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Fejlődnek a tanintézmények

Felszerelést és épületeket is korszerűsítenek

Közösségi Szféra

Egyedi és minifesztivál – és ez így jó.
A Szféra nem való mindenkinek,
olyasmit kínál, ami a nagy tömegek
számára talán érthetetlen vagy értelmezhetetlen, ugyanakkor éppen ezzel
hódította meg az újdonságra vágyó,
kísérletező kedvű, művészetkedvelő,
és legnagyobb részt értelmiségi ifjabb
(és idősebb) generációk szívét.

____________5.
Az országban
egyedi
fémnyomtatót
helyeznek üzembe

Székelyudvarhelyen az Opti Metal
startup vállalkozás Romániában elsőként helyez üzembe ADAM technológiával működő (Atomic Diffusion
Additive Manufacturing) fém 3D nyomtatót. Az innovatív kezdeményezés
forradalmasítja az egyedi fém alkatrészek gyártását az országban.

Folyik az iskolák felújítása

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 29.610.555 lej értékű finanszírozási szerződést ír alá, miután jóváhagyták az
„Iskolai táblagépek és egyéb, az online oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése Marosvásárhelyen” című projekthez kapcsolódó finanszírozási kérelmet. A projekt révén
11.362 diák és 1293 tanár részesül majd eszköztámogatásban. Továbbá 670 marosvásárhelyi iskolai tantermet látnak
el az online tanfolyamok lebonyolításához szükséges logisz-

Forrás: Soós Zoltán Facebook-oldala

tikával. Számszerűen 11.362 darab táblagépről van szó –
amelyek rendelkeznek internethozzáféréssel –, 1293 laptopról, 608 webkameráról, 670 interaktív tábláról és 639 vezeték nélküli útválasztóról.

Nagy-Bodó Szilárd

(Folytatás a 4. oldalon)

Benedek István

____________6.
Carlao:
Gyakran gondolok
Marosvásárhelyre

A 2004-ben alakult és időközben letűnt City’us teremlabdarúgóklub legsikeresebb játékosa volt Carlos Alberto
Alves Ferreira, akit Carlaóként ismertek sportberkekben. A brazil kapus
2008-ban került Marosvásárhelyre,
ahol hét bajnoki címet és ugyanennyi
Románia-kupát nyert a hajdani élvonalbeli csapat színeiben.

____________9.

Csontvázak
a szekrényből

A helyzet fokozódik – állapítaná meg joggal Virág elvtárs, a kormányfőhöz kötődő botrányok sorát látva. Kezdetben volt egy diákkori ittas vezetés, ami semmiképp sem szép, de kellő enyhítő
körülmények mellett még elmegy, pláne, ha az emberfia megbánást
is tanúsított. Viszont egy pénzügyi karriert építgető ember esetében
egy rendezetlen banki tartozás elől kereket oldani már sokkal súlyosabb, ez már túlmegy a megbocsátható határon. Mivel a képzettsége
okán pontosan tisztában kellett lennie az ügy jogi és erkölcsi vonzataival, ez alapjaiban kérdőjelezi meg a fegyelmezettségét, és megsemmisíti a szavahihetőségét, de ami ennél sokkal rosszabb, az
országét is, ahol ilyen múlttal pénzügyi tárcát és kormányt lehet vezetni. És ezért nem csak az illető a felelős, hanem azok is, akiknek a
dolga lett volna a feddhetetlenségéről meggyőződni.
Itt már feltevődik a kérdés, hogy az adófizetők pénzén tartott külföldi hírszerző szolgálatnak vajon nem tűnt fel, hogy a szépreményű
ifjú gazdasági szaki a közúton és a saját szakterületén is a bíróságok
látókörébe tévedt? Ha nem vették észre, a szolgálatot felügyelő döntéshozóknak illene kérdőre vonni őket. De akár az is meglehet, hogy
tudtak a dolgairól, csak az információt célzatosan használták fel,
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________ 2021. augusztus 18., szerda
18., szerda

A Nap kel
6 óra 24 perckor,
lenyugszik
20 óra 28 perckor.
Az év 230. napja,
hátravan 135 nap.

Ma ILONA,
holnap HUBA napja.
HUBA: régi magyar személynév,
jelentése bizonytalan. A hét honfoglaló vezér egyike viselte ezt a
nevet.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. augusztus 17.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 21 0C
min. 15 0C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9232

4,1809
1,4007
241,2066

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Dr. Pokorny László fogadóórája

Augusztus 18-án, ma 9 órától Marosvásárhelyen, a Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely u. 7.
szám, C épület) szociális és környezetvédelmi kérdésekben
tart fogadóórát dr. Pokorny László megyei tanácsos.

Csomortáni Gál László kiállítása

A Szovátai Teleki Oktatási Központ szervezésében augusztus 19-én, csütörtökön 17 órakor nyílik meg a Csomortáni
Gál László munkáiból válogatott „...szárnya alatt Szent
oltár…” című kiállítás. Az eseménnyel több mint ezeréves
történelmünkre emlékeznek, és az augusztus 20-i Szent István-napi ünnep kapcsán tisztelegnek a szervezők. A művész tevékenységét, munkáit Nagy Miklós Kund méltatja, a
tárlat helyszíne: Hotel Teleki, Szováta, Rózsák útja 147.

Elkezdődött a beiratkozás
a kántor-tanítóképzőbe

Augusztus 16-tól, hétfőtől lehet beiratkozni az Erdélyi Református Egyházkerülethez tartozó kántor-tanítóképzőbe,
amely a Károli Gáspár Református Egyetem székhelyen kívüli tagozata. A tanító-óvodapedagógus szak nappali tagozatán tandíjmentes helyekre, a levelező tagozaton részben
költségtérítéses helyekre várják a jelentkezőket. Levelező
tagozaton kétéves posztliceális rendszerű kántorképzésre
is lehet jelentkezni, amelyen megszerezhető az egyházkerületi kántori oklevél. A kántor szakot a református, római
katolikus, unitárius, evangélikus és baptista felekezetű hallgatók közül bárki felveheti. A jelentkezés és beiratkozás
szeptember 4-ig tart, az alkalmassági vizsgákra szeptember
14-én kerül sor. Érdeklődni lehet a 0737-789-930-as telefonszámon
9–13
óra
között,
illetve
a
kantortanito@gmail.com e-mail-címen.

Orbán Irén kiállítása
a Toldalagi-palotában

Augusztus 31-ig Orbán Irén naiv művészeti kiállítása tekinthető meg Marosvásárhelyen, a Néprajzi és Népművészeti
Osztály I. emeleti kiállítóterében, a Maros megyei vásárok
és falvak világa című, állandó kiállítást követő termekben.

Terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 30-a és szeptember
10-e között 12 napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-,
játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Helyszín:
Magyarózd, Terápiás Otthon (Marosludastól 15 km-re). Jelentkezési határidő: augusztus 26. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni Deé Lukács Évától lehet a 0265254-460-as telefonszámon.

Tekerj egy jó célért!
– szeptemberben

A Marosszéki Közösségi Alapítvány szeptember 18–19-én
újra megszervezi a Tekerj egy jó célért! nevű jótékonysági
kerékpáros akciót. A támogatandó projektek felíratása lezárult, az adományozók 15 nemes célt karolhatnak fel az oktatás, a kultúra, az egészségügy, a környezetvédelem, a
sport, valamint a szociális szolgáltatások területéről. A projektekről az elkövetkezőkben a Marosszéki Közösségi Alapítvány, illetve az esemény Facebook-oldalán lehet
tájékozódni.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Az RMDSZ sürgősségi rendelettel fogadtatná el
az Anghel Saligny településfejlesztési programot

Kelemen Hunor elutasította azt az újságírói felvetést,
Az RMDSZ azt javasolta a koalíciónak, hogy az
miszerint
a helyi fejlesztésekre szánt összegek önkormányAnghel Salignyról elnevezett településfejlesztési
zatok
közötti
szétosztásakor politikai szempontokat is fiprogramot a költségvetés-kiigazítás előtt, sürgyelembe vehet majd a kormány.
gősségi rendelettel fogadja el a kormány.

Erről a kormánypártok vezetőinek hétfő esti tanácskozása után számolt be Kelemen Hunor szövetségi elnök. A
miniszterelnök-helyettes kifejtette: a program elindításához költségvetési előirányzatra van szükség. Ezért még a
költségvetés kiigazítása előtt, sürgősségi rendelettel kellene elfogadni, hogy az idén el lehessen indítani.
Kelemen Hunor elmondta, „rendben lévőnek” tartja az
USR politikusa, Anca Dragu szenátusi házelnök javaslatait
a településfejlesztési program keretében benyújtott pályázatok ellenőrzésére és a beruházások kivitelezésének nyomon követésére, és ezeket is belefoglalják a sürgősségi
rendeletbe.
Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, maga is annak a híve,
hogy a településfejlesztésre szánt összegekre átlátható kritériumok szerint pályázhassanak az önkormányzatok.
„Mindenki abban érdekelt, hogy a helyi közösségek számára hasznos, hatékony beruházások történjenek” – jelentette ki.

„Sem a polgármestertől, sem az adott település lakóitól
nem kérsz párttagkönyvet, amikor beruházásokra készülsz.
Nem kérsz az autópálya-építés vagy kisebb-nagyobb közúti infrastruktúra-fejlesztés előtt sem. Ez rendkívül nagy
ostobaság lenne. A közigazgatásba, befektetésekbe nem
kevered bele a politikát” – jelentette ki az RMDSZ elnöke.
A miniszterelnök-helyettes kifejtette, hogy az Anghel
Saligny-programra szükség van, mert több mint 22 ezer
megyei út és több mint 27 ezer községi út korszerűsítésre
szorul, a települések 57 százaléka nincs csatornázva, 29
százalékának nincs ivóvízhálózata.
Hozzátette, hogy az eredeti elképzelésekhez képest a
programot leszűkítették, így kizárólag az utak korszerűsítésére, a víz és a földgáz bevezetésére, illetve csatornázásra
pályázhatnak finanszírozásért a helyi önkormányzatok.
„Jelenleg a lakosság 50 százaléka nem fér hozzá a földgázszolgáltatáshoz, ami a 21. században Románia potenciálját tekintve megengedhetetlen” – jelentette ki Kelemen
Hunor. (Agerpres)

25 év patinája – Marton Erzsébet tárlata

25 év patinája című tárlatán mutatja be Marton kiállítás augusztus 25-én, szerdán délután 5 óraErzsébet préselt virágokból készült legújabb alko- kor nyílik a marosvásárhelyi Deus Providebit
tásait. A különleges szépségű képeket felvonultató Házban.

Diakóniai szolgálat az idősekért

Az egyedülálló idősek gondjain Nyárádgálfalva településein a Caritas beteggondozói révén enyhítenek, ehhez a
szolgáltatáshoz a helyi önkormányzat is hozzájárul. Amint
a községvezető hangsúlyozta, feltételként szabták meg,
hogy községbeli alkalmazott legyen a beteggondozó, ezáltal is állást biztosítanak a helybélieknek. Hasonló egyezséget kötöttek az őrző-védő céggel, két községbeli
személyt alkalmaztak az éjjeli őrség biztosítására. Eddig
csak a közintézményeken voltak térfigyelő kamerák, ezt
most kiterjesztik, és az önkormányzat költségvetéséből a

RENDEZVÉNYEK

Szent István-napi ünnepség

Augusztus 20-án a Pro XXI Alapítvány és Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szervezésében a marosvásárhelyi nyári színpadon Szent István-napi
ünnepséget tartanak. Az esemény 18 órakor kezdődik
a Keresztelő Szent János-plébánián ünnepi szentmisével, majd 19 órakor folytatódik az új kenyér szentelésével. Fellép a Hiding Place együttes, Berekméri
Réka népdalénekes és a Csillagfény néptáncegyüttes.
Műsorvezető Kilyén Ilka Magyar Örökség díjas színművész.

Virginia Zeani Operafesztivál

Augusztus 20-a és 22-e között ismét Marosvásárhely
látja vendégül a negyedik Virginia Zeani Operafesztivált. Az operafesztivál első előadását Magyarország
nemzeti ünnepének ajánlja – a koncertre a Vártemplomban kerül sor 20-án, pénteken 19.30-tól. A rendkívüli orgonahangversenyt Mozart Koronázási miséje
követi Traian Ichim vezényletével, Garai Zsolt orgonaművész, valamint a brassói és a kolozsvári operaházak
művészeinek közreműködésével. 22-én, vasárnap 19
órakor a Kultúrpalotában a fesztivál záróelőadásaként
Gaetano Donizetti Szerelmi bájital című műve van műsoron Ştefan von Korch tenor és Kolcsár Katalin szoprán vendégszereplésével.

község településeinek be- és kijárataihoz is térfigyelő kamerákat szerelnek.
Az elöljáró elmondása szerint míg mandátuma első
éveiben négyszáz személynek folyósítottak szociális segélyt, ezt a számot sikerült háromra csökkenteni. Mint
kifejtette, a törvény által biztosított feltételekhez kötötték a segélyek folyósítását, és mivel azokat a segélyben
részesülők nem voltak hajlandók teljesíteni, megvonták
a juttatást, és lassan elmaradoztak az igénylések is.
(szer)

Szimfonikus rockkoncert
a várban

Augusztus 22-én, vasárnap 18 órától a Viţa de Vie
együttes szimfonikus rockkoncertet tart a marosvásárhelyi várban. A különleges vizuális hatásokkal megrendezésre
kerülő
koncert
díszmeghívottja
a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia. A zenei eseményt
az Awake fesztivál szervezői valósítják meg. A részvételhez egy ingyenes belépőjegyet kell letölteni az alábbi
linken: https://www.iabilet.ro/bileteawake-presents-vitade-vie-în-corzi-64963/. Bővebb tájékoztatás az esemény Facebook-oldalán található.

