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Jedden a fő cél az infrastruktúra fejlesztése

5,3 millió eurót sikerült megpályázni

Felújítják
a körtvélyfáji
haranglábat

Az egyházmegye, a gyülekezet felvállalná a költségek fedezését, azonban
– tekintettel arra, hogy műemléknek
van nyilvánítva – számos szaktanulmányt kell elkészíttetni ahhoz, hogy a
műemlékvédelmi bizottság jóváhagyja
a munkálatokat.

____________2.
Közös református
és evangélikus
zsinat

Oktatási intézményeik fenntartása
mellett tett fogadalmat a Romániai Református Egyház és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház közös
zsinata, amelyet 446 év után először
tartottak meg kedden Kolozsváron.

____________3.
Árva Bethlen Kata

Árva Bethlen Kata összetett, izgalmas
személyiségű nagyasszony, memoárés imádságíró, feleség, anya, gyógyító. Bonyhán született 1700-ban,
Szent Katalin napján, vagyis november 25-én.

István részletesen beszámolt lapunknak az eddig
kifejtett munkáról.
– A tevékenységemet alaposan felépítettem.
A mandátum első felében a tervezésen volt a fő
hangsúly. A megvalósítást ugyanis, a legtöbb
esetben, a papírmunka előzi meg. Így első lépésként a beruházások előtanulmányainak kellett
nekilátni. Sok nagy projektnek kezdtünk neki, a
Mezey Sarolta
finanszírozási projektjeink 70 százalékát pozitíEgy év után mérleg készült arról, hogy az van bírálták el, 30 százalékára még várjuk az
elöljárónak mit sikerült megvalósítani abból, eredményt. Egyetlen pályázatunkat sem utasíamit annak idején vállalt. Kérdéseinkre Bányai tották vissza. Eddig 5,34 millió eurót sikerült le-

Jedd községben egy évvel ezelőtt Bányai
István vette át a polgármesteri tisztséget. Már a kampányban megfogalmazta,
hogy az önkormányzat a település fejlesztésére, az infrastruktúra kiépítésére,
a hátrányos társadalmi helyzetű emberek felzárkóztatására helyezi a hangsúlyt.
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hívni, ami óriási előrelépést jelent a helyi költségvetésben.
– A nyertes pályázatok között szerepel a csatornahálózatra nyert összeg. Ezzel a közel
egymillió euróval a község melyik részében
építik a csatornahálózatot, milyen hosszan,
hány lakost lát el a szolgáltatás, és hány család csatlakozik erre?
– Csatornahálózat létesítésére nyertük meg a
pénzt, a víz bevezetése után ez a legnagyobb kihívás, óriási szükséglet a jeddieknek, és nagy figyelemmel kezelem ezt a kérdést. A PNDR
(Folytatás a 4. oldalon)

Törvényjavaslat
„medveügyben”

A székelyföldi medveveszély ügyében terjesztett törvényjavaslatot a parlament elé az
RMDSZ frakciója, amelyben az éves kilövési
kvóták rendszeres meghatározását és a vadkárok megtérítésének javítását kezdeményezik –
derült ki az RMDSZ keddi hírleveléből.

A törvénytervezet nem oldja meg a jelenlegi „vészhelyzetet”, de elejét venné annak, hogy a jövőben hasonló helyzet alakulhasson ki – mutatott rá Korodi
Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, volt
környezetvédelmi miniszter. A politikus a környezetvédelmi tárca sürgős fellépését kérte. Arra hivatkozott,
hogy a tavaly érvénybe lépett, a medvepopuláció kilövésére vonatkozó tiltás komoly közösségi feszültségekhez vezetett, hiszen az állam semmilyen alternatívát
nem nyújt a székelyföldi medveállomány ritkítására.
„Sürgős hatósági intézkedésekre van szükség Székelyföldön, hiszen túlzottan elszaporodtak a medvék, és
veszélyesek az emberi életekre. A kilövési kvótára azért
is szükség van, mert másként nem lehet hatékonyan kezelni ezt az állapotot. Gondot jelent az is, hogy az állatok által okozott károkért nem vállal senki
felelősséget, és nem kompenzálja az érintetteket az
állam” – idézte a frakcióvezetőt az RMDSZ hírlevele.
Magyar Loránd, a képviselőház mezőgazdasági bizottságának
tagja
rámutatott:
az
RMDSZ
(Folytatás a 4. oldalon)

____________7.
A szabadban
dolgozók védelme

A 2001. évi 436-os törvény előírásai
szerint az extrém hőmérsékleti értékek időszakában az alkalmazottak
egészségi állapotának megőrzése érdekében a munkavédelmi előírásokat
be kell tartani.

____________8.

Téves irányzék

Benedek István

A vállalkozói szféra egyharmadát fizetésképtelenségbe sodorná az új pénzügyminiszternek a cégadózás
megváltoztatását célzó ötlete. Ezt a következtetést a
banki és pénzügyi elemzők egyesületének elnöke vonta
le, aki a 2015-ös pénzügyminisztériumi statisztikák alapján készített felmérést. Ebben csak általános adatokra
tért ki, de azokból is látható, hogy ha bevezetnék a nyereség helyett az üzleti forgalom utáni adózást, az cégvészt idézne elő, elsősorban a kis- és közepes vállalkozói
réteg körében.
De ennek a változtatásnak kicsi az esélye. No nem
azért, mintha az adóinkból élő politikusokat annyira érdekelné a sarki vegyeskereskedő, vagy az udvar sarkában felállított sufnijában izzadó kisiparos sorsa, hanem
azért, mert ezzel a multik érdekeit sértené, így a kezükre
fognak csapni. Az előbb említett felmérés szerint például
a teljes vállalkozói szféra üzleti forgalmának kétharmadát a céghalmaz felső 1%-a valósítja meg. Ezeknek a
cégeknek a 60%-a tartozik a multik közé, amelyeknek
alacsonyabb az adóterhük a hazai vállalkozásoknál. Ez
a helyzet nem csak nálunk áll fenn, hanem nagyjából az
egész unióban, de a világ más fejlett részein is hasonló,
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma EMESE és SAROLTA,
holnap CSABA napja.
CSABA: régi magyar személynév, valószínűleg török eredetű,
jelentése: pásztor, kóborló.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

A Nap kel
5 óra 35 perckor,
lenyugszik
21 óra 17 perckor.
Az év 186. napja,
hátravan 179 nap.

BNR – 2017. július 4.

Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 270C
min. 130C

1 EUR

4,5788

100 HUF

1,4847

1 USD

1 g ARANY

4,0361
158,8356

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Még lehet igényelni
a tejtermelési támogatást

Július 7-ig lehet benyújtani a támogatási igényt az APIAközpontokhoz mindazon jogi és/vagy magánszemélyeknek, magán- (PFA) és egyéni, illetve családi
vállalkozásoknak, amelyek a következő feltételeket teljesítik: rendelkeznek a kérvény benyújtásának határidejéig az
országos gazdasági jegyzékben szereplő legkevesebb
három, legtöbb kilenc fejőstehénnel. Igazolják, hogy 2015.
április 1. és 2016. március 31. között legkevesebb négy
tonna tejet eladtak. Szerepelnek az állategészségügyi jegyzékben (ANSVSA-kód) és rendelkeznek egy tejfeldolgozó
egységgel megkötött szerződéssel, ami bizonyítja, hogy a
termelt tejet értékesítik. Eddig a Maros megyei APIA-nál
mintegy 1300-an igényeltek támogatást tejtermelésre.

Pályázatokat nyert a MOGYE

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
négy pályázatát bírálták el kedvezően, így az oktatási intézményt összesen 500.000 lejes támogatásban részesíti
az Oktatásügyi Minisztérium az egyetemeknek szánt támogatási alapjából. A támogatásból az egyetemi oktatáson
belüli társadalmi esélyegyenlőség megteremtésére, szakmai tanácsadásra, a felsőfokú oktatás nemzetközivé tételének népszerűsítésére, a diákok vállalkozásainak
támogatására, valamint a diákok számítógépes nyilvántartásának korszerűsítésére vonatkozó projekteket támogatják az Oktatásügyi Minisztérium intézményfejlesztési
alapjából.

Jogi tanácsadás

Ma 16 órakor szerkesztőségünk székhelyén (Dózsa
György utca 9. szám, II. emelet, 57-es iroda) jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket
és az üggyel kapcsolatos valamennyi iratot.

Válogató

A marosvásárhelyi ASA Futballklub tehetségválogatást tart
2007-ben született gyermekeknek szeptember 1-jéig hetente kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 9 órától
a Víkendtelepen levő 1-es műfüves pályán. Sportfelszerelés szükséges. Érdeklődni Ştian Dorin edzőnél lehet a
0745-754-750-s telefonszámon.

Beiratkozás
a Kántor-Tanítóképzőbe

Július 3-án megkezdődött a beiratkozás a Marosvásárhelyi
Kántor-Tanítóképző Főiskolába, a Károli Gáspár Református Egyetem kihelyezett tagozatára. A tanító-óvodapedagógus szakon összesen 40 helyre (15 nappali és 25
csökkentett képzésidejű) várják a jelentkezőket. A kántor
szakot nappali tagozaton a református, római katolikus,
unitárius és evangélikus hallgatók közül bárki felveheti. A
posztliceális rendszerű kántor szakra 10 helyre jelentkezhetnek református, 5 helyre pedig unitárius felekezetűek.
Az alkalmassági vizsgákra július 14-én kerül sor. Bővebb
információ a tanintézet titkárságán: tel. 0265-215278, email: kantortanito@gmail.com, honlap: www.ktkf.ro.
Hírszerkesztő: Vajda György

Felújítják a körtvélyfáji haranglábat

Több mint tizennyolc évi szolgálat után Körtvélyfáján nyugdíjba
készül Szász Attila lelkipásztor,
a Görgényi Református Egyházmegye esperese. Nehéz lenne
összegezni mindazt, amivel
Szász Attila és felesége, Annamária hozzájárultak a község és
a környék lelki, vallási és művelődési életéhez.

Vajda György

Körtvélyfáján már a 17. reneszánsz
kórustalálkozót szervezik, ami saját
kezdeményezés. Sikerült elkészíteniük
a közösség és külföldi egyházak támogatásával a gyülekezeti házat, ahol
számos egyházi és világi tevékenység
zajlott az évek során, a nőszövetségi,
az ifjúsági rendezvényeken át a kézműves-foglalkozásig, bútorfestésig, de
voltak kiállítások, kulturális események is tucatjával. A körtélyfájai gyülekezet a 2016-os adatok szerint 1162
lelket számlál. Jelenleg is több mint 60
gyerek jár vallásórára. Igaz, az egyházi
statisztika azt igazolja, hogy rohamosan apadunk. Míg a tavaly négy keresztelő volt csupán, 26-an távoztak az
élők sorából, és csupán heten kötöttek
házasságot.
Május 14-én nagy esemény volt
Körtvélyfáján, a püspöki vizitáció keretében látogatást tett a faluban Kató
Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Az eseményre több mint
300-an mentek el. Jelen volt az egyházmegye több mint 30 lelkipásztora.
Szász Attila esperesnek még maradt
egy adóssága a gyülekezettel szemben.
Elindították az eljárást a körtvélyfáji
templom udvarán álló XIX. század
eleji fa harangláb felújítására.
Az egyházmegye, a gyülekezet felvállalná a költségek fedezését, azonban – tekintettel arra, hogy
műemléknek van nyilvánítva – számos

szaktanulmányt kell elkészíttetni
ahhoz, hogy a műemlékvédelmi bizottság jóváhagyja a munkálatokat. A
haranglábat 1768-ban vásárolták Alsóbölkényből. Nemcsak a zsindely,
hanem a faszerkezet is felújításra szo-

Fotó: Vajda György

rul. Ha a munkálat elkészül, a felújított
templommal és a gyülekezeti házzal
együtt több évtizedes gyümölcsöző
munkát igazoló örökséget hagy majd
utódjának a nyugdíjba vonuló Szász
Attila esperes.

Tájépítészeti kiállítás a Sapientián

Július 6-án, csütörtökön 12 órától a marosvásárhelyi Sapientia EMTE aulájában az egyetem tájépítészeti karán
végzett diákok államvizsga-dolgozataiból összeállított
munkákból nyílik szemléltető kiállítás.
Az érdeklődők kastélykertek, épületegyüttesek, vá-

rosrészek, utcák környezetének revitalizációs terveit
láthatják. Jelen lesz a budapesti dr. Fekete Albert tájépítészmérnök, illetve dr. Jámbor Imre tájépítész,
volt dékán, valamint a kar jelenlegi oktatói és a hallgatók.

A Környezetvédelmi Alap igazgatósága 50 Maros megyei kérvényt fogadott el a 2016. október 10–24. közötti
pályázati kiíráson, amelyben az érdekeltek a klasszikus
zöldházprogram keretében támogatást igényeltek újrahasznosítható energián alapuló fűtésrendszerek beszerelésére.
A listát a Környezetvédelmi Alap honlapján tették közzé.
A Maros megyeiek jegyzéke megtalálható a
htttp://www.afm.ro/programe/program_program_casa_ver
de/2017/28_06_2017/mures_28_06_2017.pdf elérhetőségen. A pályázat nyertesei július 4-étől számítva 60 napon
belül a személyazonossági igazolványaikkal kell jelentkezzenek szerződéskötésre a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség Hídvég utca 10. szám alatti székhelyén. Ha
nem jelennek meg a megadott határidőn belül, elvesztik a
támogatást, és a listán levő következő személy kerül előnyösebb helyzetbe. Kapcsolattartó Ioana Baciu (0265-314984 – 123-as mellékállomás).

A marosvásárhelyi Studium-Prospero Alapítvány pályázatot hirdet Szatmárnémetiben dolgozó szakorvosoknak,
gyógyszerészeknek, valamint művészeti területen dolgozó
fiatal szakembereknek három kétszobás (69 m2) és három
egyszobás (39 m2) lakás elfoglalására a Studium Szolgálati
Lakások épületegyüttesben, amely Szatmárnémetiben az
Eugen Ionesco utcában épült a Bethlen Gábor Alap és a
Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával.
A lakhatási támogatás két évre pályázható meg, egyszeri
meghosszabbítással. A szükséges dokumentumok tanulmányozhatóak a Studium honlapján. A pályázás határideje
2017. augusztus 25., 15:30 óra. A pályázati iratcsomót személyesen vagy postán, illetve futárszolgálattal kell eljuttatni a Studium-Prospero Alapítvány Központi Hivatalába
(540066 Marosvásárhely, Gen. Gheorghe Avramescu utca,
11. szám). Érdeklődni az office@studium.ro e-mail-címen
és a 0730-627-439 telefonszámon lehet.

