
Másfél héttel ezelőtt rövidzárlat miatt
lángra lobbant a marosvásárhelyi Kele-
men család Remeteszeg utcai otthona,
a házban tartózkodó 80 éves, nehezen
mozgó idős asszonyt a szomszédok
ölben menekítették ki. Az esetet köve-
tően sokan, ismeretlenül is, felajánlot-
ták segítségüket a családnak, sikerült
tetőt húzni a házra, de még sok a te-
endő, a fürdőszoba például még mindig
a szabad ég alatt van. 

Alig több mint egy hete még halomban álltak
a szénné égett gerenda- és bútormaradványok,
koromfekete tetődarabok, megfüstölődött hol-
mik a szerencsétlenül járt Kelemen család ud-
varán, tegnapelőtt ottjártunkkor viszont már
rend és tisztaság fogadott, példásan összefogtak
a családtagok, ismerősök, hogy minél előbb
rendbe hozzák a remeteszegi portát. Kölcsön-
höz folyamodtak ugyan, de a tetőt újjáépítették,
a tűz nyomán keletkezett kétkonténernyi sze-
metet pedig elszállíttatták. Ellenben még na-
gyon sok a teendő, hiszen az összeégett bejárati

ajtó helyén nejlon van kihúzva, a ház előtt pedig
a szabad ég alatt van a vécé meg a mosdó-
kagyló. Ennyi maradt a lángok martalékává vált
fürdőszobából. A ház másik részében nem tett
jelentős kárt a tűz, így az idős asszonyt nem kel-
lett elköltöztetni. 

A helyszínen Kelemen Ferenc, a 80 éves,
bottal is nehezen járó Anna néni egyik fia el-
mondta, állítólag egy meghibásodott villany-
körte okozott rövidzárlatot, így ütött ki a tűz. 

– Amikor kigyúlt a ház, édesanyám egyedül

Őszinteségi roham?
Főleg az utóbbi évek regáti közéletének diskurzu-

sához képest nyilatkozott nagyon meredek dolgokat
pénteken a pénzügyminiszter. Eddigi ténykedéséből
nem úgy tűnt, hogy a hozzáértés szobrát róla kellene
majd megmintáznia az utókornak, de amit a közal-
kalmazottak és a minimálbér kapcsán elmondott, az
arra utal, hogy legalább elméletben ért a gazdaság
működéséhez. Lehet, hogy pont ezért kap útilaput a
talpára, mert ennek a hatalomnak a kormányaiba a
bajszos vezér utasításait szemrebbenés és gondolko-
dás nélkül végrehajtó bólogatás-szakértők kellenek.

Az illető azt kitűnően látja, nagyon nincs rendben,
hogy nálunk az állami szférában sokkal jobban lehet
manapság keresni, mint a magáncégeknél. Jobb he-
lyeken ez tényleg fordítva néz ki, azokban az orszá-
gokban, ahol a közszolgák tényleg szolgálnak, és
nem basáskodnak, egy megközelítően azonos köve-
telményszintet feltételező munkakörért jobban tud fi-
zetni egy magánvállalkozó, mint egy állami hivatal.
Azonban amikor az állami béremelés kérdéskörének
tartósan nincs köze a teljesítményhez, csak az állami
apparátusban dolgozók szavazatainak megvásárlá-
sára használja a politika, annak ez lesz az eredmé-
nye. Hogy az állami hivatalok jó részében szép
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Benedek István

Menyhárt Borbála

6R régészet napja
Mikházán 
Szűkebb anyagi keretek között szer-
vezik meg az idén Mikházán a 6R ré-
gészet napját, amely tulajdonképpen
az előző évek igen nagy sikerű római
és reneszánsz fesztiváljának folyta-
tása. Erről tartottak sajtótájékoztatót
tegnap a szervezők a Maros Megyei
Múzeum várbeli épületében. 
____________5.
Egymillió dolgozó
hiányzik 
a munkaerőpiacról
Júniusban 4,5 százalék volt a munka-
nélküliségi ráta, 404 ezerre becsülte a
statisztikai intézet az állás nélküliek
számát. Az elmúlt időszakban a vállal-
kozók a szakképzett munkaerő hiá-
nyára panaszkodtak, egyes cégek
azért mondtak le a terjeszkedésről
vagy egyéb fejlesztésekről, mert nem
látták biztosítva az ehhez szükséges
munkaerőt.
____________6.
Kapás Boglárka
aranyérmes 
Kapás Boglárka aranyérmet nyert 200
méter pillangón a Glasgow-ban zajló
úszó-Európa-bajnokság hétfői ver-
senynapján. A 25 éves magyar ver-
senyző 2:07.13 perces egyéni
csúccsal csapott célba.
____________7-

Fotó: Vajda György 

Példás összefogás a Remeteszeg utcai tűzesetet követően

Ölben mentették ki az idős asszonyt



Jogi tanácsadás
Ma, augusztus 8-án, szerdán délután 4 órától jogi tanácsa-
dást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesz-
tőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám
alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklő-
dőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényü-
ket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Kirándul a Nagyinet
A Maros megyei könyvtár kövesdombi fiókja által működ-
tetett Nagyinet program résztvevői augusztus 9-e és 11-e
között a bigéri vízeséshez kirándulnak. A programban für-
dőzés is szerepel az Ocnele Mari-i feneketlen sós tóban,
a Kazán-szorosban pedig csónakázni fognak a résztvevők.
A kirándulásra még vannak helyek. Feliratkozni Illyés Cla-
udiánál lehet a 0748-741-507-es telefonszámon.

Illegálisan dolgoztak
A Maros Megyei Munkavédelmi Felügyelőség munkatársai
júliusban 38 munkaügyi ellenőrzést végeztek, és az érvé-
nyes munkaügyi törvények betartását, a be nem jelentett
munkaerők alkalmazását, a heti pihenőidők betartását, az
éjszakai műszakot és a munkahelyi adatfüzet vezetését
vizsgálták. Az ellenőrzéseken kiderült, 22 személy be nem
jelentett munkaerőként dolgozott, öten pedig be nem je-
lentett munkát végeztek. 31 kereskedelmi társaságra rót-
tak ki büntetést, ezekből 12-t be nem jelentett munkaerő
miatt. 57 megróvást adtak át, ezekből 33 figyelmezetést
és 24 büntetést 408.700 lej értékben, valamint 200 eset-
ben kötelezték a megrovottakat a megállapított hiányos-
ságok kiküszöbölésére. Be nem jelentett munkaerő a
kereskedelemben, közintézményben, autójavító-műhely-
ben, gyógyszeriparban, építkezésen, ideiglenes ügynöki
minőségben és textiliparban is dolgozott. 

Kárpát-medencei 
falugondnokok találkozója

A Romániai Falugondnokságok Szövetsége augusztus 30.
– szeptember 1. között munkaértekezletet és konferenciát
szervez Homoródkarácsonyfalván. A konferencia tervezett
címe: Falvaink gazdasági megerősödésének lehetőségei.
Ezen alkalomra falugondnokokat, lelkészeket, polgármes-
tereket, valamint közösségfejlesztésben érdekelt és ezzel
foglalkozó személyeket várnak a Kárpát-medence minden
szegletéből. 

Fegyveres rablás miatt körözték
Augusztus 6-án a Maros megyei rendőrség bűnügyi osz-
tálya és a görgényhodáki rendőrség munkatársai közös
akciót hajtottak végre egy 32 éves görgényhodáki férfi le-
tartóztatása érdekében, akinek a nevére az olasz hatósá-
gok adtak ki elfogatóparancsot fegyveres rablás bűntette
miatt. Mint kiderült, az illető 2008-ban egy társával együtt
fegyveres fenyegetéssel kísérelt meg elrabolni tulajdono-
sától egy autót. Ugyanabban az évben az olasz hatóságok
által elrendelt házi őrizetet kétszer szegte meg. A férfi 2018
júniusától áll nemzetközi körözés alatt, a marosvásárhelyi
ügyészség 24 órás előzetes letartóztatásba helyezte, ame-
lyet követően a bíróság dönt az európai elfogatóparancs
életbe léptetéséről. Az akciót a nemzetközi rendőrségi
együttműködési központ támogatta. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Ma LÁSZLÓ, 
holnap EMŐD napja.
EMŐD: régi magyar személy-
névből alakult előbb női ke-
resztnévvé, majd férfiak
kezdték viselni. Jelentése:
anyácska.

8., szerda
A Nap kel 

6 óra 10 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 44 perckor. 
Az év 220. napja, 

hátravan 145 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. augusztus 7.

1 EUR 4,6428
1 USD 4,0055

100 HUF 1,4514
1 g ARANY 156,5112

IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max. 300C
min. 170C

Megyei hírek

Zenétől, nótától, jókedvtől volt hangos szomba-
ton a félezer lelkes Bözöd, ahol a hét végén falu-
napot tartottak.

A bözödiek 1995-ben döntöttek a falutalálkozók meg-
tartásáról, az első rendezvény után ötévente, végül 2010-
ben úgy határoztak, hogy évente megtartják – tudtuk meg
a szervezők egyikétől, Fazakas Levente unitárius lelkész-
től, aki az ötévenkénti találkozást támogatná, hiszen akkor
tartalmasabb, gazdagabb programokat tudnának szervezni.
Szerinte ezek a rendezvények a helyieknek és a helyiekről
kellene szóljanak, de ilyenkor „reklámozniuk” is kellene
magukat a kívülállók felé, mert különben a kis költségve-
tésből nem tudnának új programokat szervezni, lassan ke-
vesebb is a résztvevő. Ennek ellenére a falunapok jó
alkalmak arra, hogy az emberek összegyűljenek.

A rendezvények háromnaposak voltak, de két éve az ösz-
szesűrítésükről döntöttek. Pénteken este a kultúrotthonban
nótaestre került sor, szombaton reggel a 16 tagú székely-
keresztúri fúvószenekar és az ugyanekkora számban meg-
jelenő helyi és hármasfalusi huszárok felvonulása
ébresztette a települést, délelőtt pedig főzőverseny indult.
A sok eső miatt a focimérkőzések elmaradtak, az emberek
a sörsátrak alá húzódtak a hőség elől, délután kulturális mű-
sorok voltak a szabadtéri színpadon: a helyi idősek színda-
rabot mutattak be, felléptek az erdőszentgyörgyi Százfonat
néptáncosai, este pedig Szilágyi Sándor és Miklós Szilvia
nótaműsorral szórakoztatta a közönséget, a napot tűzijáték
zárta. 

A hétvégi rendezvényen jelen volt az anyaországi Inke
32 fős küldöttsége is. A két település tíz éve írt alá együtt-
működési megállapodást, azóta folyamatos a kapcsolattar-
tás, egyik évben ők látogatnak ide, a következő
esztendőben a bözödiek utaznak a Somogy megyei telepü-
lésre – mondta el lapunknak Inke polgármestere, Rózsa
Sándor, akit ez az érdekes falu a gyermekkorára emlékez-
tet. Nagyon szívesen jönnek ide, a házigazdák szívesen fo-
gadják őket, és ez a néhány nap remek alkalom arra, hogy
elemezzék az eltelt időszakot, ők pedig örömmel veszik tu-
domásul, hogy Bözöd és környezete jó irányban fejlődik.

Az inkeiek is bekapcsolódnak a programokba, két évvel
ezelőtt körömpörköltet készítettek, most csülökpörköltet
lapockával és tarhonyával, de a gyümölcsfák alatt ott sür-
gölődtek az üstök körül a bözödi szépkorú hölgyek és a 
falutanácsosok feleségei is, akik bárány-, illetve disznóhú-
sos gulyást kavargattak, míg az erdőszentgyörgyi vadász-
társaság vadpörköltet rotyogtatott.

Kádár József falufelelős is az ötévenkénti nagyobb ta-
lálkozások híve volna, de a lakosság igényli az évenkénti
ünneplést, ilyenkor megmozdul a falu, mindenki jól érzi
magát egy délután, elszármazottak jönnek haza, idén még
többen érkeztek, mivel a rendezvény egybeesett a bözödúj-
falusi megemlékezéssel. A fiatalembertől megtudtuk, hogy
a lakosság nemcsak ilyenkor, hanem közmunkák alkalmá-
val is megmozdítható, „nem állnak rosszul” egyes telepü-
lésekhez viszonyítva olyan tekintetben sem, hogy „van
élet” a faluban, vannak még gyerekek, és remélhetőleg ez
még sokáig így is marad. A fiatalok innen is elmennek,
de van még néhány fiatal család, és visszavárják a külföl-
dön tartózkodókat is – mondta bizakodóan a háromgyer-
mekes apa.

Bözödön is ünnepeltek

Idén is fúvószenekar és huszárok ébresztették Bözöd lakóit az ünnepnapon Fotó: Molnár Zsanett

Gligor Róbert László

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

Előadás 
a Máltai Szeretetszolgálatnál
A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat előadás-soro-
zatot indított egy olyan témakörben, amely mind a fiatalok,
mind az idősebb korosztály számára üzenetet hordoz. A
soron következő második előadás a felnőtteket célozza
meg, és a magányosság helyes megélésének témakörét
járja körül; augusztus 9-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor
kezdődik a Máltai Szeretetszolgálat Berek utca 1. szám
alatti székhelyén. 

Szejkefürdői unitárius találkozó
Augusztus 11-én 11 órakor úrvacsoraosztással egybekö-
tött szabadtéri hálaadó istentisztelettel kezdődik Szejke-
fürdőn a hagyományos unitárius találkozó, amelyre a
Magyar Unitárius Egyház minden unitárius és más feleke-
zetű érdeklődőt szeretettel vár – hálát adnak Istennek az
egyetlen erdélyi alapítású egyházért, amely 450 éve áll
Isten és ember szolgálatában. A találkozó programja – or-
szágzászló-átadás, huszárfelvonulás, fúvószenekar elő-

adása. Megnyitóbeszédet Simó Sándor székelyudvarhelyi
lelkész-esperes tart, istentiszteletet Csete Árpád homoró-
dalmási lelkész, az Unitárius Lelkészek Országos Szövet-
ségének elnöke. Úrvacsorai ágendát Katona Dénes
székelyudvarhelyi kórházlelkész mond. Köszöntőbeszé-
dek: Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház
püspöke; a székelyudvarhelyi testvérfelekezetek képvise-
lői; Rob Isaacs és Janne Eller Isaacs, a külföldi unitárius-
univerzalista testvérfelekezetek képviselői; Grezsa István
miniszteri biztos, Magyarország; Orbán Árpád alpolgár-
mester, Székelyudvarhely; Hargita Megye Önkormányza-
tának képviselője. A programban szerepel még:
koszorúzás Orbán Balázs sírjánál, jubileumi székelykapu-
avatás, közös éneklés Sorbán Enikő énekvezér és nép-
dalénekes irányításával. 

Zarándoklat
Mária elszenderedésének ünnepén, folyó év augusz-
tus 15-én a nyugdíjasok egyesülete zarándoklatot
szervez a felsőszilvási Râmeţi és Dumbrava kolosto-
rokhoz. Feliratkozni naponta 10 és 13 óra között lehet
az egyesület Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén,
az emeleten.

RENDEZVÉNYEK



Kizárt a minimálbér eltörlése – szögezte le hétfő
este a România tévében Lia Olguţa Vasilescu. A mun-
kaügyi miniszter szerint Eugen Teodorovici pénz-
ügyminiszter magánvéleményének adott hangot,
amikor arról beszélt, hogy a magánszférában meg
kellene szüntetni a minimálbért, hisz ilyen intézke-
dés nem szerepel a kormányprogramban.

„Ki van zárva, hogy eltöröljük az országos minimálbért.
Ilyen nincs a kormányprogramban. (…) Eugen Teodorovici az
üzleti szférához közelálló magánvéleményének adott hangot.
(…) Úgy tudom, hogy az Európai Unióban csak három ország-
ban nincs minimálbér. (…) Mindenkinek lehet magánvélemé-
nye, a koalíciónak viszont van egy kormányprogramja, és azt
alkalmazzuk” – mondta Lia Olguţa Vasilescu.

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter azt nyilatkozta pén-
teken a DCNews-nak, hogy nem szerencsés, hogy „fordított
helyzet” alakult ki: az államnál többet lehet keresni, mint a
privát szférában.