Kosárfonó tábor

A Spectrum Színház és a nyárádszentsimoni Harangláb Kulturális Egyesület Nyárádszentsimonban négynapos kosárfonó tábort szervez augusztus 25-e és
29-e között. Oktató: Ráduly János kosár- és vesszőfonó mester, a népművészet mestere. Ajánlott alsó korhatár: 16 év. Részvételi díj 450 lej, ami tartalmazza a
szállást négy éjszakára parasztházban, az étkezést
helyi, biogazdaságból származó alapanyagból, valamint az oktatást és az alapanyagot. Jelentkezni és további részletekért érdeklődni Adorjáni Rékánál a
0745-820-944-es számon, Menyhárt Csabánál a 0745517-095-ös telefonszámon, vagy levélben az
office@spectrumszinhaz.ro címen lehet. A tábort a Hagyományok Háza támogatja
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Egy második amerikai bírósági ügy miatt is támadják
a miniszterelnököt
A két évtizeddel korábbi ittas vezetésért kiszabott
büntetés mellett egy második – felmentéssel végződött – amerikai bírósági ügy miatt kezdték támadni hétfőn az ellenzéki politikusok és egyes
koalíciós partnerek is Florin Cîţu miniszterelnököt.

A kormányfőt már szombati – a múlt héten kitudódott ittas
vezetéssel kapcsolatos – magyarázkodó sajtóértekezletén
megkérdezték az újságírók arról, hogy miért szerepel a neve
egy másik, 2008-ban bejegyzett bírósági ügyben is az amerikai Iowa államban. Cîţu akkor azt mondta: nem tudja, milyen
ügyről van szó, akkor már Romániában élt, és őt nem értesítették az ellene indult ügyről.
Amikor arról kérdezték, miből fizette ki az ittas vezetésért
kirótt tetemes bírságot és az ügyvéd honoráriumát, Cîţu azt
mondta: eladta autóját és „azt hiszi”, bankkölcsönt is felvett.
Hasonló bizonytalan választ adott arra is, hogy visszafizettee később a bankhitelt: „úgy gondolom, igen” – válaszolta a
kormányfő.
A Mediafax hírügynökség által közétett amerikai bírsági
ügyirat szerint Florin Cîţut egy végrehajtó cég perelte be
2008-ban. A polgári perben 9755 dollárt akartak kifizettetni
vele, amiért állítólag nem törlesztette a Maryland National
Banknak 6700 dolláros tartozását. Hét hónappal később a bíróság „ideiglenesen” elutasította a keresetet, a végrehajtó cég
pedig nem indította újra az eljárást.
“Hogyan lehet még megbízni egy olyan emberben, aki nem
vállalja a felelősséget tetteiért? Ahogy átvert korábban egy
amerikai bankot, majd eltűnt, Florin Cîţu ma ugyanúgy veri
át a románokat: a GDP 50 százalékára rúgó, rekordméretű
adósságba veri az országot, és ismét meg fog lépni” – írta hét-

főn közösségi oldalán az ellenzék vezére, Marcel Ciolacu, a
PSD elnöke.
A PNL elnöki tisztségére pályázó Cîţut párton belüli fő riválisa, az újabb pártelnöki mandátumra pályázó Ludovic
Orban házelnök bocsánatkérésre szólította fel, amiért az államfő és választói elől is eltitkolta amerikai bírósági ügyeit.
A média úgy tudja, hogy a koalíciós kormányban részt vevő
USR-PLUS szövetség egyes – a kormányfővel egyéb ügyek
miatt is feszült viszonyban lévő – politikusai Cîţu leváltását
követelik a PNL-től.
Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke azonban megvédte Cîţut. A hétfői, zárt ajtók mögött lezajlott koalíciós egyeztetés után úgy nyilatkozott: Cîţu
évtizedekkel korábbi amerikai bírósági ügyei a magánéletéhez
tartoznak, azok egyáltalán nem mérvadóak a kormányzás
szempontjából.
„A koalíció akkor végzi jól a munkáját, ha eredményeket
tud felmutatni. Ha ez nem sikerül, az senkinek sem jó, de
annak semmiképp sem az lesz az oka, ami 20 évvel korábban
az Egyesült Államokban történt” – mondta az RMDSZ elnöke.
Kelemen Hunor szerint Cîţu tájékoztathatta volna az esetről
politikai partnereit, de a maga részéről nem neheztel rá, amiért
ezt nem tette meg.
Cîţu a bankszektorból érkezett a politikába. Amerikai felsőfokú tanulmányait követően 2001-től két évig az új-zélandi
jegybankban, 2002-2005 között az Európai Beruházási Bankban, majd a holland ING romániai leánybankjában dolgozott.
(MTI)

Meghaladta az ellenzék népszerűsége
a kormánypártokét

Jelentősen csökkent a jobbközép kormánykoalíciót
alkotó pártok népszerűsége, míg az ellenzéké növekedett az utóbbi hónapokban, és jelentősen meghaladta a kormánypártokét – derült ki egy friss
felmérésből, amelyet kedden ismertetett az Adevărul hírportál.

A lap a Politico.eu honlap által – több közvélemény-kutató
intézet felméréséből – kiszámított adatsorát ismertetve azt írja:
a decemberben alakult koalíciós kormány legnagyobb pártja,
a PNL nyolc százalékpontot veszített népszerűségéből az
utóbbi fél évben, és ma már a választók alig 18 százaléka adná
rá voksát.
Koalíciós partnere, az USR-PLUS szövetség 15 százalékról
12-re esett vissza, a koalíció harmadik pártját, az RMDSZ-t
pedig öt százalékon mérték.
A három kormánypárt által összesített 35 százalék most már
jelentősen elmarad a parlamenti ellenzék két pártjára – a 34

százalékon mért PSD és a 14 százalékra taksált AUR – szavazni szándékozók összesített 48 százalékától. A lap szerint a
kormánypártok hanyatlása és az ellenzék erősödése májustól
vett lendületet.
A tavaly decemberi parlamenti választásokon a PSD végzett
az élen a szavazatok 29 százalékával, de – szövetségesek híján
– nem tudott kormánytöbbséget gyűjteni maga köré, így a 26
százalékos támogatottságú PNL és szövetségesei alakítottak
kormányt.
A PSD a szerinte elhibázott járványügyi intézkedések, a
közalkalmazotti bérek és a nyugdíjak befagyasztása, illetve az
államadósság gyors emelkedése miatt támadják a kormányt,
miközben a kormánypártok felől érkező hírek nem a jobbközép kormánykoalíció által beígért reformokról, hanem a koalíciós pártok közti súrlódásokról, illetve a tisztújításra készülő
PNL-ben és USR-PLUS-ban dúló belharcokról szólnak.
(MTI)

El Confidencial: Románián keresztül vezet
az afgán menekültek útja Nyugat-Európába

A magyar és a horvát határvédelem megerősítése
miatt megváltozott az afgán menekültek útvonala,
és már a megengedőbb Románián keresztül próbálnak bejutni az erődítménnyé vált Európába – írta
kedden a román G4Media hírportál a spanyol El
Confidencial című lapnak a „román útvonalról” írt
cikkét ismertetve.

A spanyol lap bukaresti tudósítója a román határrendészet
és az uniós határvédelmi ügynökség (Frontex) adataira és magyarázatára alapozza megállapítását. Az idei év első felében
megháromszorozódott (8758-ra emelkedett) a román határokon elfogott határsértők száma 2020 első feléhez képest. A
Frontex szerint az első fél évben 3200 afgán határsértőt fogtak
el az európai uniós határokon, 41 százalékkal többet, mint a
tavalyi év első felében. Az afgán menedékkérők száma az
utóbbi három hónapban 33 százalékkal emelkedett.
A lap megkeresésére adott válaszában a román határrendészet egyrészt a járványügyi előírások lazulásának tulajdonítja
a migránsok számának emelkedését, egy másik lehetséges magyarázatként pedig a Nyugat-Balkánon keresztül haladó migráció útvonalának megváltozását említi.
A többnyire Szerbia felől érkező migránsok menedéket kérnek a bukaresti hatóságtól, amikor elfogják őket a román határrendészek, hogy elkerüljék visszatoloncolásukat –
magyarázta az El Confidencial. Az idei első negyedévben két
és félszeresére emelkedett a román bevándorlási hivatalhoz
benyújtott menedékkérelmek száma a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.

A lap összehasonlításképpen megjegyzi: csak Bulgáriában
volt a romániainál jelentősebb (több mint 350 százalékos) növekedés a menedékkérelmek tekintetében. Horvátországban
alig 13 százalékkal nőtt, Magyarországon pedig 85 százalékkal
csökkent a menedékkérelmek száma az Európai Unió adatai
szerint. A migránsok azonban nem akarnak Romániában vagy
a környező országokban maradni: Ausztriába, Németországba
vagy Franciaországba próbálnak eljutni, ahol őket támogató
közösségek élnek és a menekülteket a romániainál sokkal vonzóbb állami juttatásokkal segítik. A Románia által nyilvántartásba vett menedékkérők ezért rendre megszöknek a befogadó
központokból, a szerb-román-magyar hármas határ térégében
– elsősorban Temesvár elhagyott épületeiben – gyűlnek össze,
és várják az alkalmat, hogy teherautók rakterében elbújva megpróbáljanak illegálisan átjutni a román-magyar határon.
A román kamionsofőrök ezért már inkább nem állnak meg
a nyugati határ közelében lévő parkolókban, elkerülendő,
hogy a migránsok feltörjék a vámzárat. Többnyire bolgár és
török gépkocsivezetőkkel történik ilyesmi, mivel be kell tartaniuk a törvény által előírt kötelező pihenőidőt – idézte az El
Confidencial az egyik román kamionsofőrt.
Az embercsempészek számára ez migránsonként ötezer
eurós üzlet – emelete ki alcímében a spanyol lap cikkét ismertető hírportál. Legutóbb július 29-én buktattak le Romániában
egy nemzetközi bűnszövetkezetet, amely közel ötszáz illegális
bevándorlót csempészett a Törökország-Görögország-Szerbia
(Bulgária)-Románia-Magyarország-Ausztria útvonalon Németországba – emlékeztet a G4Media. (MTI)

Ország – világ
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Árvízriasztás a folyókon

Erdélyi és moldvai folyókra rendeltek el kedden másodfokú (narancssárga) jelzésű árvízvédelmi készültséget a hidrológusok. A riasztás szerint szerdán 16
óráig a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet többek között a Maros (Hargita, Maros és
Beszterce-Naszód megye), a Kis-Küküllő (Hargita,
Maros és Fehér megye) és a Nagy-Küküllő (Hargita,
Maros, Szeben és Fehér megye) vízgyűjtő medencéiben. Elsőfokú árvízriasztás van érvényben a
Maros Fehér, Szeben és Hunyad megyei szakaszain
is. (Agerpres)

Összehívta az elnök
a Legfelsőbb Védelmi Tanácsot

Klaus Iohannis államfő szerdán 16 órára összehívta
a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését. Az elnöki hivatal kedden közölte: az ülésen az afganisztáni biztonsági helyzet romlása, illetve ennek
Romániára gyakorolt hatásai is napirenden lesznek.
(Agerpres)

6,5 százalékkal nőtt a gazdaság
az idei első fél évben

A nyers adatok szerint 6,5 százalékkal nőtt a bruttó
hazai termék (GDP) az idei első fél évben 2020
ugyanazon időszakához viszonyítva, a szezonálisan
kiigazított adatok szerint pedig 6,2 százalékos a növekedés – közölte keddi becslésében az Országos
Statisztikai Intézet (INS). Az idei második negyedévben az előző három hónaphoz képest 1,8 százalékkal, 2020 második negyedévéhez mérten pedig 13,6
százalékkal nőtt a román GDP volumene a szezonálisan kiigazított adatok szerint. A nyers adatok szerint
13 százalékos az április–június közötti növekedés a
tavalyi második három hónaphoz viszonyítva – derül
még ki az INS jelentéséből. (Agerpres)

Meghalt a Colectiv-tűzvész
egyik fővádlottja

Meghalt a 2015-ben a bukaresti Colectiv klubban történt tűzvész nyomán indított per egyik fővádlottja, aki
első fokon több mint tizenkét év börtönbüntetést kapott – adta hírül kedden a média. A Digi24.ro hírtelevízió szerint a 44 éves Daniela Niţát hétfőn találták
meg holtan a lakásán, az első jelentések szerint erőszakra utaló nyomok nem voltak a holttestén. Niţa
annak a pirotechnikai cégnek volt a tulajdonosa,
amelytől a Colectiv klub működtetői megvásárolták a
tűzijátékokat, amelyek közül az egyik lángra lobbantotta a szórakozóhelyet. A tűzvészben 65 ember
vesztette életét. A tűzvész éjszakáján 27-en haltak
meg, 150 ember került kórházba. További 38 áldozat
napokkal, hetekkel később halt bele égési sérüléseibe, a füstmérgezés szövődményeibe és a kórházi
fertőzésekbe. A bukaresti törvényszék 2019 decemberében hozta meg az elsőfokú ítéletet, Niţa ítélete
volt a legsúlyosabb, 12 év és 8 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott. A jogerős ítélet – amelynek meghozatalát eddig már többször elnapolta a bíróság –
szeptember végére várható. (MTI)

Csontvázak
a szekrényből

(Folytatás az 1. oldalról)
esetleg az illetőt is kézben tartva időközben. Mert szó,
ami szó, közúti afférjáért a bíróságot megjárt emberünk
karriere nem hétköznapian indult, szinte az egyetem
padjaiból került az új-zélandi jegybankhoz, aztán az európai beruházási bankhoz, majd itthon a piac egyik
kicsi, de komoly presztízsű cégbirodalomhoz tartozó
pénzintézetéhez. Egyik sem kimondottan arról híres,
hogy lámpással keresné a törvénnyel összeütközésbe kerülő ifjú titánokat. Amikor a banki tartozásáért beperelték a tengerentúlon, épp ez utóbbinál volt fontos
székben, mellényzsebből kellett volna tudnia rendezni
az ügyet, de füle botját sem mozdította. Saját állítása
szerint nem is tudott róla, hogy beperelték. Két bírósági
üggyel a rovásán simán felkerült a pártja parlamenti
jelöltlistájára, s a szekrényből a csontvázak csak most
kerültek elő. Az csak az egyik dolog, hogy a liberális
pártban most zajló elnökválasztási kampányra tökéletesen vannak időzítve ezek a botrányok, csakhogy időközben a koalíció népszerűsége is megkopott, a
legújabb felmérés szerint a szocik és aranyos kisöccseik
a szavazatok szinte felét vinnék most, miközben a kormányoldalt 35 százalékra taksálják a felmérők. És ha
van még csontváz a szekrényben, az könnyen hozzájárulhat ezeknek a támogatottsági adatoknak a további
változásához az ellenzék javára. Mert ők most teljes
joggal törhetik a tányérokat a többszörösen is rovott
múltú kormányfő fején. A jól végzett munka elnöki palotában trónoló bajnokának nemcsak a pártjában, de a
szolgálatoknál sem ártott volna rendet tenni a portán,
ám még javíthat a hibán egy selyemzsinórral a kormányfő címére.
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Fejlődnek a tanintézmények

(Folytatás az 1. oldalról)
Az eszközök kapcsán Marosvásárhely polgármesterét, Soós
Zoltánt kérdeztük.
– A projektben szereplő eszközök
mikor fognak megérkezni az iskolákba?
– Jelenleg a vásárlás zajlik. Véleményem szerint az ősz folyamán
meg fognak érkezni az eszközök, és
el fog kezdődni az eljuttatásuk az
iskolásokhoz, valamint – ami szintén fontos – az okostáblák kiosztását is elkezdjük. A cél az lenne,
hogy két éven belül legalább a líceumi osztályokat, és amennyiben lehetőség lesz rá, az 5–8. osztályokat
is felszereljük okostáblákkal. Továbbá zajlik az intézmények korszerűsítése,
hiszen
az
okoseszközök beszerzése mellett
kiemelkedően fontos, hogy a tanítási körülmények valamennyi iskolában elérjék a 21. századi
standardot. Célunk, hogy az összes
iskola civilizált illemhelyekkel rendelkezzen, minden intézmény leellátva
eszközökkel,
gyen
felszerelésekkel, és ne a szülők
pénzéből kelljen az ingatlanokat javítgatni, hanem tudjuk felújítani az
összes marosvásárhelyi iskolaépületet. Ezt már a választási kampány
előtt megfogadtuk. Ennek a folyamatnak a része az eszközbeszerzés,
itt egy pályázatnak a sikeres lezárása után tudtuk elkezdeni a táblagépek beszerzését, és amint ezek
megérkeznek a városba, rögtön elkezdődik a kiosztásuk.

