iskola tematikája négy

pillérre épül: különböző készségfejlesztő tréningek; politikai
menedzsment (pártok működtetése, kommunikációs rendszerek és kampányok, közvélemény-kutatási módszertan, általános menedzsment, közkapcsolati és közösségi gazdálkodási
kérdések megvitatása); hazai és külföldi gyakorló politikusokkal, szakértőkkel folytatott háttérbeszélgetések, valamint
az e-learning alapú oktatás.
Az Erdélyi Politikai Iskola képzéssorozat vendégelőadói
között minden évben elismert hazai és külföldi szakértők, politikusok vannak. Előadást tartott már többek között Novák
Katalin, az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára; David Venter, Nelson Mandela volt kommunikációs főtanácsadója; Malcolm Gillies, a London Metropolitan
Egyetem egykori rektora; Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter; Orbán Balázs miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár; dr. Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, Frank Füredi, a University of Kent szociológus
professzora, Richard Hamilton, a Department for Business,
Energy and Industrial Strategy stratégiai igazgatója.
A program 2021. október közepén Kolozsvárott indul, a

Mathias Corvinus Collegium
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) olyan tehetséggondozó intézmény, amely Kárpát-medence-szerte nyújt a
hagyományos iskolarendszeren túlmutató, elitoktatást
célzó, mégis ingyenes, közcélú képzéseket az általános és
középiskolás korú fiataloktól kezdve egészen a felsőoktatásban tanuló vagy már diplomás korosztályig. Az MCC
olyan tudásközpont, amely a képzések mellett rendezvényeivel, konferenciáival, könyveivel, nyilvános közléseivel
részt kíván venni az összmagyarság felemelkedését szolgáló közéleti párbeszéd és kultúra fejlesztésében.
http://www.mcc.hu

bukaresti, sepsiszentgyörgyi és budapesti alkalmak a következő évben folytatódnak, az utolsó képzési hétvégére 2022
májusában kerül sor.
Az érdeklődők szeptember 12-én éjfélig nyújthatják be jelentkezésüket. Az Erdélyi Politikai Iskoláról és a jelentkezés
feltételeiről bővebb információ a képzés honlapján olvasható.
A programot a Pro Iuventute Egyesület támogatja.
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Elhunyt Csíkszentmihályi Róbert,
a nemzet művésze

Nyolcvanegy éves korában csütörtökön
Szentendrén elhunyt Csíkszentmihályi Róbert
Kossuth-díjas szobrászművész, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja – közölte az akadémia az MTI-vel.

Sokoldalú, a szobrászat minden területén otthonosan
mozgó, gazdag munkásságot teremtő szobrász volt, akinek történelmi emlékművei, emlékszobrai, díszítő jellegű alkotásai, díszkútjai a hazai és külföldi városok
közterein, középületeiben lelhetők fel, és számos domborműves emléktáblát, valamint síremléket is készített
az elmúlt öt évtizedben – olvasható a méltatásban. Csíkszentmihályi Róbert otthonában, családja körében hunyt
el. A Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.
Csíkszentmihályi Róbert 1940. január 5-én Budapesten született, és már gyermekkorában nagy érdeklődést
tanúsított a rajzolás és a festés iránt. 1954-től 1958-ig a
Képző- és Iparművészeti Gimnáziumba járt Budapesten, majd 1960 és 1965 között a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, ahol mesterei Pátzay Pál és Szabó Iván
voltak. Már a Török Pál utcai iskolában magával ragadta Somogyi József munkássága, majd a főiskolán
Borsos Miklós és Medgyessy Ferenc művészetének
bűvkörébe került, és meghatározó volt számára Barcsay
Jenő egyénisége és alkotói magatartása.
1965 és 1975 között művészpedagógusként is tevékenykedett, 1965 és 1967 között általános iskolai rajztanár volt Vác-Deákváron, majd a budapesti
Kirakatrendező Iskola rajz-művészettörténet tanáraként
dolgozott. 1967 és 1975 között a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola (Budapest) tanára, 1971-től
1972-ig a zebegényi Szőnyi István Képzőművészeti
Szabadiskola tanára volt. 1975 óta önálló művészként
dolgozott.
Csíkszentmihályi Róbert munkássága összetett, sokrétű, a szobrászat minden területét és ágazatát, meganynyi műformáját és műfaját, csaknem minden
anyagmegmunkálás-módját és technikáját felöleli. A
hatvanas évek közepe óta épülő oeuvre művei a kezdetektől napjainkig jelen vannak a magyar művészet hazai
és külföldi kiállítási fórumain, számos kompozíciója
gazdagítja a rangos hazai és külföldi köz- és magángyűjtemények anyagát, és megannyi alkotása lelt otthonra – Magyarországon és a határokon túl is – a
köztereken és a középületekben.
Művészetében azonos súllyal jelennek meg a tradicionális kisplasztikák, a kisszobrok, kiállítási plasztikák,
az érmek, plakettek és a megbízásra készített monumentális emlékművek, emlékszobrok, díszítőplasztikák,

díszkutak, valamint a síremlékek és az épületekhez kötődő emlékjelek. Fontosak a szakrális, az egyházi épületekbe, a templomokba vagy közvetlen környezetükbe
komponált és került kompozíciói.
Egyes alkotóperiódusaiban a különböző fafajták
megmunkálása, majd a kövek megfaragása, máskor a
mintázott plasztikák bronzba öntése volt domináns tevékenységében. Művészetének meghatározó sajátossága az anyagszerűség, az adott anyag megmunkálásának adekvát volta, a kivitel precizitása és eleganciája.
Művészetét 1974-ben Munkácsy Mihály-díjjal ismerték el. 1983-ban érdemes művész lett, Budapest Főváros
Művészeti Díját 1988-ban kapta meg. 2001-óta a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze. Pest Megyéért Emlékérmet kapott 2005-ben, 2007 óta Szentendre város
díszpolgára. 2013-ban Kossuth-díjat kapott, 2014 óta
pedig a nemzet művésze.
Szobrászi munkássága mellett Csíkszentmihályi Róbert tevékeny résztvevője volt a művészeti életnek és a
szobrászszakmának is: aktívan részt vett a szentendrei
művészet mindennapjaiban, számos művésztársaság,
művészközösség tagjaként (Magyar Szobrász Társaság,
Szinyei Merse Pál Társaság, Magyar Művészeti Műhely, Unicornis Csoport) vállalt szerepet, és szakértőként évtizedek óta közreműködött zsűrikben, pályázati
bírálóbizottságokban. A Magyar Művészeti Akadémiának 2013 óta volt rendes tagja.

Az erdélyi magyar múlt nagyjai a világhálón

Szeptember 1-től, mától online
formában olvasható és hallható az
Erdélyi magyar breviárium, amely
visszapillantó tükörként bemutatja
Erdély jeles személyiségeit.
Az esztendő 365 napjához kap-

K

csolódó életrajz- és esszésorozat színes panorámát tár az olvasó elé.
Nyomon követhető mindaz, amit
eleink az erdélyi és egyetemes kultúra szolgálatában tettek.
Az Erdélyi magyar breviárium

icsizsolt messziről kiviláglott a
nyári ,,bennszülött” gyerekek
közül. Nem volt ő feltűnően alacsony, csak, mivel az édesapja nevét örökölte, a család és a közeli ismerősök is így,
„életkorra címkézve” különböztették meg
őket egymástól. A tejfehér bőre is apjáé volt.
Óvakodnia kellett az erős napfénytől, tengerparti nyaralásokon sem került le róla a
világos színű póló, nemhogy a tömbház
előtti játszótéren. Márpedig az idei nyarat,
életében először, ott töltötte.
– Tetszik tudni – szólalt meg komoly, felnőttes hangján az ősszel negyedik osztályt
kezdő fiú, akit több év alatt sem tudtam rávenni, hogy tegezzen –, anyukámék építkeznek, így sem idejük, sem pénzük nem volt
arra, hogy valahova elutazzunk. De nem is
bántam. Régóta vágytam már egy olyan vakációra, amikor a barátaimmal lehetek, és
nem kell órákat kakaóvajasan ülni egy
csomó felnőtt között egy zsúfolt strandon
vagy valami furcsa múzeumban ácsorogni.
A szüleim mindig jó nagy baráti társasággal
nyaraltak, és a csapatban egyetlen velem
egykorú gyerek sem volt, csak sokkal kisebbek. Persze, mindenki elvárta tőlem, hogy
játsszak velük, vagyis én legyek a ,,bébibohóc”, és amikor félrehúzódtam, megvolt a
balhé. Esténként, amikor vacsorázni men-

esszéi azt sugallják, hogy az olvasó
kezdje napját a magyar múlt emlékezetes szülöttével, akinek társaságában ihletet, életkedvet, örömet
meríthet. Elérhető:
www.erdelyibreviarium.ro

Csillagnéző

tünk, nekem kellett volna szemmel tartanom
az ovis bandát. Egy alkalommal Tekla, egy
hároméves kislány, észrevétlenül ,,lelépett”
a vendéglőből, hosszas keresés után találták
meg a szemközti parkban. Akkor is én voltam a hibás, legalábbis
anyuék szerint. Szóval,
nekem, köszönöm szépen,
elegem van az ilyen ,,kalandokból”. Pedig menő
helyekre vittek, Görög- és Törökországba
kétszer is, egyszer meg Tunéziába. De rájöttem, hogy igaza van annak, aki azt mondja,
nem az a fontos, hogy hol vagy, hanem hogy
kivel.
– Sok barátod van? – kérdeztem.
– Csak kettő, több nem is kell, velük szuperül elvagyok. Egy osztályba járunk, és
már előkészítőben megtaláltuk a közös hangot. A többiek nem igazán csípnek minket,
mert szeretünk olvasni, mindhármunkat érdekel a csillagászat, és a jegyeink jók. De
nem is vágyunk a népszerűségre. Akkor
érezzük igazán jól magunkat, amikor csak
magunkban vagyunk. Oyankor jókat beszélgetünk, fantáziálunk, csatangolunk. Az idei
vakáció legszebb élménye az volt, amikor

Erről jut eszembe
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Akárcsak az előző években, a vasárnap zárult Forgatagban is eleltévedtünk ugyan, keverve időpontokat és helyszíneket, vagy ideoda trappolva le-lemaradtunk az események feléről, negyedéről, de
bárhova csöppentünk is és bármikor, kiderült, hogy jó helyen járunk, kellemes környezetbe kerültünk, nem elfecsérelt idő, amit ott
töltünk. A rendezvénysorozat újra változatos, gazdag programot kínált, mindenki talált benne a maga számára emlékezetes műsorszámot, s a tömegben is mindegyre találkozhatott rég nem látott
ismerősökkel, barátokkal. Olyanokkal is, akik rég külföldön élnek,
de egy ideje erre a pár napra időzítik hazalátogatásukat. A Vásárhelyi Forgatagnak ilyen tekintetben is nőtt a vonzereje. A közös élmény feldobja, jobb kedvre deríti az embert. És azt is jó volt látni,
tapasztalni, hogy milyen egyetértésben szórakoztak együtt, egymás
mellett fiatalok és korosabbak, gyermekek és szülők, unokák és
nagyszülők. Úgy vélem, hogy a fesztivál egyik legörvendetesebb jelensége a nemzedékeknek ez a kézfogása, ami leginkább a várban
volt érzékelhető. Szükséges éreznünk időnként, hogy az összetartás,
az együvé tartozás érzése nem csak szólam. Széthúzásból úgyis tele
pince, kamra, padlás. Abból sosem fogyunk ki, mindig vannak, akik
gondoskodjanak róla. És ha már a várnál tartunk, egy időkön átnyúló kézfogásra is felhívom a figyelmet. Jelképes nyilván, de kár
lenne átsiklani felette. Példaerejű. A Forgatag utolsó estéjén egy
új művészeti létesítmény avatásának örülhettek a művészetkedvelők.
A régi katonai pékség emeleti nagytermében megnyílt a Várgaléria.
Ezzel újabb értékes és rangos műgyűjtemény bemutatását teszik lehetővé. A város lakói és az itt megforduló turisták számára is nyereség a korszerűen és hangulatosan felújított, szakszerűen
átalakított, ötletesen tagolt és tovább modernizálható kiállítóterem.
Erdély két világháború közötti festészetének remekeiből mutat be
válogatást a mostani kollekció. Ötvenöt nagyra becsült magyar,
román, szász alkotó hatvan kiváló művét csodálhatják meg a látogatók. Persze a galéria nem a rendezvénysor hatására jött létre, ez
csak jó alkalmat nyújtott a mostani méltó megnyitóra. A megyei
múzeum és annak korábbi vezetője, Soós Zoltán régebbi szándéka
vált általa valóra. Ezzel is növelni szeretnék azt a súlyt, amit a vár
Marosvásárhely szellemi, kulturális életében jelent. A bemutatott
gyűjtemény kiindulópontja pedig a Kultúrpalotában két évvel ezelőtt rendezett országos jelentőségű kiállítás anyaga, amely a marosvásárhelyi származású, Németországban élő dr. Böhm József
nagyszerű kollekciójából, valamint a nagybányai, kolozsvári, brassói, nagyszebeni képtáraktól kölcsönzött képekből állt össze, kiegészülve természetesen a vásárhelyi múzeum ide illő festményeivel.
Ezt tükrözi az a nagyigényű katalógus is, amelyből pár példányt
már ezen a megnyitón láthattunk, de a későbbiekben kerül majd bemutatásra. Ami a lényeg: ez a vasárnaptól közönség elé került képanyag szerves folytatása annak a nagybecsű műgyűjteménynek,
amellyel az egykori városépítő polgármester, dr. Bernády György
a helyi képtárat megalapozta. Soós Zoltánék már évek óta különleges értékű műtárgyakkal igyekeztek gyarapítani a múzeum állományát, ez a törekvésük azóta is nyomon követhető, mióta Soós
igazgatót Marosvásárhely élére választották. Sokan tudják, hogy
sokféle tevékenysége során a város műkollekciójának gazdagításán
is fáradozik. Ekképpen is folytatva azt a következetes és távlatos
munkát, amellyel jeles városatya elődje a művészetek, a szellem
terén is a helyiek felemelkedését szolgálta. Szándékát bizonyára
mások is felkarolják, és ahogy most dr. Böhm egy új képet adományozott Vásárhelynek, talán ily módon érzékelhetőbbé válik néhaiak
és maiak, itthoniak és elszármazottak jelképes kézmelege, lelki öszszekapcsolódása. (N.M.K.)