„Nem kereshetsz többet az államnál, mint a privát szférá-
ban. Az államtól amúgy is kapsz egy státust, kedvezménye-
ket, és a munkádat nem úgy értékelik ki, mint a privát
szférában. Vannak ugyan az államnál is ezek a gyerekes ki-
értékelők, de azok nem olyanok, mint amikor a magánszfé-
rában a tulajdonos megnézi, hogy mit dolgoztál. Az államnál
adsz valamilyen értékelést, amit nem tudsz pontosan kvan-
tifikálni, s mindenkinek nagyon jó a minősítése, tehát csak
szuperhősök dolgozunk az adminisztrációban” – magyarázta
a miniszter.

Kifejtette: a minimálbérnek csak az állami szektorra kellene
vonatkoznia, és azt nem kellene a szabadpiacra is ráerőltetni.

„Azt el tudom képzelni, hogy a magánszférában is adjunk
kedvezményeket annak a munkáltatónak, aki egyetlen alkal-
mazottjának sem fizet az állami minimálbérnél kevesebbet, de
hagyni kell őt, hogy saját számításai szerint fizesse munkavál-
lalóit. Amellett vagyok, hogy az állam ne legyen jelen a pia-
con” – szögezte le a pénzügyminiszter. (Agerpres)
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Már nyolc megyében terjedt el 
a sertéspestis

Az ország nyolc megyéjének 98 településén 578 af-
rikai sertéspestisgócot tartunk számon – közölte
hétfő este Geronimo Brănescu, az Országos Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság
(ANSVSA) elnöke. A szakember szerint a járvány
terjedése mérséklődött az utóbbi napokban. Eddig
78 000 sertést öltek le, hogy a járványt megfékez-
zék. A nyolc érintett megye: Szatmár, Bihar, Szilágy,
Tulcea, Brăila, Konstanca, Ialomiţa és Galac. Minden
olyan telep vagy háztartás, ahol laborvizsgálat iga-
zolta, hogy egy vagy több sertés afrikai sertéspestis-
sel fertőzött, járványgócnak tekintendő – emlékeztet
az ANSVSA. Az afrikai sertéspestis tavaly augusztus-
ban jelent meg Romániában, de idén júniusban kez-
dett robbanásszerűen terjedni. Az afrikai sertéspestis
az emberre nem ártalmas, ám a megbetegedő állatok
100%-át elpusztítja. A betegséget nem lehet kezelni,
és nem létezik ellene védőoltás sem. (Agerpres)

Tizenkét medve áttelepítésére 
várnak döntést Hargita megyében

Hargita megyében tizenkét medve áttelepítésére
várnak döntést. A vasárnap reggel történt tusnádfür-
dői kettős medvetámadás után Borboly Csaba, a Har-
gita megyei tanács elnökének kezdeményezésére
hétfőn ülésezett a megyei katasztrófavédelmi bizott-
ság – tájékoztat az RMDSZ közleménye. Hamarosan
megalakul a Hargita megyei tanács nagyvadas mun-
kacsoportja, amelyben szinte minden érintett fél részt
vesz. Ennek a munkacsoportnak lesz a feladata egy-
részt a szükséges normatívamódosítások előkészí-
tése, továbbá a megyei nagyvadállomány hatékony
menedzsmenttervének és a prevenciós folyamatok-
nak a kidolgozása – írják a közleményben. (Agerpres)

Szakértői vizsgálat indul a Suceava
megyei légi baleset ügyében

A Suceava megyei ügyészség műszaki szakértői
vizsgálatot rendelt el a Frătăuţii Vechi környékén
szombaton történt légi baleset ügyében – mondta el
hétfőn az Agerpres hírügynökségnek Daniela Iuliana
Lămăşanu főügyész. A vádhatóság in rem, azaz a
bűncselekmény elkövetésére irányuló gyanú meg-
alapozottságát vizsgáló eljárást indított azzal kap-
csolatban, hogy „a repülő személyzet elmulasztotta
vagy nem látta el szakmai feladatát”, amely odave-
zetett, hogy egy pilóta meghalt, egy másik kómában
van. (Agerpres)

Hajókat és vadászgépeket is 
vásárol a hadsereg

Románia szeptemberben fizeti ki az Amerikai Egye-
sült Államoknak a második Patriot rakétavédelmi
rendszer vételárát, összesen 2,486 milliárd lejt – kö-
zölte kedden Mihai Fifor védelmi miniszter. A tárca
első félévi tevékenységi mérlegének ismertetésekor
Fifor emlékeztetett, a haditengerészetnek szánt
négy új korvett beszerzési eljárását is elindították, e
projekt becsült összértéke 1,6 milliárd euróra tehető.
Fifor hozzátette, a meglévők mellé további öt F16-
os harci repülőgépet vásárol Románia Portugáliától,
állítása szerint ezt a beszerzést is elindították már.
A védelmi miniszter sajtótájékoztatóján azt is el-
mondta, hogy bár néhány országban ismét aktuá-
lissá vált a téma, Romániában „egyhamar nem fog
szóba kerülni” a kötelező katonai szolgálat visszaál-
lítása. (Agerpres)

pénzért aktatologatás folyik, de ezzel a bérszinttel a ma-
gánszféra legnagyobb része nem tud lépést tartani, mert
a valós életben nem vezényszóra emelnek bért, hanem
akkor, ha azt lehetővé teszik az adott vállalkozás ered-
ményei is. Viszont a magánszférának csak akkor van
esélye eredményesen dolgozni, ha az államgépezet ér-
telmes döntéseket hoz. Például komoly infrastruktúrát
épít, színvonalas szolgáltatásokat és magas nívójú ok-
tatást biztosít, hogy komoly értéket előállító vállalkozá-
sokat vonzzon az országába, hogy ne akarjon a
népesség fele elvándorolni jobb munkalehetőségért.

Elvileg abban is igaza van a miniszternek, hogy ha
minden rendben működik, nem feltétlenül kell jogsza-
bályban meghatározni a minimálbér szintjét, mert egy
rendesen működő gazdaságban ezt a piac maga szabá-
lyozza. Nálunk messziről sem működik rendben a gaz-
daság, de távolról sem ezért fogják megtartani a
törvényileg szabályozott minimálbér intézményét, sem
emberbaráti megfontolásból, mert nem a fránya kizsák-
mányoló cégvezetőkkel szemben akarják ezzel megvé-
deni a kisembert. Hanem egy egész sor, munka és
egyebek után fizetendő illeték szabályozása van közvet-
lenül a minimálbérhez kötve, elég csak egy példát, a
közlekedési bírságokat említeni. Ha eltörülnék a mini-
málbért, újra kéne írni a fél adótörvénykönyvet, más-
képp elvágnák az államkassza egyik fontos
pénzforrását. Az osztogatnivaló elapadásától jobban
rettegnek a teleormani kancelláriákon, mint amennyire
a választók sorsát félik ott. Másképp nem vágynának
milliók a vándorbotra.

Őszinteségi roham?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Klaus Iohannis államfő úgy véli, hogy a költségve-
tés-kiigazítással a kormány megpróbálja akadá-
lyozni az állam egyik alapvető intézményének, az
Államelnöki Hivatalnak a tevékenységét – mondta
kedden Mădălina Dobrovolschi elnöki szóvivő.

„Miután a parlamenti többség több ízben is megkísérelte
amputálni Románia elnökének jogkörét, a kormány most a
költségvetési szabotázs eme formájához folyamodik. Függet-
lenül attól, hogy mit gondolnak a kormányon levő politikai
döntéshozók, itt nem Klaus Iohannisról, hanem a román ál-
lamról és annak állampolgárairól van szó” – fogalmazott Dob-
rovolschi a Cotroceni-palotában adott sajtónyilatkozatában.

A szóvivő hangsúlyozta, a kormány eszközként használja
fel a költségvetés-kiigazítást arra, hogy „megbüntesse” poli-
tikai ellenfeleit és azokat az intézményeket, amelyek nem tar-
toznak a Szociáldemokrata Párt (PSD) alárendeltségébe.

Mădălina Dobrovolschi szerint az Államelnöki Hivatal múlt
héten a miniszterelnök nyilatkozataiból, majd egy, a kormány
honlapján közzétett dokumentumból értesült arról, hogy azon
intézmények közé tartozik, amelyek eredetileg megszabott
büdzséjéből több mint 10 millió lejt vonnának el a költségve-
tés-kiigazításkor. A szóvivő szerint azért is érte őket meglepe-
tésszerűen a döntés, mert előzőleg a pénzügyminisztériumtól
azt az értesítést kapták, hogy 2,869 millió lejt vonnak el a hi-
vataltól.

Rámutatott, az intézmény átiratban jelezte a kormánynak,
hogy költségvetésének 11,109 millió lejjel való (19 százalé-
kos) csökkentése teljesen megbénítaná az ez évi tevékenysé-
get, és tételesen felsorolta a harmadik negyedévi

finanszírozási szükségleteket, a kormány azonban nem vette
figyelembe érveiket – mondta Dobrovolschi.

„Ez egyértelműen bizonyítja, hogy az Államelnöki Hivatal
költségvetésének csökkentése politikai indíttatású, önkényes
döntés eredménye. Ezáltal a kormány akadályozza az állam-
elnököt alkotmányos hatásköre ellátásában” – fogalmazott
Dobrovolschi.

Hozzátette, kedden újabb átiratot küldtek a pénzügyminisz-
tériumnak, kérve, hogy a tárca illetékeseivel eredetileg meg-
tárgyaltak alapján módosítsák a tervezetet.

„A kormány hatáskörébe tartozik megszabni az egyes in-
tézmények költségvetését, a kabinet azonban döntéseivel nem
befolyásolhatja egyetlen állami intézmény működését sem.
Azáltal, hogy ily módon jár el, a kormány politikai eszközként
használja fel a pénzügyminisztériumot” – mondta még a szó-
vivő.

Mădălina Dobrovolschi ugyanakkor rámutatott, az Állam-
elnöki Hivatal büdzséjének csökkentése ellehetetlenítheti a
Három Tenger kezdeményezés csúcstalálkozójának megszer-
vezését is. A csúcstalálkozóra – amelyre 12 közép- és délke-
let-európai ország államfője, az Európai Bizottság elnöke,
valamint az európai és nemzetközi pénzintézetek vezetői kap-
nának meghívást, és amelynek keretében egy 600 résztvevős
üzletember-találkozót is szerveznének – a tervek szerint szep-
tember 17–18-án kerülne sor, az Államelnöki Hivatal szerve-
zésében. Az intézmény büdzséjének lefaragása azonban
veszélybe sodorja ezt a rendezvényt is, sértve ezáltal az ország
külpolitikai érdekeit és rontva nemzetközi megítélését –
mondta még a szóvivő. (Agerpres)

Költségvetési szabotázzsal vádolja 
a kormányt az elnöki hivatal

A pénzügy, a belügy és az egészségügy a költségve-
tés-kiegészítés legnagyobb haszonélvezője, a
Román Hírszerző Szolgálat (SRI), a kutatási és az
energetikai tárca veszít a legtöbbet a költségvetés-
kiegészítés tervezete szerint.

A tervezet szerint a pénzügyminisztérium csaknem 1,8 mil-
liárd lejjel kap többet, amelyből többek között befizeti az or-
szág európai uniós hozzájárulását (765,5 millió lej),
visszafizeti az üzemanyag utáni pótlólagos illetéket (240 mil-
lió lej), és fedezi a család meghatározásáról szóló népszavazás
költségeit (200 millió lej).

A belügyminisztérium 366,3 millió lejt kap egyebek mellett
személyzeti költségre (100 millió lej), a katonai nyugdíjak ki-
fizetésére (100 millió lej) és a felszerelés modernizálására
(150 millió lej).

Az egészségügyi minisztérium 333,6 millió lejt kap plusz-
ban egyebek mellett inkubátorok és újszülöttek hallásvizsgá-
latára szolgáló berendezések beszerzésére, külföldi projektek
finanszírozására.

Az oktatási minisztérium 178,1 millió lejt, a közlekedési
minisztérium 170,5 millió lejt, a távközlési minisztérium
206,9 millió lejt, az európai alapok minisztériuma 119,2 millió
lejt, a kormányfőtitkárság 147,8 millió lejt, az állategészség-
ügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság 99,5 millió lejt, a me-
zőgazdasági minisztérium 73,4 millió lejt millió lejt kap
pluszban. Az országos egységes egészségbiztosítási alap költ-
ségvetését 557,5 millió lejjel bővítették, elsősorban az egész-

ségügyi dolgozók bérének biztosításáért, a társadalombiztosí-
tási alapba pedig 852,1 millió lejt utaltak a nyugdíjak kifize-
tésére.

A következő intézmények költségvetését csökkentették:
Román Hírszerző Szolgálat (-113 millió lej), kutatási minisz-
térium (-122,1 millió lej), energetikai minisztérium (-45,7 mil-
lió lej), fejlesztési minisztérium (-44,2 millió lej),
külügyminisztérium (-35,1 millió lej), kormányőrség (-22,7
millió lej), turisztikai minisztérium (-17,3 millió lej), környe-
zetvédelmi minisztérium (-17 millió lej), külügyi hírszerző
szolgálat (-16,5 millió lej), különleges telekommunikációs
szolgálat (-16,2 millió lej), gazdasági minisztérium (-15 millió
lej), elnöki hivatal (- 11 millió lej).

A helyi költségvetések kiegészítésére visszautaltak a héa-
bevételekből 1,126 milliárd lejt.

A költségvetés-kiegészítést egy növekvő, 945 milliárd lejes
nemzeti össztermékre (GDP) számolták a mostani 907,9 mil-
liárd lej helyett. A számítások szerint a bevételek 5,99 milliárd
lejjel nőnek, és elérik a 293,9 milliárd lejt (a GDP 31,1%-át),
a kiadások pedig 7,09 milliárd lejjel lesznek nagyobbak, és el-
érik a 321,9 milliárd lejt (a GDP 34,1% -át). A kiadások feje-
zetben 5,1 milliárdos tételt jelent a személyzeti kiadások
növekedése, amely így 86,26 milliárd lejre emelkedik, ugyan-
akkor 1,68 milliárd lejjel, 37,7 milliárd lejre csökkennek a be-
ruházások.

A GDP-arányos költségvetési hiány 2,97%-os marad.
(Agerpres)

A pénzügy, a belügy és az egészségügy kap 
a legtöbbet a költségvetés-kiegészítéskor

Kizárt a minimálbér eltörlése



volt otthon, telefonáltak a szomszé-
dok, hogy szaladjak haza, mert ég a
ház, és attól tartanak, hogy a szom-
széd házakra is átterjedhetnek a lán-
gok. Amikor megérkeztem, már
lángokban állt minden, a tűzoltók
fent voltak a tetőn, vágták a pléhet,
bent olyan füst volt, hogy nem en-
gedtek be. A tetőből nem maradt
semmi, a gerendák is tönkrementek,
elégett a bejárati ajtó is. Volt egy kis
fürdőszoba, ami szintén megsem-
misült. A hátsó részben, ahol lakott
a testvérem, a hűtő, fagyasztó, mo-
sógép mind a lángok martalékává
vált – sorolta a károkat Kelemen
Ferenc. 

– A tető volt úgymond a legsür-
gősebb teendő, a testvérem köl-
csönhöz folyamodott, hogy minél
előbb újjá tudja építeni, és fedél alá
kerüljön a ház. A fürdőszoba a sza-

bad ég alatt van, gondolkodom,
hogy legalább ideiglenesen deszká-
val vagy más anyagdarabokkal ke-
rítsem el. Majd következik a
teljesen leégett épületrész vissza-
építése – tette hozzá könnyeivel
küszködve. Mint mondta, valójában
meg sem tudta kellőképpen kö-
szönni a támogatást és segítséget,
ami sok esetben a család számára
teljesen idegen emberek részéről ér-
kezett. Ajtókat, csemperagasztót,
szigetelőanyagot, futószőnyegeket,
televíziót, élelmet, ruhaneműt is
kaptak, egy segítő szándékú férfi
pedig elektronikai cikkeket, vala-
mint bútort ajánlott fel. Az esetet
követően Furó Judit és Vajda
György marosvásárhelyi tanácso-
sok is felkeresték a szerencsétlenül
járt családot, hogy felajánlják segít-
ségüket, Furó Judit közbenjárásá-
nak köszönhetően úgy tűnik, hogy

a napokban egy bejárati ajtót visz-
nek a családnak. Vajda György épít-
kezési anyagot vitt, a Turbo-trans
ajándékaként.  Pál atya alapítványá-
tól használati tárgyakat visznek.

