
Tegnap eredményt hirdettek a meghatározatlan időre szóló
(tituláris) pedagógusi állások betöltésére szervezett ver-
senyvizsgán, amelynek írásbeli próbája július 17-én zajlott.
Megyénkben városon és falun összesen 190 katedrára vártak
jelentkezőket. 

Bár 959-en jelezték szándékukat a versenyvizsgán való részvételre,
végül 668-an írták meg a dolgozatot abból a tantárgyból, amelynek ok-
tatására pályáznak. Amikor kiderült, hogy mindazok, akik nem érnek el

ötösön felüli átlagot, egy évig nincs amit keressenek az oktatásügyben,
71-en magyarázat nélkül nem mentek el vizsgázni, 154-en személyes
okokra, hárman betegségre hivatkoztak, egy pedagógust pedig kizártak
– tájékoztatott Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes. Az eredmények vál-
tozóak, az 1,30-tól a 10-ig minden jegy megtalálható, ötös alatt, de hetes,
nyolcas fölött is. Az írásbelin 301-en írták meg a szükséges hetes általá-
nost, ami nem garancia arra, hogy a választás során minden üres állást
betöltenek. 

A városi és városok környéki falvakban levő helyek feltételezhetően
hamar elkelnek, de a távolabbi, nehezebben megközelíthető településekre
feltehetően az ötös fölötti jegyet elért pedagógusok közül kerülnek ki a
helyettesítők. 

Ökomorfondír

Afelett örvendezik a környezetvédelmi miniszter, hogy ki kell pó-
tolni a roncsautóprogram költségvetési keretét, mert elkapkodták
a környezetbarát hibrid vagy elektromos járművek beszerzésének
támogatására szolgáló értékjegyeket. Ám az adófizetőnek, pláne a
környezetbarát válfajának, már kevesebb oka van örvendezni. Mert
a környezet és barátai is jobban járnának, ha az ilyen programok
mellett, de inkább helyett, a kormány több pénzt költene tiszta ener-
giaforrásokra és tiszta közösségi közlekedési eszközökre.

A roncsautóprogram, pláne környezetbarát mázba mártva, elég
cifra átverés, viszont kitűnő üzlet a járműveket fejlesztő és gyártó
vállalatoknak, meg a nem csak ökotémák terén a demagógiában
jeleskedő politikus barátaiknak. Nem csupán az elvetemült autó-
bolondok, hanem a benzinnel kevésbé fertőzött vérű közlekedő tár-
saik számára sem nehéz felmérni, hogy például a hibrid járművek
a fogyasztási adataikban roppant környezetbarátok, ám a bonyo-
lultabb technikájuk okán a szervizszámlákkal könnyen a tönk szé-
lére sodorhatnak egy itteni középosztálybeli családi költségvetést.
És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy egy jármű nemcsak a
használata, hanem az előállítása révén is tetemes környezeti kárt
okoz. Csak ezt nem az ökomókusok lakhelyén, hanem például az
autógyárak településein élők érzik. Az az igazán környezettiszta
autó, amelyet le sem kell gyártani. De soha nem fogunk látni olyan
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Benedek István

Bodolai Gyöngyi

Kereszteződések
3.
Az idei Vásárhelyi Forgatagon ismét
sor kerül a Kereszteződések című ki-
állításra. Az eseménysorozat kereté-
ben a Maros Megyei Múzeum
harmadik alkalommal szervezi meg a
tárlatot, amelynek célja a fiatal művé-
szek támogatása. 
____________4.
Kultúrák találko-
zása Hodoson
Négy ország hat partnertelepülése
részvételével zajlott a napokban tema-
tikus testvértelepülési találkozó Szé-
kelyhodos községben, amelyre
Magyarországról, Franciaországból és
Olaszországból érkeztek vendégek.
____________5.

Fotó:   Nagy Tibor

Olvasóink
figyelmébe

Tekintettel arra, 
hogy a sajtótermékeket is árusító

utcai standok jelentős részét
a napokban felszámolták,

így lapunk szabadeladásban
való terjesztése is nehézkesebbé

vált Marosvásárhelyen,
tisztelettel felkérjük olvasóinkat,
hogy szíveskedjenek előfizetni

akár a szerkesztőségben is
a Népújságra, hogy a laphoz

fennakadás nélkül
hozzájuthassanak.

Háromszázegy pedagógus érte el a hetest 

Egyharmaduk lemondott a vizsgáról



A nyár köztudottan a község- és falunapok ideje.
Koronka község a hét végén, július 26-án és 27-
én ünnepel. A kétnapos rendezvénysorozatnak
egyedi színfoltja a péntek esti interaktív pszicho-
lógiai előadás, amelyet Csíki Andrea klinikai pszi-
chológus Törődj a lelkeddel és szeretteiddel címmel
tart az érdeklődőknek a koronkai kultúrotthon-
ban.

A szakembert – akivel korábban a gyermekeknek szóló
KÚL program kapcsán beszélgettünk – arról kérdeztük,
mire számíthatnak a községi napok 19 órakor kezdődő, első
programpontjának résztvevői.

– Az előadás három részből áll. Egyrészt a testi–lelki
egészség megőrzésének lehetőségeiről, konkrét módsze-
rekről lesz szó, majd a nevelési sémák felnőttkorban érzé-
kelhető hatásairól, egyebek mellett a példamutatásról és az
értékelésről, valamint a párbeszéd, ezen belül az asszertív
kommunikáció fontosságáról beszélgetünk a jelenlévőkkel.
Az együttlét harmadik része a Párkapcsolati enciklopédia
címet viseli, hűségről, féltékenységről, minőségi kapcso-
latok kialakításáról és fenntartásáról, a párkapcsolat haté-
kony működtetéséről is szó lesz benne. Az előadás során a
Maslow-féle motivációs piramisra is kitérek, illetve eset-

tanulmányokat is bemutatok. A cél megbarátkoztatni a
pszichológus fogalmával az embereket – magánrendelőm-
ben gyakran tapasztalom, hogy ezt gyakran összetévesztik
a pszichiáterrel –, és mindenkit arra biztatni, hogy szükség
esetén merjen segítséget kérni. Értékelendő, hogy Takács
Szabolcs István polgármester a közösségépítés szempont-
jából fontosnak tartja a kezdeményezést, és a községnapok
keretében teret ad egy ilyen jellegű előadásnak.

További pénteki programok: pénteken 19 órakor a ko-
ronkai Tholdalagi Mihály Általános Iskola sportpályáján
minifoci-bajnokság kezdődik, 20 órától Mike Zetter, 21
órától Gábriel koncertezik, 22 órától DJ Morár Roland gon-
doskodik a jó hangulatról.

A községnapok ünnepélyes megnyitóját szombaton dél-
előtt 10 órától a szabadtéri színpadnál tartják, ezt követően
a helyi óvodások és iskolások lépnek közönség elé. 10.40
órakor a Navarra Dance előadása következik, 11 órakor
gyermekprogramok kezdődnek. 16 órától román, 17 órától
magyar néptáncműsort láthatnak a jelenlevők, 18 órától
Vass Ignác mulatós zenéjére lehet szórakozni. 19.15 órakor
színészkoncert kezdődik, fellépők: Sebestyén Aba, Szabadi
Nóra és Ördög Miklós Levente. 20 órától a Semnal M kon-
certezik, 21.30 órától a KisCipő zenekar lép fel. Koronka
község ünnepét a 23 órakor kezdődő tűzijáték zárja.  

Felvételi a MOGYTTE-re 
Ma 10 órától kezdődik a felvételi a marosvásárhelyi orvosi
és gyógyszerészeti egyetemen. 3629 hely van. Összesen
3853-an iratkoztak be a felvételire, ebből 1467 az állam
által, 543 az egyetem által támogatott hely, 1619 fizetős. Öt
éve az országban levő hat orvosi egyetem közül a román
tannyelvű oktatásra Marosvásárhelyen iratkoznak fel a leg-
többen. Az idén 531-en a 140 helyre, azaz 3,79 diák jut egy
helyre. Tavaly 473-an jelentkeztek 140 helyre. A katonaor-
vosi szakon meghirdetett 56 helyre 124-en iratkoztak fel, a
fogorvosira a 40 költségtérítéses helyre 115-en vannak,
azaz 2,87 diák egy helyre. Keresett a mérnöki, informatikai,
közigazgatási, közgazdasági, jog és társadalomtudományi
szak is. Ezekre a diákokat az érettségi eredmények alapján
vették fel. A végleges eredményeket július 26-án teszik
közzé. 

Ballagás
a MOGYTTE magyar tagozatán 

Július 26-án, pénteken 11 órától a Gecse utcai Kistemplom-
ban lesz a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tu-
domány- és Technológiai Egyetem magyar tagozatának
hagyományos ballagási ünnepsége. Az ünnepség idén is
ökumenikus istentisztelettel kezdődik, amelyen a négy tör-
ténelmi egyházat képviselő lelkészek végeznek szolgálatot.
Az ünnepségről többkamerás felvétel készül, a hozzátarto-
zók a templom mögötti kis parkban képernyőn követhetik a
bent zajló eseményeket, az otthon maradó rokonok, bará-
tok, érdeklődők számára is elérhető lesz az élő közvetítés
a Studium Prospero Alapítvány Facebook-oldalán. 

Lehet jelentkezni a legényes-
és verbunkversenyre 

Augusztus 13-áig lehet jelentkezni a Játssz a figurával! –
VI. erdélyi legényes- és verbunkversenyre. A Vásárhelyi
Forgatag részeként idén hatodik alkalommal szervezik
meg a versenyt, amelynek célja segítséget nyújtani a le-
gényes és verbunk minél magasabb színvonalú elsajátítá-
sára, lehetőséget biztosítani a táncosoknak a
megmérettetésre. A benevezés ingyenes. Az idén ifjúsági
és felnőtt kategóriában várják a jelentkezőket, egy kötelező
és egy szabad tánc bemutatásával.  A verseny augusztus
31-én 17 órától kezdődik Marosvásárhelyen, a Maros Mű-
vészegyüttes előadótermében. Benevezni a jatsszafigura-
val@gmail.com e-mail-címen vagy a 0751-013-707-es
telefonszámon lehet. A megmérettetésen a táncosokat öt-
tagú szakmai bizottság értékeli. 

Adatlopás Bulgáriában –
hazai érintettek 

A Romániai Adatvédelmi Hatóság (ANSPDCP) felhívja az
érdekeltek figyelmét, hogy feltörték a bulgáriai országos
adóhatóság nyilvántartását, ahonnan több mint ötmillió
személy adatait „lopták el”. Tekintettel arra, hogy több ezer
romániai állampolgárnak van Bulgáriában bejegyzett gép-
kocsija vagy cége, az adatvédelmi hatóság felkéri az érin-
tetteket, hogy a 676/2016-os adatkezelési szabályzat
(GDPR) 77. cikkelye értelmében forduljanak a romániai ha-
tósághoz a helyzet orvoslása érdekében. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma KINGA, KINCSŐ, holnap
KRISTÓF, JAKAB napja.
KRISTÓF: a Krisztoforosz
rövidülése, jelentése: Krisztust
hordozó.
JAKAB: ószövetségi név, je-
lentése bizonytalan. 
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A Nap kel 

5 óra 53 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 3 perckor. 
Az év 205. napja, 

hátravan 160 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. július 23.

1 EUR 4,7340
1 USD 4,2129

100 HUF 1,4542
1 g ARANY 191,7344

IDŐJÁRÁS
Változékony időjárás

Hőmérséklet:
max. 270C
min. 110C

Nagy Székely Ildikó

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Koronka ünnepe
Pszichológiai előadás a községnapokon

Az idei felvételi során az előző évhez képest jóval
nagyobb számban iratkoztak be a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem magyar és német tannyelvű
képzéseire a középiskolát végzett jelentkezők.

Az iratkozás első négy napján 1.404-en iratkoztak fel a
meghirdetett 1.102 magyar nyelvű alapképzéses állami
helyre, ami az előző évhez viszonyítva jelentős növekedést
jelent (908-an voltak 2018-ban). Továbbá a meghirdetett
164 német nyelvű államilag támogatott helyre az idén 230-
an iratkoztak  fel a négy nap alatt.

A legkeresettebb magyar tannyelvű szakok a Közgazda-
ság- és Gazdálkodástudományi Kar által kínált képzési
programok, ahová 258-an iratkoztak be a nappali tagozatra.
Ezt követi a Pszichológia és Neveléstudományok Kar,
ahová 226-an jelentkeztek, valamint a Matematika és In-
formatika Kar, ahová 205-en iratkoztak fel a felvételire.

A német tagozaton a Közgazdaság- és Gazdálkodástu-
dományi Karon regisztrálták a legtöbb jelentkezőt, 68 irat-

kozó volt a 33 államilag támogatott nappali tagozatos alap-
képzési helyre. Ezt követi a Matematika és Informatika
Kar, ahová 67-en jelentkeztek 45 helyre, a Bölcsészettudo-
mányi Karon 42-en iratkoztak fel 29 államilag támogatott
helyre.

A BBTE 164 tandíjmentes és 350 tandíjas helyet hirde-
tett meg a felvételire azoknak a középiskolát végzett jelent-
kezőknek, akik tanulmányaikat német nyelven szeretnék
folytatni.

Továbbá több mint 1.100 tandíjmentes és több mint
1.730 tandíjas alapképzéses helyet hirdetett meg az egye-
tem azoknak a jelentkezőknek, akik felvételt szeretnének
nyerni a 72 magyar tannyelvű szak valamelyikére (nappali
képzés és távoktatás).

A 2019-2020-as egyetemi tanévre meghirdetett felvételi
2019. július 16. és 31. között zajlik. A felvételivel kapcso-
latos bővebb információkat az alábbi oldalon lehet megte-
kinteni: http://admitere.ubbcluj.ro/hu.

