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Indul a budapesti járat

Megnőtt a Transilvania repülőtér forgalma

Elmarad a Vibe,
vagy mégsem?

A tavaly le kellett mondani a tömegrendezvényekről, és az idei év sem indult fényesen. Számos fesztivál
szervezői már a tavasszal bejelentették, hogy a járvány megfékezését
szolgáló intézkedések miatt a rendezvény elmarad. Voltak, akik a lemondást követően mégis kitaláltak valamit,
hogy jussanak el a közönségükhöz.
Ilyen a Vibe fesztivál is.

____________5.
A föld megtartó
erő, vigyázzunk rá!

A múlt héten Székelyföldre látogatott
dr. Nagy István, Magyarország agrárminisztere, amelyről egy korábbi lapszámunkban beszámoltunk. Az alábbi
beszélgetés Sóváradon, a tájház tornácán készült, ahol látogatásának céljáról kérdeztük és arról is
beszélgettünk, hogy miként kell felkészüljenek a gazdák az EU-s támogatásokra a következő pénzügyi ciklusban.

Július 14-től, azaz mától indul a Marosvásárhely–Budapest
közötti WizzAir-járat, amit nagyon sokan vártak már, hiszen
a járványügyi korlátozások miatt sokáig szünetelt e közlekedési szolgáltatás. A légitársaság egyelőre heti két alkalommal, de ha nő az érdeklődés, akkor heti öt alkalommal, majd
naponta üzemelteti a járatot. A marosvásárhelyi repülőtér
légi forgalmi újdonságairól Peti András igazgató tájékoztatott.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor (archív)

– Egyelőre hetente kétszer, szerdán és vasárnap közlekedik a Budapest–Marosvásárhely–Budapest járat. A WizzAir-gép 6.10 órakor száll
fel a budapesti Liszt Ferenc repülőtérről, és egyórás repülés után, 8.10
órakor érkezik Marosvásárhelyre. Innen 8.40 órakor száll fel, és 8.40kor érkezik vissza Budapestre. Október végétől heti öt járatra lehet számítani, s ha lesz kereslet, márpedig a jelek szerint lesz, mert nagyon sok
utas szeretne Budapestre repülni, akkor a heti öt járatot még korábban
bevezetik. Az igazi cél: visszaállítani a járvány előtti napi járatot –
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Bejegyzett gépjárművek előélete

A Román Gépjárműbejegyzési Hivatal
szolgáltatása révén azoknak, akik az
országban másodkézből vásárolnak
járművet, lehetőségük van megismerni
az autó kártörténetét is. A RAR a Romániában forgalomba jegyzett gépjárművek előéletéről szolgáltat adatokat.

____________8.

Nu înţeleg, nem értem…

Vajda György

Bejárta az országot az a mondvacsinált eset, amikor valahol Székelyföldön nem szolgálták ki a többségi nemzethez tartozó honfitársunkat a kenyérboltban, mert románul kérte a cipót. Ez a
szándékosan gerjesztett etnikai konfliktus csak kis epizódja a több
évtizede tartó, a törvény által garantált magyar feliratokat is tartalmazó helységnévtábla-mázoló, utcanév- és egyéb táblacserélő
akcióknak. Tudjuk, a jól irányított propaganda egyik célja, hogy a
magyar kisebbséghez tartozók ne érezzék jól magukat az országban,
és ha lehet, minél többen távozzanak. Ez a helyzet – uniós tagság
ide vagy oda – immár több mint 30 éve tart. Sajnos. Mikor jutunk
oda, hogy a többnyelvűség, egy világnyelv ismerete a civilizáció,
az európaiság egyik fontos mérvadója lesz? Főleg ahol a szakma
velejárója kell hogy legyen. Ahol a hozzánk érkező külföldieknek
hasznos útbaigazítást kell adni. Mint például a Román Vasúttársaság jegy- és információs irodájában. Friss eset. Velünk történt meg.
A minap a Kolozsvár felé induló vonathoz kísértük el egyetemista
lányunkat. A jegyirodánál egy magyarországi házaspár érdeklődött
a budapesti járat felől. A kasszánál levő hölgy mondja: nem érti,
beszéljenek románul. A vendégek angolul próbálkoznak, az üvegablak mögötti alkalmazott pedig hajtogatja: nem érti, beszéljenek
románul. Beálltunk tolmácsnak. Arról tájékoztatja őket, amit mi is
tudunk, hogy nincs járat. Aztán arról kérdezik a jegyárust, hogy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 43 perckor,
lenyugszik
21 óra 13 perckor.
Az év 195. napja,
hátravan 170 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ÖRSés STELLA, holnap
HENRIKés ROLAND napja.
HENRIK:germán eredetű, jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.
ROLAND:német jelentése: vakmerő hős.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. július 13.

Részben napos
Hőmérséklet:
max. 350C
min. 190C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9278

4,1625
1,3815
241,9105

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Kezdődik a Mezítláb a fűben

Július 16-a és 18-a között lesz Marosvásárhelyen a Mezítláb a fűben című fesztivál idei kiadása. A Víkendtelepen
zajló fesztivál szervezői az idénre több meglepetést is
ígértek, az érdeklődőket élő koncertek, DJ-k, helyi művészek, stand up comedy műsorok, színházi előadások, filmvetítés,
bárés
sörzóna,
gyerekfoglalkozások,
társasjátékok, kajafurgonok várják a függőágyak, a szabadtéri piknikezés és egyéb aktivitások mellett. A fesztiválon ott
lesz többek között a Fără Zahăr, a FUNKorporation, a Suburbia 11, a Iarba Fiarelor, Dj Sauce, Karak, a Wax on Fridays és Mariusescu. Azoknak a helyi művészeknek, akik
fellépnek a fesztiválon, biztosítják a teljes felszerelést: színpadot, hangosítást, személyzetet stb. Ez okból a 0755-666315-ös telefonszámon, az office@descultiniarba.ro
e-mail-címen vagy a fesztivál Facebook-oldalán –
https://www.facebook.com/descultiiniarba – érdeklődhetnek.

Közösségi tér a vajdaszentiványi
református templom körül

Szombaton barátságos mérkőzésen avatják fel a vajdaszentiványi református templom
mellett
létesített
műfüves
sportpályát, amelyet egy svéd
alapítvány támogatásával építettek. A pálya a szintén pályázati
pénzből
kialakított
játszótér mellett van, így a
templom körül egyfajta közösségi teret hoztak létre.

Dénes Csaba helyi lelkipásztor lapunknak elmondta, hogy a különböző
pályázatoknak köszönhetően sikerült
néhány év alatt rendbe tenni a templomot és a környékét, így igazi közösségi tér várja a vajdaszentiványiakat.
A magyar állam és az erdélyi református egyház jóvoltából 2019–2020-ben
felújították a templomot. Elvégezték a
teljes külső és belső javítást, kicserélték a villanyvezetéket, támlafűtéses
padokat helyeztek el, és újrafedték az
épületet. A templomjavítás több mint
45.000 euróba került, az egyházközség tagjainak adományából 8400 lejjel
járultak hozzá. A munkát a svédországi Stiftelsenbrödet alapítvány is támogatta, amely 2006-tól rendszeresen

segíti a közösséget. Az alapítványnak
köszönhetően építhették meg a korábban kialakított játszótér mögé a műfüves sportpályát is.
A magyar államnak az óvodai játszóterek kialakítását támogató pályázati kiírásából tettek szert a köztéri
bútorzatra. 2017-ben, amikor még
működött az egyházi óvoda, pályázták
meg a támogatást. Mivel nem sikerült
idejében benyújtani, kimaradtak az
első körből, azonban néhány pályázó
visszalépett, így Grezsa István és Bujdosó János államtitkároknak köszönhetően
mégis
elnyerték,
és
elkészülhetett a játszótér. Időközben
megszűnt az óvoda, de a játszóteret
bárki használhatja, s a legújabb beruházással, a sportpályával most közösségi teret alakíthattak ki.
A pálya a vírusjárvány hozadéka –
mondta lapunknak a tiszteletes,
ugyanis a svéd alapítvány tagjai még
a járvány idején megkérdezték őt,
hogy miként élik meg a vírushelyzetet.
– Elmondtam, hogy az emberek
nem járnak ki, nem találkoznak. Erre
azt válaszolta az egyik idős tag, Ak-

kerlung Lena Maria, hogy ők sportolnak, a sportpálya jelenti számukra azt
a teret, ahol találkoznak, és arról érdeklődött, van-e nálunk ilyen létesítmény. Említettem, hogy az iskola
mellett, de azt inkább az oktatási intézmény tanulói használják. Így felajánlotta, hogy támogatják egy pálya
kialakítását – mondta Dénes Csaba.
A templom melletti üres telken levő
domboldalt nyolcvan tehergépkocsinyi törmelékkel töltötték fel, majd az
előkészítő munka után lebetonozták a
területet és gyepszőnyeggel borították
be, majd bekerítették. A beruházás értéke 30.000 euró. A költségeket teljes
egészében az alapítvány állta.
A Testvériség pálya avatója szombaton lesz. A támogatók kérték, hogy
ez legyen a létesítmény neve. A helyi
presbitérium, az önkéntes tűzoltók és
az ifjúsági egyesület két csapata játszik barátságos mérkőzést. A svédországi támogatók szeptember 25-én
jönnek el, és megnézik, hogy miként
valósult meg a projekt. Ekkor sportnapot szerveznek a helyiek és a vendégek számára – tájékoztatott a
lelkipásztor. (vajda)

Startoljunk rá!

Ezzel a címmel indított tájékoztató jellegű erdélyi körutat
Vincze Loránt európai parlamenti képviselő, hogy a helyi és
megyei vezetőknek, vállalkozóknak és civil szervezeteknek
nagyobb rálátásuk legyen az EU-s pályázatok és támogatások rendszerére. Július 16-án Marosvásárhelyre is ellátogat, ahol két részben ismerteti az érdeklődőkkel a
pályázási lehetőségeket. A marosvásárhelyi előadás helyszíne a Multinvest irodaház (Dózsa György u. 67.), július
16-án 10 órától a civil szervezeteket, 14 órától a vállalkozókat várják. A járványügyi intézkedések miatt a helyek
száma korlátozott, de a vinczelorant.eu/startoljunkra oldalon regisztrált jelentkezők online is követhetik az előadásokat.

Helyi termelők vására

Július 16-án, pénteken 8–19 óra között újra megtartják a
helyi termelők vásárát a marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum udvarán, a Rákóczi lépcső aljában lévő utcában. Az érdeklődők házi készítésű élelmiszerek,
kézműves termékek és piperecikkek gazdag választékából
válogathatnak.

Kirándulás kiállításra

A szovátai Bernády Közművelődési Egylet kirándulást szervez a Csíki Székely Múzeum Lányok, asszonyok Nagy Imre
művészetében című kiállításának megtekintésére július 25én, vasárnap 8 órai indulással a (szovátai) kisállomástól.
Jelentkezésre és további információk kérésére a 0726-916820 vagy a 0762-254-729-es telefonszámon, személyesen
a Kusztos Endre-emlékházban van lehetőség. Részvételi
díj legtöbb 65 lej, ami tartalmazza az utazást, illetve a csoportos, kedvezményes múzeumi belépőt.

Drónbemutató Gernyeszegen

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, a Gernyerszegi
Polgármesteri Hivatal és a marosvásárhelyi APPIA Drones
közös szervezésében július 16-án, pénteken 11 órától gazdafórum keretében gyakorlati mezőgazdasági drónbemutatót tartanak Gernyeszegen a futballpálya mögötti dűlőben.
Bővebb információ dr. Suba Kálmán falugazdásznál a
0744-500-593-as vagy Jánosi Szabolcsnál a 0746-140809-es telefonszámon.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

RENDEZVÉNYEK
Sóvidéki arcképek

Július 14-én, szerdán, ma délután 6 órától a marosvásárhelyi vár udvarán, az egykori várparancsnokság
épülete előtti téren a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) bemutatja Sóvidéki arcképek című kötetét. A könyvben tíz újságíró tizenkét írása – megannyi
izgalmas téma – szerepel. A rendezvény házigazdája
Szucher Ervin újságíró, részt vesznek: Szűcs László, a
MÚRE elnöke, a könyv szerkesztője, a kötet szerzői
közül Bögözi Attila, D. Mészáros Elek, Újvári Ildikó, Sarány István, Székely Ferenc. Meghívott: Péter Ferenc,
a Maros Megyei Tanács elnöke.

Az évad utolsó két előadása
az Ariel színházban

Az Ariel színház július 14-én és 16-án várja közönségét
a 2020–2021-es évad utolsó két előadására. A helyek
száma korlátozott, telefonos foglalás szükséges a
0740-566-454-es számon 9–13 óra között. Belépés
maszkkal, 6 év alatti gyerekeknek a maszk viselése
nem kötelező. Július 14-én, szerdán, ma 18 órakor a
Gabi és a repülő nagypapa című előadás van műsoron
a nagyteremben. Július 16-án, pénteken 18 órakor a
Csipkerózsika című produkciót tekinthetik meg az érdeklődők a belső udvaron.

Vendégjáték

Július 16-án 19 órakor a Békéscsabai Jókai Színház
vendégszerepel Dario Niccodemi Hajnalban, délben,
este című vígjátékával. Rendező: Tege Antal, fordította:
Bálint Lajos. Szereposztás: Anna – Földesi Ágnes,
Mario – Czitor Attila. A szórakoztató olasz színpadi játék

Fotó: Vajda György

két fiatal fordulatos, olykor hatalmas érzelmi hullámokat
keltő szerelmi története. A mű a férfi–nő kapcsolat szeszélyességét kívánja ábrázolni, s közben megmutatja
azt az oldalát is, amelyről kevesen szeretnek beszélni,
pedig csakis úgy lehet valami őszinte, ha a helyzet fonákját is láttatni engedi. Játékidő: 75 perc, szünet nélkül.
Jegyeket elővételben a Kultúrpalota pénztáránál lehet
vásárolni hétköznap 9–17 óra között. Jegyár: 50 lej. További információk a 0365-451-034-es telefonszámon.