pár hete Karesz, az egyik a két barátom
közül, sötétedés után lehozta a szülinapjára
kapott távcsövet a tömbházunk elé, és órákon át fürkésztük az égboltot. Anyuék akkor
bulizni voltak, így éjfélig kint tudtam maradni. Csodálatos volt.
Igaz, a Perseidák meteorraj okozta csillaghullásból nem sokat láttunk,
pedig pont azon az éjszakán volt, de így is megérte. Szóval, szerencsés vagyok, hogy ilyen barátaim vannak.
Csak attól félek, ha felépül az új házunk, és
oda átcuccolunk, nem tudok majd olyan
gyakran találkozni velük, mint most, amikor
egy utcányira lakunk egymástól.
– Ezek szerint nem igazán várod a költözést – jegyeztem meg.
– Kicsit sem. Megijeszt, hogy már nem a
városban, hanem a város mellett fogunk
lakni. Pedig ott sokkal nagyobb lesz a szobám, az ágyam emeletes lesz, és a szüleim
megígérték, hogy az udvaron majd kutyát is
tarthatok. Erre kicsi koromtól vágytam. De
túl sok minden megváltozik, és én nem igazán szeretem a változást. Anyuék örülnének,
ha már idén elkészülne az új otthonunk,

ezért is áldozták rá a nyarat. De én titokban
azt remélem, hogy bár jövő tavaszig még itt,
a régi helyünkön maradunk.
– Iskolát is kell majd váltanod?
– Ilyesmiről eddig nem volt szó, és remélem, nem is lesz. Gondolom, apu majd mindig behoz kocsival. Eddig, persze, a
havereimmel együtt indultunk reggel útnak,
jól kibeszéltük magunkat, röhincséltünk.
Hamarosan ezekről az együttlétekről is le
kell mondanom. Annak mindenesetre örülök, hogy egyelőre a régi életteremben maradhatok, és, ha majd anyuék szólnak, hogy
kezdjek csomagolni, biztos, hogy nem sietem
el.
Elnéztem ezt az életkoránál jóval érettebb
kiskamaszt, a hófehér bőrét, a szemüvegén
át csillogó okos, kék szemét, és arra gondoltam, vajon hányan cserélnének vele szívesen
a vele egykorúak közül? Hány fiúcskának és
kislánynak lenne álomotthon egy város melletti kertes ház, ahol kitágul a tér, és vele
együtt a lehetőségek? Arra a következtetésre
jutottam, hogy nem tudom a választ. Mert
egy tizenéveihez közeledő gyermek lelke
olyan, mint egy különleges növény. Csak az
tudja, hogy napsütésre vagy a hőségtől
védő, biztonságos árnyékra van-e szüksége,
aki nap mint nap lehajol hozzá, hogy teljes
szépségében megismerje.
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Még mindig nem érte el a járvány előtti
szintet az OECD-tagállamok GDP-je

Még mindig nem érte el a koronavírus-járvány előtti szinteket a hazai össztermék
(GDP) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 37 tagállamában, jóllehet a gazdasági
növekedés üteme gyorsult a
második negyedévben.

Szerkeszti: Benedek István

Öt lej fölé mehet
az euróárfolyam

A CFA Románia legfrissebb jelentésében 6,6 százalékos GDParányos költségvetési hiánnyal és 6,9 százalékos gazdasági
növekedéssel számol 2021-ben – írja az Agerpres.

A befektetési szakértőket tömörítő szervezet havonta készít felmérést
a pénzügyi elemzők körében Románia gazdaságának egyéves távlatairól.
Pénteki közleményük szerint a válaszadóik 4,11 százalékos inflációt és
53 százalékos GDP-arányos államadósságot jósolnak 12 hónap múlva.
A megkérdezett elemzők 93 százaléka szerint a lej gyengülni fog az euróval szemben a jelenlegi értékéhez képest a következő 12 hónapban, a
szakértők fél év múlva átlagban 4,9829 lejes, egy év múlva 5,0445 lejes
euróárfolyammal számolnak.
A felmérés szerint ugyanakkor júliusban az előző hónaphoz képest 1,7
ponttal csökkent, 74,5 ponton állt a 0-tól 100-ig terjedő skálán a román
gazdasággal szembeni bizalom indexe. A mutatónak két összetevője van,
az egyik a jelenlegi gazdasági helyzetet tükrözi, míg a másik a következő
12 hónapra vonatkozó kilátásokat. A bizalom indexének csökkenését az
utóbbi mutató csökkenése vonta maga után. (Agerpres)

Hatalmas orosz bírságot
kapott a Booking.com

Oroszország monopóliumellenes hatósága 1,3 milliárd rubel
(17,52 millió dollár) bírságot szabott ki a Booking.com szállodafoglalási online szolgáltatóra a monopóliumellenes törvények megsértéséért – közölte a felügyelet csütörtökön.

A bírságot kilenc hónappal azután rótta ki a hatóság, hogy a szálláshelyekről szóló információk aggregátorainak piacán erőfölénnyel való viszszaéléssel vádolta a meg Booking.comot. A monopóliumellenes szolgálat
szerint az online szolgáltató a szállásadókra erőltetett szerződési feltételekben kötelezően előírta az ár- és szobaparitás biztosítását és betartását,
valamint a zárt felhasználói csoportokkal való érintkezés feltételeit. Ennek
következtében a szállodák nem tudták más értékesítési csatornákon a Booking.comnál alacsonyabb áron kínálni szolgáltatásaikat.
Az orosz monopóliumellenes szabályozás értelmében egy vállalat a
versenytörvény megsértése esetén az éves bevétele 1-15 százaléka közötti
bírsággal sújtható. A Booking.com igazságtalannak minősítette a döntést,
és jelezte, hogy fellebbezni fog. (MTI)

Az Axel Springer megveszi
a Politicót

Megveszi az Axel Springer német kiadóvállalat a washingtoni
Politico hírportál kiadóját, bővítve ezzel amerikai portfólióját
– jelentették csütörtökön két amerikai lap, a The Wall Street
Journal és a The New York Times internetes kiadásai.

Az Axel Springer tulajdonába kerül a Politico mellett a két cég vegyes
vállalata, a Politico Europe fennmaradó 50 százaléka és a Politico tulajdonosa, Robert Allbritton alapította Protocol technikai portál is – jelentette
be a két kiadóvállalat. Az üzlet értéke – amelyet várhatóan az év végéig
kötnek meg – jól értesült források szerint egymilliárd dollár.
A The Wall Street Journal augusztusban már beszámolt arról, hogy az
Axel Springer tárgyalásokat folytat a Politico kiadója tulajdonrészének
megvásárlásáról, s már akkor sem zárták ki a teljes kivásárlást sem.
A 2007-ben indított Politico sajtóelemzők szerint az átfogó tudósításaival, gyors posztjaival és a törvényhozásban történtekről szóló reggeli beszámolóival megélénkítette a washingtoni médiát. 2014-ben a lap kiadója
az Axel Springerrel közösen hozta létre az európai kiadásért felelős vegyes
vállalatot, amely 50-50 százalékos tulajdonrésszel a következő évben
brüsszeli székhellyel elindította a Politico Europe-ot.
Allbritton, aki 2007-ben részt vett a Politico létrehozásában is, továbbra is a portál kiadója marad, és a Springertől függetlenül működteti a
kiadót. (MTI)

A párizsi székhelyű kormányközi szervezet hétfőn közzétett
előzetes adatai szerint április–júniusban az előző negyedévhez képest 1,6 százalékkal nőtt a
GDP az OECD-tagállamokban.
A tavalyi második negyedévben,
a járvány első hulláma által okozott globális sokk hatására példátlan mértékben, 10,4 százalékkal
esett vissza az OECD-tagok gazdasági teljesítménye.
A korábbi rekordot a pénzügyi
és gazdasági világválság csúcsán,
2009 első negyedévében mérték,
de akkor is csak 2,3 százalékkal
esett vissza az OECD-tagállamok
gazdasági teljesítménye.
Negyedéves összevetésben a tavalyi első negyedévben 1,8 százalékkal csökkent, majd a második
negyedévi 10,4 százalékos mínusz
után a harmadik negyedévben már
9,4 százalékkal, a negyedikben 1,1
százalékkal, az idei első negyedévben pedig 0,6 százalékkal nőtt a
reál-GDP.
Az idei második negyedévben

az OECD-tagállamok hazai össztermékének szintje még mindig 0,7
százalékkal maradt el a járvány
előtti utolsó „béke negyedévhez”,
2019 október-decemberéhez képest.
A hét legfejlettebb gazdaság
(G7) közül Nagy-Britannia lemaradása volt a legnagyobb, 4,4 százalékos,
majd
Olaszország
következik 3,8 százalékkal, illetve
Franciaország és Németország 3,33,3 százalékkal. A G7-csoport tagjai közül csak az Egyesült Államok
volt képes a járvány előtti szintre
visszakapaszkodni, a második negyedévben az amerikai GDP 0,8
százalékkal haladta meg a 2019
utolsó negyedévit.
Idén április–júniusban az Európai Unióban, az euróövezetben és
a hét legfejlettebb országot tömörítő G7-csoportban is nőtt a GDP.
Legjobban az euróövezet teljesített, ahol az első negyedévi 0,3 százalékos csökkenés után 2,0
százalékkal nőtt a gazdaság. Az
Európai Unióban 0,1 százalék mínuszról 1,9 százalékra ugrott, a
G7-csoportban pedig 0,4 százalékos emelkedésről 1,6 százalékra
gyorsult a reál GDP-növekedés
üteme a második negyedévben.
A hét legfejlettebb gazdaság
közül Nagy-Britannia GDP-je nőtt
a legnagyobb mértékben a júniussal zárult három hónapban: az első

negyedévi 1,6 százalék csökkenés
után 4,8 százalékkal gyarapodott a
hazai össztermék. A második helyezett Olaszország gazdasági növekedési üteme 0,2 százalékról 2,7
százalékra gyorsult. Németország
GDP-je 1,6 százalékkal, az Egyesült Államoké ugyancsak 1,6 százalékkal, Franciaországé 0,9
százalékkal, Kanadáé 0,6 százalékkal, Japáné pedig 0,3 százalékkal
nőtt.
Éves összehasonlításban 13 százalékkal ugrott meg az OECD-országok gazdasági teljesítménye a
második negyedévben, míg az elsőben 0,3 százalékkal csökkent.
Az Európai Unióban az első negyedévben mért 1,3 százalékos
csökkenésről 13,2 százalékos, az
eurózónában 1,3 százalékos viszszaesésről 13,6 százalékos, a G7csoportban pedig 0,6 százalékos
mínuszról 12,8 százalékos GDPnövekedésre váltott át a gazdaság.
A hetek közül a brit gazdaság
teljesített a legjobban, 22,2 százalékos növekedéssel, 7,6 százalékkal pedig Japán bizonyult
a sereghajtónak. Franciaország
GDP-je 18,7 százalékkal, Olaszországé 17,3 százalékkal, Kanadáé
13,8 százalékkal, az Egyesült Államoké 12,2 százalékkal, Németországé pedig 9,4 százalékkal
bővült. (MTI)

ponttal csökkent augusztusban az
ESI, 116,5 pontra. Az augusztusi
csökkenéshez a feldolgozóipari, a
szolgáltatóipari és a fogyasztói
hangulat romlása is hozzájárult. Javult viszont a hangulat az építőiparban és alig változott a
kiskereskedelemben.
A feldolgozóipari hangulatindex
0,6 ponttal csökkent augusztusban
az EU-ban. A szolgáltatóiparban
2,1 ponttal csökkent a mutató, a fogyasztói hangulatindex pedig 0,7
százalékkal.
A fogyasztói hangulatindex elsősorban a költekezési hajlandóság
romlása miatt csökkent, míg a jövedelmi várakozások gyakorlatilag
nem változtak. A kiskereskedelemben csak csekély mértékben, 0,1
ponttal csökkent a hangulatindex.
Az építőiparban viszont folytatódott a hangulat javulása, augusztusban 1,2 ponttal emelkedett az
index.