Továbbá a polgármesteri hivatal-
tól gyorssegély kiutalását is igé-
nyelhetik a tűzeset károsultjai. 

Miközben beszélgetünk, botjára
támaszkodva, fájós lábára panasz-
kodva előkerül Anna néni is, aki ma
is könnyeivel küszködve beszél a
történtekről. 

– Semmire sem emlékszem,
hogy mi is történt pontosan, 
annyira megijedtem. Ölben vittek
ki az utcára, hogy ne égjek benn.
Nehezen mozgok, beszélek, nem
is tudtam volna segítségért kiál-
tani – meséli az idős asszony,
majd búcsúzáskor rákérdez, nem
tudjuk-e, mikor lesz ismét áram a
lakásban. 
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Vasárnap mutatták be a tehetségeket Fotó: Székely Csengele

Fotó: Nagy Tibor

Ölben mentették ki az idős asszonyt

Vasárnap díjazta legtehetségesebb szavalóit Balavá-
sár község. A Balavásárért Egyesület a múlt év végén
kezdeményezett tehetségkutató programot a község di-
ákjai körében, ezúttal a legügyesebb szavalókat keres-
ték, és a karácsonyi és anyák napi ünnepségeken,
illetve egyéb alkalmakkor is szavalókat egy szakmai
zsűri pontozta, így alakult ki egy nyolcas csoport,
amelyben általános iskolások és középiskolások egya-
ránt vannak (ez utóbbiak már a színjátszásban is járta-
sak): Portik Ráhel, Simon Larissza, Trif Adrien,
Menyhárt Balázs, Menyhárt Kinga, Menyhárt Eszter,
Varga Barbara, Kabai Jázmin.

Az egyesület projektjét a Maros Megyei Tanács is
támogatta egy kulturális pályázati kiírás keretében, így

a diákok értékes jutalomkönyveket és okleveleket ve-
hettek át. A díjazást a községi napokon ejtették meg,
és nem véletlenül vasárnapot választották időpontul: a
tehetségek a dísz- és tiszteletbeli polgári címek átadá-
sakor, illetve a Balavásár és Kisbératpáti közti kapcso-
lat megerősítéséről szóló szerződés aláírásakor léptek
színpadra Reményik Sándor verseivel, de Kányádi Sán-
dorról is megemlékeztek, s a hivatalos momentumokat
nemcsak költeményekkel tették színesebbé, hanem
megható zenei aláfestéssel is, amelyet Miklósi Mátyás
Csaba és Mikósi Zsófia Villő kísért hangszeren. Ezzel
az (is) volt az egyesület célja, hogy bemutassa a lakos-
ságnak és a vendégeknek a község tehetségeit – tudtuk
meg Székely Ella projektfelelőstől. (gligor)

Tehetségeket díjaztak Balavásáron

Ki ne mondja!… Mondja csak
ki, ha van képe hozzá!… Jól gon-
dolja, kedves olvasó, a számtábla-
botrányra célzok, ami napok óta
nem akar csitulni Romániában. A
legfelsőbb szintig jutott el, pedig a
szóban forgó kifejezés a legmé-
lyebb rétegek táptalajában fogant.
Amint átitatódott politikával,
máris szalonképessé vált. Leg-
alábbis a jelenség maga. A szám-
tábla fotóját kitakarva, betakarva
sokat láttuk, a kormánypártot
célzó szitokszót nem hallottam ki-
mondani rádióban, tévécsatorná-
kon. Az államfő sem mondta ki,
hiába biztatta ironikusan az egyik
miniszternő. Hozzászokhatott,
ezek a tárcavezetők mindenfélét
összevissza mondanak. De most
már ő sem olyan kimérten vissza-
fogott, mint korábban, tettre ké-
szen (?) beszállt a játékba. A
játéktéren megtapasztalhatja, mi-
lyen érzés az igazi adok-kapok. A
videobíró sem védheti meg. Az al-
kotmánybíró még kevésbé. Pedig
bízik bennük, a kisebbségeknek
kedvező törvényjavaslatokat is
konok elszántsággal náluk akarja
megfúrni. Ebbeli reményében
aligha fog csalatkozni, ilyesmik-
ben mindig számíthatnak rájuk. A
politikai ellenfelek viszont nem
fognak finomkodni. A PSD elnöke
máris arra szólította fel, hogy azt
a bizonyos táblafeliratot tegye ki a
mellére! Ez az aréna nem angol
kisasszonyok mimózás teázóhelye.
Nem bizony. Ez maga az élet mife-
lénk! Nem felejtettük el, nem hagy-
ták elfelejteni, hiszen a
futballhuligánok egyik kedvenc
heccfogása volt, hatalmas pannó-
kon, feliratos zászlókon ajánlották
a stadionokban nekünk, magya-
roknak azt, amit most a számtáb-
lán a Dragnea-féle pártnak
kívántak. Akkor azon nem hábor-
gott a többségi társadalom. Sőt! A
rendőrség sem törte magát, hogy

a molinókat eltávolítsa, a közzéte-
vőit megbüntesse. Most meg kész-
ségesen lejáratta magát. Már
bűnbakokat keres saját soraiban.
Minden relatív. Szerencsére a ma-
gyarok nagy része nem vette szí-
vére az akkori sértéseket, a
legtöbbjük nem is értette ezt az al-
pári kifejezést, nyelvi vonatkozás-
ban megrekedtünk a szokásos
köznapi káromkodások szintjén.
Ettől még a tények nem változnak,
az országban meghonosított kettős
mérce ebben az esetben is érvé-
nyesült. A szociáldemokraták ve-
zetője egyébként ennél többet is
mondott az ország elnökének.
Azzal vádolja, hogy hazaáruló,
ezért majd eltávolítják tisztségé-
ből. Rövidesen a felfüggesztés kö-
vetkezik. Ez nem könnyű művelet,
sokak szerint éppen Dragneáék
veszítették el minden további esé-
lyüket az országlásra. Biztos Jo-
hannis sem marad adós a
válasszal. A román diaszpóra pén-
teki bukaresti tüntetése kiváló al-
kalom lesz erre. Úgy felgyorsult a
hadakozás, hogy a napilapok sem
tudják a balhé folyamatait napra
készen követni. Enélkül is tudjuk
mi, hogy ki az áruló. Pontosab-
ban: kik. Mert sohasem csak egy
van. Azt már nehezebb kitalálni,
hogy ki nem az! Kezdetben min-
denki megjátssza magát. Aztán
előbb-utóbb kiderül, hogy magára
öltötte a bárány köntösét, farkas,
róka, hiéna mivoltát azonban nem
képes eltakarni. Hát ne háborog-
jon az ember? Nyilván a sopánko-
dással mit sem érünk. De ezt a
legkönnyebb csinálni. Talán ha
majd enyhül az agyakra telepedett,
bénító kánikula, lerázunk vala-
mennyit az általános letargiából.
A meteorológusok sajnos továbbra
is légköri anomáliákat jósolnak.
És a politológusok? Jobb, ha két
kézzel befogjuk előlük a fülünket.
(N.M.K.) 

Erről jut eszembe

Július 22. és 28. között zajlott az
Értékes Magyar Fiatalok projekt
keretében az Ifjúsági Karaván ese-
ménysorozat amelyet Beszterce-
Naszód megye számos
magyarlakta településén megren-
deztek. Az egyhetesre tervezett
programokat közel 30 fiatal szer-
vezte Beszterce-Naszód megye
több magyarlakta szegletéből. Az
eseménysorozat keretében délután
4 órától kézműves-foglalkozá-
sokra került sor a helyi gyerekek-
nek, majd 6 órától vette kezdetét a
kulturális műsor. A besztercei
MADISZ által alapított és működ-
tetett Csipet-Csapat színjátszó kör
az Éljünk a mesében! című elő-

adás-sorozat keretén belül a Béka-
király és A rest legény című mesés
feldolgozását mutatta be. Ezt kö-
vetően fellépett a Szelfie tánccso-
port modern táncokkal. A hét
településen, Újősön, Tacson, Ár-
pástón, Rettegén, Szentmátén,
Zselyken és Mezőveresegyházán
megrendezett eseményeken több
száz helyi fiatal és felnőtt vett
részt. A rendezvényt a besztercei
MADISZ szervezte, az Etnikum-
közi Kapcsolatok Hivatala, a Besz-
terce-Naszód Megyei Tanács és a
Communitas Alapítvány anyagi tá-
mogatásával.

Besztercei MADISZ

Értékes Magyar Fiatalok



T amási Mihály tud és szeret aján-
dékozni. A fának szívet, a kőnek
arcot, a kíváncsi gyermekkezeknek

tudást és bátorságot ad. Szerkesztőségünkbe
tenyérnyi agyagdísszel, a napot agancsai
közé fogó csodaszarvassal érkezett.

– Gyermekkoromtól faragó szerettem
volna lenni, de akkoriban nem szerveztek al-
kotótáborokat, nekem legalábbis nem volt
tudomásom ilyesmiről. 21 évesen vált valóra
az álmom – kezdte történetét a nyílt tekin-
tetű, magát megfelelő képzettség hiányában
naiv alkotónak nevező férfi. – A tavaszi
nagytakarítás során a tömbházunk előtt ta-
láltam egy fadarabot, amiből egy magam
készítette, egycentis, lapos vésővel egy áldott
állapotban levő, töprengő asszonyt faragtam
ki. Az volt az első munkám. Azt reméltem,
hogy ő majd küldi, szüli a következő alkotá-
sokat, és úgy is lett. Jelenleg 600-nál több
faragásom van, nagy részük az otthonomat
díszíti. 

– Kitől tanultál faragni?
– Egy ideig önállóan képeztem magam,

könyvtárakba jártam, szakkönyveket olvas-
tam. Így tanultam meg azt is, hogy a faragás
előtt el kell hasítani a fát, hogy ne repedez-
zen össze. Az Unitarcoop Alapítványnál
aztán megismerkedtem két lánnyal, akik
szinte repültek a boldogságtól. Rákérdeztem,
hogy mitől vannak annyira elragadtatva, ők
pedig elmesélték, hogy éppen Bandi Dezső
faragóköréből jönnek. Nem jött, hogy 
higgyem, hogy létezik olyan ember, aki a hét
öt napján reggeltől estig teljesen ingyen
tanít gyermekeket a művészetére, de pár hó-
nappal később, amikor a lányok elvittek
hozzá, a saját szememmel is meggyőződhet-
tem erről. Akkoriban faragtam ki egy kerti
törpe körvonalait, el is vittem Dezső bácsi-
nak, de ő azt mondta rá, hogy giccs, és fél-

retette. A legelső munkám viszont felkeltette
az érdeklődését. A javaslatára a törpét is át-
dolgoztam, egy öreg kertész lett belőle. Úgy
már elnyerte a tetszését. Az első alkotásai-
mat a Bolyai Napok alkalmából ki is állítot-
ták az unitárius egyháznál. Dezső bácsi
észrevette, hogy szeretem az aprólékos mun-
kát, türelmem is van hozzá, így azt ajánlotta,
mindig mintázzam ki az
alkotásaimat, legyen az
az én stílusom. A népi
motívumvilággal is ő is-
mertetett meg közelebb-
ről, ugyanakkor arra is ő tanított, hogy ne
akarjak Michelangelo lenni, inkább próbál-
jam meg őszintén megfaragni a világot, úgy,
ahogy én látom. Ezeket az életmagokat ül-
tette el bennem. Most is emlékszem rá,
ahogy a Bolyai líceum pincéjében melegíti
az ételét, és fogadja, tanítja a faragni vágyó
fiatalokat. Amikor egy domborművön dol-
goztam, volt, hogy háromszor-négyszer is ki-
radíroztatta velem a mintát. Azt hiszem, a
türelmemet tesztelte. Egy kiállítás-megnyi-
tón azonban elárulta, hogy meg van elé-
gedve velem, és ha sikerül magamévá
tennem a monumentális alkotásokhoz szük-
séges lelkületet, nagy művész válhat belő-
lem. Ezekből a szavakból mindig erőt tudok
meríteni. 

– Az agyagozás mikor kezdett foglalkoz-
tatni?

– Egy éve jártam a faragókörbe, amikor
egy várbeli rendezvényen megláttam Fekete
Pál szobrászt agyagozni. Később elmentem
a műhelyébe, ott kaptam tőle az első anya-
got, amivel dolgozhattam. Agyagból is első-
ként egy gyermeket váró asszonyt
készítettem. Egy év múlva Sabina Ana Pur-

cariu által a festőművészetbe is belekóstol-
tam, de hamar kiderült, hogy az nem az én
utam. Both Gyulától viszont megtanultam a
bútorfestést. Dezső bácsihoz három évet jár-
tam, az utolsó tanítási éveit fogtam ki. Ő al-
kotótáborokba is elvitt. A szovátai Teleki
Oktatási Központban most is ki vannak ál-
lítva a tábori munkáim, a Zene című éppen

a recepció mellett ka-
pott helyet. 

– Amikor faragni
kezdtél, volt egy „pol-
gári” foglalkozásod is?

– A készruhagyárban dolgoztam karban-
tartó műszerészként. Korábban három évig
a termelési részlegen voltam, varrtam, va-
saltam. A faragáshoz használt vésőket gyak-
ran a gyár udvarán talált rozsdás
vasdarabokból készítettem el. Az agyagozás-
hoz acéldrótból hajlítgattam magamnak
szerszámot.

– Hogyan kezdted el tanítani az agyago-
zást?

– 2010-ben Dezső bácsi emlékére szervez-
tek egy rendezvényt, ott említette meg Szé-
kely Lajos csittszentiváni tanár, hogy egy
marosvásárhelyi alapítványhoz művészette-
rápiás foglalkozásra, agyagozásra keresnek
önkéntest. Jelentkeztem. Akkor foglalkoztam
először gyermekekkel, fiatalokkal, és azután
kezdtek hívogatni alkotótáborokba Csitt-
szentivánra, Marosludasra, Szászrégenbe,
Magyarországra. Azokon az együttléteken
megtapasztalhattam, hogy a gyermekek sok-
kal bátrabban nyúlnak az agyaghoz, mint
sok felnőtt, bennük még nincs annyi gát, fé-
lelem.

– A kőfaragást is egy alkotótáborban
kezdted el.

– A református egyház gyermektáborában
voltam a Bucsinon. Vízért mentünk a csor-
góhoz, amikor a patakban felfigyeltem egy
kőre. Kivettem, megfaragtam, egy indiánfej
lett belőle. Utána a patak partján rendsze-
resen szedegettem a köveket. Az első köve-
men nagy szeggel és kalapáccsal dolgoztam.
A táborban éppen csatornázási munka folyt,
egy munkástól megkérdeztem, nem látott-e
kőfaragáshoz használható szerszámfélét.
Tőle kaptam az első, hidegvágónak szánt
vésőt. Ez a sok egybeesés is azt bizonyítja,
hogy az útjaink néha ki vannak kövezve, ne-
künk csak végig kell menni rajtuk.

– Kézművesvásárokon gyakran találkozni
veled.

– Szerepelek a Népi Alkotások Maros Me-
gyei Központjának nyilvántartásában, és
rendszerint értesítenek, ha vásár van. A
munkáim sok helyre elkerültek már, volt, aki
Olaszországba, volt, aki New Yorkba vagy
Mexikóba vitte ajándékba őket.

– Szoktál megrendelésre dolgozni?
– Nem, mindig csak szabadon. Az otthoni

papírokat, számlákat telerajzolom egyenes
és hajlított vonalakkal, játszom a formákkal,
keresem a bennük rejlő lehetőségeket. Az
agyagot is addig gyúrom, paskolom, amíg
bevillan egy arc, egy gondolat. 

– Melyek a kedvenc témáid, motívumaid?
– A szív, az élet, a mindennapok. Bandi

Dezső bácsitól tanultam, hogy az alkotás ér-
tékét emeli, ha van címe, el is keresztelem
minden faragásomat, agyagszobromat. A
kulcs címűt fából és agyagból is elkészítet-
tem, egy ajtókulcshoz hasonlít, felfele egy
kereszt emelkedik ki belőle, amelynek a két
oldalán egy-egy szív van. Ezzel azt próbál-
tam megfogalmazni, hogy a szív egy olyan
kulcs, amely több irányban forgatható, és
sok kaput megnyit. 