Könyvbemutató Makfalván

Július 16-án, pénteken 19 órakor a makfalvi művelődési
otthonban mutatják be Nemes Gyula „Népem biztonságát őrzöm”. Maros-Torda vármegyeiek a Magyar Királyi
Csendőrség kötelékében című kötetét, amely magánkiadásban jelent meg. Lektorálta prof. dr. habil. Szakály
Sándor budapesti egyetemi tanár. A könyvet méltatja Péterfi Levente történelemtanár. A szerző vetített képes előadást tart a Maros-Torda vármegyei születésű magyar
csendőrök szolgálati tevékenységéről, életsorsáról.

Kopjafaállítás gróf Széchenyi
Zsigmond emlékére

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

2021.július14.,szerda _________________________________________ HÍREK–TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG

Nyolc hónap múlva kezdődik a népszámlálás

Elstartolt a Népszámlálás.ro tájékoztató portál

A jövő márciustól induló népszámlálás két fontos újítása,
hogy a lakosok saját kezűleg, az interneten is kitölthetik a kérdőívüket, s valószínűleg mindezt anyanyelvükön tehetik meg.
A portál ehhez kíván naprakész információkkal szolgálni az
érintetteknek, illetve módszertani útbaigazítást adni az azt
igénylőknek.
A népszámlálás számos alapadatot gyűjt Románia rezidens
lakosságáról, alapvető célja a lakosság számának és életkörülményeinek feltárása. Az erdélyi, romániai magyarság számára különösen nagy tétje van a cenzusnak. Számos, eddig
elért jogunk függ attól, hányan élünk az országban, egy adott
megyében, egy adott településen. A 2022-es népszámlálás
egyik alapvető kérdése, hogy a romániai magyarok száma és

aránya miként változott az elmúlt tíz évben – írják a honlap
szerkesztői.
„Célunk, hogy a népszámláláson lehetőleg minden magyar
származású, etnikumú, anyanyelvű személy részt vegyen, és
vállalja identitását, vallja magát magyarnak” – véli Barna
Gergő, a kampány koordinátora.
A tájékoztató kampány tervezésében és kivitelezésében
szociológusok, demográfusok és kommunikációs szakemberek vesznek részt. A szervezők meggyőződése, hogy a 2022es népszámlálás csak akkor lesz sikeres, ha minél többen
bekapcsolódnak a folyamatba. Éppen ezért keresik és várják
azoknak az intézményeknek és személyeknek a jelentkezését,
akik partnerként, aktív segítőként csatlakoznának az ügyhöz.
A népszámlálást az Országos Statisztikai Intézet szervezi,
az összeírás hivatalos oldala a recensamantromania.ro. A Népszámlálás.ro magyar nyelvű tájékoztató oldal működtetője a
kolozsvári Közpolitikai Elemző Központ Egyesület.
(közlemény)

A munkavállalók továbbra is a járványhelyzethez igazítják
a nyári szabadságukat, 42 százalékuk a korlátozások függvényében választ úti célt – írta kedden az Agerpres hírügynökség
egy munkaerő-közvetítő cég által végzett felmérés következtetéseit ismertetve.
Az internetes felületen végzett kutatás szerint a romániai
alkalmazottak 57 százaléka oltatta be magát koronavírus ellen.
30 százalékuk csak azért, hogy utazhasson, 70 százalékuk viszont mindenképpen beoltatta volna magát.
A felmérés résztvevőinek fele egyáltalán nem tart attól,
hogy pihenőszabadságán fertőzésveszélynek tenné ki magát,
28 százalékuk szerint viszont veszélyes mértékben lazították
a korlátozásokat, és a többség már nem tartja be a higiéniai és
távolságtartási előírásokat. A válaszadók 19 százaléka amiatt
aggódik, hogy a járvány újabb hulláma keresztülhúzza nyaralási terveit.
A munkavállalók 54 százaléka már megtervezte a

szabadságát, 15 százalékuk pedig azt mondta, nem készül sehova. Szabadságát a válaszadók 42 százaléka belföldi nyaraláson tervezi eltölteni, 18 százalékuk külföldre (is) készül, 11
százalékuk pedig nem szándékozik elhagyni a települést, ahol
él.
A válaszadók 80 százaléka nem készül részt venni egyetlen
zenei fesztiválon vagy más tömegrendezvényen sem. A részvételi szándéktól függetlenül 38 százalékuk egyetért a fesztiválok engedélyezésével, amennyiben azokon csak beoltottak
vesznek részt, 37 százalékuknak az ellen sem lenne ellenvetése, ha a részvételt nem kötnék a beoltottsághoz, 26 százalékuk szerint viszont az ilyen tömegrendezvények
mindenképpen fertőzésveszélyt jelentenek, és nem éreznék ott
biztonságban magukat.
A felmérés több mint 1100 internettel rendelkező munkavállaló válaszai alapján június végén, július elején készült.
(MTI)

Az európai uniós tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereinek tanácsa, az Ecofin kedden elfogadta 12 tagállam nemzeti helyreállítási tervét, amelyek fő célja a
koronavírus-járvány okozta gazdasági károk utáni talpra állás
finanszírozása.
A 27 uniós tagállam közül az elsők között Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Görögország, Németország,
Olaszország, Lettország, Luxemburg, Portugália, Szlovákia
és Spanyolország kapott zöld utat ahhoz, hogy a vissza nem
térítendő támogatásokra és a hitelekre vonatkozó, legfeljebb
13 százalékos előfinanszírozást engedélyező megállapodásokat írjanak alá.
A további kifizetéseket attól tették függővé, hogy a nemzeti
kormányok teljesítik-e a zöld és digitális reformokra vonatkozó kötelezettségvállalásokat, illetve az elköltött pénzek
megfelelnek-e az EU által előre meghatározott céloknak.

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke a testület keddi sajtótájékoztatóján elmondta: a bizottság a lehető
leggyorsabban el fogja bírálni azon tagállamok helyreállítási
tervét, amelyek már hivatalosan benyújtották, és további párbeszéd folytat azokkal a tagországokkal – ez esetben Bulgáriával és Hollandiával –, amelyek még nem véglegesítették
terveiket.
Újságírói kérdésre válaszolva Dombrovskis kijelentette: az
Európai Bizottság még nem fejezte be a magyar terv értékelését, de folyamatos kapcsolatban áll az illetékes magyar hatóságokkal, és a határidő két hónapos meghosszabbításának
elfogadását fogja kérni tőlük.
„Az uniós bizottság minden tagállammal együttműködik
annak érdekében, hogy nemzeti helyreállítási tervei megfeleljenek a közös célkitűzéseknek és az uniós jogszabályoknak”
– tette hozzá. (MTI)

A tálibok visszaállítanák az iszlám törvénykezés, a
saría radikális formáját Afganisztánban, ha ismét
hatalomra kerülnének – erről a szélsőséges iszlamisták egyik „bírája” beszélt a Bild című német lapnak adott interjújában.

hogy csak két lehetőség van. „Megkövezik őt, vagy egy fal
mögé kell állnia, amelyet rádöntenek. A falnak 2,4-3 méter
magasnak kell lennie” – mondta Gul Rahim.
Beszélt az afganisztáni nők helyzetéről is. Mint mondta, a
nők elhagyhatják majd otthonukat, de csak előzetes engedély
birtokában. Iskolába is járhatnak majd, de a tanárnak is nőnek
kell lennie, és mindenkinek kötelezően fejkendőt (hidzsábot)
kell viselnie.
A lap megjegyezte, hogy Gul Rahim beszámolója a tálibok
„igazságszolgáltatásáról” az 1990-es években uralomra került
iszlamisták legszörnyűbb éveit idézi fel, akiket csak az amerikai katonai beavatkozás űzött el a hatalomból.
A külföldi csapatkivonáson felbátorodott tálibok az elmúlt
hetekben számos stratégiai fontosságú körzetet foglaltak el,
elsősorban az Iránnal, Üzbegisztánnal és Tádzsikisztánnal
közös határ mentén. A kormány jelenleg újraszervezi erőit a
stratégiai fontosságú területek visszaszerzése és annak érdekében, hogy megvédje az általa ellenőrzött városokat a tálibok
előrenyomulásától. Bár a leginkább az Egyesült Államok és
a NATO által pénzelt afgán biztonsági erők egyes esetekben
ellenállást tanúsítottak az ország egyes részein, a kormányerők
nagy része látszólag feladta a harcot.
A tálibok több mint harmadát ellenőrzik az Afganisztánban
található 421 körzetnek és körzeti központnak.
Joe Biden amerikai elnök múlt csütörtökön jelentette be,
hogy augusztus 31-én véget ér az Egyesült Államok katonai
szerepvállalása Afganisztánban. (MTI)

Éppen nyolc hónappal a népszámlálás kezdete előtt,
a romániai és erdélyi magyarság tájékoztatása és
segítése céljával indult útjára a Népszámlálás.ro
portál, amely a 2022-ben esedékes összeírás magyar kampányának alapfelülete.

A munkavállalók a járványhelyzethez
igazítják a nyári szabadságukat

Az EU elfogadta 12 uniós tagállam helyreállítási tervét

Egy tálib bíró visszaállítaná a saría radikális formáját
Afganisztánban

A 38 éves Gul Rahim tolvajok végtagjainak levágásáról beszélt, nők számára kiállítandó házelhagyási engedélyekről, illetve arról, hogy kivégzési módszerként falakat dönthetnek
meleg férfiakra Afganisztán központi részén található körzetében, amely a kormányellenes szélsőségesek uralma alatt áll.
Kijelentette, hogy célja a saríában meghatározott büntetések kiterjesztése Afganisztán egész területére, amint a tálibok
átveszik az ellenőrzést az ország felett az amerikai csapatok
kivonulása nyomán. „Mindig is ez volt a célunk” – hangsúlyozta.
Gul Rahim beszámolt egy bűnügyről, amelyben nemrég hozott ítéletet. Egy fiatal férfit abban találtak bűnösnek, hogy
egy házból ellopott egy gyűrűt, így a tettes kezének levágását
rendelte el. „Megkérdeztem a gyűrű tulajdonosát, hogy nem
akarja-e a tettes lábának levágását, mivel nemcsak ellopta a
gyűrűt, de be is tört a házba, így ez két bűncselekménynek
számít” – ismertette a bíró, aki szerint a károsult megelégedett
az elkövető kezének levágásával.
Egy másik ítéletében emberrablók és embercsempészek felakasztását rendelte el.
Arra a kérdésre válaszolva, hogy homoszexuális férfi esetében milyen büntetést írnak elő a tálibok, a bíró azzal felelt,

Ország – világ
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Júniusban 3,9 százalékos volt
az infláció

Júniusban tovább gyorsult a román éves infláció, és
elérte a 3,9 százalékot, miután májusban 3,8 százalékot jegyeztek az előző év azonos időszakához képest – közölte kedden az országos statisztikai intézet.
Tavaly júniushoz képest a nem élelmiszerek drágultak leginkább, ezek 5,71 százalékkal kerültek többe,
a szolgáltatások ára 2,66 százalékkal emelkedett,
míg az élelmiszerek fogyasztói árindexe 2,17 százalék volt. Tavaly év végéhez képest a fogyasztói árak
3,4 százalékkal emelkedtek. Májushoz képest az inflációs ráta 0,27 százalék volt, miután a nem élelmiszerek 0,3 százalékkal, az élelmiszerek és a
szolgáltatások pedig egyformán 0,2 százalékkal drágultak. (MTI)

Izraelben harmadik oltást kapnak
az immunhiányosak

Izraelben felvehetik a harmadik, emlékeztető oltást
azok a betegek, akiknek sérült az immunrendszere,
például szervátültetés miatt – jelentette a helyi közszolgálati rádió vasárnap. Nicán Horovic egészségügyi miniszter a rádiónak adott interjúban elmondta,
hogy egyelőre csak az immunhiányos betegek újraoltását tervezik, de vizsgálatokat folytatnak annak eldöntésére, hogy szükséges-e mindenkinek beadni
egy harmadik, emlékeztető adagot. (MTI)

Medvét etető turistát
bírságoltak meg a csendőrök

Megbírságoltak a hatóságok egy bukaresti turistát,
aki medvéket etetett a Transzfogarasi út egyik parkolójában. Az Argeş megyei csendőr-főkapitányság
kedden arról tájékoztatott, hogy a 112-es számra érkezett bejelentés szerint több medve is járkál a
Transzfogarasi úton, közel a Vidraru-gáthoz. A gát
utáni első alagutat elhagyva a csendőrök valóban
megpillantottak egy anyamedvét a bocsaival. A vadállatokat éppen autóban ülő turisták etették. A medvéket a csendőrök visszaterelték az erdőbe, a
személygépkocsi sofőrjét, egy bukaresti illetőségű
férfit pedig 500 lejre bírságolták. Arefu község tanácsi
rendelete értelmében ugyanis magánszemélynek szigorúan tilos vadállatokat etetni, ezt kizárólag a vadászterület adminisztrátora teheti meg. A rendelet
megszegése kihágásnak minősül. A csendőrség ismételten kéri a lakosságot, hogy ne etessék a vadállatokat. (Agerpres)

Nu înţeleg,
nem értem…
(Folytatás az 1. oldalról)

milyen alternatív megoldást ajánl. Ő csak hajtogatja:
nu înţeleg, nu ştiu (nem értem, nem tudom). Eltávolodunk az ablaktól, majd közösen az interneten autóbuszjáratokat kerestük. Mert a vasútállomáson másféle
utazási lehetőségről nem tájékoztatnak. Sem szóban,
sem a kifüggesztett tájékoztató táblákon. Mi több, tudomásunk szerint a magán-vasúttársaság sokkal kényelmesebb szerelvényeket közlekedtető járatait sem
népszerűsítik.
Megtudjuk, a magyarországiak még voltak Marosvásárhelyen. Úgy indultak útnak, hogy egyszerűbb, ha vonattal közlekednek, mint gépkocsival. Mert bármely,
tőlünk nyugatabbra levő országban a vasúti közlekedés
pontra van téve. Arra számítottak, hogy Romániában is.
Döbbenten kérdik: miért nincs direkt járat egy ilyen
nagyvárosban, ahol jelentős számú magyar él? Mi is
felvetettük, sőt néhány hónappal ezelőtt egy oldalban
taglaltuk a kérdést a Népújságban. Megoldás végett a
politikai döntéshozók figyelmébe ajánlottuk a helyzetet.
Azóta nem lépett senki. Se román, se magyar részről. A
Román Vasúttársaság „állam az államban”. Nem sokat
változott három évtized alatt. Vagy mégis? A fenntartható fejlődési elveket alátámasztó alternatív közlekedési
eszközként uniós beruházásokat (is) eszközölnek. Marosvásárhelyen felújították a nagyállomást, korszerűsítik a Brassó – Nagyszeben – Temesvár főútvonalat (a
villamosítás még mindig nem érte el az egykori Székely
körvasút Székelykocsárd – Déda közötti szakaszát), kék
nyilak és modern(ebb) szerelvények kezdtek megjelenni
egyes útvonalakon (kevésbé a Székelyföldön), és mégsem értjük, miért állunk messze ezen a téren (is) Európától.
Van egy mondás: ha nem megy az üzlet, nem a bútorokat kell lecserélni. Talán itt is alkalmazni kellene ezt
a módszert. Aki nem hiszi, járjon vonattal Marosvásárhelyről Bukarest vagy Budapest irányába, végállomásként a parlamentbe.
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Indul a budapesti járat

(Folytatás az 1. oldalról)
mondta Peti András igazgató, aki
arról is beszámolt, hogy egyelőre
kevés utas váltott jegyet a budapesti
repülőutakra. De reménykednek,
hogy mihelyt beindul a járat, s az
emberek tapasztalják, hogy zavartalanul és könnyített feltételek mellett
lehet Magyarországra utazni, sokkal
többen váltanak jegyet. Múlt héttől
Magyarországon nemcsak szabadtéren, hanem zárt helyiségekben sem
kötelező a maszkviselés, továbbá oltási igazolás nélkül látogathatók a
zárt terű helyiségek is. Ezek az intézkedések mind hozzájárulnak
ahhoz, hogy fellendüljön a repülőutak iránti kereslet.
A légitársaságok százszázalékos
kapacitással indíthatják a gépeket,
hiszen a fedélzeten biztosítottak az
egészségvédelmi feltételek, a maszk
viselése kötelező, következésképpen
nincs fertőzésveszély.