A foglalkoztatás alakulásával
szembeni várakozásokat tükröző
index, az EEI (Employment Expectations Indicator) 1,0 ponttal
nőtt augusztusban az EU-ban és
1,2 ponttal az euróövezetben. A
foglalkoztatási kilátások az építőiparban javultak leginkább, valamint a kiskereskedelemben és a
szolgáltatóipari szektorban. A feldolgozóiparban alig változtak a
foglalkoztatási kilátások, az index
csak kevéssel marad el a 2017 decemberi csúcstól.
A legnagyobb uniós nemzetgazdaságok közül nagyot csökkent az
ESI augusztusban Franciaországban, 4,5 ponttal, Hollandiában 3,0
ponttal, Olaszországban 1,9 ponttal, Lengyelországban 1,7 ponttal,
Spanyolországban pedig 1,2 ponttal.
A legnagyobb uniós nemzetgazdaságban, Németországban 0,3
ponttal csökkent az ESI. (MTI)

Romlott augusztusban a gazdasági hangulat
az euróövezetben és az EU-ban

Az előzetesnél nagyobb mértékben csökkent az Európai
Bizottság euróövezeti gazdasági hangulatindexének augusztusi végleges értéke az
előző havi csúcsról. Az uniós
hangulatindex is csökkent.

Az Európai Bizottság Gazdasági
és Pénzügyi Főigazgatósága, a DG
EcFin (Directorate-General Economic and Financial Affairs) hétfői
jelentése szerint augusztusban 1,5
ponttal 117,5 pontra csökkent a júliusi 119,0 pontos rekordról a gazdasági hangulatindex (Economic
Sentiment Indicator, ESI) az euróövezetben. Az index egy hete publikált előzetes értéke 117,9 pont
volt.
Az augusztusi volt az ESI első
csökkenése az idén a januári 0,9
pontos havi csökkenés óta. Azóta a
mutató folyamatosan javult, és júliusban rekordot ért el.
Az Európai Unióban szintén 1,5

Évtizedes mélyponton
az amerikai fogyasztói hangulat

Évtizedes mélyponton a Michigan Egyetem tuális kondíciók megítélése is. A kilátások megítélését
augusztusra vonatkozó fogyasztói hangulat- számszerűsítő mutató végleges értéke 65,1 pontra
süllyedt a júliusi 79 pontról. Az aktuális helyzetet
indexe az Egyesült Államokban.

A pénteken publikált végleges adatok alapján augusztusban 70,3 pontra esett a Michigan Egyetem fogyasztói hangulatindexe a júliusi 81,1 pontról.
Az augusztusi hangulatindex két héttel ezelőtt kiadott előzetes értéke 70,2 pont volt. Elemzők ennél
kissé magasabbra, 70,7 pontra várták a végleges értéket. Az előzetes érték megbecslésekor még ennél is
optimistábbak voltak az elemzők, mert a júliusival
megegyező 81,1 pontra számítottak.
Az előzetes érték csekély felfelé javítása nem változtat azon a tényen, hogy a hangulatindex augusztusi
végleges értéke 2011 óta a legalacsonyabb, és júliushoz képest a csökkenés mértéke a hatodik legnagyobb
volt ötven éve. Hasonlóan nagymértékű romlás volt
tapasztalható például 2005-ben, a Katrina hurrikán
által okozott pusztítás és az energiaárak emelkedése miatt, valamint a szeptember 11-i terrortámadás
után.
A fogyasztók körében romlott a kilátások és az ak-

jelző mutató végleges értéke pedig a júliusi 84,5 pontról 78,5 pontra csökkent.
A kilátások megítélésének a romlását az elemzés
elsősorban az emelkedő inflációs trendnek és a jövedelmek ehhez képest mérsékeltebb növekedésének tulajdonítja.
A kilátások megítélését jelző mutató végleges értéke alacsonyabb lett a vártnál, az aktuális helyzet
megítélését jelző mutató pedig magasabb. A piac 65,2
pontot várt a kilátások mutatójára és 77,9 pontot az
aktuális helyzet mutatójára.
A Michigan Egyetem hangulatindexe a Conference
Board gazdaságkutató intézet fogyasztói bizalmi indexe mellett a legfontosabb mérőszám ahhoz, hogy
megbecsüljék, hogyan alakul a fogyasztás, amely az
amerikai GDP mintegy 70 százalékát adja.
A Michigan Egyetem kutatói a havi rendszerességgel végzett reprezentatív felmérés keretében legalább
ötszáz személyt kérdeznek meg telefonon. (MTI)
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Nagy zakót kapott a Ladies
a testvéregyesületétől

Bálint Zsombor

Hatalmas vereséget szenvedett
hazai pályán az 1. liga kezdő fordulójában az újonc Marosvásárhelyi Ladies
attól a Székelyudvarhelyi Vasas Feminától, amely az anyaegyesületének tekinti magát. Legalábbis az udvarhelyi
klub elnöke a szövetség hivatalos honlapján is arról beszélt, hogy a Ladies a
második csapatuknak számít.
Ez nem akadályozta meg az udvarhelyieket abban, hogy annyi gólt rúgjanak Tóth Evelin hálójába, amennyit
csak tudnak, és emellett még egyszer
annyi nagy lehetőséget kihagyjanak.
Már a 4. percben a marosvásárhelyi
felső sarokban kötött ki a Krall lábán
megpattanó beadás, aztán Kajtár és
Tóth Tímea hagytak ki hatalmas lehetőségeket. A Ladies részéről a 24. percben
Dávid
Márta
kapufáját
említhetjük, amely után Adorján ugyan
a hálóba küldte a labdát, de lesen állt.

A Vasas fölénye végül Mitri 30. percbeli góljával érvényesült, aki gyakorlatilag a gólvonalig verekedte be
magát egy cselsorozattal, míg a 36.
percben Kis 35 méteres boltíves lövése
pont a legjobb ütemben csapódott be a
felső léc alá.
A második félidőben egyetlen csapat volt a pályán, amely a gólok mellett több nagy lehetőséget kihagyott.
Az 50. percben Mitri hasonló módon
szerzett gólt, mint az első félidőben,
csak most a másik szélen, a 68. percben Benő megpattanó lövése csapta be
Tóth Evelint, a 72. percben Tóth
Tímea csavart a felső sarokba a 16-os
vonalról, míg a 88. percben Sinka gyötörte be közelről egy szöglet után.
Röviden összefoglalva, a Ladies
nem néz ki elég erősnek ahhoz, hogy
magkapaszkodjon az 1. ligában, ahol
legközelebb a bajnok Kolozsvári
Olimpia otthonában az egyetlen célkitűzése az lehet, hogy a lehető legkisebb különbséggel kapjon ki.

Dan Petrescu visszatért
a Kolozsvári CFR 1907 kispadjára

A Kolozsvári CFR 1907 labdarúgóklub kedden bejelentette Dan Petrescu vezetőedző visszatérését.
Petrescu azt követően vette át az utóbbi négy
idény romániai bajnokcsapatának irányítását,
hogy az egyesület a múlt heti Európa-liga-selejtező után közös megegyezéssel szerződést bontott Marius Șumudicával.
A CFR a mostani idényben otthon remekel, az
eddig lejátszott hét bajnoki mérkőzés mindegyikét megnyerte, és nagy fölénnyel vezeti a tabellát. Ráadásul vasárnap este 4-1-es győzelmet
aratott hazai pályán a nagy rivális Bukaresti
FCSB ellen.
A nemzetközi porondon azonban a kolozsváriak gyengén szerepeltek. A Bajnokok Ligája selejtezőjében a svájci Young Boys ejtette ki őket
egy körrel a Ferencváros előtt, az Európa-ligaselejtezőtől pedig a szerb Crvena zvezdától elszenvedett kettős vereséggel búcsúztak, így a
Konferencia Liga csoportkörében folytatják.
A román sportsajtó sokat foglalkozott azzal,
hogy a belgrádiaktól hazai pályán elszenvedett
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múlt heti 2-1-es vereség után verekedés tört ki a
csapat bázisán a technikai személyzet tagjai között. A botrány után a klubtulajdonos megtiltotta
Șumudică belépését a CFR sportbázisára.
Dan Petrescu tavaly novemberben távozott a
csapattól, amely az ő irányításával szerezte meg
a korábbi három bajnoki címet. A tréner 2017 júniusától volt a CFR vezetőedzője, egy rövid
megszakítással, amikor pár hónapig egy kínai
csapatnál dolgozott.

Eredményjelző

* 1. liga, 7. forduló: Academica Clinceni
– CS Mioveni 1-1, Medgyesi Gaz Metan –
Aradi UTA 0-1. Az élcsoport: 1. Kolozsvári
CFR 1907 21 pont, 2. Bukaresti Rapid 16, 3.
Aradi UTA 14.
* 2. liga, 5. forduló: Nagyszebeni Hermannstadt – FK Csíkszereda 4-1. Az élcsoport: 1. Bukaresti CSA Steaua 13 pont, 2.
Nagyszeben 13, 3. Concordia Chiajna 13.

Jegyzőkönyv

Női labdarúgó 1. liga, 1. forduló: Marosvásárhelyi Ladies – Székelyudvarhelyi Vasas Femina 0-7 (0-3)
Marosvásárhely, víkendtelepi labdarúgópálya. Vezette: Alexandru Suvar
(Nagyszeben) – Costel Prodan (Nagydisznód), Bogdan Vasile (Nagyszeben).
Gólszerzők: Krall (4. – öngól), Mitri (30., 50.), Kis (36.), Benő (68.), Tóth
Tímea (72.), Sinka (88.).
Sárga lap: Dávid (57.).
Ladies: Tóth Evelin – Krall, Tamás Tímea, Tímár, Bereczki, Barabási,
Adorján, Székely, Tămaș Crina (85. Fekete), Dávid, Csóka (73. Nagy).
Vasas Femina: Sándor (78. Dénes) – Egyed, Kis (78. Pásztor), Szász,
Molnár (78. Sinka), Benő, Orbán, Horváth (58. Godra), Mitri, Kajtár, Tóth
Tímea.

Eredményjelző

Női 1. liga, 1. forduló: CSM Alexandria – Temesvári Politehnica 3-1, Resicabányai Banat Girls – Nagybányai FF 3-3, Galaci Universitatea – Bukaresti Fair Play 1-2, Marosvásárhelyi Ladies – Székelyudvarhelyi Vasas
Femina 0-7. A CSS Târgoviște – Borgóprundi Heniu mérkőzést nem játszották le, ugyanis a heves esőzések miatt a pálya alkalmatlanná vált. Az Aradi
Piros Security – Kolozsvári Olimpia találkozót november 11-én rendezik.