Szűkebb anyagi keretek kö-
zött szervezik meg az idén
Mikházán a 6R régészet nap-
ját, amely tulajdonképpen az
előző évek igen nagy sikerű
római és reneszánsz fesztivál-
jának folytatása. Erről tartot-
tak sajtótájékoztatót tegnap
a szervezők a Maros Megyei
Múzeum várbeli épületében. 

Élő múltkutatás
Soós Zoltán múzeumigazgató

többek között elmondta, hogy az
idén kevesebb pénzt tudott a feszti-
válra fordítani a megyei tanács által
finanszírozott múzeum, ezért le kel-
lett mondani a zilahi és gyulafehér-
vári hagyományőrző alakulatok
meghívásáról, akik az előző évek
főattrakcióját, a gladiátorharcokat,
illetve a harci bemutatókat tartották.
Ezek nem maradnak el teljesen,
ugyanis egy kisebb, Marosvásárhe-
lyen létrejött hasonló alakulat lesz
jelen teljes harci díszben, és ők lesz-
nek azok, akik hiánypótlásként is-
mertetik majd a légiók felszerelését,
harcmodorát. 

A hangsúly az idei fesztiválon –
fejtette ki Pánczél Szilamér régész,
főszervező – a régészeten lesz. A
Csűrszínházban román és magyar
nyelven hangzanak el tudományos
előadások, amelyeken a legújabb
kutatások eredményeit ismertetik.
Bajusz István, a kolozsvári egyetem
professzora Panem et circenses
(Kenyeret és cirkuszt) címmel a
gladiátorjátékokról értekezik. Rezi
Botond, Nicoleta Man és Pánczél
Szilamér pedig külön-külön a mik-
házi ásatások eredményéről, régé-
szeti jelentőségéről tart előadásokat.
Kiköltözik a „doboznyi régészet” a
mikházi iskolába. Ez a marosvásár-
helyi várban a Múzeumok éjszaká-
ján már bemutatott mikházi
leletanyagot tartalmazó tárló, ame-
lyet az idei tárgyakkal egészítenek
ki. Egy másik kiállításon azokat a
kis kötetetek mutatják be, amelye-

ket a budapesti műépítészetis diá-
kok készítettek, és megoldásokat,
terveket tartalmaznak arra, miként
lehet látványosabbá tenni a régé-
szeti parkot. A Csűrszínház udvarán
az idén is fel lesznek állítva azok a
műhelyek, amelyekben a római kort
bemutató foglalkozások révén mú-
zeumpedagógiai tevékenységeket
tartanak. Az idén az előző évekhez
képest kevesebb, mindössze 20 ilyen
műhely várja majd a gyerekeket.
Lesz gasztronómiai bemutató, íjászat
és sok más érdekes foglalkozás. 

A ferences kolostor udvarát is be-
lakják majd ez idő alatt a szervezők.
Újra látható – igaz, csak pannókon
–, hogy milyen gazdag volt az egy-
kori kolostor könyvtára, amiről Bá-
nyai Réka, a Teleki Téka
munkatársa tart előadást. Intermez-
zóként a Trio Vivo reneszánsz ka-
marazenekar koncertezik. Román
és magyar nyelven órarend szerinti
idegenvezetés lesz a kolostorban,
mint ahogyan a régészeti lelőhelyen
is, ahol az érdeklődők betekinthet-
nek a tereprégészeti munkába is. A
kultúrházban régészeti laboratóriu-
mot rendeznek be, ami szintén láto-
gatható lesz. 

A rendezvény az egykori katonai
tábor fölött álló domboldalon kiala-
kított tájoló kilátó avatójával zárul.

Ez a – díjnyertes műépítészeti terv
alapján – fából készült építmény
egy olyan „ablak” lesz, ahonnan rá
lehet látni majd a tábor épületei és
a civil falu (vicus) maradványaira,
és egy kis fantáziával, képzeletben
rekonstruálható az, hogy mi is volt
több mint 2000 évvel ezelőtt ezen a
területen. 
Árulkodó szemétgödör 

Hétfőn délután Mikházán jár-
tunk, és megtekinthettük a régészeti
feltárás több helyszínét. Pánczél
Szilamér, ásatásokat vezető régész
elmondta, hogy a Maros megyei
múzeum a berlini, a kölni és a ko-
lozsvári egyetemekkel közösen
2013 óta kutatja Mikházán az egy-
kori római légió állomáshelyét. Az
idén július végén kezdték el újra a
régészeti feltárást, amelyen több
szakember és 30 hallgató vesz részt
az említett egyetemekről. Három
helyszínen folyik a kutatás: a római
katonai tábor parancsnoksági épü-
letében, a katonai fürdőknél és a vi-
cusban – a településen. Ezenkívül
egy nagyon érdekes új helyszínt
kezdtek feltárni a falu területén. A
csatornahálózat lefektetését meg-
előző leletmentési ásatásokkor elő-
került egy római kori szemétgödör,
amely gazdag leletanyagot eredmé-
nyezett. Ez régészeti szempontból

fontos, ugyanis az innen kiemelt
gazdag kerámiai leletanyag kapcsán
pontosabban behatárolhatják a kort,
amikor a hulladéktárolót használ-
ták. Többek között olyan korai tö-
redékek kerültek elő, amelyek a
második század elejére datálhatóak.
A tárgyakat az első telepesek hoz-
hatták magukkal. A település törté-
netének nagyon korai fázisát a
korábbi helyszíneken nem sikerült
tárgyi bizonyítékkal igazolni, ezút-
tal a kerámia feldolgozását végző
kollégáknak esélyük lesz meghatá-
rozni ezt az időszakot is. Ugyanak-
kor a helyi kerámiaműhelyekről is
kaphatnak információkat a régé-
szek. A szemétgödör közelében
olyan leletanyag került elő, amely
azt jelzi, hogy ott egy kisebb szen-
tély állhatott. Kígyóval díszített
edények, persely, füstölőedény árul-
kodik arról, hogy valamilyen, 
valláshoz kötődő tevékenység hely-
színe volt. Mivel egy útkeresztező-
désnél sikerült a helyszínt
behatárolni, valószínű, hogy az utak
védőjének, Mercuriusnak állhatott
ott a szentélye. 

– Nagyon keveset tudunk a tele-
pülés vallásos életéről, ezért külön
örvendenénk, ha előkerülnének
olyan tárgyak, amelyek erről árul-
kodnának – hangsúlyozta a régész. 

A parancsnokság épületében, az
udvart délről záró falak, illetve rak-

tárhelyiségek feltárásán dolgoznak
a régészek. Mindkettőt a harmadik
században használták. Ezekből eddig
előkerült egy ezüst-, két bronzgyűrű,
ruhatű (fibula), hajcsat, római fegy-
vertöredékek (nyíl- és ballisztahe-
gyek), amelyeket a régészet napján
láthatnak az odalátogatók. 

Nicoleta Man régész a katonai
fürdők feltárását folytatja. 2014-ben
sikerült beazonosítani az épületet,
amelynek most szeretnék megta-
lálni a falait. Két kerámiacső árul-
kodott arról, hogy oda valamikor
vizet vezettek, azt igazolja, hogy
fürdőhelyiség volt. Nem sikerült
még megtalálni a padlófűtéses rend-
szert, amely jellemző volt a római
fürdőkre. Amennyiben két héten
belül sikerül pontosabban körvona-
lazni a falakat, a következő alka-
lommal alaposabban feltárhatják az
épület belsejét. Ezért mind a fürdő-
ben, mind a parancsnokság épületé-
ben jövőben is folytatódik a korábbi
években elkezdett munka. Való-
színű, hogy a jelenlegi falu házai
alatt is az egykori római település
maradványai vannak, de ezeket
nem tudják felszínre hozni. Az idén
még két hetet dolgoznak a régészek,
és így esélyük lehet arra, hogy az
eddigi leletanyagot bővítsék, még
többet tudjanak meg arról, hogy mi
történt Mikházán mintegy 2000
évvel ezelőtt. 

6R régészet napja Mikházán 
Látványban szegényebb, ismeretterjesztésben gazdagabb

Kutatóárok a parancsnoki épületnél Fotó: Nagy Tibor

2018. augusztus 8., szerda ________________________________________KÚLTÚRA – KÖZÉLET _______________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Misi kulcsa

Vajda György

Feltárul a római szemétgödör
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Romániában egymillió dolgozó hiányzik a
munkaerőpiacról – jelentette ki pénteken
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter.

A DCNews.ro hírportálnak a miniszter elmondta: a
munkaerőhiányt a kormányban is elemezték, és azt ja-
vasolta: töröljék azt a 2010-ben hozott rendelkezést,
amely szerint a munkáltatók kötelesek átlagbért fizetni
egy külföldről érkezett dolgozónak. A miniszter el-
mondta, akkor a Romániát keményen sújtó nemzetközi
gazdasági válság hatására magas volt a munkanélkü-
liség, indokolt volt a hazai munkaerő óvása, de azóta
változott a helyzet. A miniszter szerint a privát szférá-
ban a munkáltatókra kell bízni a dolgozók bérének
megállapítását a nem EU-tagállamból érkező külföl-
diek esetében is.

Az EU-n kívüli külföldi munkaerő alkalmazásának
bátorítása céljából a miniszter minden olyan illeték el-
törlésével egyetért, ami jelenleg a munkaerőköltséget
terheli. „Szakítani kell a könyvelői szemlélettel, arra
kell gondolni, hogy nem baj, ha kiesik 100 lej a költ-
ségvetésből, helyette érkezhet 300 lej” – mondta a mi-
niszter.

Rámutatott: a kormánynak lehetővé kell tenni, hogy
külföldiek is jöhessenek dolgozni Romániába, ameny-
nyiben ezt akarják. „Hogy kínaiak-e vagy thaiföldiek,
nem érdekel, a kormány köteles szakképzett munkae-
rőt biztosítani a munkáltatóknak” – mondta a tárcave-
zető.

Júniusban 4,5 százalék volt a munkanélküliségi ráta,
404 ezerre becsülte a statisztikai intézet az állás nél-
küliek számát. Az elmúlt időszakban a vállalkozók a
szakképzett munkaerő hiányára panaszkodtak, egyes
cégek azért mondtak le a terjeszkedésről vagy egyéb
fejlesztésekről, mert nem látták biztosítva az ehhez
szükséges munkaerőt.

A hatóságok az idén 4.395 munkavállalói engedélyt
bocsátottak ki a nem EU-tagállamból érkező külföl-
diek számára, ebből többek között vietnami több mint
1.500, török 560, nepáli 350. Jelenleg több mint 17
ezer EU-n kívüli külföldi munkavállaló dolgozik az or-
szágban, közülük a legtöbb török (több mint 3.600),
kínai (2.120), moldovai (1.780). Legtöbben a vendég-
látóiparban, hajóépítésben, ruha-nagykereskedelem-
ben és építőiparban dolgoznak. (MTI)

Egymillió dolgozó hiányzik 
a munkaerőpiacról

Tovább is nőhetnek 
a kamatok

Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy kijelentsük, tovább nem nö-
veljük a kamatot – jelentette be hétfőn Mugur Isărescu. A jegybank elnöke
szerint ezt az európai helyzet befolyásolja.

„Nekem semmilyen felhatalmazásom nincs a BNR vezetőtanácsának
részéről, hogy kijelentsem: tovább nem növeljük a kamatokat. Megnyer-
tünk egy csatát, mert az infláció lefele mozdult, (…) de a háború még tart,
és nem mondhatom, hogy tovább nem növeljük a kamatot, mert nem tud-
hatjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok Európában” – mondta a jegybank
elnöke.

Isărescu szerint Magyarországon és Lengyelországban 2% fölötti az
infláció, és nem emeltek kamatot. Ha Romána kamatot emel, és reálér-
tékben pozitívvá teszi, akkor tőkebeáramlás alakulhat ki, ami első körben
megerősíti ugyan a lejt, de a másik oldalon problémát okozhat, amennyi-
ben a kivitel kisebb mértékben nő, mint a behozatal – magyarázta a jegy-
bank elnöke. (Agerpres)

A jegybank négy 
protokollumot kötött a SRI-vel

A Román Nemzeti Bank (BNR) négy protokollumot kötött a Román
Hírszerző Szolgálattal (SRI), valamennyi tartalma hivatali titoknak szá-
mít, és nem lehet közzétenni – tájékoztatott hétfő este a jegybank.

A jegybank 2006-ban és 2009-ben a terrorizmus elleni harc, 2011-ben
az integrált számítógépes rendszer, 2012-ben pedig az informatikai rend-
szerek és a kommunikációs csatornák ügyében kötött protokollumot a
SRI-vel – írta a jegybank az Agerpres hírügynökség kérdésére válaszolva.
(Agerpres)

Teodorovici: az ANAF
informatizálása legkésőbb

2020-ban lezárul
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter hétfőn azt mondta, az Országos

Adóhatóság (ANAF) informatizálása idén kezdődik, és „legkésőbb 2020-
ban lezárul”. A Világbank révén finanszírozott, erre irányuló projektnek
a tervek szerint már tavaly év végén be kellett volna fejeződnie.

„Mi hivatalosan azt mondjuk, hogy 2020 a projekt lezárásának éve, de
az én számomra 2019 a valódi határidő” – mondta a miniszter.

Teodorovici elmondása szerint a jövő év folyamán mind a hardverek,
mind a szoftverek terén fejlesztések várhatók. Ugyanakkor, mint mondta,
mivel számos esetben történt meghibásodás a rendszerben, fontos lesz a
rendszer karbantartására egy céget szerződtetni.

Idén január 23-án Ionuţ Mişa akkori pénzügyminiszter a szenátusban
azt mondta, az ANAF modernizálására irányuló program, amelyet a Vi-
lágbank támogat, 23,5 százalékban valósult meg, holott 2017 végére ké-
szen kellett volna lennie. (Mediafax)

Júniusban 2721 lejre nőtt 
a nettó átlagbér

2018 júniusában 4527 lejre nőtt az átlagfizetés bruttó értéke, ami 0,7%-
os növekedést jelent májushoz képest. A nettó fizetés átlaga 2721 lej, 17
lejjel (+0,6%) több az előző hónaphoz viszonyítva – derül ki az Országos
Statisztikai Intézet (INS) kedden közölt adataiból.

A nettó átlagjövedelem értékének legnagyobb növekedését a koksz-
gyártás és a kőolaj-kitermelés terén rögzítették (6591 lej), a legkisebbet
a szállodai és éttermi szolgáltatásokban (1557 lej), mutat rá az INS köz-
leménye.

Összehasonlítva a tavaly júniusi értékekkel, megállapítható, hogy a
nettó átlagjövedelem 14,3%-kal emelkedett. A reálbérek növekedése
ugyanehhez az időszakhoz viszonyítva 8,4%-os. Az INS adataiból kiderül,
hogy a reálbérek 2018 júniusában 0,6%-os növekedést mutattak az előző
hónaphoz képest. 2018 júniusában a gazdasági tevékenységek növekedé-
séhez az alkalmi prémiumok és a különböző utalványok is hozzájárultak.
(Mediafax) 

Aradon lesz a következő GastroPan 

Szerkesztette: Benedek István

Jövő márciusban 11.
alkalommal szervezik
meg Románia legna-
gyobb sütőipari, cuk-
rászati, gasztro-
nómiai és vendéglá-
tóipari szakmai kiállí-
tását. A GastroPan
nemzetközi se-
regszemlén az emlí-
tett szakterületek
szakemberei, vállal-
kozói találkoznak.

Ezúttal a rendezvény-
nek Arad ad otthont 2019.
március 28. és 30. között.
Ez Románia legnagyobb
olyan B2B típusú kiállí-
tása, amelyre számos be-
szállító érkezik a világ
minden részéről, hogy ta-
lálkozzon a több tízezer
szakmabeli látogatóval. A kiállítási standok egyéni
programja mellett a rendezvény három napja alatt zaj-
lanak a már jól ismert GastroPan-versenyek, ahol meg-
választják az Év Kézműves és Ipari Kenyerét és az Év
Tortáját.