Több az utas, mint járvány
előtt

Az igazgató elmondta, hogy júliustól nagyobb a repülőtér forgalma,
mint a járvány előtti időszakban.
Több a járat, és több az utas is. Jelenleg a WizzAir, a Hisky, az Animawings és a Tarom légitársaság

bonyolít utasforgalmat a marosvásárhelyi repülőtérről.
– Mi a helyzet a nemrégiben indított római járattal, hiszen nehézkesen indult, eleinte kevesen váltottak
jegyet? – kérdeztük.
– A római járat iránti kereslet jelentősen megnőtt, ahhoz képest,
hogy az elején aggódtunk, mert
kevés volt az utas. Emiatt, sajnos, júliusban a heti három járatból egyet
töröltek, így most kedden és szombaton van gép. Ezekre viszont jelentős kereslet és foglalás van,
megközelíti a 100%-ot. Ez nagyon
nagy dolog! Reméljük, hogy az érdeklődés ezen a szinten marad, és
akkor a légitársaság visszaállítja a
heti harmadik járatot is.
– Milyen az érdeklődés a londoni
járat iránt?
– Itt az az érdekesség, hogy a
Londonból érkező járat „telt házas”,
visszafele pedig félig van tele a gép.
Ennek nagyon sok magyarázata
lehet, egyik az is, hogy a román állampolgárok azért térnek haza, hogy
itthon oltassák be magukat.
– Milyen a kereslet a németországi járatok iránt?
– A két „klasszikus” járatunk, a
dortmundi és a memmingeni folyamatosan jól működik.

Botrány a koalícióban

Hetente ezren utaztak
Törökországba és Egyiptomba

– A turistaidényben indított charterjáratok a járvány előtt is nagyon
keresettek voltak; mi a helyzet az
idén?
– A törökországi és az egyiptomi
vakációs járatok nagy sikernek örvendenek. Júniusban heti hat charterjárat volt. Mindenik gépen 180
utas utazott, ami azt jelenti, hogy hetente több mint ezer turista utazott el
Marosvásárhelyről, illetve Maros
megyéből. Most heti három gép
szállítja a turistákat Antalyába és egy
Hurghadába. Ez utóbbi célállomás
iránt megcsappant az érdeklődés, hiszen a turisták a nagy meleg miatt
nem vállalják a kirándulást.

Jóváhagyták az állami
segélykeretet

A Transilvania repülőtér működésével kapcsolatban a legnagyobb újdonság, hogy az Európai Bizottság
július 7-én jóváhagyta az állami segélykeretet, amely lehetővé teszi
versenytárgyalás meghirdetését új
légitársaságok számára, amelyek új
célállomások felé indítanak járatokat
Marosvásárhelyről – számolt be Peti
András.

Székelykeresztúron ülésezett
a Székelyföldi Vállalkozói
Szervezetek Fóruma

Július 8-án került sor a Székelyföldi Vállalkozói Szervezetek Fórumának harmadik ülésére. A fórumra, melynek
házigazdája a székelykeresztúri KVKA Business vállalkozói szervezet volt, meghívást kaptak a székelyföldi megyék vezetői is.

A Székelyföldi Vállalkozói Szervezetek III. Fórumán Hargita
megye önkormányzatát Borboly Csaba elnök, Maros megye önkormányzatát Kovács Mihály Levente alelnök és Kovászna megye önkormányzatát Jakab István Barna alelnök képviselte. A
tanácskozáson részt vett Fejér László Ödön RMDSZ-es szenátor
is.
Az ülés napirendjén a fórum II. ülésén a fórum tagjai által megfogalmazott és aláírt, majd a megyei önkormányzatoknál iktatott
székelyföldi vállalkozásfejlesztési stratégia megvitatása szerepelt.
A vállalkozói szervezetek képviselői röviden bemutatták a javaslatukat, kiemelve az egyes régiókra jellemző egyedibb igényeket.
Egyértelművé tették, hogy egy átfogó, intézkedési tervekkel, mutatókkal ellátott stratégiában látják a kiugrást, aminek elkészítéséért
közösen dolgoznának a vállalkozók a döntéshozatallal.
A megyei vezetők a felvetést érintő beszámolóik után jelezték
egyetértésüket, felajánlva a vállalkozói képviseleteknek az egyes
megyei erőfeszítésekben való részvételi lehetőséget.
A vállalkozói szervezetek képviselői értékelik a megyei döntéshozók pozitív hozzáállását a fórum munkájához, ugyanakkor megállapítható, hogy a három megyei gazdaságfejlesztési stratégia
elvárások szerinti összefésülésének teljesítéséig még nagyon sokat
kell dolgozni. Az SZVSZF elkövetkező, negyedik találkozójának
tervezett időpontja szeptember 16., házigazdája a Csíki Vállalkozók
Egyesülete (CSVE) lesz. (közlemény)

Stelian Ion szerint az RMDSZ nem tartja tiszteletben a kormányprogramot

Már nem sokkal a PNL–USR PLUS–
RMDSZ koalíció létrejötte után érezhetőek voltak a súrlódások. A
Ziare.com szerint az volt az úgynevezett „bemelegítés” időszaka az elkövetkezendő nagy konfliktusok előtt.

Mózes Edith

és ügyészeket vizsgáló ügyészségre. Ion szerint az RMDSZ „durva, frontális támadást”
intézett a DNA ellen.
Kijelentette, a koalíció rendkívül jól működik, kivéve az igazságügy területét és a
szenátus rendkívüli ülésszakát.

szögezte: az RMDSZ tervezete, amely által a
SIIJ hatásköreit nem az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA), hanem a legfőbb
ügyészség kapná meg, „mérgező” és „elfogadhatatlan”. Barna szerint, amíg nem sikerül
megoldást találni a nézeteltérésre, nincs értelme összehívni a parlament rendkívüli ülését.

Kelemen Hunor: a koalícióban nincs
törés

Csoma Botond: garanciára van

A jelenlegi helyzet igazolta az előrejelzést.
Feszültséget gerjeszt ugyanis a kormánykoa- szükség a múltbéli visszaélések
líció pártjai között a bírák és ügyészek által kivédésére
elkövetett bűncselekményeket vizsgáló küCsoma Botond, az RMDSZ képviselőházi
lönleges ügyészség (SIIJ) felszámolásának frakcióvezetője a minap kijelentette: 2019ügye.
ben az Igazságügyi Felügyelet elkészített egy

Az RMDSZ a legfőbb ügyészségnek
adná át a SIIJ tevékenységét

Az RMDSZ nem a DNA-nak, hanem a
legfőbb ügyészségnek adná át a bírák és
ügyészek által elkövetett törvénytelenségeket
vizsgáló, megszűnésre ítélt ügyészség tevékenységét.

Dan Barna szerint ez „mérgező
és elfogadhatatlan”

Ion Stelian

Dan Barna, a Mentsétek Meg Romániát
Szövetség – Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (USR PLUS) társelnöke hétfőn le-

Forrás: gov.ro

Cîţu szerint a problémát
a parlamentben kell megvitatni

Florin Cîţu miniszterelnök hétfőn úgy nyilatkozott, hogy ezt az ügyet a parlamentben
jelentést, amelyet a Legfelsőbb Igazságszol- kell megvitatni, ott kell megtalálni a megolgáltatási Tanács (CSM) is elfogadott. Ebben dást.
részletesen leírták az igazságügyi rendszerben észlelt rendellenességeket. A következte- „Korrupciós vonalon testvériség van
tés az volt, hogy ez veszélyezteti az az RMDSZ és az AUR között”
igazságszolgáltatás függetlenségét. Az
Az igazságügy-miniszter szerint korrupRMDSZ ezért mondta, léteznie kell a fékek ciós vonalon „testvériség van az RMDSZ és
és ellensúlyok rendszerének az igazságszol- az AUR között”, az igazságügyi reformok
gáltatásban. Ami nem jelenti azt, hogy az terén vállalt kötelezettségek megszegése
RMDSZ gátolná a korrupcióellenes harcot, miatt felbomolhat a kormánykoalíció, és ami
de bizonyos garanciákra szükség van, hogy jelenleg történik, nem Románia érdekeit szolazok a visszaélések, amelyek a múltban meg- gálja. Ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja,
történtek, ne ismétlődjenek meg.
hogy az RMDSZ nem bízik a korrupcióellenes ügyészségben. Szerinte az igazságszol„Ion elcsúszott a sztálinizmus felé”
gáltatásban nem követtek el olyan súlyos
Csoma Botond vehemensen bírálta Stelian visszaéléseket, hogy szükség legyen a bírákat

Csoma Botond

Dan Barna

Forrás: usr.ro

Ion USR PLUS-os igazságügy-minisztert, aki
szerinte elcsúszott a sztálinizmus felé.
Ugyanis azt mondja, „aki nem ért egyet vele,
az biztosan Románia érdekei ellen van, és azt
hiszi, ő van az igazság birtokában, bárki, aki
mást állít, az korrupt vagy rosszhiszemű”.
Csoma szerint nem lehet reális dialógust folytatni a tárcavezetővel az igazságszolgáltatás
valós problémáiról.

Forrás: rmdsz.ro

„A SIIJ felszámolását támogatjuk, és azt
kértük, hogy mielőbb hívják össze a szenátust. Nekem nincs semmiféle nézeteltérésem
sem az igazságügyi miniszterrel, sem mással,
azt akarom, hogy jövő héten számoljuk fel a
speciális ügyészi részleget” – mondta az
RMDSZ elnöke.
***
A Velencei Bizottság szerint a Romániában
szükséges igazságügyi reform egyik első lépése az igazságszolgáltatás szereplői által elkövetett bűncselekményeket kivizsgáló
különleges ügyészi részleg (SIIJ) felszámolása, de aggályosnak tartja azokat a módosításokat, amelyekkel a képviselőház
kiegészítette a kormányzati tervezetet.
A SIIJ felszámolásáról márciusban szavazott a képviselőház, azzal a kiegészítéssel,
hogy a bírák és ügyészek ellen csakis a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) jóváhagyásával
indulhat bűnvádi eljárás.

Kelemen Hunor

Forrás: cdep.ro
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Fesztivál lesz a várban

A tavaly le kellett mondani a
tömegrendezvényekről, és az
idei év sem indult fényesen.
Számos fesztivál szervezői
már a tavasszal bejelentették,
hogy a járvány megfékezését
szolgáló intézkedések miatt a
rendezvény elmarad. Voltak,
akik a lemondást követően
mégis kitaláltak valamit, hogy
jussanak el a közönségükhöz.
Ilyen a Vibe fesztivál is,
amelynek a hivatalos, negyedik kiadása 2022-ben lesz, de
idén, szeptember első hétvégéjén is készülnek egy kisebb
rendezvénnyel, a Vibe: The
City Edition-nel.