Fotó: a kolozsvári klub közösségi oldala

Vb-selejtezők: Világcsúcsot állíthat be az olasz válogatott

Ma és holnap a negyedik játéknapokkal folytatódik
Lovrencsics négy–nyolc hétig nem játszhat
a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozata, amelyen az olasz válogatott veretlenNégy–nyolc hétig nem játszhat Lovrencsics
ségi rekordot állíthat be.
Gergő, aki a Hajduk Split labdarúgócsapatának
Roberto Mancini friss Európa-bajnok együttese legvasárnapi bajnoki mérkőzésén szenvedett bokaséutóbb 2018. szeptember 10-én, a portugáloktól kapott
rülést.
ki – 1-0-ra a Nemzetek Ligájában –, azóta 34 találkozót
A válogatott játékos az M1 aktuális csatornának
játszott le vereség nélkül. Amennyiben a Squadra Azkedden elmondta: ahogy bekövetkezett az ütközurra csütörtökön, Firenzében a papírformának megfezés, már érezte, hogy komolyabb baj van, olyan
lelően Bulgária ellen sem veszít, akkor beállítja a brazil
fájdalmat érzett. Hozzátette: két percen belül a
és a spanyol válogatott világcsúcsát. A selecao 1993 és
duplájára puffadt a bokája, s így nem tud az elkö1996 között, míg a La Furia Roja 2007 és 2009 között
vetkezendő válogatott mérkőzéseken szerepelni.
nem talált legyőzőre 35 mérkőzésen át.
„Annak örülök, hogy nem tört el a bokám, az
A magyar válogatott a nyári Európa-bajnokságon
Achillesem sem sérült meg, így nincs szükség műdöntős angolokat fogadja a Puskás Arénában, míg Rotéti beavatkozásra, hanem rehabilitációval helyremánia Izlandon vendégszerepel. A világbajnok franciák
hozható” – mondta Lovrencsics.
hazai pályán látják vendégül a bosnyákokat.
Érdekesség, hogy
mostantól kezdve a világbajnoki selejtezőkön is alkalmazzák a
VAR-rendszert a kétes
esetek eldöntése érdekében.
A csoportokból az
első jut ki a 2022-es,
katari
világbajnokságra, a második pedig
pótselejtezőt játszhat a
részvételért. Mellettük
a Nemzetek Ligájából
a két legjobb olyan
csoportgyőztes csatlakozik a pótselejtező
mezőnyéhez, amely a
vb-selejtezők során
nem végez az első két
helyen. A 12 csapat
egymérkőzéses elődöntő-döntő rendszerben küzd majd meg a Az Európa-bajnok együttes legutóbb 2018. szeptember 10-én, a portugáloktól kapott ki.
fennmaradó helyekért.
Fotó: Roberto Mancini közösségi oldala

A műsor

Európai világbajnoki selejtezők, 4. forduló:
* A csoport (ma, 21.45 óra): Luxemburg – Azerbajdzsán, Portugália
– Írország. A csoport állása: 1. Portugália 7 pont/3 mérkőzés (6-3), 2.
Szerbia 7/3 (7-5), 3. Luxemburg 3/2, 4. Írország 0/2 (2-4), 5. Azerbajdzsán 0/2 (1-3)
* B csoport (holnap): Grúzia – Koszovó (19.00), Svédország – Spanyolország (21.45). A csoport állása: 1. Spanyolország 7 pont/3 mérkőzés, 2. Svédország 6/2, 3. Görögország 2/2, 4. Georgia 1/3, 5.
Koszovó 0/2.
* C csoport (holnap, 21.45): Litvánia – Észak-Írország, Olaszország
– Bulgária. Az állás: 1. Olaszország 9 pont/3 mérkőzés, 2. Svájc 6/2,
3. Észak-Írország 1/2 (0-2), 4. Bulgária 1/3 (1-5), 5. Litvánia 0/2.
* D csoport (ma): Kazahsztán – Ukrajna (17.00), Franciaország –
Bosznia-Hercegovina (21.45). Az állás: 1. Franciaország 7 pont/3 mérkőzés, 2. Ukrajna 3/3, 3. Finnország 2/2, 4. Bosznia-Hercegovina 1/2
(2-3), 5. Kazahsztán 1/2 (1-3).
* E csoport (holnap, 21.45): Észtország – Belgium, Csehország –
Fehéroroszország. Az állás: 1. Belgium 7 pont/3 mérkőzés, 2. Csehország 4/3, 3. Wales 3/2 (2/3), 4. Fehéroroszország 3/2 (4-10), 5. Észtország 0/2.
* F csoport (ma, 21.45): Feröer-szigetek – Izrael, Moldova – Ausztria, Dánia – Skócia. Az állás: 1. Dánia 9 pont, 2. Skócia 5, 3. Izrael 4
(5-4), 4. Ausztria 4 (5-7), 5. Feröer-szigetek 1 (2-8), 6. Moldova 1 (213).
* G csoport (ma, 21.45): Törökország – Montenegró, Lettország –
Gibraltár, Norvégia – Hollandia. A csoport állása: 1. Törökország 7
pont, 2. Hollandia 6 (11-4), 3. Montenegró 6 (6-3), 4. Norvégia 6 (43), 5. Lettország 1, 6. Gibraltár 0.
* H csoport (ma, 21.45): Oroszország – Horvátország, Szlovénia –
Szlovákia, Málta – Ciprus. A csoport állása: 1. Horvátország 6 pont
(4-1), 2. Oroszország 6 (6-4), 3. Szlovákia 5, 4. Ciprus 4, 5. Szlovénia
3, 6. Málta 1.
* I csoport (holnap, 21.45): MAGYARORSZÁG – Anglia, Andorra
– San Marino, Lengyelország – Albánia. Az állás: 1. Anglia 9 pont, 2.
Magyarország 7, 3. Albánia 6, 4. Lengyelország 4, 5. Andorra 0 (1-8),
6. San Marino 0 (0-10).
* J csoport (holnap, 21.45): Liechtenstein – Németország, ÉszakMacedónia – Örményország, Izland – ROMÁNIA. Az állás: 1. Örményország 9 pont, 2. Észak-Macedónia 6 (9-4), 3. Németország 6
(5-2), 4. Románia 3 (5-6), 5. Izland 3 (4-6), 6. Liechtenstein 0.
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Ingyenes jogsegélyszolgálat

A Kisebbségi Jogvédő Intézet
képviselői minden hétfőn 10–13 és
szerdán 14–17 óra között fogadóórát tartanak, amikor a kisebbségi
jogaikban sérelmet szenvedett állampolgárok ingyenes jogsegélyszolgálatot kérhetnek. Az iroda
Marosvásárhelyen, a Bíróság (Justiţiei) utca 10. szám alatt, a 2. emeleten található, 6-os kapucsengő.
Az intézet képviselői a kisebbségi jogaik megsértését elszenvedő
állampolgárokat fogadják jogaik
érvényesítése érdekében.
Eddig az állampolgárok legtöbb
esetben az utcanévtáblák kihelyezésével, a zászló kitűzésével kapcsolatos sérelmeikkel fordultak az
intézethez, azonban ennél sokkal

szélesebb a paletta, hiszen kisebbségi létükben nagyon sokféleképpen
sértik meg az emberek jogait, amit
sok esetben – sajnos – természetesnek tartanak, s nem tesznek ellene.
Az intézethez többféle problémával fordulnak, például egy
olyan, Hargita megyében történt
esettel, amelyben az önkormányzat
régóta elmulasztott választ adni
földügyekkel kapcsolatos beadványokra. Kiderült, hogy az adott önkormányzat a román ajkúak
kérelmét megoldotta, míg a magyarokét nem.
Egy másik esetben a bűnügyi kihallgatáson részt vevő állampolgárnak, aki nem tud románul, a
rendőr azt üzente, hogy tanuljon

meg románul, holott a bűnügyi eljárásban alkotmányos joga, hogy
fordítót biztosítsanak számára.
Ismert az a nyilvánosságra került kolozsvári eset, amikor a magyar anyanyelvű anya és román
anyanyelvű apa közös felügyelettel
nevelik a gyermeküket, s az apa elérte a bíróságon, hogy a gyermek
román óvodába járjon.
Hasonló eset Marosvásárhelyen
is történt, hogy az apuka a 3 éves
gyermeket beíratta a román óvodába az anyuka beleegyezése nélkül. A furcsa az, hogy mindkét
szülő magyar anyanyelvű. Ez a
cselekedet nemcsak családjogi
visszaélésnek, hanem kisebbségjogi sérelemnek is minősül.

2,65 százalékos munkanélküliség
a megyében

A Maros Megyei Munkaközvetítő Hivatal az
elmúlt hónap végén 2,65 százalékos munkanélküliségi rátát regisztrált. Az összesen
6237 munkanélküliből 2945 nő. A munkanélküliek száma júniushoz képest enyhén növekedett.

Közülük 1609-en részesültek munkanélküli-segélyben, 4628-an semmilyen juttatást nem kaptak a
munkaközvetítő hivataltól.
A munkanélküliek lakhely szerinti megoszlása:
4452-en falun, 1785-en városon élnek, tehát több mint
kétszer annyi munkanélküli kerül ki a vidéki környezetből, mint a városiból.
A legtöbb munkanélküli a 40 és 49 év közötti korosztály tagja, 1699-en, ezt a 30–39 év közötti korosztály követi, több mint 1200 személy. A 25 év alattiak
között is elég magas a szám, megyeszerte 1104-en
nem helyezkedtek el a munkaerőpiacon. A legaktívabban foglalkoztatott kategória a 25–29 év közötti fiataloké, akik körében csak 345-en nem regisztrált
munkavállalók. Az 50–55 év közöttiek esetében jobb
a helyzet, mint a korábbi években, kevesebb mint

900-an szerepelnek a nyilvántartásban. Az 55 felettiek
esetében közel jár az ezerhez a munkanélküliek
száma.
Az állás nélküliek többsége az elemi iskolai végzettséggel rendelkezők közül kerül ki, a megyében ők
teszik ki a munkanélküliek csaknem felét. Az általános iskolai végzettségűek a 22 százalékát adják. A líceumi végzettséggel rendelkezők 15 százalékkal, míg
a szakiskolát végzettek közel 12 százalékkal szerepelnek a nyilvántartásban. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők csupán 4 százalékkal jelennek meg a
kimutatásban.
A Maros Megyei Munkaközvetítő Hivatal közleménye szerint közel 3 ezer munkanélkülinek a képzettség hiánya miatt nagyon kevés esélye van az
elhelyezkedésre, további 1570-en nehezen helyezkedhetnek el, és közel 1300 személy elhelyezkedési esélye közepesnek mondható, míg 530 személy könnyen
találhat munkát.
A megyei munkaközvetítő által ajánlott munkahelyek megtekinthetők a www.anofm.ro honlapon, továbbá az AJOFM Mureş Facebook-oldalán.

Idény után olcsóbb a tengerparti nyaralás

Szeptember elsején kezdődik, és október 15ig tart az a program, amely a nyári idény
után olcsóbban teszi lehetővé a tengerpari
nyaralást. A tengerpart mindenkié (Litoralul
pentru toţi!) kedvezményes nyaralás sokakat
csábít, egyrészt az alacsonyabb árak miatt,
másrészt pedig a tömegmentes, szellősebb
tengerpart okán.

Ilyenkor még kellemes az időjárás, a szállást olcsóbban kínálják. Az ajánlatokhoz a turisztikai irodákon keresztül lehet hozzájutni, azok ajánlhatnak
kedvezményes csomagokat, amelyek legkevesebb 6

ott töltött éjszakát kell tartalmazzanak. A közlemények szerint egy mamaiai vagy Eforie Nord-i szállás
két- vagy háromcsillagos szállodában személyenként
átlagban 240 lejbe kerül, míg Eforie Sud-on, Neptunon, Olimpon, Venuson, Saturnon, Jupiteren vagy
Mangálián ennél olcsóbban lehet foglalni. Saturnon
például éjszakánként 72, Eforie Nord-on 95 lejért
lehet szobát foglalni.
Az ajánlatokat érdemes átböngészni a litoralulromanesc.ro honlapon, mert a reklámokban szereplő
árak nem egyeznek meg azzal, amit végül a foglalás
kiad. Persze, a foglalási árak magasabbak.

Kiírta őszi pályázatait
a Communitas Alapítvány

A Communitas Alapítvány
művelődési, ifjúsági és utazástámogatási szaktestületeinél ismét lehet pályázni.

A tavaszi pályázati kiírásokon a
Communitas Alapítvány kilenc
szaktestületéhez közel 2000 pályázat érkezett, amelyekből 1332-t bíráltak el pozitívan, a beérkezett
pályázatok 67%-a kapott támogatást. A legtöbb pályázat kulturális
közösségépítő, valamint ifjúsági
programokra érkezett.
Ősszel újabb pályázatokat hirdetnek három szaktestületnél: a művelődésinél, az ifjúságinál és az
utazástámogatásinál.
A kiírásokon művelődési és ifjúsági programokra, rendezvényekre,
közösségépítő tevékenységekre, valamint oktatók, kutatók számára tudományos tanácskozásokon való
részvételre lehet pályázni.
A pályázatok benyújtási határideje: az utazástámogatás szaktestületnél szeptember 6., a művelődési
és az ifjúsági szaktestületnél szeptember 8.
A művelődési szaktestületnél hagyományőrző rendezvényekre, képzésekre, tapasztalatcserére, népfőiskolai képzésekre, műkedvelő és
hivatásos művészeti rendezvényekre, képzésekre és belföldi kiszállásokra, a magyar kulturális

örökséggel kapcsolatos versenyekre, vetélkedőkre, a magyar kultúra jeles évfordulóira szervezett
rendezvényekre, emlékjelhagyások
avatási ünnepségére, kulturális közösségfejlesztő tevékenységekre,
iskolák közötti kapcsolatok megerősítésére, a magyar épített kulturális örökség felmérésére és
népszerűsítésére, az Erdélyi Magyar Értéktárba való felvételhez
szükséges dokumentáció összeállítására, az „Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket”
program támogatására, művészettörténeti kutatásokra és a Magyar
Házak kulturális rendezvényeinek
segítésére lehet pályázni.
Az őszi kiírásra csak online lehet
benyújtani a pályázatokat a
www.communitas.ro oldalon elérhető pályázati felületen. A pályázati
feltételek ugyanitt olvashatók.
A tevékenységek és kiutazások
tervezésekor, valamint azok megvalósulásakor figyelembe kell venni a
hatályban lévő járványügyi szabályozásokat.
A pályázati kiírásokkal kapcsolatban további információk
igényelhetők a 0264-594-570-es,
0723-250-324-es, 0736-444-437-es
telefonszámokon, valamint a
communitas@rmdsz.ro
e-mailcímen.