Nőtt az érdeklődés a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem magyar és német tannyelvű szakjai iránt

Maros völgye fesztivál 
A tizenötödik alkalommal tartják meg július 27-28-án Ra-
tosnyán, a Sétatér (La Alei) nevű helyen a Maros völgye
fesztivált, ahol a Felső-Maros menti falvak mutatják be
népviseletüket, kultúrájukat, gasztronómiájukat. A hagyo-
mányhoz híven a téren levő házakat az idén is feldíszítik,
és sajátos népi bútorokkal és kellékekkel rendezik be. A
színpadon a községek hagyományőrző csoportjai mutat-
koznak be, majd román néptáncegyüttesek és előadók
lépnek fel. Este koncertek lesznek, meghívottak a Krypton
és a Nemesis együttesek. A Maros Megyei Tanács köny-
veket gyűjt a köhéri könyvtár ellátására, így román, ma-
gyar és német nyelvű köteteket lehet adományozni
mindkét napon 10 és 18 óra között a megyei tanács által a
téren berendezett házikónál. 

Haferland-hét 
2012-ben Michael Schmidt, az Automobile Bavaria és
Peter Maffay, a Tabaluga Egyesület alapítója kezdemé-
nyezték a Haferland-hetet, amelynek célja az erdélyi
szász hagyomány megismertetése a Segesvár és Kőha-
lom közötti ún. Zabországhoz tartozó egykori szász köz-
ségekben. Az idén a rendezvény július 25–29. között lesz. 
Csütörtökön az erkedi erődtemplomban nyílik kiállítás és
fellépnek erkedi és héjjasfalvi hagyományőrző néptánc-
csoportok. Pénteken Szászfehéregyházára várják az ér-
deklődőket, ahol festménykiállítás, filmvetítés és
dzsesszkoncert lesz. Pénteken Szászhomoródon, az
erődtemplomban 10 órától orgonakoncertet tartanak,
ugyanaznap Szászkézden az erődtemplom udvarában
Theodor Paleologu történész a helyi közösségekről tart
előadást, 12 órától festészeti és fazekasműhely nyílik,

ugyanitt hagyományos szász ételeket is kóstolhatnak az
érdeklődők és egy könyvbemutatóra is sor kerül. Szintén
pénteken a kőhalmi várban fúvószenekar játszik az érdek-
lődőknek, fotókiállítás nyílik az egykori Kőhalomról, vala-
mint régen elfelejtett mesterségeket bemutató tárlatot is
berendeztek. A várban levő színpadon román, magyar és
szász néptáncelőadás lesz, este pedig dokumentumfilmet
vetítenek a meghurcolt szászokról. Szombaton Szászke-
resztúron, Szászbudán, Rádosdon, Mesen és Miklóstel-
kén lesznek hasonló egész napos programok. A kóstolóra
előre kell jelentkezni az office@fundatia-michael-
schmidt.org e-mail-címen. A részletes program a www.ha-
ferland.ro honlapon olvasható. 

VI. Kastélypark Művésztelep
Július 29-e és augusztus 9-e között a gernyeszegi Teleki-
kastélyban zajlik a VI. Kastélypark Nemzetközi Művészte-
lep rendezvény. Az idén a tábor témája a párhuzamos
valóságok. A művésztelep elsődleges célja évente változó
témával a színvonalas kortárs képzőművészeti alkotói te-
vékenység, szakmai konzultáció és ehhez a lehetőségek
megteremtése. A műalkotások létrehozásának támoga-
tása mellett fő szempont a nemzetközi szakmai kapcsolat-
teremtés, a térség kulturális életének fellendítése a
kortárs nemzetközi képzőművészeti tendenciák megis-
mertetésével, bemutatásával, ugyanakkor a kastély reha-
bilitációjának támogatása. Az idei tábor meghívott
művészei Gaál József (Bp.), Herman Levente (Marosvá-
sárhely – Bp.), Elekes Károly (Bp.), Rafal Eret (Lublin),
Lilla von Puttkamer (Berlin), Nagy Otília (Kecskemét),
Szabó Anna-Mária (Marosvásárhely), Kovács Kinga
(Nagyvárad), Paul Feichter (Luttach), Pokorny Attila (Ma-
rosvásárhely – Szentendre). A művésztelep szervezője
Pokorny Attila. Augusztus 9-én a táborban készült alkotá-
sokból kiállítást rendeznek. 

RENDEZVÉNYEK
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Dăncilă lehet
a PSD államfőjelöltje

Viorica Dăncilă pártelnököt javasolja a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) államelnökjelöltjének az alakulat
országos végrehajtó bizottsága – nyilatkozták az
Agerpres hírügynökségnek szociáldemokrata forrá-
sok. Ezt megelőzően a PSD országos állandó taná-
csa többségi szavazattal választotta meg Viorica
Dăncilă pártelnököt a szociáldemokraták államfője-
löltjének. A jelölést az augusztus 3-ára összehívott
kongresszusnak is jóvá kell hagynia. (Agerpres)

Leváltotta a kormányfő
a CNAS vezetőjét

Menesztette tisztségéből Viorica Dăncilă miniszter-
elnök az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(CNAS) vezetőjét, Răzvan Vulcănescut. A kor-
mányfő ugyanakkor ellenőrzést rendelt el az intéz-
ménynél. (Agerpres)

Lezárták a Kézdivásárhely–
Bálványos utat földcsuszamlás
miatt

Földcsuszamlás miatt lezárták kedden a DN 11C or-
szágutat Kézdivásárhely és Bálványosfürdő között
– közölte a brassói regionális út- és hídügyi igazga-
tóság. A javítások augusztus végéig tarthatnak. Az
illetékesek szerint a földcsuszamlás még tavasszal
történt Bálványosfürdő és a Bálványos Resort kö-
zött. A helyzet azóta csak rosszabbodott, most már
az úttest felét érinti. A javítások, amelyek fúrt pillérek
és támfalak állítását is feltételezik, egy hónapig tart-
hatnak, és valószínűleg azután is csak egy forgalmi
sávon lehet majd közlekedni. A javítások alatt Kéz-
diszékről Csíkkozmás felé lehet átmenni az Olt völ-
gyébe, a Grand Hotel Bálványos pedig
Sepsibükszád felől közelíthető meg. (Agerpres)

Boris Johnson lesz az új brit
kormányfő

A várakozásoknak megfelelően Boris Johnson volt
külügyminisztert, London egykori polgármesterét vá-
lasztották a kormányzó brit Konzervatív Párt új ve-
zetőjévé a távozó Theresa May miniszterelnök
utódjaként. Johnson szerdán átveszi Maytől a kor-
mányfői tisztséget is. Győzelme után bejelentette:
kormányának elsődleges feladata a Brexit végigvi-
tele. A politikus a hivatali utódjával, Jeremy Hunt je-
lenlegi külügyminiszterrel versengett a pártvezetői
posztért. Kedden bejelentett győzelme – tekintettel
arra, hogy a Konzervatív Párt kormányon van – a brit
parlamentarizmus konvenciói alapján a miniszterel-
nöki tisztség elnyerését is jelenti. A két jelölt közül a
Konzervatív Párt csaknem 160 ezer tagja választotta
meg az új vezetőt postai szavazással. Hunt csak-
nem 47 ezer, Johnson több mint 92 ezer szavazatot
kapott. A részvételi arány a szavazáson 87,4 száza-
lékos volt. (MTI)

politikust, aki azért kampányolna, hogy az autógyárak
építsenek már tartósan használható járműveket az átlag
háromévente újítgatott modellek helyett, mert nemhogy
egy fitying kampánypénzt nem látna többé az ipartól,
hanem a gyártók és szervizhálózatok lobbija még a bár-
sonyszéket is igyekezne kibillenteni alóla.

Hasonló átverés a mostanság igencsak felkapott vil-
lanyautózás is, amely nagy fejlődési lehetőségek előtt
áll, de jelenleg technikai és felhasználási szempontból
is még abban a stádiumban van, mint az automobilok
egy évszázaddal ezelőtt. Tehetősek költséges hobbijának
egyelőre kitűnő. De aki a napi nyolcórás, jó esetben át-
lagbéren fizetett mókuskerekébe csak autóval tud el-
jutni, mert rendes buszjárat nincs a lakóhelyén, nem is
beszélve rövidtávú helyi vasútról, hogy a létfontosságú
közlekedését kényelmesebben és környezettisztábban is
letudhassa, azon sokak számára a villanyautózás még
sokáig csak kuriózum marad. Addig biztos, amíg leg-
alább feltalálják az olyat, amelyiket nem kell fél napig
tölteni egy félórás út előtt. De még az az elektromobil
sem nagyon lesz tiszta, ha közben az energetikai ipart
át nem alakítják, mert például jelenleg szép hazánkban
a villany nagyjából kétharmadát szén vagy földgáz elé-
getéséből állítják elő. Bár itt is, mint a hibrid esetében,
a „tisztaság” környezeti terhelését a felhasználó helyett
az erőmű szomszédságában élők szívják le, szó szerint
tüdőre. Ez se nem környezettiszta, se nem humánus. És
amíg nem látjuk, hogy a dolgok tényleg füstösebb felén
nem próbálnak javítani, addig tudhatjuk, hogy a politi-
kusok nem a környezetet és nem a mi egészségünket fél-
tik, hanem csak a környezet iránti figyelemre is
fogékony választók szavazatára hajtanak.

Ökomorfondír
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Ki kell iktatni az alkotmányból a sürgősségi kor-
mányrendeleteket – hangoztatta kedden Kelemen
Hunor, az RMDSZ elnöke, miután a szövetség nevé-
ben – a nemzeti kisebbségek parlamenti csoportjá-
val együtt – aláírta a Cotroceni-palotában a Klaus
Iohannis államfő által kezdeményezett, Románia
európai elköteleződésének megerősítéséről szóló
politikai megállapodást.

„Az erdélyi magyar közösség előnyére válik a parlamenti
pártok kiállása a hatékonyan működő és a jogállamiságot ga-
rantáló politikai intézmények, a független igazságszolgáltatás,
Románia európai integrációs politikájának folytatása mellett
vagy éppenséggel a sürgősségi kormányrendeletek kiiktatása
érdekében” – írja Facebook-bejegyzésében Kelemen Hunor,
majd hozzáteszi: ez utóbbi kapcsán észrevételeket is megfo-
galmaztak, amelyeket átadtak az államelnöknek.

Kelemen Hunor kifejtette: szükség van egy többség-kisebb-
ség paktumra.

„Mivel a Klaus Iohannis által előterjesztett politikai meg-
állapodás nem tér ki a többség-kisebbség viszonyának rende-
zésére, ismételten javaslatot tettem egy többség-kisebbség
paktumra. Az RMDSZ által kidolgozott szöveg rögzítené,
hogy a nacionalista kártyát ne lehessen kijátszani a választási
kampányokban és a napi politikai vitákban, a megszerzett ki-
sebbségi jogokat pedig ne csorbíthassa senki. Közösségünk

számára fontos lenne, hogy a nemzeti közösségek identitásá-
nak megőrzését szavatoló garanciák megteremtése is párbe-
széd révén történjen a kisebbségek képviselői és a parlamenti
politikai erők között!” – hangsúlyozta Kelemen Hunor.

Varujan Pambuccian, a kisebbségek parlamenti csoportjá-
nak elnöke ama meggyőződésének adott hangot a Cotroceni-
palotában tartott ceremónián, hogy a sürgősségi
kormányrendeleteket a sürgősségi esetekre kellene korlátozni.

„Hangsúlyozni szeretném – és kellemesen meglepett, hogy
ez ügyben az RMDSZ véleménye csaknem teljesen megegye-
zik a miénkkel –, hogy (...) a sürgősségi rendeleteket kizárólag
azokra az esetekre kellene korlátozni, amikor tényleges sür-
gősség van, nem úgy, mint most, amikor arra használják, hogy
kijavítsanak egy korábbi kormányrendeletben elkövetett
hibát” – nyilatkozta Pambuccian.

Az RMDSZ és a kisebbségek parlamenti csoportja kedden
írta alá a Klaus Iohannis államfő által kezdeményezett, Ro-
mánia európai elköteleződésének megerősítéséről szóló poli-
tikai megállapodást.

A paktumot június 13-án látta el kézjegyével az államfő, il-
letve Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke,
Dan Barna, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) el-
nöke, Victor Ponta, a PRO Románia elnöke, valamint Eugen
Tomac, a Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke. (Agerpres)

Kelemen: ki kell iktatni az alkotmányból
a sürgősségi kormányrendeleteket

Hivatalosan kérte a nép ügyvédje (ombudsman) az
oktatási minisztériumot, hogy módosítsa a 2016-
ban minisztériumi rendelettel elfogadott egyetemi
felvételi szabályzatot, mert az a nemzeti kisebbsé-
gekhez tartozó román állampolgárok hátrányos
megkülönböztetését teszi lehetővé.

Az ombudsmannak múlt hónapban megválasztott Renate
Weber július 16-án keltezett levelét az Edupedu.ro oktatásügyi
szakportál ismertette a hét végén. Az ombudsman álláspontja
szerint az egyetemi alap-, mester- és doktori képzés felvételi
szabályzata hátrányosan különbözteti meg a kisebbségieket
azzal, hogy lehetővé teszi az egyetemeknek a felvételin a
román nyelvi kompetenciájuk ellenőrzését. Az ombudsman
álláspontja szerint ezeket a román nyelvi kompetenciákat az
érettségi román szóbeli vizsgáján már ellenőrizték.

Az ombudsman közölte: hivatalból eljárva elemezte több
egyetem felvételi szabályzatát, és azt találta, hogy egyes tan-
intézetek román nyelvvizsgán ellenőrzik azoknak a felvételi-

zőknek a nyelvi kompetenciáit, akik valamely kisebbség nyel-
vén végezték a középiskolai tanulmányaikat.