Elmarad a Vibe, vagy mégsem?
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Nagy-Bodó Szilárd

Az esemény kapcsán Rés Konrád
Gergelyt, a Vibe fesztiváligazgatóját kérdeztük.
– Miért döntöttetek úgy, hogy az
idei Vibe a hagyományos formában
elmarad?
– Úgy ítéltük meg, hogy a jelenlegi szabályozásokkal nem lenne lehetséges a megszokott hangulatban
megszervezni a fesztivált. A résztvevők nem lehettek volna teljes biztonságban, nem lett volna
ugyanolyan hozzáférésük az eseményhez. Ezért mondtunk le idén a
hagyományos felállásról, de jövőben készülünk visszatérni az eredeti
fesztivállal és azzal a koncepcióval,
ami eddig is jellemezte a Vibe-ot.
– Nem gondoltatok az idén az
időpontváltoztatásra?
– Sokat gondolkoztunk ezen is.
Viszont úgy láttuk, hogy az oltáskampány nem áll a megfelelő szinten, és bizonytalan a szabályozások
alakulása. Ezért úgy gondoltuk,
hogy ez nem megoldás. Most is így
látjuk.
– Bár a hagyományos fesztivál
elmarad, idén is lesz valami, ami a
Vibe-hoz köthető. Ez pedig a Vibe:

T

The City Edition. Ez micsoda, és
milyen programokra lehet számítani?
– A Vibe: The City Edition a
fesztivál egy városi kiadása, szeptember első hétvégéjén lesz a marosvásárhelyi várban. Lesznek
koncertek, nappal a nyári egyetem
bizonyos programjai színesítik az
eseményt. Tehát a rendezvény bekerül a városba, nem lesz ottalvós jellege, arra számítunk, hogy a
résztvevők mindennap eljönnek, és
részt vesznek azokon a programpontokon, amelyek számukra érdekesek. A részvétel ingyenes lesz,
azonban előzetesen regisztrálni kell.
– A napokban elindult az Epic
Music Battle tehetségkutató. Ennek
a nyertesei a várban fognak fellépni, vagy 2022-ben a 4. Vibe fesztiválon?
– Az idei győztes zenekarok fel
fognak lépni idén is és jövőben is.
Az idei Vibe: The City Edition-re is

örülköző- és plédsivatag, amerre
a szem ellát a délelőtti kánikulában… Vakációzó tizenévesek, kisgyermekes szabadságolók, korai sörözők,
kitartó sorban állók a miccs- (kevésbé ismert
magyar nevén csórékolbász-) és lángossütöde előtt, és egyre nagyobb tömeg a napfényben csillogó vizekben. Víkendtelepi
pillanatkép a világjárvány második – elődjénél
szelídebb,
szabadságízűbb
–
nyarán.
A vászonkalapos hölgy messziről feltűnik
a barna kockás takarón. Ha nem ismerném,
akkor is egyből észrevenném, annyira kirí az
üdülés eufóriájában lebegő emberdzsungelből. Valami szokatlan, külső körülményektől
független nyugalom lengi körül, ahogy lapoz
egyet az ölében tartott női magazinban.
Megérzi, hogy nézem, felpillant, majd derűsen int, hogy menjek közelebb.
– Nem is tudom, mikor jártam itt utoljára
– mondja, miután üdvözöljük egymást. –
Csak arra emlékszem, hogy akkoriban olyan
negyedikes forma volt az unokám. A fiamék
sehogy sem akarták elengedni fürödni a barátnőivel felnőtt felügyelete nélkül, pedig
versenyszinten úszott kiskorától, ezért kellettem én, amolyan ,,biztonsági őrnek”. Igyekeztem láthatatlan maradni, nem keveredtem
a társaságba, csak tisztes távolságból figyeltem az eseményeket, de a gyerekek így is kiszúrtak a padon ülők sorában. Nem cikizték
az unokámat a jelenlétem miatt, sőt, kedvesen köszöntek nekem, ő mégis sokáig haragudott rám az ittlétemért. Nyolc kerek év telt
el azóta, és most már elkacagjuk a régi sérelmet. Meg persze szerepet is cseréltünk,
már nem én vigyázok rá, hanem ő énrám.

várjuk őket, ellenben nem szeretnénk, ha elmaradna nekik a teljes
fesztiválélmény és a valódi elismerés, ezért jövőben is részt fognak
venni fellépőként.
– Elmondtad, hogy a Vibe: The
City Edition-re ingyenes lesz a belépés; mihez lesz kötve? Gondolok
itt oltási igazolványra, negatív
PCR-tesztre vagy valamilyen más
dologra, amit az emberek már meg
kellett szokjanak…
– Ezzel kapcsolatban július folyamán pontosítunk, viszont azt
már most elmondhatom, hogy ez az
esemény is kötve lesz valamilyen
védettséghez. Még várunk, hogy
augusztus elsejétől lesznek-e lazítások ilyen tekintetben, de ebben a
hónapban még jelentkezünk az
ezzel kapcsolatos információkkal. A
részt venni szándékozók arra kell
készüljenek, hogy a koncertekre
való belépéshez szükség lesz valamilyen igazolásra.

Vigasznyár

Igaz, csak ebben a szűk két hétben, amíg az
országban van.
– Külföldön él az unokája? – kíváncsiskodom.
– Igen, az édesanyjával – felhősödik el az
idős hölgy tekintete. – Nem tudom, emlékszel-e, hogy a kilencvenes évek második felében a fiam Budapestre
ment egyetemre. Utolsó
éven ismerkedett meg a jövendőbelijével. Dúlt a szerelem, így rövid időn belül
egyértelművé vált, hogy családot alapítanak.
Időközben a fiam lediplomázott, és sikerült
a végzettségének megfelelő, jó állást találnia, szóval minden feltétel megvolt ahhoz,
hogy végleg kint maradjanak. A kislányuk is
odaát született. Hároméves volt a gyerek,
amikor a fiam kapott egy kiváló munkaajánlatot itthon, vezető pozícióba, olyan fizetéssel, amiből mindhármukat kényelmesen
eltarthatta. Csakhogy a volt menyem örökmozgó, vérbeli pesti nő, hallani sem akart
arról, hogy egy erdélyi ,,kisvárosba” telepedjenek. Hosszas huzavona, győzködés,
számtalan összeveszés és kibékülés után
végre mégis beadta a derekát. Talán nem kellett volna erőltetni, és akkor nem megy
tönkre a házasságuk, nem tudom. De az biztos, hogy az asszonyka sohasem érezte igazán otthon magát itt, Marosvásárhelyen.
Pedig a fiam minden feltételt biztosított számára a beilleszkedéshez, a napi nyolc-kilenc
órás munka után esténként legtöbbször a kislányra is ő vigyázott, hogy a pezsgő kulturá-

– Milyen fellépőkre lehet számítani? Lesznek külföldiek?
– Lesznek neves magyarországi
előadók is. Fontosnak tartottuk,
hogy legyen egy bizonyos Vibe-élmény. Azt is elárulom, hogy lesz
olyan produkció, ami egyedülálló.
Tehát idén is készülünk különlegességekkel. A fő különbség,
hogy ez inkább városi fesztivál
lesz.
– Miért a vár lett az esemény
helyszíne?
– Úgy gondoltuk, hogy a Marospartot meghagyjuk az igazi Vibe
fesztiválnak, hiszen az az a helyszín, ami minden érdeklődőnek a
hagyományos fesztivált és a megszokott hangulatot jelenti. Emellett
már többször gondoltunk a várra
mint esetleges helyszínre. Nagyon
szép, be tudja fogadni az embereket, kellemes atmoszférájú, szép
zöldövezetei vannak, és ideális
mind a nappali programoknak –

lis élethez szokott párja tudjon eljárni színházba, moziba, könyvbemutatókra. De ez
sem volt elég neki, bár egy ideig úgy tűnt,
hogy megbarátkozott az új élethelyzettel. A
fiam sokat vitte kirándulni, nyaranta heteket
töltöttek egzotikus üdülőhelyeken, és a luxus
egy ideig elviselhetőbbé tette számára a honvágyat. Persze, Pestre is
gyakran ,,átugrottak”, és
az sem volt ritka, hogy a
menyem gondolt egyet, és
hazament pár hétre az
unokámmal. A fiam ez ellen sem tiltakozott,
de amikor egyszer a bejelentett tíz nap helyett egy hónapig voltak oda, és a távollétük
idejébe az akkor már kamaszodó unokám
születésnapja is beleesett, betelt a pohár. Sohasem láttam olyan állapotban az én halk
szavú, kiegyensúlyozott gyermekemet, mint
akkor. Mindig megvetette a bánatukat alkoholba fojtó férfiakat, de akkoriban ő is többször a pohár fenekére nézett. Munkába sem
tudott járni, betegszabadságot vett ki, és
csak feküdt egész nap az ágyban. Rendszeresen jártam hozzá, vittem az ebédet, hoztam
a mosnivalót, de ennél többet nem tehettem,
a lelkét nem tudtam meggyógyítani. Magába
zárkózott, borzasztó volt látni a vergődését.
Aztán egy napon belibbent az ajtón a ,,kedves” párja, olyan derűsen és nyájasan,
mintha mi sem történt volna. Képes volt elmesélni, hogy egy új, szupermodern játszóházban ünnepelték meg az unokám
tizenharmadik születésnapját, ezért nem jöttek
haza a fiam számára legfontosabb napra. Na,

Forrás: a Vibe fesztivál Facebook-oldala

nyári egyetem –, mind pedig az esti
koncerteknek. Idén kisebb résztvevőszámmal számolunk, így most
kaptunk az alkalmon, és bevontuk
Marosvásárhely ezen csodálatos
helyszínét.
– Hány résztvevő lehet? Természetesen augusztus elsejétől még jöhetnek lazítások…
– Jelenleg 2500 olyan személy
vehet részt az eseményen, aki rendelkezik oltási igazolvánnyal vagy
negatív PCR-teszttel. A konkrét
meghatározással megvárnánk az
augusztus elsejét, de nyilván minden szabályozásnak meg fogunk felelni, amit hoznak. A regisztráció
alapján fogjuk tudni, hogy hányan
vannak, illetve a beléptetőrendszerrel azt is számon fogjuk tartani,
hogy hányan vannak bent, illetve
még hány embert tudunk beengedni. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy annyira bővüljünk,
amennyire a szabályozás engedi.

akkor tört ki náluk a világháború, ami aztán
évekig tartott, és persze válás lett a vége.
– Gondolom, a kislány az édesanyjával
maradt – jegyzem meg a múltidézés legnehezebb pillanatában menetrendszerűen beálló csendben.
– Nem is reménykedtünk másféle kimenetelben – néz rám újra beszélgetőtársam,
aztán valamivel könnyedebb hangon folytatta.
– Idén töltötte az unokám a 18. születésnapját, és a család kettészakadása óta ez az
első nyár, amiből pár hetet itt tölthet. Interneten, persze, eddig is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, de az nem pótolja a valódi
együttlétet. Kicsit tartottam attól, hogy idegennek érzi majd a régi otthonát, és nem találja meg a közös hangot az édesapjával meg
velem, de egyáltalán nem így volt. Hatalmasakat szórakozunk együtt, mindennap főzünk
valamit, aztán megyünk valamerre lazítani.
Jövő hétre egy néhány napos székelyföldi
körutat is beterveztünk, csak mi hárman.
Közben a régi osztálytársai is előkerültek,
még házibulit is szerveztek a tiszteletére. Azt
hiszem, ennek az időszaknak a gondtalansága nagy hasznunkra válik a közeljövőben,
amikor a tér és az idő újra megpróbál falat
emelni közénk.
– Mama, jössz fagyizni? – lép hozzánk hirtelen egy nevető szemű, fiatal hölgy.
– Persze, hogy jövök – emelkedik fel huszonévesekhez illő fürgeséggel beszélgetőtársam. Villanásnyi idő, amíg letakarják a
takarón sorakozó holmit, aztán indulnak is
az egyik végtelen vásárlósor felé. Minden
mozdulatuk csupa öröm, csupa könnyedség,
csupa nyár.
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Dr. Nagy István agrárminiszter
A múlt héten Székelyföldre látogatott
dr. Nagy István, Magyarország agrárminisztere, amelyről egy korábbi lapszámunkban beszámoltunk. Az alábbi
beszélgetés Sóváradon, a tájház tornácán készült, ahol látogatásának
céljáról kérdeztük és arról is beszélgettünk, hogy miként kell felkészüljenek a gazdák az EU-s támogatásokra
a következő pénzügyi ciklusban.

A föld megtartó erő, vigyázzunk rá!

Vajda György

– Miniszter úr találkozott a gazdaszervezetek képviselőivel, politikusokkal, szakértőkkel is, akikkel a magyarországi és az erdélyi
gazdatársadalom együttműködéséről, a további lehetőségekről tárgyaltak. Kérem, foglalja össze röviden következtetéseit.
– Két héttel ezelőtt Luxemburgban az európai agrárminiszterek megegyeztek az unió
közös agrárpolitikájában, így végre tudjuk,
hogy a következő hét évben milyen lehetőségek, esélyek vannak és milyen keretek között
tudjuk elkölteni azokat a forrásokat, amelyeket az Európai Unió a gazdák támogatására
irányoz elő. Nagy vita és küzdelem után álltunk fel a tárgyalóasztaltól, mivel hármas
konszenzust kellett kialakítanunk. Az Európai Bizottságnak, az agrárminiszterek tanácsának és az Európai Parlamentnek kellett
közös nevezőre jutnia, ami nagyon nehéz
volt, de megszületett a kompromisszum.
Azért jöttem Erdélybe, hogy találkozzak az
itteni falugazdászokkal, és felhívjuk az Erdélyben élő gazdatársaink figyelmét a lehetőségekre. Esélyt kell adnunk arra, hogy
növelni tudják versenyképességüket. Nagyon
nehéz nekünk otthon is magyarul megértenünk azt a jogi nyelvet, amellyel megfogalmazzák a követelményeket. Azért hoztuk
létre a falugazdász-hálózatot, hogy a falugazdászok tudjanak segítséget, támpontot nyújtani a gazdatársaknak. Tájékoztassák őket
arról, hogy mire lehet pályázni, hogyan kell
kitölteni az űrlapokat, amelyekkel ezeket a
forrásokat le lehet hívni. És ez fontos, hiszen,
mint tudjuk, a lehetőség adott, de nem automatikusan. Ezért azon leszünk, hogy a dokumentációs anyagot magyar nyelven, a
falugazdász-hálózaton keresztül eljuttassuk a
határon túli gazdákhoz is. Nekünk fontos a
megmaradás, a jövő szempontjából, hogy az
itt élő gazdatársak is hozzájussanak ezekhez
a forrásokhoz, hiszen ők is a nemzetközi piacon értékesítenek, és nem mindegy, hogy
milyen bevételeik vannak. Mindannyian felsorakozunk ugyan a rajtvonalnál, de az nem
lehet, hogy valaki előbb vagy hátrább álljon.
A falugazdász-hálózat azt a célt szolgálja,
hogy segítsük az erdélyi gazdákat a rajtvonalhoz, hogy egyszerre tudjanak a versenyben elindulni, azon részt venni.
– Miért húzódtak el a közös agrárpolitikai
tárgyalások, mire számíthatunk ennek következményeként?
– Amint korábban említettem, nehéz küzdelmet vívtunk az európai fórumokon, hogy
másként ugyan, de ugyanazokhoz a forrásokhoz jussunk hozzá. Nagyon nagy hangsúlya
lesz most annak, hogy mit és hogyan vállalunk. A brexit miatt kilépett az unióból NagyBritannia, ezért kevesebb lett a forrás, de ha
ügyesek leszünk, jó eséllyel tudunk pályázni.
Ehhez szemléletváltásra van szükség. A társadalmi elvárás sokkal inkább a teremtett világunk minőségének megőrzésére, a
környezeti célok elérésére irányul. Ezért született meg a zöldmegállapodás, a Grean Deal,
ami előírja, hogy minden forrás 40%-át
„zöld” célokra kell fordítani. Ezért mondtam
korábban, hogy nem automatikusan jár majd
az az összeg, amelyet földalapú támogatásként kap a gazda. Ezentúl ezt különböző részekből kell felépíteni. Ezért, amint
említettem, szemléletváltás kell, és nekünk az
a kötelességünk, hogy arra ösztönözzük a
gazdákat, még inkább tegyenek erőfeszítéseket teremtett világunk minőségének megőrzéséért. Az agrárökológiai alapprogram
kialakításáért volt nagy vita a megbeszéléseken. Az agrárminiszterek 20%-ot, az EP
30%-ot állapított meg a környezeti célok elérésére. Szerencsére 25%-ban meg tudtunk
állapodni. Ez azt jelenti, hogy az alaptámogatás nemcsak abból fog felépülni, hogy hek-
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táronként mennyi földalapú támogatást kap a
gazda, hanem az eddig kapottnál kevesebb
lesz, de az agrárökológiai alapprogram alapján leszögezett elemekből tudja majd felépíteni a támogatást, aminek kötelező része a
25%, a többit ugyancsak környezetkímélő
programok alapján teheti hozzá, úgy, hogy
akár többet is kaphat. Ezek az elemek: a szerves trágya használata, a vízmegőrző technológia alkalmazása, sekély, forgatás nélküli
talajművelés, baktériumtrágya, szalma bedolgozása. Aki ezt vállalja, pluszkreditet tud
hozzátenni az alaptámogatásához.
– Tulajdonképpen az egyezmény nem mond
újat, visszatér ahhoz, ahogyan eleink gazdálkodtak a XIX. században.
– Igen, némiképpen visszatérünk ahhoz a
gazdálkodásmódhoz, amelynek Erdélyben
évszázadokig visszanyúló múltja van. És ezt
kell a gazdák előnyére fordítani. Az a gond,
hogy az unió szakértői azt akarták, hogy minden 10 hektár mezőgazdasági terület parlagon maradjon. Ezt nem lehetett hagyni,
hiszen nagyon sok megműveletlen területet
jelent, ami oda vezethet, hogy a kevesebb
megművelt terület miatt megdrágulnak az
élelmiszerek. Ráadásul a Grean Dealbe azt is
befoglalták, hogy csökkenteni kell a műtrágya és a vegyszerek használatát, tehát nehezítjük a körülményeket, hogy minőségibb,
egészségesebb terményeket tudjunk előállítani. Ez rendjén van, csak a lakosság azt szeretné, hogy megfizethető élelmiszereket
vásároljon. A magyar kormány álláspontja,
amelyhez nagyon keményen ragaszkodtunk,
az volt, hogy ehhez piacvédelem is kell. Az