Frissítették az országok
járványügyi besorolását

Az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) frissítette a
járványügyi
szempontból
kockázatos országok listáját,
ez vasárnap lépett érvénybe.
Svájc és Észak-Macedónia a
pirossal jelzett zónába került.

A CNSU határozata szerint szintén piros övezetbe került Azerbajdzsán, Liechtenstein, Guam, a
Bahamák, a Maldív-szigetek, Anguilla, valamint Saint Kitts és Nevis
a fertőzések incidenciájának megnövekedése miatt.
A vörös zónában található országok listáját Francia Polinézia vezeti,
ahol ezer lakosra 47 koronavírussal
fertőzött eset jut. Grúziában közel
17 ezrelékre, a Dominikai Köztársaságban 13, Koszovóban és Kubában 11, míg Izraelben és
Montenegróban több mint 10 ezrelékre nőtt az esetszám. Ezer lakosra
számítva Malajziában 9, Cipruson
6, Nagy-Britanniában és az Ameri-

kai Egyesült Államokban 5,9, Iránban, Kazahsztánban, Észak-Macedóniában, Mongóliában, Írországban 5 eset jut. Gibraltárban és Franciaországban 4,7, míg Puerto Ricóban, Thaiföldön és Görögországban
4,2 ezreléket regisztráltak. Monaco,
Líbia és Törökország is 3,9 ezreléknél tart, míg Svájcban 3,7 ezreléket,
Spanyolországban és Izlandon 3,5,
Portugáliában 3,2, Marokkóban 3,1,
a Maldív-szigeteken 3 ezreléket
jegyeztek.
Sárga zónának számít mostantól
Bulgária, Szerbia, Albánia, Örményország, Szlovénia, Fehéroroszország, Japán, Palesztina, a
Fülöp-szigetek, Mauritius, KeletTimor, a Brunei Szultanátus,
Guyana és Bermuda – tette közzé a
korona.rmdsz.ro
A CNSU tájékoztatása szerint a
lista augusztus 29-én, vasárnap lépett hatályba. A teljes lista megtekinthető a CNSU honlapján.

Szeptember 13-án kezdődik
a beutaltak kezelése

Továbbra is lehet igényelni
a gyógykezelést

Illusztráció

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár
kifüggesztette azon személyek
jegyzékét, akik szeptember 1–16.
között gyógykezelésre utaznak az
idei 12. széria keretében. A 159 jogosult szeptember 2–7. között veheti át a kezelési jegyet.
A nyugdíjasok és alkalmazottak
Szovátán, Tusnádfürdőn, Kovásznán, Algyógyon, Május 1.-en, Căciulatán, Olăneşti-en, Herkulesen,

Buziáson, Dornavátrán kapnak kedvezményes árú gyógykezelést.
A 12. szériában Maros megyének
kiutalt kezelési jegyekből hét maradt meg, 2-2 Amarára, Bizuşára,
Pucioasára, illetve egy Aknasugatagra.
Az érdekeltek időben érdeklődjenek a nyugdíjpénztárnál, mert ezeken az üdülőtelepeken szeptember
13-án kezdődik a kezelés.
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Albisi Eczken Sándor, a kisemberek pártfogója

Emlékállítás Eckentelepen (Marosludas)

A 19. század végén, a 20. század
elején a magyar királyi kincstár telepítési célra földbirtokokat vásárolt;
az akciót az 1894-es telepítési törvény V. törvénycikkelye szabályozta. A kezdeményező az akkori
földművelésügyi miniszter, dr. Darányi Ignác volt, aki a magyarországi
gazdálkodás reformját léptette érvénybe. A törvény első paragrafusa
szerint „már létező községeknek
hozzátelepités által leendő megnagyobbitása céljából” Marosludas
mellett négy telepet alakítottak ki:
Andrássy-, Belső-, Ecken- és Mezőalbistelepet.
A kincstár megvásárolta ifj. gróf
Andrássy Gyula képviselő marosludasi és marosbogáti 3722 katasztrális hold 1444 négyszögöl birtokát,
illetve Albisi Eczken Sándor földbirtokos 1408 kat. hold 1046 négyszögöl nagyságú földjeit, amelyek a
Fundatura dűlőben, illetve Mezőszengyel irányában helyezkedtek el,
a Tagok dűlőben (vö. Lovas S. 1908,
237–238, 401). A birtokot 316 ezer
koronáért adta el, és elrendelte, hogy
halála után a kincstár a fennmaradó
206 ezer koronát fordítsa telepítési
célokra: „…az ország Erdély részében a Mezőségen birtokot vásárolni
és (...) telepítési czélokra felhasználni” (vö. Lovas S. 1908: 401–
410). A birtokán kialakított telepeket
a kérése szerint nevezték el.
A megkérdezett marosludasi lakosság és a telepesek leszármazottainak emlékezetében Eczken Sándor
mint a földjeit eladó egyik földtulajdonos jelenik meg, akinek nevét viseli a két telep, Eckentelep és a
származási helye szerint elnevezett
Mezőalbistelep.
A lokális emlékezetben nem él
olyan történet, amely kitérne a földbirtokos személyére, cselekedeteire,
viszont a korabeli sajtóban több hír
is megjelenik róla.
Kicsoda Albisi Eczken Sándor?
A marosbogáti református temető
egyik sírköve szerint Albisi Eczken
Sándor a Gothus Eczken családból
származott, és 1837. január 13-án
született, a születés helye ismeretlen.
Halálának éve nincs felvésve, viszont az Ellenzék 1907. augusztus
19-i számában olvashatunk erről:
„Albisi Eczken Sándor földbirtokos
folyó hó 17-én d.u. 3 órakor, életének 72-ik évében rövid szenvedés
után elhunyt Marosludason” (Ellenzék. 1907. XXVIII. évf., 188. szám).
Ezt a dátumot megerősíti a marosludasi református halotti anyakönyvi
bejegyzés is.
A marosbogáti református anyakönyvekben három beírást találunk:
házasságkötése Belényesi Rózával
(1881), Zoltán nevű fiának (1882) és
feleségének halála (1886).
Amit a sajtóból tudunk
A média célja a tudósítás, a közérdekű hírek terjesztése. Megjelenése után a nyilvánosság szervezését
vállalta magára (vö. Habermas, J.
1993: 9). A sajtóanyag mint egyetlen
forrásanyag megnevezésének jogosultságát a rendelkezésünkre álló
kevés dokumentum támasztja alá.
A birtokok eladását megelőzően
nagyrészt erdélyi lapokban olvashatjuk a nevét, míg az 1901 első felében
aláírt szerződést követően a történelmi Magyarország különféle napiés heti, vidéki vagy fővárosi lapjaiban is felbukkan valamilyen, nevéhez köthető hír. A vizsgált időszak
meghatározásakor figyelembe vettem Eczken Sándor nevének első
sajtóbeli említését, a birtok eladásának, illetve a földbirtokos halálának
időpontját. Így két nagy csoportra
oszthatjuk a róla megjelenő anyagot:
1. a még életében publikált sajtóköz-

lemények (1875–1907) és 2. a halála
után közreadott írások (1907 – napjaink).
A birtok eladását megelőző évek
(1875–1901)
Az áttekintett időszakban 30 alkalommal olvashatunk Eczken Sándorral kapcsolatos hírről. A cikkek
többsége a kolozsvári lapokban jelent meg.
Eczken Sándor nevét először
1875-ben olvashatjuk a regionális
sajtóban, amikor a marosludasi önkéntes tűzoltóegylet javára szerveztek táncvigadalmat. Nyárádi Dénes
pénztárnok felsorolta azok nevét,
akik felülfizetéssel támogatták a rendezvényt, ezek között találjuk Eczken Sándort is (Magyar Polgár.
1875. IX. évf. 39. szám).
Az 1875 és 1900 közötti időben
Eczken Sándor 16 alkalommal adományozott különböző célokra táncmulatságokon. A táncmulatságokat
Marosludason, Marosbogáton szervezték az önkéntes tűzoltóegylet, az
olvasóegylet, a marosludasi felsőnépiskola, a népiskola könyvtárának
megalapítása, a marosludasi és mezőbodoni református egyház
javára, továbbá a marosludasi
református templom építésére.
Az említett időszakban három
esetben távolabb élők megsegítésére is jótékonykodott. Az
1879-es szegedi árvízkárosultak, illetve a város megsegítésére (Magyar Polgár. 1879.
XIII. évf. 66. szám), 1883-ban
a bukovinai magyarok részére
Marosludasról csak ő küldött
5 forintot (Ellenzék. 1883. IV.
évf. 64. szám), továbbá
ugyancsak egyedül ő támogatta Marosludasról 1895-ben
a horvát börtönben sínylődő
magyar vasúti munkásokat
(Budapesti Hírlap. 1895. XV.
évf. 331. szám).
1894 májusában kirobbant
egy majdnem három hónapig
elhúzódó vita a Kolozsvár hasábjain egy Veritas néven publikáló személy és a marosludasi
református birtokosok között. Veritas 1894. május 28-án hosszasan értekezett a marosludasi református
egyház megmentéséről (Kolozsvár.
1894. VIII. évf. 122. szám). A terjedelmes bevezető után rátért a fájó
pontra, amely az egyház fenntarthatóságát ecsetelte. Veritas a nagyurakat hibáztatta, akik nem akarták
tovább támogatni az egyházat, holott
az elején nagy lelkesedéssel fogadták az ügyet. Majd kitért arra, hogy
Eczken Sándor volt az egyetlen, aki
előre megjósolta az egyház nehéz
sorsát, azt indítványozva, hogy várjanak a templom és a papilak megépítésével, amíg anyagilag meg nem
erősödik a közösség.
Június 9-én, ugyancsak a címlapon, megjelent Eczken Sándor válasza is (Kolozsvár. 1894. VIII. évf.
131. szám). Írásában öt pontba
szedte érveit, melyek segítségével
tisztázni szerette volna mindazt, amit
Veritas nyilatkozott. Meglátása szerint a közösség nem rendelkezett
elengendő alappal egy ekkora befektetés szerencsés lebonyolításához.
A továbbiakban a református birtokosok is reagáltak az őket ért vádakra (Kolozsvár. 1894. VIII. évf.
149. szám), Veritas pedig három
egymást követő számban megjelenő
válaszával zárta a kört (Kolozsvár.
1894. VIII. évf. 157., 158., 159. számok).
A Veritas által elindított cikksorozatból nemcsak a korabeli marosludasi református egyház nehézségeiről, belső konfliktusairól szerzünk tudomást, hanem Eczken Sándor személyéről, jelleméről, elveiről

is, továbbá egy tőle származó írást is
olvashatunk. Veritas csak szuperlatívuszokban beszélt Eczken Sándorról, megalapozva azt a beszédmódot,
amely 1901-ben, a birtok eladásakor
újra előtérbe került.
Az említett huszonöt esztendőben
alig volt év, amikor Eczken Sándor
ne jótékonykodott volna. Elmondható tehát, hogy Albisi Eczken Sándor nemcsak birtokainak kezelője,
hanem a magyar nemzet sorsát szívén viselő filantróp, aki részt vett a
közösségi életben, és legjobb tudása
szerint szolgálta azt.
A birtok eladásának éve (1901)
1901-ben összesen 47-szer olvashatjuk Eczken Sándor nevét a magyar és román sajtóközleményekben. A kilenc fővárosi és a kilenc vidéki magyar lapból négy erdélyi kiadású. Az erdélyi román
sajtóban is közzétették a telepítési
akció mozzanatait, így a nagyszebeni Foia Poporului három egymást
követő vasárnap számolt be a Marosludas mellé tervezett magyar telepítésről, a földbirtokosokról,
illetve egy külön cikk erejéig felvá-

zolta Eczken Sándor előéletét (Foia
Poporului. 1901. IX. évf. 9. szám).
A magyar nyelvű cikkekben mind
előnyös fényben tüntetik fel Eczken
Sándort, tehát pozitív képet alkotnak
róla: nemeslelkű, életerős, kiváló,
híres mintagazda; neve, akarata,
egyénisége súllyal bír; nagy nevű erdélyi adományozó; egy emberélet
tisztes munkájának gyümölcsét hazája és nemzete boldogítására, erősítésére ajánlotta; nemes egyszerűségben élt, szorgalmasan dolgozott
és most áldoz; a magyar ember hazaszeretetének szimbóluma: Eckenfalva; a jótékonyság apostola, a kis
emberek pártfogója. Nemzeti hősként kezdik ünnepelni, olyan személyként, aki a magyar nemzet
megerősödését, boldogulását tűzte ki
életcéljául, és ennek érdekében cselekedett.
A marosvásárhelyi Székely Lapok
kiküldött tudósítója 1901. február
24-i írásában a telepítés és az adományként elhíresült cselekedet mellett az Eczken tiszteletére rendezett
ünnepségről is részletesen beszámolt. A címlapon megjelenő közleményben helyet kapott egy rövid
életrajzi ismertető is, amely szerint
Eczken Sándor 64 évesen, 1873-ban
került Marosludasra, báró Bánffy
Béla uradalmára mint gazdatiszt. Az
uradalmat fix adminisztráció mellett
bérelte, a báró halála után pedig 350
ezer koronáért megvásárolta (Székely Lapok. 1901. 41. évf. 17.
szám). A nagyszebeni Foia Poporului is leközölte ezeket az információkat, annyi különbséggel, hogy
Eczken a birtok megvásárlásához
kölcsönt vett fel többek között ma-
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Augusztus 29-én, vasárnap Eckentelepen (Marosludas) kopjafát állítottak Albisi Eczken Sándor földbirtokos tiszteletére.
Az eseményen részt vett a csíkszeredai főkonzulátus képviseletében
dr. Balogh Attila Márton konzul. Tóth Mária Orsolya néprajzkutató
Eczken Sándor életét bemutató előadást tartott, a kopjafát Czirmay
Csaba Levente református esperes leplezte le. Táncolt a marosludasi
Hajdina néptáncegyüttes, muzsikált a marosludasi Haricska zenekar.
Ezután a jelenlévőket bőségesen megvendégelték.