Közzétették a zöldházprogram
nyerteseinek listáját

RENDEZVÉNYEK

Emlékeim pixelben

Még látogatható Kucsera Jenő, a Marx József Fotóklub
fotósának a marosvásárhelyi vár Szűcsök bástyájában
június 8-án megnyílt egyéni, jubileumi kiállítása. Akik érdeklődnek a vizuális művészetek iránt, hétfő kivételével
naponta 11–18 óra között tekinthetik meg a Vártemplom
mögötti bástya emeletén berendezett tárlatot.

Lakhatási lehetőség
Szatmárnémetiben

Lukács Sándor-Lucky
karikatúrái

Július 9-én, vasárnap déli 12 órakor nyílik meg a Bolyai
téri unitárius egyházközség Dersi János termében a
sepsiszentgyörgyi Lukács Sándor-Lucky karikatúrakiállítása. Az alkotót és munkáit Székely Szabó Zoltán színművész, író mutatja be. Közreműködik Kárp György
színművész és Lőrinczi György gitárművész. A tárlat július 22-ig tekinthető meg.
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Közös református és evangélikus zsinat
résztvevői hálát adtak az elmúlt fél évezredért, és megerősítették, továbbra is felvállalják a reformátorok örökségét.
A protestáns teológia dísztermében tartott zsinat résztvevőit Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, a
Romániai Református Egyház Zsinatának
ügyvezető elnöke köszöntötte. Elmondta:
a két erdélyi protestáns egyház múltbeli
együttműködéseinek közege a szükséghelyzet volt, alapja a közös nyelv és a
közös protestáns örökség, mozgatórugója
a keresztény szeretet. Felhívta a figyelmet, hogy az ünnepi alkalom célja nem
csak a hálaadás és emlékezés, hanem a

lutheránusok és reformátusok közös jövőjének keresése is. Rámutatott: a történelem viharai között tartósnak bizonyuló
kötelékeket tovább erősítik, és a lelkészképzésre fektetik a hangsúlyt.
Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a Magyarországi Református Egyház nevében
köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében kiemelte, a reformáció abban különbözött más forradalmaktól, hogy az
elcsendesedés jegyében folyt, Isten ölelésének csendjéből pedig bátorság, újítások, küzdelmek, világra szóló változások
indultak el. (MTI)

forgatókönyve valósulhat meg, ami
Nagy-Britannia teljes kiválását jelenti.
Ez a brit gazdaságnak és az Európai Uniónak is nagyon rossz lenne – hangsúlyozta Gálik Zoltán, kifejtve: ez olyan
helyzetet teremtene, amelyben vámok,
bürokratikus akadályok nehezítenék a
megmaradt kereskedelmet.
A Sunday Telegraph című konzervatív
vasárnapi lap írt arról, hogy a brit kormány akár felállni is kész a tárgyalóasztaltól az Európai Unióval folytatott
kilépési tárgyalásokon, hogy megmutassa, milyen kemény tárgyalópartner.
A lap, amely forrását nem nevezte
meg, úgy értesült, hogy a kormány egyik
magas rangú tisztviselője még az előrehozott választás előtt tájékoztatta a brit

vállalati vezetőket arról, hogy az EU
pénzügyi követelései miatt a kabinet
akár a tárgyalások megszakítására is hajlandó még az év vége előtt.
A lépést a Downing Street elsősorban
„hazai fogyasztásra” szánja, hogy megmutassa: keményen tárgyal az EU-val.
A lap úgy tudja: Theresa May miniszterelnök egyik közeli munkatársa tájékoztatta erről a cégvezetőket, de a
választás utáni átalakításokat követően
az illető már nem dolgozik a kormánynak. A Downing Street egyelőre hivatalosan nem kommentálta az értesülést.
Névtelenséget kérő kormányzati források arról biztosították a lapot, hogy a tárgyalások megszakítása nem szerepel a
kormány tervei között. (MTI)

szági Redzikowóba telepítendő rakétavédelmi pajzs kérdése is.
A kétoldalú tárgyalások másik fő témája az amerikai cseppfolyós gáz (LNG)
szállítása. Az északnyugat-lengyelországi Swinoujsciében tavaly létesült, a
tervezett észak-déli gázfolyosó csomópontját képező gázkikötő júniusban fogadta
az
első
amerikai
LNG-szállítmányt.
A Fehér Ház a múlt héten jelentette
be, hogy Trump Varsóban szorgalmazni
fogja az amerikai földgázexport növelését a kelet-közép-európai régió számára.
A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó
Gary Cohn gazdasági főtanácsadó szerint ezzel Moszkva gázszállítási monopóliumát, s vele politikai befolyását is
korlátoznák a térségben.
Andrzej Duda egy hétfőn megjelent
lapinterjúban a gázszállítmányokról
szólva kijelentette: jó üzletet akar kötni,
amely „győztes-győztes hatással jár,
ahogy az amerikaiak mondják”.
Az energetikai együttműködés lesz az
egyik témája a kétoldalú tárgyalásokat
követő Három Tenger csúcsértekezletnek is, amelyen Trump csütörtök délelőtt
vesz részt. Ott 12 kelet-közép-európai
EU-tagállam, a négy visegrádi ország
mellett a három balti állam, valamint
Ausztria, Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia elnökeivel találko-

zik. Bejelentések szerint Csehország és
Litvánia alacsonyabb szinten képviseltetik magukat.
Andrzej Duda szerint Donald Trump
nagy jelentőséget tulajdonít KeletKözép-Európának. A térségbeli államok
üzleti és beruházási érdekeinek összehangolását és képviseletét szolgáló
Három Tenger Kezdeményezés vonzó
lehet a gazdasági diplomáciát előtérbe
helyező washingtoni kormányzat számára – állapította meg Krzysztof
Szczerski, a lengyel államfő kabinetfőnöke és külügyi államtitkára.
A Lengyelországban élő Matthew
Tyrmand amerikai politológus és közgazdász szerint az, hogy az amerikai
elnök Kelet-Közép-Európába látogat,
fontos politikai jelzés. Washington azt
üzeni vele: „ismerjük a történelmeteket,
értjük kultúrátokat”, azt, hogy a kommunista múltú államok meg akarják őrizni
szuverenitásukat.
Az amerikai elnök csütörtök délután
beszédet intéz a lengyelekhez az 1944es varsói felkelés során fontos szerepet
betöltött Krasinski téren, ahol jelen lesznek a csúcstalálkozó résztvevői, valamint
Beadta
Szydlo
lengyel
miniszterelnök és Jaroslaw Kaczynski, a
kormánypárt elnöke is. Ez lesz Donald
Trump első felszólalása Európában ilyen
széles nyilvánosság előtt. (MTI)

a hazai bulvárújságok szalagcímei fontosabbak voltak annál a próbálkozásnál,
hogy komolyan vehető szerepet
játsszunk Európa színpadán” – fogalmazott a kancellár.
Kern beszédében elsősorban az unió
átalakítását szorgalmazta, főként a gazdasági és valutaunió megvalósítását, valamint
az
uniós
államok
adópolitikájának koordinálását. Kiállt a
méltányos adóztatás mellett, és az adó„Az utóbbi években Ausztriában túl paradicsomok, valamint a nagyvállalanagyot kortyoltunk a populizmusból, és toknak biztosított kedvezmények ellen

foglalt állást. Negyedik pontként azt
szorgalmazta, hogy az uniós államokban
egymáshoz hasonlatos jóléti szint valósuljon meg. Ötödik és hatodik javaslatként az igazságos kereskedelmi politika,
valamint az európai értékek védelme
mellett állt ki. Utóbbiban meglátása szerint a liberalizmus és a demokrácia elválaszthatatlan egymástól. A kancellár
rövid távú megoldásként utolsóként említette a külső határok határozott védelmét,
és
a
menekültútvonalak
ellenőrzését. (MTI)

Oktatási intézményeik fenntartása mellett tett fogadalmat a Romániai Református Egyház és a
Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház közös zsinata, amelyet 446 év után először tartottak
meg kedden Kolozsváron.

A szervezők közleménye szerint a zsinat elfogadott egy nyilatkozatot, amelyben a két protestáns egyház vezetői
elkötelezték magukat a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és az egyéb egyházi
oktatási intézmények további fenntartása
mellett. A reformáció 500. évfordulója
jegyében szervezett ünnepi rendezvény

Brexit

A tárgyalások jegelése
a legsúlyosabb kilépéshez vezet

A Corvinus Egyetem docense szerint ha valóban felállnak a tárgyalóasztaltól a britek, a legkeményebb Brexit valósulhat meg.

Gálik Zoltán az M1 aktuális csatorna
hétfő reggeli műsorában azt mondta:
Nagy-Britannia Európai Unióból való
kiválásával kapcsolatban még mindig bizonytalanság van az Egyesült Királyságban. Az Európai Unióval való
tárgyalások menetrendje már megvan,
de már sok idő eltelt – emelte ki a szakértő, aki szerint másfél év még a kevésnél is kevesebb idő arra, hogy
végigvigyék a tárgyalásokat.
A szakértő szerint ha a britek valóban
felállnak a tárgyalóasztaltól és „jegelik a
tárgyalásokat”, a legkeményebb Brexit

Trumppal tárgyalnak a térségbeli államfők Varsóban

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Varsóban részt vesz a
Három Tenger csúcstalálkozón,
amelyen a kelet-közép-európai államfőkkel megvitatja a transzatlanti
kapcsolatok,
az
infrastrukturális és energetikai
együttműködés
kérdéskörét,
ezenkívül Andrzej Duda lengyel
elnökkel külön is tárgyal biztonságpolitikai kérdésekről, majd beszédet intéz a lengyel néphez.

Donald Trump szerda esti varsói érkezését az ilyenkor szokásos rendkívüli
biztonsági intézkedések kísérik. Az amerikai elnök csütörtök reggel a lengyel elnöki palotában kétoldalú egyeztetést
folytat a lengyel elnökkel. A négyszemközti megbeszélést plenáris tárgyalások
követik, ezeken amerikai részről Rex
Tillerson külügyminiszter, Steven Mnuchin pénzügyminiszter, valamint Herbert
McMaster
nemzetbiztonsági
főtanácsadó is részt vesz.
A tárgyalások napirendjén előzetes
közlések szerint egyebek között a térségbeli amerikai katonai jelenlét is szerepel.
Varsó arra számít, hogy Trump bejelenti
a januárban Lengyelországba telepített
amerikai katonai kontingens missziójának meghosszabbítását, illetve azt, hogy
a rotációs jelenlétet állandóvá minősítik.
Napirenden szerepel az észak-lengyelor-

Hét pontban reformálná meg az uniót
az osztrák kancellár

Hét pontban reformálná meg az
uniót Christian Kern osztrák kancellár, aki egy bécsi vitaesten hétfőn többek között a monetáris
unió és a méltányos adóztatás
megvalósítását, a bér- és szociális
dömping elleni küzdelmet, az európai értékek védelmét, valamint
a migráció terheinek elosztását
említette.

Ország – világ
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Több katonát vetnek be
külföldön

Románia érdekelt az európai uniós tagországok védelmi és biztonsági együttműködésében, és részt
akar venni az EU közös védelmi projektjében – jelentette ki Klaus Johannis államfő kedden, a legfelsőbb védelmi tanács (CSAT) ülése után. Elmondta:
a CSAT megemelte a védelmi és a belügyi tárca külföldi szolgálatra küldhető – civil és katonai – alkalmazottainak a számát. A jövő évi létszámkeret a
védelmi minisztériumnál az idei 1401-ről 1793-ra,
míg a belügynél az idei 783-ról 971-re emelkedik. A
CSAT levette a napirendről a hadsereg felszerelésére vonatkozó tervezetet, hogy a kezdeményező
összhangba hozza azt azzal a politikai döntéssel,
miszerint Románia a bruttó hazai termék legalább
két százalékát költi védelemre – közölte az államfő.
(MTI)

Határátkelő nyílhat
a Bega-csatornán

Nemzetközi határátkelő megnyitását tervezik Szerbia és Románia között a Bega-csatornán: az erről
szóló kormányközi megállapodás megkötését pénteken, első ülésén hagyta jóvá a Mihai Tudose vezette új kormány. A határátkelő a vízi, gyalogos és
kerékpáros személyfogalom számára teremt majd
összeköttetést a vajdasági Szerbittabé és a romániai
Ótelek között. A határátkelőn veszélyes árut, élő állatot és növényvédelmi engedélyhez kötött termékeket nem szabad átvinni. A forgalom megnyitásáról a
bukaresti és belgrádi kormány írásos jegyzékben fog
megállapodni – olvasható a kormány közleményében. (MTI)

Az iszlamista terrorizmus
a legnagyobb biztonsági kihívás
Németországban

Németországban minden korábbinál magasabbra,
680-ra emelkedett az erőszakra hajlamos, közveszélyes iszlamisták száma, és az iszlamista terrorizmus vált az első számú belbiztonsági kihívássá –
állapította meg a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) kedden ismertett éves jelentésében. A szélsőséges iszlamista irányzatokhoz sorolt személyek
száma ugyan kismértékben csökkent – mintegy
24.400 volt tavaly –, de a színtér egyre inkább átrendeződik, túlsúlyba kerül a terrorista, dzsihadista
elem, és „konkretizálódott”, valósággá vált az Iszlám
Állam (IÁ) terrorszervezet jelentette fenyegetettség.
Ezt mutatja, hogy a 2016-ban történt öt iszlamista
terrorcselekmény mindegyike az IÁ-hoz köthető.
(MTI)

Téves irányzék

(Folytatás az 1. oldalról)
mert a multiknak van rá mozgásterük, hogy a nyereségük után az adóparadicsomokban adózzanak. Erről
sokat mesélhetne például az Európai Bizottság fogadásokon pofozkodni, és a kamerák tanúsága szerint alkoholt fogyasztani is szerető elnöke, aki régebben csaknem
két évtizednyi miniszterelnökség alatt ilyen adóparadicsomot varázsolt a saját hazájából. Ennyiből is kikövetkeztethető, hogy nem a jelenlegi uniós csúcsvezetés fog
olyan adórendszert kidolgozni, amely arra kötelezné a
multikat, hogy abban a tagállamban adózzanak a nyereségük után, ahol azt megvalósítják. Sőt, amíg üzlet és
politika összefonódhat, erre a világon sem lesz tisztességes megoldás.
Nem ez a román kormány tehát az első, sem az utolsó,
amelyik haragszik a multikra, és több adót fizettetne
velük, csak épp az a szakértelem nem látszik ezen a társaságon, amivel legalább volna esélyük próbálkozni.
Mert hogyha az érdekek úgy kívánják, akkor a multik
összezárnak és politikai nyomást kreálnak, mint például
nálunk is a 2010-es fogyasztói hiteltörvény esetében,
amikor a brüsszeli kötelezettségszegési eljárásnak csak
az emlegetése megpuhította a teljes bukaresti politikumot…
A szélmalomharc helyett inkább a saját udvarában
kellene szétnéznie a kormánynak, mert a gazdasági növekedés dacára is esnek az adóbevételei. Ráadásul
hosszú évek óta a legalacsonyabb európai mutatóval
(30%) bírnak a bruttó nemzeti termékhez viszonyított
adóbevétel terén, miközben az európai átlag 40%-os, a
fejlett államokban pedig az össztermék 50%-át kitevő
összeget is bevasal évente az adóhatóság a költségvetésbe. Többet ésszel, mint süketeléssel…
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5,3 millió eurót sikerült megpályázni