nem lehetséges, hogy nekünk a szabályokat
be kell tartani, megdrágulnak az élelmiszerek, és akkor egy unión kívüli, harmadik országból kell importálnunk, ahol nem számít,
mennyi műtrágyát, vegyszert használtak, és
milyen technológiával állították elő a mezőgazdasági-élelmiszeripari terméket. Ki kell
mondani, hogy az Európai Unióba bekerülő
élelmiszer, származzék bárhonnan, ugyanazon előírásoknak feleljen meg, mint az
unión belül, és akkor ez igazságos intézkedés
az unióbeli gazdákkal szemben.
– Mit tehetnek az erdélyi gazdák azért,
hogy megfeleljenek az új kiírásoknak, pályázati lehetőségeknek?
– Az erdélyi gazdáknak a figyelmükbe
ajánlom a bio- és az agrárökológiai művelés
lehetőségét, hiszen erre itt piacképes kereslet
van, a körülmények adottak, csak meg kell
találni az utat Európa felé. Nem mindegy,
hogy 10 vagy 20 egységért tudunk valamit eladni. Ha agrárökológiai technológiával állítunk elő élelmiszert, 20 egységért is
értékesíthetjük. Ez azt jelenti, hogy ennyivel
több támogatás hívható le hektáronként. Azt
ajánlom mindenkinek, hogy ezt a lehetőséget
keresse. Ha a gazda átállítja területeit a bioökológiai művelésre, akkor nyert ügye van,
amennyiben piacot, exportlehetőséget kap,
hogy termékeit fizetőképes vásárlóknak értékesítse.
– Elméletben jól hangzik, a legnagyobb
gond a bel- és a külpiaci értékesítéssel van a
már említett unión kívüli termékekkel szemben, de nem csak. Miként lehet tehát piacot
találni a hazai termékeknek?
– Furfanggal, ötletességgel tudunk helyet
kapni a piacon. Egyik megoldás, hogy emelni
kell a feldolgozottsági szintet. Mindegyik ország (sz.m.: volt szocialista rendszerben lévő)
úgy élte meg a rendszerváltást, hogy az élelmiszeriparát tönkretették, majd privatizálták.
Azt gondoltuk, hogy jönnek a befektetők, felújítják a gyárakat, és jól működtetik. Nem ez
történt. Minket arra kényszerítettek, hogy
alapanyagot állítsunk elő, kivitték, feldolgozták, visszahozták, majd jó drágán megvettük.
Ez az, amit nem lehet tovább engedni. A legfontosabb az, hogy a hozzáadott értéket növeljük. Olyan adottságok vannak erre
Erdélyben is, amelyek nincsenek kihasználva. Példaként a szovátai közbirtokosságnál folytatott beszélgetésben említettem,
hogy az erdei gyümölcsök, gombák összegyűjtése, feldolgozása óriási lehetőség.
Hozzunk létre feldolgozóüzemeket, amelyeket a magyar kormány is – nyilván –
támogat.
– Ön az előbb a mezőgazdasági élelmiszeripari feldolgozóegységek esetében a tulajdonjogot említette. Nagyon sokan azok közül,
akik akár hosszú évekig tartó eljárást követően visszakapták földterületeiket, arra kényszerülnek, hogy eladják, hiszen tulajdonosaik

vagy idősek, vagy nincs meg az anyagi, műszaki kapacitásuk arra, hogy nyereségcélú
mezőgazdaságot folytassanak, magyarul:
nem éri meg megtartani a földet, és olyanok
kezébe kerül, akik a hasznot ebből máshol kamatoztatják.
– Meg kell érteniük a határon túl élő honfitársainknak, hogy a leginkább marasztaló és
megtartó erő a föld, amiből ha meg tudnak
élni, akkor maradnak, megmaradnak. Ezért
nekünk az a kötelességünk, hogy választ találjunk arra, miként tudunk biztonságos jövőképet felvázolni, felmutatni a határon
túliaknak. Hangsúlyozom, a föld megtartó
erő, mindent megér, hogy magyar kézben
tartsuk, és ezért mindent el kell követni. Fel
kell hívni az itteniek figyelmét, hogy közösségi felelősséggel is tartoznak. Ha van két vásárlási igénylés, és abból az egyik magyar,
akkor legyen az a választás. Nem szabad kihúzni magunk alól ezt a fontos bázist. Aztán
természetesen létre kell hozni azokat az alapokat, amelyek segítenek a hitel- és tőkenyújtásban, hogy aki földet szeretne vásárolni,
meg is tudja tenni. Ne feledjék, az van otthon,
aki földön áll.
– Sikeresnek bizonyult a falugazdász-hálózat, hiszen beindulása óta Erdély-szerte számos tanfolyamot, tájékoztatót, gyakorlati
bemutatót tartottak, és a falugazdászok aktívan részt vesznek a gazdatársadalom
fejlesztésében. Bővítik-e a jövőben a hálózatot?
– Természetesen folytatódik a program,
mert, amint említettem, a föld jelenti a megmaradást, a jövőt. Aki a földbe fekteti az
energiáit, az itt akar megmaradni, és ez nagyon fontos szempont. Hogy a felnövő generáció érdemesnek és fontosnak tartsa
mindezt, olyan jövőképet kell biztosítani
számukra, amiből érzékeljék, hogy érdemes
gazdálkodni. Ehhez más technológiai színvonal kell, mint amilyen az eleinké volt.
Ebben a fejlődésben tud segíteni a falugazdász-hálózat, amelynek gazdászai megmutatják a lehetőséget a pályázásra, s azt is,
hogy miként lehet nyereségcélú mezőgazdasági egységeket működtetni, milyen együttműködések jöhetnek létre, hogy a közös
piacra jutást meg lehessen szervezni, amelylyel egy-egy termelő versenyképes jövedelemhez
jut.
Ezért
képezzük
a
falugazdászokat, hogy mindig napirenden legyenek az információkkal. Szeretnénk bővíteni a hálózatot, de most aközött kellett
választanunk, hogy adjunk egy versenyképes
fizetést a falugazdászoknak, vagy bővítsük a
létszámot. A gazdaszervezetekkel való tárgyalásokat követően amellett döntöttünk,
hogy mivel nagy kincs a falugazdász-hálózat
jelenlegi létszáma, ezt megőrizzük, és megpróbálunk fizetésemelést biztosítani számukra. A következő lépés lesz majd az
igények szerinti hálózatbővítés.

Bíró Csaba, Sóvárad polgármestere, Barabási Antal-Szabolcs romániai mezőgazdasági államtitkár és dr. Nagy István miniszter a sóváradi tájházban

Fotó: Nagy Tibor
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Elsősorban a zöldátállást és a digitalizációt támogatja
az unió helyreállítási terve

Az országos helyreállítási és ellenállóképességi terv részleteiről tájékoztatta a Maros megyei
RMDSZ-es polgármestereket, alpolgármestereket, kerületi elnököket, valamint a megyei és helyi
tanácsosokat Hegedüs Csilla, az európai alapok minisztériumának államtitkára.
A találkozón az RMDSZ politikusa hangsúlyozta, az országos
helyreállítási tervbe ún. felnőttprojektek kerülhetnek be, azaz olyan
pályázatok, amelyeket már korábban kidolgoztak, és legalább egy
megvalósíthatósági tanulmány készült már róluk.
A találkozón az uniós alapokért
felelős államtitkár kiemelte azokat
a komponenseket, amelyekre az önkormányzatok pályázhatnak.
Az önkormányzatok víz- és csatornahálózat kiépítésére kérhetnek

támogatást, valamint épületek felújítására, bővítésére, energiahatékonyságuk növelésére. Országosan
1000–1500 tömbház és 2000 közintézmény energiahatékonyságának
növelését lehet majd elvégezni,
hangzott el a találkozón.
Az egészségügy terén szociális
központok építésére, már meglévők
felújítására lehet pénzt igényelni,
továbbá 3.000 családorvosi rendelő
felújítása és teljes felszerelése is
szerepel a tervben. Pályázni lehet
továbbá 26 intenzív osztály kialakítására újszülöttek számára, 30 sürgősségi osztály felújítására, 10
mobil orvosi egység teljes felszerelésére, amelyeket elsősorban vidéken használnának különböző
egészségügyi szűrővizsgálatok elvégzésére.
Az oktatási program keretében
zöld-, azaz környezetkímélő iskola-
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buszok beszerzésére, 75 ezer tanterem berendezésére, didaktikai eszközökkel való ellátására, új
férőhelyek kialakítására az egyetemi campusokban, okoslaborokra,
informatikai laboratóriumok felszerelésére nyílik lehetőség. Az oktatási program részeként 140
bölcsődét is terveznek építeni országszerte.
A zöldátállás jegyében elektromos autóbuszokra, töltőállomásokra, bicikliutak kialakítására
tudnak terveket készíteni. Országszerte 3000 km kerékpárút-hálózatot szeretne a kormány kiépíteni a
helyi és megyei önkormányzatokkal együttműködve. Péter Ferenc, a
Péter Ferenc és Hegedüs Csilla
Maros Megyei Tanács elnöke és az
RMDSZ Maros megyei elnöke a tá- terveiket összehangolva, közösen eurós beruházással. Ennek részletejékoztatót követően megerősítette, pályázhatnak bicikliutak kialakítá- iről a marosvásárhelyi önkormányélni kell vele, hogy a megyei és a sára.
zat RMDSZ-es tanácsosaival külön
helyi önkormányzatok fejlesztési
Jelentős összeget lehet fordítani egyeztetett az államtitkár, de más
továbbá szociális és ifjúsági lakások marosvásárhelyi fejlesztési lehetőépítésére, digitális közlekedési be- ségek is szóba kerültek.
rendezésekre, digitális jelzőlámpák
Az Európai Unió helyreállítási
felszerelésére.
alapjából 29,2 milliárd eurót kap
Külön költségvetésből gazdál- Románia, amelynek egy része viszkodhatnak a romániai községek, sza nem térítendő támogatás, másik
összesen 255 ezer eurót fordíthat- része pedig alacsony kamatú hitel.
nak épületfejlesztésre, energiahaté- Ehhez az országnak egy szakszekonyságra,
zöldközlekedésre, rűen elkészített tervet kell benyújilletve a szociális, egészségügyi tania az Európai Bizottsághoz,
szolgáltatások javítására.
amely várhatóan szeptemberben
A turisztikai fejlesztések kereté- írja alá Románia országos helyreálben az épített és természeti örökség lítási tervét.
hasznosítására vonatkozó terveket
„Ez egy kihagyhatatlan lehetődolgozott ki a kormány. Ennek ré- ség, és a Maros megyei településekszét képezi a kastélyok, kúriák, nek készen kell állniuk az uniós
római kori erődítmények, borásza- pénzek fogadására. Ezért is fontotok, hagyományos parasztházak fel- sak ezek a szakmai találkozók,
újításnak támogatása. Az országos hogy minden felmerülő kérdésre
helyreállítási tervben szerepel to- szakemberektől kapjunk választ ” –
vábbá emlékmúzeumok kialakítása összegzett a találkozó végén a meis. Egy ilyen létesítményt – fotog- gyei önkormányzat elnöke.
ráfiai múzeumot – hoznának létre
AMarosmegyeiRMDSZ
Marosvásárhelyen közel 10 millió
sajtóirodája

Véget ért az első Ákovita pálinkaverseny
Lehet-e kulturális érték a pálinka- és párlatkészítés? Mit
jelent 2021-ben az emberek
számára a párlat- és pálinkafogyasztás? Hol találkozik a
hagyományőrzés a kereskedelmi igények teljesítésével?
Ezekre a kérdésekre adott választ a július 1–3-a között
első alkalommal Csíkszeredában megszervezett Ákovita
Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny.