rosludasi és mezőszengyeli románoktól. A birtok eladásakor pedig ezt
a kölcsönt kellett törlessze. A birtok
eladása nagyon meglepte a marosludasiakat, hiszen a birtokon 12 mezőszengyeli román család is dolgozott,
amelyek most vehetik a világot a
nyakukba. Az Andrássy-birtokról is
az a hír járta, hogy adósság terhelte,
ezért a gróf, jó áron, eladta a magyar
államnak. A két nagy földbirtok eladása sok helybéli föld nélküli
román család vesztét okozta, hiszen
legtöbben ezek bérléséből éltek meg.
A telepítés fenyegetést jelentett az itt
élő románság részére (Foia Poporului. 1901. IX. évf. 9. szám).
Az 1901-es év első felében megjelenő hír mennyiségi mutatói tisztán
tükrözik a sajtó véleményformáló
hatalmát, erejét, mellyel a közvéleményt irányította. 19, politikai, gazdasági, társadalmi, vegyes tartalmú,
független, közérdekű vagy akár élclap vállalta fel Eczken Sándor cselekedetének híresztelését. A román sajtóban a
földbirtokos tettét érintő elismerő szavakkal a telepítés
veszélyeit emelték ki, és mintegy cselekvésre buzdították
a román elitet.
A birtok eladásától
napjainkig (1901–2021)
1901-ben elkezdik az Andrássy- és Eczken-birtokok befásítását, majd a telepítéshez
szükséges munkálatokat, így
a sajtó figyelme erre a tevékenységre, a különféle pályázatok kihirdetésére terelődött.
1902-től minden hírverés a
telepítési akcióval köthető
össze, viszont az év márciusában I. Ferenc József királyi
elismerésben részesíti Albisi
Eczken Sándort: „a telepítés
terén tanúsított hazafias áldozatkészségéért” (Budapesti Közlöny. 1902.
XXXVI. évf. 69. szám).
1903-ban újra feltűnik Eczken
Sándor neve egy nagyobb összegű
adományozás kapcsán, amikor a
kassai Rákóczi-szobor építésére
gyűjtöttek (Magyarország. 1903. X.
évf.).
Ugyanebben az évben kezdik hirdetni országszerte a Marosludas
melletti telepek elfoglalási feltételeit.
Ettől az évtől kezdődően, 2021-ig,
már csak három alkalommal olvashatunk Eczken Sándorról mint magánszemélyről. Az első két alkalom
az 1907-es esztendőhöz kötődik. Haláláról, illetve a nagyenyedi Bethlen
Gábor Református Kollégium javára
létesített százezer korona értékű családi ösztöndíjáról közölt a média.
Egy 1909-es bejegyzés az Eczken-örökösök felhatalmazásából
meghirdetett ingatlanok eladásáról
értesítette az olvasókat (Székely
Lapok. 1909. XLIX. évf. 129. szám).
1996-ban megjelent egy román
nyelvű cikk az erdélyrészi telepítésekről. A szerző, dr. Ranca Ioan, két
bekezdés erejéig az Eczken Sándorral kötött szerződés előnyeit taglalta.
A telepek leszármazottjai 2021
februárjában ünnepelték meg az andrássytelepi református és római katolikus templomban a két birtokossal
kötött örök adásvevési szerződés
aláírásának 120. évfordulóját. A
megemlékezés gondolatát a Tóth
Mária Orsolya doktori disszertációjához szükséges forrásdokumentumok feltárása tette lehetővé, ugyanis
2019-ben került elő az ifj. gróf Andrássy Gyulával kötött szerződés, így

mindkét birtokossal kötött dokumentum tartalma ismertté vált. Az
évforduló jó alkalomnak bizonyult
Eczken Sándorral kapcsolatban az
eddigi ismeretek összegzéséhez.
A szerződéskötést követő időszak,
a kezdeti fellángolás ellenére is, inkább az új telepítvényről, illetve az
ott élőkről szól, mintsem azokról a
személyekről, akiknek köszönhetően
megvalósulhattak ezek a telepek.
Következtetések
Amint az áttanulmányozott sajtóanyag (129 cikk) is bizonyítja, Albisi
Eczken Sándor marosludasi földbirtokos népszerűsége abból ered, hogy
bekapcsolódott a korabeli aktuális
közéleti eseményekbe és diskurzusba. Tetteivel alátámasztotta a kortársai részéről érkező elismerés,
tisztelet jogosultságát.
Albisi Eczken Sándor teljes életét
a jótékonykodás határozta meg, a
róla szóló diskurzus ennek fényében
bontakozott ki. Bár a földbirtok eladását követően a sajtóorgánumok
egyike sem említi az 1901 előtti filantróp magatartását, mégis mint
nagylelkű adakozót mutatják be. A
szerződéskötést követő nagyszabású
ünnepélyt leszámítva, a marosludasi
közösség nem ünnepli, nem beszél
róla 1995-ig, a telepítés 90. évfordulójára megszervezett rendezvényig,
akkor is csak úgy említik mint egyikét azoknak a birtokosoknak, akik
nemes céllal eladták földjeiket a magyar állami kincstárnak, hogy az
majd magyar kisbirtokosokat telepítsen erre a zömében románok lakta
vidékre. A lokális emlékezetben, a
közelmúltig, csak mint Eckentelep
és Mezőalbistelep egykori birtokosa
jelent meg. A róla elnevezett két
telep, Eckentelep és Mezőalbistelep
méltó produktumai egy emberélet
munkájának, az egykori telepesek
leszármazottai pedig méltón ünnepelhetik azt a személyt, aki mindezt
lehetővé tette. Eczken Sándor szavai
ma is értékes felismerésnek bizonyulhatnak: „Hadd boldoguljon, erősödjék a magyar e hazában.
Szaporuljanak
kisbirtokosaink.
Ezeknek végelgyengülése a haza
pusztulását jelentené. Lökést akartam adni a földmivelési kormány
által kezdett telepitési mozgalomnak
és példát mutatni másoknak hasonló
cselekedetekre...” (Hazánk. 1901. 8.
évf. 50. szám).
Írta és előadta:
TóthMáriaOrsolya
néprajzkutató
Forrás:
1. Az 1894-es telepítési törvény V. törvénycikkelye: https://net.jogtar.hu/ezerev-torveny?docid=89400005.TV&searc
hUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D34 (utolsó megtekintés: 2021.
augusztus 25.)
2. Lovas Sándor: A legujabb állami telepitések Magyarországon, Darányi Ignácz M. Kir. Földmivelésügyi Miniszter
megbizásából. A m. kir. földmivelésügyi
miniszter kiadványa, Budapest, Pallas
Részvénytársaság Nyomdája, 1908,
235–270, 401–410.
3. Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Vizsgálódások a polgári társadalom egy
kategóriájával kapcsolatban. Századvég,
Gondolat, Budapest, 1993.
4. Ranca, Ioan: O strategie a deznaţionalizării românilor: schimbarea structurii etnice predominant româneşti a
Transilvaniei prin colonizări, Marisia,
1996, 25. 197–210. Internetes elérhetőség:
https://www.dacoromaniaalba.ro/nr31/o_strategie.htm (utolsó
megtekintés: 2021. ápr. 27.)

10 NÉPÚJSÁG___________________________________________________ KÜLFÖLD ____________________________________________ 2021.szeptember1.,szerda
Az utolsó amerikai gépek is elhagyták Afganisztánt

Fedélzetén katonákkal és a még
Kabulban maradt diplomáciai személyzettel az utolsó amerikai katonai repülőgépek is elhagyták
Afganisztánt – jelentette be a
washingtoni védelmi minisztérium hétfői sajtótájékoztatóján
Frank McKenzie tábornok, a
Közép- és Dél-Ázsiáért is felelős Középső Parancsnokság vezetője.

„Befejeztük az Afganisztánból történő
kivonulást és az amerikai állampolgárok,
harmadik országból származó állampolgárok és a kiszolgáltatott helyzetben
lévő afgánok evakuálására irányuló
missziót” – mondta a tábornok.
„Az utolsó C-17-es (katonai szállító
repülőgép) augusztus 30-án, washingtoni idő szerint délután fél négykor szállt
fel a Hamid Karzai Nemzetközi Repülőtérről, és a személyzet utolsó tagjait szállító repülőgép éppen most hagyja el az
afgán légteret” – tette hozzá.
A tábornok kiemelte: a katonák evakuálása befejeződött, de továbbra is segítenek elhagyni Afganisztánt azoknak
az amerikai állampolgároknak, akik távozni akarnak, illetve afgánoknak, akik
erre jogosultak. McKenzie azt mondta:
„A ma esti kivonulás egyszerre jelenti az
evakuálás katonai részének, de annak a
közel 20 éves missziónak is a végét,
amely Afganisztánban röviddel 2001.
szeptember 11-e után elkezdődött. Nagy

árat fizettünk érte. A veszteség 2461
amerikai katonai és civil áldozat, valamint több mint 20 ezer sérült. Sajnos az
Iszlám Állam-Horászán Tartomány nevű
terrorszervezet öngyilkos merénylője
még a múlt héten is 13 katona halálát
okozta. Ma tisztelgünk áldozathozataluk
előtt, és emlékezünk a hősies teljesítményükre” – mondta.
Az amerikai haderő augusztus 14-én
kezdte meg az evakuálást, és az azóta eltelt 18 nap alatt 79 ezer civilt mentettek
ki az országból a kabuli repülőtéren keresztül. Közülük hatezer amerikai állampolgár volt, 73 ezer pedig afgán civil és
más országok állampolgára.
„Az amerikai és a koalíciós repülőgépek együtt több mint 123 ezer polgári
személyt evakuáltak, és mindezt a repülőteret biztosító és működtető amerikai
katonai szolgálatok tették lehetővé” –
jegyezte meg McKenzie.
A tábornok beszámolt arról, hogy a
Kabulból induló utolsó öt evakuációs járatot a még Afganisztánban tartózkodó
amerikai állampolgárok közül egy sem
érte el, mert nem jutott el a repülőtérre,
sőt, az utolsó járatok indulásakor már
egyáltalán nem volt kit elvinni onnan.
Az Egyesült Államok tavaly, Donald
Trump elnöksége idején állapodott meg
az afgán kormány ellen harcoló tálibokkal a kivonulásról, közel húszévnyi katonai beavatkozás után. Az iszlamista
lázadók viszonzásképpen megígérték,

hogy felhagynak a fegyveres támadásokkal, és részt vesznek az afganisztáni
felek közötti béketárgyalásokon. A tárgyalások mindazonáltal megrekedtek,
nem sikerült kézzelfogható eredményt
elérni, és a támadások sem szűntek meg.
Joe Biden amerikai elnök április közepén jelentette be, hogy az amerikai
csapatok a New York-i terrortámadás huszadik évfordulójáig, idén szeptember
11-ig kivonulnak Afganisztánból, azonban később augusztus 31-re módosította
az időpontot.
A tálibok májusban indítottak átfogó
offenzívát a kormányerők ellen, kihasználva, hogy az Egyesült Államok vezette
nemzetközi haderő megkezdte a kivonulást az országból. Egyre nagyobb területeket vontak uralmuk alá, kiszorítva az
ellenállást alig tanúsító kormányerőket,
végül augusztus 15-én harc nélkül vonultak be Kabulba, Afganisztán fővárosába.
A kivonulással kapcsolatban a politikusok, a média és a közvélemény részéről is komoly kritikák érték a Joe Biden
vezette adminisztrációt. Különösen azután erősödtek fel a kritikus hangok,
hogy csütörtökön az Iszlám Állam-Horászán Tartomány öngyilkos merénylője
robbantást követett el a zsúfolásig megtelt kabuli repülőtér egyik kapujánál.
A merénylet több mint száz áldozatot
követelt, köztük 13 amerikai katona
életét. (MTI)

Európai vezetők az afgán konfliktus várható migrációs hatásairól

A héten az EP-ben:

Afganisztán,
jogállamiság,
az EU saját forrásai

Az afganisztáni helyzetről, az EU új, saját bevételi forrásaira vonatkozó javaslatok késéséről és a jogállamiságról vitáznak a héten az
EP-képviselők.