Azt is hozzátette, hogy az érettségi vizsgán a kisebbségi ok-
tatásban részt vevő diákok számára ugyanazok a követelmé-
nyek a román nyelvvizsgán, mint a román nyelvű oktatásban
részt vevő diákoknak, ezért semmi nem indokolja a nyelvi
kompetenciák újbóli ellenőrzését.

A portál Leonard Azamfireit, a Marosvásárhelyi Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológai Egyetem
(MOGYTTE) rektorát is megszólaltatta, aki közölte: az érett-
ségi nem mindig tükrözi a valóságot, és sokszor olyan magyar
nemzetiségű fiatalok jutnak be az egyetemre, akik nem ren-
delkeznek a megfelelő nyelvi kompetenciákkal.

Nagy Előd, a MOGYTTE rektorhelyettese az MTI-nek el-
ismerte, hogy voltak ilyen elszigetelt esetek, de nem ez a jel-
lemző. Hozzátette: az egyetem vezetése pár éve napirenden
tartja, hogy ellenőrizzék a magyar tagozatra felvételizők
román nyelvtudását, de ezt előíró döntést nem hozott az egye-
tem szenátusa. (MTI)

Ombudsman: a kisebbségiek diszkriminációját teszi
lehetővé a romániai egyetemi felvételi szabályzat

Az Erzsébet-táborok nemzetpolitikai léptékűek,
megnyitják az egymásra találás, az azonosságok
felfedezésének lehetőségét az erdélyi, felvidéki,
kárpátaljai és minden magyar fiatal számára –
mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának
parlamenti államtitkára kedden az M1 aktuális csa-
tornán.

Rétvári Bence hozzátette: több száz gyermek érkezett a le-
választott területekről Magyarországra, valamint a határon túl
is nyaralnak magyarországi fiatalok. Idén csaknem 130 ezer
gyerek vesz rész az Erzsébet-táborok programjain, amelyek
találkoztak a családok igényeivel. A jelentkezők számának nö-
vekedése pedig megkívánja a zánkai, fonyódligeti tábor ka-
pacitásának megduplázását – jegyezte meg.

Változás, hogy idén az oda- és visszautazás költsége sem a
családokat terheli, valamint, hogy már az óvodásoknak is tud-
tak napközis tábort szervezni az intézmények – fűzte hozzá
Rétvári Bence.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a táborokban a fiatalok
kipróbálhatják a legmodernebb kreatív technikai fejlesztő esz-
közöket – a legorobotokat vagy a háromdimenziós tárgyalko-
tást –, ami a pályaválasztás szempontjából is meghatározó
élmény lehet számukra. Ezenkívül koncerteket, tehetségkutató
versenyeket is rendeznek a fiataloknak, de többféle sportággal
is megismerkedhetnek a táborozók.

Rétvári Bence kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyar-
ország! című műsorában elmondta, 2010-ben még nulla forint
ment a költségvetésből Erzsébet-táborra, míg idén 4,4 milliárd
forintot költött erre a kormány. (MTI)

Közel 130 ezer gyerek az Erzsébet-táborok programjain

A világ legnagyobb forgalmú vállalatainak Fortuna Global
500-as listáján idén már csaknem annyi a kínai, mint az ame-
rikai cég. Az ötszázas ranglistán a kínai cégek száma egy év
alatt 111-ről 119-re nőtt, az amerikai vállalatoké pedig 126-
ról 121-re csökkent.

Két évtizede az ötszázas listán a kínai cégek száma még a
tízet sem érte el.

A szűkebb, 150-es listán 39 kínai vállalat szerepel, öt kivé-
telével mindegyik állami tulajdonban van.

A tízes listát továbbra is az amerikai kiskereskedelmi Wal-
mart vezeti. A tavalyi harmadik helyről a másodikra lépett
előre a kínai Sinopec, miközben a második helyről a harma-
dikra csúszott vissza a Royal Dutch Shell.

A negyedik és az ötödik helyen kínai cégek állnak, a China
National Petroleum és a State Grid, amelyeket a hatodik he-
lyen a Saudi Aramco követ.

A hetedik helyen a BP, a nyolcadikon az Exxon Mobil, a
kilencediken a Volkswagen, a tizediken pedig a Toyota Motor
áll. 

A Global 500 listáján szereplő cégek bevételének a 25,6
százalékát adták a kínai vállalatok, és 28,8 százalékát az ame-
rikaiak. Az ötszáz cég együttes bevétele 32,7 ezer milliárd dol-
lár volt tavaly, 2,15 ezer milliárd dollár profit mellett. Az
ötszázas listán szereplő cégek 69,3 millió embert foglalkoz-
tattak. (MTI)

A Fortune 500-as listáján már közel annyi a kínai, mint az amerikai

A kormányban tárgyalások folynak arról, hogy kiegészítsék
a gépkocsik roncsprogramját – jelentette be hétfő este Bras-
sóban, az év első hat hónapi mérlegének bemutatóján Graţiela
Gavrilescu. A környezetvédelmi miniszter szerint erre azért
lenne szükség, mert az erre a célra elkülönített 320 millió lejes
költségvetési keret, ami 35 ezer régi autó törlésére elegendő,
június végére elfogyott.

A miniszter örömmel nyugtázta, hogy elfogyott a környe-
zetbarát autók beszerzését támogató roncsprogram plusz 15
millió lejes kerete is, így 333 elektromos vagy hibrid gépkocsi

került az utakra, amelyek egyáltalán nem vagy csak csekély
mértékben szennyezik a környezetet.

Hozzátette: programot indítottak a megyeszékhelyek szá-
mára, hogy elektromosautó-töltőállomást hozzanak létre, és
„addig fog a polgármesterek fején ülni”, amíg élnek ezzel a le-
hetőséggel. Kidolgozás alatt áll ugyanakkor egy olyan program,
amellyel az országutakra telepítenének ilyen töltőállomásokat.
A tárcavezető „óriási sikerként” értékelte a háztartási gépek
múlt esztendő végén bevezetett roncsprogramját, amelyre min-
den kiírásnál nagy túljelentkezést jegyeztek. (Agerpres)

Pluszpénz a roncsprogramokra



Az idei Vásárhelyi Forgatagon
ismét sor kerül a Kereszteződések
című kiállításra. Az eseménysorozat
keretében a Maros Megyei Mú-
zeum harmadik alkalommal szer-
vezi meg a tárlatot, amelynek célja
a fiatal művészek támogatása. A
Kereszteződések 3. című képzőmű-
vészeti esemény két város (Maros-
vásárhely és Bukarest) három
kiállítóterében kerül megszerve-
zésre, hat díjat kézbesít, promová-
lást vállal az Artmark Galéria
kortárs művészet aukcióin, vala-
mint szállást és étkezést biztosít
Marosvásárhelyen három napra a
részt vevő művészeknek.

A tárlatot a két város három kiál-
lítóterében mutatják be: Marosvá-
sárhelyen a Kultúrpalotában lévő
Art Nouveau Galériában és Művé-
szeti Múzeumban, ezt követően az

alkotások egy része Bukarestben –
a NAG2019 keretében – a Balassi
Intézet székhelyén kerül kiállításra.
Amint azt a szervezők tudatják,
fontosnak tartják a fiatal művészek
támogatását, ehhez az idén is sike-
rült megnyerniük partnernek a bu-
karesti Artmark Galériát. A galéria
vállalta, hogy két-három fiatal mű-
vésztől több, általa kiválasztott
munkát szerepeltet kortárs művé-
szeti aukcióin.

A tárlaton pályázat útján vehet-
nek részt az érdeklődő képzőművé-
szek. A kiállítás tematikai és
technikai sokszínűsége a szervezők
által vállalt célokhoz tartozik, hi-
szen – amint írják – „a sokféle mű-
vészi látásmód kibontakoztatása
elengedhetetlenül szükséges a kor-
társ művészet irányzatainak ábrázo-
lásához. Az idei tárlat a kiválasztott

munkák összegyűjtése és bemuta-
tása mellett az alkotóik találkozását
is javasolja és támogatja, a kortárs
művészet megerősítése érdekében.” 

Ami a kiállításon való részvétel
feltételeit illeti, a pályázók életkora
20 és 40 év között lehet; szükséges
a szakirányú egyetemi végzettség a
vizuális művészetek terén (képző-
művészeti egyetemek jelenlegi di-
ákjai is pályázhatnak); a
jelentkezők szabadon kezelhetik a
kiállítás témáját, amelyet a Keresz-
teződések cím foglal össze. A szer-
vezők elfogadnak különböző
technikákkal készített munkákat:
festményt, grafikát, kisplasztikát,
kollázst, kerámiát, installációt, vi-
deót stb. Jelentkezni kizárólag on-
line lehet 2019. augusztus 2-ig. A
jelentkezőknek a confluenceexhibi-
tion@gmail.com címre a követke-

zőket kell beküldeniük: minimum 3
és maximum 5 darab jpg. formá-
tumú, minimum 2 megapixeles fel-
bontású fénykép a munkákról,
amelyekkel a művész be akar ne-
vezni a kiállításra, illetve két–
három videót azok, akik ezt a
megjelenítési módot választják. A
videó hossza nem haladhatja meg a
10 percet. Benevezéskor mellékelni
kell a szerző nevét, a munka címét,
méretét és technikáját, illetve a ké-
szítés évszámát. A fényképeket ki-
zárólag csatolmányként kérik
küldeni. Életrajzot, amelynek tartal-
maznia kell a születés idejét és he-
lyét, tanulmányokat, eddigi
kiállításokon való részvételt, elér-
hetőségi lehetőségeket, valamint a
honlapot vagy blogot, ahol elérhe-
tők a munkák, amennyiben a pá-
lyázó rendelkezik ilyen internetes
felülettel.

A hiányos pályázatokat a szerve-
zők nem veszik figyelembe. A
résztvevőknek maguknak kell biz-
tosítaniuk munkáik szállítását. A ki-

állítás teljes időtartama alatt a szer-
vezők rendelkezésére kell bocsáta-
niuk a kiállításra beválogatott
munkáikat.

A szervezőknek jogukban áll rep-
rodukciókat használni a kiállított
munkákról, azzal a céllal, hogy nép-
szerűsítsék a kiállítást, ezért a szer-
zőket nem illeti meg semmilyen
anyagi javadalmazás. Minden részt-
vevő kap egy példányt a kiállítási
katalógusból. A válogatás nyomán
a szervezők augusztus 6-án teszik
közzé a kiállításra beválogatott mű-
vészek nevét a forgatag.ro oldalon.
A későbbiekben tájékoztatják az
érintetteket az esemény további
részleteiről. 

A kiállítás augusztus 20-a és
szeptember 6-a között lesz látogat-
ható, szervezője a Maros Megyei
Múzeum, a Vásárhelyi Forgatag,
valamint a Balassi Intézet – Buka-
resti Magyar Intézet, partnere a
Maros Megyei Tanács, a Romániai
Képzőművészek Szövetségének
Maros megyei fiókja és az Artmark
Galéria. (Knb.) 
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Az idén is több ezer európai települést
támogat Brüsszel az ingyenes internetes
hálózat bővítésében. A WiFi4EU pályá-
zati kiírás 15.000 eurós támogatást nyújt
különböző településeknek a nagy teljesít-
ményű wifihálózat kiépítésére középüle-
tekben és köztereken. Romániában 250
városi és községi önkormányzat kapott tá-
mogatást, köztük hét Maros megyei tele-
pülés: Segesvár, Magyaró, Kibéd,
Koronka, Déda, Marossárpatak és Erdő-
libánfalva. A WiFi4EU pályázatot az Eu-
rópai Bizottság 2018-ban indította el
azzal a céllal, hogy elérhetővé tegye a kö-
zösségi élet legfontosabb terein és intéz-
ményeiben az ingyenes, vezeték nélküli
internethasználatot. A nyertes önkor-
mányzatok 15.000 eurós utalványt kap-
nak, amiből – a pályázati honlapon levő
cégek közül választva – ki kell építeniük
a rendszert. Természetesen mind a mun-
kálatokat, mind a berendezések megvá-
sárlását finanszírozzák. A feltétel az, hogy
legalább három évig a polgármesteri hi-

vataloknak kell állniuk az internet-előfi-
zetést és a berendezések karbantartási
költségeit. A wifihálózatok felhasználói
elérhetőséget kell biztosítsanak. A telepü-
léseknek a helyileg kínált leggyorsabb
(legalább 30 Mbps letöltési sebességű)
szolgáltatásra kell előfizetniük. Emellett
a polgármesteri hivataloknak biztosíta-
niuk kell, hogy a telepítés befejeződjön,
és a hálózat a támogatási megállapodás
aláírásától számított 18 hónapon belül
működjön. 

Kibéden úgy tervezik, hogy elsősorban
a polgármesteri hivatal környéki teret,
ahol az orvosi rendelő, rendőrség, tűzol-
tóság, kultúrotthon található, fedik le az
említett intézmények épületeivel együtt,
ugyanakkor ennek a pályázatnak köszön-
hetően lesz wifielérhetőség a központi
parkban, a játszótéren, a labdarúgópályán,
az iskolákban is. 
Testvértelepülési kapcsolatok Kibéden

Hagyományosan augusztus utolsó hét-
végéjén tartják meg a kibédi községi na-

pokat, amire nemcsak a kibédiek, hanem
a környékbeliek is kilátogatnak. Az idén
az EU direkt támogatásának köszönhe-
tően 18.000 eurót fordíthatnak az ünnep-
ségre, illetve a testvértelepülési
kapcsolatok ápolására. Népes delegációt
várnak a magyarországi Gyálról, Zalalö-
vőről és Szatymazról. 