A verseny különlegességét és
sokszínűségét nemcsak a változatos
minták adták. A verseny – mint
ahogy azt a neve is mutatja – nemzetközi szintű volt, amivel a szervezők sikeresen bevonzották a
Kárpát-medencei
magyar
vállalkozókat és magántermelőket
is.
– Ritkán adódik lehetőség, hogy
magyarországi, erdélyi, kárpátaljai,
felvidéki, vajdasági és más külhoni
magyar párlatok, pálinkák versenyezzenek az arany minősítésért.
Ezzel sikerült elérnünk, hogy közösséget és közönséget teremtsünk
a kulturált párlat- és pálinkafogyasztásnak a helyi és határon túli
magyarság körében – foglalta össze
Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke, a
rendezvény egyik szakmai főszervezője a verseny hozadékát.

Közel ezer díjat osztottak ki

– Az 1082 mintából összesen 918
kapott bronz, ezüst vagy arany minősítést. A minták nagy száma
mindannyiunk várakozását felülmúlta, szinte a duplája volt, mint
amire a verseny szervezésekor szá-

mítottunk – mondotta Béli Géza, a
verseny szakmai elnöke.
Amennyiben a bírák elegendő
ponttal jutalmaztak egy mintát, az
díjban, pontosabban minősítésben
részesült. Pontszámtól függően a

beküldött minták arany, ezüst vagy
bronz minősítést kaptak, ami mellett számos Champion díj és különdíj is gazdára talált.
A záróesemény hétvégéjén a
szervezők vásárt rendeztek, ezen

Dr. Nagy István magyarországi agrárminiszter átadja a szaktárca különdíját a nyárádszentsimoni Csípán pálinkaháznak Fotó: Vajda György

pedig szakmai előadásokkal és különböző kulturális programokkal
tették népszerűvé a nagyközönség
előtt is a minőségi párlat- és pálinkafogyasztás hagyományát, eszmei
értékeit.
A díjátadó ünnepségen a szakmabeli meghívottak mellett felszólaltak a három székelyföldi megye
elnökei, Péter Ferenc (Maros
megye), Tamás Sándor (Kovászna
megye) és Borboly Csaba (Hargita
megye), valamint az esemény helyi
főszervezője, Csíkszereda polgármestere, Korodi Attila. Fővédnökként jelen volt dr. Nagy István
agárminiszter is, aki ünnepi beszédét követően a szaktárca különdíját
adta át a zsűri által erre érdemesnek
talált pálinkaháznak.
A díjazottak teljes névsorát – minősítési szintek szerint – az érdeklődők
megtekinthetik
a
http://akovita.ro internetes elérhetőségen.
A díjkiosztó ünnepséget hivatalosan a Codex régizene-együttes
rövid előadása zárta, amit a díjnyertes párlatok kóstolása követett. Az
Ákovita Nemzetközi Párlat- és Pálinkaversenyt Magyarország Agrárminisztériuma, a Pálinka Nemzeti
Tanács, a Hargita Megyei Tanács és
Csíkszereda városa támogatták más
szakmai szervezetekkel és cégekkel
együtt. (vajda)
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Július 25-ig várják a pályázatokat

A RAR online szolgáltatása

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Bejegyzett gépjárművek előélete

A Román Gépjárműbejegyzési Hivatal szolgáltatása
révén azoknak, akik az országban másodkézből vásárolnak járművet, lehetőségük van megismerni az
autó kártörténetét is. A RAR
a Romániában forgalomba
jegyzett
gépjárművek
előéletéről szolgáltat adatokat.

Alig néhány perc alatt tájékozódni lehet az ország területén történt balesetekről vagy károkról
olyan járművek esetében, amelyek
szerepelnek a biztosítótársaságok
nyilvántartásában. Ez az intézmény www.rarom.ro honlapján az
Istoric Vehicul menüpontban érhető el. A RAR ezáltal lehetővé
teszi ügyfelei számára, hogy egyegy olyan járműről, amely érdekli
őket, minél több információhoz
jussanak, amelyeket a biztosítótársaságok adatbázisaiból és az engedélyezett autójavító műhelyek
adataiból gyűjtenek össze. A kártörténeti (Istoric Vehicul) applikáció révén a RAR ingyenes
információi mellett kérhető egy
jármű kártörténete is, ennek díja
35 lej, és online kell kifizetni. Az
applikáció használatához be kell
vezetni az autó alvázszámát és egy
érvényes e-mail-címet. A kártörténet megszerzéséhez a rendszer a
kártyás fizetési mód igénybevételéhez irányít, majd ezt követően az

hatnak. Arra törekednek, hogy
minél több céget vonzzanak be,
amelyek szeretnének pozitívan
hatni a környezetükre, és támogatóikká válnak.
3. A projektfelelősök egymást
közt versengenek a legtöbb kerékpárost megmozgató tervnek járó díjért. A kerékpárosokkal közösen
gyűjtenek adományokat. Díjazni
fogják azt a biciklist, aki a legtöbb
adományt szerzi.
5. A végén gyakorlatba ültetik a
projekteket.
Reméljük, hogy ismét sikerül
majd egy olyan eseményt szervezni,
ahol mindamellett, hogy a legváltozatosabb életkorú résztvevők sportolnak és jól érzik magukat,
hozzájárul a közösség fejlődéséhez.
Jelentkezni a https://fb.me/e/NaPltrf 4
Facebook-eseményen, illetve a
www.tekerj.org honlapon. Megtisztelő lenne számunkra magunk mellett tudni minél több embert ezen
küldetésben – áll a Marosszéki Közösségi Alapítvány csapatának a
felhívásában. (sz.p.)

Várják az oktatási és taneszköztámogatási pályázatokat
Ilusztráció

igénylő e-mailben kapja meg a
jármű előéletének eseménylistáját,
amely az alábbi információkat tartalmazza:
– A sérülések pontos helyét a
járművön, maketten ábrázolva.
– A javítások gyakoriságát és a
számlák értékét.
– A kilométerszámláló állását a
számla kitöltésének napján.

Fotó: ISU

– A jelentős anyagi kárral járó
történéseket.
– Ha fontos biztonsági elemek
sérültek, vagy a szerkezeti szilárdság érintve volt.
A Országos Gépjármű-bejegyzési Hivatal közleménye szerint a
honlap applikációjának igénybevételekor a személyes adatok védelme biztosított. (pálosy)

Ciprus és Nagy-Britannia
vörös besorolásban

A július 8-i lista szerint a vörös
besorolású országok közt első helyen szerepel a Seychelles-szigetek, illetve továbbra is a listán
maradt Nagy-Britannia, ugyanakkor többek között felkerült Ciprus
és Tunézia is. Spanyolország mostantól a sárga listán található, akárcsak Chile vagy az Egyesült Arab
Emírségek. Olaszország, akárcsak
Románia és a vele szomszédos
Bulgária, Szerbia, Ukrajna, Szlovákia vagy Magyarország stb., a
zöld besorolású országok között
szerepel.
Nem kell karanténba vonulniuk
azoknak a sárga zónából érkezőknek, akik legalább tíz napja megkapták a védőoltás második
adagját is, vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet mutatnak fel a határon, továbbá ha
átestek a betegségen, és legkevesebb 14, illetve a legújabb lazítá-

A Marosszéki Közösségi Alapítvány elkezdte a Tekerj egy
jó célért! őszi eseményének
szervezését, amelyre szeptember 18–19-én kerül sor.
Az első lépésben a projektejegyzik
be,
ezek
ket
benyújtásának határideje július 25.

A projektfelelősöktől olyan hasznos civil kezdeményezéseket várnak, amelyek részt vehetnek az
adománygyűjtő eseményen, bicikliseket és adományozókat mozgósítanak a céljuk érdekében. A
Marosszéki Közösségi Alapítvány
az esemény által biztosítja azt a keretet, amelyben lezajlik az adománygyűjtés folyamata:
1. A kezdeményezők benevezhetnek bármilyen jellegű projektet, legyen az szociális, kulturális, sport,
környezetvédelem, oktatás, innováció, fenntartható városi közlekedés
vagy egészségügy.
2. A benevezők meghívnak minél
több kerékpározni vágyó barátot,
akik a projekt nagyköveteivé vál-

Frissítették a járványügyi szempontból kockázatos
országok listáját

Múlt hét végén újra frissítette
az országos vészhelyzeti bizottság a járványügyi kockázatot jelentő országok listáját.
A testület változatlanul három
– vörös, sárga, illetve zöld –
kategóriába sorolja az országokat fertőzöttségi rátájuk
függvényében.

Tekerj egy jó célért!

sok értelmében legtöbb 180 nap eltelt a fertőzés igazolása óta. Mentesülnek a karanténkötelezettség
alól a sárga zónából érkező, háromévesnél kisebb gyerekek (esetükben nincs szükség negatív PCRteszteredményre sem), a 3 és 16 év
közötti gyerekek, ha negatív a koronavírustesztjük. Azoknak sem
kell karanténba vonulniuk, akik
három napnál rövidebb ideig tartózkodnak Romániában, ugyanakkor szintén fel kell mutatniuk egy

Illusztráció

negatív
koronavírusteszt-eredményt. A vörös zónából érkezőknek csak az oltási igazolás nyújt
mentességet a karanténkötelezettség alól, a negatív teszt nem elegendő.
A zónánkénti besorolás teljes
listája
megtekinthető
a
https://www.cnscbt.ro/index.php/li
ste-zone-afectate-covid-19/2564lista-state-cu-risc-epidemiologicridicat-din-08-07-2021/file
oldalon. (pálosy)

Fotó: Lőrincz Imre

Szülőföldön magyarul program

Meghirdetésre került a 2020/2021-es tanév Szülőföldön magyarul pályázati program. A pályázat leadási határideje: szeptember 30.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága megbízásából meghirdeti a Szülőföldön magyarul című
programra vonatkozó felhívást a nevelési, oktatási, valamint tankönyvés taneszköz-támogatásra, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2020/2021-es tanévre. Az oktatási-nevelési
támogatás összege 22.400 Ft. Megváltozott a támogatás összege a hallgatók számára: ezentúl ők is 22.400 Ft-ot kapnak, ugyanannyit, mint az
oktatás-nevelési támogatást igénylők. A vissza nem térítendő támogatás
célja a romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása, amelyben
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi törvény hatálya szerint az alábbiak részesülhetnek:
– azok a kiskorú gyermekek, akik a 2020/2021-es tanév kezdetétől Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt;
– azok az általános és középiskolás tanulók, akik a 2002. augusztus 31ét követő időszakban születtek, és Romániában működő, akkreditált vagy
működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben folytatják alapvagy középfokú tanulmányaikat;
– fakultatív vagy opcionális (választható tantárgyként) magyar nyelvű
oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény vagy magyar
nyelvű tagozat;
– olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú
személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek;
– olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeiknek megfelelő
– részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt;
– azok a középiskolai tanulók, akik a 2020/2021-es tanév megkezdéséig
tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező
képzésben részesülnek.
– Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató,
aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alapfokú vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
Nem részesülhet támogatásban az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2020/2021-es tanév első félévében több mint 50
tanórát igazolatlanul hiányzott; az a fakultatív vagy opcionális magyar
nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a magyar tanórák több mint 10%áról igazolatlanul hiányzott; aki a támogatási kérelmet hiányosan nyújtja
be, és határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat; illetve az a hallgató,
aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait.
Az adatlapok letölthetők a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról, az
igazolást és mellékleteket csatolva máris beküldhető az igénylés. Az
igénylések benyújtásához kötelező melléklet az igénylő szülő érvényes
személyazonossági másolata, a gyermek érvényes személyazonossági másolata vagy születési bizonyítványának másolata, igazolás a tanintézménytől, amely tartalmazza az oktatás nyelvét, valamint az igazolatlan órák
számát, és amennyiben a szülő családneve nem egyezik a gyermek családnevével, az ezt indokló irat. Az igénylő szülő minden gyermeket, aki
után igénylést nyújt be, egy adatlapon feltüntethet. Határidő: szeptember
30., a postai bélyegző dátuma szerint.
A támogatási kérelmet a felhívás mellékletét képező adatlapon, papíralapon lehet benyújtani, ajánlott küldeményként, egy eredeti példányban,
zárt borítékban, az alábbi címre: U.C.D.M.R. – RMPSZ, „Szülőföldön
magyarul” Pályázati Iroda, 530300, Miercurea Ciuc, O.P. nr. 1., C.P. nr.
19, Jud. Harghita. Bővebb tájékoztatás a 0266-244-450-es telefonszámon
vagy az info@szulofoldonmagyarul.ro e-mail-címen. (szer)
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„Volt valami a levegőben”

Sírva ünnepelt Roberto Mancini,
miután Olaszország a Wembley
Stadionban rendezett döntőben tizenegyesekkel megnyerte az Európa-bajnokságot. Az olasz csapat a
legutóbbi nagy tornára, az oroszországi világbajnokágra nem jutott ki.
Mancini 2018 májusában vette át a
válogatott irányítását, és egységes
együttest formált, amely 34 mérkőzés óta veretlen.
„Nagyon hamar gólt kaptunk, és
utána egy darabig szenvedtünk,
mire kikerültünk a hatása alól. Ezt
követően viszont uralni tudtuk a játékot, végig a mi akaratunk érvé-

nyesült. A srácok fantasztikusan teljesítettek, nem is tudom, mi mást lehetne most mondani. Nagyon
boldogok vagyunk, és remélem, a
szurkolók most ünnepelnek” –
hangzott az olasz szövetségi kapitány, Roberto Mancini gyorsértékelése a RAI Sportnak nyilatkozva,
miközben a könnyeivel küszködött.
A szakvezető kicsit csalódott
volt, hogy büntetőpárbajig jutott az
ütközet a londoni Wembley Stadionban, mert szerinte hamarabb is
lezárhatták volna a mérkőzést.
Ugyanakkor hozzátette: nagyon elégedettek azzal, hogy minden olasz-

Southgate vállalja a felelősséget a tizenegyesek miatt

Gareth Southgate a vereség után arról beszélt, játékosai jobban teljesítettek a tornán, mint ahogy azt előzetesen várták maguktól. „Óriási
bennünk a csalódottság, a játékosaimban maximálisan megbízom most
is, mindent megtettek a döntőben is, ami csak telt tőlük – mondta az
angolok szövetségi kapitánya, aki biztosan rengeteg kritikát fog kapni
a tizenegyespárbajban történtek miatt. – Néha jól játszott a csapat, de
néha nem birtokolta eleget a labdát, főleg a második félidő elején. Senkit sem lehet megvádolni a vereség okozójaként, abszolút élvezetes
ezzel a gárdával dolgozni, és olyan messzire jutott ez a csapat, mint
elődjei már régóta nem. De természetesen az öltözőben mindenki nagyon szomorú lesz a mérkőzés után. Bukayo Sakát én jelöltem ki rúgónak, mert az edzéseken nagyon jól ment neki. Senki sem marad
magára, együtt győzünk, csapatként, és most együtt voltunk képtelenek
megnyerni a finálét. A tizenegyesek miatt, a kijelölt rúgókért én vállalom a felelősséget. Jól kezdtük a lövéseket, de azután nem sikerült így
folytatni” – idézte az angol kapitányt a BBC.