Az amerikai katonák Afganisztánból való kivonását
követően a kabuli repülőtéren elkövetett merénylet
több mint 100 ember halálát okozta, és tovább növelte
a feszültséget az országban, ahonnan a tálibok hatalomra kerülése óta tömegek próbálnak elmenekülni.
A helyzetet a külügyi szakbizottság, a fejlesztési szakbizottság és az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség szerdán értékeli.
A jogállamiság helyzetéről a tagállamokban az állampolgári jogi szakbizottság szerdán konzultál Didier Reynders igazságügyi biztossal. A találkozón
megvitatják azt is, hogy a Bizottság által 2017-ben
(Lengyelország) és 2018-ban (Magyarország) elindított 7. cikk szerinti eljárások nyomán van-e előrelépés
az európai értékek betartását illetően.
A költségvetési szakbizottság kedden Johannes
Hahn költségvetési biztost kérdezte a digitális illetékre
és a szén-dioxid-határt kiigazító intézkedésre vonatkozó javaslatok késedelméről. A javaslatok célja az
EU új saját bevételi forrásainak bevezetése. (mózes)
(Forrás: Európai Parlament)

Uniós biztos: meg kell akadályozni az újabb migrációs válság kialakulását

EU-nak együtt kell működnie a
nemzetközi szervezetekkel annak
érdekében, hogy biztosítson elegendő forrást és kapacitást az Afganisztánban élő embereknek. Véleménye szerint a helyben adott segítség megelőzheti az illegális
migránsok áradatát és az embercsempészeti hálózatok megerősödését. Nyomatékosította azonban,
hogy az uniónak kötelessége befogadni azokat, akik a szövetséges
csapatokat segítették AfganisztánA biztos kifejtette: a tagállamok- ban.
nak átfogó megközelítést kell kiMerkel: a hazájuk közelében
dolgozniuk az afgán válságra vonatkozóan, de „minél előbb kell csele- kell segíteni a menekülteknek
Az otthonukhoz minél közelebb
kedni, mielőtt tömegek érkeznének
az EU külső határaihoz, és a ter- kell segíteni az afganisztáni tálib
rorszervezetek megerősödnének”. fordulat miatt menekültté váló emJohansson kiemelte, hogy a nemzet- bereknek – mondta Angela Merkel
közi szervezetek segítségével forrá- német kancellár kedden Berlinben.
A kormányfő Sebastian Kurz
sokat, támogatást kell mozgósítani
Afganisztánba és az azzal szomszé- osztrák kancellárral tartott sajtótádos országokba a rászorulók meg- jékoztatóján kiemelte, hogy az
uniós belügyminiszterek keddi értesegítésére.
„Abban a helyzetben vagyunk, kezletén Németország azt az álláshogy meg tudjuk akadályozni azt, pontot képviseli, hogy „lehetőleg
hogy az 2015-ös menekültválság- sok embernek a hazájához közel
hoz hasonló helyzet alakuljon ki, de kell biztosítani a humanitárius ellárögtön kell cselekednünk” – húzta tás lehetőségét”.
Merkel hangsúlyozta, hogy a mealá.
Hozzátette: azokat az embereket, nekültek előre meghatározott csoakik közvetlen veszélynek vannak portokba, kontingensekbe rendezett
kitéve, minél előbb más országban befogadásáról majd csak akkor
kell biztonságba helyezni, ezért a lehet tárgyalni, amikor már látható,
bizottság a következő hetekben le- hogy milyen nemzetközi menekülttelepítési fórumot fog szervezni az ügyi folyamatok indulnak be a tálib
uniós tagállamokkal.
hatalomátvétel miatt.
Margarítisz Szkínász, az európai
Minden támogatás „jó és fontos”,
életmódért felelős uniós biztos arról amelyet az Afganisztán térségében
beszélt, hogy az afganisztáni hely- fekvő országoknak lehet biztosítani
zetet nem az EU idézte elő, azonban a humanitárius segítségnyújtásra.
jelentős kihatással lehet az unióra Ugyanakkor az ENSZ menekültis. Kiemelte: a válság rávilágított ügyi főbiztossága (UNHCR) szerint
arra, hogy az EU tagállamainak egyelőre nem is a határokon átívelő,
minél előbb el kell fogadniuk az új hanem a belső migráció a „nagy
menekültügyi csomagot, amelyre probléma” – tette hozzá Angela
vonatkozó javaslatait múlt szeptem- Merkel. Ezzel kapcsolatban hangberben mutatta be az Európai Bi- súlyozta, hogy az egészségügyi és
zottság.
humanitárius szállítmányok AfgaHangsúlyozta továbbá, hogy az nisztánba juttatásához „létfontosAz Európai Uniónak és tagállamainak meg kell akadályozniuk újabb migrációs és
humanitárius válság kialakulását, amely egyben biztonsági kockázatokkal is járhat –
nyilatkozta Ylva Johansson, az
Európai Bizottság belügyekért felelős biztosa, az afganisztáni helyzettel kapcsolatos rendkívüli belügyminiszteri tanácskozásra érkezve
kedden Brüsszelben.

ságú” a kabuli nemzetközi reptér
üzemeltetése.
A német kancellár elmondta,
hogy a napokban tárgyalásokat
folytattak több európai ország, köztük Nagy-Britannia, Franciaország,
Hollandia és Olaszország kormányával arról, hogy miként lehet közösen létrehozni „átmeneti, vagy
egy erősebb” képviseletet Kabulban
azzal a céllal, hogy állandó legyen
a kapcsolat a tálib vezetéssel.
Ez nem jelent diplomáciai elismerést, csupán az érintkezés csatornáinak megszilárdítását – húzta alá
Angela Merkel.
Szólt arról is, hogy kormánya
leginkább arra összpontosít, hogy
rendezze a német hadsereg (Bundeswehr), a segélyszervezetek és
más német szervezetek helyi segítői
és családjaik helyzetét. Egyelőre a
csoport nagysága is bizonytalan, 10
és 40 ezer fő közötti lehet, és nem
tudni, hogy mennyien akarják elhagyni a hazájukat.
Sebastian Kurz kijelentette, hogy
kormányának álláspontja ismert és
változatlan, azaz Ausztria továbbra
is elzárkózik újabb afgán menekültek befogadásától. Hozzátette, hogy
az osztrák kormány is azt tartja a
legfontosabbnak, hogy a menekülteknek a hazájukhoz minél közelebb biztosítsák a támogatást.

Macron szerint a várható
migrációs hullám
nem hasonlító a 2015-öshöz

Emmanuel Macron francia elnök
szerint a tálibok afganisztáni hatalomátvétele miatt nem várható
olyan tömeges migráció Európa
felé, mint amilyen 2015-ben alakult
ki a szíriai háború miatt.
„Nem gondolom, hogy a várható
helyzet összehasonlítható a 2015össel, mert Afganisztán nem Szíria,
és mert már az elmúlt években is
voltak nagyon erős afgán migrációs
hullámok” – mondta a köztársasági
elnök a TF1 kereskedelmi televízió

vasárnap esti híradójában sugárzott
interjúban.
„Az biztos, hogy több ember próbál meg majd Európába jutni, és
próbára teszi befogadóképességünket” – tette hozzá. Megerősítette,
hogy Franciaország be kívánja fogadni a tálibok által fenyegetett afgánokat. „Ez feltétel nélküli, meg
kell tennünk, és mindig meg is tettük” – fogalmazott. Azt is jelezte,
hogy még „több ezer olyan nőt és
férfit kell védelem alá helyezni”,
akik azért vannak veszélyben, mert
korábban Franciaországnak dolgoztak, vagy mert az emberi jogokért
küzdenek Afganisztánban.
„Minden megtettünk, amit tudtunk. De megoldást kell még találnunk partnereinkkel és a tálibokkal
is tárgyalva arra, hogy ezek az emberek elhagyhassák Kabult, illetve
Afganisztánt, és védelem alá kerüljenek” – mondta Macron két nappal
azután, hogy Franciaország, más országokhoz hasonlóan, befejezte a
kabuli repülőtéren végzett evakuációs műveleteit.
A köztársasági elnök leszögezte,
hogy a további kimenekítések érdekében a tálibokkal megkezdett tárgyalások nem jelentik azt, hogy
Franciaország el fogja ismerni a
tálib rezsimet. Annak ugyanis olyan
előfeltételei lennének Macron szerint, mint az emberi jogok és az
afgán nők méltóságának tiszteletben tartása.
A várható migrációs nyomás
miatt a francia elnök szerint „Európának jobban meg kell szerveznie
magát”. Bírálta – nem megnevezve
– az Egyesült Államokat is, amiért
a kimenekített afgánok befogadását
olyan országokra terheli, amelyekből Európába juthatnak el könnyen,
nem pedig az Egyesült Államokba.
„Egyesek a balkáni országokba
érkeznek, időnként más hatalmak
kérésére. Ezen a területen nagyon
határozottnak kell lennünk. Európa
ki fogja venni a részét a terhekből,

de nem veheti át mindenkiét” –
mondta Macron, arra utalva, hogy
az Egyesült Államok nevében Koszovó vállalja afgán menedékkérők
befogadását.
A francia elnök az ENSZ-től azt
kérte, hogy támogassa az Afganisztánnal szomszédos országokat, ahol
a legtöbb afgán menekült él.
„Pakisztánban és Iránban több
ezer menekült van. Ezeket az országokat segítenünk kell az ENSZ keretein belül, hogy integrálni tudják
őket lakosságukba” – mondta.
Újságírói kérdésre Emmanuel
Macron úgy vélte, hogy a migráció
jelenségét nem szabad összekeverni
a terrorfenyegetettséggel.
„Időnként van kapcsolat, vannak
olyan emberek a közelmúlti vagy a
régebbi bevándorlási hullámokból,
akik a legrosszabbat követik el
hazánkban. Ugyanakkor nagyon
egyértelműen különválasztom ezt a
két jelenséget” – hangsúlyozta Emmanuel Macron.
„Az elmúlt években Franciaországban a merényleteket elsősorban
elszigetelt egyének hajtották végre,
akiket befolyásolhattak külföldi (internetes) tartalmak, de nem voltak
olyan összeesküvések, amelyeket
külföldről szerveztek meg” – hívta
fel a figyelmet. „Óvatos vagyok,
minden megtörténhet” – ismerte el
ugyanakkor.
Az interjúra azonnal reagált Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés
elnöke, aki Emmanuel Macron
egyik legfőbb kihívója lehet a jövő
évi elnökválasztáson.
„A bevándorlás és a terrorizmus
közötti kapcsolat nem anekdotikus,
mint ahogy Emmanuel Macron szavaiból tűnhet. Meg kell akadályozni, hogy migrációs útvonal
nyíljon, és befogadó állomásokat
kell nyitni az Afganisztánnal határos országokban: ezt követeli Franciaország és Európa biztonsága” –
írta a Twitteren az ellenzéki politikus. (MTI)
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Katasztrófa sújtotta állammá nyilvánították Louisianát

Trópusi viharrá gyengült hétfőre az Ida hurrikán

Trópusi viharrá gyengült hétfőre az Ida hurrikán az egyesült államokbeli Mississippi
állam délnyugati részén, de
továbbra is heves záporokra
lehet számítani, amelyek
„életveszélyes áradásokat”
okozhatnak – jelentette be
hétfőn az amerikai Nemzeti
Hurrikán Központ (NHC).