Az évente megrendezett GastroPan kiállításon a ke-
reslet találkozik a kínálattal, a sütőipari, cukrászati,
gasztronómiai és vendéglátóipari kereskedők és gyár-
tók személyesen találkoznak az ipar üzemeltetőivel,
ismertetik a termékeiket, technológiáikat és szolgálta-
tásaikat a szakmai közönséggel. 2018-ban 21.811 lá-
togató és 152 kiállító érkezett a rendezvényre, akik 25
országból hozták el technológiáikat, alapanyagaikat és
a legújabb nemzetközi trendeket, hogy bemutassák
azokat a romániai pékségek, cukrászdák, éttermek,

bárok és más vendéglátóipari egységek üzemeltetői-
nek.
Délkelet-Európa  legnagyobb szakmai kiállítása 

Európa egyik legdinamikusabban fejlődő országa-
ként a romániai piac számos üzleti ágazatban fejlődést
mutat, ezek közül az egyik leginkább növekvő ágazat
a cukrász, pék- és vendéglátóipar. Az európai uniós pá-
lyázatok támogatásával számos új pékség, cukrászda,
szálloda és más vendéglátóegység nyílt az ország min-
den részén, amelyek érdeklődve várják az új, innovatív
megoldások kínálatát. Ennek köszönhetően az ország
piaca a nemzetközi beszállító cégek célkeresztjébe ke-
rült, amelyeknek a GastroPan kiállításon lehetőségük
van bemutatkozni a romániai szakmai közönségnek,
személyesen találkozni a helyi vállalkozások vezetői-
vel, kapcsolatokat építeni és megismerni a piaci po-
tenciált. A 11 éve folyamatosan fejlődő kiállítást már
Délkelet-Európa legnagyobb szakmai kiállításaként
tartják nyilván. 
Az év sütőipari, cukrászati 
és vendéglátóipari eseménye

2019. március 28–30. között az Expo Arad kiállítási
központban, Délkelet-Európa legnagyobb szakmai
eseményén, a GastroPan kiállításon látványos kuliná-
ris show-k, élő bemutatók, utolsó generációs megol-
dások és technológiák, nemzetközi irányzatok és
egyedi ajánlatok várják a látogatókat a legfontosabb
sütőipari, cukrászati, vendéglátóipari, gasztronómiai,
száraztészta-gyártói, malomipari, kávé-, fagylalt- vagy
csokoládékészítési beszállítók jóvoltából. A kiállításon
minden évben jelen vannak a romániai és nemzetközi
szakmai szervezetek képviselői. 
A XI. kiállításnak az Expo Arad ad otthont

A 2019-es GastroPan Arad városában lesz, Nyugat-
Európa és Délkelet-Európa találkozási pontjánál, egy
olyan kiválóan felszerelt, három csarnokból álló kiállí-
tási központban, amely méltó egy ilyen kaliberű kiállí-
táshoz. Az Expo Arad kiállítási központ az A1-es
autópálya mellett helyezkedik el, a temesvári és aradi re-
pülőterektől nem messze, így logisztikai szempontból
könnyen megközelíthető. A részvételi feltételekről,
egyéb tudnivalókról a szervezők az info@gastropan.ro
e-mail-címen, illetve a +40266-219-392, +40733-313-
043 telefonszámokon adnak felvilágosítást.
(közlemény)
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Kapás Boglárka aranyérmes 

Kapás Boglárka aranyérmet nyert 200 méter pillangón a Glasgow-ban
zajló úszó-Európa-bajnokság hétfői versenynapján. A 25 éves magyar
versenyző 2:07.13 perces egyéni csúccsal csapott célba.

Kapás, aki 2010-ben ifjúsági olimpiai bajnok volt, az elődöntőben
egyéni legjobbjától (2:07.54) mindössze 21 századdal elmaradva a har-
madik időt úszta. A döntőben ötven méter után a 7. helyen úszott, majd
sikerült ritmust váltania, és 150 méternél ötödik volt. Egy gyönyörű for-
dulóval rögtön a dobogó közelébe ért, és fantasztikus hajrával nyert.

„Nagyon örülök, csak annak nem, hogy nem sikerült 2:07 alatt úsznom.
Biztos vagyok benne, hogy tudok. Nagyon fontos ez a győzelem a karri-
eremben” – mondta Kapás, majd hozzátette: „Körülbelül fél éve vagyunk
rajta újra a pillangón, szóval biztosan van még benne, és addig nem is
nyugszom, amíg nem lesz meg az a 2:06-os idő”. Kapás elmondta: szí-
vesen vállalná ezt a számot a tokiói olimpián is.

Kapás a magyar úszóválogatott negyedik érmét szerezte a skót nagy-
városban, Milák Kristóf 200 méter pillangón nyert Kenderesi Tamás előtt,
Késely Ajna pedig 800 méter gyorson lett második.

Medgyes a meglepő éllovas

A harmadik forduló utáni első
helyért folyt a küzdelem a labda-
rúgó 1. liga 3. fordulójának utolsó
találkozóján. A központi sportsajtó
attól volt hangos, hogy a Dinamo
átveheti a vezetést a tabellán, azt
azonban egyik sem említette meg,
hogy ugyanezt a Gaz Metan is meg-
teheti, ha nyer. Medgyes ráadásul
hazai pályán játszott.

És pontosan ez történt, bár a mér-
kőzés roppant fordulatos volt,
mindkét csapat vezetett. Az első
gólt a medgyesiek hamar berúgták,
szünetig azonban a Dinamo egyen-
lített, sőt újrakezdés után a vezetést
is megszerezte. A gázasok azonban
nem nyugodtak bele a fordulatba,
nagyon hamar egyenlítettek, majd
egy újabb góllal a győzelmet is

megszerezték 3-2-re. Ezúttal is csil-
logott a portugál Fortes, így már
sokan sejtelmesen rebesgetni kezd-
ték, hogy az átigazolási időszak
szeptember 2-án zárul. Mintha
Medgyesnek nem lenne joga jó fut-
ballistát foglalkoztatni...

A hétfői játéknap másik mérkő-
zésén a Viitorul kétgólos sikert ara-
tott Voluntari csapata fölött.

A labdarúgó 1. liga 3. fordulójá-
nak teljes eredménylistája: Craiovai
CSU-FC Botoşani 2-2, Astra Giur-
giu-Sepsi OSK 1-1, Kolozsvári
CFR-Concordia Chiajna 2-1, Nagy-
szebeni FC Hermannstadt-Dunărea
Călăraşi 1-1, FCSB-Jászvásári Poli
4-0, Viitorul-FC Voluntari 2-0,
Medgyesi Gaz Metan-Dinamo 3-2.

Buzărnescu WTA-tornát nyert
Megszerezte pályafutása első WTA-tornagyőzel-

mét a 30 éves Mihaela Buzărnescu. Ráadásul mindjárt
egy premier kategóriás versenyt nyert meg, a 799.000
dollár összdíjazású, San Jose-i (Kalifornia) tenisztor-
nát. A döntőben valósággal leradírozta ellenfelét, a
görög Maria Szakári mindössze egyetlen játékot tu-
dott nyerni ellene, a végeredmény 6:1, 6:0 volt Bu-
zărnescu javára. 

A San Jose-i torna első fordulójában Buzărnescu
az amerikai Sachia Vickeryt búcsúztatta (6:3, 4:6,
6:3), a nyolcaddöntőben a mindössze 16 éves, szintén
amerikai Amanda Anisimovát győzte le (7:5, 2:6,
6:1), a negyeddöntőben az ausztrál Ajla Tomljanovic-
nál (6:1, 7:5), az elődöntőben pedig a belga Elise
Mertensnél is jobbnak bizonyult (4:6, 6:3, 6:1). 

E sikernek köszönhetően Mihaela Buzărnescu – aki
idén Hobartban és Prágában is eljutott a döntőig – elő-
reléphet a világranglista 20. helyére. 2017 elején
egyébként még a ranglista 540. pozícióját foglalta el,
tavaly augusztus 7-én pedig a 139. volt. Ez a hihetet-

len mértékű előrelépés egy olyan korban, amikor a te-
niszezők nagyobb része már lassan leszállópályára
kerül, a nemzetközi sajtó figyelmét sem kerülte el,
Buzărnescu valóságos példaképet szolgáltat arra a jel-
mondatra, hogy „Soha ne add fel!”.

A San Joséban egyéniben szerzett tornagyőzelmé-
ért a 470 ranglistapont mellett 136.695 dolláros pénz-
díjat kap. Buzărnescu, aki egyébként az utóbbi
néhány hónapban többet keresett pénzdíjakból, mint
eddigi egész pályafutása során összesen, valóságos
csodabogár az elithez tartozó versenyzők között.
Egyedüli a top 20-ból, aki edző nélkül jár verse-
nyekre, és szintén kivétel abban, hogy nincs reklám-
szerződése egyetlen sportszergyártó világcéggel sem.
A mérkőzéseken használt ruházatát egy kisebb ame-
rikai cég, a Sofibella szerződés nélkül bocsátja a ren-
delkezésére. Továbbá ütőket sem kap, egy olyan régi
típusú Wilson rakettet használ, amelyet már több éve
nem gyártanak, és amelynek a beszerzése egyre na-
gyobb fejtörést okoz számára. (bálint)

Kisorsolták az európai labdarúgókupák 
play-off párosításait

Még meg sem kezdődött a Baj-
nokok Ligája és az Európa-liga 3.
selejtező köre, a csapatok már azt
is megtudhatták, hogy ki lesz az el-
lenfelük abban az esetben, ha meg-
nyerik a héten kezdődő párharcot,
a BL-résztvevők esetében pedig
abban az esetben is, ha kikapnak.
A Bajnokok Ligája 3. selejtező kö-
rének résztvevői ugyanis győze-
lem esetén a BL-csoportkörbe
kerülésért küzdhetnek, de garan-
tálva lesz számukra az Európa-liga
csoportkör. A vesztesek pedig az
EL play-offjában kapnak újabb
esélyt.

Sok csapat az 3. selejtező kör
odavágójára utazván tudta meg,
hogy mi várhat rá, mint például a
székesfehérvári MOL Vidi. A bol-
gár bajnok Ludogorec elleni meg-

lepő sikert követően a Vidi a ko-
lozsvári CFR-t búcsúztató Malmö
ellen lapzárta után játszotta az oda-
vágót. Mint a nyoni sorsoláson ki-
derült, amennyiben sikerül túljutni
a svédeken (és ez is meglepetés
lenne), a következő ellenfél a Cel-
tic Glasgow-AEK Athén párharc
győztese lesz. Ha alulmaradnak,
akkor is lesz még egy esély az EL-
csoportkörbe jutásra, ebben az
esetben a walesi The New Saints és
a dán Midtjylland összecsapás
győztese vár rájuk.

Románia a BL-ben már nem ér-
dekelt, az Európa-liga 3. selejtező
körében azonban három csapat is
képviseli. Itt már nincs lehetőség
botlásra, aki kikap, az nem foly-
tatja. A csoportkörbe jutás érdeké-
ben pedig két ellenfelen kell

túljutni. A bukaresti FCSB szá-
mára az első ellenfél, a horvát Haj-
duk Split tűnik keményebb
diónak, amennyiben továbbjut, a
play-offban a Pozsonyi Slovan és
a bécsi Rapid csata győztesével
játszik. A kolozsvári CFR-nek az
örmény Alashkert nem kellene
gondot okozzon, és ha a papír-
forma érvényesül, valószínűleg a
varsói Legia lesz az ellenfele,
amelyet a luxemburgi Dudelangé-
val sorsoltak össze. Végül a Cra-
iovai CSU sorsolása tűnik a
legnehezebbnek, hiszen a Lipcsei
RB az ellenfele. Ha meglepetést
okozva mégis továbbjut, a play-
offban is kemény ellenfél várja: az
ukrán Zarja Luhanszk és a portugál
Sporting Braga párharc győztese.
(bálint)



Teljében a turistaidény,
egyre többen választják a
külföldi nyaralást, ahol a kel-
lemes időtöltést személyi sé-
rülések vagy balesetek
árnyékolhatják be. Gyakori a
repülőjáratok kiesése vagy
késése, ennek következtében
járatcsatlakozások elvesz-
tése, poggyászlemaradás
vagy -elvesztés, amelyek
mind beárnyékolhatják a fel-
hőtlennek tervezett nyara-
lást. 

A kellemetlenségeket elkerülni
nem lehet, arról azonban érdemes
gondoskodni, hogy az okozott ká-
rokért némi kárpótlást kapjon a tu-
rista. Az egészségbiztosító pénztár
által kibocsátott uniós kártya biz-
tosítékot jelent, azonban  megtör-
ténhet, hogy külföldi
magánklinikákon  az uniós kártya
birtokában sem nyújtanak ingyenes
egészségügyi ellátást.

– Milyen újdonságokkal szolgál
a külföldre utazókat célzó biztosí-
tási piac a tavalyhoz képest? – kér-
deztük Kopacz Gábor biztosítási és
kárrendezési tanácsadót.

– Az utasbiztosítás elemei között
szerepel a sztornóbiztosítás, amely
a repülőjáratok kiesése miatti káro-
kat téríti meg ezer euróig. Ugyan-
ezzel a biztosítással egy lefoglalt
nyaralás vagy repülőjegy indokolt
lemondását is – például egy közeli
családtag elhalálozása – megtéríti
a biztosító. A repülőjáratok 3–4
órás késésénél már lehet kárigény-
lést benyújtani, természetesen
minden esetben elbírálják az oko-
kat, amelyek miatt a járatkiesés
vagy késés bekövetezett. Ameny-
nyiben a repülőtársaság valamilyen
módon megtéríti az utasok kárát, a
sztornóbiztosítás nem vehető
igénybe, mivel ugyanarra a kárra
nem lehet két irányból kártérítést
igényelni.

– Milyen jellegű biztosítással
lehet fedezni a külföldi egészség-
ügyi beavatkozásokat, illetve mi a
teendő baleset vagy személyi sérü-
lés esetén? 

– Akárcsak a biztosítótársaságok
által alkalmazott utasbiztosítás, az
országos egészségbiztosítási pénz-
tár által kiadott uniós kártya is az
országhatárokon kívül a sürgősségi
egészségügyi ellátást kellene szol-
gálja. Azonban a tapasztalat szerint
ajánlott olyan turistabiztosítást is
kötni, amely központosított egész-
ségügyi rendszerben működik.

Megtörténhet ugyanis, hogy az
uniós egészségbiztosítási kártyát
az országhatárokon kívül csak bi-
zonyos településeken, illetve intéz-
ményekben fogadják el, ami
kellemetlenül érintheti a sürgősségi
ellátást igénylőt, főleg, ha egy
egészségügyi magánintézmény
utólag benyújtja a számlát. A biz-
tosítótársaságok egészségügyi köz-
pontokon keresztül működnek,
amelyek egy régiót, de akár egy
kontinenst is lefednek. Amennyi-
ben az ellátás értéke nem túl
magas, és az érintett törleszteni
tudja az egészségügyi ellátás érté-
két, érdemes helyben kifizetni a
külföldi  egészségügyi intézmény
által leszámlázott összeget, amit
utólag a biztosító megtérít. A bea-
vatkozást igazoló számlát haza-
térve be kell nyújtani
a  biztosítónak. Hasonló esetekben
– bármilyen csekély beavatkozást
is vett igénybe az ügyfél – fel kell
hívni a képviseleti céget, és az utó-
lagos ügyintézés megkönnyítése
végett, bejelenteni. Az utasbiztosí-
tás csak a sürgősségi beavatkozá-
sokat fedezi, a krónikus
betegségeket nem. Épp ezért min-
den biztosító kitöltet egy kérdőívet
az ügyféllel, a családorvos nevét is
feljegyzik, hogy alkalomadtán
megbizonyosodhassanak a biztosí-
tott esetleg létező krónikus beteg-
ségeiről – hangsúlyozta a
szakember.
Hetven év fölöttiek is köthetnek 

Amint beszélgetésünk során a
kárrendezési tanácsadó kiemelte, a
sürgősségi beavatkozásokon kívül
halálesetnél,  súlyos sérüléseknél
az elhunyt hazaszállítását biztosít-
ják, valamint a sérültet elkísérő
hozzátartozó külföldi szállodai el-
szállásolását, illetve a telefonkölt-
ségeket is. A biztosítók nagy része
már a poggyászbiztosítást is bele-
foglalta az ajánlatába, ami a repü-
lőgéppel, de busszal vagy vonattal
utazók számára is biztonságérzetet
nyújthat. Amennyiben a poggyász-
biztosítás  nincs belefoglalva az
alapcsomagba, kérésre azt is bele-
foglalják. A fokozott rizikófaktor-
ral számolva bizonyos korhatár
fölött egyes biztosítótársaságok
eddig nem kötöttek utasbiztosítást,
újabban azonban a legtöbb biztosí-
tótársaság megnövelte a korhatárt,
és 65-70 év fölöttiekkel, sőt, nyolc-
vanévesekkel is kötnek utasbizto-
sítást. A 14 év alattiak útlevéllel
utazhatnak külföldre, a kiskorúak
utasbiztosítását valamelyik szülő
biztosítási szelvényébe foglalják
bele, a tizennégy év fölöttieknek

pedig lehet saját biztosítást
kötni.  A biztosítási díjak társasá-
gonként változnak, annak függvé-
nyében, hogy mekkora összegekre
kötnek biztosítást, és hogy mit fog-
lalnak bele.  A legdrágábbak az
Amerikai Egyesült Államokba,
Kanadába és Izraelbe való utazás
során kötött utasbiztosítások, mivel
az adott országok szolgáltatásainak
árával számolnak a biztosítótársa-
ságok. Az európai országokba tar-
tók számára harmincezer eurós
értékre érdemes utasbiztosítást köt-
niük, a nyugatabbra utazóknak az
ötvenezer eurós összegek ajánlot-
tak. Legkevesebb három napra
lehet utasbiztosítást kötni, de
ugyanezt megköthetik az egyete-
misták, a külföldön munkát válla-
lók,  kamionsofőrök, illetve a
sportolók is.