Bonucci: „Folytasd, Chiellini!”

nak örömet szereztek a helyszínen
és Olaszországban. „Egész hónapnyi sikert és örömöt nyújtottunk
számukra” – idézte az NSO összeállításában Mancinit.
Az 56 éves szakvezető az érzéseire vonatkozó kérdésre úgy reagált,
hogy „valami hihetetlent hajtottak
végre”, és nagy öröm volt számára
látni a játékosokat a pályán, a szurkolókat pedig a lelátón ünnepelni,
látni annak az eredményét, amiért
az elmúlt három évben dolgoztak.
A tréner dicsérte játékosai teljesítményét, de ennél is fontosabbnak
tartotta, hogy sikerült komoly egységet kialakítani a csapaton belül.
„Ezek valóban remek srácok, tisztelik egymást” – hangsúlyozta.
A csapatkapitány, Giorgio Chiellini arról beszélt, hogy az olasz válogatott tagjai már május eleje óta
valami mágikus összetevőt is éreztek a levegőben.
„Azt hiszem, megérdemelten
nyertük meg a döntőt és a tornát is.
Valami különlegeset, valami mágikusat éreztünk a levegőben már
május óta, és már többször is beszéltünk róla, rászolgáltunk, hogy
megnyerjük az Európa-bajnokságot. Mindenkinek jár a köszönet,
aki az elmúlt három évben tagja
volt a csapatnak, és a diadalt külön
ajánlanám azoknak a játékosoknak,

Leonardo Bonucci meg akarja győzni Giorgio Chiellinit, hogy a jövő évi,
katari világbajnokságig folytassa szereplését az Európa-bajnok olasz labdarúgó-válogatottban.
„Meggyőzöm róla! Együtt megyünk nyaralni, úgyhogy ne aggódjatok, meg
fogom győzni!” – mondta a vasárnapi döntő legjobbjának választott Bonucci
a Sky Sport Italiának.
A 37 éves Chiellini néhány napon belül meghosszabbítja szerződését a Juventusszal, de a következő idény végén valószínűleg visszavonul, ez pedig
kétségessé teszi szereplését a novemberben és decemberben rendezendő világbajnokságon.
„Leo és Gigio biztosan ott lesznek, én viszont még azt sem tudom, képes
leszek-e holnap futni” – mondta a vasárnapi meccs után Chiellini, aki Bonuccira, valamint a torna legjobbjának választott olasz kapusra, Gianluigi Donnarummára utalt.
A vasárnapi Anglia – Olaszország döntő rendes játékideje 1-1-es döntetlennel zárult, a hosszabbításban nem született gól, a tizenegyespárbajt pedig
az olaszok nyerték, akik 1968 után lettek ismét Európa-bajnokok.

„A lehető legrosszabb érzés”

9

Harry Kane csapatkapitány kimondottan csalódottan nyilatkozott
a döntő után. „A lehető legrosszabb érzés tizenegyesekkel kikapni. Fantasztikus torna volt, büszkék lehetünk a teljesítményünkre, magasra
emelhetjük a fejünket. Nagyon fáj a vereség most, és még egy jó ideig
fájni fog. Nagyon jó csapattól kaptunk ki. Tökéletesen kezdtük a mérkőzést, aztán talán túlságosan is visszaálltunk védekezni. Néha, ha
korán gólt szerzel, könnyebb már játszani, könnyebb állni az ellenfél
nyomását, könnyebb támadni is. Az ellenfélnek nem volt sok helyzete,
jól tettük a dolgunkat. A hosszabbításban felpörögtünk, és voltak már
helyzetecskéink. Mindent beleadtunk, de nem volt elég” – mondta letörten Kane.

Roberto Mancini és Giorgio Chiellini

akik most otthonról követték a döntőt. A sikerünk kulcsa az volt, hogy
mindvégig játsszuk és élvezzük a
focit. Uralni akartuk a mérkőzést,
birtokolni a labdát, még akkor is,

Fotó: az UEFA EURO 2020 közösségi oldala

amikor az angolok a második perc
végén felképeltek bennünket. Ez sikerült is, mert a folytatásban tudtunk dominálni, és megérdemeltük
a sikert” – lelkendezett Chiellini.

Messi: „Végre!“

Öt olasz játékos
az Eb álomcsapatában

A győztes olasz válogatottból öten kerültek be a vasárnap befejeződött
labdarúgó-Európa-bajnokság álomcsapatába. A társgólkirályok, a portugál
Cristiano Ronaldo, illetve a cseh Patrik Schick nem kaptak helyet az együttesben, amelyet egy 16 fős – volt játékosok, szövetségi kapitányok alkotta
– szakmai bizottság állított össze.
Az Eb álomcsapata: Gianluigi Donnarumma (olasz) – Kyle Walker
(angol), Leonardo Bonucci (olasz), Harry Maguire (angol), Leonardo Spinazzola (olasz) – Jorginho (olasz), Pierre-Emile Höjbjerg (dán), Pedri (spanyol) – Federico Chiesa (olasz), Romelu Lukaku (belga), Raheem Sterling
(angol).

A hatszoros aranylabdás régóta várt erre a pillanatra, a válogatottal ugyanis még egyetlen trófeát sem nyert mostanáig
Fotó: a Copa America közösségi oldala

Boldogan értékelt Lionel Messi, miután Argentína 1-0-ra legyőzte a házigazda Brazíliát a labdarúgó Copa América fináléjában.
„Őrületes, megmagyarázhatatlan boldogság,
amit érzek. Meg kellett szabadulnom attól a tüskétől, hogy a válogatottal is nyerjek valamit, hosszú
éveken át közel voltam ehhez, tudtam, hogy egyszer meg fog történni. Hálás vagyok Istennek, hogy
megadta nekem ezt a pillanatot” – idézte Messit
az argentin Olé.
„Nagyon bíztam ebben a csapatban, amely már
a legutóbbi Copa Américán is jó volt, de azóta még
erősebb lett. Kiváló emberekből áll a gárda, akik
mindig előre tekintettek, soha nem panaszkodtak
semmire, akkor sem, amikor napokig voltunk be-

zárva és nem láthattuk a családunkat, azonban a cél
mindenki előtt világos volt. Most nagyon boldogok
vagyunk, ez a meccs be fog vonulni a történelembe, hiszen Brazíliát saját pályáján vertük meg
a döntőben” – folytatta az argentin klasszis.
Messit már a finálé előtt a torna legjobbjának választották, Neymarral együtt. A lefújást követően
hosszasan ölelte egymást a két játékos.
Argentína 28 év után nyerte meg újra a Copa
Américát, Lionel Messi pedig első trófeáját szerezte meg a felnőttválogatottal.
A hatszoros aranylabdás klasszis korábban
három kontinenstorna döntője (2007, 2015, 2016)
mellett egy világbajnoki fináléban (2014) szerepelt
hazája színeiben.

Jegyzőkönyv

Leonardo Bonucci fordulatot hozó gólt szerzett, most pedig arra igyekszik rávenni csapattársát,
hogy együtt próbáljanak elérni újabb sikert – a világbajnokságon!
Fotó: az UEFA EURO 2020 közösségi oldala

Copa América, döntő: Brazília – Argentína 0-1 (0-0)
Rio de Janeiro, Maracana Stadion, 7800 néző, vezette: Ostojich (uruguayi).
Gólszerző: Di María (22.).
Sárga lap: Fred (3.), Lodi (70.), Paquetá (72.), Marquinhos (82.), illetve Paredes (33.), Lo Celso
(51.), De Paul (68.), Otamendi (81.), Montiel (89.).
Brazília: Ederson – Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Lodi (76. Emerson Royal) – Casemiro, Fred
(46. Firmino) – Richarlison, Paquetá (76. Gabriel Barbosa), Everton (63. Vinícius Júnior) – Neymar.
Argentína: E. Martínez – Montiel, Romero (79. Pezzella), Otamendi, M. Acuna – De Paul, Paredes
(64. G. Rodríguez), Lo Celso (63. Tagliafico) – Messi, Lautaro Martínez (79. N. González), Di María
(79. Palacios).
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Vincze Loránt: a nemzeti kisebbségek ügyében ismét elutasította
a felelősségvállalást az EB

Az Európai Bizottság (EB) ismét
elutasította a felelősségvállalást a
nemzeti kisebbségek ügyében, Didier Reynders igazságügyi biztos
szerint ugyanis a Benes-dekrétumok történelmi dokumentum, jelenleg nincsen joghatása, alkalmazása
pedig nem ütközik az uniós jogba –
közölte Vincze Loránt, az RMDSZ
európai parlamenti (EP-) képviselője, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke
hétfőn.
Vincze Loránt az MTI-hez eljuttatott közleményében arról tájékoztatott, hogy a közelmúltbeli
szlovákiai kárpótlási ügyek kapcsán
kérdést intézett az Európai Bizottsághoz, azt kérdezve, hogyan maradhatott érvényben és hogyan
alkalmazható a szlovák jogrendben
még ma is a faji alapon diszkrimináló Benes-dekrétumok egy része.
Didier Reynders igazságügyi biztos az Európai Bizottság nevében
adott válaszában azt írta: „a Szlovák
Köztársaság Nemzeti Tanácsának
104/1945. számú határozata a nemzeti hatóságok által az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően

hozott történelmi jogi aktus. Az Európai Bizottság rendelkezésére álló
információk alapján úgy tűnik,
hogy a jelen ügyben a jogi aktusnak
nincs olyan határokon átnyúló hatása, amely az uniós jog hatálya alá
tartozna. Azokban a helyzetekben,
amelyek nem kapcsolódnak az
uniós jog végrehajtásához, a tagállamokra és igazságügyi hatóságaikra hárul a feladat, hogy biztosítsák
az alapvető jogok tényleges tiszteletben tartását és védelmét, nemzeti
jogszabályaikkal és az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeikkel összhangban.”
Vincze Loránt a bizottsági válaszra reagálva felháborítónak nevezte, hogy a válaszadást megelőző
hónapokban az Európai Bizottság
ahhoz sem vette a fáradságot, hogy
pontosan utánanézzen a felvetett
problémának, és érdemben vizsgálja a helyzetet. Úgy vélekedett, az
uniós testület „egyszerűen kivette a
fiókból a már másfél évtizede berögzült válaszszövegét, és továbbküldte azt”.
„Amíg más diszkriminációt és
kisebbségi kérdéseket érintő ügyek-

Az Európai Bizottság felfüggeszti a digitális adózás bevezetésére irányuló tervét annak
érdekében, hogy ne veszélyeztesse
az igazságosabb adózással kapcsolatos globális megállapodásra vonatkozó terveket – jelentette be
hétfőn a Daniel Ferrie brüsszeli testület illetékes szóvivője.
A G20 csoport szombati tárgyalásain elért „rendkívüli áttörést követően úgy döntöttünk, hogy
felfüggesztjük a digitális adózással
kapcsolatos munkánkat” – közölte
Ferrie, miután Janet Yellen amerikai
pénzügyminiszter vasárnap arra
kérte fel a bizottságot, hogy halaszsza el az adótervezetre vonatkozó
javaslatot.
A szóvivő hozzátette: a folyamat
sikeres lezárása erőfeszítést igényel
minden féltől, és a bizottság most
erre összpontosít.
A technológiai cégekre kivetendő
új adó javaslatát július 20-án jelentette volna be a testület, hogy egyfajta forrásbevételben részesüljön a
koronavírus-járvány utáni helyreállítást célzó, 750 milliárd eurós helyreállítási csomagjához. Az Egyesült
Államok azért kérte fel a bizottságot a terv felfüggesztésére, mivel az
alááshatja a globális minimumadóról szóló megállapodást, és bonyolíthatja a jóváhagyását az amerikai
szövetségi törvényhozásban.
A gazdaságilag legfejlettebb húsz
ország, a G20-as csoport múlt hétvégén Velencében tanácskozó gazdasági és pénzügyminiszterei
közölték: megegyezés született a
globális minimumadóról. Janet Yellen hétfőn az eurócsoporthoz tartozó országok brüsszeli egyeztetése
során sürgette az Európai Unió országait, hogy írják alá a társasági
adózás átalakításáról szóló globális
megállapodást, tartsák fenn a költségvetési támogatást és a kiadások
növelését a járvány okozta gazdasági bizonytalanság leküzdéséhez.
„Olyan fenntartható bevételi forrásokra van szükségünk, amelyek

nem a munkabérek további adóztatásán alapulnak” – jelentette ki Yellen. Hozzátette: „véget kell vetni
annak is, hogy a vállalatok a tőkejövedelmeket alacsony adózású országokba helyezzék át, és meg kell
állítanunk azokat a számviteli trükköket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy elkerüljék a méltányos
részesedésük megfizetését.”
Paolo Gentiloni gazdaságért felelős uniós biztos az eurócsoport ülését lezáró sajtótájékoztatón közölte:
„a nemzetközi társasági adóról
szóló megállapodás elérése elsődleges prioritás számunkra, és az Európai Bizottság együtt fog működni
az amerikai kormánnyal ennek elérése érdekében. Ezért is döntöttünk a digitális adóra vonatkozó
uniós keret kidolgozásának befagyasztása mellett.” Hozzátette:
„egy ilyen gazdasági-társadalmi
válságban fontos, hogy megállapodás szülessen ebben a történelmi jelentőségű kérdésben.”
A globális minimumadóról szóló
elképzelések két alapon nyugszanak: egy legalább 15 százalékos minimumadó bevezetésén, illetve
olyan rendszeren, amely a lehető
legigazságosabb módon osztja el
ezt az adót.
A részleteket a következő időszakban a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az
OECD fogja kidolgozni, majd a
G20 csoport hagyja jóvá a vezetők
október végi római találkozóján.
Ezt követően az országoknak saját
törvényeikbe kell foglalniuk az adómértéket.
Az uniós tagállamok közül Magyarország és Észtország sem támogatja a globális javaslatot, Írország
ugyancsak ellene van a kezdeményezésnek. Az eurócsoport elnöke,
Paschal Donohoe ír pénzügyminiszter megerősítette: Írország támogatja
a
multinacionális
vállalatok adóztatásának megváltoztatását, de ellenzi a 15 százalékos minimális adókulcsot. (MTI)