Több mint valószínű, hogy a falunapo-
kon részt vesznek Zalalövő testvértelepü-
lés képviselői és az olaszországi Farad
Isonzo küldöttsége is, amely kifejezte
szándékát, hogy Kibéddel szorosabb kap-
csolatot épít ki. A pályázat révén a kultu-
rális kínálatot kiegészítik egy érdekes
kerekasztal-beszélgetéssel, amelynek té-
mája a kisebbségek és a migráció kérdés-
köre. Ezen a testvértelepülések és a
vendéglátók elsősorban arra keresik a vá-
laszt, hogy miként kell kezelni kisebb kö-
zösségekben ezt az égető európai gondot.
Még nem állt össze a teljes műsor, a ter-
vek szerint szombaton a kultúra és a ha-
gyományőrzés jegyében zajlik majd az
ünnepség, vasárnap lesznek a sportese-
mények és a koncertek. A helyszín a lab-
darúgópálya és az ott felállított színpad
lesz. (vajda)

Uniós pályázat 
Wifihálózat kiépítésére 

Az RMDSZ marosvásárhelyi szerveze-
tének választmánya haszontalan látszat-
tevékenységnek tartja a megyei elnök
által kezdeményezett átvilágító bizottsá-
gosdit. Szervezeteket átvilágítani szabály-
talanságok elkövetése esetében szoktak
jobb helyeken, vagy akkor, amikor nem
ismerik a szervezet munkáját. Utóbbiról
lévén szó, mindössze őszintén kellene
kommunikálni. 

Az egész „átvilágítósdi” azért is nevet-
séges, mert a kinevezett bizottságban
három olyan személy is van, akik a ma-
rosvásárhelyi választmány tagjai: a vá-
lasztmány elnöke, egy volt körzeti elnök
és egy szenátor, akik pontosan ismerhet-
ték minden tevékenységünket. 

A Maros megyei TKT-döntés ellen,
amelynek értelmében a megyei elnök,
előzetes ígérete ellenére, szervezetünk
minden döntéshozó és végrehajtó testüle-

tét felfüggesztette, óvással éltünk az or-
szágos Szabályzatfelügyelő Bizottságnál.
Várjuk válaszukat, várjuk az illetékes
szakemberek válaszát. 

Az országos testület mielőbbi döntésé-
nek ismeretében javasoljuk, hogy a
Maros megyei RMDSZ vezetése és a Ma-
rosvásárhelyi RMDSZ vezető testületei
konstruktív tanácskozás keretében mie-
lőbb tegyünk pontot ennek a kiprovokált
helyzetnek a végére. Nincs szükség szep-
temberig várni és tologatni ezt az áldatlan
állapotot. Sokkal előbb le kell zárni azt a
folyamatot, melyet a marosvásárhelyi
RMDSZ elnökének konstruktív lemon-
dása indított el, hiszen a soron következő
helyhatósági választásokig már kevesebb
mint egy év áll rendelkezésünkre. 

Mi eddig is és ezután is a nyitottság és
az integrálás hívei voltunk és vagyunk.
Akik dolgozni szeretnének a szervezet-

ben, azok nyitott ajtók előtt állnak. Vártuk
és a továbbiakban is várjuk, hogy lépje-
nek be a szervezet valamelyik körzetébe,
és hozzánk hasonlóan a munka kosarából
egyaránt vegyenek feladatokat.

Határozott álláspontunk, hogy azok a
személyek, akik nem tagjai a marosvásár-
helyi szervezetnek, annak hétköznapi te-
endőiben nem hajlandóak részt venni, ne
tölthessenek be semmilyen kinevezett
tisztséget a továbbiakban sem. 

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete
választmányának tagjai:

Bándi Zsolt, Bocog Szabolcs, Dávid
Levente, Gyulai András, Jakab István,
Kaáli Nagy Botond, Kali István, Kelemen
Zelma, Lengyel Sándor, Magyari Károly,
Maluţan István, Márton Csongor, Molnár
Júlia, Nagy Botond, Páll Melinda, Pisák
Lukács János, Román Attila, Szabó Zol-
tán, Szigyártó Zsombor, Tubák Nimród,
Varró Huba, Vass Levente

Nem átvilágítás kell, hanem együttműködés

A nemzeti régiók gazdasági lemaradá-
sának megszüntetéséért indított polgári
kezdeményezés beleillik az unió kohéziós
politikájába, hiszen az unió nem fejlődhet
harmonikusan, míg a nemzeti régiók le
vannak maradva – erről beszélt a kezde-
ményezést előterjesztő Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) elnöke kedden az M1 ak-
tuális csatornán.

Izsák Balázs hangsúlyozta, az uniós
források elosztása nem átlátható Románi-
ában, Székelyföld nem fér hozzá a saját

fejlesztéseihez szükséges forrásokhoz,
így lemaradása a környező román több-
ségi régiókhoz viszonyítva fokozódik.

A határon túl, a leválasztott területeken
számos régió megőrizte magyar többségét
és kultúráját, próbálva legyűrni a globali-
záció nyomását és az utódállamok asszi-
milációs politikáját – fűzte hozzá.

Mint mondta, ahhoz, hogy az Európai
Parlament foglalkozzon Székelyföld, a
nemzeti régiók kérdésével, 2020. május
7-ig egymillió aláírást kell összegyűjteni

legalább hét uniós tagországban. Izsák
Balázs szerint a kezdeményezés – amely
szerint úgy kell az uniós forrásokat bizto-
sítani, hogy fennmaradjon az adott régiók
önállósága – európai alapokra épül. Az
Európa Tanács régiókkal kapcsolatos ha-
tározata szerint a területek, amelyek kol-
lektív önazonossággal rendelkeznek és
hordozói nemzeti kultúráknak, társadal-
mak, nem csupán régiók, és ezek közé
tartozik Székelyföld is – fejtette ki az
SZNT elnöke. (MTI)

SZNT: a polgári kezdeményezés beleillik
az unió kohéziós politikájába

Augusztus 2-ig várják a képzőművészek pályázatait
Kereszteződések 3.

Ez már egyértelműen összehangolt támadás, álla-
pítottam meg bölcs stratégaként múlt csütörtökön. Az
esetről többen beszámoltak azóta a médiában, nem
is írnék róla, de az én megvilágításomban kissé más-
képp néz ki a dolog, mint ahogy a tudósítók láttatták.
Persze máris melléfogtam. Mert hol volt itt megvilá-
gítás azon az estén? Na, éppen ez támasztja alá az
összehangoltság-elméletet. Délelőtt fél tizenegykor
érkezett az első vészjelzés a telefonomra, amelyben
figyelmeztetnek, hogy csak teszt, semmilyen önvé-
delmi intézkedésre nincs szükség. Este háromnegyed
nyolckor ezt egy újabb üzenet megerősítette. Akkor
még nem, később, sötétedéskor viszont kiderült, hogy
az utcánkban nem működik a közvilágítás. Különö-
sebben nem izgatott, hozzászoktattak az ilyesmihez.
Akkor lett furcsa az egész, amikor negyed tizenkettő-
kor félálomból riasztott fel a telefon éktelen sivalko-
dása azzal, hogy Csejden medvét láttak.
Bosszankodtam, sajnáltam a csejdieket, de különö-
sebben nem rendített meg a hír. Aztán újabb negyed-
óra teltével a mobil ismét botrányosan hangoskodott,
és megtudtuk, hogy vigyázat, a medve Marosvásár-
helyen, a Szabadi úton lábatlankodik! A mi utcánk-
ban még mindig sötét volt. Kerülő úton, de ez ide jön,
a Kövesdombra! – jelentettem ki vészjósló hangon.
Hova máshova, ha itt észrevétlen maradhat a sűrű
homályban? De mit akarhat? És kije van az áram-
szolgáltatóknál, hogy így el tudta intézni?! Lehet,
hogy a medvék már a spájzban vannak? Benéztem,
nem volt ott senki. Ennyi a sztori. De megeshet, hogy
le kell szoknunk az egyik régi mondásunkról. Elavult
„farkast kiáltani”. Medve, medve! Ez illenék ide ma
már. Nyilván ennek se lesz sok haszna, senki se figyel
fel rá, amikor megjön az igazi. A délelőtti éktelen és
mind gyakoribb szirénázásokkal nem így vagyunk?
Ki hinné, hogy tényleg katasztrófa következett be a
vegyi kombinátnál? És ha mégis? Fő, hogy védenek,
megnyugtató, hogy gondolnak ránk. Ez jó eljárás
minden illetékesnek, mi több, számukra a legmeg-
nyugtatóbb. Ha komoly baj, netán tragédia lesz, ők
nem vonhatók felelősségre, ők megmondták, jelezték:
nagyon hideg lesz, óriási meleg várható, özönvíz le-
hetséges, jégeső következhet, szűzleányok potyognak.
Ne fokozzuk, érthető, mire gondolok. Sárga jelzés, na-
rancs, piros! Vagy még rosszabb: piros-fehér-zöld!
Vége a világnak! Tényleg, mit akarunk mi, a nép? Ne-
künk, és főleg az ilyen újságíróféléknek semmi se jó?
Miközben minden a mi érdekünkben történik ebben
az országban? Városban, faluban stb. Mit akarunk?
Hogy minden vonatkozásban normális legyen az élet,
zökkenőmentes az életmenet, otthon érezze magát ná-
lunk is mindenki, érvényesüljön a civilizáció. Közben
eszembe jutott egy másik helyzetelemző, aktuális szó-
lás: fél téglával döngetik a mellüket. Sokan teszik ezt.
Legutóbb az, aki kitalálta, hogy a kórházakba, egész-
ségügyi egységekbe beépített téglákkal buktatják le a
csúszópénzt követelő orvosokat, más alkalmazottakat.
Hatásos lehet, sőt fél téglával, félbeteggel, netán hi-
pochonderrel is ki lehet próbálni. Ennek köszönhe-
tően néhány oda nem illő személy le is bukhat. De
igazán azt gondolják, hogy az egészségügy végzetes,
krónikus bajai ezzel orvosolhatók? Az az ember ér-
zése, hogy minden téren alibi intézkedések veszik
körül. Egyre kétségbeesettebben, egyre logikátlanab-
bul kapkod ide-oda a kormány és a kormánykoalíció.
Attól tartok, immár a fél téglák is kifogyóban vannak.
(N.M.K.)

Erről jut eszembe



Négy ország hat partnertelepülése
részvételével zajlott a napokban te-
matikus testvértelepülési találkozó
Székelyhodos községben, amelyre
Magyarországról, Franciaországból és
Olaszországból érkeztek vendégek.

Az Interkulturalitás – erdélyi örökség?
című rendezvényen az anyaországi Szegi,
Szegilong és Géderlak, a franciaországi Ve-
nerque és az olasz Rivoli Veronese települé-
sek küldöttségei vettek részt. A mintegy 150
vendég az interkulturalitás és új migráció kér-
dését firtatta, konferencia keretében hallhat-
tak előadásokat az Erdélybe egykor
betelepült szászok és örmények sorsáról is,
de tanulmányi kiránduláson is voltak Seges-
váron és Marosvásárhelyen, ahol idegenve-
zetők mutatták be a különböző kultúrák
együttélését, a vendégek vizuálisan is megta-
pasztalhatták ezek nyomait, míg Erdőszent-
györgyön a Rhédey-kastélyt, a nemesi
családnak és a közösségnek az angol uralko-
dóházhoz való kötődését, valamint Bözödúj-
falu tragédiáját is megismerhették, de a
környező vidéken is látogatást tettek itt-tar-
tózkodásuk alatt – tudtuk meg Balássy 
Andrástól, a főszervező Hodos–Venerque Ba-
ráti Társaság tagjától, aki Székelyhodos köz-
ség önkormányzatának és lakosságának
hozzáállását is méltatta, a rendezvény sikeré-
ről is beszélt.

A nem mindennapi találkozó vasárnap este
a Székelyhodos központjában tartott „parkün-
nepéllyel” zárult, amelyből végül szabadtéri
kulturális fesztivál lett. Az erdélyi kulturális
sokszínűséget a nyárádszeredai Kis-Bekecs
néptáncegyüttes villantotta fel, majd Szegi és
Szegilong mutatkozott be, ez utóbbi mesejá-
tékkal és bábelőadással ragadta meg a közön-
ség figyelmét. Gazdag volt Géderlak
bemutatkozása, amely nemcsak a település
életébe, de kalocsai kultúrájába is „belekóstol-
tatta” a közönséget, felvonultatva a katolikus
férfikórust és a település néptánccsoportját. A
sort a venerque-iek zárták, akik a Toulouse
környéki okszitán zenei kultúrából adtak íze-
lítőt a közönségnek, miután a hét folyamán a
községben több helyen is felléptek.

A vendégek elégedetten nyilatkoztak a ren-
dezvény végeztével. Helene Breton, 
Venerque volt polgármestere a hodosiakkal
való hamincéves kapcsolatot méltatta, ez idő
alatt kétszáznál több nyárádmenti jutott el
Franciaországba, onnan is sokan jöttek ide,
húsz éve ifjúsági táborok is működnek, hat
éve pedig az okszitán zenészekkel is kapcso-
latba kerültek. Erdély gazdag történelmi, kul-
turális értékeit hangsúlyozva a volt elöljáró
az itteni tudományosság mellett is letette a
voksát, példaként emlegetve a segesvári Her-
mann Oberth fizikust, rakétamérnököt, aki-
nek a számításai alapján végül az ember
eljuthatott a Holdra.

Szívesen jöttek a géderlakiak is, akik
örömmel hozták el kultúrájuk egy töredékét.
Azt mondják, szerencsésen döntöttek, amikor

Jobbágytelkét választották testvértelepülés-
nek. Katona György polgármester szívesen
vette, hogy az olasz fél, illetve Szegilong is
bekapcsolódott. „Bővült a kör, színesedett a
paletta” – fogalmazott lapunknak az elöljáró,
akit a konferencián megragadott az örmények
és szászok erdélyi sorsa, akik betelepültek,
dolgoztak, adót fizettek és boldogultak. Vi-
szont ez a mai helyzetre már nem igaz, a
mostani bevándorlók nem akarják elfogadni

az európaiak kultáráját, nyelvét, vallását. A
rendezvény összességében sikeres volt, mert
a vendégek mindig várakozással tele érkez-
nek, és nagyon sokat tanulnak Erdélyben. A
polgármester szerint ezeket a találkozókat
gyakrabban kellene megejteni, mert ez min-
den részt vevő nemzet számára fontos. „A
mai rohanó világban, a széthúzó Európában
ez egy összekovácsoló hétvége” – állapította
meg Katona György. 