– Mi a teendője a biztosítottnak
sérülés vagy baleset során?

–  Abban az esetben, ha Európá-
ban bárhol balesetet szenvedett egy
utasbiztosítással rendelkező sze-
mély, azonnal fel kell hívnia a biz-
tosítási szelvényen feltüntetett
központi képviselet telefonszámát
és bejelentenie az esetet, a beavat-
kozás értékét ők  törlesztik. Min-
den biztosítócégnek van egy
kárrendező cége, amely a bizto-
sító nevében rendezi a kárt egy
bizonyos régióban, ezért kell tár-
csázni a képviseleti központ tele-
fonszámát, be kell jelenteni az
esetet, és a kapott utasítások szerint
eljárni. 

– A gépjárművezetők számára
újdonság a műszaki hiba esetén
igényelhető beavatkozás…

– A gépjárművel utazók bizto-
sításába bele lehet foglalni a köz-
úton történt baleset vagy műszaki
meghibásodás alkalmával igé-
nyelhető beavatkozást, ami a jár-
műnek a legközelebbi
szervizműhelybe szállítását je-
lenti. Ennek az opciónak a bele-
foglalásához azonban a gépjármű
műszaki adottságai függvényében
bizonyos kritériumoknak meg kell
felelni. Tízévesnél idősebb jármű-
vek esetében a központi biztosító
pár napos elemzése szükséges a
jóváhagyáshoz vagy az esetleges
elutasításhoz.

– Külföldre utazás előtt mennyi
idővel ajánlott felkeresni a biztosí-
tótársaságokat?

– Az utazás előtti napon elég, ha
felkeresik a kirendeltségek vala-
melyikét, másnaptól érvényes ez a
típusú utasbiztosítás, amely ügynö-
kök, alkuszok révén is megköt-
hető. 
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Szeptember 1-jéig pedagógusok pályázhatnak
A VIII. Apáczai-díjra

A Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetségének Tudo-
mányos Tanácsa által
meghirdetett Apáczai-díjra
2018. szeptember 1-jéig
lehet beküldeni tudományos
munkákat. A pályázaton a
közoktatásban dolgozó vagy
onnan nyugdíjba vonult pe-
dagógusok vehetnek részt. 

A kétévenként kiírt pályázatra az
előző díjkiosztó – 2016. október –
után közzétett tudományos mun-
kákkal (könyvvel, folyóiratban
megjelentetett tanulmánnyal vagy a
világhálón közzétett tudományos
munkákkal) lehet jelentkezni a ter-
mészettudomány, a humán tudomá-
nyok, valamint a pszichopedagógia
területéről. Munkafüzetekkel, szö-
veggyűjteményekkel, doktori érteke-
zésekkel is részt lehet venni a
pályázaton, de ezek nem kerülnek dí-
jazásra, a szerzőket elismerő oklevéllel
jutalmazzák. Elismeréssel fogadják az
iskola- és településmonográfiákat,
önéletrajzi írásokat is. Az Apáczai-díj
kisplasztikából, sorszámozott oklevél-
ből és pénzjutalomból áll.

Pályázni egyénileg vagy csopor-
tosan lehet. Ez utóbbi esetben a
kisplasztikát, az oklevelet és a pénz-
jutalmat a csoport kapja. Azok a
szerzők is pályázhatnak, akik már
korábban is küldtek be pályamunká-
kat az Apáczai-díj elnyerésére. Azok
a pedagógusok, akik már részesültek
Apáczai-díjban, elnyerhetik a díj
ezüst, arany vagy gyémánt fokozatát.
A 8. alkalommal kiírt pályázatra az

önálló kötetben, elismert tudományos
szaklapban megjelentetett pályamun-
kák nyomtatott formátuma mellett
elektronikus, pdf változatával, vala-
mint online közzétett tudományos
munkákkal is lehet jelentkezni. 

A pályamunkák nyomtatott vál-
tozatát postán az RMPSZ Országos
Információs Irodájának címére kell
elküldeni: Hargita megye/Jud.
Harghita, 530210 Csíkszereda/ Mi-
ercurea-Ciuc, Petőfi Sándor u. 4. sz. 

A tudományos munkák elektroni-
kus (pdf) formátumát, valamint 
az online közzétett linkjét az 
apaczaidi j@rmpsz.ro ímélcímre kell
elküldeni. A világhálón közzétett tu-
dományos munkák elérhetőségét
(linkjét) a pályázati űrlapon kell
megjelölni. 

A pályázat kötelező mellékletét
képezi a hiánytalanul kitöltött pályá-
zati űrlap, a pályamunka egy példá-
nya (nyomtatott vagy elektronikus,
pdf formában vagy online megjelen-
tetett tudományos munka elérhető-
sége, linkje), a benyújtott tudomá-
nyos munka részletes, de nem több,
mint kétoldalas ismertetése, vala-
mint a pályázó szakmai önéletrajza.
Az Apáczai-díj pályázati felhívása
és űrlapja letölthető a szövetség hon-
lapjáról, a www.rmpsz.ro oldalról. A
pályázatok beérkezésének határ-
ideje: 2018. szeptember 1. A postai
küldemények esetén a feladás legké-
sőbbi időpontja: 2018. augusztus 27.
A csomagoláson fel kell tüntetni az
Apáczai-díj pályázatára feliratot.
(sz.)

Az anyanyelv helyesírási szabályai szerint 
Család- és keresztnév 

megváltoztatása
A Maros Megyei Lakosság-
nyilvántartó Hivatal közle-
ményben tájékoztat annak
lehetőségéről, hogy az anya-
nyelvről egykor más nyelvre
lefordított család-, illetve sze-
mélynevek átírásának törvé-
nyes szabályozásával élhet-
nek mindazok, akiknek egy-
kor elírták a nevét vagy az or-
szág hivatalos nyelvére
lefordítva jegyezték be.

A Codruţa Sava ügyvezető igaz-
gató aláírásával ellátott sajtóközlemény
szerint a  család-, vagy keresztnév ad-
minisztratív úton való megváltoztatását
igénylő személynek kérelmet kell in-
téznie a lakhelye szerinti megyei sze-
mélynyilvántartási közszolgálathoz.
Azok, akiknek család- vagy keresztne-
vét  a születési anyakönyvi kivonatba
az anyanyelvüktől eltérő nyelv helyes-
írásával jegyezték be, kérhetik annak
megváltoztatását. A névváltoztatás le-
hetőségével élhetnek azok, akiknek az
anyakönyvi kivonatban elírták a ne-
vüket annak kijavítása végett, illetve
a szülők nevének a helyreigazítása
érdekében.   

A kérelmet a területileg illetékes
személynyilvántartó hivatalhoz,
vagy ahhoz a polgármesteri hivatal-

hoz kell benyújtani, amelynél az
anyakönyvi kivonatok eredetijét
őrzik, illetve a kérvényező lakhelye
szerinti önkormányzathoz.

A kérvényt annak a közigazgatási
egységnek a polgármestere kell en-
gedélyezze, amely az eredeti okirat
birtokában van. A beadott kérelmet
30 napon belül kell elbírálják.

Szükséges okiratok:
– Személyazonossági igazol-

vány –  eredeti és másolat.
– A névváltoztatást kérő személy

anyakönyvi bizonylatai, melyeken
fordítási vagy helyesírási hibákkal
bejegyzett család- vagy keresztnév
szerepel.

– A család- vagy személynév
közjegyző által hitelesített fordítása
vagy helyesírása (amennyiben az
anyakönyvvezető nem tudja kétsé-
get kizáróan megállapítani a helyes
fordítást vagy az anyanyelv szerinti
helyesírást).

– A névváltoztatási kérelem.
A névváltoztatás a kiskorú gyer-

mekekre és a házastárs okirataira is
hatással lesz, amennyiben azonos
családnevet viselnek, így a házas-
társak beleegyezése is szükséges –
áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott
közleményben. (szer p.)

Utasbiztosítás turistaidényre
Sürgősségi beavatkozások külföldön

Szer Pálosy Piroska

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Illusztráció  (Fotó: Nagy Tibor)
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Életbe léptek az Irán elleni amerikai szankciók

Életbe léptek kelet-európai idő szerint kedden
reggel 7 órakor az Irán elleni amerikai szank-
ciók. Az erről szóló közleményt Donald Trump
elnök írta alá, majd a Fehér Ház helyi idő sze-
rint kedden délután adta ki.

Az amerikai elnök 21 pontban és több alpontban
rögzítve sorolta fel az egyes büntetőintézkedéseket, és
ismételten figyelmeztetett: „az iráni rendszer választás
előtt áll”. Teherán „vagy változtat fenyegető és desta-
bilizáló magatartásán, és akkor visszatérhet a világgaz-
daság körforgásába, vagy továbbra is a gazdasági
elszigetelődés útját járja” – szögezte le.

Donald Trump megismételte azt is, hogy „nyitott” a
tárgyalásokra Teheránnal egy olyan „átfogóbb megálla-
podás érdekében, amely érintené (Irán) ártalmas tevékeny-
sége teljes körét, beleértve ballisztikusrakéta-programját
és a terrorizmus támogatását”.

A szankciók bevezetéséről az amerikai elnök még
májusban döntött, miután május 8-án egyoldalúan fel-
mondta a 2015-ben kidolgozott és 2016 januárjában
megkötött többhatalmi atomalkut Iránnal. A megálla-
podást az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, az
Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és az
Európai Unió írta alá. Trump mindig is kártékonynak
– nem eléggé szigorúnak – tartotta ezt az egyezményt,
és már a 2016-os elnökválasztási kampányában hang-
súlyosan szerepelt az atomalku felülvizsgálata, illetve
felmondása is. Bár az elnök nem vitatta, hogy Irán nem
sértette meg a benne foglaltakat, álláspontja szerint az
egyezmény nem akadályozza meg abban, hogy nukle-
áris fegyvert állítson elő. A bécsi székhelyű Nemzet-
közi Atomenergia-ügynökség (IAEA) szerint Teherán
mindig betartotta az egyezményt.

Az amerikai szankciók ismételt bevezetésének ve-
gyes volt a fogadtatása. Az Európai Unió sajnálattal
vette tudomásul, és Federica Mogherini kül- és bizton-
ságpolitikai főképviselő a brit, a francia és a német kül-
ügyminiszterrel közös nyilatkozatot adott ki, amelyben
hangsúlyozták, hogy továbbra is „hatékony pénzügyi
csatornákat” kívánnak fenntartani Iránnal, és nem áll
le az iráni földgáz- és kőolajexport.

Haszan Róháni iráni elnök az állami tévében közve-
tített beszédében leszögezte: „értelmetlennek” tartja a
tárgyalásokat Washingtonnal, mert bár Teherán a tár-
gyalások és a diplomácia híve, ehhez szerinte jóhisze-
műség kell. Róháni hangsúlyozta: Teherán nem tárgyal
nyomás alatt.

Hatályba lépett az EU frissített blokkoló rendelete is
Hatályba lépett kedden az Európai Unió úgynevezett

blokkoló rendeletének frissített változata, amellyel
megtiltják az európai cégek számára, hogy eleget te-
gyenek az Irán elleni amerikai szankcióknak, így pró-
bálva életben tartani az Egyesült Államok által nemrég
egyoldalúan felmondott iráni nukleáris megállapodást.

Az eredetileg 1996-ban elfogadott rendelet frissíté-
sével büntetés terhe mellett megtiltják az európai vál-
lalkozások számára, hogy az amerikai korlátozások
miatt felszámolják üzleti kapcsolataikat Iránnal, lehe-
tővé teszik, hogy kártérítést követeljenek a szankciók-
ból eredő káraikért azok okozóitól, valamint
kimondják, hogy nem ismerik el a büntetőintézkedé-
seket kikényszeríteni hivatott bírósági ítéleteket.

Az uniós állampolgároknak tilos eleget tenniük a
szankciók előírásainak, kivéve, ha a bizottság kifeje-
zetten felhatalmazza erre őket, mert máskülönben sú-
lyosan sérülnének ezen személyek vagy az EU érdekei.

Az Európai Bizottság leszögezte: mindent meg fog
tenni az érintett európai vállalatok védelmében.

A rendelet aktualizálási folyamatát június elején in-
dította el a brüsszeli testület. Az uniós társjogalkotó
szerveknek, az Európai Parlamentnek és a tagországok
kormányait tömörítő tanácsnak két hónapjuk volt rá a
hatályba lépésig, hogy tiltakozásukat fejezzék ki, azon-
ban egyik intézmény részéről sem érkezett kifogás.

Az Európai Unió hétfőn aláhúzta: eleget fog tenni
az iráni atomalkuban foglalt vállalásainak egészen
addig, amíg Teherán is ezt teszi, ugyanakkor elkötele-
zett a továbbra is kulcsfontosságú partnernek és szö-
vetségesnek számító Egyesült Államokkal folytatott
együttműködés fenntartása mellett.

Donald Trump amerikai elnök májusban bejelen-
tette: országa egyoldalúan felmondja az iráni nukleáris
programról 2015-ben aláírt többhatalmi megállapodást,
s újra életbe lépteti a korábban felfüggesztett szankci-
ókat az iszlám köztársasággal szemben. Az egyezmény
többi aláírója arra az álláspontra helyezkedett, hogy ki-
tart az egyezmény mellett, amíg Irán is így tesz.

Az amerikai korlátozásokat két szakaszban vezetik
be. Az első kedd hajnaltól vette kezdetét, és az iráni
gazdaság több ágazatát érinti. A november elején életbe
lépő második szakasz elsősorban az iráni energetikai
szektort célozza, embargóval sújtva az olajexportot. De
a szankciók nem csak Iránt sújtják, hanem bárkit, aki
az érintett területeken üzleti kapcsolatot tart fenn Te-
heránnal. Donald Trump amerikai elnök kedden kö-
zölte: aki Iránnal üzletel, az az Egyesült Államokkal
nem fog. (MTI)

A Föld visszafordíthatatlanul veszélyes 
üvegházzá válhat

Fennáll a kockázata annak, hogy a Föld tartó-
san és visszafordíthatatlanul üvegházzá válik,
még akkor is ha a szén-dioxid-kibocsátást si-
kerül a párizsi klímaegyezményben megfogal-
mazott korlátok (1,5-2 Celsius-fokos
felmelegedés) között tartani – figyelmezte-
tett egy nemzetközi kutatócsoport az ameri-
kai tudományos akadémia folyóiratában
(PNAS) megjelent új tanulmányban.

Az „üvegház-Föld” klíma hosszú távon rögzül, glo-
bálisan 4-5 Celsius-fokkal lesz magasabb az átlaghő-
mérséklet az iparosodás előtti időszakhoz képest, a
tengerszint 10-60 méterrel lesz magasabb, mint napja-
inkban – olvasható a tanulmányban, amelynek szerzői
arra a következtetésre jutnak, hogy jelentősen fel kell
gyorsítani az átmenetet egy emissziómentes világgaz-
daság felé.