– Hogyan fog lezajlani a kiosztás? Gondolok itt elsősorban az interaktív táblákra és azokra az
eszközökre, amelyeket a tanintézmények kapnak.
– Minden iskola az igényléseknek és a diáklétszámnak megfelelően fog részesülni belőlük.
Jelenleg a beszerzés van folyamatban, mert megnyertük ugyan a pályázatot, de elsősorban le kell
bonyolítani a közbeszerzési eljárást. Miután ez lezárult, kezdődhet
a táblagépek eljuttatása az iskolákba. Több esetben nehezményezték a szülők, hogy miért kell a tanév
végén visszaadni ezeket az eszközöket, de a digitális eszközöknek is
ugyanaz a státusa, mint a tanköny-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

veknek, vagyis tanévzáráskor viszsza kell kerüljenek az iskola tulajdonába. Az új tanév kezdetén pedig
újra a tanulókhoz.
– A táblagépek esetében vannak
olyan diákok, akik előnyben részesülnek? Például a hátrányos helyzetben élők.
– Figyelembe fogjuk venni, de
ebben a tekintetben az iskolákra és
azok vezetőségére hárul a feladat,
hogy megtegyék ezt, hiszen jobban
ismerik a diákok helyzetét. Hozzátenném, azt szeretnénk, hogy az elkövetkezendő három évben minden
iskolának legyen korszerű fűtésrendszere, hiszen Marosvásárhelyen még most is van négy olyan
iskola, ahol csempekályhával van

Vélhetően jövő héten lesz az idei első
költségvetés-kiigazítás

A kormány vélhetően jövő heti ülésén fogadja el a 2021-es év első
költségvetés-kiigazításáról szóló
sürgősségi rendeletet – jelentette
ki hétfő este Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, hozzátéve, a
GDP-arányos költségvetési hiány
nem fogja meghaladni a 7,3 százalékot.

A koalíciós pártok vezetőinek ülését követően a médiának nyilatkozó RMDSZelnök azt mondta, még folynak az
egyeztetések a miniszterek és a kormányfő
között, de ezek néhány napon belül lezárulnak, és feltehetően jövő héten fogadja
el a kabinet az idei év első költségvetés-kiigazítását, amelyet majd egy újabb követ,
vélhetően novemberben.
Kelemen hozzátette, „természetesen az
igénylések nagyobbak, mint a lehetőségek”, meglátása szerint azonban a hétfői
egyeztetést követően rendeződnek az eddigi nézeteltérések.
A miniszterelnök-helyettes azt mondta,
azoknak a minisztériumoknak a büdzséjét
egészítik ki „a lehetőségek függvényében”,
amelyek esetében ez indokolt, és jó az eddigi költségvetés-végrehajtásuk. Példaként
az egészségügyi minisztériumot említette,
de többletalapokban részesül a fejlesztési
minisztérium alárendeltségében működő
Országos Beruházási Vállalat és a helyi
fejlesztések országos programja is.
Az RMDSZ-elnök ugyanakkor leszögezte, a GDP-arányos államháztartási
hiány nem fogja meghaladni a 7,3 százalékot.
Az egészségügy, a fejlesztés,
a pénzügy és az oktatás kapja
a legnagyobb összegeket
Az egészségügyi, a fejlesztési, az oktatási és a pénzügyi tárca kapja a legnagyobb
összeget a költségvetés kiigazításakor a
pénzügyminisztérium honlapján péntek
este közzétett tervezet szerint.
Az egészségügyi minisztérium költségvetését 3,721 milliárd, a pénzügyminiszté-

riumét 3,002 milliárd, a fejlesztési minisztériumét 2,244 milliárd, az oktatási minisztériumét pedig 964,4 millió lejjel toldják
meg.
Az egészségügyi tárca 500 millió lejt
koronavírus elleni vakcina beszerzésére,
1,8 milliárd lejt az egészségbiztosítási alap
kiegészítésére, 50 millió lejt az oltási kampány hatékonyságát növelő intézkedések
finanszírozására fordíthat.
A fejlesztési minisztérium 2 milliárd lejből a Helyi Fejlesztések Országos Programját (PNDL) finanszírozza, 100 millió
lejt pedig az Országos Befektetési Társaságnak (CNI) utal át.
A pénzügyminisztérium által kapott öszszegből 800 millió lej a kormány tartalékalapját gyarapítja, 600 millió lejt az EU
költségvetésébe fizetnek be, 600 millió lejt
különböző állami vállalatok támogatására
szánnak, 1 milliárd lejjel pedig uniós alapokból történő beruházások lebonyolítását
segítik.
A költségvetés-kiigazítás tervezete szerint az európai alapok minisztériumának
760,72 millió lejjel nő a büdzséje, az
energiaügyi minisztérium 650,59 millió
lejes kiegészítést kap. A szállításügyi
tárca 625,7 millió lejjel, a környezetvédelmi 533,8 millió lejjel, a mezőgazdasági 150 millió lejjel, a kutatási tárca
pedig 30 millió lejjel nagyobb összegből
gazdálkodhat.
Ezzel szemben a munkaügyi minisztérium 2,781 milliárd lejjel kevesebbet költ
az eredeti előirányzathoz képest. Ennek az
a magyarázata, hogy az év elején tervezettnél 3,319 milliárd lejjel kisebb összeggel
kell kipótolni a központi büdzséből a társadalombiztosítás költségvetését az utóbbi
bevételnövekedésének
köszönhetően,
ugyanakkor 547,1 millió lejjel növelnék a
munkanélküli-ellátás költségvetését.
A védelmi tárca és a külügyminisztérium költségvetése nem módosul – olvasható a péntek este közzétett tervezetben.
(Agerpres)

megoldva a fűtés. Ez egyrészt alacsony hatékonyságot, és ebből adódóan nagy fogyasztást eredményez,
de ugyanakkor a gyerekek tevékenységét is korlátozza, hiszen közvetlenül égeti el az oxigént.
2021-ben teljesen felújították a Nicolae Bălcescu iskola C épületét.
Ez volt az egyik legelhanyagoltabb
iskolaépület. Itt nemcsak a fűtésrendszert korszerűsítették, hanem
teljesen felújították a külső és
belső részt, a villanyhálózatot, és
az iskolaudvart újraaszfaltozták.
Ez az iskolaépület szeptember közepére, a tanév kezdetére teljesen
megújul. Hasonlóan több iskolaudvart újraaszfaltoznak és a többi
esetében egyelőre részleges javításokra kerül sor. Szintén a Nicolae Bălcescu iskola B épületében
fogjuk megszüntetni a csempekályhás fűtést, ott a Művészeti Iskola elemi osztályai működnek.
Jövőre pedig az a cél, hogy a
többi, rossz állapotban lévő iskolaépületet is felújítsuk, a 6-os és 7es iskola teljes külső-belső
korszerűsítése fog következni.
Ezen munkálatok elvégzése után
majd kijelenthetjük, hogy a városban nincs olyan iskola, amely 40–
50 évvel ezelőtti állapotokra utal.
Természetesen több iskolában kell
még újítani és bővíteni, részben
kormányprogramból. Két iskolának a felújítását igényeltük kormányprogramból, itt a Liviu
Rebreanu, az egykori 17-es iskoláról van szó, illetve a Tudor lakónegyedben a Mihai Viteazu iskola
bővítéséről, mert ezekben az esetekben az osztályhiány az egyik fő

probléma. A cél az, hogy Marosvásárhelyen a következő négy
évben valamennyi iskola elérje a
21. századi követelményeket, ami
az épületek állapotát, fűtését és
energiafelhasználását illeti.
– Hogyan oldják meg a táblagépek internethozzáférését?
– A táblagépekhez kell a SIM
kártya is, amit csak arra lehet használni, hogy az online oktatás során
a diákok részt tudjanak venni az
órákon. Ugyanakkor mi abban is
bízunk, hogy nem ismétlődnek meg
a nagyon korlátozó idők, amikor kizárólag csak online zajlott az oktatás. Ennek ellenére fontos, hogy
legyünk felkészültek, ha mégis
ilyen helyzet alakulna ki.
– Van Marosvásárhelyen négy
olyan iskola, amely lemaradt a pályázatról. Ezek közül az egyik a II.
Rákóczi Ferenc Katolikus Teológiai
Líceum. Ez a tanfelügyelőségnél
tud pályázni. Mi lesz ezekkel az iskolákkal, van esély arra, hogy részesüljenek az eszközökben?
– Tekintettel arra, hogy a polgármesteri hivatal pályázata nyert, az
iskolák számára ugyanúgy tudunk
juttatni eszközöket az iskolaigazgatóságon keresztül. Illetve azt is figyelembe kell venni, hogy az előző
években is voltak vásárlások, és az
abból megmaradt táblagépeket is
újra tudjuk osztani. Én azt szeretném, hogy minden iskolához kerüljenek eszközök. Amelyik iskola
nem kap támogatást ebből a programból, oda a város a saját költségvetéséből
fog
biztosítani
eszközöket az oktatás lebonyolításához.

Erről jut eszembe

Ha nincs sétatér, használd a várad! Vásárhelyen ez bejött. A vár lett az a hely, ahol kulturáltan, szelíden, meghitt hangulatban lehet
kikapcsolódni. Legalábbis így volt eddig ezen
a múlófélben levő, hosszú, forró nyáron. És remélhetőleg így is marad. Akiknek feladatuk, bizonyára a továbbiakban is megóvják a tülekedő
tömegnyomortól, az eszem-iszom, töröm-zúzomos, civilizálatlan rendezvényektől. Az árnyas,
gyepes, gondozott várudvar maradjon meg
annak, aminek az elmúlt hetekben, a kellemes
nyári estéken bizonyult: a szabadidő kellemes
eltöltésére alkalmas nyugodt, barátságos, hangulatos helyszínnek, ahol minden nemzedék,
helyi és idelátogató biztonságban és jól érzi
magát. A vásári kellékeknek, a zavaró harsányságnak a várfalakon kívül a helyük. A múlt
héten esténként gyakrabban tartózkodtam a
várban, az akkor tapasztaltak mondatják ezt
velem. A 16. Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál koncertjei vonzottak oda, de sokan
nem a fesztiválért voltak ott. Kismamák és
nagymamák sétáltak gondtalanul, gyermekek
mászkáltak, labdáztak, bújócskáztak lelkesen,
baráti társaságok csevegtek felszabadultan az
asztaloknál, padokon. A koncertzene beleolvadt
a jelenlevők morajába, a muzsika és az élőbeszéd, az életjelenségek zaja a fülnek tetszőn,
harmonikusan keveredett egymással. Akik viszont a várszínpad környékét választották, zavartalanul élvezhették a gitárművészek
produkcióit. És valóban volt mit. A Beke István
Ferenc kezdeményezte fesztivál az évek során
kiteljesedett, beérett, a műfaj igazán színvonalas, tartós élményt nyújtó eseményévé vált.
Megálmodója, fő szervezője kitartó igényességgel és kellő hozzáértéssel elérte, hogy
sokan az ügy mellé álltak, támogatják, népszerűsítik a versenyt és a koncertek sorozatát,
elősegítik a rendezvény nemzetközi jellegének
erősítését, s ezáltal növelik vonzerejét. Marosvásárhelynek feltétlen nyeresége ez a fesztivál.
Persze a zenebarátok a legnagyobb haszonélvezői, de az idegenforgalom növekedése is elő-

nyös a városnak. A Harmonia Cordis médiajelenléte öregbíti Vásárhely hírnevét a nagyvilágban, a neves gitárművészek maguk is jó
hírünket kelthetik ott, ahol laknak, vagy ahol
koncerteznek. És talán még egyszer sem szerepelt annyi kiváló zenész, gitárvirtuóz a várszínpadon, mint ezúttal. Szólóban, duó, trió,
kiszenekar tagjaként, és talán minden eddiginél változatosabb, átfogóbb volt a zenei kínálat. A honi és egyetemes zeneirodalom számos
remeke csendült fel, a klasszikus és a kortárs
muzsika legjelesebb képviselőinek szerzeményei szólaltak meg gitárváltozatban, a szó szoros értelmében elárasztott a világzene,
elandalított, illetve felpezsdített a népek muzsikája. Stílusok sokasága, műfaji változatosság
szerzett örömöt a közönségnek órákon át, estéről estére. Az volt az összbenyomás, hogy
minden olajozottan, zavartalanul működik.
Beke István elárulta, hogy mint mindig, most
is akadtak előre láthatatlan gondok, de azokon
valahogy sikerült túllépniük. A közönségnek az
ilyesmiket nem kell észlelnie. Nagy érdeklődés
övezte a fesztivált. Az elkerített területen minden este foglalt volt a 300 szék, körben a füves
részen is vagy kétszázan tartózkodtak, élvezték
a muzsikát. Hat este ez háromezer nézőt jelentett, de ennél még többet is, hiszen menet közben váltogatták egymást az érdeklődők. A
hallgatóság összlétszáma pedig ennél jóval
nagyobb lehetett a koncertek élő, világhálós
közvetítésének köszönhetően. A szervezői szándék nem is szakítaná meg ezt a biztató növekvő
tendenciát. A zárókoncert idején beszélgettünk
Beke Istvánnal, miközben le és fel járt, fotózott, figyelte a fellépőket, a hangosítást, a fények falra, színpadra vetülő játékát és a
közönség reakcióit. Elmondta, máris folyamatban a Harmonia Cordis 2022-es eseményeinek előkészítése. A fesztivál iránt mind
élénkebb a nemzetközi érdeklődés. Városunk
az ilyen valóban rangos, minőségi teljesítményekkel állíthatja vissza az eltelt évtizedekben
megtépázott hírnevét. (N.M.K.)
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Véget ért az idei Kortárs Művészeti Műhely