Az unió felfüggesztette a digitális
adózásra irányuló tervét

ben az Európai Bizottságnak akár
egy sajtóhír is elegendő arra, hogy
az uniós jog megsértését feltételezze, addig ha évtizedes, őshonos
kisebbségi közösségek egészét
megbélyegző európai szégyenfoltról van szó, csak annyit tud mon-

Fotó: archív

dani, hogy a rendelkezésére álló információk alapján az ügy nem kapcsolódik az uniós joghoz” –
fogalmazott.
A képviselő arra is emlékeztetett,
hogy szakértők többször rámutattak: az ingatlanpiacot érintő jog-

ügyletek, illetve a kárpótlások az
uniós tőke szabad mozgásának témájához tartoznak, ezért – szavai
szerint – nem lehet kijelenteni, hogy
azok nem érintik az uniós belső piacot.
Vincze Loránt közölte: úgy döntött, addig tér vissza a kérdésre,
amíg az Európai Bizottság „színt
nem vall” a Benes-dekrétumok
ügyében.
A második világháború utáni
csehszlovák államiságot megalapozó dekrétumokat Edvard Benes
egykori köztársasági elnök hozta a
nemzetállam megteremtése érdekében. A több mint száz határozatból
13 az ország területén élő németek
és magyarok kollektív bűnösségét
rögzítette, és ez alapján megfosztotta a két közösséghez tartozókat
alapvető polgári jogaiktól és vagyonuktól.
A szlovák parlament 2007-ben,
három évvel az uniós csatlakozást
követően határozatban erősítette
meg a dekrétumok sérthetetlenségét, majd a parlament alkotmányügyi bizottsága 2018-ban ugyanezt
tette. (MTI)

Az EU meghosszabbította az Oroszország
elleni gazdasági szankciókat

Az Európai Unió újabb fél évvel meghosszabbította az Oroszország ellen bevezetett gazdasági
szankciókat, mivel nem történt előrelépés a minszki
megállapodások végrehajtásában – közölte az uniós
Külügyi Tanács hétfőn.
A szankciókat az EU az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedésekre válaszul vezette be
2014 júliusában, eredetileg egyéves időtartamra,
majd 2014 szeptemberében megerősítette őket.
A tagállami vezetők 2015. márciusi ülésükön a
szankciók időtartamát a normandiai négyek – Oroszország, Ukrajna, Németország és Franciaország –
által 2015 februárjában tető alá hozott minszki megállapodások teljes körű végrehajtásához kötötték.
Mivel erre nem került sor, és tekintve, hogy a megállapodások maradéktalan végrehajtása még mindig

várat magára, a tagállami külügyminiszterek az egynapos brüsszeli ülésükön további hat hónapra, 2022.
január 31-ig meghosszabbították az intézkedéseket.
A meghosszabbított gazdasági szankciók egyebek
mellett a pénzügyi ágazatot érintik, korlátozzák bizonyos orosz bankok és vállalatok hozzáférését az
EU elsődleges és másodlagos tőkepiacaihoz, és megtiltják a pénzügyi segítségnyújtást. Emellett a fegyverkiviteli és -behozatali tilalomra, a kettős
felhasználású termékek katonai célokra vagy oroszországi katonai végfelhasználók részére történő kivitelére terjed ki, továbbá korlátozza Oroszország
hozzáférését a kőolajtermeléshez és -feltáráshoz felhasználható egyes érzékeny technológiákhoz és szolgáltatásokhoz. (MTI)

Románia államadóssága a bruttó hazai termék
(GDP) csaknem 50 százalékát tette ki április végén –
közölte vasárnap a pénzügyminisztérium.
A szaktárca közlése szerint a negyedik hónap
végén az államadósság a GDP 49,9 százalékát tette
ki, ami 2,6 százalékponttal nagyobb a 2020 végén
mért 47,3 százaléknál.
Az államadósság értéke abszolút értékben elérte az
526,7 milliárd lejt, ebből 16,79 milliárd lej volt a
rövid lejáratú adósság, a többi közép- és hosszú távú
tartozás.
Az államadósság legnagyobb része, 446,504 milliárd lej értékben, államkötvényekben testesült meg.
A hitelek jelentős részét a kormányzat vette fel, míg

az önkormányzatok adóssága 15,774 milliárd lejre
rúgott. A külföldi román államadósság a GDP 25,4
százalékát teszi ki és eléri a 267,22 milliárd lejt.
Az államadósságot főleg az növelte tavaly, hogy a
koronavírus-járvány miatt a kormány hatalmas hiteleket vett fel. Ezek összértéke elérte a mindenkori
román kormányok által az elmúlt harminc évben felvett hitelek egyharmadát. Emiatt tavaly rekordmagasra, 9,79 százalékra ugrott az államháztartás
GDP-arányos hiánya.
Öt éve, 2015-ben a román államadósság a GDP
37,8 százalékát tette ki, 2018-ban 34,7 százalékra
csökkent, majd onnan nőtt az április végi 49,9 százalékra. (MTI)

Romániában 26 százalékkal, 29,925 milliárd euróra nőtt az export az idén az első öt hónapban a tavalyi év azonos időszakához mérten – közölte hétfőn
az országos statisztikai intézet.
A behozatal némileg lassabban, 24,6 százalékkal,
38,762 milliárd euróra nőtt, így a román külkereskedelmi mérleg hiánya 8,837 milliárd euró volt, 1,477
milliárd euróval nagyobb, mint az előző év azonos
időszakában.
Májusban az export 58,5 százalékkal, 5,959 milliárd euróra nőtt, az import 54,2 százalékkal, 7,731
milliárd euróra emelkedett. Így a külkereskedelmi

mérleg hiánya 1,772 milliárd euró volt. Románia külkereskedelme mintegy háromnegyedét az Európai
Unió tagállamaival bonyolítja le, a kivitel és behozatal legnagyobb részét (a kivitel több mint 48 százalékát és a behozatal csaknem 37 százalékát) járművek
és szállítóeszközök teszik ki. Románia külkereskedelmi mérlegének deficitje tavaly egész évben 18,387
milliárd euró volt, ami 1,088 milliárd euróval haladta
meg a 2019-es adatot. A kivitel 2020-ban 9,9 százalékkal, 62,175 milliárd euróra csökkent, a behozatal
6,6 százalékkal, 80,562 milliárd euróra mérséklődött.
(MTI)

Megközelítette a GDP felét az államadósság
április végén

Jelentősen nőtt az export az első öt hónapban
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AKOVÁCSPÉKSÉGBŐVÍTI CSAPATÁT. Marosszentgyörgyre,
az új bemutatóüzletünkbe, ami egyben kávézó is, személyzetet alkal-

mazunk. Ha Ön kedves, ápolt és lelkiismeretes, akkor a csapatunkban

a helye. Részletekért hívja az alábbi telefonszámok egyikét: 0770595-255, 0733-052-106. (65759-I)

AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz személyzetet a következő munka-

ASURTECműszakibarkácsáruház
a következő
állások betöltésére

keresmunkatársakat:

körökbe: RAKTÁROS, GÉPKOCSIVEZETŐ, SZELETELŐ. Bővebb felvilágosítás a 0735-543-042-es telefonszámon 8-17 óra között.

(22711-I)

AzALLCOLORSSERVKFT. személyzetet alkalmaz. A munka
megnevezése: a minőség terén szakképzett MÉRNÖKÖT, CSO-

PORTVEZETŐT, SZAKKÉPZETT – SZAKKÉPZETLEN MUNKAVÁLLALÓT. Munkaidő: három műszak. Előnyök: vonzó fizetés,

biztosított a közlekedés, étkezési utalványok, teljesítménybónuszok,

ünnepi utalványok, régiségbónusz, magán-egészségbiztosítás. Az öné-

letrajz személyesen nyújtható be a társaság székhelyén: Allcolors Serv

Kft. – Vidrátszeg-Nyárádtő, Ipari Park 1/G/5. szám, Maros megye.
Tel. 0726-684-518. (p.-I)

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

LAKÁS
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0771-653905. (-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást, bármilyen kisebb javítást
és mindenféle más munkát. Tel.
0721-443-518. (12444-I)
MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502.
(12500-I)

ENGEDÉLYEZETT
cég
vállal
tetőkészítést
bármilyen
anyagból,
mindenféle
kisebb
javítást,
cserépforgatást, ácsmunkát, festést,
vakolást, bádogosmunkát, régi épület
lebontását, szigetelést. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0736-270-341. (11688)

Kegyelettel és fájdalommal
emlékezünk
július
14-én
id. KLACSMÁNYI LÁSZLÓRA
halálának harmadik évfordulóján. Emlékét mindig őrizni fogjuk
szívünkben. Bánatos szerettei.
(12476-I)

VÁLLALUNK
bontást,
festést,
teraszkészítést,
padlóés
falicsemperakást, tetőjavítást, takarítást.
Tel. 0747-816-052. (12466)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és
alumíniumredőnyöket,
szalagfüggönyöket,
belső
redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (12427)
HÁZAK teljes felújítása bádoglemezzel, cserépforgatás, tetőfedés bármilyen anyaggal, új tetők készítése,
szigetelés, kisebb munkák. Tel. 0759882-220. (12479)
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12375-I)
VÁLLALUNK tetőfedést, tetőjavítást,
tetőfelújítást, teraszkészítést, ácsmunkát, bádogosmunkát, cserépforgatást, teljes tető elkészítését, belső
munkát, festést, glettolást, parkettlerakást, belső gipszkartonozást. Garanciális munka, számla. Tel.
0747-318-469. (12329-I)

*sofőrt3,5tonnáskocsiraárukiszállításra
Amitkínálunk:
–vonzófizetés+bónuszokésebédjegy
–speciálisképzések
–karrierlehetőség

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet benyújtani,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni: surtec@surubtrade.ro

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (65756-I)

ELADÓ magánház a marosszentgyörgyi Erdőalja utcában: két szoba,
konyha, előszoba, fürdő, pince. Tel.
0751-133-064, 0749-073-644, 16 óra
után. (12473-I)

MINDENFÉLE

*eladókat

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel és szeretettel
emlékezünk REND ROZÁLIÁRA,
a drága édesanyára, nagymamára, dédanyára, a mezőbándi
számtan szakos tanárnőre halálának első évfordulóján. Nyugodj
békében! Férje, négy gyereke és
családjuk. (12498-I)

ELHALÁLOZÁS
Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték őt, hogy szerettünk,
dr. MELLAU MELÁNIA
szül. Duha
Dózsa György község nyugalmazott körzeti főorvosa hamvait július 16-án, pénteken 12 órától
helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi katolikus temetőben, a családi sírba.
Kérjük a résztvevőket, hogy részvétük jeléül, ha szeretnének, egy
szál virágot hozzanak koszorú
helyett.
A gyászoló család. (12492-I)

Szomorú szívvel értesítjük mindazokat, akik el szeretnék kísérni
utolsó útjára
ZOLTÁN ILDIKÓ
magyartanárnőt,
hogy hamvait július 15-én, csütörtökön 15 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásárhelyi római katolikus temető
felső kápolnájából.
A temetési szertartást követően
gyászmise 17 órától a Szent
Antal minorita templomban (Köteles Sámuel utca).
Nagyon szívesen fogadunk koszorúmegváltást a neki oly kedves minorita templom javára.
A gyászoló család. (sz.-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após és nagytata,
TÖRÖK GYULA
szabómester
életének 76. évében türelemmel
viselt betegség után elhunyt.
Drága halottunk temetése július
14-én délután 3 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben.
Nyugodj békében, drága tata!
A gyászoló család. (12491-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorú szívvel búcsúzunk
drága, áldott barátnőnktől,
szomszédnőnktől,
RÁDULY
ANIKÓTÓL, akinek szép emléke
mindig
megmarad
a
szívünkben.
Drága
gyermekeinek
és
unokáinak küldjük szívbeli
együttérzésünket,
őszinte
részvétünket sok szeretettel.
A Bucsin utca 14. szám alatti
barátai, szomszédai részéről.
(12490-I)

AMarosvásárhelyi
TransilvaniaRepülőtér
állást hirdet

• a repülőtériutastájékoztatóimunkakörbetöltésére (egy állás) – COR-kód 432305.
A versenyvizsga időpontja: július 28., 10 óra.
• kétvillanyszerelőiállásra– COR-kód 741307.
A versenyvizsga időpontja: július 27., 10 óra.

Bővebben a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.
„Hatalmas titka volt jóságos lelkednek,
mosoly, hit és tiszta szeretet.
Köszönjük, hogy a lelked a lelkünkbe írtad,
nincs hatalma felettünk a sírnak.
Örök az arcod, nem száll el a
szavad,
minden mosolyod a lelkünkben
marad.”
Fájó szívvel emlékezünk 2021.
július 14-én
id. NAGY JÓZSEFRE
halálának tizenegyedik évfordulóján.
Szép emlékét szeretettel őrzi felesége és három gyermeke családjukkal együtt.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (12493-I)

Szívünk legmélyebb fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó
édesanya, szerető nagymama,
dédnagymama, rokon és jó
szomszéd,
özv. RÁDULY BÉLÁNÉ
szül. Fábián Anna
életének 94., özvegységének
2. évében, 2021. július 12-én,
türelemmel viselt betegség
után elhunyt.
Szeretett halottunkat július 14én, szerdán 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi római katolikus temető felső kápolnájából,
református szertartás szerint.
Határtalan jóságodért és szeretetedért nyugalmad legyen
csendes! Emléked szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család. (12485-I)
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