(Folytatás az 1. oldalról)
7.2-es pályázati alapnál olyan települések pályázhattak, ahol a lakosok száma meghaladja a 2000 főt,
így Jedd is beleszámított. A nyertes
pályázat Jedd településre szól, pontosabban minden olyan utcájára,
amely közterületnek számít. A tervezés azonban figyelembe veszi az
Agárd, Kebeleszentivány és Kebele
csatlakozásához szükséges körülményeket, tehát megkönnyíti a bővítést. A hálózatot egyébként 5500
főre tervezték, ami szükség esetén
bővíthető.
– Pályázatot nyertek a szegénység visszaszorítására. Ez a legnagyobb értékű pályázat, több
mint 4 millió euró. Pontosan
mire fogják fordítani ezt a
pénzt?
– A szegénység és a társadalomból való kirekesztettség megelőzésére nyertünk pályázatot az Európai
Alapok Minisztériumánál. Összesen 4.060.856 euróval támogatják
projektünket, amely 600 jeddi személyt foglal magába, köztük 100
gyerek, aki el sem kezdte az iskolát,
194 iskoláskorú, 110 nő, 420 roma
származású személy, 306 szakképzetlen, 70 család, ahol három vagy
még több gyerek van. Olyan tevékenységeket szervezhetünk ebből a
támogatásból, amelyek bátorítják az
érintetteket az oktatásban való részvételre, második esélyt nyújtanak
azok számára, akik otthagyták az iskolát, segítenek az érintetteknek belépni a munkaerőpiacra, a
vállalkozások beindításában. A projekt révén javítani tudnánk a célközönség életkörülményein, bővítenénk a szociális szolgáltatások
skáláját stb. A község történetében
egyébként ez az első ilyen jellegű
aktivitás, amely egyébként 36 hónapot ölel fel.
– Az óvoda felújítására is szép
összeget nyertek. Mikor kezdődik el az óvoda javítása? Milyen
munkálatokat kell elvégezni?
– Az óvodának megnyert összegből teljesen átépítjük az ingatlant,

Az óvoda is felújításra kerül, mutatja Orbán Sándor alpolgármester

bővítjük is, és felszerelésre is jut belőle. A munkálatok hamarosan elkezdődnek. A cél, hogy korszerű
infrastruktúrát biztosítsunk a jeddi
óvodának, és megteremtsük általa a
hosszabbított programmal történő
működés feltételeit. A projekt szerint három tanterem lesz az épületben, továbbá öltözők, mellékhelyiségek, orvosi rendelő, irodák,
raktár és mosoda.
– A Kincses Túra kerékpárútra
1266 eurót szánnak. Hol épül ki
a kerékpárút? Milyen hosszú
lesz, és melyek lesznek a jellemzői?
– A Kincses Túra nevű biciklis
körgyűrű útvonalterve már elkészült, 35 km hosszú földes út lesz
Jedd község területén. Ebben a
Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat és a Maros Közösségi Alapítvány a partnerünk.
– A testvértelepülések fogadására 14.500 eurót nyertek. Melyek a testvértelepülések, milyen
alkalomból érkeznek Jeddre, és
milyen rendezvényeken vesznek
részt? Milyen gazdasági, társadalmi hozadéka van ezeknek a
látogatásoknak?
– Jedd községnek 2013 óta a magyarországi Kamonddal és Karakószörcsökkel van testvértelepülési
kapcsolata, ez tavaly bővült, csatlakozott ugyanis Szap Szlovákiából,
valamint Palágykomoróc Ukrajná-

Törvényjavaslat
„medveügyben”

(Folytatás az 1. oldalról)
törvénytervezete a megyei környezetvédelmi ügynökségek hatáskörébe utalná a kárfelmérés és kifizetés kérdését, tekintettel arra, hogy a szaktárca nem nyújt
megoldást a kártérítést illetően. Azt akarják törvénybe
foglalni, hogy minden év február 28-ig a szakminisztérium közölje a kilövési kvótát. Amennyiben ezt nem
teszi meg, az szankciókat vonna maga után – magyarázta az RMDSZ törvénytervezetének kidolgozója.
Székelyföldön az utóbbi időben mindennapossá váltak a medvetámadások: a településekre rendszeresen bejáró nagyvadak juhokat, szarvasmarhákat, lovakat öltek
meg, számos esetben embereket is megsebesítettek. A
medvék által okozott gondok már akkora elégedetlenséget és félelmet szültek a lakosok körében, hogy az
érintett önkormányzatok és közbirtokosságok képviselői
mára tüntetést szerveztek a környezetvédelmi szaktárca
bukaresti székháza elé. (MTI)

Alkotmánybíróság előtt
a köztelevízió-törvény

Megtámadta az alkotmánybíróságon a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a Román Rádiótársaság és Román Televízió-társaság működését szabályozó törvényt
módosító jogszabályt. A PNL kéri, hogy az alkotmánybíróság a törvény teljes egészére mondja ki az alkotmányellenesség tényét. A liberálisok szerint ugyanis a
jogszabály jelenlegi formájában visszafordíthatatlanul
tönkreteszi a két nemzeti jelentőségű autonóm intézmény státusát és működését. Az érvelésben a PNL kifejti, hogy június 20-án a szenátus – döntő fórumként –
lényegi módosításokkal fogadta el a tervezetet a képviselőházban elfogadott változathoz képest, ami sérti a
kétkamarás parlament alapelveit, ugyanakkor nem tisztázza a két intézmény jogállását azt követően, hogy eltörölték a lakosság által fizetett rádió- és televízióilletéket. (Agerpres)
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ból. Négy különböző ország községe ápol tehát testvértelepülési
kapcsolatot, ezek a helységek gazdagabbá, színesebbé teszik egymás
kulturális életét. Ezáltal jó lehetőség
kínálkozik arra, hogy megismerjük
egymás hagyományait, kultúráját,
közös programokat szervezzünk.
Ugyanakkor érdekes megtapasztalni, hogy kisebbségként hogyan
élnek a magyarok Ukrajnában és
Szlovákiában. Évente találkozunk,
tavaly is fogadtuk küldöttségüket,
és idén is szeretettel várjuk, éppen
a jeddi napokra jönnek a testvértelepüléseink. Az együttműködés
célja elsősorban kulturális, ifjúsági
és sportrendezvények, találkozók
szervezése, de gazdasági téren is lehetőség nyílik a közös tervekre.
– A további fejlesztésekre benyújtott – 2,29 millió euró összértékű – pályázatok, a
vízvezeték bővítésére, a kultúrotthonok felújítására, valamint
az Iskola mindenkinek elnevezésű projektek esetében mikor
várható eredmény?
– Erre a kérésre nem tudok érdemben válaszolni, hiszen nincs kimondott terminusuk a meghirdetett
támogatásoknak – fogalmazott Bányai István polgármester, hozzátéve: nagy munka volt, és jó kezdés
a fejlesztések kivitelezésére.
– További eredményes munkát!

Megtalálták a „zöld fát”

Erről jut eszembe

A medve bőrére zajlik ma az alku. Ne igyunk rá előre, aligha jut konkrét intézkedésekig a bukaresti egyezkedés. Ígérgetések talán elhangzanak, ennél többre azonban egyelőre nemigen számíthatunk. Attól tartok,
a hatalom a medveügyet is nemzetiségi kérdésként fogja kezelni, elvégre
ebben is ugye, székelyföldi elöljárók próbálnak elérni valamit. És akkor
mit tehet egy belevaló mioritikus politikus? Veleszületett hajlama szerint
sűrűn bólogatva igyekszik minél többet ígérni a kérelmezőknek. Ennyi
akár egy ellenségnek is kijár. És a medvéknek sem kell felkötniük a nyúlcipőt. Akkor sem, ha megrendült volna a bizalmuk a selejtes kormányban, és netán arra gondolnának, hogy az illetékesek nagy
ügybuzgalmukban hirtelen feloldanák a kilövési tilalmat. Nyugi! Nem
tesznek ők ilyesmit! Ha parancs jön, az más. De ki parancsolna ilyen
badarságot? Még visszafelé talál elsülni a fegyver! Különben is, ki
akarná e kedves állatok vesztét?! Tényleg, akarja azt valaki igazán? Az
a gyanúm, hogy ha egy csomó embert megkérdeznék, kivel tart, azokon
kívül, akik már elszenvedtek medvetámadást, vagy akiknek a gazdaságában, kertjében, állatfarmján okoztak bajt s ismételt károkat a bundás
négylábúak, a többség azt válaszolná, ő bizony medvepárti. Pedig aki
székely, tudja: a medve nem játék. Ámbár lehet, hogy ezzel túl sokan
még sincsenek tisztában. Maguk a medvék sem. Ők bizonyára azt feltételezik magukról, hogy barátságra, babusgatásra, szeretetre méltó lények, akiket szívesen lát otthonában, udvarán, piacon, főtéren, kukák
közt, erdőben, tisztáson jó pajtása, az ember. Aki a maga során ugyancsak úgy nőtt fel valahogy, hogy a mackóval pajtáskodni lehet. A magyar ember különösen magába szívta ezt a tévhitet. Szólások,
közmondások táplálták bele a félreértést, népmesék, versek, vidám történetek, dalok, filmek sokasága nevelte ebben a szellemben. Aztán váratlanul lecsap a mennykő, s egyből ott a baj! Most ott tartunk, hogy
valóban kezdünk megijedni. Már nem csak a kirándulók, túrázók, sátorozók nem érezhetik magukat biztonságban, azok a tanyasiak, falusiak
sem, akikhez mindegyre visszatér a vad, és elkezd randalírozni. Mind
több az ilyen jellegű rémhír, a hatóság pedig tétlen szemlélő. Persze
még mindig jobb a helyzet, mint ott, ahol felütötte a fejét a terrorizmus.
A medvék kamiont nem vezetnek, robbanómellénnyel sem riogatják a
népet. Bár ki tudja, meddig lesz így, elvégre egyre kitanultabbak. Táncra
például már kimondottan nehéz rávenni őket. Tréfán túl, a közbiztonság
megkívánná, hogy az erre hivatott hatóság tegye a dolgát. Nem könnyű
a legészszerűbb, leghatékonyabb megoldást megtalálni. Ez nem olyan,
mint mondjuk egy tüntetőt erőszakkal kiragadni a tömegből, abban a
honi karhatalomnak is megvan a kellő tapasztalata. A medvenépesség
más, különlegesebb bánásmódot feltételez. Minél később próbálkoznak
vele, annál rosszabb, annál inkább elszaporodik. Olvasom, hogy az Európai Unió medveállományának mintegy fele Romániában található.
Számszerűsítve ez úgy néz ki, hogy az EU területén ezer négyzetkilométerenként két medvével kell számolnunk, nálunk közel harminccal.
Ha ez valóban így van, komolyan el kell gondolkodnunk, mivel érdemeltük ki ezt. Talán csak nem arról van szó, hogy a medvegazdagság
hírére idegyűlő dúsgazdag vadászok pénze jól hoz majd egyeseknek a
konyhára?! Költőinek tűnik a kérdés. De sajnos az is, hogy ki téríti meg
és mikor a medvetámadások okozta károkat, ki és hogyan segít a kárvallottakon, meddig kell még arról cikkeznünk, hogy szinte semmi sem
történik e téren a bajok megelőzése érdekében. (N.M.K.)

Tolókocsival Erdélyben

Egy hétig tartózkodott a Nyárádmentén egy sérült fa”, de ő ezt a létezést megtapasztalta a székelyeknél: itt segífiatalokat kirándultató magyarországi csoport. Első tőkészséggel, tárt karokkal, tárt szívekkel fordulnak mindenki
felé. Ezért is szeretnének még visszatérni erre a földre, másalkalommal jártak itt, de máris visszavágynak.

Gligor Róbert László

A miskolci Magyarósi Tivadar 1972-ben járt először Erdélyben, azóta kerékpárral már sokszor bejárta, 1984-ben
pedig Csíkfalváról választott feleséget. Mivel jól ismeri Erdélyt, egy magyarországi csoporttal érkezett a vidékre, „főhadiszállásuknak” Jobbágyfalvát választották, egy héten át pedig
innen indulva naponta Székelyföld egy-két nevezetességét látogatták meg.
Kérdésünkre elmondta: egy baráti csoportot hozott ide,
olyan szülőket, akiknek mozgássérült gyermekeik vannak
vagy voltak – neki is volt egy sérült gyereke, aki már nem él.
Tizenkét éve együtt járnak nyaralni a magyarországi Berekfürdőre, de már egy ideje tervezgetik, hogy Erdélybe utaznak.
A döntés a tavaly született meg, és most jött el a kirándulás
ideje. A tizenhárom fős csoportban van egy kecskeméti család
is, a többség pedig budapesti vagy valamelyik környező településről való. Itt-tartózkodásuk ideje alatt mindennap elvezette
a csoportot Székelyföld látnivalóihoz, és mindenki jól érezte
magát. Egy személyt kivéve eddig nem jártak Erdélyben, nem
ismerték az embereket, a tájat, nem tudták, hogy „mit vettek
el tőlük”.
A budapesti Béres Zoltánné lányát kísérte el az utazáson,
évek óta járnak rendszeresen nyári pihenésre a már tizenöt éve
létező baráti csoporttal, ahol minden családot az köt össze,
hogy sérült gyerekeik vannak vagy voltak. Ugyanis van két
család, ahol a sérült gyerekek már nem élnek, de azért a barátság nem szakadt meg közöttük. Azért választották idén Erdélyt, mert szeretnék megismerni ezt a tájegységet – és ez
sikerült is nekik, felnőtt fejjel teljesen más képet alkottak arról
a fogalomról, hogy Magyarország és Erdély. Gyerekeik elsősorban a tájjal, a környezettel ismerkedtek, viszont számára
sokszor mutatott kegyetlen képeket az a szakadék, ami a falvak
és nagyvárosok között van. Mindezt azonban kárpótolta az a
csodálatos szeretet, segítségnyújtás, elfogadás, ami az itteni
emberekben létezik. Egy székelytől azt hallotta a minap, hogy
a magyarok között csak fák vannak és nem egy bizonyos „zöld

részt pedig azért, mert még rengeteg dolog van, amit látni szeretnének, s a mostani élményeket is szeretnék újraélni.