„Az ember okozta üvegházhatású gázkibocsátás a
Földön uralkodó hőmérséklet nem egyedüli meghatá-
rozója. Tanulmányunk azt vetíti előre, hogy az ember
előidézte 2 Celsius-fokos globális felmelegedés hatás-
sal van a Föld más rendszereire is, ami további felme-
legedést generál, még akkor is, ha leállítjuk az
üvegházhatású gázkibocsátást” – mondta Will Steffent,
az Ausztrál Nemzeti Egyetem és a Stockholmi Egye-
tem kutatója.

„Hogy elkerüljük ezt a forgatókönyvet, szükség van
arra, hogy az emberi tevékenység a bolygónk kizsák-
mányolásától a jó sáfárkodás irányába mozduljon” –
hangsúlyozta.

Jelenleg a globális átlaghőmérséklet egy Celsius-
fokkal magasabb az iparosodás előtti időszakhoz ké-
pest, és 0,17 Celsius-fokkal növekszik évtizedenként
– emlékeztetett a Stockholmi Egyetem közleménye.

Az ausztrál, svéd, dán, belga, német, amerikai, brit
és holland kutatók tíz természeti folyamat – az örökké
fagyott talaj olvadása, az óceánfenékről a metánhidrát
elvesztése, a talaj- és az óceán szénelnyelő képességé-
nek csökkenése, az óceánokban a bakteriális légzés nö-
vekedése, az Amazonas esőerdőinek, az északi
erdőknek a pusztulása, az északi félteke hótakarójának
csökkenése, az északi-sarki nyári tengeri jég elvesztése
és az Antarktisz körüli tengeri jég és jégmezők csök-
kenése – hatásait vizsgáltak.

„Aggodalomra ad okot, hogy ezek az elemek domi-
nóhatást idézhetnek elő. Ha az egyik elem eldől, to-
vábblöki a többit. Nagyon nehéz lesz vagy lehetetlen
megállítani azt, hogy az egész dominósor ne dőljön
össze. Lakhatatlanná válnak helyek a Földön, ha az
»üvegház-Föld« valósággá válik” – hangoztatta Johan
Rockström svéd kutató.

„Bemutattuk, hogy az ipari kor üvegházhatású gáz-
kibocsátása hogyan billenti ki egyensúlyából időjárá-
sunkat és a Föld rendszereit. Konkrétan rámutattunk a
Föld gépezetét felborító elemekre, amelyek ha megha-
ladnak egy bizonyos stressz-szintet, egyenként alapve-
tően, gyorsan és valószínűleg visszafordíthatatlanul
megváltoznak. Az események ezen láncolata a Föld
egész rendszerét egy új működési folyamatba taszítja”
– figyelmeztetett Hans Joachim, a potsdami Klímaku-
tató Intézet igazgatója.

A tanulmány szerzői szerint, hogy el lehessen ke-
rülni ezt az állapotot, többre van szükség, mint az
üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére. Javítani
kell például az erdő-, a mezőgazdaság és a talajgazdál-
kodást, a biológiai sokszínűség megőrzését, olyan tech-
nológiákra van szükség, amelyek lehetővé teszik a
szén-dioxid kivonását a légkörből, és föld alatti táro-
lásukat. (MTI)

Tetemes bírságra számíthatnak
az autógyártók 2020-tól, 

ha nem teljesítik a szén-dioxid-
kibocsátási normát

Akár 14 milliárd euró feletti
összegre is rúghat az autó-
gyárakat sújtó uniós bírság,
ha nem teljesítik a teljes mo-
dellpalettára 2021-től érvényes
átlagos károsanyag-kibocsátási
határértékeket – írja a londoni
IHS Markit gazdaságkutató in-
tézet elemzése.

Az Európai Unió 2020-tól új,
szigorúbb, kilométerenként 95
grammos átlagos szén-dioxid-kibo-
csátási határértéket vezet be az au-
tógyártók személygépkocsi
termékpalettájára. A kibocsátási
normát fokozatosan vezetik be, azt
2021-től kell majd a járművek
valós közúti üzemi terhelését a ko-
rábbinál pontosabban modellező
WLTP (Worldwide Harmonized
Light Vehicle Test Procedure) tesz-
telési eljárás szerint teljesíteni.

A határértéket nem teljesítő flot-
tákra már 2020-ban és 2021-ben is
súlyos bírságot vethet ki az EU.

Az IHS Markit előrejelzése sze-
rint az autópiac keresleti szerkeze-
tének eddig prognosztizálható

alakulása alapján az autógyártók a
legjobb esetben átlagosan 102,3
g/km szén-dioxid kibocsátási átla-
got tudnak elérni személygépko-
csikkal, ami 11 milliárd eurós
bírságot vonhat maga után. Ennél
kedvezőtlenebb esetben pedig
122,9 g/km átlagos kibocsátással 14
milliárd eurót.

Az autógyártók csak abban az
esetben tudják elkerülni a tetemes
bírságot, ha „földcsuszamlásszerű”
változás következik be a teljesen
vagy részben elektromos autók ke-
resletében Európában.

A kilátások azonban nem rózsá-
sak, ugyanis a Volkswagen dízel-
botránya után az egyébként
viszonylag kedvező szén-dioxid-
kibocsátási paraméterekkel rendel-
kező dízelautók iránt csökkenő és a
benzines autók, sőt, ezen belül a
magas fogyasztású SUV modellek
iránt növekvő piaci kereslet miatt
2017-ben első alkalommal emelke-
dett az autógyártóknál a gyárt-
mányflotta károsanyag-kibocsátási
átlaga. (MTI)

Meleşcanu: a román–magyar
gazdasági kapcsolatok 

nagyon szilárdak
A román–magyar gazdasági
kapcsolatok nagyon szilárdak
és jól működnek, a kényes ki-
sebbségi kérdéseket pedig
nem a nyilvánosság előtt,
hanem az e célra létrehozott
kisebbségi vegyes bizottság-
ban kellene megtárgyalni –
vélekedett Teodor Meleşcanu
külügyminiszter hétfőn, az
Adevărul portálnak adott, az
interneten élőben közvetített
interjújában.

A lap főszerkesztője a román
külpolitika számos más témáját
érintő beszélgetés során arról kér-
dezte Meleşcanut, mit szól azokhoz
az „érdekes” kijelentésekhez, ame-
lyeket Orbán Viktor Románia terü-
letén, Tusnádfürdőn fogalmazott
meg az Európai Unió jövőjéről,
Oroszországhoz fűződő viszonyá-
ról, illetve arról, hogy a román cen-
tenárium Magyarország számára
nem ünnep.

A magyar miniszterelnök tusnád-
fürdői előadását sértőnek bélyegző
ellenzéki pártoktól eltérően a
román külügyminiszter válaszában
a két ország közti erős, „a politikai
szónoklatokon túlmutató, embe-
reket és cégeket összekötő” gazda-
sági kapcsolatokra helyezte a
hangsúlyt, példaként említve 
a közös autópálya-projekteket, a
határ menti megyék közös, uniós
alapokból történő fejlesztését, az
energetikai hálózatok összekapcso-
lását.

Meleşcanu szerint azonban a ki-
sebbségi kérdés kényesebb prob-
léma, és Románia azt szeretné, ha
erről a felek az alapszerződés
megkötésekor létrehozott kisebb-
ségi vegyes  bizottságban tárgyal-
nának.

„Ez a megfelelő eszköz olyan
megoldások azonosítására, ame-
lyek a kisebbségek híd szerepét
erősítik, a két ország közeledését
segítik” – hangoztatta a román kül-
ügyminiszter. Hozzátette: Románia
ragaszkodik a kölcsönösség elvé-
hez: azt szeretné, ha a magyaror-
szági román és romániai magyar
kisebbség jogai „egyensúlyba ke-
rülnének”, és a magyarországi ro-
mánok ugyanazokat a jogokat
élveznék, mint a romániai magya-
rok az anyanyelvű oktatás, a kultúra
és a kisebbségek nyelvén működő
tömegtájékoztatási eszközök támo-
gatása terén.

Meleşcanu szerint Bukarest a
tusnádfürdői rendezvény előtt (a ki-
sebbségekkel kapcsolatos nyilvá-
nos üzenetek tekintetében)
következetesen óvatosságra intette
a magyar felet. Mindazonáltal ter-
mészetesnek nevezte, hogy Orbán
Viktor a Bálványosi Nyári Szabad-
egyetemen nyilvánosan beszélt or-
szága külpolitikai opcióiról.

Arra a kérdésre, hogy Románia
egyetért-e a magyar miniszterelnök
külpolitikai nézeteivel, Meleşcanu
elmondta: Romániának megvannak
a saját prioritásai, amelyek az or-
szág uniós és NATO-integrációjá-
nak erősítését, az Egyesült
Államokhoz fűződő stratégiai part-
nerség erősítését, a konvergencia
javítását, és az uniós szolidaritás
erősítését célozzák.

Ami az Oroszország-politikát il-
leti, kívánatos lenne, hogy az Euró-
pai Unió javítsa viszonyát
Moszkvával, ez azonban nem je-
lenti azt, hogy az uniónak mindent
el kell fogadnia, amit Oroszország
akar – szögezte le a külügyminisz-
ter. (MTI)



Négyszázharminc éve, 1588.
augusztus 8-án semmisült
meg az Anglia meghódítására
küldött, legyőzhetetlennek ki-
kiáltott spanyol hajóhad, a
Nagy Armada.

Az 1556-ban trónra lépett II.
Fülöp spanyol király a kor leghatal-
masabb uralkodójának számított,
akinek birodalmában – köszönhe-
tően a gyarmatoknak, amelyekről
csak úgy özönlött az arany és az
ezüst – „soha nem nyugodott le a
Nap”. Az európai hegemóniára törő
Spanyolország a franciákkal Itália
birtoklásáért küzdött, a tengeren fő
riválisa a protestáns Anglia volt.
Fülöp 1554-ben feleségül vette I.
Mária angol királynőt, az anglikán
egyházat megalapító VIII. Henrik
katolikus leányát, és a házaspár tűz-
zel-vassal üldözte a protestánsokat;
Mária ezzel „érdemelte ki” a Véres
jelzőt. A királynő négy év múlva
meghalt, s az őt a trónon követő I.
Erzsébet kikosarazta Fülöpöt, haza-
zavarta a spanyol inkvizítorokat, és
helyreállította az anglikán vallást.
Spanyolország és Anglia között
hadüzenet nélküli háború kezdő-
dött, Erzsébet csapatokat küldött a
spanyol elnyomás ellen fellázadt
Németalföldre, a pártfogását élvező
angol kalózok módszeresen foszto-
gatták az Újvilág kincseit szállító
spanyol flottákat, sőt Sir Francis
Drake 1587-ben vakmerően rajtaü-
tött a Cádizban gyülekező spanyol
flottán.

Akciója egy évvel hátráltatta
Fülöp nagy tervének megvalósulá-
sát, aki a pápa jóváhagyásával ex-
pedíciót szervezett Anglia
elfoglalására, Erzsébet uralmának
megdöntésére. A legyőzhetetlen-
ként magasztalt Grande y Felicí-
sima Armada (nagy és rendkívül
szerencsés hajóhad) 40 hadihajóból
és 90 szállítóhajóból állt, és fedél-
zetükön 8 ezer tengerész teljesített
szolgálatot, több mint kétezer elítélt
húzta az evezőket, kétezernél több
ágyúja volt, és 20 ezer katonát szál-
lított. A hivatalos cél a katolikus
vallás visszaállítása volt Angliában,
ezért a gályák közül tizenkettő a ti-
zenkét apostol nevét viselte, húszat
Szűz Máriáról, a többit a szentekről

nevezték el, az egyik hajón előre-
látó módon a Szent Inkvizíció hiva-
talnokai is helyet kaptak. A méretre
rendkívül impozáns flotta ugyanak-
kor korántsem volt sebezhetetlen,
mert a hajók többsége lassú volt, és
nehézkesen manőverezett.

A vállalkozás baljós előjelekkel
kezdődött: nem sokkal az indulás
előtt meghalt a flotta parancsnoka,
Santa Cruz admirális, a legképzet-
tebb spanyol tengerész, aki a lepan-
tói csatában legyőzte a törököket.
Helyére Fülöp Medina Sidonia her-
ceget nevezte ki, aki sem tengerész,
sem katona nem volt, s hiába sza-
badkozott, a király azzal utasította
rendre: a háborúkat Isten dönti el,
mindegy, ki a fővezér.

Az Armada 1588. május 11-én
felszedte a horgonyt, és kifutott a
lisszaboni kikötőből, már ez a mű-
velet is két napot vett igénybe, és a
viharos idő miatt csak két hét alatt
vergődött ki a nyílt tengerre. Június
19-től La Coruna kikötőjében to-
vábbi heteket vesztegettek el az
élelmiszerkészlet pótlásával, a
hajók kijavításával. Július végére

aztán elérték Anglia nyugati part-
jait, ahol háromszor is megkísérel-
ték felvenni a harcot az angolokkal,
de azok mindig kitértek előlük.
Lord Howard, az angol főparancs-
nok 182 hajót vezetett, s bár ezek
közül csak 34 volt igazi hadihajó,
legénységük tapasztaltabb volt,
jobb ágyúkkal, több lőszerrel, az
alacsony hajók sebessége, manőve-
rező képessége meghaladta a magas
építésű spanyol gályákét. Howard
ezenfelül bölcsen a haditanácsra
bízta a döntéseket, amelyben a híres
kalóz, Sir Francis Drake szava volt
a meghatározó.

Az Armada augusztus 6-án a Do-
veri-szoros francia oldalán, Calais
közelében horgonyzott le, s várta
Parma hercegének seregét, hogy a
katonákat fedélzetre véve meg-
kezdjék Anglia invázióját. Az an-
golok tőlük nyugatra, szélirányban
álltak fel, és 7-én éjszaka gyújtóha-
jókat küldtek a spanyol flottára,
amely kénytelen volt kifutni a nyílt
tengerre. Az angolok másnap a
francia–németalföldi határon fekvő
Gravelines-nél vetették magukat az

Armadára, amelynek hadrendje ek-
korra teljesen összezavarodott. A
spanyol harcmodor, a csáklyázás,
az ellenség közvetlen megtáma-
dása, hajóinak elfoglalása hatásta-
lannak bizonyult, mert az angolok
mozgékony hajói az utolsó pillanat-
ban mindig arrébb vitorláztak, és
ágyútüzet zúdítottak a lomha spa-
nyol gályákra. Az ütközetben öt
spanyol gálya süllyedt el, a többi
súlyosan megsérült – a büszke Ar-
madát legyőzték a lebecsült ango-
lok.

Medina Sidoniának nem maradt
más választása, mint hogy a szelet
követve észak felé meneküljön,
Skóciát és Írországot megkerülve
hatalmas vargabetűvel igyekezett
hazavergődni. A nyílt tengeren
azonban irtóztató viharba kerültek,
a navigációs hibák, az éhség és
szomjúság, a tífusz, a sebesültek ál-
lapotának romlása megtizedelték az
Armada maradványát. A büszke
flottából mindössze 60 hajó tért
haza, de ezek nagy részét sem volt
érdemes megjavítani. A spanyolok
összesen 15 ezer embert vesztettek,

az angolok veszteségei jelentéktele-
nek voltak.

II. Fülöp beletörődve vette tudo-
másul a kudarcot, mondván: „Az
Armadát emberek ellen küldtem,
nem Isten szelei és hullámai ellen”.
Angliában viszont örömünnepet
ültek, „Afflavit Deus et dissipati
sunt” (Szélvészt küldött az Úr, és ők
szétszórattak) – így ünnepelték a
győzelmet, amely megrendítette a
spanyol világuralmat. Erzsébet
1589-ben Drake és Sir John Nerrey
admirális vezetésével 150 hajóból
álló ellenarmadát küldött, hogy
Lisszabont elfoglalva lázadást szít-
son a portugálok között, de ez az
expedíció sem járt nagyobb siker-
rel, a csatákban és viharokban 40
hajó veszett oda.