Jól emlékeztem még a vastag, fekete
sapkára, amit kicsivel több mint fél

éve, valamikor január elején láttam a buda-
pesti panzió recepciósán. A sapka alól fur-
csán ránctalan, fehér arc nézett rám. 

– Ha hajnalban távoznak, csak hagyják a
kulcsot a pulton. Nem kell csengetni –
mondta akkor cinkos mosollyal a középkorú
férfi, és amikor mégis jeleztem a „kicsekko-
lást”, borús tekintettel jött elő a szolgálati
tér belső helyiségéből. 

– Ő a mi béralvónk – magyarázta a múlt
héten, legutóbbi magyarországi üdülésünk
első órájában egy másik recepciós, a panzió
egyik legrégebbi alkalmazottja. – Rájöttünk,
hogy csak pihenni jár ide, mégpedig jó pén-
zért – tette hozzá, mint aki fontos titkot oszt
meg velünk, kívülállókkal, aztán buzgón foly-
tatta: – Az éjjeli műszakok idején (mert ugye,
ő mindig éjszakás, hiszen kimondottan a
késői órákra vették fel) egymás mellett sora-
koznak a recepció pultján a távozó vendégek
szobakulcsai. Sokszor erre járó, kíváncsi ci-
gány gyerekek kandikálnak be az előtérbe,
és ha egyszer észreveszik, hogy szabad a
pálya, bármi megtörténhet. A térfigyelő ka-
merák rögzítették, hogy a béralvónk rendsze-
resen jár zuhanyozni az üres szobák
valamelyikébe, és a félórás tisztálkodási

időre lazán kifüggeszt a recepciónál egy
„Rögtön jövök” táblát. Ez egyszerűen elfo-
gadhatatlan.

Beszélgetőtársam – a visszatérő vendé-
geknek járó bizalommal – azt a gyanúját is
megosztotta velem,
hogy szabálytalankodó
kollégája hajléktalan. A
feltételezést az éppen
munkába érkező, hu-
szonéves takarítónő is megerősítette, aztán
ment mindenki a dolgára: a recepciós filmet
nézni a pult mögé, a takarítónő vendégvá-
róvá varázsolni a szobákat, a fiam meg én
pedig kinyújtózni a tízórás autóbuszozás
után, és felkészülni az első este pesti prog-
ramjaira.

Három–négy nap telt el, mire az egykor
sapkát viselő recepciós került szolgálatba.
Ezúttal nem volt rajta fejfedő, csak széles
mosoly. Vidáman nyújtotta át a szobakul-
csunkat, amikor nem sokkal éjfél előtt meg-
álltunk a recepció pultja előtt. Szívesen
elbeszélgettem volna vele, családi háttere,
egész élettörténete érdekelt. Az udvariassági
formuláknál többre azonban nem futotta.

Később több változatot is elképzeltem a ki-
létéről és körülményeiről, de mindez termé-
szetesen csupán fikció. 

– Igen, nincs hol laknom – ez volt a leg-
kézenfekvőbb vallomás –, itt most elcsövez-

getek egy ideig, aztán,
ha lebuktam, továbblé-
pek. Amúgy okleveles
mérnök vagyok, de a
cimborák és persze az

ital valahogy más irányba sodort, mint
amerre sok éven át készültem. Erre ment rá
a családom, a lakásom, minden.

De a megszokott történet mellett volt még
pár szokatlanabb is a fejemben. Az egyik
arról szólt, hogy a munkaidejét átszendergő
férfi napközben egy másik állásban – építő-
telepen, áruházban, kisboltban, vendéglőben
– robotol, hogy szűkös anyagi körülmények
között tengődő családjának nap mint nap le-
gyen mit az asztalra tenni. Ebben az esetben
a recepciósmunkát amolyan jövedelemkiegé-
szítő luxusállásnak tekinthette. De olyan for-
gatókönyvem is volt, miszerint a „béralvó”
megrögzött agglegény, egyedül vagy idős
édesanyjával lakik, és nagyra nőtt gyerek-

ként élvezi a panzióban töltött éjszakák tiltott
lehetőségeit. Talán ennél több változat, il-
letve a felsoroltak kombinációi is végigpe-
regtek az agyamon, pontosan már nem
emlékszem. Mindenesetre nem sikerült kide-
ríteni, melyik feltételezés áll közelebb az
igazsághoz. Talán azért is nem törekedtem
túlságosan erre, mert gyanítottam, hogy a
valóság kiábrándítóbb, „életszagúbb” a fan-
tázia szőtte történeteknél. Valamiért ismeret-
lenül is rokonszenves volt nekem ez a télen
fekete sapkás, nyáron csupa derű recepciós,
és nem szerettem volna, ha ez megváltozik.
Ezért nem próbáltam társalgást kezdemé-
nyezni vele nyári találkozásunkkor. Igaz, az
egyhetes budapesti vakáció alatt többször
nem is láttam. Mivel azonban a szállodából
való kijelentkezésünk délelőttjén egy addig
sosem látott, elegánsan kimért úriember
köszönt ránk a recepcióspult mögül, sejtet-
tem, hogy a „béralvót” a korábbi fenyege-
téseknek megfelelően (Ha ő itt marad, én
megyek el – hangoztatta érkezésünk napján
a panzió legrégebbi munkatársa) menesz-
tették. Csibészes, felelőtlen mosolya min-
denesetre hiányzott, amikor a
hazautazásunk napján elnézést kértem a fél
tizenegyre időzített kijelentkezési idő közel
egyórás átlépéséért. 

A vasárnapi záróesten bemutatkozás zajlott a hodosi parkszínpadon Fotó: Gligor Róbert László
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Munkaerő, stratégia, pénz és
szaktudás – ezek változtat-
hatnának a hazai mezőgazda-
sági termelők egyre
kiszolgáltatottabb helyzetén.
Leginkább talán a munkaerő-
hiány érezhető jelenleg – de-
rült ki az egyik legnagyobb
nyárádmenti gazdával folyta-
tott beszélgetésünkkor.

A népnyelvben Murokországként
emlegetett, évszázadokig zöldség-
termesztéséről ismert Alsó-Nyárád-
mentén is egyre kevesebben
termelnek a piacra árut, és ennek fő-
ként gazdasági oka van. Nemrég az
egyik legnagyobb zöldségtermesz-
tőnél, a nyárádkarácsoni Fazakas
Miklósnál jártunk. A nyár eleji eső-
zések miatt megkésve ugyan, de lel-
kiismeretesen ültették a
káposztapalántákat egy tavaly kül-
földről vásárolt, traktor vontatta
géppel. Négyen dolgoztak seré-
nyen, hogy délig befejezzék a mun-
kát, mert egyik segítségnek
távoznia kellett. Napszámost nem
lehet találni – bosszankodott a
gazda, hisz pillanatnyilag ez érinti a
legérzékenyebben őt is.
Nem új keletű

A helyzet tíz évvel ezelőtt kezdő-
dött, és azóta egyre romlik, gyakor-
latilag nincs munkaerő a
mezőgazdaságban, ahol eddig sem
a legmagasabban képzett személyek
dolgoztak. Nem mintha nem volna
nekik is helyük... Valójában az
állam rossz szociális politikájának

tudható ez be, hiszen egy bizonyos
réteget úgy támogatnak mindannyi-
unk adójából, hogy munka nélkül is
megél, mások pedig úgy gondolják,
hogy betanított gyári munkásként
jobb dolgozni, mint a mezőgazda-
ságban. A munkaerőhiány lassan
nemzetgazasági kérdéssé válik –
taglalja a kérdést a gazda, hozzá-
téve: nincs akivel betakarítani a ter-
mést, nemhogy megtermelni. Ilyen
körülmények között nem lehet mi-
nőség és mennyiség szempontjából
is jól teljesíteni.
Hátrányos helyzetben

Fazakasék családi gazdaságuk-
ban egyhektárnyi fóliasátras és öt-
hat hektáros intenzív
zöldségtermesztést folytatnak, ma-
gukat kis gazdaságnak tartják. Fű-
tött fóliasátraikban lassan lejár a
paradicsomszezon, helyét más zöld-
ség veszi át, miközben már érik a
paprika – mutatja. A káposzta egy
részét már vágják, más részét még
csak most ültetik. Nincsenek érté-
kesítési gondjaik, mert két-két ko-
lozsvári és marosvásárhelyi Auchan
üzletnek szállítanak, és nem tudnak
annyit termelni, amekkora a keres-
let, gyakorlatilag csak felét tudják
biztosítani, kétnaponta. Folyamato-
san áruhiány van, ezért még csúcs-
idényben is zöldségbehozatalra van
szüksége az országnak. Egyre töb-
ben hagyják abba a termelést, mert
megunták, hogy saját munkásaik
szolgái legyenek. Pedig a gazdák-
nak jó alkalmuk lett volna kihasz-
nálni a különböző támogatásokat,
megkapaszkodni ezen a területen,
hogy kialakuljon az a gazdaság,

amely életképes és gazdaságos tud
lenni, munkahelyeket és értéket te-
remt. Erre munkaerő nélkül nincs
esély – mondja lemondással a hang-
jában Fazakas Miklós, aki tisztában
van azzal, hogy a hazai kisgazdák
gazdaságosság szempontjából nem
tudnak a nyugatiak versenytársai
lenni. Nálunk is a fóliasátrak helyett
már régen üvegházakban kellene
termelni, amire nem volt és nem is
lesz pénz, ugyanis hatalmas össze-
gekről van szó: egy hektár üvegház
egymillió euróba kerül, s ha ennek
felét pályázati támogatásból meg is
szereznék, kevesen tudnának fél-
milliót hozzátenni.
Nem megoldás a „paradicsomprogram”

A Fazakas család is részese az
úgynevezett országos paradicsom-
programnak, a termelési felület egy-
tizedével. Mint kezdeményezés
nem rossz, de nem lett volna szabad
csak a paradicsomot megcélozni –
véli a gazda. Ez negatívan befolyá-
solta a piacot, sokan csak ezt ter-
mesztenek, s ez tükröződött az
árakban is, amikor nagy mennyi-
ségű termés jelent meg, amelynek
egy része ráadásul nem is volt meg-
felelő, hiszen hormonkezelt paradi-
csom is piacra került. A kívánatos
az lenne, ha minden zöldséget tá-
mogatna az állam, hiszen a terme-
lők létesítményekbe, fűtésbe,
munkába fektettek be. Ugyanakkor
a termelők részéről is szemléletvál-
tásra volna szükség, hogy olyan árut
termeljenek, amely a mostani érté-
kesítési körülmények között is elad-
ható. Egyértelműen megváltoztak a
vásárlói szokások, és habár van egy

réteg, amely keresi a jó hazai termé-
keket, a legtöbb a szemre és az árra
hagyatkozik, azaz a kinézet és az ár
a mérvadó, nem az, hogy hol vagy
ki termelte. Jelenleg nem a kispia-
cok, hanem a bevásárlóközpontok a
mérvadóak, de az is igaz, hogy las-
san a piacon is ugyanaz a termék ta-
lálható, mint a nagyáruházban. Az
állam nem foglalkozik a minőség
ellenőrzésével amire szükség volna,
hogy növényvédőszer-mentes,
egészséges termékeket lehessen  fo-

gyasztani. Talán ez sem véletlen.
Tíz évvel az uniós csatlakozás után
sincsenek felállítva az ellenőrző la-
boratóriumok, ami kedvez a nö-
vényvédő- és tartósítószerrel kezelt
nyugati és déli termékeknek, ame-
lyek enélkül nem maradnának épek,
eladhatók a szállítás és tárolás után.
Volna mit javítani ezen a téren, ha
megfelelő stratégia, pénz és szak-
mai tudás volna mögötte a hazai ter-
melők részéről – összegzett Fazakas
Miklós.

A Marosvásárhelyről – Nyá-
rádszeredán keresztül – Szo-
váta környékére utazóknak
jó hír, hogy saját üzletet nyi-
tott a nyárádandrásfalvi tej-
feldolgozó, így az üzem
közvetlen szomszédságában
termelői áron lehet besze-
rezni a Gabriella termékcsa-
ládhoz tartozó friss
tejtermékeket.

Eddig a nagyvárosokban és Nyá-
rádszeredában is csupán viszonte-
ladóknál lehetett megvásárolni a
Gabriella-termékeket, néhány napja
azonban megnyitotta első saját üz-
letét a nyárádandrásfalvi Csizmadia
család, mivel szerettek volna lehe-
tőséget adni vásárlóiknak, hogy az
üzem szomszédságában jussanak
hozzá az ott előállított friss tejter-
mékekhez. Már e rövid idő alatt
számos pozitív visszajelzés érkezett
a vásárlóktól. 

Köztudott, hogy nyáron a Nyá-
rádszeredán áthaladó, Szováta felé
vezető úton nagy a forgalom, fő-
ként hétvégeken sok turista halad

át a településen, ezért a bolt nyit-
vatartását is ehhez igazították: hét-
köznapokon reggel 7-től este 9-ig,
szombaton 8-16 óra között, vasár-
nap pedig déli 12 órától 20 óráig
tart nyitva a képviseleti üzlet,
mivel akkor utaznak sokan Szováta
környékéről haza Vásárhelyre –
tudtuk meg Majláth Károlytól, a
tulajdonos család tagjától. 