Közösségi Szféra

Két, jellegében teljesen eltérő, lényegében azonban
közel azonos fesztiválnak
adott otthont az elmúlt héten,
illetve hétvégén Marosvásárhely. A 16. Harmonia Cordis
Nemzetközi Gitárfesztivál fő
helyszíne a várudvar volt, míg
a szombaton és vasárnap
megrendezett Szféra Kortárs
Művészeti Műhely ismét a volt
4-es iskola udvarán és termeiben talált otthonra. A korábban zsidó iskolaként működő,
különleges épületben és az általa teljes mértékben körülölelt térben, egy év kihagyás
után, ezúttal is a Vox Novum
Egyesület szervezte meg az
eddigi esztendőkben a Vásárhelyi Forgatag idején zajló,
egyedi minifesztivált, amelyre
idén az augusztus 15-i hétvégén került sor.

Kaáli Nagy Botond

Egyedi és minifesztivál – és ez
így jó. A Szféra nem való mindenkinek, olyasmit kínál, ami a nagy
tömegek számára talán érthetetlen
vagy értelmezhetetlen, ugyanakkor
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éppen ezzel hódította meg az újdonságra vágyó, kísérletező kedvű, művészetkedvelő, és legnagyobb részt
értelmiségi ifjabb (és idősebb) generációk szívét. A hasonló a hasonlót vonzza elv alapján pedig az
elmúlt évek alatt lelkes törzsközönsége alakult ki a fesztiválnak, amely
egy évben egyszer valódi fórummá
avanzsálja a magas kultúrán keresztül (is) szórakoztatni kívánó összművészeti zsebszemlét. A Szféra
programfüzete – szerencsére – nem
túlzsúfolt. Az idei állandó programok kortárs alkotók kiállításiból és
installációiból – Siklódi Fruzsina:
Hullámok, rétegek, rezgések, Hadnagy Kinga-Henriette és Herman
Levente: Párhuzamos impressziók
című tárlataiból, Égető Tamás: Forgive me című 3D-s animációjából –
álltak, ezeken kívül megtekinthető
volt Pál Péter Szféra című installációja és Herman Levente Street art
falfestménye. Szombat délben Irodalom és képek címmel zajlott felolvasó-délután a Látó szépirodalmi
folyóirat szervezésében, majd A
hullám fogalmi evolválódása és
megnyilvánulása a festészetben
címmel tartott alkotóműhelyt Siklódi Fruzsina. Kora délután a Ma-

arola gyakran veszített el tárgyakat: gyerekként kedvenc, gombnyomásra nyíló, kutyamintás
ernyőt, nyakba akasztott, hosszú láncon
csüngő kapukulcsot, amit éppen csak egy pillanatra tett le valamelyik játszótéri padra
ugrókötelezés vagy gumizás közben, később
mobiltelefont, fényképezőgépet, pénztárcát –
természetesen iratostól –, pár éve pedig egy
vakációs ajándékjegyköteget. A ,,Veszteségeim” fejezetként emlegetett, balszerencsés
esetek közül ez utóbbi volt a legemlékezetesebb, így velem is megosztotta egy kávé mellett a harmincas évei közepén járó nő, akit
évtizedek óta ismerek.
– A Fekete-tengerre, Dél-Eforiára készültünk a párommal és a hatéves kislányommal
a koronavírus-járvány előtti nyáron, már le
volt foglalva a szálloda, a vonatjegyeket is
megvásároltuk. Pontosan egy nappal indulás előtt egy évek óta nem látott, gyerekkori
barátnőmmel találkoztam a Vár sétányon.
Órákat sétáltunk, beszélgettünk. Valószínű
búcsúzás előtt eshetett ki a táskámból az
utalvány, amikor írószert és papírt kerestem,
hogy lejegyezzem az egykori játszótárs elérhetőségeit. Sötét volt már a sétányon, így
nem vettem észre, hogy valamit elhullattam.
Persze, ez ,,jó kifogás sosem rossz” kategóriába tartozó magyarázat, hiszen fényes
nappal is sok mindentől ,,megszabadultam”
már az idők során. Most azonban nemcsak

rosvásárhelyi Nemzeti Színház színészeivel találkozhattak az érdeklődők, majd Orbán János, a Maros
Megyei Múzeum művészettörténésze vezetett a Szféra háza táján a
Monarchia építészetével ismerkedő
sétát. Vasárnap tematikus sétán és
látogatáson vehettek részt az érdeklődők a Status Quo Ante Zsinagó-

A megtaláló

az én veszteségemről volt szó, hanem mindenekelőtt a lányoméról, aki hetek óta várta
a nyaralást. Mivel már aznap este észrevettem, hogy nincsenek meg az ajándékjegyek,
visszamentünk a párommal a várhoz, és a
mobiltelefonjainkkal világítva tüzetesen átfésültük a környéket. Az
utalvány azonban nem
került elő. Egész éjszaka a helyi közösségi
oldalakat lestem, hogy
hátha a becsületes megtaláló lefényképezte,
és közszemlére tette az ajándékjegyeket, de
senki nem jelentkezett. Másnap korán reggel
azonban megszólalt a mobilom. Egy idős
hölgy hívott, aki az azelőtti napon kutyasétáltatás közben vette észre az egyik pad lábához ejtett papírköteget.
– Honnan tudta a telefonszámodat és azt,
hogy a tieid az ajándékjegyek? – kérdeztem
türelmetlenül, miközben beszélgetőtársam
jól érzékelhető hatásszünetet tartott.
– Képzeld csak el, milyen kicsi a világ,
vagy legalábbis ez a város! – kacagta el
magát Karola. – Éppen édesanyám egyik
volt kolléganője volt ez a kedves, jóindulatú
asszony. Engem személyesen nem ismert, de
a nevemet tudta, és azt is, hogy hol dolgozom, így összerakta a képet, aztán felhívta

gában, délután ismert DJ-k tartottak
beszélgetéssel egybekötött közönségtalálkozót, este pedig Szféra
Open címmel slam poetryre került
sor. A koncertek délután fél ötkor
kezdődtek, a szervezők pedig – a
Szférára jellemzően – ismét olyan
együtteseket és előadókat hívtak
meg, amelyek ismertek ugyan, de
nem tartoznak a kommersz, rádióbarát és elcsépelt élvonalba, ugyanakkor tartalmat kínálnak, legyen
szó bármilyen műfajról. Mert műfaji szórás az idén is volt bőven:
szombaton és vasárnap a Szféra-udvarban lépett fel a Szintaxis, az IVIN Live, a GenMaica (Eujah&Jhu),
majd a Musspell, a D.A.S. Trio és a
fesztivál úgymond megkoronázásaként a sZempöl. Mindezek mellett
a zeneutcává változó Enescu utcában, a 112 Kávézó előtt DJ-k szolgáltatták a talpalávalót – Pont,
WRK, Dj Krixie, BUNNY és Detour –, a főtéri BackStage Pubban
pedig, ugyancsak a Szféra részeként, a Beats Of Spheres című koncerten lépett fel Rapala és Injektah.
Mindez szép, jó és fontos, de a
Szféra lényege mégsem itt keresendő. A programsorozat, a Szféra
alkotórészeinek egésze immár nemcsak cél, hanem eszköz is: kerete
annak a fórumnak, amely e miniszemlén évről évre megvalósul.
Rengeteg fesztiválon jártam már,
ám nagyon kevésre (szinte egyikre
sem) volt jellemző, hogy a koncertek kezdete előtt, szinte percekkel a
nyitás után annyira belakja a teret a
közönség, mint a városközpont
ezen meghitt, eldugott szegletén. A
közönség, amely természetesen

anyukámat, és elkérte tőle a számom.
Anyám mindig haragudott a szétszórtságom
miatt, gyerekkoromban úgy is hívott, hogy
,,szeleburdi kisasszony”, és amikor valamit
elvesztettem, függetlenül az adott tárgy értékétől, megkaptam a magam büntetését.
Rendszerint egy számomra kedves programról
kellett
lemondanom, egy osztálykirándulásról, barátnős mozizásról, pizsamapartiról. Közben
szép csendben felnőttem, így tárgytalanná
vált a ,,bünti”. Az ajándékjegyek elhullatásáról tudomást szerezve mégis azt találta
ki anyukám, hogy nem árt még egyszer
megleckéztetnie – hátha végre meglesz a
hatása –, és arra kérte az egykori kolléganőt, hogy pár napig még hagyjon kétségek
között. Az újabb nevelési kísérlet buzgóságában még arra sem gondolt, hogy az unokáját is megfosztja a régóta várt
élményektől, a szállást ugyanis időre kellett
elfoglalni, a vonatjegyek érvényességéről
nem is beszélve. Szerencsémre a kolléganő
nem fogadta meg anyám javaslatát, és
azonnal felhívott, amint megkapta a telefonszámomat. Rendkívül hálás voltam neki
ezért a gesztusért, és mivel pénzt nem fo-
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megtekinti a tárlatokat, értékeli a
helyszín különleges díszítését, szereti a kortárs képzőművészetet és
vizuális művészetet, építészetet,
meghallgatja a koncerteket, ám elsősorban – úgy tűnik – mégsem
ezért vált a Szféra törzsvendégévé,
hanem azért az egyedi, barátságos
és abszolút családias hangulatért,
amelyet a fesztivál áraszt magából.
A Szféra minden évben a marosvásárhelyi fiatal (és nem csak, de elsősorban a fiatal) értelmiségiek
találkahelyévé válik, ahova délután
nagyon sokan családdal, kisgyerekkel érkeznek, megtekintik a látnivalókat, majd estig csevegnek a
számtalan ismerőssel. Estére pedig
beindul a buli, teljesen megtelik az
iskolaudvar, és kezdődik a parti.
Azon réteg jár ide elsősorban,
amelynek tagjai fiatalok, lazák, széles látókörűek, műveltek és okosak
– sokan közülük jelentős pozíciókat
töltenek be a közéletben, a kulturális életben, a médiában és nem csak.
Így természetesen alapból megvan
a kölcsönös respekt, és mindig akad
közös téma is. A Szférán csak az
nem talál beszélgetőtársat magának,
aki nem akar. Ez a lazaság, ez a nagyon barátságos és családias hangulat lengi be a Szféra egészét, és adja
azt a különleges, egyedi ízt,
amelyre csak a kicsi, mondhatni
intim, ám különleges audiovizuális
élményt nyújtó, stabil és civilizált
törzsközönséggel rendelkező, nem
a nagyvilág ízlésére és kegyeire
célzó, önmaguk útját járó, újdonságokra nyitott összművészeti minifesztiválok képesek. Hagyományteremtés volt a javából.

gadott el, megígértettem vele, hogy rögtön
a nyaralás után eljön hozzánk vacsorára.
Egy augusztusi estén láttuk vendégül,
akkor találkozott először a kislányommal,
aki az első perctől a bizalmába fogadta, és
az együttlét után gyakran kérdezte, hogy
mikor jön még hozzánk ,,az a kedves néni”.
Így adta magát a helyzet, hogy amikor a
gyerek ősszel iskolába megy, a napközis
program helyett – amitől óvodásként végig
berzenkedett – kérdezzük meg az új ismerősünket, elvállalná-e a felvigyázását. A hölgy
kapva kapott a javaslaton, és iskolaidőben
azóta is ő hozza haza tanórák után a kislányunkat. Ebédet ad neki, kicsit hagyja pihenni, aztán szép nyugodtan, a gyerek
ritmusában nekilátnak a tanulásnak. Szeptembertől másodikos lesz a lányunk, és a
környezetemben lévő szülők szerint ez lesz
az eddigi legnehezebb iskolai év, így még
nagyobb szükségünk van a szeretetteljes segítségre. Nem hiszem, hogy anyu egykori
kolléganőjénél ezt bárki jobban meg tudná
adni a gyerekünknek, ezért végtelenül hálás
vagyok, hogy megismertük. Ha nem veszítem el azokat a vakációs jegyeket, talán sohasem kerül az utunkba. Éppen ezért úgy
gondolom, most térül meg az a sok veszteség, amiben gyerekkorom óta részem volt.
Így már semmit sem sajnálok az elhagyott
tárgyak közül, mert amit helyette találtam,
az valamennyinél többet ér.

6 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________GAZDASÁG ____________________________________________ 2021. augusztus 18., szerda

Az OPEC szerint jövőre már eléri
a világ olajkereslete a válság előtti szintet

Az OPEC legfrissebb globális olajpiaci jelentésében megerősítette, hogy a világ olajkereslete jövőre visszatér a válság előtti
szintre, és 2022 közepétől már meghaladja
majd a napi 100 millió hordót.

Nőtt az építőipari termelés
az idei első fél évben
Szerkeszti: Benedek István

Romániában az idei első fél évben 6,1 százalékkal nőtt a
nyers adatok szerint az építőipari termelés a tavalyi év azonos időszakához mérten – közölte hétfőn az országos statisztikai intézet.