Egy hétig nyaraltak Székelyföldön a mozgássérült fiatalok és szüleik
Fotó: Gligor Róbert László
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Csütörtökön kezdődik
a VIBE Fesztivál

Mikházán tanyázik a Páva

Előválogató a Csűrszínházban

Július 7-én 14 és 16 óra között a mikházi Csűrszínházban lesz a népszerű népzenei
és néptánc tehetségkutató
verseny, a Fölszállott a páva
erdélyi válogatója, amelynek
vendége a 2013-as verseny
közönségdíjas együttese, a
nyárádszeredai Bekecs néptáncszínház lesz.

Vajda György

Csütörtökön kezdődik a VIBE,
ahol négy zenei helyszín és több
mint 50 fellépő várja a fesztiválozókat. Július 6-9. között a Marospart éjjel a bulizás, nappal pedig a
tudománynépszerűsítés helyszíne: a
Kompgyár nevű, hazai előadóknak
szánt koncertzóna átváltozik nappalra nyári egyetemmé, az ingyenes
VIBE Koli helyszínévé. Gyereksarok, társasjátékok, zsonglőrleckék
és rengeteg izgalmas előadás várja
a Maros-partra látogatókat, ráadásul
a fesztivál területén egy vidámpark
is épült. A szervezők bejelentették,
a VIBE-on a Sziget Fesztiválon is
használatos legkorszerűbb fizetési
eszközzel, a Festipay érintésmentes
kártyáival vásárolhatunk majd.
A VIBE-ot joggal emlegetik Erdély legszínesebb fesztiváljaként,
hiszen óriási programkínálatot készítettek elő a Maros-partra látogatóknak. A fellépők között vannak
nagy nemzetközi nevek (Borgore,
Pendulum dj set), különböző zenei
stílust képviselő magyarországi fellépők (Wellhello, Akkezdet Phiai,
Belga, Intim Torna Illegál, Margaret Island vagy éppen Sterbinszky),
a zenei felhozatalnak pedig több
mint felét erdélyi előadók képezik:
összesen 30 hazai együttes, lemezlovas és producer lép fel a VIBE
Fesztivál színpadjain.

M

Az erdélyiek a nagyszínpadon
(Magneta Stage), a kisszínpadon
(Yellow Stage) és a bulisátorban
(Blue Arena) is helyet kaptak, de
legtöbben külön nekik berendezett
térben, a Kompgyárban fognak fellépni, ezen a helyszínen csak hazai
dj-ket és producereket fogunk látni
és hallani. A Kompgyár nappal sem
lesz üres: a koncertek helyét izgalmas panelbeszélgetések, kreatív
írás vagy fotós workshopok, karrier-tanácsadás, zenés slam produkció, közéleti és tudománynépszerűsítő előadások, valamint
több kiállítás veszi át, hiszen ideköltözik a VIBE Koli nyári egyetem.
Lesznek élménypedagógiai játékok,
élő szobrok, társasjátékok is.
A csütörtökön startoló VIBE-on
a Sziget Fesztiválon is használatos
legkorszerűbb fizetési eszközzel, a
Festipay érintésmentes kártyáival
vásárolhatunk. A kártyákat a fesztivál területén lehet kiváltani, és több
kártyafeltöltő ponton készpénzzel
és bankkártyával is fel lehet tölteni.
A kártyán levő összeget minden
tranzakció után ellenőrizhetjük, és
ha szükséges, az utolsó fizetés öszszegét vissza is igényelhetjük az eladótól. Ráadásul a Festipay
alkalmazásának köszönhetően nyomon követhetjük, mennyi pénzt
költöttünk, és így könnyen számon
tarthatjuk
a
kiadásainkat.
(közlemény)

enyhárt Kinga lelkében mesebeli
tulipánok, könnyed röptű madarak,
varázslatos történeteket suttogó tündérek
laknak. A tízéves balavásári kislány ösztönösen tudja, hogyan kell vigyázni kincseire,
nem szórja azokat nagy hanggal, csak néha
asztalhoz ül, és papírlap fölé hajolva tesz
láthatóvá mások számára is belőlük valamennyit.
Határon túli rajz- és meseíró pályázatokon díjazták a gazdag képzeletvilágból született
alkotásokat.
Nemrég
Kinga
édesanyjával, Katalinnal beszélgettem erről,
korábban pedig tanítónője, Máté Erna hívta
fel a figyelmem a csendes, barna hajú kislányra, aki sohasem dicsekszik, csak kérésre
idézi fel sikereit.
– Tavaly a magyar zászló és címer napjára, március 16-ára hirdetett rajz- és esszéíró
versenyt
a
magyarországi
Nemzetstratégiai Kutatóintézet. Én rajz kategóriában indultam, és második helyezést
értem el. Akkor, a díjátadó alkalmával jártam életemben először Budapesten – foglalta össze Kinga 2016 számára
legjelentősebb eseményét.
– A verseny a teljes Kárpát-medencét átfogta, a néhány erdélyi, illetve a magyarországi gyermekek mellett délvidéki és
kárpátaljai résztvevők is voltak – tette hozzá
az édesanya, Kinga pedig arról mesélt, hogy
a díjátadó ünnepség előtt az Országházba is
elvitték, és megcsodálhatta a Szent Koronát.
Ez a látvány maradt meg benne a leginkább

Amint ismeretes, az MTVA, a
Duna Televízió Zrt. és a Hagyományok Háza 2012-ben népzene és
néptánc tehetségkutató versenyt
indított el Fölszállott a páva címmel, amellyel tisztelegni kívánt
mindazok előtt, akik Bartók és Kodály szellemi örököseiként a Röpülj pávától (1978) az elmúlt négy
évtized alatt életben tartották nemzeti kultúránk legősibb ágát, a népi
kultúrát. A 2012-ben 40. évfordulóját ünneplő táncházmozgalom is
komoly nemzetközi elismerésben
részesült 2011-ben: a magyar táncházmódszer bekerült az UNESCO
szellemi kulturális öröksége legjobb eljárásainak regiszterébe.
2017-ben a főszervezők – kiegészülve szakmai partnereikkel, a
Martin György Néptáncszövetséggel és a Táncház Egyesülettel – az
ötödik alkalommal hirdették meg a
tehetségkutató versenyt. Az idéntől
felnőttek 16-tól 35 éves korosztályig is benevezhettek.

Kinga kincsei

a magyar fővárosban töltött napokból, illetve a kilátás a Citadellából.
– Mostanában inkább meséket írok –
árulta el később. – Tulajdonképpen már a
múlt évben részt vettem egy ilyen pályázaton
is. Azt a versenyt a mesém.hu portál hirdette
meg négy korcsoportban, gyermekek és felnőttek számára. Én a 6–9 évesek korosztályában indultam a Kard, ki a tokból! című
mesével, ami a sárkány
fogságában élő királylányról és az őt megmentő vándorlegényről
szólt.
– Ezért a munkáért Kinga ezüstokleveles
meseírói elismerésben részesült, és alkotása
megjelent a pályáztató által szerkesztett
könyvben. Erre a versenyre is egyébként az
egész Kárpát-medencéből, illetve azon túlról
is lehetett jelentkezni – fűzte hozzá Katalin.
– Idén is meghirdették ezt a pályázatot? –
kérdeztem.
– Igen, és újra beneveztem. A mostani
mesém, Pajtás és Piszi barátsága, egy kislányról és két házi kedvencéről, egy kiskutyáról és egy cicáról szól.
– Az eredményhirdetésről még nem kaptunk értesítést – tette hozzá az édesanya, de
pár nappal a találkozásunk után szétnéztem
a meseíró-pályázat honlapján, és Kinga alkotása mellett az alábbi megjegyzést talál-

A vetélkedő ars poeticája a százharmincöt éve született Kodály
Zoltán egyik örök érvényű gondolata: „Amint nyelvet nem cseréltünk ezer év alatt, zenénk ősi
gyökereit sem hagytuk el. Mai
napig ez a zenerendszer a gyökere
egész népünk zenei gondolkodásának. Nemzeti öntudatunk tudatalatti részének, a talán soha egészen
nem tudatosíthatónak, éppen ösztönösségében döntő elemei nyelvi
és zenei képzeteink.”
A versenyt négy kategóriában
hirdették meg. Benevezhettek énekes szólisták és énekegyüttesek
hangszerkíséret nélkül vagy legfeljebb egy hangszer kíséretében
színpadra vitt énekes műsorszámokkal. Továbbá jelentkezhettek
hangszeres szólisták, zenekarok és
hangszeregyüttesek Ebben a kategóriában a hangszeres szólisták az
autentikus népzene szólóhangszereinek bármelyikével színpadra
léphetnek. Zenekarként és hangszeregyüttesként a versenybe legfeljebb
héttagú
formációk
nevezhettek be. Bemutathatják tehetségüket a táncos szólisták és
táncospárok, akik fordulónként
egy-egy produkciót állíthatnak
össze legfeljebb 2 és fél perc időtartamban, melynek táncai, illetve
azok motívumkészlete egyazon
régió hagyományos tánckultúráját
képviselik. Végül pedig, de nem
utolsósorban néptáncegyüttesek

tam: Gratulálunk! Bekerültél a mesekönyvbe!
A balavásári kislány neve a közeljövőben
egy másik könyvben is helyet kap. A magyarországi Napos Oldal a Sérült Emberekért
Alapítvány Ismerj meg és fogadj el! címmel
hirdetett meseíró-pályázatot, az alkotásoknak a sérültség témaköréhöz kellett kapcsolódnia.
– Az Ágnes és Anna
barátsága című mesémben egy vak és egy
egészséges kislány találkozásáról írtam. A
vak lány elveszíti a kutyáját a parkban, és
négylábú segítőjét a másik gyerek viszi viszsza neki. Összebarátkoznak, és együtt mennek haza – foglalta össze a díjazott
történetet Kinga.
– Számomra az a rész volt a legmeglepőbb ebben az alkotásban, amikor a vak
lány elmagyarázza az egészségesnek, hogy
onnan tudja, mikor kell hazamennie, hogy
olyankor a hátát süti a nap – szólalt meg
újra Katalin.
– Hogyan szoktál mesét írni? – kérdeztem
Kingát.
– Általában kigondolom a történetet, és
csak akkor ülök le írni, amikor körülbelül
már tudom, miről fog szólni.
– Kinga naplót is vezet, ha szomorú, ha
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kategóriájában olyan, legtöbb 30
fős csapatok iratkozhattak be, akik
egy-egy – legfeljebb 4 és fél perc
időtartamú – produkciót mutatnak
be, melynek táncai (illetve azok
motívumkészlete) egyazon tájegység hagyományos tánckultúráját
képviselik.
Az elbírálás során kiemelt
szempontnak számít a dallamválogatás zeneesztétikai értéke, a bemutatott
népdalok,
illetve
dallamok stílushű előadásmódja,
az előadók művészi kisugárzása, a
táncok eredetisége, illetve eszközkészletének pontossága.
Az idei tehetségkutatóra 231
produkciót neveztek be a Kárpátmedencéből, mintegy 1000 fő
részvételével. A beérkezett demófelvételeket elbíráló zsűri a pályázati anyag alapján döntötte el,
mely produkciókat hívta meg a területi válogatók színpadi megmérettetéseire. A zsűri hat területi
válogatót nevezett meg, melyre
201 produkciót hívott meg. Az első
válogató június 9-én Szarvason
volt, ezt követte június 11-én a hajdúböszörményi, 18-án a keszthelyi, 23-án a tatabányai, 24-én a
budapesti, majd az erdélyi válogató, amelynek helyszíne július 7én a mikházi Csűrszínház lesz. A
belépés díjtalan.
Érdemes tehát kimenni, szurkolni, mert a válogatóba jutott
résztvevők minőségi produkciókat
színállítanak
padra, amelyeket a
többi válogatóval
együtt a Duna Televízió csak 2017
októberétől sugároz majd. A területi válogatókról
továbbjutó versenyzők a televízió által 2017
novembere
és
decembere folyamán teljes terjedelemben sugárzott
fordulókban (négy
elődöntő, két középdöntő, döntő)
vehetnek részt a
megmérettetésen –
tájékoztatott a budapesti HagyomáFotó: archív nyok Háza.

valami gondja van, papírra veti, aztán bezárja a füzetet a kis lakattal. Azután mindig
jobban érzi magát – tette hozzá az édesanya.
– Gondolom, nemcsak írni, hanem olvasni is szeretsz – jegyeztem meg.
– Nagyon. A két Lotti a kedvenc könyvem.
Most Bálint Ágnestől a Frakk, a macskák
rémét olvasom. Rendszerint esténként veszem elő a könyveimet. A tanév végén jutalomkönyvként megkaptam Edmondo de
Amicis A szív című alkotását, azt is szívesen
forgatom. Meg aztán Sármási-Bocskai
János rádiós szerkesztő Kíváncsi Kálmi
könyve is érdekel mostanában.
– Ez úgy kezdődött, hogy a Marosvásárhelyi Rádió gyermekműsorában a vakációról volt szó, és Kinga is betelefonált.
Sármási-Bocskai akkor meghívta társszerkesztőnek a július 9-i műsorba – árulta el az
édesanya. Katalintől azt is megtudtuk, hogy
lánya rengeteg támogatást kapott Máté Ernától, sikereiben nagy szerepet játszott a tanítónő biztatása.
Beszélgetésünk végén Kinga azt is elárulta, hogy a magyar mellett a zene a kedvenc tantárgya, de kézimunkázni is szeret,
különösen a quilling-, azaz papírcsíktechnikát gyakorolja szívesen. Ha felnő, orvos szeretne lenni, most egyelőre azonban
leginkább a tengeri nyaralást várja. Ha
pedig a jó tündérrel találkozna, nem ostromolná nagy kívánságokkal, inkább csak elbeszélgetne vele.
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4,4 milliárd dollár kártérítést követel
a Gabriel Resources
resztül vásárolta meg a bányalicencet, majd mintegy 15 éven keresztül próbálkozott a megnyitáshoz
szükséges engedélyek beszerzésével. A parlament 2014 júniusában
utasította el a verespataki aranybánya-beruházást elősegítő törvénytervezetet, azóta lekerült a kérdés
a napirendről. A román hatóságok
elutasító döntése azt követően született meg, hogy nagyszabású utcai
tüntetések voltak Romániában a
beruházás ellen.
A kanadai vállalat 2015 elején
még reménykedett, hogy újraindulhat a beruházás engedélyezési folyamata, de most közölték,
pénteken nyújtják be kártérítési kö-

vetelésüket a román állammal
szemben a Világbank egyik kereskedelmi bíróságán, ahol eljárást indítottak az ügyben.
A kanadaiak szerint Románia
megsértette a beruházási szabályokat azzal, hogy engedélyezte a bányalicenc megvásárlását, majd
később megakadályozta a kanadaiak beruházását. Azt állítják, hogy
ezáltal 4,4 milliárd dollár kár érte
őket.
A ciántechnológiás bányaberuházást román civil szervezetek, a
Román Tudományos Akadémia, az
ortodox egyház és Magyarország
is ellenezte. (MTI)

díjcélú megtakarításaikat és kihasználhassák a benne rejlő előnyöket.
A bizottság az előnyök között
említette, hogy az ügyfelek számára a szolgáltatók nagyobb választékot kínálnak, a szigorú
tájékoztatási követelmények és értékesítési szabályok pedig az online forgalmazás esetén is
segítséget jelentenek majd. Az új
termék átvihető lesz másik tagállamba is, magas szintű fogyasztóvédelmet
biztosít
a
megtakarítóknak, akiknek joguk
lesz ahhoz, hogy – maximált költségek mellett – ötévente szolgáltatót váltsanak belföldön és
határokon átnyúló módon egyaránt.
A szolgáltatók és a megtakarítók
számára emellett különböző kifizetési lehetőségek állnak majd rendelkezésre a termék élettartamának
lejártakor – közölte a bizottság.