Az andrásfalvi tejfeldolgozó ere-
detileg családi vállalkozásként in-
dult, ám az évek során igencsak
kinőtte magát, a tulajdonos, 
Csizmadia György és családja fo-
lyamatosan fejleszti a vállalkozást,
az évek során több ízben korszerű-
sítették a termelési folyamatot, és
egyre bővült a Gabriella nevű ter-
mékcsalád, amelyet mára az ország
legtöbb nagyvárosában jól ismer-
nek, és keresnek a vásárlók. Az
andrásfalvi tejfeldolgozó közel
negyven személynek biztosít mun-
kát. 
Bukarest a legjobb felvevőpiac

Jelenleg közel háromszáz nyá-
rádmenti gazdától napi tizenötezer
liter tejet vásárol fel az üzem. Az itt
előállított adalékmentes tejtermé-
kek Konstancától Nagyváradig

szinte minden nagyvárosban meg-
találhatók a nagy üzletláncok pol-
cain, emellett vendéglátó-
egységeknek, szállodák vendéglő-
inek is szállítanak. Majláth Károly
szerint Bukarest a legjobb felvevő-
piacuk, a termelésnek mintegy het-
ven százaléka oda megy. Nyári
idényben ugyan valamelyest csök-
ken az eladás a fővárosban, viszont
megugrik Konstancán, valamint
Brassóban, ahol ebben az időszak-
ban sok turista megfordul. Érdek-
lődésünkre, hogy terveznek-e saját
üzletet a közeli Marosvásárhelyen,
Majláth Károly elmondta, azon
gondolkodtak, hogy Bukarestben
vagy más nagyvárosban nyissanak
üzletet, Marosvásárhelyen nem lát-
nak ebben lehetőséget. 
Korszerűsített termelési folyamat

Tavaly ősztől egy nagyszabású
befektetésnek köszönhetően új,
jóval tágasabb helyszínen zajlik a
termelés, a régi üzem udvarán fel-
húzott kétszintes épületben üzembe
helyezett performáns, számítógép-
vezérlésű berendezéseknek köszön-
hetően egyszerűbbé vált a munka,
adottak a műszaki feltételek, így si-
került bővíteni a termékskálát olyan
termékekkel, amelyekre igény mu-
tatkozott. Így tavaly óta a sajt, túró,
tejföl, vaj, mozzarella, a füstölt, kö-
lönféle ízesítésű tekercsek mellett
gyártanak telemeát, tehéntúrót, ol-
vasztott sajtot, a napokban pedig
friss szánával és palackozott tejjel
is bővül a Gabriella termékcsalád.
Az épületben, ahol eddig a termelés
zajlott, helyszűkével küszködtek,
ugyanis egykor a tejgyárat nem erre
a kapacitásra tervezték, kezdetben,
amikor Csizmadia György elindí-
totta a vállalkozást, a saját állataik
tejét dolgozták fel, majd az évek
során egyre nőtt a nyárádmenti gaz-
dáktól felvásárolt tejmennyiség. 

A fővárosban is nagy keletje van a nyárádmenti termékeknek
Megnyitotta első saját üzletét a tejfeldolgozó

A Facebookkal kapcsolatos
jogi viták nyomán valószínű-
leg számos szabályozás előzi
majd meg a közösségi háló
saját devizájának, a Librának
a bevezetését – mondta
Németh Dávid, a K&H Bank
vezető elemzője kedden az
M1 aktuális csatornán.

Hozzátette: a Facebooknak töb-
bek között szabályoznia kellene,
hogy hogyan használják fel a kü-
lönböző tranzakciókat, illetve hogy
ezáltal hogyan védik az emberek ér-
dekeit.

Hangsúlyozta: a Libra ugyan a
Facebook tervezett kriptovalutája-
ként vált ismertté, mégis inkább egy
deviza, mintsem kriptovaluta, hi-
szen a bitcointól eltérően a kibocsá-
tott mennyiséget illetően nem
határoz meg egy maximumot, és az

emberek nem úgy szerzik, hogy
részt vesznek a valuta kereskedel-
mének nyilvántartásában.

A Libra a kriptovalutával ellen-
tétben nem egy teremtett pénz,
hanem a meglévő pénzek átváltása
egy új pénznemre – magyarázta Né-
meth Dávid.

Az amerikai Facebook egy hó-
napja jelentette be, hogy Libra
néven saját kriptodevizát létesít on-
line fizetések lebonyolítására, és
2020 elején elindítja a Calibra nevű
alkalmazáson keresztül igénybe ve-
hető szolgáltatást. A cél elsősorban
az, hogy a világnak azt a mintegy
1,7 milliárdos népességét fizetési
lehetőségekhez juttassa, akik nem
férnek hozzá hagyományos banki
és pénzügyi szolgáltatásokhoz.
(MTI)

Szabályokkal érkezhet
a Facebook virtuális devizája

Szerkesztette: Benedek István
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Nemcsak a paradicsom, hanem minden zöldség termesztését támogatnia kellene az állam-
nak – állítja Fazakas Miklós                                                           Fotó: Gligor Róbert László

A mezőgazdaságot is utolérte
Munkaerő- és érdekképviselet-hiány

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor 



Szerződést hosszabbított Csiz-
madia Csabával a magyar másod-
osztályú labdarúgó-bajnokságban
szereplő Budafoki MTE, miután a
34 éves, marosszentgyörgyi szár-
mazású szakvezető teljesítette a cél-
kitűzést, vagyis kiharcolta a csapat
bennmaradását. Csizmadia 2017
októberétől tölti be a tisztséget.

A csapat július 8-án vonult a telki
edzőtáborba, ahol három edzőmér-
kőzést játszott: 1-0-ra legyőzte az
NB III-as Taksonyi SE-t, 2-1-re a
szlovák élvonalbeli FK Pohronie-t
és 1-0-ra a Queens Park Rangers
U23-as alakulatát. Utána Szlováki-
ába utaztak a tíznapos, második ed-
zőtáborba, itt 2-1-re alulmaradtak a

Răzvan Lucescu által edzett szaúd-
arábiai Al Hilal és 3-0-ra a horvát
HNK Gorica együttesével szemben.

„Azon az úton haladtunk az első
három héten, amelyen előzőleg sze-
rettünk volna. Még nem vagyunk
készen, de folyamatosan javulunk,
július utolsó napjaira célegyenesbe
kell érnünk... Úgy érzem, a srácok
nagyon várták már, hogy újra talál-
kozzanak, és motiváltan készülnek
az új szezon kezdetére” – fogalma-
zott Marosszentgyörgy nevezetes
sportolója a klub honlapján az első
edzőtábor elején. 

Csizmadia Csaba 2016-ban szer-
ződött a Budafoki MTE-Újbuda FC
együtteséhez (38 meccsen 8 gólt
szerzett), majd a következő idény-
ben a Budafoki MTE színeiben 25
mérkőzésen hatszor volt eredmé-

nyes. A 2018-2019-es szezon elején
keresztszalag-sérülést szenvedett,
ekkor kérte fel edzőnek a klub ve-
zetősége, amit el is fogadott. A Bal-
mazújváros elleni (utolsó hazai)
találkozón így végleg szegre akasz-
totta a szeges cipőt. Azon az össze-
csapáson már vezetőedzőként saját
magát cserélte be a 12-szeres ma-
gyar válogatott játékos, miután kis-
lánya, Lara végezhette el a
kezdőrúgást.

Csizmadia Csaba búcsúmeccsére
hivatalos volt egykori marosvásár-
helyi edzője, Fodor János is, akit a
szervezők az egyik meglepetésven-
dégnek szántak. Az AS Armata if-
júsági és gyermekközpontjának
egykori koordinátora, edzője egy
85-ös számú (Csizi mindig 85-ös
trikóban játszott, ami a születési

évét jelenti) piros-kék ASA-mezt
ajándékozott a Budafoki MTE ve-
zetőedzőjének, amelyre ez volt írva:
,,Szép volt, Csaba!”.

„Mindig figyelemmel követtem
sportpályafutását, hiszen ügyes, el-
szánt, dolgos, jó munkabírású, ko-
moly labdarúgó volt. Emlékszem,
amikor az ASA serdülőit edztem,
egy alkalommal sáros, esős idő volt,
az edzésen csak ő jelent meg a Ví-
kendtelepen, ahová a vasúti töltésen
szaladt le Marosszentgyörgyről.
Amikor megláttam, hazaküldtem,
mire ő ezt válaszolta: János bácsi,
hazamegyek, de előbb lefutom a
köreimet és egy kis edzést tartok –
idézte fel Fodor János a Népújság-
nak a történetet. – Nagyon megle-
pett, reméltem, hogy
elszántságának és akaratának is kö-

szönhetően sikeres labdarúgó lesz
belőle. Örvendek, hogy nem téved-
tem. Sok szerencsét kívánok neki
edzői pályafutásához is!” – tette
hozzá.

„Örvendek, hogy nem kallódtam
el, sőt felső szinten, komolyan űz-
hettem a futballt, elégedett vagyok.
Egykori vásárhelyi edzőmnek,
Fodor Jánosnak sokat köszönhetek”
– hangoztatta többször Csizmadia,
aki 2017-ben a ConIFA-világbaj-
nokságon bronzérmes székelyföldi
válogatott csapatkapitányaként sze-
repelt. 

A Merkantil Bank Liga
2019/2020-as szezonjának nyitá-
nyán, augusztus 4-én a Csizmadia
Csaba által edzett Budafoki MTE
az újonc Szeged-Csanád Grosics
Akadémia vendége lesz. 

Czimbalmos Ferenc Attila

Csizmadia Csaba (b) a búcsúmérkőzése után ASA-mezt kapott ajándékba volt edzőjétől, Fodor
Jánostól, aki az ünnepség egyik meglepetésvendége volt

Pályafutása állomásai
Csizmadia Csaba az ASA gyerek-, majd serdülőcsapatában kezdett

el futballozni. 15 évesen Kecskemétre került, ahol előbb a Kecskeméti
FC (ifi), majd a Hetényegyházi SE, később a Kecskeméti TE (NB II.)
játékosa lett. 

Csizmadia Csabát 2004-ben az élvonalbeli székesfehérvári FC Fe-
hérvár (a Videoton utódja) szerződtette le, amellyel bronzérmes lett a
2005-2006-os szezonban, sőt a Magyar Kupát is elhódította. Kiváló fe-
hérvári szerepléseinek köszönhetően Várhidi Péter meghívására 2007.
február 6-án Limassolban a Ciprus elleni, 2-1-re megnyert barátságos
találkozón már a magyar himnuszt énekelte, 2007-ben és 2008-ban 12
válogatott találkozón lépett pályára Magyarország színeiben. 2007-ben
az osztrák Bundesligában szereplő Mattersburg hátvédje lett, itt két
idényben 65 találkozón kapott lehetőséget, 4 gólt szerzett, 2007-ben
pedig Osztrák Kupa-döntős lett. 2009-ben rövid ideig az olasz 2. ligás
US Grosseto, aztán a horvát Slaven Belupo légiósaként folytatta, 2010
telén pedig a Ferencváros szerződtette le, ahol két idényt töltött: itteni
52 összecsapásán kétszer volt eredményes, 2011-ben pedig bronzérmes
lett a Fradival. A Ferencvárostól a Gyirmót FC Győrhöz, majd a Lom-
bard Pápához került, ezután a bécsi 2. ligás Floridsdorfer AC-vel kötött
szerződést, onnan került 2016-ban Budafokra. 

Labdarúgó-pályafutása vége felé Csizmadia Csabának az edzőképe-
sítés megszerzésére is gondja volt, jelenleg talán a legfiatalabb magyar
edző az első két ligában Magyarországon. 

Zidane helyett Cannavaro, 
Buffon és társai

Csizmadia Csaba számára a
legemlékezetesebb mérkőzés a
2007. augusztus 22-én a Puskás
Ferenc Stadionban, az akkor vi-
lágbajnok Olaszország ellen 3-1
arányban megnyert találkozó
volt. „Olyan világsztárok ellen
játszottam, mint Buffon, Canna-
varo, Del Piero, Zambrotta,
Pirlo, Luca Toni, Materazzi, In-
zaghi, Barzagli, amiről egykoron
csak álmodoztam. Pippo In-
zaghival trikót is cseréltem” –
büszkélkedett a volt labdarúgó.
Hozzátette: amikor még Maros-
szentgyörgyön kispályázott, azt
remélte, hogy egyszer majd a
példaképe, Zidane ellen futbal-
lozhat. „Ha ellenében nem is, de
más világsztárok társaságában
megadatott ez a lehetőség!” – ör-
vendezett.

Csizmadia Csaba újabb szezonra készül vezetőedzőként
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Hosszú Katinka: Ez egy 

nagyon jó állomás Tokió felé
Már a jövő évi tokiói olimpia tükrében értékelte hétfői

világbajnoki címét Hosszú Katinka, aki a dél-koreai
Kvangdzsuban sorozatban negyedszer diadalmaskodott 200
méter vegyesen. Ezzel ő az első női úszó, aki egymás után
négyszer nyerte meg ugyanazt a számot.

„Ez egy nagyon jó állomás Tokió felé, bár az sem lesz a
végállomás” – nyilatkozta az immáron nyolcszoros világ-
bajnok, aki – mint arról tegnapi lapszámunkban beszámol-
tunk – 2:07.53 perces idővel diadalmaskodott. „A gyors
talán egy picivel lassabb volt, mint tegnap. Ahogyan min-
dig, ezúttal is magamra koncentráltam csak” – tette hozzá.
Kiemelte: a Tokióba vezető úton ott tart, ahol kell, mind-
azonáltal előrébb annál, mint amit tavaly ilyenkor ő remélt.

Hosszú Katinka hosszabb kihagyás után 2018 közepén
kezdte meg a közös munkát Petrov Árpáddal, akinek irá-
nyításával először tavaly Glasgow-ban az Európa-bajnok-
ságon szerepelt: „Ott mintha az utcáról belépve
versenyeztem volna, azóta ez a három másodperc, amit ja-
vultam, nem tűnik soknak, ugyanakkor rengeteg munka van
benne” – fűzte hozzá Hosszú, aki szerint nem volt könnyű
visszajutni a csúcsra, de oda feljutni jóval nehezebb volt.