A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a növekedés
3,8 százalék volt a vizsgált időszakban. A nyers adatok szerinti növekedés az új építéseknek köszönhető, amelyek 14 százalékkal meghaladták
az egy évvel korábbiakat, ugyanakkor a felújítások volumene 10,6 százalékkal csökkent, míg a karbantartási és javítási munkálatoké 7,6 százalékkal esett vissza. Az épületek típusa szerint a lakóépületeknél 27,7
százalékos növekedést jegyeztek fel, ugyanakkor a nem lakóépületeknél
0,4 százalékos csökkenést regisztráltak, akárcsak az ipari létesítményeknél, ahol a munkálatok volumene 0,1 százalékkal esett vissza.
Júniusban a nyers adatok szerint az építőipari termelés volumene 10,1
százalékkal haladta meg a tavalyit, a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint 11,1 százalékos volt a növekedés. Az előző hónaphoz, májushoz képest a kiigazított érték 2 százalékos növekedést mutat.
Tavaly 15,9 százalékkal nőtt a romániai építőipar termelése 2019-hez
mérten, miután 2019-ben is csaknem 28 százalékkal élénkült az előző
évhez képest. (MTI)

Startup vállalkozás

Az OPEC honlapján csütörtökön publikált előrejelzés szerint a világ olajkereslete 2021-ben napi 96,57
millió hordóra nő, napi 5,95 millió hordóval, 6,57 százalékkal haladja majd meg a 2020-as napi 90,62 millió hordót.
Az idén a negyedik negyedévben a napi olajkereslet
már megközelíti a 100 millió hordót, napi 99,82 millió
hordó lesz az OPEC szerint. A 100 millió hordós határt jövőre a harmadik negyedévben lépi át a világ
olajkereslete, összességében az egész évben pedig
napi 99,86 millió hordó lesz, a válság előtti szinttel
közel megegyező.
Az OPEC az előző havi prognózisában napi 96,58
millió hordós olajkeresletet jelzett 2021-re.
Európa olajkereslete napi 12,99 millió hordó lesz
az idén a tavalyi napi 12,43 millió hordó után, jövőre
pedig napi 13,40 millió hordó. Kína olajkereslete az
idén napi 14,30 millió hordóra, 2022-ben pedig 14,76
millió hordóra emelkedik a 2020-as napi 12,19 millió
hordóról. Az Egyesült Államok olajkereslete a 2020as 18,44 millióról az idén 19,93 millió hordóra, 2022ben pedig 20,76 millió hordóra emelkedik.
Az OPEC-en kívüli olajtermelők termelése 2020ban napi 62,91 millió hordó volt, az idén ez napi 64
millió hordóra növekszik, nagyobb lesz az előző havi
prognózisban jelzett 63,76 millió hordónál. A 2022es termelés napi 66,94 millió hordó lesz, szintén nagyobb az előző prognózis 65,85 millió hordójánál.

Az OPEC 2020-ban napi 25,642 millió hordó
nyersolajat termelt, kevesebbet a 2019-es 29,361 milliónál. Az idei júliusi termelés napi 26,657 millió
hordó volt, napi 637 ezerrel több a júniusinál.
Az OPEC olajkosarának referenciaára az idén júliusban az előző havihoz képest 1,64 dollárral, 2,3 százalékkal emelkedett hordónként 73,53 dollárra.
A Brent nyersolaj júliusi átlagára az előző havihoz
képest 2,03 dollárral, 2,8 százalékkal hordónként
74,99 dollárra emelkedett.
A WTI nyersolaj átlagára júliusban 72,58 dollár
volt hordónként, 1,20 dollárral, 1,7 százalékkal magasabb a júniusinál. Az OPEC növelte idei világgazdasági növekedési előrejelzését az előző
prognózisához képest, az ideit és a 2022-est egyaránt
0,1 százalékponttal. A prognózis szerint a világgazdasági növekedés az idén 5,6 százalékos, jövőre pedig
4,2 százalékos lesz.
Az Egyesült Államok GDP-növekedése az idén az
előző prognózisnál 0,3 százalékponttal kisebb, 6,1
százalék lesz, jövőre pedig 0,5 százalékponttal magasabb, 4,1 százalék. Az euróövezet az idén 4,7 százalékkal növekszik, 0,6 százalékponttal nagyobb
ütemben az előző prognózisnál, 2022-ben pedig 0,8
százalékponttal nagyobb ütemben, 3,8 százalékkal.
Kína idei GDP-növekedésén az OPEC nem változtatott legfrissebb prognózisában, az 8,5 százalék lesz,
a 2022-es pedig 0,3 százalékponttal csökken 6,0 százalékra.
Oroszország GDP-növekedése az idén is és jövőre
is 0,2 százalékponttal lehet nagyobb az előző prognózisban jelzettnél, 3,2 százalékos és 2,5 százalékos az
OPEC szerint. (MTI)

Az országban egyedi fémnyomtatót helyeztek üzembe

Székelyudvarhelyen az Opti
Metal startup vállalkozás Romániában elsőként helyez
üzembe ADAM technológiával
működő (Atomic Diffusion
Additive Manufacturing) fém
3D nyomtatót. Az innovatív
kezdeményezés forradalmasítja az egyedi fém alkatrészek gyártását az országban.
A fém 3D nyomtató rövid idő
alatt alacsony költséggel
képes előállítani nagy strapabírású tárgyakat, legyen szó
autó- vagy gépalkatrészről,
végtagpótláshoz szükséges
kiegészítőről vagy szerelőpadok egyedi alkatrészeiről.

Vajda György

A cég két fiatal vállalkozó közös
kezdeményezése: Magyari Attila tulajdonos és Bálint György-Szabolcs
projektvezető, szakmai koordinátor
két éve kezdett a terv megvalósításába. Mindketten a Harghita
Business Centerben képezték magukat az elmúlt években. Szakács-

Paál István szerint ők az első két
olyan vállalkozó, akik önszántukból
vágták el az inkubátorházhoz kötő
„köldökzsinórt”, és innovatív beruházásra pályáztak. A költségeket
európai uniós pályázati forrásból fedezték. A 200 ezer eurós pályázat
20%-os önrészt és három alkalmazott foglalkoztatását feltételezte.
Az innovatív eszköz rozsdamentes acél, különböző szerszámacélokból,
inconelből,
valamint
vörösrézből képes olyan műszaki
bravúrokra, melyek a legutolsó generációs CNC (számítógép-vezérlésű) marógépek számára is komoly
kihívást jelentenek. Olyan formákat
tud előállítani, melyeket ilyen precizitással és összetettségben eddig
vagy nem lehetett kivitelezni, vagy
csupán számottevő erőforrás felhasználásával valósíthatták meg. Az
új eljárás a hagyományos fém gyártómegoldások töredékébe kerül, főként alacsony darabszám, illetve
egyéni megrendelések esetében.
A fém 3D nyomtató és a hozzá
tartozó eszközök képesek súlykönynyített, rácsos kitöltőszerkezetű,

üreges, zárt testeket előállítani. A
testen belüli, komplex járatokat
igénylő alkatrészek is könnyen elkészíthetők a segítségével. A komplexitás és a geometriai szabadság a
legtöbb, hagyományos gyártási folyamat esetén többletköltséget jelent. A hosszabb megmunkálási idő,
a több darabból álló alkatrészek
vagy az egyedi kérések tovább növelték az árat. Ez most megváltozott. Az ADAM-technológia
lerombolja ezeket a korlátokat: verhetetlenül alacsony költségekkel
képes akár egy napon belül is bonyolult geometriai formák legyártására.
A folyamat teljesen automatizált,
a fém 3D nyomtató technikai fejlettségének köszönhetően minimális kezelési időt igényel. Az
elindított nyomtatás felügyelet nélkül folyik, a hagyományos munkaidő leteltével is dolgozik a gép: ez
garantálja, hogy a megrendelő akár
már a rendelés másnapján kézbe
vegye a készterméket. Ez a technológia egy másik nagy előnye. A kis
szériás vagy egyedi igények gyors

átfutási ideje garantált. Az esztergálással, marással, öntéssel készült
termékek gyártása során a prototípus elkészülte előtt gyakran egyedi
szerszámokat, részalkatrészeket kell
tervezni és gyártani. Ezek a prototípus elkészültét hivatottak segíteni.
A fém 3D nyomtatás esetén külön
gyártási munkafolyamat, gépbeállítások, szerszámok nélkül elkészíthető az alkatrész: csupán a 3D
nyomtató és kísérőgépei szükségesek hozzá.
Az Opti Metal székhelyén augusztus elején üzembe állították a
nyomtatót, így minden készen áll a
megrendelések fogadására. A Markford márkájú gépek Massachusetts

államból, Bostonból érkeztek. A
város méltán híres a robotikába és
nanotechnológiába fektetett kutatásairól, legutóbb az egyik ottani cég
táncoló robotai hódítottak az interneten. Az indítást és a továbbiakban
szükséges technikai felkészítést
magyarországi szakemberek biztosították. A Markford gépek kizárólagos magyarországi forgalmazója
a Freedee vállalat, az ő munkatársuk látogatott el 10 napra Székelyudvarhelyre. Mivel országos
szinten egyedi gépről van szó, a
nemzetközi piac kiszolgálására is
felkészült a csapat – áll a cég szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében.
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Értékmegőrző kiállítások az István,
a király székelyföldi nagyprodukció helyszínén

Fotók: Kristó Gothárd Hunor

Augusztus 19-én kezdetét
veszi az István, a király székelyföldi nagyprodukció első
mozzanata, a nyilvános főpróbával elindul a programsorozat, amely augusztus
24-én ér véget. A szervezőcsapat, valamint a Magyar
Kulturális Intézet Sepsiszentgyörgy két értékes kiállítást kínál az érdeklődőknek,
azok a Sepsi Aréna teraszán,
valamint belterében tekinthetők meg.

„Úgy érzem, hogy az idén mindannyiunk számára új dimenzióba
kerül át augusztus 20-a és az államalapítás ünnepe. Nem csupán
azért, mert részünk lehet egy összerdélyi produkcióban, hanem azért
is, mert az István, a király rockopera kiegészülhet két olyan tárlattal, amelyek más megvilágításba
helyezik történelmünk aktuális fejezeteit” – mondta el az érkező installációk kapcsán Vargha Fruzsina,
Sepsiszentgyörgy alpolgármestere.
„Fontosnak tartom, hogy ismerjük,
tudjuk, átérezzük és megértsük
mindazt, amit hat este a színpadon
láthatunk majd. Örvendek, hogy
az idén én is részese lehetek annak
az ünnepnek, amely minden bizonnyal feledhetetlen lesz nem-

csak a rockoperát kedvelők,
hanem a történelmet, képzőművészetet kedvelők számára is. Hiszem, hogy az idei augusztus 20-i
rendezvénysorozat egy olyan közösségi élmény lesz, amely új
fénybe helyezi majd Sepsiszentgyörgyöt” – zárta gondolatait az alpolgármester.
Dancs Árpád Zsolt producer a
következőképpen értékeli a kezdeményezést: „Rendkívül büszke vagyok, hogy a produkció nemcsak
minket sarkallt továbbgondolkodásra, hanem neves és komoly in-

tézmények, szakemberek is mellénk álltak, hogy a nézők pluszélménnyel
távozhassanak
a
helyszínről. Nagyon fontosnak
tartom, hogy az István, a király
eredet- és előadás-történeti részét
a színpadon kívül is meg tudjuk
mutatni, hiszen a fiatalabb generációknak is meg kell adnunk a háttérinformációkat, hogy amikor
hazamennek innen, a látványos
produkción túl némi újdonsággal
is gazdagodjanak. Mi pedig nosztalgiázunk” – summázott a producer.

A Királydombtól
Sepsiszentgyörgyig
A Magyar Kulturális Intézet
Sepsiszentgyörgy erre a különleges, az erdélyi és magyar színházés rockoperatörténet számára
meghatározó alkalomra a mű
színpadi bemutatóiból készít kiállítást, amely az ősbemutatótól
napjainkig egy-egy felvillanó
mozzanattal feldolgozásokon keresztül kalauzolja a nézőket. A kiállítás a korabeli előadást és a
köréje fonódott legendákat dokumentálja.
A tárlat a Királydombtól Sepsiszentgyörgyig követi nyomon az
István, a király rockopera útját,
hogy felkeltse a közönség érdeklődését a mindenkori történelmi jelentőségű előadás sokszínűsége
iránt.
A kiállítás grafikai szerkesztője
Szebeni Szabó Róbert.
Kurátor Szebeni Zsuzsanna
színháztörténész.
Partnerintézmények: Petőfi Irodalmi Múzeum, Carola Egyesület,
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Állami Operaház,
Szegedi Szabadtéri Játékok, Budapesti Operettszínház.
Mag és Héj
A Mag és Héj, valamint a Szent
Korona-installációk kurátora és kivitelezője Elekes Gyula székelyudvarhelyi képzőművész, aki így vall
az installációkról: „Célom volt
utalni a kereszténység és a honfoglalás kora egymásra tett hatásaira.
Számos olyan tárgyi bizonyíték került elő, amely mindezt alátámasztotta. A honfoglalás kori magyarok
kapcsolatát a keresztény kultúrával
számos lelet igazolta. A mag a nö-
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vényvilág legfejlettebb szaporítórendszere. A mag a gyümölcs éltetője. A héj a gyümölcs vagy termés
külső védőburka, illetve a mag kemény tokja is lehet. A Mag-Héj
építményben is ezt próbálom kivetíteni, egyben megerősíteni a »gyümölcs« főleg képi átfogalmazásával. A történelmi hagyomány szerint I. István király 1038.
augusztus 15-én a Szent Korona
képében fölajánlotta Magyarországot Szűz Máriának. Ezzel elkezdődött az a történelmi folyamat,
amelynek során a Magyar Királyság koronázási ékszeréből a magyar államiság jelképe lett. A Szent
Istvánhoz kapcsolható kereszténységünket a magyar Szent Korona
hét zománcképén keresztül hangsúlyozom”.
A Szent Korona másolata
A Szent Korona nagyított másolata 2018-ban a Szent István-napi
ünnepségre készült Elekes Gyula
képzőművész ötlete nyomán. „Európában nincs még egy ilyen ötvösművészeti
remekmű”
–
fogalmazott Elekes Gyula, aki először kartonból és pálcikákból építette meg az installáció makettjét,
majd kivitelezőt keresett. Az öt
méter magas és öt méter átmérőjű
modell polikarbonátból készült,
időtálló anyag. Méreténél fogva
igen látványos, és pedagógiai célja
is van: felfrissíti az eddigi ismereteket, ugyanakkor pluszinformációkat ad.
Ezek a rendkívül jelentős installációk kiemelt helyszínen, az István, a király rockopera sepsiszentgyörgyi bemutatója alkalmából lesznek láthatók a Sepsi Aréna
teraszán.
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Az Eures Románia ajánlatai

A villamosenergia-ellátás árainak alakulása

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A szabad energiapiac buktatói

A Dél-erdélyi Electrica Áramszolgáltató Vállalat kirendeltségeinél, így a marosvásárhelyinél is az utóbbi hónapokban egyre
gyakrabban látni az intézmény hátsó kapuja
előtt kígyózó hosszú sorokat. A szabadpiaci
verseny nyomán sokan azzal szembesültek,
hogy a közvetlen kapcsolattartás rendkívül
nehézkessé vált, az intézmény pénztárablakait megszüntették, az ügyfeleket tájékoztató személyzetet pedig túlterhelték. A
szolgáltató fővárosi vezetőségét a fennálló
helyzetről kérdeztük.