Valdis Dombrovskis, az Európai
Bizottság alelnöke, euróért és szociális párbeszédért felelős biztosa
elmondta, az új termék a létező állami, foglalkoztatói és nemzeti magánnyugellátást egészíti ki, de nem
jelenti a nemzeti magánnyugdíjrendszerek felváltását vagy harmonizálását. Azt kérte, hogy a
tagállamok a termékek számára
biztosítsák ugyanazt az adóügyi
besorolást, mint amelyet a meglévő, hasonló nemzeti nyugdíjtermékekre is alkalmaznak azért,
hogy megadják a kezdeti ösztönzést a páneurópai magánnyugdíjra
vonatkozó termék számára.
A bizottság a jelenleg kínált magánnyugdíj-szolgáltatás adóztatásával
kapcsolatos
bevált
gyakorlatok cseréjét is javasolta a
tagállamoknak, ami vélhetően elősegíti az adórendszerek összehangolását. (MTI)

Mint írták, a csütörtöki találkozón bejelentés várható az EU–
Japán szabadkereskedelmi és
stratégiai partnerségi megállapodásról. Szakértők ugyanakkor rámutattak, hogy ez még nem a
végleges szerződés, annak bizonyos részleteiről még megegyezésre kell jutniuk a feleknek.
Az ülésen Donald Tusk, az Európai Tanács és Jean-Claude
Juncker, az Európai Bizottság elnöke, valamint Abe Sindzó japán
kormányfő vesz részt.
„Fontos, hogy gyorsan tető alá
hozzuk az egyezséget Európával,
és ezzel zászlónkra tűzzük a szabadkereskedelem ügyét a protekcionizmus felé történő globális
elmozdulásra válaszul” – jelentette

ki kedden a japán miniszterelnök.
Hozzátette: a szerződés Japán
növekedési stratégiája szempontjából is fontos, ezért minden erejükkel azon fognak dolgozni, hogy
létrejöjjön a megállapodás.
A hétvégén Tokióban tárgyaló
Cecilia Malmström uniós kereskedelmi biztos szerint „meglehetősen
bizonyos”, hogy a héten tető alá
hozzák az egyezséget. Bennfentes
források korábban arról számoltak
be, hogy Abe kizárólag akkor utazik Brüsszelbe, ha megköthető a
politikai megállapodás.
A tájékoztatás szerint az ülésen
egyebek mellett biztonsági és külpolitikai kérdésekről, például a terrorizmus elleni harcról, illetve az
energetikai, migrációs, tudományos, fejlesztési és adatvédelmi
együttműködésről is szó lesz.
A résztvevők várhatóan hangsúlyozottan támogatásukról fogják
biztosítani az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a szabadkereskedelmet, ami üzenetértékű lehet a
protekcionista kereskedelempolitikát pártoló és a párizsi klímaegyez-

ményt felmondó új amerikai kormányzat számára.
Az EU 28 tagállamában és Japánban közel 640 millió ember él,
a felek együttesen a világgazdaság
közel 30 százalékát teszik ki, részesedésük a világkereskedelem
teljes forgalmából megközelíti a 40
százalékot. Japán az EU hatodik
legnagyobb exportpiaca, a japán
kivitelnek pedig a harmadik legfontosabb célpontja az Európai
Unió.
A 2013 márciusában kezdődött
maratoni egyeztetések keretében
már 18 tárgyalási fordulót tartottak. Tokió azt akarja elérni egyebek között, hogy az EU csökkentse
a járművekre, elektromos berendezésekre és más ipari cikkekre kivetett vámokat. Az EU pedig azt
várja Japántól, hogy nyissa meg
közbeszerzési piacát, tegye szabadabbá az utat a mezőgazdasági termékek előtt, ide értve a
tejtermékeket is, és csökkentse a
nem vám jellegű kereskedelmi
akadályokat. (MTI)

Új szabályozásra lenne szükség
a multicégek által befizetett adók
közzétételéről az Európai Parlament plenáris ülésén kedden elfogadott jelentés szerint, amelynek
értelmében a globálisan legalább
750 millió euró forgalmú vállalatoknak országonként nyilvános-

ságra kellene hozniuk az adózásukat, kivéve, ha azok üzleti szempontból
érzékeny
adatokat
tartalmaznak.
A strasbourgi ülésen 534 szavazattal, 98 ellenében, 62 tartózkodás
mellett jóváhagyott jelentés szerint
a multiknak nyilvánossá kellene

tenniük, melyik országban menynyit adóztak. A parlamenti sajtószolgálat tájékoztatása szerint ez az
EU-n kívüli területekre is vonatkozna. Az elfogadott jelentés alapján elkezdődhetnek a tárgyalások
az uniós intézmények között.
(MTI)

A verespataki aranybányát
megnyitni akaró Gabriel Resources kanadai vállalat 4,4
milliárd dollár kártérítést követel a román államtól, amiért az megakadályozta a
beruházás megvalósítását –
derült ki múlt héten csütörtökön a vállalat közleményéből.

Szerkesztette: Benedek István

Januártól legfeljebb 50 adó lesz?

2018. január elsejétől összesen
legfeljebb 50-féle adó, illeték és járulék lesz Romániában – derül ki az
új kormányprogramból. Eszerint a
lakosságnak legfeljebb 10-féle adót
és illetéket kell majd fizetnie jövő
évtől – köztük az egészségügyi és a
nyugdíjalaphoz való hozzájárulást,
a jövedelemadót, az ingatlanadót, a
gépjárműadót, egy úgynevezett szolidaritási hozzájárulást és az úthasználati díjat –, a többit eltörlik. A
gazdasági társaságok legfeljebb 40féle adó és illeték fizetésére lesznek
kötelesek. A kormány legkésőbb
2017. szeptember 1-jéig ismertetni
fogja az adónemek új jegyzékét.
Az új kormányprogram szerint
ugyanakkor létesítenek egy, a miniszterelnöknek alárendelt igazgatóságot, amelynek az lesz a feladata,
hogy átszervezéssel csökkentse a
kormány alárendeltségébe tartozó
ügynökségek és intézmények számát, ugyanakkor ki kell dolgoznia
egy olyan jogszabálytervezetet,
amelynek értelmében 2019. január
1-jétől minden adó és illeték esetében legyen lehetőség az online befizetésre.
Emellett szerepel a kormányprogramban az egységes informatikai
rendszer
bevezetése
a
közigazgatási intézményekben –
ennek ütemtervét 2018. január 1jéig kell ismertetnie a kabinetnek.
Ezzel megvalósul az intézmények
átjárhatósága és az a célkitűzés,
hogy megtiltják az állami intézményeknek, hogy olyan okiratokat, dokumentumokat
kérjenek
a
természetes vagy jogi személyektől,
amelyeket korábban egy másik ál-

lami intézménybe már benyújtottak.
Amellett, hogy lehetőség nyílik
az online adófizetésre, a közintézményeket kötelezni fogják arra is,
hogy minden online beküldött dokumentumot fogadjanak el az adófizető állampolgároktól – derül még
ki az új kormányprogramból.
Sokan vesztenének
az üzleti forgalom adózásán
Az üzleti forgalomra kivetett
adónak sok vesztese lesz, inkább a
héára hasonlít, és ezért nem zárható
ki, hogy az Európai Bizottság szabálysértési eljárást indít – jelentette
ki hétfőn Alex Milcev, az EY Románia pénzügyi és jogi tanácsadó
cég vezetője.
„Az intézkedés mögött vélhetően
az a megfontolás áll, hogy a cégek
többé-kevésbé törvényes eszközökkel megpróbálják minimalizálni a
profitjukat, ami technikailag nem
helyes megoldás, hisz vannak eszközök, amelyekkel ezt a jelenséget
meg lehet gátolni. Jelenleg csak a
mikrovállalatok adóznak ekképpen.
Az ilyen típusú adóztatás egyedi
lenne Európában” – írja Milcev az
EY hétfőn kiadott közleményében.
A szakember szerint az új adó
egyféle héát (TVA) jelentene, ezért
újra kellene gondolni ennek bevezetését a profitadó helyett, mert
ennek sok vesztese lehet, különösen
a kis profittal nagy üzleti forgalmat
lebonyolító cégek között, és előfordulhat, hogy az Európai Bizottság
szabálysértési eljárást indít Románia ellen – mutat rá Milcev.
(Agerpres)

Nőtt a munkanélküliségi arány
májusban

0,1 százalékponttal nőtt májusban a munkanélküliségi ráta az előző hónaphoz képest (5,3%), a férfiak körében pedig 1,2 százalékponttal magasabb volt, mint a nőknél – derül ki az Országos Statisztikai Intézet
(INS) által hétfőn nyilvánosságra hozott adatsorokból.
A 15-74 éves munkanélküliek számát májusban 478 ezer főre becsülték, ami növekedést jelent az előző havi 471 ezerhez képest, de csökkenést az előző év ötödik hónapjához (548 ezer) mérten.
A férfiak körében 5,9 százalékon állt idén májusban a munkanélküliségi ráta, a nőknél 4,7 százalékot regisztráltak.
A felnőtt lakosság körében (25-74 év) a munkanélküliségi ráta májusban 4,3 százalékos volt – 4,8 százalék a férfiaknál, 3,6 százalék a nőknél.
A 25-74 éves munkanélküliek az állástalanok 74,4 százalékát tették ki
2017 májusában. (MTI)

Átszervezik a kkv-irodákat

A kis- és középvállalkozásokat (kkv) segítő kilenc új ügynökség létrehozásáról döntött pénteki ülésén a kormány.
A kormány közleménye szerint egy, a kabinet által elfogadott sürgősségi rendelet előírja „a kkv-ket támogató új intézményes keret létrehozását, amely segíti a beruházások idevonzását, az export serkentését és a
Start-up Nation program életbe léptetését”.
A kormány szerint péntek délig 3.172 vállalkozó nyújtott be üzleti tervet a Start-up Nation programba.
„Gyakorlatilag a jogszabály kilenc új területi ügynökség létrehozásáról
dönt Bukarestben, Brassóban, Kolozsváron, Konstancán, Craiován, Iaşiban, Ploieşti-en, Marosvásárhelyen és Temesváron. A kilenc ügynökség
a most létező nyolc területi iroda újraszervezésével jön létre” – írja a kormány közleményében. (Agerpres)

A Gabriel Resources az Érchegységben akarta megnyitni Európa legnagyobb ciántechnológiás,
külszíni aranybányáját 330 tonna
arany és 1600 tonna ezüst kitermelése érdekében. A kanadai cég romániai leányvállalatán, a Rosia
Montana Gold Corporation-on ke-

Egységes uniós magánnyugdíjszabályokat
vezetne be az EB

Egységes, európai uniós magánnyugdíjszabályokra vonatkozó javaslatot mutatott
be múlt héten csütörtökön az
Európai Bizottság (EB).

A bizottság tájékoztatása szerint
az Európában mindenütt azonos
feltételek mellett elérhető és egységes jellemzőkkel rendelkező magánnyugdíjcsomagot az értékesítési helytől függetlenül uniószerte működő szolgáltatók széles
köre – például biztosítók, bankok,
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmények, befektetési vállalkozások és eszközkezelők – kínálhatja.
Az elképzelések szerint az új
termék segíteni fogja a bizottság
tőkepiaci unió létrehozására irányuló terveit azáltal, hogy több
megtakarítást irányít a hosszú távú
uniós beruházások felé, valamint
lehetővé teszi, hogy a fogyasztók
önkéntesen kiegészíthessék nyug-

Megegyezhetnek az EU–Japán
szabadkereskedelmi megállapodásról

Politikai megállapodás jöhet
létre az Európai Unió és
Japán közötti szabadkereskedelmi egyezményről a
felek képviselőinek e heti
brüsszeli csúcstalálkozóján –
közölte kedden az uniós tagállami kormányokat tömörítő
tanács sajtószolgálata.