Veretlen, de nyeretlen is maradt a Sepsi OSK
Második mérkőzésén is gól nélküli döntetlenre

játszott a Sepsi OSK az élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokságban: hétfő este a FCSB ellen ikszelt a há-
romszéki csapat, hazai pályán.

Az első húsz percben a Sepsi játékterve műkö-
dött, a bukaresti védők mögé belőtt labdákat befutó
Yasin Hamed és Nicolae Carnat azonban elizgulta
a remek helyzeteket, kezdte beszámolóját az NSO.
A labdát többet birtokló FCSB válaszai szögletek
után érkeztek: a pálya sarkáról is kapura csavaró
Florin Tănase mellé, Denis Man fejjel fölé küldte a
labdát. Ioan Hora az ötösről szintén fölé durrantotta
a vendégek első kipasszolt helyzetét, a tökéletes le-
hetőséget pedig Ionuţ Vână hagyta ki, aki 12 mé-
terről a jobb kapufát találta telibe a 34. percben. A
Sepsi válasza azonnal jött: Carnat a bal szélen le-
futotta a teljes védelmet, de másodszor is mellé lőtt.

A második félidőt az FCSB uralta, a csereként
beálló Florinel Coman szabadrúgását Niczuly
védte, Tănasét és Horát pedig a kaputól alig néhány
méterre blokkolta a becsúszó Răzvan Tincu. A hazai
kontrák után kétszer is büntetőt reklamáltak a szent-
györgyi játékosok, ám sem Ovidiu Popescu lökésé-
nél Dylan Floresszel szemben, sem a három védő
között botladozó Marko Szimonovszki esetében
nem látott szabálytalanságot Iulian Călin játékve-
zető. A ráadásperceket már saját tizenhatosában
bekkelte ki a Sepsi, Iulian Cristea erőtlen és pon-
tatlan lövése volt a meccs utolsó helyzete.

Az FCSB pontvesztésével csak két csapat maradt
százszázalékos a második forduló után: a Konstan-
cai Viitorul és a CSU Craiova.

Algéria másodszor diadalmaskodott az Afrika-kupán
Az algériai válogatott nyerte a labda-

rúgó Afrikai Nemzetek Kupáját, miután
a kairói fináléban 1-0-ra legyőzte a sze-
negáli együttest.

A csoportkörben is találkozott egy-
mással a két csapat, akkor szintén 1-0-s
algériai siker született.

Ezúttal egy korai szerencsés találat
döntött: Bunedzsah lövése után egy sze-
negáli védőn pattant meg a labda, majd
a hálóőr felett a kapuba hullott (a 2.
percben).

Algéria az 1990-es hazai diadal után
másodszor ért a csúcsra. Szenegál a
2002-ben 11-esekkel elbukott döntő után
ismét másodikként zárt.

A bronzérmet Nigéria szerezte meg,
amely ugyancsak 1-0-ra győzött Tunézia
ellen.

Elődöntős a női és a férfivízilabda-válogatott is
A magyar női és férfivízilabda-válogatott is bejutott a

kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokság elő-
döntőjébe. Együttes négy közé jutásra legutóbb 2013-
ban, Barcelonában volt példa, a férfiak akkor arany-, a
nők bronzéremmel tértek haza.

A női csapat 7-6-ra legyőzte Olaszország csapatát hét-
főn. Bíró Attila együttese a mai elődöntőben – romániai
idő szerint 12.30 órától – a spanyolokkal találkozik.

A férficsapat 10-9-re nyert Ausztrália ellen a tegnapi
negyeddöntőben. Märcz Tamás együttese a csütörtöki
elődöntőben – ugyancsak 12.30 órától – az olaszokkal
játszik.

A háromszékiek kétszer is büntetőt reklamáltak, hiába. Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

A győztes Hosszú Katinka mutatja aranyérmét a 200 méteres vegyesúszás
eredményhirdetése után a 18. vizes világbajnokságon a dél-koreai Kvang-
dzsuban 2019. július 22-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A Ferencvárosnak könnyebb lehet a második kör
A Ferencváros labdarúgócsapata a második fordulóban könnyebb-

nek tűnő ellenféllel találkozik a Bajnokok Ligája selejtezőjében,
mint az első körben a Ludogorec volt: a máltai Valletta története
során egyszer sem jutott el a selejtező harmadik fordulójáig. A Fe-
rencváros – Valletta párharc első felvonását ma 21 órától a Grou-
pama Arénában rendezik (TV: M4 Sport).

Ugyancsak este 9-től (TV: DigiSport 1) sokkal nehezebb feladat
vár a román bajnok Kolozsvári CFR-re. Az izraeli Maccabi Tel-Aviv
ellenében kellene továbblépnie a Dan Petrescu irányította gárdának.

Fotó: AP



A 14. életév betöltését követő
15 napon belül minden romá-
niai lakhellyel rendelkező kis-
korú számára kötelező a
lakhely szerinti személynyil-
vántartó hivatalnál kérni a
személyazonossági okmány
kiállítását egyik szülő vagy a
törvényes gyám kíséretében.
Azokat, akik ezt elmulasztják,
40–80 lej közötti összeggel
bírságolhatják meg.

A Maros Megyei Személynyil-
vántartó Hivatal adatbázisában
5.709 olyan kiskorú szerepel, akik
betöltötték a 14. életévüket, de nem
igényelték a személyazonosító iga-
zolványt. Közülük 1057 ebben az
évben, 4652 az előző években töl-
tötte be a tizennegyedik évét.

A Maros Megyei Személynyil-
vántartó Hivatal közleményben fi-
gyelmezteti a megye területén

tartózkodó román állampolgárokat,
hogy tartsák tiszteletben a sze-
mélyazonosító okmányokra vonat-
kozó 2005. évi 97-es számú sürgős-
ségi kormányrendelet előírásait.

A 14. életév betöltését követő 15
napon belül a kiskorúnak köteles-
sége egyik szülő vagy törvényes
gyám kíséretében kérni a személya-
zonossági okmányt a lakhelye sze-
rinti személynyilvántartó hiva-
talnál.

Az ideiglenesen külföldön tartóz-
kodó román állampolgárok a kérést
és a szükséges okiratokat az illető
ország romániai konzulátusán vagy
diplomáciai külképviseletén nyújt-
hatják be. A kormányrendelet értel-
mében az első személyazonossági
igazolványt nem lehet hivatalos fel-
hatalmazással átvenni.

Amennyiben a szülők lakhelye
nem azonos, az okmány kibocsátá-
sára benyújtott kérvényt az a szülő
kell aláírja, akinél a kiskorú törvé-
nyesen tartózkodik. Abban az eset-

ben, ha a kiskorút törvényszéki vég-
zéssel egyik szülő felügyelete alá
helyezték, azonban huzamosabb
ideig a másik szülőnél tartózkodik,
szükséges annak a szülőnek az írá-
sos beleegyezése, akinek a felügye-
letére bízták, hogy beleegyezik
abba, hogy a kiskorú személyazo-
nossági igazolványába azt a lakcí-
met írják be, ahol huzamosabb ideig
tartózkodik. Az írásos beleegyezést
a hivatal ügyfélablakánál a közal-
kalmazott jelenlétében kell aláírni. 

Ha az érintett szülő nem tud sze-
mélyesen megjelenni az ügyfélab-
laknál, az elismervényt
közjegyzőnél kell hitelesíttetni vagy
annak az országnak a romániai kül-
képviseleténél, ahol az illető szülő
tartózkodik.

Szükséges okiratok:
– A személyazonosító igazolvány

kibocsátásának kérelmezése, amit
aláír a kiskorú, valamint a szülő,
esetenként a törvényes gyám (az
ügyfélablaknál kell benyújtani);

– Születési bizonyítvány, eredeti
és másolat;

– Egyik szülő vagy a törvényes
képviselő/gyám személyazonossági
igazolványa;

– A gyámságot, felügyeletet iga-
zoló végleges törvényszéki végzés
(eredeti és másolat);

– A szülők házasságlevele vagy a

végleges törvényszéki válási végzés
(eredeti és másolat);

– A személyazonosító igazolvány
értékének kifizetését bizonyító 7
lejes nyugta.

A törvényes előírások be nem tar-
tása kihágásnak számít, és 40–80 lej
közötti összeggel bírságolható – áll
a Codruţa Sava intézményvezető
kézjegyével ellátott közleményben. 

Maros megyében egyelőre
még nem jeleztek sertéspes-
tissel fertőzött állatot, az or-
szág tizennyolc megyéjében
azonban hozzávetőleg két-
száz fertőző gócpontot azo-
nosítottak. Az állategészség-
ügyi szakemberek kiterjedt
ellenőrzéseket végeztek, és
folyamatosan ellenőrzik a pi-
acokat, gazdaságokat, a köz-
úti rendőrség és a csendőrség
pedig az élőállat-szállítmá-
nyokat.

Maros megye prefektusa, Mircea
Duşa az Országos Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-biztonsági Ható-
ságtól kapott átirat nyomán
összehívta a fertőző betegségek
megelőzését és leküzdését követő
megyei bizottságot annak érdeké-
ben, hogy felhívják az állatorvosok
és önkormányzati elöljárók figyel-
mét, hogy milyen intézkedésekkel
előzhetik/akadályozhatják meg a
sertéspestis terjedését. 

A Maros megyében végzett el-
lenőrzések között a közleményben
említést tettek a Görgényhodákon
sertéseket értékesítő Kolozs megyei
gazdáról, akit az állategészségügyi
igazgatóság szakemberei megbírsá-
goltak és visszairányítottak a telep-
helyre, ugyanakkor értesítették a
Kolozs megyei állategészségügyi
felügyelőséget is, hogy megbizo-

nyosodjanak, visszaért-e a megfe-
lelő állatlészámmal. Ugyanakkor a
közúti rendőrséggel együttműködve
egy élőállat-szállítmányban hetve-
negy olyan sertést találtak, amelyek
nem rendelkeztek azonosító okira-
tokkal, ezért az állatokat elkobozták
és megsemmisítették. Az állat-
egészségügyi szakemberek a me-
gyében lévő esztenáknál is
ellenőrizték a sertéseket, ahol a ju-
hászokat arra ösztönzik, hogy tart-
sák a településeken lévő
gazdaságukban az állatokat. A va-
dászokkal együtt folyamatosan kö-
vetik a megyében levő
vaddisznóállományt is, ebben az
évben 1.300 mintavételt és labor-
vizsgálatot végeztek, mindenik
esetben negatív eredménnyel.
Évente 3.100 vaddisznótól vett
mintát vizsgálnak meg.

A prefektus kifejtette, hogy a ser-
téspestis újbóli megjelenése miatt
az állatvásárok továbbra is zárva
maradnak, annak ellenére, hogy
Maros megyében nem volt még fer-
tőző megbetegedés, az önkormány-
zatok felelőssége a megelőző
intézkedés. A Maros Megyei Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-bizton-
sági Hatóság, a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség és a Maros
Megyei Csendőrség fokozottan el-
lenőrzi a teherszállítmányokat
annak érdekében, hogy ne szállítsa-
nak a megye területén eredetigazo-
lás nélküli állatokat. (szer)

A schengeni rendszer egyik na-
gyon fontos – hogy mennyire, azt
jelenleg valós időben tapasztaljuk
– kiegészítő eleme a menekültek
beléptetésének, regisztrációjának
és a menekültstátusz elbírálásának
kérdése. Ezt a kérdést az EU ren-
deleti szinten szabályozza – az
úgynevezett dublini rendeletek
által –, de meg kell említeni, hogy
több kiegészítő irányelv is szabá-
lyozza ezt a kérdést a menekült-
ügyi eljárás konkrét lépéseivel
kapcsolatban, mint például a mene-
kültügyi eljárásokról szóló irány-
elv, a befogadási feltételekről szóló
irányelv, a kvalifikációs irányelv,
az Eurodac-rendelet. A dublini ren-
deleteknél a többes szám azért in-
dokolt, mert a közhasználatban
három – Dublin I, II és III – rende-
letről, egyezményről beszélünk. A
köznapi szóhasználatban a mene-
kültkérdést a dublini rendeletekkel
szokás összekötni.

Menedékjogot az üldöztetéstől
vagy súlyos sérelemtől menekülő
emberek számára lehet adni. A me-
nedékjog alapvető jog; megadása a
menekültek védelméről szóló,
1951. évi genfi egyezmény alapján
nemzetközi kötelezettség. Itt meg
kell jegyezni a különbséget a genfi
nemzetközi egyezmény, illetve az
EU belső rendeletei és rendszere
között, a kettő nem ugyanaz. Az
unió országaiban a menedékjoggal
kapcsolatosan közös és egységes
szabályokat alkalmaznak.

A dublini egyezményt – Dublin
I – Írországban, Dublinban 1990.
június 15-én írták alá és 1997.
szeptember 1-jén lépett hatályba az
első 12 aláíró államban (Belgium,
Dánia, Franciaország, Németor-
szág, Görögország, Írország,
Olaszország, Luxemburg, Hollan-
dia, Portugália, Spanyolország és
az Egyesült Királyság), 1997. ok-
tóber 1-jén Ausztria és Svédország,
1998. január 1-jén Finnország terü-
letén is életbe lépett. A szerződés

néhány, az unión kívüli országra is
kiterjedt, mind például Norvégia és
Izland. Svájc is aláírta a rendeletet,
és 2005. június 5-én 54,6% arány-
nyal ratifikálta; 2008. december
12-én lépett életbe.