Szer Pálosy Piroska

A villamos energia piacát 2018-ban liberalizálták,
2019. március 1-jétől azonban a kormány visszaállította az árak hatósági szabályozását annak megakadályozására, hogy a szolgáltatók a lakossági
fogyasztókra terheljék az energiaszektorra kivetett,
majd 2020 januárjában eltörölt különadót. Így a 114es sürgősségi kormányrendelettel visszaállították a
szabályozott piaci árak rendszerét, ami azt jelentette,
hogy a szolgáltatók nem a szabadpiaci árak, hanem
az ANRE (energiaügyi szabályozó hatóság) által szabályozott áron adhatták el a villanyáramot. Ez év januárjától a média attól volt hangos, hogy aki nem köt
új szerződést valamelyik szolgáltatóval, többet fog fizetni az áramért, mivel a szolgáltató nem szabadpiaci
áron számláz majd, hanem az univerzális szolgáltatási
áron, ami az akkori feltételezések szerint akár 10–20
százalékkal is magasabb lehetett volna. Drágulási tényezőként azt hozták fel, hogy ha a fogyasztó nem választ szabadpiaci szolgáltatót, átkerül az egyetemes
szolgáltatás rendszerébe.
– Az Electrica Furnizare áramszolgáltató év elejétől sajtóközleményekben azt hirdette, hogy valamenynyi olyan ügyfelét, aki az egyetemes szolgáltatást veszi
igénybe, kereskedelmi árcsökkentésben részesíti, melyet a 2021.01.01–2021.06.30. közötti időszakban alkalmaz egészen addig, míg az illető leteszi a voksát
valamelyik, a versenypiacon elérhető termék mellett.
Ezt sokan úgy értelmezték, hogy az Electrica ajánlatai
kedvezőek lehetnek. Most azonban sokan a vártnál
jóval nagyobb villanyszámlákkal szembesültek. Menynyivel drágult a villamos energia április óta, amikor
az új szerződések népszerűsítése érdekében minden
ígéretet bevetettek?
– Ez év január elsejétől a háztartási fogyasztóknak
szolgáltatott elektromos energia egységes ára felszabadult, és jelenleg az árakat az energia szabadpiaci ára
szabja meg, ehhez nagyban hozzájárul a nagybani
szolgáltatoktól való beszerzési ár.
A Stabil tarifa meghaladta
az egyetemes szolgáltatási árat
– A tavaszi reklámkampány során az egyetemes
szolgáltatás magas árával riogatták a lakosságot, jelenleg azonban a Stabil tarifa magasabb, tehát épp a
fordítottját tapasztalhatjuk. Miért alakult ki ez a helyzet?
– Az egyetemes szolgáltatás magas árát az év második felétől áprilisban a nagykereskedelmi piaci árak
alapján szabták meg, és július 1. – december 31. között érvényes. A Stabil 30 tarifa augusztus elsejétől az
április előtt alkalmazotthoz képest nőtt, ami a jelenlegi magasabb beszerzési árakkal magyarázható.

Illusztráció

– Azáltal, hogy a kedvezményesnek ajánlott Stabil
ártarifa meghaladta az egységes árát, úgy tűnik, az
elméletet egyelőre nem igazolja a gyakorlat. Mivel
magyarázható ez?
– A villanyszámlákon feltüntetett árak övezetenként különböznek, például annak függvényében is,
hogy milyen befektetéseket kell eszközölni a szolgáltatás biztosításáért. A Maros megyét is kiszolgáló Délerdélyi Electrica szolgáltatónál 2021. január elsejétől
júliusig az univerzális általános szolgáltatás ára
0,54608 lej/kWh volt, ez július elsejétől év végéig
0,58417 lej/kWh, amihez hozzáadódnak a zöldtanúsítványok, a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez való hozzájárulás, a luxusadók és a héa (TVA).
A szabadpiaci ár Stabil 30 terméke a dél-erdélyi
övezetben január elsején 0,53578 lej/kWh volt, augusztus elsejétől 0,60298 lej/kWh lett. Az árak emelkedése mind a Stabil 30, mind az egységes
szolgáltatásnál az energiának az OPCOM platformokról való beszerzési ára emelkedésével és a CO2-tanúsítványok árának a növekedésével magyarázható.
Felszámolták a pénztárablakokat
– Miért számolták fel az intézmény pénztárablakait,
az idősebb korosztály számára ugyanis nehézséget jelent a pénzautomatánál vagy interneten online fizetni
a villanyszámlát?
– Az Electrica Furnizare a koronavírus-járvány óvintézkedései és az energiapiac árliberalizálása nyomán 2021. január 1-jétől, a fogyasztási és fizetési
szokásokhoz alkalmazkodva, új fizetési módszereket
és tájékoztatási lehetőségeket vezetett be. Következésképpen az év eleje óta az Electrica munkapontjain
nem lehet készpénzzel számlákat fizetni, a személyzet
feladatai között az új termékek ismertetése szerepel,
és az árliberalizáció kapcsán felmerülő kérdésekre válaszolnak. Ellenben a pénztárak kevesebb mint 500
méteres körzetén belül található partnerintézményeknél készpénzzel kifizethetik a villanyszámlát.
– Maros megye mindenik munkapontján megszűnt
a klasszikus fizetési módszer alkalmazása? Milyen
megoldással könnyítenének a fogyasztók számlafizetési gondjain?
– Maros megyében 392 olyan munkapont van, ahol
ki lehet fizetni a villanyszámlát. A fogyasztóknak lehetőségük van PayPoint, Un-doi, Westaco Express hálózatokban, a Qiwi terminálnál, a partnerbankok
pénzautomatáinál fizetni. A szolgáltató több online fizetési módszert tesz elérhetővé, amelyek a MyElectrica online portál és mobilapplikáció révén érhetők el,
ugyanott megtekinthetők az előző számlák, illetve a
naprakész nyilvántartás. Online az Internet Banking,
Mobile Banking BRD, Orange Money és mobilPay
Wallet applikáció, ING Bank, BCR, BRD, Transilvania, Raiffeisen Bank hitelkártyákkal is lehet fizetni.
– Mi a teendő abban az esetben, ha egy fogyasztó
a becsült áram mennyiségét, a kiszámlázott összeget
túl magasnak találja?
– A becsült fogyasztás alternatívája az önolvasás,
amit a számlán feltüntetett periódusban kell bediktálni, vagy a MyElectrica oldalon elküldeni. Az önolvasásra bármikor át lehet térni a szerződés módosítása
nélkül. Amennyiben egy fogyasztó túl magasnak ítéli
a leszámlázott árammennyiséget, kérheti a villanyóra
lecserélését. Az óracsere és a válasz a hibagyanús villanyóra lecserélésére az érvényben lévő törvények értelmében ingyenes – tájékoztatott az Electrica
Furnizare vezetősége.

Külföldi állásajánlatok

Az Eures Románia hálózat
révén meghatározatlan időre
termelésbe keresnek munkásokat. Jelentkezni szeptember 9-éig lehet. Feltétel az
angol vagy dán nyelv ismerete és a büntetlen előélet.

A dániai HAI Horsens munkáltató tíz árumozgatót keres, olyan
személyeket, akik kézzel vagy gépi
eszközzel egyaránt tudnak emelni.
Feladatkörükbe tartozik a termékek
minőségi ellenőrzése, az alumíniumprofilok csomagolása. A felkészítést a helyszínen végzik.
Munkaruha – védőlábbeli, -szemüveg és fülvédő – viselése kötelező.
Szakképesítés nem szükséges, az
alkalmazó azonban priusz nélküli,
szorgalmas, könnyen alkalmazkodó, pozitív beállítottságú személyeket vár. A munkabeosztás három
váltásban különböző időszakokban
van megszabva hétfőtől péntekig,
ezt az alkalmazott maga választhatja ki, és a kérvényben jeleznie
kell az opcióját. A havi bérezés az
egységben eltöltött szolgálati idő
függvényében emelkedik, hozzávetőleg bruttó 2.900 euró körüli. Az
alkalmazó segítséget nyújt a szál-

láskeresésben és a hatósági bejegyzések papírmunkáiban, ugyanakkor
fizeti az egészségbiztosítást, a
nyugdíjalapot és a pótlékokat, például az éjszakai műszakért. Továbbképzési lehetőséget is biztosítanak.
Az angol nyelvű önéletrajzot és a
jelentkezési lapot a hr@hai.dk email-címre lehet elküldeni, vagy a
https://app.elvium.com/da/positions/13442/job_posting honlapon
jelentkezni. Fontos a büntetlenségi igazolás másolatának a csatolása. Annak érdekében, hogy a
jelentkezők nyilvántartásba kerüljenek, küldjenek értesítést a
barna.fuleki.ms@anofm.gov.ro email-címre, amelyben jelezzék,
hogy jelentkeztek a „munkás a termelésben/muncitor în producţie”
hirdetésre. Az érdekeltek a meghirdetett állásokról bővebben a
https://www.anofm.ro/eures/solicitanti.html honlapon tájékozódhatnak, vagy a marosvásárhelyi
munkaerő-elosztó Eures-tanácsadójától a Iuliu Maniu utca 2. szám
alatt, vagy a 0265/266-553,
0265/269-247-es telefonszám 109es mellékállomásán. Feliratkozási
határidő: szeptember 9-e. (pálosy)

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Frissítették a járványügyi kockázatot
jelentő országok listáját

Magyarország és Románia
zöld besorolásban

Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) frissítette a járványügyi kockázatot jelentő országok és régiók listáját. Spanyolország, Nagy-Britannia, Franciaország, Görögország,
Törökország piros besorolású, míg Hollandia, Dánia, Finnország sárga övezetnek számít. A CNSU határozata augusztus
15-én, vasárnap lépett hatályba.

Nem változott a határátlépés szabálya a magyar–román határon. Alapszabályként továbbra is teszt, oltás és karanténkötelezettség nélkül lehet
a két ország közötti határt átlépni. Félreértésre adott okot az a múlt csütörtöki országos közlemény, mely szerint „péntektől csak a QR-kóddal ellátott uniós digitális Covid-igazolványt fogadják el a határokon”. A
közleményt utólag pontosította Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa
is, miszerint az a sárga és piros besorolású országokra vonatkozik, azonban Magyarország jelenleg zöld besorolású.
Vörös országból való érkezéskor a beoltott személyek és a 6 év alatti
gyerekek mentesülnek a karantén alól. Ha sárgának vagy vörösnek számító országból érkeznek, a 6-16 év közötti gyermekek akkor mentesülnek
a karantén alól, ha a beutazás vagy felszállás előtt 72 óránál nem régebbi
negatív PCR-tesztet mutatnak fel. (szer)

2021. augusztus 18., szerda ______________________________________________ SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

A Barcelona labdarúgóklubnak 1 milliárd 350 millió eurós adóssága volt márciusban, amikor az új
elnök, Joan Laporta elkezdte a munkát a szervezet
élén.
A sportvezető hétfői sajtótájékoztatóján elmondta,
lehetetlen volt megtartani Lionel Messit, bár a gazdasági lehetőségeikhez mérten mindent megtettek
ezért. Megismételte, hogy tárgyalnak néhány játékossal, például Jordi Albával és Sergi Robertóval a fizetésük csökkentéséről, és közölte, mindent
megtesznek azért, hogy ne kelljen eladniuk olyan fut-

Fotó: az FC Barcelona közösségi oldala

ballistákat, mint Pedro González López és Anssumane Fati.
A katalánok szombaton jelentették be, hogy a
világ- és Európa-bajnok középhátvéd, Gerard Piqué
beleegyezett a fizetéscsökkentésbe. Mivel a klub tovább akarja csökkenteni a bérekre fordított kiadásait,
keresi a lehetőséget Samuel Umtiti, Miralem Pjanic
és Philippe Coutinho eladására vagy kölcsönadására.
A Barcelona vasárnap a Real Sociedad elleni 4-2vel kezdte a spanyol labdarúgó La Liga 2021/2022es idényét.

Carlao: Gyakran gondolok Marosvásárhelyre

A 2004-ben alakult és időközben letűnt
City’us teremlabdarúgó-klub legsikeresebb
játékosa volt Carlos Alberto Alves Ferreira,
akit Carlaóként ismertek sportberkekben. A
brazil kapus 2008-ban került Marosvásárhelyre, ahol hét bajnoki címet és ugyanenynyi Románia-kupát nyert a hajdani
élvonalbeli csapat színeiben. Nemrégiben a
világhálón beszélgettünk az életéről, és felidéztük a megyeszékhelyhez kapcsolódó
emlékeit.

Czimbalmos Ferenc Attila

– Hogy vagy, Carlao? Mivel foglalkozol mostanában?
– Jól vagyunk, köszönöm a kérdést. Miután Marosvásárhelyen lejárt a szerződésem, és hazakerültem
Brazíliába, pontot tettem teremlabdarúgó-karrieremre. Egyetemet végeztem, vegyész lettem, és sikerült egy kis családi vállalkozást nyitnom, így most
tisztítószerek forgalmazásával foglalkozom, amiben
a feleségem és apósom is segít.
– Mennyire változott meg az életed?
– Most minden energiámmal a családomra és a vállalkozásomra koncentrálok, a teremlabdarúgás megmaradt hobbinak.
– Volt-e még
ajánlatod
az
utóbbi években,
amióta
abbahagytad az aktív
sportolást?
– Igen. Idén
januárban is kerestek, egy brazil
és egy romániai
élvonalbeli futsalegyüttes is hívott.
Nem
egyeztünk meg,
így bár szeretnék
visszatérni a pályára, ezt csak
akkor teszem, ha
anyagilag megéri a magam és a
családom száEgy bajnokicím-hódítás emléke
mára.