Az Armada veresége forduló-
pontot hozott a hadtörténetben, a
tengereket ettől kezdve két és fél
évszázadon át az ágyúkkal felsze-
relt vitorlások uralták. A spanyol
tengeri hatalom meggyengült, he-
lyébe néhány évtized múlva az in-
váziótól megmenekült Anglia
lépett. (MTI)
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13. Harmonia Cordis 
Nemzetközi Gitárfesztivál, 

augusztus 7–12., Marosvásárhely
2018. augusztus 7-e és 12-e között

ismét Marosvásárhelyen kerül sor a
Harmonia Cordis Gitárfesztiválra. A
13. kiadásánál tartó szemle az egyik
legnagyobb kelet-európai gitárfeszti-
vál, amely jelentős közönséget vonz és
neves meghívott előadókat lát vendé-
gül. Az idei kiadás kellemes meglepe-
tése a The Rosenberg Trio koncertje
– a világ egyik legismertebb django-
dzsessz triója Marosvásárhelyen lép
fel. Az idei fesztiválon is további kon-
certek (klasszikusgitár, flamenco,
dzsessz) és egyéni fellépések (szólóelő-
adások) lesznek.

„Örvendünk, hogy Marosvásárhely 2018-ban is vendégül láthatja ezt a fontos nemzetközi fesztivált.
Reméljük, hogy a 13. kiadás öt napja alatt nagyszerű rendezvényeken, neves előadók koncertjein ve-
hetnek részt a zeneszeretők. Gratulálunk a szervezőknek és kellemes koncertélményeket kívánunk
mindenkinek!” – nyilatkozta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.

430 éve semmisült meg a spanyol Armada  

A Locativ Rt.
– Marosvásárhely, Bartók Béla u. 2/A –

nyilvános versenytárgyaláson bérbe ad
Marosvásárhelyen található, 

nem lakás rendeltetésű felületeket:
– 1848. úti aluljáró – 123,76 m2 – közélelmezés, szerencsejátékok,

sportfogadás
– Győzelem téri aluljáró, 10/2-es helyiség – 144,60 m2 – nemélelmi-

szer-kereskedelem
– Győzelem téri aluljáró, 14-es számú nyitott felület – 37,50 m2 –

nemélelmiszer-kereskedelem
– Nagydisznódi u. 1. szám – 41,00 m2 – szolgáltatás/iroda
– Székely Vértanúk u. 10–12. sz. – 87,28 m2 – szolgáltatás/iroda
– Ifjúsági utca 3. szám – 7,30 m2 – szolgáltatás/iroda

A versenytárgyalásra 2018. augusztus 21-én 10 órakor kerül sor
a feladatfüzet alapján, amelyet 2018. augusztus 7-től 8 és 12 óra
között lehet beszerezni a Locativ Rt. Bartók Béla utca 2/A szám
alatti székhelyén a 7-es irodában, 100 lej illeték befizetése után.

A feliratkozás és a részvételi dokumentáció benyújtásának ha-
tárideje: 2018. augusztus 20., 12 óra.

A versenytárgyaláson csak azok vehetnek részt, akik  határidőre
benyújtották a részvételhez szükséges dossziét és részt vesznek a
liciten.

Bővebb felvilágosítás naponta a társaság székhelyén és a 0265-
260-375 (25-ös mellék) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro
honlapon.

Forrás: www.ntf.hu



ADÁSVÉTEL

ELADÓ magánház: 3 szoba, konyha,
kamra, pince, fürdőszoba, mellék-
helyiségek, víz, gáz, villany, kábeltévé,
panorámás kilátás – Viile 1. Mai utca 19.
szám – 16 ár területen. Tel. 0744-225-
434. (9811)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(9408)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.
(9694)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (9741-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (9741-I

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

VÁLLALJUK tető és terasz készíté-
sét, bármilyen javítást. Tel. 0742-778-
207, Misi. (9707-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)

VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserépfor-
gatást, csatornajavítást, bármilyen
munkát. Tel. 0748-901-446. (9661)

VÁLLALUNK tetőfedést, cserépfor-
gatást, tetőjavítást, tetőkészítést (Lindab-
lemez), bármilyen munkát. Garázstetőket
is javítunk és készítünk. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0748-669-239,
Mihály. (9666)

VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást,
cserépforgatást, teraszkészítést, bár-
milyen javítást. Kedvezmény: 15%.
Tel. 0754-497-646, Attila. (9794-I)

PONTOS MUNKA, komoly hozzáállás,
elérhető árak – a következő munkálatokat
vállaljuk: általános ácsmunkák,
tetőjavítás, csatornatakarítás, kémény-
javítás, cserép, burkolatok. Munka után a
helyet kitakarítjuk! Kedvezmény: 15%.
Tel. 0743-541-449, 0746-499-619 Nicu.
(9812) 

MEGEMLÉKEZÉS

Szívünk mélységes fájdalmával,
de a Jóisten akaratában megnyu-
godva emlékezünk a drága jó fe-
leségre, édesanyára, rokonra, jó
barátra, szomszédra, ismerősre,
PUSKÁS PÁLMA KATALINRA szü-
letett SZALLÓ PÁLMA KATALIN
halálának második évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, emlé-
kezzenek rá kegyelettel. Nyugodj
békében! A gyászoló család.
(9786-I)

Kegyelettel emlékezünk augusz-
tus 8-án a szeretett édesanyára,
nagymamára, GÁLL ANNÁRA ha-
lálának 10. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Lánya, Vanda, veje, Elemér,
unokái: Réka, Róbert és azok
családja. (9775)

Fájó szívvel emlékezünk a csere-
falvi születésű GÁLL ANNÁRA
augusztus 8-án, halálának 10. év-
fordulóján. Emlékét örökre őriz-
zük szívünkben. Testvérei.
(9775)t

Az élet csendesen megy tovább,
de emléked elkísér egy életen át.
Fájó szívvel emlékezünk a mező-
csávási NAGY BÉLÁRA tragikus
halálának első évfordulóján. Em-
lékét őrzi testvére, Erzsébet és
gyermekei. Nyugodj békében!
(9780-I)

Fájó szívvel emlékezünk NAGY
BÉLÁRA, a szeretett kereszt-
apára, akinek szerető szíve au-
gusztus 8-án egy éve  megpihent.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Keresztfia, Árpád és
családja. (9780-I)

Fájó szívvel emlékezünk augusz-
tus 8-án NAGY BÉLÁRA halálá-
nak első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Enikő és családja. (9780-I)

Fájó szívvel emlékezünk szerető
nagybátyánkra, NAGY BÉLÁRA
halálának első évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Zoltán és családja.
(9780-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk 2012. augusztus 8-
ára, hogy hat éve eltávozott sze-
retett családjából a drága jó férj,
édesapa, após, nagyapa, dédapa,
idős SZEGŐ RUDOLF. Szeret-
tünk, és soha nem felejtünk. Nyu-
godjon békében! Szomorú
szerettei. Nagyon hiányzol ne-
künk. (9803)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyám, 

SZABÓ MARGIT 
szül. Csiszér 

életének 90. évében elhunyt.
Drága halottunkat 2018. augusz-
tus 8-án 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temetőben.
Nyugodjon békében! 

Gyászoló szerettei. (9789-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága édesanya, mama, déd-
nagymama, anyós, 

özv. SZABÓ MARGIT 
szül. Csiszér 

életének 90. évében elhunyt.
Drága halottunkat 2018. augusz-
tus 8-án 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temetőben. 
Búcsúznak tőle: veje, unokái,
dédunokái és családjuk. Nyugodj
békében, dédi! (9821-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, após, sógor, kol-
léga, a torboszlói születésű 

FERENCZI MIHÁLY 
életének 67. évében, türelemmel
viselt, hosszas szenvedés után
csendesen megpihent. Búcsúzik
tőle felesége, gyermekei, unokái,
testvérei és rokonai. Temetése
2018. augusztus 8-án 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (9795-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, feleség, 

CSATÓ KLÁRA
73 éves korában elhunyt. Drága

halottunkat 2018. augusztus 8-
án, szerdán 14 órakor helyezzük
örök nyugalomra a római katoli-
kus temető alsó kápolnájától.
Emléke szívünkben él! 

A gyászoló család. (sz.-I)

Azzal a tudattal, hogy a halál nem
az élet végét, hanem az örök élet
kezdetét jelenti, szeretnék értesí-
teni mindenkit, hogy szeretett
testvérem, 

HORVÁTH LORÁND 
református lelkész és költő 

augusztus 4-én örökre megpi-
hent. Kérem, hogy aki szerette és
tisztelte, mondjon egy imát az ő
békés nyugalmáért, és ha lehet-
séges, vegyen részt a temetésén
augusztus 10-én, pénteken 12
órakor a református temetőben. 

Jung Ildikó. (-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy  
PETHŐ ÉVA 

életének 63. évében csendesen
megpihent. Drága halottunktól
2018. augusztus 10-én, pénteken
13 órakor búcsúzunk a marosvá-
sárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (9820-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk osz-
tálytársunk, a koronkai
ADORJÁNI ILDIKÓ (férjezett
Oroian Ildikó) haláláról. Ked-
ves emlékét megőrizzük, hoz-
zátartozóinak vigasztalást
kívánunk. Osztályfőnöke és
osztálytársai, a Bolyai Farkas
Líceumban 1962-ben végzett
E osztály. (9809-I)

Megrendült szívvel búcsú-
zunk CSATÓ KLÁRITÓL, volt
munkatársunktól.
Odaadó, lelkes hozzáállását,
segítőkészségét, jó barátsá-
gát nem tudjuk felejteni.
E nehéz pillanatokban őszinte
eyüttérzésünket fejezzük ki a
családnak. Nyugodjék béké-
ben! Közeli munkatársai: V.
Domokos, M. Csaba. (9810)

Mély együttérzésünket fe-
jezzük ki kolléganőnknek, 
Bereczki Magdolnának ezek-
ben a nehéz percekben, sze-
retett ÉDESANYJA elhunyta
okozta fájdalmában. A I-es
Számú Fertőzőklinika munka-
közössége. (9813)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünk fejezzük ki
mindazoknak, akik drága ha-
lottunk, PAPP RÓZA temeté-
sén részt vettek, gyá-
szunkban osztoztak, sírjára
virágot helyeztek. A mélyen
gyászoló család. (9804)

NŐI ÉS FÉRFI ELADÓKAT alkalmazunk! Tapasztalat nem szük-
séges. Milyen egy igazi petrys eladó? Kedves, mosolygós, hatékonyan
kommunikál, nyitott az új dolgok megtanulására, szereti fejleszteni
saját képességeit. Ennél többre nincs is szükség ahhoz, hogy a Petry-
csapat tagjává válj. Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mail-
címen! (62550-I)

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET, ELÁRUSÍTÓKAT és SOFŐRÖ-
KET alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betaní-
tunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej
kézbe. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetés-
sel. Tel. 0756-128-313. (62557-I)

MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG gépész vagy mechatronika
szakos MÉRNÖKÖT alkalmaz. Jelentkezés önéletrajzzal a
contact@contiplay.ro e-mail-címen. Tel. 0748-114-403. (20344-I)

A MEDCOMP ORVOSI KÖZPONT – Tudor Vladimirescu u. 21/A
–  alkalmaz BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOST. Tel. 0265/265-112,
0751-301-920. (9784)

A TORDAI CÉG alkalmaz KARBANTARTÓT, MÉSZÁROST és a
belesműhelybe SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-644-026. (20401-I)

MAGÁNCÉG alkalmaz ASZTALOST, FARESTAURÁTORT, FÉ-
NYEZŐT. Kezdők is jelentkezhetnek. Tel. 0722-786-111. (20349-I)

MAGÁNCÉG VÍZ-GÁZ SZERELŐT és SEGÉDMUNKÁST, KŐ-
MŰVEST alkalmaz. Tel. 0722-415-169. (9688)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁ-
ROSI állás betöltésére. Ajánlunk: munkaszerződést meghatározatlan
időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési jegyeket.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számító-
gép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a 
cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as te-
lefonszámon. (62556-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft. alkalmaz
taxisofŐrökEt

Követelmények:
– érvényes taxisofőri tanúsítvány

vagy
– legalább két éve megszerzett B kategóriás hajtási jogosítvány,
legalább 21 éves életkor és hajlandóság a taxisofőri tanúsítvány
megszerzéséhez szükséges tanulmányok elvégzésére a cég költsé-
gén
– ápolt külső
– kedvesség, professzionalizmus
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetében szállítás a munkahelyre, majd
onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett
tanulmányokat, képzettséget igazoló, a taxisofőri tanúsítványról
készült másolatokat, illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén
– Marosvásárhely, Bega utca 2. szám –, a titkárságon lehet benyúj-
tani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak teszte-
lésére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es te-
lefonszámon.

A Siletina Impex Kft. vezetősége 

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft. 
a következő állásokat hirdeti meg:

A. Műhelyvezető az autószerelő és karbantartó műhelybe
Követelmények:
– professzionális autóipari végzettség: mester, technikus, almérnök
vagy mérnök
– műhelyszervezési és -vezetési képesség 
– szakmai gyakorlat
B. Autószerelő
Követelmények:
– autószerelői szakképesítés
– legalább kétévnyi szakmai tapasztalat
C. Autóvillamossági szakember
Követelmények:
– autóvillamossági szakképesítés
– autóvillamossági ismeretek
– legalább két év szakmai tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetén szállítás a munkahelyre, majd
onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett
tanulmányokat, képzettséget igazoló iratokról készült másolatokat,
illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén – Marosvásárhely,
Bega utca 2. szám – lehet benyújtani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra
között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelésére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es te-
lefonszámon.

A Siletina Impex Kft. vezetősége 

Rovarirtás
Ezúton tudatjuk, hogy 2018.

augusztus 8-a és 14-e között a
Coral Impex Kft. munkatársai
a cég és a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal között kötött
2019.09.13/313-as szerződés ér-
telmében rovarirtást végeznek
Marosvásárhely köz- és magán-
területén. Megjegyezzük, hogy
az időjárás függvényében az
időpont kitolódhat. 

A felhasználandó szer ható-
anyaga a deltametrin és az S-
metopren. Ezeket az
egészségügyi minisztérium en-
gedélyezte, az Xn és Xi mérge-
zési kategóriába tartoznak.

A kellemetlen incidensek el-
kerülése végett megjegyezzük,
hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen cég, amely rágcsáló-,
rovarirtást és fertőtlenítést vé-
gezhet Marosvásárhely terüle-
tén, mind a köztereken, mind a
tulajdonosi társulásoknál, ház-
táji gazdaságoknál és gazdasági
egységeknél. 

Maros Megyei Tanács 
elnök

2018. augusztus 7-i 381-es számú rendelet a
Maros Megyei Tanács összehívásáról rendkívüli

ülésre 2018. augusztus 9-én 13 órára

a Maros Megyei Tanács elnöke, a 2001-ben kibo-
csátott 215-ös számú, utólag módosított és kiegé-
szített helyi közigazgatási törvény 94. cikkelye
(2.), (3.), (5.), (7.), (8.) és a 106. cikkely (1.) be-
kezdése értelmében

elrendeli: 
egyetlen cikkely: 2018. augusztus 9-én 13 órára a
közigazgatási palota nagy gyűléstermébe összehív-
ják a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, rendkívüli
ülésre a következő 

napirenddel:
1. Határozattervezet a Maros megyei integrált hul-
ladékgazdálkodási rendszer projekt keretében a
maroskeresztúr-kakasdi átrakó-, válogató- és kom-
posztálóállomás működtetésének haszonbérbe
adásáról, és az erre vonatkozó szerződés megkö-
téséről.
kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Ta-
nács elnöke 
2. Határozattervezet a Maros megyei integrált hul-
ladékgazdálkodási rendszer projekt keretében a
kerelőszentpáli mechanikai-biológiai kezelőállo-
más működtetésének haszonbérbe adásáról, és az
erre vonatkozó szerződés megkötéséről.
kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Ta-
nács elnöke 
3. Határozattervezet a Transilvania (erdély) mo-
torkerékpár-pálya működtetési szabályzatáról és
a bérbeadási díjakról. 
kezdeményező: Péter Ferenc – a Maros Megyei Ta-
nács elnöke 
4. kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények 

elnök: ellenjegyezte:
Péter Ferenc Paul cosma jegyző 

A Népújság
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓ-
HIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.