Új szabályok
a multik által befizetett adók közzétételére
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Árva Bethlen Kata

500 éves a reformáció
Dénes Katinka

„Ezen bölcs, nagy hatalmú, igen szent és
igaz ítéletű Istennek tetszett az én sok és megszámlálhatatlan nagy bűneimért az én életemet is egész gyermekségemtől fogva mind
ez ideig, sok nyavalyák és igen nehéz keresztek alá rekeszteni, annyira, hogy elfolyt életemben ritkán engedett csak pihenést is
vennem. Sőt, midőn egyik keresztemet könynyebbítette is, és azt gondoltam, immár megszűnt, hogy erőt végyek, akkor más, és újabb
s terhesebb keresztet bocsátott erőtelen vállaimra. Jól vagyon, édesatyám, édes Istenem,
hogy engemet ez világgal elereszkednem nem
engedtél; ezután is légyen meg mint mennyen,
földön, úgy szintén énkörnyülöttem is szent
akaratod. Vidd végbe, valamelyek szent felségednek tetszenek, csakhogy drága kegyelmedet éntőlem el ne végyed, hanem adj
elégséges erőt, hadd viselhessem szent akaratod szerént mindenekben magamat, és békességes tűréssel hordozhassam keresztemnek súlyos terhét.”
Árva Bethlen Kata alakját idézi elénk ez a
néhány sor, a nagyasszonyét, akinek minden
más esetleges, a változó, testet, lelket támadó
valóságban egyetlen biztos, soha meg nem
ingó igazság a hit. Ezt ismeri minden kétséget
kizáróan, ezt őrzi minden erejét megfeszítve,
ezt tartja mindent fölülmúló értéknek, ezt érvényesíti élete minden területén, a fanatizmus
határát súrolva. A hitnek rendeli alá a mindennapokat és az ünnepeket, de emberi kapcsolatait, a szerelmet és az anyaságot is.
Református hite meghatározza, sőt élete
során megtartó erővé, amolyan „védelmező,
erős paizzsá válik”. A mai, más értékrend szerint élő ember nehezen értheti meg azt a mércét, ami szerint Bethlen Kata élt, s ezért
magát Bethlen Katát is, az ő árvaságát. Ha elolvassuk önéletírását, annak önfeledt, sokszor
imádságba átcsapó mondatait, talán közelebb
kerülhetünk ahhoz a világhoz, amelyet igen
találóan Transsylvania Dolorosának neveztek, s az emberhez magához, akinek a mindennapjaihoz hozzátartozott a hite miatti
küzdelem és szenvedés.
Árva Bethlen Kata összetett, izgalmas személyiségű nagyasszony, memoár- és imádságíró, feleség, anya, gyógyító. Bonyhán
született 1700-ban, Szent Katalin napján,
vagyis november 25-én. Édesapja Bethlen
Sámuel, nagyapja Bethlen János, nagybátyja
Bethlen Miklós, mind jeles személyiségei
ennek a kornak. Édesanyja Borsai Borbála,
nagyon határozott, nem mindennapi egyéniség. A családi házban rendkívüli műveltséget
szerzett négy testvérével együtt, ezenkívül a
család és az erdélyi nép iránti felelősséget is
beléjük nevelték. A gyermekek nevelésében
nagy szerepet kaptak a hitbeli döntések, ezek
egész életükben meghatározták cselekedeteiket, különösen a Bethlen Katáét. A testvérek
mindvégig szeretik és támogatják egymást,
erről tanúskodik levelezésük. Kata nyolcesztendős, amikor édesapja meghal, s édesanyja,
hogy gyermekeit felnevelhesse, Haller Istvánnal lép házasságra, aki katolikus, de sohasem kényszerítette mostohagyermekeit,

hogy elhagyják vallásukat. Bethlen Kata tragédiája nem az édesapa halálával kezdődik el
valójában, hanem a mostohatestvérrel, Haller
Lászlóval köttetett házasságával. Kata tiltakozása és kétségbeesése ellenére, gyermeki
engedelmességére apellálva adja férjhez az
anyja egy olyan emberhez, aki ellen amúgy
kifogása nem volna, csak a számára legfontosabban nem osztozhat vele: a hitében.
Három gyermekük születik, Sámuel, Pál és
Borbála, de az idegenség nem szűnik meg,
sőt a férj halála napjáig fokozódik. Haller
László pestisben hal meg, felesége gondozza
és vigasztalja. Hamarosan elsőszülött gyermeke, Sámuel is meghal, nagy fájdalmat
okozva Bethlen Katának, aki ezúttal is hitébe
kapaszkodik, és ezt írja:
„Mikor már a temetésre készülnék, az elsőszülött fiam, Sámuel, betegségbe esék. Szerettem ezt a gyermekemet felette nagy
indulattal, úgy, hogy anyának gyermekéhez
való nagyobb szeretetét kigondolni nem
lehet; de szeretetem mindenkor Istenhez való
felfohászkodással volt, hogy az én Istenem
végye el énelőlem, minekelőtte a jó és gonosz
között választást tudna tenni, s ne engedje,

vel beszélhetett, még
az idegen nemzet előtt
is, elhíresítette… Az
én leányom pedig
nem sajnálotta híresíteni azt, hogy én igen
nehéz természetű vagyok, könnyen akármit elhiszek ellene.
Voltanak is, akik az ő
szavát elhívén, engemet okoztanak, bennem akarván inkább
találni a fogyatkozást,
mint benne.
Második házasságából három gyermeke születik, akiket
hite szerint maga
nevel nagy örömmel
és
reménységgel,
hogy ezúttal Isten neki „állandó házat épített”. A legnagyobb, Zsigmond, szép, erős,
okos és engedelmes gyermek volt, amolyan
nem e világból való fajta, aki kilenc és fél
évesen egy felnőtt érett hitével vált meg ettől

hogy e világgal megmocskolja lelkét.”
1722-ben ismét férjhez ment, a református
széki Teleki József grófhoz, akiről feljegyezték, hogy jó gazda, családját, vallását tisztelő
ember volt, akit Kata magához illő férjnek érzett, mert együtt, egy szívvel és szájjal tisztelhették az Istent. A Telekivel töltött időszak
mégsem hozta el Katának az áhított nyugalmat, ekkor kezdődik el a Haller családdal
való harc a gyermekei neveléséért, akiket
hosszas küzdelem után el is vesznek tőle, s a
továbbiakban lélekben is eltávolodnak édesanyjuktól. Később írja róluk Bethlen Kata:
A fiam, Haller Pál, mindeddig énhozzám
elég engedelemmel kívánta magát alkalmaztatni. Azt el lehet hinni, minthogy gyermekségétől fogva arra tanították, hogy eretnek
anyja vagyon, őtőle sem lehet az anyjához
való tisztességet és engedelmet olyan tiszta
szívvel véghezvinni, amint illendő volna; de
akármi okból cselekedje ő, elég az nékem, ha
engedelmességét mutatja.
De a leányom, Haller Borbála, mihelyt
annyira nevekedett, hogy előttem csalárd
szíve szerént hízelkedhetett, hátam megé
pedig, ha miben alkalmatosságot kaphatott,
vallásom és egyéb állapotomban megsérthetett, azt el nem múlatta. Mikor észrevette,
hogy én tudom és neheztelek, rettenetes sírással és magát átkozódással eltagadta mindenkor. Mások előtt mesterségesen kívánta
mutatni, mely nagy leányi szelídséggel szeret
engemet, úgyannyira, hogy az ő lelke szüntelen való gyötrelemben légyen azon, hogy én
reá neheztelek; ezt pedig mindenek előtt aki-

a földi élettől, újabb sebet ejtve Bethlen Kata
lelkén. Egy éven belül két kisebb gyermekét
is eltemeti, Gábort hét-, Klárát kétévesen.
1733-ban meghal Teleki József is, örök keserűséget hagyva maga után.
Már én mindezeket mindennap nagy keserűséggel szemléltem: végre gyermekeim iránt
való keserűségemet örömmel félretettem
volna, csak az én uramnak életét nyerhettem
volna meg; de az Istennek a’ sem tetszett;
hanem fennjáró sínlődése után ötödnapi fekvése közt igen szép készülettel, mindvégig való
szólással, énmellőlem elvevé, ki nem írható
keserűségemre, Szebenben, 1732. esztendőben, Szent András havának első napján, és engemet az én Istenem úgy hagya, mint a
megszedett szőlőben való kunyhót egyedül. Ó,
drága kegyelem! mely erőt adtál énnékem az
én súlyos keresztimnek elviselésekre; lakozzál
ezután is énbennem, mind utolsó pihenésemig.
Teleki József halálát követően családja tagjai, akik addig szeretettel befogadták Bethlen
Katát, minden erejükkel azon voltak, hogy
vagyonrészét megszerezzék, s mivel erre törvényesen nem keríthettek sort, rágalmakkal
keserítik életét. Így a harc az emberekkel nem
akar megszűnni, igazából állandósul Bethlen
Kata életében. Talán ez az egyik oka annak,
hogy teljesen a szolgálat felé fordul: teljes
erejével támogatja a református egyházat, diákokat taníttat, könyveket vásárol, maga köré
gyűjtve olthévízi otthonába kora prédikátorait, teológusait, komoly hitbeli kérdéseket
vitat meg. Özvegységének tizenegyedik esztendejében kezdte el írni Önéletrajzát, amely-

„Maradék erőmmel folytatom is, amit oly nagy akarással elkezdettem, szánalmas kudarcok engem el nem rettentenek… Míg még lehet, míg még hallhatóak a szavaim… Nézd
el nekem, ha nem vagyok olyan, amilyennek teszerinted lennem kellene… önmagamból
kilépni én magam erejéből nem tudhatok… S ha segíteni is akarnál engemet ebben: emberek lelkét ki bármikor visszaveheted, kicserélni kicserélheted-e még életünkben?… Példázhatná-e az én szerény életem is, hogy az önmagát vállaló ember legyőzhetetlen?…”
(Részlet Kocsis István Árva Bethlen Kata című monodrámájából)
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ből tudomást szerzünk életének, mindennapjainak fontos eseményeiről, de újra meg újra
kiújuló magányáról is, amelyhez állandó lelki
szorongás, háborgás társul, amelyet részben
külső kényszer, részben szélsőséges természete miatt kell elszenvednie. Érdekes,
hogyha írásai nem volnának, s nem ismernénk ezeket a lelki harcokat, akkor egy gyakorlatias, életrevaló, határozott asszonyt
látnánk csupán, aki élénken vezeti birtoka
ügyeit. Tudjuk róla, hogy kertészetet létesített, papírmalmot, üveghutát építtetett, mesterembereket foglalkoztatott, jobbágyai
sorsát rendezte. Nem riadt meg a természeti
csapásoktól, a jégverés, tűz, árvíz okozta kárt
gyorsan és hatékonyan helyreállíttatta. Mivel
maga sokat betegeskedett, orvost megszégyenítő tudást halmozott fel ezen e területen is,
családtagjait, cselédjeit, jobbágyait maga
gyógyítgatta.
Mindemellett jut ideje a református hit tudatos megszilárdítására a birtokaihoz tartozó
településeken. Elsősorban az infrastruktúrát
teremti meg: iskolákat, paplakot épít, megfelelő berendezésről gondoskodik. Olthévízen
ő maga indítja el a gyülekezeti életet, 1737ben egy kis fatemplomot épített, hogy az
Isten tisztelete buzgósággal gyakoroltassék.
Különös gondot fordít az iskolákra, amelyeket az egyház virágoskertjeinek nevez. Fenntartásukra sok pénzt ad, ő biztosítja az
iskolamester bérét, tankönyveket vásárol:
grammatikát, rudimentákat, katekéziseket, ábécéket, zsoltárokat, emellett kisebb ajándékokkal kedveskedik a gyermekeknek, hogy
tanulásra buzdítsa őket. Célja nemcsak az írás
és olvasás tanítása, hanem hogy az igaz hitet
terjessze, és minél mélyebben a gyermeki lelkekbe vésse. Éppen ezért az oktatást személyesen felügyelte, hogy minden a bibliai tanítás
szerint, ékesen és jó rendben menjen végbe.
1743–1749 között Bod Péter, a 18. század
tudós papja az ő udvarában szolgált, ez nagy
örömöt szerzett Bethlen Katának, akinek az
udvara ez idő tájt igazi kulturális központ,
amelyben a kor sok fontos személyisége
megfordult. Köztudott, hogy jelentős könyvtára volt, összegyűjtött több mint 500 hungarikát, az előző két évszázad termékeit. A
könyvtár többi darabja is tudatos gyűjtőről
árulkodik. Könyveit a Nagyenyedi Református Kollégiumra hagyja, néhai férje, Teleki
József példáját követve.
1759. július 29-én délelőtt 11 órakor halt
meg Fogarason. Unokaöccse, a magyar reformátusok pártfogója, a Bécsben élő Teleki József a következőket írja nagynénjéről, amint
halálhíre eljutott hozzá, s hadd legyen ez a mi
végszavunk is: „Mindenféle virtusokkal felruházott alkotványa volt ez az asszonyság Istennek: kegyes volt minden mordság nélkül,
mert szüntelen vidám ábrázatját még a nyavalya (értsd: betegség) sem könnyen változtatta meg, könyörülő és adakozó minden
tettetés nélkül: nagy és a maga nemét fölülhaladó elméjű. Nem szükséges őtet sok szóval dicsérni, mert dicsérik őtet az ő
cselekedetei mindenekelőtt. Tudják őtet minden rendbéli emberek, valakik ösmerték, de
tudják még azok is, akik nem ösmerték, anynyira példás vot az ő kegyessége. Egyszóval
nem könnyen születik ezen már kimúlt férjfiúi természettel bírt asszony helyébe más
Bethlen Kata”.
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József lelkipásztor
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Az egységes bértörvényről –
fenntartható fizetésemelések?

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

2017. július 1-jén életbe lépett a
2017. évi 153. sz., a közpénzekből
fizetett alkalmazottakra vonatkozó
egységes bértörvény. A régóta várt
törvény a Szociáldemokrata Párt
egyik választási ígérete volt,
amelynek szükségességéhez nem
is férhet kétség. Amint azonban azt
az államfő is megjegyezte a törvény kihirdetésekor, nagy a kérdőjel a bértörvény fenntarthatósága
körül. Vagyis, hogy lesz-e miből
kifizetni a megnövelt béreket?
A törvényt végleges formájában
2017 júniusában szavazták meg.
Rendelkezései szerint a közalkalmazottak bérei 25%-kal fognak növekedni, de nem egyszerre, hanem
2018 januárjától kezdve, bizonyos
ütemezés szerint, egészen 2022-ig.
Ugyanakkor a törvény rendezi a
közszférában dolgozók túlóráinak
kompenzálását, valamint a nyaralási pótlékok kérdését.
A törvény személyi köre –
akikre vonatkozik – a következő
kategóriákból áll össze: tanügy,
egészségügy, bírók és ügyészek,
rendőrök, a védelmi erők dolgozói
(katonák), az egyházi dolgozók,
köztisztviselők, valamint a speciális jogállású köztisztviselők, mint
például a diplomaták.
Az első fizetésnövelés 2018 januárjában lenne, amikor a fentebb
említett köztisztviselők fizetése
25%-kal növekedne a 2017.
decemberi szinthez képest. Kivételt képeznek az orvosok, akiknek
fizetése csak 2018. március 1-jétől
nő, egyből a 2022-es év szintjére.
Ugyanakkor ugyancsak 2018. március 1-jétől a tanügyben dolgozók
fizetését is megnövelik 20%-kal a
2018. februári szinthez képest.
A 2019 és 2022 közötti időszakban az általános fizetésnövekedés
mértéke egynegyede lesz a 2018.
decemberi fizetések és a 2022-re
kitűzött célfizetések közötti öszszegnek.
Az oktatásügyben dolgozók fizetésének növelése attól is függ,

hogy az illető tanár milyen körülmények között dolgozik. Pl. egy
földrajzilag izolált település iskolájában 20%-ig terjedő növelés, a
különleges oktatásban résztvevők
esetén 15%-os növekedés várható,
aki kettő vagy több osztályban
tanít, az 7–20%-os növekedésre
számíthat. Az osztályfőnöki tevékenység plusz 10%-ot eredményezne.
Az elemi és gimnáziumi oktatásban egy kezdő tanár, amennyiben egyetemi végzettséggel
rendelkezik, 2022-re 4.098 lejes fizetéssel kellene rendelkezzen, az a
tanár pedig, akinek I. fokozata
lenne és több mint 25 év régisége,
egészen 5.517 lejig terjedő fizetést
kaphatna. Egy elemi iskolai tanárnak, amennyiben csak gimnáziumi
végzettsége van, viszont több mint
7 év régiséggel dolgozik, 4.098
lejig terjedő fizetése lenne, amenynyiben pedig több mint 25 év aktív
munkaviszonya, egészen 4.372
lejig terjedő fizetés illetné meg.
Az egyetemi oktatásban 2022-re
egy dékán 13.705 lejes fizetéssel
rendelkezne I. fokozat esetén és
16.232 lejes fizetést vinne haza II.
fokozat birtokában. Egy több mint
25 év aktív munkaviszonnyal rendelkező egyetemi tanár 10.880
lejes fizetést kapna. A tudományos
kutatók fizetése 7.546 lejig terjedne.
Az egészségügyben dolgozók
esetében azok, akik három váltásban dolgoznak vagy a 12/24 órás
két váltásban, az éjszakai kompenzációs illeték helyett egy 15%-os
pluszilletéket kapnának a két vagy
három műszakban eltöltött órákért.
Azok, akik szombaton, vasárnap
vagy a szabadnapokon dolgoznak,
100%-os bérkiegészítést kapnának.
Nagyon fontos rendelkezés az
ügyeletekhez kapcsolódó fizetésnövelés, amely 75%-ig terjedő
pluszjuttatást ír elő a standard órabérhez viszonyítva a munkanapokon végzett ügyeletek esetében, a
törvényes szabadnapos ügyeletek
esetében; a hétvégi munkaszüneti
napok esetében pedig egy egészen