A hurrikán okozta károkról egyelőre nem készült el a pontos összesítés, de az amerikai média
beszámolói szerint az Ida „letarolta” Louisiana államot, miután
partot ért a Mexikói-öbölnél fekvő
Port Fourchonban. Az ötfokozatú
Saffir-Simpson-skálán négyes erősségű hurrikán óránként több mint
240 kilométeres sebességű széllökésekkel érte el a déli tagállam partjait. A hurrikán következtében a
partvidéken található utak járhatatlanná váltak, ugyanis víz alá kerül-

tek. A lezúduló csapadék nagy területeket árasztott el, a vihar fákat
döntött ki, megrongálta az elektromos vezetékeket, amelynek következtében New Orleans városa
sötétségbe borult.
Helyi idő szerint vasárnap az
egész város áramellátása megszűnt,
miután mind a nyolc távvezeték
meghibásodott, amely áramot szállít New Orleansba – jelentette az
Entergy Louisiana közműszolgáltató.
Az egyesült államokbeli áramszünetek nyomon követésére létrehozott PowerOutage.us című
honlap adatai szerint vasárnap késő
este több mint egymillió otthon és
vállalkozás maradt áram nélkül.
LaToya Cantrell, New Orleans
polgármestere arra kérte a városban
élőket, hogy maradjanak otthon
vagy a menedékhelyeken, mert a
városban – az áramszolgáltatás hiá-

AMAROSMEGYEISZOCIÁLISésGYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁGversenyvizsgáttartakövetkezőmegüresedett
állásokbetöltésére:
– SZOCIÁLIS MUNKÁS – két állás a Venus (Maros) védett otthonban;
– ÁLTALÁNOS ORVOSASSZISZTENS – egy állás a sürgősségi beavatkozási, visszaélés, elhanyagolás, emberkereskedelem, migráció
elleni, a gyermekvédelmi segélyvonalat működtető osztályon, a sürgősségi befogadási központban;
– ÉJSZAKAI FELÜGYELŐ – egy állás a MATERNA központban.
Sajátoskövetelmények:
SZOCIÁLIS MUNKÁS: középfokú végzettség érettségi diplomával;
szolgálati idő legkevesebb öt év; hajlandóság váltásban való munkára
hátrányos helyzetű emberekkel.
ÁLTALÁNOS ORVOSASSZISZTENS: posztliceális egészségügyi
végzettség vagy azzal egyenértékű oklevél általános orvosasszisztens
szakon; szolgálati idő a szakmában legkevesebb egy év; érvényes, a
romániai általános orvosasszisztensek, bábák és egészségügyi asszisztensek rendje által kibocsátott engedély a szakma gyakorlására.
ÉJSZAKAI FELÜGYELŐ: általános iskolai végzettség; szakmai tapasztalat vagy szolgálati idő nem szükséges.
Írásbeli:2021.szeptember23-án10órakor;
Állásinterjú: legtöbb négy munkanappal az írásbeli és/vagy gyakorlati vizsga után.
A dossziékat szeptember14-én15óráig kell benyújtani.
További információ a 0265/213-512, 0265/211-699-es
telefonszámon. (-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

APAVINGSOLUTIONS bővíti csapatát, ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS SZAKEMBERT és SEGÉDMUNKÁST alkalmazunk. A megfelelő munkatárs versenyképes bérezésre, jó munkakörülményekre
számíthat. Részletek a 0747-888-559-es telefonszámon. (65865-I)
ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz MUNKATÁRSAT a termelésbe. Tapasztalat nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0756-128-307. (-I)

nya miatt – „bizonytalan a helyzet”.
Hasonlóképpen nyilatkozott Shawn
Ferguson rendőrfőnök, aki éberségre intette honfitársait. Közölte
azt is, hogy a rendőrség a fosztogatás megakadályozása végett megnöveli a járőrök létszámát.
A Louisiana államban található
Lafourche megye kórházában az
áramkimaradás miatt az egészségügyi dolgozók kénytelenek voltak
manuálisan lélegeztetni az erre szoruló betegeket, és közben egy másik
emeletre is el kellett költöztetniük
őket.
A szintén Louisiana államban található Ascension megyéből jelentették ez idáig az egyetlen halálesetet. A helyi seriff irodája arról
számolt be, hogy egy 60 éves férfi
életét vesztette, amikor a vihar fát
döntött a házára.
A vihar érkezése előtt szinte az
összes tengeri olajkitermelést felMISSISSIPPI 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)

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

ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forga-

lomból való törlését vállalom. Tel.

0748-882-828. (12914-I)

ELADÓ Ileana varrógép olcsón, 3 db

bicikli és villanymelegítős gyógyle-

pedő. Tel. 0771-443-554. (12971)

50 l-es boroskorsó, két fűnyíró gép,

9–16 óra között a 0771-443-554-es
telefonszámon. (12972)

MINDENFÉLE

KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (-I)

KLARA gyógyító és javasasszony Marosvásárhelyen
tartózkodik, sokak kérésére. Garantáltan a legnagyobb
gyógyító erővel rendelkezik, a leghatásosabb rituálékkal és
gyógyírekkel segít rövid időn belül. Jeruzsálemben a
megoldott
ügyekért
varázsgömbbel
jutalmazták.
Kötéseket, átkokat old fel, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, kibékíti a szétvált
családokat. Segít depresszió, alkoholizmus, impotencia,
káros szenvedélyek, epilepszia stb. esetén. Hívja
bizalommal, élete garantáltan jobbra fog fordulni,
meghallgatásra talál, segít, hogy vágyai megvalósuljanak,
érzelmi és pénzügyi gondjai megoldódjanak.
Köszönetnyilvánítások:
Monica Maros megyéből hálás Klara asszonynak, mert
ismét együtt lehet szerelmével; Matei Ákosfalváról köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Magdolna Régenből köszöni, hogy a 28 éves fia jó útra tért,
megszabadult a rossz társaságtól; Ágnes Jeddről hálás, mert újból együtt van
férjével; Bogdan Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyult az impotenciából;
Ghizela Szovátáról köszöni, hogy megszabadította a depressziótól, és élete rendbe
jött.
Hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

függesztették, és Louisiana, valamint Mississippi államok part menti
kikötőit lezárták.
John Bel Edwards, Louisiana
kormányzója hétfőn, a közösségi
médiában közzétett közleményében
azt üzente az állam lakosainak,
hogy a hurrikán után a romok eltakarítása „meglehetősen hosszú
megpróbáltatás lesz”. Edwards szerint az állami erőfeszítések továbbra
is az életmentésre irányulnak.
„Nyilvánvaló, hogy az Ida hurrikán
nagyon erős ütést vitt be. Megérkezése után sajnos mindent megtett,
amit előzetesen ígértek vele kapcsolatban” – tette hozzá a kormányzó.
Edwards arról is írt: tisztában van
azzal, hogy még mindig vannak,
akik arra várnak, hogy kimentsék
őket. Emberek ezreit, a Nemzeti
Gárda tagjait és a szövetségi katasztrófaelhárítási
ügynökség
(FEMA) munkatársait vezényelték

a tagállamba, hogy segítsenek a kutatásban és a mentésben. „Jelenleg
több ezer ember tartózkodik vízimentőkön és hajókon, valamenynyien kereséssel és mentéssel
foglalkoznak. Több tucat helikopter
van a levegőben, és az állam mindent megtesz annak érdekében,
hogy eljussanak a segítségre szoruló személyekhez” – fogalmazott
a kormányzó.
Joe Biden amerikai elnök vasárnap este katasztrófa sújtotta állammá nyilvánította Louisianát a
hurrikán pusztítása miatt, és a helyreállítási munkákhoz elrendelte szövetségi segély kiutalását – jelentette
be vasárnap este a Fehér Ház. Az
elnök vasárnap délután a FEMA
washingtoni központjában elmondott beszédében ígéretet tett arra,
hogy előteremtik az összes szükséges eszközt a mentéshez és a helyreállításhoz. (MTI)

MEGEMLÉKEZÉS

ELHALÁLOZÁS

Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember 1-jére BALÁZS
BÁLINT
halálának
12.
évfordulóján. Szép emléke,
gondviselő szeretete örökre
élni fog szívünkben. Akik
ismerték, gondoljanak rá
kegyelettel. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (12963-I)

„Évek múlnak el, bennem
mégis létezel,
emlékeid nem törli semmi el.”
Szomorúan emlékezem augusztus 31-én volt férjemre, a
bedei születésű HAVADTÖI
ISTVÁNRA (Pisti), aki már öt
éve hogy itthagyott, és elment
az örök hazába. Mindazok,
akik ismerték, szerették, kérem, gondoljatok rá egy percet.
Emléked
legyen
áldott,
pihenésed csendes!
Olgi. (12928-I)

ELADÓ egy 2 méteres kerti létra, több

Lucznik elektromos varrógép. Érdeklődni

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat.

Tel.

0744-121-714, 0265/218-321, 0766214-586. (5000)

HÁZTETŐKET készítünk, cserélünk,

javítunk, cserépforgatást, építkezési

munkát végzünk 15% kedvezménynyel. Tel. 0756-703-359. (12896-I)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-

tást vállalok. Tel. 0755-825-502.

(12924-I)
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Ezernyi emlék,
mely nyomot hagy bennünk.
Sok
millió
szó,
melyet
felidézve
könnyes lesz a szemünk.
Csillagnyi mosoly,
melyet szereztél nekünk,
köszönjük Istennek, hogy
voltál nekünk.
Szívünk soha el nem múló
fájdalmával emlékezünk szeptember 1-jén a nyárádszentannai
SZÁSZ
PÉTERRE
tragikus halálának 10. évfordulóján. Drága szép emlékét
szívünkben őrizzük.
Szerettei. (12872-I)

Szomorú szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték és tisztelték drága édesanyámat,
BULACU MAGDA
tanárnőt,
hogy 85 éves korában Kolozsváron elhunyt.
Temetése szeptember 1-jén,
szerdán 13 órakor lesz a marosszentgyörgyi temetőben. Aggódó
szeretetének és intelmeinek melegségét szívemben hordozom.
Lánya, Krisztina. (12968-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
testvér, nagynéni, unokatestvér,
sógornő,
özv. dr. ALBU TIBORNÉ
szül. ORBÁN ROZÁLIA (Babu)
2021. augusztus 28-án, 91 éves
korában váratlanul elhunyt Cegléden. Hamvait egy későbbi időpontban
helyezzük
örök
nyugalomra Marosvásárhelyen, a
református temetőben.
Testvérei: József, Zoltán
családjukkal együtt. (12969-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
BREZSÁN CSABA
az Imatex és Aquaserv volt dolgozója életének 65. évében csendesen megpihent. Temetése
szeptember 2-án, csütörtökön 13
órakor lesz a református temetőben, református szertartás szerint.
Szomorú szívvel búcsúznak tőle:
édesanyja, felesége, gyermekei,
testvére és kicsi unokái, valamint
a közeli, távoli rokonok és szomszédok.
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek.”
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (12973-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájdalommal, együttérzéssel és a feltámadott Jézus Krisztusban való
reménységgel őszinte részvétünket fejezzük ki Bartha Évának és
családjának szeretett ÉDESANYJA elvesztése miatti fájdalmában.
A Szent Balázs Alapítvány kuratóriuma és munkatársai. (22767-I)
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KOBAK KÖNYVESBOLT

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

2021. szeptember 6-9. között Szászrégen önkormányzata és az Anton
Badea Néprajzi Múzeum kreatív műhelysorozatot szervez különböző néprajzi
témákkal, KreatívésmultikulturálisMarosmegyecímmel.
A projektnek az a célja, hogy megismerjük és megismertessük a helyi, de
más megyékbeli anyagi és szellemi kulturális örökséget is, tekintve, hogy
identitásunk közös forrásból ered. Kifejezik több nemzedék népi kreativitását,
bemutatva néhány szokáson és kézműves csoporton belüli értékeket, munkatechnikákat, díszítőmotívumokat, alapanyagokat, termékeket.
Egyes mesterségeket régóta gyakorolnak nemcsak Maros megyében,
hanem az ország egész területén, ezek többnyire az alapfoglalkozásokhoz
kapcsolódva fejlődtek. Fokozatosan különültek el, és jellegzetessé váltak,
meghatározó jeleivé a kulturális-etnikai sajátosságoknak, amelyek lehetőséget
kínálnak számunkra, hogy megértsük az ezeken a tájakon élők életmódját,
lelkivilágát, gondjait és azt, hogy mi foglalkoztatta őket.
Ezért hívtunk kézműveseket Maros megyéből, Sárpatakról, Hodákról,
Szászrégenből, de Hargita megyéből is. A program a következőket tartalmazza:
Szeptember 6., hétfő, 10–13 óra – vesszőkosárfonó műhely
sárpataki mesterrel
Szeptember 7., kedd, 10–13 óra – fazekasműhely
korondi fazekasmesterrel
Szeptember 8., szerda, 10-13 óra – kulináris műhely,
szász konyha – Hanklich (szász lepény) készítése
Szeptember 9., csütörtök, 10-13 óra – furulyakészítő műhely
hodáki mesterrel
Szeretettel meghívjuk Önt, velünk együtt vegyen részt ezeken
a tevékenységeken!
Tisztelettel és elismeréssel Roxana Man menedzser