Sao Paulo külvárosában, Barretosban laknak

– Apropó, család. Kérlek, mesélj róla egy kicsit!
– Két gyerekünk van, mindkettő fiú: Enzo Gabriel
négyéves, Vicenzo másfél. Sao Paulo külvárosában,
feleségem szülővárosában, Barretosban lakunk.
– Mennyire viselt meg benneteket a Covid–19-világjárvány?
– A pandémia kezdetén kissé bepánikoltunk, de
idővel sikerült elfogadnunk, hogy ezután együtt kell
élnünk a vírussal: betartjuk az óvintézkedéseket,
mindent megteszünk, hogy elkerüljük a megfertőződést.
– Marosvásárhelyre gondolsz-e még, ahol szép és
sikeres éveket töltöttél sportolóként?
– Hogyne! Elsősorban a télre meg a hóra, ugyanis
ahol most élünk, az év 365 napjában meleg van... Komolyra fordítva a szót, lehetetlen, hogy ne tegyem,
hiszen évekig a második otthonom volt a város: ott
teljesedtem ki sportolóként, a City’us színeiben hét
bajnoki címet és hét Románia-kupát nyertem, emellett sok barátra és ismerősre tettem szert az évek
során. Hiányoznak is nekem, ezúton is üdvözlöm
őket!
– Tartod a kapcsolatot velük?
– Nemcsak velük, de a klub egykori vezetőivel is.
Rengeteg élmény, emlék fűz a városhoz, amit nem
tudok elfeledni. Brazília után Marosvásárhely a szívem csücske, hiszen évekig a második otthonom
volt, tiszta szívvel játszottam. Egyébként Vásárhelyen egy tetoválást is készíttettem, amely mindig emlékeztet az ott elért sikereimre.
– Követed a romániai teremlabdarúgó-mérkőzéseket?
– Természetesen, és nem csak a bajnokságot, de
a válogatott mérkőzéseit is. Remélem, hogy eljön
még az idő, amikor a marosvásárhelyi teremlabdarúgás olyan eredményeket ér majd el, mint az én
időmben.

RÖVIDEN

* Ma folytatják a ZTE – Puskás
Akadémia mérkőzést, döntött hétfőn a Magyar Labdarúgó-szövetség
(MLSZ) versenybizottsága. Az NB
I harmadik fordulójába kiírt mecscset felhőszakadás miatt a 70. percben szakította félbe Bogár Gergő
játékvezető, majd 30 perccel később döntött arról, hogy nem folytatható a találkozó, mivel a pálya
alkalmatlanná vált a játékra. A vb
úgy határozott, hogy a 70. perctől
folytatódjon a mérkőzés ma 17 órától. Az állás: 2-1 a Puskás Akadémia javára.
* Két vendéggyőzelemmel zárult
a labdarúgó 1. liga 5. fordulója:
Medgyesen a Gaz Metan 1-0-ra
alulmaradt a Botosáni FC-vel
szemben, míg Bukarestben a Dinamo ugyancsak 1-0-ra kikapott a
CS Mioveni-től. Botosán harmadik,
a Dinamo nyolcadik, Mioveni a tizedik, míg Medgyes a tizenötödik a
tabellán.
* Góllal mutatkozott be a Galatasaray csapatában Alexandru Cicîldău.
A
török
labdarúgóbajnokságban a Giresunspor ellen
játszotta első mérkőzését az isztambuli együttes, és a frissen igazolt
román válogatott játékos az első félidő második hosszabbításpercében,
büntetőből talált be. Cicîldău a 83.
percig volt pályán, amikor Arda
Turan váltotta. A találkozót a Galatasaray nyerte 2-0-ra, és érdekesség,
hogy a vendégek tizenegyest hibáztak.
* Helyet cserélhet a Juventus fiatal román védője, Radu Drăguşin az
Everton támadójával, Moise Keannel, aki 16 és fél évesen ugyancsak
a torinói csapatban mutatkozott be
a Serie A-ban. Az olasz sportsajtó
szerint a jelenleg 21 éves elefántcsontparti támadónak 20 millió euróra becsülik az értékét, míg a 19
éves román futballista 15 milliót ér.
Az 5 milliós különbözetet kifizetné a
Juventus az Evertonnak.
* A holland élvonalban futballozhat a továbbiakban Kiss Tamás: a
szélsőt egy évre kölcsönadták a SC
Cambuurnak – jelentette be a magyar futballista klubja, a Puskás

Sportdiplomáciai siker: Sepsiszentgyörgy és
a Sepsi Aréna először adhat otthont Euroligaselejtezőnek. Fotó: a Sepsi SIC közösségi oldala

A szombat esti hazai bajnoki
mérkőzésen hivatalosan is bemutatták a Paris Saint-Germain futballcsapatának új szerzeményeit,
köztük Lionel Messit, de a frissen
érkezett „nagy nevek” még nem
léptek pályára a Strasbourg elleni
mérkőzésen.
A Parc des Princes-ben rendezett
találkozót a hatszoros aranylabdás
argentin világsztár mellett kihagyta

a nyári Eb legjobbjának megválasztott olasz kapus, Gianluigi Donnarumma, s a világ- és Európa-bajnok
spanyol hátvéd, Sergio Ramos is,
miközben a PSG alapemberei közül
is hiányoztak jó néhányan, így
Ángel Di Maria, Marco Verratti és
Neymar. Az új bajnoki szezon második mérkőzését tartalékosan is
simán nyerte a PSG, amely 4-2-re
győzött.

Akadémia, amelynek színeiben a 20
éves játékos 89 tétmeccsen 10 gólt
szerzett és 11 gólpasszt adott.
* A Sparta Prága zárt kapuk mögött kezdi a labdarúgó-Európa-liga
csoportkörét az Európai Labdarúgó-szövetség (az UEFA) hétfői
döntése alapján. A Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának augusztus 3-ai, hazai meccsén
a prágai szurkolók egy része majomhangokat utánzott, amikor Aurelien Tchouameni megszerezte a
vezetést, majd a találkozó lefújása
után is. A klubvezetők közölték,
hogy nem fellebbeznek az UEFA fegyelmi bizottságának döntése ellen,
ugyanakkor azonosították a raszszista magatartást tanúsító szurkolókat, akiket kitiltottak a stadionból.
A visszavágót amúgy 3-1-re veszítette el a Sparta, így átkerült a második számú európai kupasorozat
csoportkörébe.
* Sorana Cîrstea az első fordulóban kikapott, és kiesett a cincinnati
tenisztornán. A román játékos 6-2,
6-0-ra alulmaradt a svájci Jil Teichmannal szemben.
* Sepsiszentgyörgyön rendezik a
női kosárlabda-Euroliga egyik selejtezőcsoportjának küzdelmeit. A
román bajnokcsapat Sepsi SIC bejelentette, hogy házigazdaként
játszhatja szeptember 21-e és 23-a
között az 1. csoport mérkőzéseit,
amelyeken a magyar Atomerőmű
Szekszárd mellett a török Bellona
Kayseri lesz az ellenfél. A másik
ágon a Bourges Basket, a Valencia
Basket és a Famila Baschet Schio
küzd majd a kiadó helyért. A két
csoport első helyezettje csatlakozhat az Euroliga mezőnyéhez, a többiek a EuroCup Women sorozatban
szerepelhetnek.

Messiéket bemutatták, de még
nem játszottak a bajnokin

Fotó: a PSG közösségi oldala

Keresik a megoldást a Barcelonánál
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Véglegesítették a belső vizsgálat előzetes jelentését
a 2021. júliusi műszaki károsodásról

A belső kivizsgáló bizottság, amely a 2021. július 7-én
az Azomureș platform egyik ammóniagyártó létesítményében történt műszaki károsodások okát vizsgálta, befejezte
a jelentésének első részét.
Az okok azonosítása és a cselekvési terv kezdeményezése érdekében a balesetvizsgáló belső bizottság elemezte
az elektronikus vezérlőrendszerek által rögzített összes rendelkezésre álló adatot, és a létesítmény indítási fázisaiban
elvégzett műszaki manővereket. Az elemzett adatok azt mutatják, hogy nincs eltérés a normális működési paraméterektől, és a használati utasításokat is betartották.
Az érintett terület csővezetékrendszerének első értékelésétől a laboratóriumban végzett részletes vizsgálatok teljes
befejezéséig számos feltételezést fogalmaztak meg, és olyan

tényezőket azonosítottak, amelyek további vizsgálatot igényelnek.
A fő hipotézis figyelembe vesz egy műszaki tervezési
hibát, az érintett terület működési feltételei valószínűleg rekonstrukciót igényelnek a szintézisgázt szállító csövekhez
használt anyagok tekintetében. Véleményt kértek a telepítés
tervezőjétől, egy erre speciálódott nemzetközi vállalattól.
Ezzel párhuzamosan egy román vállalat részletes
metallográfiai elemzést végez.
A részletes előzetes jelentést tájékoztatásul elküldték az
illetékes hatóságoknak, és bemutatták az Azomureș műszaki
személyzetének. A vállalat prioritása továbbra is az alkalmazottak és a helyi közösség biztonsága, és a vészhelyzet
kezelésének módja bizonyítja a gépezeteket leállító intéz-

2. Dobai Sándor, CNP 1630903264401, lakhely: Marosvásárhely,
Măgurei u. 6/6. szám, Maros megye, 1630903264401 számú
végrehajtási dosszié.
Az ingatlan leírása:
1. az 1/1 rész jelenlegi részesedése: 550 m2-es városi belterület
Marosszentkirályon, a Mesteacănului (Nyírfa) utcában, szám nélkül,
Maros megye, CF 51552/Marosszentkirály. A licit felértékelési vagy
kikiáltási ára: 25.427 lej.
Az árverés kikiáltási ára a 33.902 lejes felértékelési ár 75%-a. II.
árverés.
Szolgalmi jog az 51061 és 51556/Marosszentkirály sorszámú telkek
javára.

3. Tarcza Zarug Csaba, CNP 1631219264388, Tarcza Zarug
Mariana Carla, CNP 2680927264430 lakcím: Marosvásárhely,
Gh
Şincai
u.
9/1.
szám,
Maros
megye,
1631219264388/2680927264430 számú végrehajtási dosszié.
Az ingatlan leírása:
1. a jelenlegi 461/938 kvóta egy 469 m2-es belterületről,
Marosvásárhely, Hídvég utca 46. szám, Maros megye, CF
124125/Marosvásárhely. A licit felértékelési vagy kikiáltási ára:
22.884 lej.
A kikiáltási ár a 30.512 lejes felértékelési ár 75%-a. II. árverés.

4. Tofalvi Marton, CNP 1670120264395, Tofalvi Anna, CNP
2680609264362, lakcím: Marosszentkirály, Luminişului u. 2D szám,
Maros
megye,
1670120264395/2680609264362
számú
végrehajtási dosszié.
Az ingatlan leírása:
1. 59 négyzetméteres belterület 1/1 -es jelenlegi kvótája,
Marosszentkirály, Völgy utca, Maros megye, CF 51259/
Marosszentkirály. A licit felértékelési vagy kikiáltási ára: 14.530 lej.
2. 720 m2 belterület 1/1-es jelenlegi kvótája, Maros megye,
Marosszentkirály, CF 53744/ Marosszentkirály. A licit felértékelési
vagy kikiáltási ára: 115.782 lej.
3. 401 m2 belterület 1/1-es jelenlegi kvótája, Maros megye,
Marosszentkirály, CF 53749/ Marosszentkirály. A licit felértékelési
vagy kikiáltási ára: 66.513 lej.
4. 58 m2 belterület 1/1-es jelenlegi kvótája, Maros megye,
Marosszentkirály, CF 53751/ Marosszentkirály. A licit felértékelési
vagy kikiáltási ára: 4.927 lej.
5. 653 m2 belterület 1/1-es jelenlegi kvótája, Maros megye,

Az Azomureș sajtóirodája

Hirdetés ingatlanok értékesítéséről

Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Természetes személyek kényszervégrehajtási osztálya
Marosszentkirály, CF 53752/ Marosszentkirály. A licit felértékelési
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal begyűjtési osztálya az
vagy kikiáltási ára: 105.928 lej.
intézmény székhelyén, Marosvásárhely, Dózsa György u. 1-3.
6. 664 m2 belterület 1/1-es jelenlegi kvótája, Maros megye,
szám alatt 2021. 09. 15-én 11 órakor nyilvános árverést tart a
Marosszentkirály,
CF 53746/ Marosszentkirály. A licit felértékelési
következő javak értékesítésére, költségvetési kintlevőségek
vagy kikiáltási ára: 107.406 lej.
behajtása érdekében:
7. 608 m2 belterület 1/1-es jelenlegi kvótája, Maros megye,
1. Şugar Sebastian, CNP 1850311260022, lakcím: Marosvásárhely, Marosszentkirály, CF 53748/ Marosszentkirály. A licit felértékelési
Transilvania u. 14. szám, 14-es lakrész, Maros megye, vagy kikiáltási ára: 99.031 lej.
A 2-7. pozícióban szereplő földterületek Marosszentkirályon, a
1850311260022 számú végrehajtási dosszié.
Patak utca környékén találhatók
Az ingatlan leírása:
Az 1. számú tétel kikiáltási ára a 19.373 lejes felértékelési ár 75%-a.
1. a jelenlegi 267 m2-es városi belterület 1/1 kvótarésze, amelyre
II. árverés.
felépült:

– C1. faház 2 szobával, 1 konyhával, kamrával és pincével, 74 m2,
földszintes
– C2. tégla lakóház, cserépfedelű, 1 hálószobával, 1 nappalival,
konyhával, fürdőszobával, pincével és verandával, energetikai
tanúsítvánnyal, földszintes, 58 m2
– C3. istálló csűrrel, földszintes, 117 m2
Az épületek Maros megyében, Nyárádgálfalván, a 267. sz. alatt
találhatók, CF 50432/Nyárádgálfalva.
A licit felértékelési vagy kikiáltási ára: 150.353 lej.
Az árverés kikiáltási ára a 200.471 lejes felértékelési ár 75%-a. II.
árverés.
A fent említett javakat az MFP és a BRD garantálja az FNGCIM IFN
RT. javára, a Román Nemzeti Vízügyi Hivatalé a védőgát szolgalmi
joga.

kedések hatékonyságát. Az Azomureş létesítményeinek
korszerűsítése során biztonságos blokkolórendszereket telepítettek, amelyek az emberi tényezőtől függetlenül működnek. Ezek megfelelően működtek a baleset során is.
Kollégáink a berendezések épségéért felelő és a karbantartási, mérnöki osztályról, továbbá az Ammónia 3 részleg
szakemberei együtt dolgoznak az érintett berendezések
helyreállításán és a gépezet újraindítására vonatkozó engedélyek beszerzésén. Ebben az időszakban továbbra is gyártunk műtrágyát a mezőgazdaság számára, termékeink
elérhetők az országos forgalmazási hálózatban és a regionális piacon is.