100%-ig terjedő pluszilleték is járhat.
Az egészségügyi dolgozók esetében más pluszjuttatásokat is előír
a törvény, például 45-85%-os
pluszilletéket a különösen veszélyes körülmények között dolgozók
esetében, a nehéz körülmények között dolgozók esetében 15%-ig terjedő pluszilletéket, a stresszfaktornak minősülő munkakörben
15%-os pluszjuttatás adható.
Ennek eredményeképpen például egy több mint 400 ágyas kórház menedzserének 2022-re
14.975 lejes fizetése lesz, amenynyiben II. fokozata van, illetve
14.257 lejes fizetést kap majd, ha
besorolása csak I. fokozatú. Egy
főorvosi fizetés 12.500 lejes lenne,
egy elsőéves rezidens fizetése
pedig 5.700 lej. Ugyancsak 2022igy egy kezdő nővér fizetése 3.610
lejre emelkedne.
A bértörvény által egy harmadik
kategória, a bírák, ügyészek, valamint a többi, igazságszolgáltatásban dolgozó személy fizetése is
megnőne. Ennek eredményeképpen a bírák és ügyészek fizetése
annak függvényében változna,
hogy milyen idejű aktív munkaviszonnyal rendelkeznek, milyen
szintű bíróságokon dolgoznak (bíróság, törvényszék, táblabíróság,
Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék)
valamint a betöltött tisztség is befolyásolná a fizetés mértékét.
Ugyanakkor egy veszélyességi
pluszilletményt is előír a törvény a
bírák és ügyészek, a gyakornok
magisztrátusok (bírók és ügyészek), a Legfelsőbb Bírói Tanács
(CSM) számára (spor de risc şi
suprasolicitare neuropsihică), valamint a kiegészítő személyzet esetében. Ennek mértéke 25%-ig
terjedhet.
Ugyanakkor egy 5%-ig terjedő
titoktartási illetmény is adható a
törvény értelmében. A bírák és
ügyészek fizetésének konkrét mértékéről és más fizetésmódosulásokról a következő részben írunk.
(Folytatjuk)

Maros megye területén az előrejelzések szerint szeptemberig
magas hőmérsékleti értékeket jeleznek. A 2001. évi 436-os törvény
előírásai szerint az extrém hőmérsékleti értékek időszakában az alkalmazottak egészségi állapotának
megőrzése érdekében a munkavédelmi előírásokat be kell tartani.
A Mureşan Andrei főfelügyelő és
Sófalvi György Zsolt főfelügyelőhelyettes kézjegyével ellátott közlemény szerint a szabadban dolgozók
esetében 37 Celsius-fok fölött a
munkáltatóknak kötelességük alkal-

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány olyan Kárpát-medencei, kiemelkedő tehetségű 16-30
éves nappali tagozatos fiatalok jelentkezését várja, akik: kimagasló
tanulmányi eredménnyel rendelkeznek; országos, illetve nemzetközi
tanulmányi, sport-, művészeti versenyeken dobogós helyezést értek
el; kutatási eredményeiket publikálták; motiváltak, szorgalmasak, kitartóak, elkötelezettek céljaik
megvalósításában; nem voltak, illetve nem szereztek dobogós helyet
tanulmányi versenyeken, de úgy
érzik, kiemelkedően tehetségesek.

Az alapítvány által kiválasztott
fiatal tehetségek egyénre szabott támogatásban részesülnek. Mindenki
azt kapja, amire leginkább szüksége
van a tehetsége kibontakoztatásához, mely minden esetben tartalmaz
mentori támogatást. (Ezen túl esetlegesen ösztöndíj, képzések és konferenciarészvétel
támogatása,
kulturális és sportprogramokon való
részvétel stb.)
A
jelentkezéseket
a
www.kmta.hu/regisztracio elektronikus címen várják. További információk az erdeklodes@kmta.hu
e-mail-címen szerezhetők. (sz.p.)

Pályázati felhívás
A Kárpát-medencei Tehetségkutató
Alapítvány programja

Támogatók jelentkezését várják

Rászoruló gyerekek táboroztatása

fonos Szeretetszolgálat idei kitűzött
célja, hogy a 40 részt vevő gyermek
mellé 40 olyan helyi támogatót találjon, aki fedezni tudja a kirándulás teljes költségét. Egy gyermek
teljes ellátása 250 lej. A felajánlási
szándékot a 0753/ 56 56 56-os telefonszámon lehet jelezni.
Telefonos Szeretetszolgálat, a
megoldás helyben van! – áll a felhívásban.

mérsékleten szabadban dolgoznia.
Ugyancsak a munkáltató kötelessége elsősegélyt nyújtani és a legközelebbi egészségügyi intézményig szállítani azokat, akik roszEnnek érdekében csökkenthetik szullétre utaló jeleket mutatnak.
a napi munkaórák számát, illetve a
munkanapot két szakaszra oszthatják: a délelőtt 11 óráig tartó munkavégzésre és a 17 óra utánira.
Azokban az esetekben, ahol a
munka folytonossága nem szakítható meg, azt megfelelő napszakban, a kánikulai hőség enyhülése
után kell folytatni.
A munkaidő csökkentését akkor
kell alkalmazniuk a munkáltatóknak, ha két egymást követő napon
magas hőmérsékleti értékeket mérnek. A munkáltatónak kötelessége
az alkalmazásnál és az időszakos
orvosi ellenőrzésekkel megbizonyosodni arról, hogy az alkalmazottnak nem ellenjavallt a nyári
magas, vagy télen az alacsony hő-

Akik egészségi gondokkal küzdenek és nem bírják az extrém hőmérsékleti értékeket, azokat lehetőség
szerint más munkakörben kell foglalkoztatni vagy csökkenteni a
munkaprogramjukat. (pálosy)

A szabadban dolgozók védelme
mazottaik egészségi állapotának
megőrzéséről gondoskodni. Ennek
érdekében csökkenteni kell a fizikai
munka ritmusát és intenzitását, a
légmozgást biztosítani kell, a szabadban végzett munkálatokat árnyékos, szellős helyen tartott
szünetekkel kell megszakítani. Az
alkalmazottaknak biztosítani kell
személyenként 2-4 liter ásványvizet, védőruházatot és zuhanyzási lehetőséget. Azok a munkáltatók,
akik a felsoroltakat nem tudják teljesíteni, az alkalmazottakat képviselő
szervezettel
vagy
az
alkalmazottak képviselőivel egyeztetve más jellegű intézkedésekkel
kell könnyítsenek a hőségben dolgozó alkalmazottaik munkakörülményein.

szág területén, ezért csupán egy
napra váltanak úthasználati matricát. A közlemény szerint a mobilszolgáltatókkal való egyeztetések
miatt előreláthatólag egy ideig az
említett G kategóriás járművek számára nem lehet majd az útadómatrica díját SMS-üzenetben kiváltani.
Amint ez a szolgáltatás működőképessé válik, az országút-karbantartó
igazgatóság tájékoztatja a közvéleményt. (sz.)

A Telefonos Szeretetszolgálat
idén IX. alkalommal szervez ingyenes kirándulást nehéz anyagi
körülmények között élő gyerekek
számára. Ennek megvalósításához támogatások felajánlását várják.
Az idei úti cél Kővárfonác, ahol
40 gyermek öt élménydús napot
tölthet el szeptember 6–10. között
máramarosi festői tájakon. A Tele-

Munkavédelmi előírások betartása hőségben

Hőségriadó esetén a munkavédelmi előírások betartását
fokozottan ellenőrzik a munkaügyi felügyelőség ellenőrei.

Július 4-étől az országút-karbantartó vállalat megdrágította a G kategóriás gépjárművekre – 9–23
ülőhelyes személyszállító autóbuszok – megállapított útadómatrica
díját.
Az eddig alkalmazott két euró
helyett a 2017. évi 44-es számú sürgősségi kormányrendelettel elfogadott új szabályozás négy eurót ír elő
azokra a személyszállító járművekre, amelyek áthaladnak az or-

Fotó: Nagy Tibor
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Hosszú Katinka forradalmat robbanthat ki

A magyar sztárúszó nemzetközi szervezetet
alapított, és egyenrangú félként akar tárgyalni
a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetséggel

Nyílt levelet tett közzé Hosszú
Katinka Facebook-oldalán, amelyben bejelenti: létrehozta a Global
Association of Professional Swimmers (GAPS), azaz a Profi Úszók
Világszövetségét, amelyhez 30
úszó – köztük 15 olimpiai bajnok –
csatlakozott.
„Bár eddig nem emeltük fel a
hangunkat, mégis a legtöbben közülünk nemcsak megszólalni hajlandóak, de tenni is készek az
úszósport megreformálásáért, akár
saját érdekeik háttérbe szorítása
árán is” – fogalmazott a nyílt levelében az úszónő.
„Végtelenül büszkék vagyunk
rá, hogy ma bejelenthetjük: több
mint 30 úszó, köztük 15 olimpiai
bajnok részvételével megalakul a
Profi Úszók Világszövetsége, a
GAPS (Global Association of Professional Swimmers), amelyben az
első pillanattól kezdve minden
egyes kontinens képviselteti
magát” – áll a nyílt levélben.
„Joggal várjuk el, hogy a FINA
(a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség – a szerk.) vezetői
mostantól egyenrangú félként te-

kintenek majd ránk, tárgyalóasztalhoz ülnek velünk, és minden fontos
szakmai döntés előtt lehetőséget
kapunk, hogy elmondjuk, mi a
profi úszók véleménye, mi a MI
véleményünk” – fogalmazott az
olimpiai bajnok úszónő.
A FINA május végén hozta nyilvánosságra a vk-t érintő módosításokat, amelyek egyik legfontosabb
eleme, hogy egy versenyző egy viadalon legfeljebb négy egyéni
számban indulhat. Korábban előfordult, hogy Hosszú Katinka – az
elmúlt öt év összetett győztese –
egy állomáson tíz vagy még több
számban is résztvevő volt.

A GAPS tagjai

Jessica Ashwood (Ausztrália), Bronte Campbell (Ausztrália), Cate
Campbell (Ausztrália), Madison Wilson (Ausztrália), Pieter Timmers
(Belgium), Bruno Fratus (Brazília), Hilary Caldwell (Kanada), Pernille Blume (Dánia), Jeanette Ottesen (Dánia), Rikke Pedersen
(Dánia), Camile Lacourt (Franciaország), Anna Santamans (Franciaország), Marco Koch (Németország), James Guy (Nagy-Britannia),
Adam Peaty (Nagy-Britannia), Hosszú Katinka (Magyarország), Luca
Dotto (Olaszország), Kosuke Hagino (Japán), Femke Heemskerk
(Hollandia), Ranomi Kromowidjojo (Hollandia), Kira Toussaint (Hollandia), Sharon Van Rouwendaal (Hollandia), Ferry Weertman (Hollandia), Michelle Coleman (Svédország), Jennie Johansson
(Svédország), Sarah Sjöström (Svédország), Cameron Van Der Burgh
(Dél-afrikai Köztársaság), Conor Dwyer (Egyesült Államok), Katie
Meili (Egyesült Államok), Lia Neal (Egyesült Államok)
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Visszavonul a sokszoros világbajnok
Forma–1-es legenda

Harminchét év után véget ért a
Ron Dennis-korszak a McLarennél:
a Forma–1-es istállót korábban
hosszú ideig csapatfőnökként irányító szakember eladta 25 százalékos részesedését a konszernben.
A McLaren-csoport pénteken közölte, hogy az üzlet lezajlott. Médiainformációk szerint a bahreini és
szaúdi tulajdonostársak 275 millió
fontot fizettek a 70 éves Ron Dennisnek, aki 1981 és 2009 között volt
F1-es csapatfőnök.
A brit üzletember vezető pozíciója már tavaly novemberben megingott a McLarennél, miután
összetűzésbe keveredett a szaúdi
Manszur Ojjehhel.
Dennis irányítása alatt olyan pi-

Ron Dennis vezető pozíciója már tavaly novemberben megingott a McLarennél

lóták vezették a McLaren autóit,
mint Ayrton Senna, Niki Lauda és
Alain Prost, illetve Lewis Hamiltonnak is ő adta az első lehetőséget
az autósport elitkategóriájában. A
wokingi székhelyű istálló 17 világbajnoki címet szerzett és 158 futamgyőzelmet aratott Dennisszel.

Kizárás helyett büntetést sem
kapott Sebastian Vettel

A Magyar Úszószövetség is
beszáll a csatába

A Magyar Úszószövetség (MÚSZ) a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnél (FINA) szeretné elérni a világkupa-sorozat új
szabályainak felülvizsgálatát. A MÚSZ keddi közleményében jelezte,
hogy a „nemzetközi szinten is nagy vihart kavart” döntéssel kapcsolatban azonnal kezdeményezte a szabályok átgondolását, s ebben „a
MÚSZ a FINA magyar alelnökének (Gyárfás Tamás) megértő támogatását kérte”.
„Tekintettel arra, hogy ezt a kezdeményezést a FINA elutasította, a
MÚSZ Hosszú Katinka és a többi magyar úszó érdekében további lépéseket tesz a FINA budapesti kongresszusán, hogy a versenykorlátozó szabályokat az úszók érdekében megváltoztassák. Bienerth
Gusztáv, a MÚSZ elnöke a vizes világbajnokság ideje alatt tárgyalásokat folytat a FINA, valamint a nemzetközi szövetségek vezetőivel
is az ügyben” – áll a közleményben, amely szerint a „MÚSZ kiemelt
feladatának tekinti a magyar úszók érdekeinek képviseletét”.

Komoly korlátozást vezetne be az UEFA

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fontolóra veszi, hogy
a klubok között fennálló anyagi
különbségek csökkentésének érdekében korlátozza, a csapatok
mennyit költhetnek a játékosok fizetéseire.
„A leggazdagabb klubok csak
egyre gazdagodnak, a különbség
pedig közöttük és a többiek között
folyamatosan nő” – nyilatkozta a
Mladina című hetilapnak a szervezet szlovén elnöke, Aleksander Ceferin, aki hozzátette, szerinte a
jövőben komolyan meg kell fontolniuk, hogy szabályozzák, a csapatok mennyit költhetnek a játékosok
fizetéseire.
Az UEFA első embere arról is
Európai Labdarúgó Szövetség elnöke, Aleksander Ceferin szerint Európa gazdaságilag
beszélt, hogy az nem vezet sehova, Az
legerősebb klubjai olyan játékosokat is megvásárolnak, akikre nincs szükségük, és akik
hogy Európa gazdaságilag legerő- utána alig lépnek pályára – ezen szeretnének változtatni
sebb együttesei olyan játékosokat
A szervezetet szeptember óta
„Ha bevezetnénk a fizetési sapis megvásárolnak, akikre nincs kát, az racionálisabb működésre irányító sportvezető arról nem beszükségük, és akik utána alig lép- késztetné a klubokat” – fejtette ki szélt, hogy a fizetési sapka bevezenek pályára.
Ceferin.
tésére mikor kerülhet sor.

Infantino nem látja akadályát a videobírónak

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke szerint semmi akadálya annak, hogy
a videobírós rendszer szerepet kapjon a jövő évi oroszországi világbajnokságon. A sportvezető úgy nyilatkozott, őt meggyőzte az, amit a Konföderációs Kupán látott, és azon lesz, hogy jövőre a világbajnokságon
is alkalmazzák a játékvezetők munkáját segítő rendszert. Hozzátette, ha a videobírós visszajátszások nem
lettek volna, valószínűleg „más tornát látunk”. Korábban Massimo Busacca, a FIFA játékvezetői bizottságának egyik vezetője arról beszélt, hogy a videobíró segítségével hatszor módosították rosszról jóra az ítéletet a bírók. A rendszert a legtöbb kritika a videoelemzők és a játékvezetők közötti lassú kommunikáció
miatt érte.

A Ferrari német versenyzője a Forma–1-es Azeri Nagydíj biztonsági autós szakasza során hátulról nekiment az élen autózó Lewis Hamiltonnak, majd – mivel ezt a brit nyakába varrta – oldalról is nekivezette autóját a Mercedesnek

Az angol és német lapok arról
számoltak be, hogy Sebastian Vettelt a Lewis Hamiltonnal szemben
bemutatott sportszerűtlen manőverek miatt kizárják a Forma–1-es
Azeri Nagydíjról. A hivatalos döntés szerint azonban nem kapott büntetést.
Külföldi lapok arról számoltak
be, hogy a Nemzetközi Automobilszövetség (FIA) ülésén úgy határoztak, hogy Vettelt megfosztják a 4.
helyétől és az azért járó 12 ponttól
– írta a Nemzeti Sport.
Vettel a szóban forgó versenyen
a biztonsági autós szakasz során hátulról nekiment az élen autózó
Lewis Hamiltonnak, majd – mivel
Vettel ezt a brit nyakába varrta – oldalról is nekivezette a Ferrarit a
Mercedesnek.

Később azonban kiderült: a nemzetközi szövetség (FIA) nem bünteti meg Sebastian Vettelt az
ütközés miatt, amely közte és Lewis
Hamilton között történt a június
25-i Forma–1-es Azeri Nagydíjon.
A futam másnapján a FIA azt közölte, hogy újravizsgálja az esetet,
hétfőn azonban – Vettel bocsánatkérését követően – bejelentette: az ütközés nem von magával további
szankciókat. A világbajnoki pontversenyben vezető német Vettel
(Ferrari) negyedik, legnagyobb riválisa, Lewis Hamilton (Mercedes)
pedig ötödik lett a futamon.
Vettel azzal vádolta Hamiltont,
hogy hirtelen lassításával fékezésre
kényszerítette őt, de a FIA szerint a
brit pilóta nem tett ilyet, és a helyzetnek megfelelően haladt.

A címvédő Marc Marquez győzött a MotoGP kategóriában a gyorsaságimotoros-világbajnokság
vasárnapi Német Nagydíján.
A spanyolok háromszoros világbajnoka sorozatban nyolcadszor
nyerte meg a futamot, és sikerével
átvette a vezetést a vb-pontversenyben az olasz Andrea Doviziosótól,
aki csak nyolcadik lett a Sachsenringen.
Marquez honfitársa, a világbajnoki pontversenyben második Maverick
Vinales
ezúttal
negyedikként, míg a kilencszeres
vb-első Valentino Rossi ötödikként
zárt.
Eredmények:
* MotoGP: 1. Marc Marquez
(spanyol, Honda) 40:59.525 perc, 2.
Jonas Folger (német, Yamaha)

41:02.835, 3. Dani Pedrosa (spanyol, Honda) 41:11.071. Az állás: 1.
Marquez 129 pont, 2. Maverick Vinales (spanyol, Yamaha) 124, 3.
Andrea Dovizioso (olasz, Ducati)
123.
* Moto2: 1. Franco Morbidelli
(olasz, Kalex) 41:05.137 perc, 2.
Miguel Oliveira (portugál, KTM)
41:05.203, 3. Francesco Bagnaia
(olasz, Kalex) 41:05.711. Az állás:
1. Morbidelli 173 pont, 2. Thomas
Lüthi (svájci, Kalex) 136, 3. Oliveira 114.
* Moto3: 1. Joan Mir (spanyol,
Honda) 39:34.775 p, 2. Romano Fenati (olasz, Honda) 39:34.896, 3.
Marcos Ramirez (spanyol, KTM)
39:34.993. Az állás: 1. Mir 165
pont, 2. Fenati 128, 3. Aron Canet
(spanyol, Honda) 110.

MotoGP: Marquez nyert,
és a vezetést is átvette
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Az IMATEX és a Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem
SZERELŐLAKATOSI munkahelyet kínál időszakos németországi áthelyezéssel, vonzó bérezéssel. Elvárások: minimum általános iskolai
végzettség, barkácsolási készség, műszakirajz-készítés és -olvasás ismerete, alapfokú német- vagy angolnyelv-tudás előnyt jelent. További
információt a 0745-092-441-es telefonszámon, illetve az mktemaros@gmail.com e-mail-címen kérhet. (sz.)

ELŐKELŐ HELYISÉG SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT,
MOSOGATÓT, PINCÉRT és SEGÉDPINCÉRT alkalmaz. Tel. 0743087-373, 0733-910-351, 0746-251-010. (19062)

A MARIS alkalmaz tapasztalattal rendelkező ELÁRUSÍTÓNŐT a
Gyémánt-piacon levő üzletébe. Tel. 0745-609-051. (1968-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra, fiatal SEGÉDMUNKÁST és MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-026. (19067)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT
és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet, komoly
hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futároknak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es telefonszámon, 4062-es mellék.
(60051)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (6046)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyermekek számára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (60046)
KAMIONSOFŐRÖKET alkalmazunk UNIÓS MUNKÁRA. Tel.
0771-359-885. (2140-I)

SZITANYOMTATÁSI ismeretekkel rendelkező SZEMÉLYEKET alkalmazunk. Tel. 0745-356-536. (19069)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (19073-I)

NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA ajtó-, ablakkészítő ASZTALOST
keresünk (nyugdíjas jó szakembert is alkalmazunk). Hajtásival rendelkező segédmunkások jelentkezését is várjuk (minimum 6 hónap). Tel.
00-49-15-736368521. (2178)

A nagyszebeni MAGASFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATOKAT KARBANTARTÓ (állami) VÁLLALAT VILLAMOSMÉRNÖKÖT és
VILLANYSZERELŐKET alkalmaz marosvásárhelyi munkapontjára.
A vizsga időpontja 2017. július 18. Infó: 0269/207-054, 0745-102-245,
www.smartsb.ro (19074)
Az AD AUTO TOTAL KFT. B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
ÁRUKISZÁLLÍTÓT
alkalmaz.
Az
önéletrajzokat
a
barpi79@yahoo.com e-mail-címre várjuk. (19075-I)

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

ADÁSVÉTEL

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740919-662. (2084)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-883-361.
(2111)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-383-071.
(2084)

TŰZIFA
(2000)

eladó.

Tel.

0749-556-815.

eladó.

Tel.

0747-594-011.

TŰZIFA
(2000)

eladó.

Tel.

0758-959-329.

tűzifa.

Tel.

0747-933-367.

TŰZIFA
(2000)

ELADÓ
(2141)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837290. (2147)

TŰZIFA
(2067)

eladó.

Tel.

0740-910-651.

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)

IDŐS HÁZASPÁR mellé nappalra
ápolónőt keresünk. Tel. 0744-395-936.
(2066)
VÁLLALUNK: ácsmunkát, tetőkészítést Lindab-lemezből vagy cserépből, tetőfestést, szigetelést.
Készítünk lefolyókat. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel. 0755572-686. (2137-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2175)

MEGEMLÉKEZÉS

Nem halnak meg azok, akik
szívünkben élnek,
hiába múlnak el az évek.
Szívetekben nem volt más,
csak jóság és szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk július
5-én ifj. TÖRÖK JÁNOSRA
halálának 20. évfordulóján,
egyúttal emlékezünk idős
TÖRÖK JÁNOSRA, akinek
június 24-én volt halálának 23.
évfordulója, valamint TÖRÖK
JÁNOSNÉRA (Böske), akinek
március 22-én volt halálának
9.
évfordulója.
Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk
csendes! Szeretteik. (2138)

Két éve már, hogy minket
örökre itt hagytál, drága
emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Bármennyire is
csodás a világi élet, pótolni
nem tudna soha senki téged.
Soha nem feledünk, mindig
velünk maradsz, halálod, míg
élünk, fájó emlék marad.
Fájó szívvel emlékezünk július
5-én a szeretett édesanyára és
feleségre, az erdőcsinádi
BARABÁS IRÉNRE halálának
második évfordulóján. Nyugodjál békében! Emlékét őrzi
férje, három gyermeke és
azok családja. (2157)

Szívem legmélyebb fájdalmával

emlékeztetem mindazokat, akik
ismerték

és

gyermekemet,

szerették
az

drága

ákosfalvi

születésű ifj. GÁLL DEZSŐKÉT,

hogy július 6-án van halálának 19.

évfordulója. Kegyelettel őrizzük
drága szép emlékét.

Bánatos

édesanyja,

Öcsi és családja.
Nyugodj

békében,

Dezsőkém! (mp.-I)

testvére,
drága

Ma tizenhét éve hunyt el
HORVÁTH ZSUZSÁNNA közgazdász, akire fájó szívvel
emlékeznek szerettei és volt
munkatársai. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Nyugodjék békében! (2087)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
após, nagytata és dédnagytata,
SZOTYORI ERNŐ
elhunyt 89 éves korában, rövid
szenvedés után. Temetése
2017. július 5-én, szerdán 14
órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben.
A gyászoló család. (2159-I)
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
id. PAIZS JÁNOS
életének 68. évében, július 3-án
csendesen megpihent. Temetése július 6-án 13 órakor lesz a
szentgericei ravatalozóból. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (2165)
Mély fájdalommal, megrendülten tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagyapa, testvér
és rokon, a székelykáli születésű
id. DOBOS FERENCZ
marosszentgyörgyi lakos 73
éves korában hirtelen elhunyt.
Soha el nem múló, drága emléke örökké élni fog szívünkben. Temetése július 7-én,
pénteken 14 órától lesz a marosszentgyörgyi római katolikus temető ravatalozójából,
unitárius szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma békés!
Gyászoló szerettei. (2199)
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa,
testvér, sógor, rokon, jó barát
és szomszéd,
BORZÁS KÁROLY
életének 81. évében, boldog házasságának 57. évében, méltósággal
viselt,
hosszú
szenvedés után csendesen
örökre megpihent. Temetése
2017. július 6-án, csütörtökön
14 órakor lesz a református temetőben, református szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle szerető családja.
(2200-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama,
dédnagymama,
rokon, szomszéd,
SZABÓ MATILD MÁRIA
elhunyt életének 96. évében.
Temetése 2017. július 7-én,
pénteken 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (2177-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak Barabás
Anna volt kolléganőnk férje,
BARABÁS SÁNDOR elvesztése
fájdalmában.
A
Tudor
Vladimirescu Általános Iskola
munkaközössége. (2167)
Nagy fájdalommal veszünk
végső
búcsút
szeretett
EDITKÉTŐL,
drága
„Kicsi
Anyutól”, és kívánunk a
családnak
vigasztalódást.
Nyugodjon békében! Jutka,
Doruka és családja. (2183-I)
Megrendült
szívvel
vettük
tudomásul EDITKE eltávozását.
Nyugodjon békében! Őszinte
részvétünk a hozzátartozóknak.
Évi és családja. (2184)
Mély fájdalommal vettük tudomásul szomszédasszonyunk,
VITA MÁRTA-MÁRIA eltávozását.
Együttérzésünket
és
őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak. A
marosvásárhelyi
Páring
(Parângului) utcai 54-es számú
tömbház lakói. (2188-I)
Fájdalommal, megtört szívvel
vettünk tudomást drága sógornőnk, KOVÁCS SÁNDORNÉ
született
DEMETER
EDIT
haláláról.
Szelíd,
szeretett,
kedves lénye örökké élni fog
szívünkben.
A
családnak
megnyugvást, Neki békés örök
nyugodalmat kíván Éva és
Lajos. (2186-I)
Megrendülten értesültünk arról,
hogy
szomszédunk
és
barátunk, SZOTYORI ERNEST
eltávozott közülünk. Őszinte
részvétünket
és
mély
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló
családnak.
Isten
nyugtasson
békében!
Dan
Valentin Simion közjegyző.
(19076)
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A Népújság
hirdetési

irodájában

felveszünk

APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári

SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI

JELENBE.
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

Elvárásaink:
• középiskolai végzettség
• MS Office programok ismerete
• Önszervezőkészség, döntéshozó
képesség
• Tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny:
• a műszaki rajz alapfokú ismerete, termelőközegben szerzett minőségügyi szakmai tapasztalat.

Az önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán („Gyártás – minőségellenőr” megjelöléssel), Dózsa
György u. 145/a, illetve e-mailben a productie@surubtrade.ro
címen. További információ a 0745-043-920 telefonszámon.

A Siletina Impex
– Helyi
Közszállítási
Vállalat Rt.

személyzetválogatást
szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére:
Követelmények:
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély
(atestat)
– legkevesebb két év
tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal,
a jogosítvány, illetve az engedély, a végzettséget igazoló
iratok másolatával, esetleges
ajánlással a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti
titkárságán nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás
a 0265/269-077-es
telefonszámon.