A 2-7. számú tételek kikiáltási árai a felértékelési árak.
I. árverés

5. Szabo Peter, CNP 1580702264385/26800740, Szabo Julianna,
CNP 2600914264378/26800716, lakcím: Koronka, 145V, Maros
megye, 1580702264385/ 2600914264378 számú végrehajtási
dosszié.
Az ingatlan leírása:
1. a jelenlegi 759 m2 belterület 1/1-es kvótája, Kebele, Harmónia u.
szám nélkül, Maros megye, CF 50920/Jedd. A licit felértékelési vagy
kikiáltási ára: 33.764 lej.
2. a jelenlegi 809 m2 belterület 1/1-es kvótája, Kebele, Harmónia u.
szám nélkül, Maros megye, CF 50921/Jedd. A licit felértékelési vagy
kikiáltási ára: 35.942 lej.
3. a jelenlegi 1.760 m2 belterület 1/1-es kvótája, Kebele, Harmónia
u. szám nélkül, Maros megye, CF 50925/Jedd. A licit felértékelési
vagy kikiáltási ára: 94.060 lej.
4. a jelenlegi 1.950 m2 belterület 1/1-es kvótája, Kebele, Harmónia
u. szám nélkül, Maros megye, CF 50926/Jedd. A licit felértékelési
vagy kikiáltási ára: 101.939 lej.
Az árverések kikiáltási árai az 1-2. pozíciók esetében a 45.018 +
47.922 lejes felértékelési ár 75%-át teszik ki. II. árverés.

Az 50930/Jedd kataszteri számú területek kikiáltási árai a 3-4-es
tételek esetében megegyeznek a felértékelési árakkal.
I. árverés.

6. Macarie Adrian Ion, CNP 1560325080074, lakcím: Botfalu, Iskola
u. 260. Brassó megye, 1560325080074 számú végrehajtási
dosszié.
Az ingatlan leírása:
1. a külterületen található 4200 m2-es földterület jelenlegi 3/20 és
68/80 kvótája, Maros megye, Nyárádtő, CF 52815/Nyárádtő. A licit
felértékelési vagy kikiáltási ára: 10.598 lej.
Az árverés kikiáltási ára a 14.131 lejes felértékelési ár 75%-a. II.
árverés.

7. Sârbu Ioan, CUI/CNP 26284607/ 1530830264418, lakcím:
Marosvásárhely, Apaductului u. 1. szám, Maros megye, 26284607/
1530830264418 számú végrehajtási dosszié.
Az ingatlan leírása:
1. egy 2 szobás lakás 1/8 részének jelenlegi, 51,12 m2-es része,
Marosvásárhely, Victor Babeş utca 14/18. szám, Maros megye, CF
122681-C1-U10/Marosvásárhely, helyrajzi szám 2587/11/XVIII. Az
árverés kikiáltási ára 47.545 lej. I. árverés.
8. Dămian Eugen Traian, CUI/CNP 33671835/1761028013926,
lakcím: Marosvásárhely, M. Eminescu u 43/4. Maros megye,
26284607/1530830264418 számú végrehajtási dosszié.
Az ingatlan leírása:
1. egy 500 négyzetméteres városi belterület 1/1 -es része,
Nyárádtő, Maros utca 199/A, Maros megye, CF 52974/Nyárádtő,
helyrajzi szám 1065/1/2/4/1/1. A licit felértékelési vagy kikiáltási ára:
52.676 lej.
A licit kikiáltási ára 52.676 lej. I. árverés.

9. Ţerbea Georgiana, CNP 2900215260061, lakcím: Maros-

vásárhely, Laposnya u. 7. szám, Maros megye, 2900215260061
számú végrehajtási dosszié.
Az ingatlan leírása:
1. a Maros megyei Szováta településen található, 2.700
négyzetméteres városon kívüli földterület 3/4 részének jelenlegi
kvótája, CF 50315/Szováta, kataszteri szám 1318. A licit
felértékelési vagy kikiáltási ára: 133.797 lej.
2. a Maros megyei Szováta településen található, 404 m2-es városi
földterület jelenlegi 1/2 részének kvótája, CF 52443/Szováta,
kataszteri szám 620/3, helyrajzi szám 3633/1/3. A licit felértékelési
vagy kikiáltási ára: 15.235 lej.
Az árverés kikiáltási ára a 133.797 felértékelési ár + 15.235 lej. I.
árverés.

10. Gabor Zsigmond, CNP 1600118264423, lakcím: Harcó 36.
szám, Mezőpamit község, Maros megye, 1600118264423 számú
végrehajtási dosszié.
Az ingatlan leírása:
1. a jelenlegi, 1/460 négyzetméteres belterület, amelyen két ház és
egy garázs épült. Harcó 36. szám, Mezőpanit, Maros megye, CF
51848/Mezőpanit, helyrajzi szám 118,119. A C2 és a garázs nincs
megemlítve a telekkönyvben. A licit felértékelési vagy kikiáltási ára:
230.396 lej.
Az árverés kikiáltási ára 230.396 lej. I. árverés.

11. Ruja Daniel Vlădel, CNP 1800806260087, Ruja Elena Claudia,
CNP 2780721264371, lakcím: Marosvásárhely, Măgurei u. 19/10.,
Maros
megye,
1800806260087/2780721264371
számú
végrehajtási dosszié.
Az ingatlan leírása:
1. a jelenlegi 106/885 része egy 885 m2-es városi földterületnek,
Maros megyében, Nyárádtő helységben, CF 53020/Nyárádtő. A licit
felértékelési vagy kikiáltási ára: 8.369 lej.
Az árverés kikiáltási ára a 8.369 lejes felértékelési ár. I. árverés.

Felkérjük azokat, akik valamilyen oknál fogva jogot formálnak ezen
javakra, hogy erről az értékesítés időpontja előtt értesítsék a
végrehajtó szervet.
A javak megvásárlása iránt érdeklődőket arra kérjük, hogy az
ajánlattételi határidőig jelenjenek meg az erre a célra kijelölt helyen,
hogy bemutassák vásárlási ajánlatukat.
Az árverésen való részvételhez az ajánlattevőknek legalább egy
nappal a licit dátuma előtt be kell nyújtaniuk az alábbi
dokumentumokat:
a) vételi ajánlat;
b) a részvételi díj befizetését vagy a garanciát igazoló bizonylat
garancialevél formájában, amely az árverés kikiáltási árának a 10%-a.
Az illeték befizetése az IBAN RO62TREZ4765067XXX014298
számlára történik a Marosvásárhelyi Államkincstárnál (a Maros Megyei
Pénzügyi Hivatal begyűjtési osztálya részére), adószám 4322637.
c) az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása;
d) román jogi személyek esetében a cégnyilvántartó hivatal által
kiállított egységes regisztrációs bizonyítvány másolata;
e) külföldi jogi személyek esetében a regisztrációs dokumentum
román fordítása;
f) román természetes személyek esetében a személyazonossági
okmány másolata;
g) külföldi természetes személyek esetében a személyi
igazolvány/útlevél másolata;
h) az ajánlattevő saját felelősségre kiállított nyilatkozata, amely
igazolja, hogy nincs kapcsolata az adóssal.
A vevő köteles betartani minden jogszabályi rendelkezést, például a
környezetvédelmi kötelezettségeket, a nemzeti örökségvédelmi
kötelezettségeket vagy más hasonlókat.
További információért forduljon központunkhoz vagy érdeklődjön a
0265/250-982, belső 284, 276 telefonszámon.
A hirdetés kifüggesztésének dátuma: 2021. 08. 18.

Dan Florescu helyettes szolgálatvezető
Adela Oaneş osztályvezető
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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. (65818-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MAGÁNCÉG minimum 3 év régiséggel rendelkező MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz 8 órás munkaprogrammal. Kézzel írt,
fényképes önéletrajzokat a jeremias@optica-optofarm.ro e-mailcímre várunk. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200.
(sz.-I)

A TIMKO alkalmaz MUNKATÁRSAT A PÉKSÉGBE. Tapasztalat
nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0756-128-307. (65856-I)

ALKALMAZUNK három FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órai munkaprogrammal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén
vagy a 0773-316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65857-I)

A SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM
MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot hirdet meghatározott
időre szóló TANÁRSEGÉDI állás betöltésére a 2021/2022-es egyetemi év első félévétől. Bővebb információk az ms.sapientia.ro honlapon olvashatók. (65860-I)

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA munkatársat keres LABORTECHNIKUSI állásra. Bővebb információk az
ms.sapientia.ro honlapon olvashatók. (65860-I)

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

MINDENFÉLE
ÉPÍTŐIPARI vállalkozás vállal: tetőfelújítást, teljes tető kivitelezését, bármilyen ácsmunkát, tetőjavítást,
teraszkészítést,
bádogosmunkát,
belső munkálatokat: festést, glettolást, anyagok beszerzését. Amit ajánlunk: kedvezményes árak, többéves
szakmai tapasztalat, minőség, megbízhatóság, gyors, precíz munkavégzés. Tel. 0747-318-469. (12728-I)
CÉG vállal garanciával háztetőkészítést cserépből vagy Lindab lemezből,
bármilyen tetőjavítást stb. Tel. 0756825-935, Csaba. (12791-I)
FESTÉST,
vakolást,
csempézést,
gipszkartonszerelést,
parkettázást
vállalok. Tel. 0771-393-848, 0749-564921. (12787)

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcserépből és cserépből, bármilyen ácsmunkát,
csatornák, lefolyók javítását, készítését,
bármilyen tetőjavítást és tetőfestést,
tetőszigetelést, faházak és manzárd
készítését
fából,
vakolást.
Saját
anyaggal vagy a kliens anyagával is
dolgozunk. Tel. 0757-728-705. (12757)

KOBAK KÖNYVESBOLT

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
VASS ILONÁRA
született Végh
halálának harmadik évfordulóján.
Jóságát és szeretetét szívünkben hordozzuk.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi férje, Pista, lánya, Kati,
veje, Sanyi, unokája, Kata. (12698)
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(12780-I)
TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, meszelést, tetőkészítést cserépből, lemezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel.
0742-734-062,
Krisztián.
(12799-I)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0771-605-189. (12744-I)
ASZTALOST keresek ajtókészítéshez.
Tel. 0787-865-051. (12798)
TAKARÍTÓNŐT és MOSÓNŐT keresek.
Tel. 0787-865-051. (12798)
ENGEDÉLLYEL rendelkező gázszerelőt
keresek. Tel. 0787-865-051. (12798)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a tölgyesi
születésű
SZABÓ
ÁRPÁDRA halálának ötödik évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(12815)

ELHALÁLOZÁS

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro
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Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
FILCZ
született GÁLFALVI
JUDIT-MARGIT
szerető feleség, anya, nagymama, dédnagymama, testvér,
rokon, 2020. december 17-én,
életének 83. évében megpihent.
Temetése 2021. augusztus 19-én,
csütörtökön 11 órakor lesz a marosvásárhelyi római katolikus temetőben, unitárius szertartás
szerint.
Emlékét örökre a szívünkben
őrizzük.
A gyászoló család. (12817-I)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
FILCZ KÁROLY
szerető férj, apa, nagytata, dédnagytata, testvér, rokon, 2020.
december 22-én, életének 79.
évében megpihent.
Temetése 2021. augusztus 19-én,
csütörtökön 11 órakor lesz a marosvásárhelyi római katolikus temetőben, református szertartás
szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (12817-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szerető édesanya, keresztanya,
testvér, nagynéni, unokatestvér,
sógornő, ismerős,
özv. CSÁTHI ALBERTNÉ
szül. JÁNOSY GYÖNGYVIRÁG
(Gyöngyi)
2021. március 31-én váratlanul
elhunyt Sopronban.
Hamvait csütörtökön, augusztus
19-én 12 órakor helyezzük örök
nyugalomra a marosvásárhelyi
református temetőben.
Emlékét szívünkben megőrizzük.
A gyászoló család. (12802-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető feleség, drága édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, rokon és
jó barát,
BODOR MÁRIA
szül. Brandner
életének 84., házasságának 61.
évében, augusztus 16-án, türelemmel viselt betegség után
csendesen megpihent.
Temetése 2021. augusztus 19-én
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben, katolikus
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (12820)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
(Kosztolányi Dezső)
Szomorú szívvel búcsúzunk
szeretett
Nagynéninktől,
MANYÚTÓL (BODOR MÁRIA).
Nyugodj békében! Gondolatban a gyászoló családdal
vagyunk. Tündi, Stefan, Laura,
Hannes, Dávid, Csilla és
Andreas. (12820-I)
„Olyan csend van így nélküled,
hogy szinte hallani, amit még
utoljára
akartál mondani.”
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nővéremtől és sógornőtől, BODOR MARIKÁTÓL
(Brandner). Nincs már kit
megkérdezzek, hogyan volt
gyerekkorunkban.
Emlékét
szívünkben őrizzük, nyugodj
békében, Nővérkém! Imádott
családjával együttérzünk, és
vigasztalódást kívánunk. Jutka
és Szabolcs. (12820-I)
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki a
Bodor családnak a szeretett
MANYÚ elvesztése miatt érzett
fájdalmukban. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Nagy Károly és családja.
(12812)
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