A dublini rendeletet (Dublin II)
2003-ban fogadták el a dublini
egyezmény (Dublin I) felváltása-
ként. A dublini rendelet meghatá-
rozza a tagállamok felelősségét
egy-egy menedékkérelem elbírálá-
sában az Európai Unión belül. Ez
a dublini rendszer alapja, mely a
dublini rendeletből és az úgyneve-
zett Eurodac-rendeletből áll, mely
létrehoz egy európai szintű ujjle-
nyomat-adatbázist az EU területére
illegálisan belépettekről. A dublini
rendelet célja „gyorsan meghatá-
rozni a tagállam felelősségét egy
menedékkérésben, és a menedék-
kérőt abba a tagállamba irányí-
tani”. A felelős általában az a
tagállam, melyen át a menedékkérő
belépett az EU területére.

A dublini egyezmény egyik fő
célja volt megakadályozni, hogy
egy kérelmező több tagállamban is
kérelmet nyújtson be. Egy másik
cél a „keringő” menedékkérők szá-
mának csökkentése. Mivel azon-
ban az az ország felelős a kérelem
elbírálásáért, ahova az illető elő-
ször megérkezett, nagy nyomás
alatt vannak azok a határterületek,
melyek államai gyakran épp a leg-
kevésbé képesek a menedékkérők
támogatására és védelmére. 2008.
december 3-án az Európai Bizott-
ság javaslatára megreformálták a
rendszert, aminek eredményekép-
pen megszületett a Dublin III ren-
delet.

A Menekültek és Száműzöttek
Európai Tanácsa (European Coun-
cil on Refugees and Exiles –
ECRE) és az UNHCR szerint a
rendszer nem nyújt elegendő vé-
delmet. Több esetben kimutatta
mind az ECRE, mind az UNHCR
(az ENSZ Menekültügyi Tanácsa),
hogy a rendszer több pontban aka-
dályozza a menekültkérők szemé-
lyes jogainak vagy jólétének
biztosítását, egyes esetekben még

a menedékkérelmük megfelelő el-
bírálását is, annak elismerése ese-
tén a hatékony védelmet, és
bizonyos gondokat okoz a tagálla-
mok között egyenlőtlenül eloszló
menedékkérelmek miatt is. 

Jelenleg a menekültügyi eljárás
az Európai Unió egész területén
hasonló, és a következőképpen zaj-
lik: minden menedékkérőtől ujjle-
nyomatot vesznek, amit
megküldenek az Eurodac-nyilván-
tartásba (erre vonatkozik az úgyne-
vezett Eurodac EU-rendelet). Ezek
az adatok a menedékjog-kérelem
elbírálásáért felelős ország megha-
tározását segítik elő. A menedékké-
rők befogadási anyagi
feltételekben – például lakhatás és
élelmezés – részesülnek (erről is
külön kiegészítő, a befogadási fel-
tételekről szóló EU-irányelv ren-
delkezik). A menedékkérőt egy, az
EU-jogban járatos ügyintéző hall-
gatja meg, tolmács segítségével,
hogy meghatározza, megfelel-e a
menekültstátus megkövetelte felté-
teleknek, vagy részesülhet-e kiegé-
szítő védelemben. A feltételeket
egy úgynevezett kvalifikációs
irányelv és a menekültügyi eljárás-
ról szóló irányelv határozza meg. A
menekült- vagy kiegészítő védelmi
státus megítélése bizonyos jogokat
biztosít a menedékkérőnek, így
például tartózkodási engedélyhez,
a munkaerőpiachoz és egészség-
ügyi ellátáshoz való hozzáférést.

Ha a menedékkérő nem kapja
meg „első fokon” a menedékjogot,
az elutasítás bíróság előtt megfel-
lebbezhető. Egy negatív „első-
fokú” döntés bírósági jóváhagyása
után a menedékkérő visszaküld-
hető a származási vagy tranzitor-
szágába, természetesen csak akkor,
ha a bíróság nem változtatja meg a
negatív „elsőfokú” döntést. 

Ami kétségkívüli tény, hogy a
dublini rendszer növeli a nyomást
az EU külső határrégióin, ahol a
menedékkérők túlnyomó többsége
belép az EU területére, és mely ál-
lamok gyakran még kevésbé képe-
sek a menedékkérők támogatására
és védelmére. 

8NÉPÚJSÁG ____________________________________________________________ KÖZÉRDEK ________________________________________ 2019. július 24., szerda

A 14. életév betöltésével 
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Élőállat-szállítmányokat
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Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Pálosy Piroska



Kiköltözik a BBTE is
Tusványosra

A nyári fesztiválidőszak több rendezvényén 
kerekasztal-beszélgetésekkel, tudománynépsze-
rűsítő előadásokkal és foglalkozásokkal vesz
részt a Babeş–Bolyai Tudományegyetem. A Tus-
nádfürdőn sorra kerülő 30. Bálványosi Nyári Sza-
badegyetem és Diáktáborban július 25-én
előadásokkal várja a fesztiválozókat a BBTE. 

Az előadások az Egyetemi Sátor BBTE helyszínen lesz-
nek megtekinthetők: 

12.00 – Rafinált rablók, pancser pandúrok. Csalás és
büntetés az emberi közösségben

Dósa Zoltán (docens, Babeş–Bolyai Tudományegyetem,
Székelyudvarhely)

13.00 – A bukaresti kormányzó elit néhány társadalmi
és szakmai jellemzője

Cziprián-Kovács Loránd (docens, Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem, Sepsiszentgyörgy)

14.00 – Székely főváros – kérdések, mítoszok, törté-
nelmi tények

Hermann Gusztáv (adjunktus, Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem, Székelyudvarhely)

Július 26-án, pénteken 15 órától kerekasztal-beszélge-
tésre kerül sor a BBTE és az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem szervezésében: A kolozsvári BBTE és a budapesti
ELTE hallgatói a nemzetközi porondon – versenyben a
világ élvonalával címmel. 

A beszélgetés meghívottai: Kelemen Kincső, Costiniuc
Norbert, Jakó Zsolt és Szabó Norbert, BBTE, Közgazda-
ság- és Gazdálkodástudományi Kar, magyar tagozat, több
nemzetközi gazdasági esettanulmány-verseny résztvevői,
díjazottjai; Szép Vanessa és Buda Zolta hallgatók, ELTE,
a Philip C. Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédverseny
győztes csapatának tagjai. Moderátor: Szász Levente dé-
kánhelyettes, BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudo-
mányi Kar. 

A beszélgetés helyszíne a Penge sátor.
A Tusványos ideje alatt zajló egyetemi programok elér-

hetők a következő Facebook-eseményen: https://www.
facebook.com/events/488969461671975/.

Misszió a magyar nemzet határokon átívelő egyesítésében
Kárpát-medencei Ifjúsági Tábor Zalaegerszegen

Hetedik alkalommal rendezték
meg nemrég a magyarországi
Zala megye székhelyén az egy-
hetes Kárpát-medencei Ifjúsági
Tábort, ahova közel 60 diák érke-
zett azokról a határon túli ma-
gyar településekről, amelyek
Zalaegerszeg testvérvárosai: Ma-
rosvásárhelyről, Barótról, Nyá-
rádszeredából és a kárpátaljai
Beregszászról. 

A tábor programjáról, céljáról Cseh
Gáborral, a Marosvásárhely–Zalaeger-
szeg Baráti Kör, a MaZa elnökével be-
szélgettünk. 
Kapcsolatteremtés és barátkozás 

Cseh Gábor elmondta, hogy a tábor
a Zalaegerszeg Barátai Egyesület, a Za-
laegerszegi Fiatalok Egyesülete, vala-
mint az önkormányzat és a magyar
állam támogatásával valósult meg. 

Mint mondta, a szervezők számos
programmal készültek, hogy a diákok
és tanáraik kellemesen tölthessék el az
időt. Ez alatt az idő alatt megismerked-
hettek a várossal, a szomszédos telepü-
lésekkel és a helyi fiatalokkal. Részt
vettek a népi játékok olimpiáján a Fa-
lumúzeumban, kirándultak Szlovéni-
ába, megtekintették a lendvai várat,
Dobronakon Európa legnagyobb orchi-
deaközpontját. 

A MaZa elnöke arról is beszélt, hogy
a tanulókat Gecse Péter, Zalaegerszeg
alpolgármestere köszöntötte a városhá-

zán. Zalaegerszegnek összesen 14 test-
vérvárosa van, ez a kapcsolat Marosvá-
sárhellyel és a kárpátaljai Beregszásszal
évtizedes múltú, míg Baróttal és Nyá-
rádszeredával baráti kapcsolatot ápol-
nak. 

Gecse Péter szerint a tábort azért
tartja fontosnak az önkormányzat, mert
lehetőséget biztosít a kapcsolatterem-
tésre és barátkozásra az anyaországban
és a határon túl, más országokban élő
magyar fiatalok között. Az évről évre
megszervezett tábor éppen ezért tölt be
missziót a magyar nemzet határokon át-
ívelő egyesítésében. Az alpolgármester
beszélt a gyerekeknek Zalaegerszeg lát-
nivalóiról is, megemlítve azokat a hely-
színeket, ahol programokon vehetnek
részt.
A tábort az Országgyűlés házelnöke is
támogatja

Sümegi László önkormányzati képvi-
selő, a tábor megálmodója az önkor-
mányzat elkötelezettségét emelte ki a
tábor szervezésében, amit az Ország-
gyűlés házelnöke is támogat. A további
segítők közé sorolta a Zalaegerszegi
Tankerületi Központot is, amely a vá-
rosi középiskolai kollégiumban lehe-
tővé teszi az étkezést és szállást ad a
vendégeknek. De, mint mondta, szám-
talan más szervezetnek is jár a köszö-
net, hiszen a gyerekek ingyen vehettek
részt az általuk kínált programokon. A
tábor célja, hogy a gyerekek barátságo-
kat kössenek, ami nemcsak a zalaeger-
szegiek, illetve a vendégtelepülésről
érkezők között alakulhat ki, hanem pél-

dául baróti és marosvásárhelyi diákok
között is, akik a zalai megyeszékhelyen
találkoznak egymással. 

Cseh Gábor elmondta, az idei tábor
nemcsak Zalaegerszegen, de a Göcseji
Dombérozó rendezvénysorozaton részt
vevő településeken is programokat kí-
nált számukra. A MaZa elnöke szerint
a résztvevők idén is nemzetiségükben,
magyarságukban megerősödve tértek
haza. „Elválasztott bennünket a sors, de
a kultúránkat, a nyelvünket senki nem
tudja elvenni tőlünk. Összetartozunk,
bármilyen hazában is éljünk, mindany-
nyian magyarok vagyunk”, hangsú-
lyozta.

xxx

Marosvásárhely és Zalaegerszeg
kapcsolata az 1980-as évek elején kez-
dődött. A rendszerváltást megelőzően a
sport volt az, ami összekötötte a két vá-
rost. A rendszerváltás után alakult ki
közvetlen kapcsolat a különböző intéz-
mények, iskolák, sportegyesületek kö-
zött. 

A testvérvárosi szerződést 1996-ban
kötötték meg. Marosvásárhely három
szimbolikus alkotással van jelen Zala-
egerszegen: egy kopjafával, egy szé-
kely kapuval (Petrovits István
sepsiszentgyörgyi faragóművész alko-
tása) és a Bálint Károly képzőművész
által készített Wass Albert-szoborral.
Zalaegerszeg egy haranglábat ajándé-
kozott Marosvásárhelynek, amely je-
lenleg a Vártemplom udvarán áll. 
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A „nulladik napi” koncertekkel – a
Metropol Group, a Magashegyi Un-
derground és a Quimby együttes fel-
lépésével – tegnap megkezdődött
Tusnádfürdőn a 30. Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor.

Az idei kiemelt téma az első világháború
századik évfordulója, továbbá a rendszervál-
tás utáni 30 év, de a meghívott politikusok és
szakértők értékelik az idei európai parlamenti
választás eredményét is, és több pódiumbe-
szélgetést szentelnek Európa jövőjének.

A szabadegyetem zárónapján, szombaton
Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés
László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) elnöke tart előadást, majd válaszol
a közönség kérdéseire.

A szervezők elmondták, hogy Tusványos
már nemigen tud terjeszkedni. Az esti kon-
certek idején a tábor népessége rendszeresen
eléri a tíz-tizenötezres létszámot. Idén is fel-
lép Nagy Feró és a Beatrice, a Magna Cum
Laude, Szabó Balázs bandája, a Kiscsillag,
Anna and the Barbies, a Bagossy Brothers
Company, az Intim Torna Illegál és Ákos.
Beszélgetésekkel, filmvetítéssel, kiállítással
készül a MANK

Kerekasztal-beszélgetésekre, filmvetítésre,
kiállításmegnyitóra és közös alkotásra is
várja a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. (MANK) a résztvevőket.

A fesztiválon Tehetséggondozás: a hátrá-
nyos helyzettől a sztárnevelésig címmel hall-
gathatnak az érdeklődők beszélgetést szerdán
Bagi Iván Karinthy-gyűrűs magyar humo-
rista, Lőrinczy György, a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) alelnöke, a Cziffra Művészeti
Központ művészeti tanácsadó testületének
tagja és Mező Misi, a Magna Cum Laude
frontembere részvételével – olvasható a
MANK közleményében.

Szerveznek kerekasztal-beszélgetést a ma-
gyar nyelvű színjátszás erdélyi helyzetéről is
Kaszás Attila hagyatéka a határon innen és
túl címmel. A beszélgetésen részt vesz Nemes
Levente és Nagy Alfréd, a Sepsiszentgyörgyi
Tamási Áron Színház tagjai.

A MANK programjainak sorában csütör-
tökön láthatják a Keresztül-kasul az életen –
dokumentumok Cseh Tamás pályaképéhez
című filmet az érdeklődők a Magyar Teát-
rumi Társaság sátrában. Hanák Gábor film-
összeállításában az ismert és ritkán hallott

dalok mellett zenész- és pályatársak archív
felvételei, Bereményi Géza, Jancsó Miklós,
Törőcsik Mari és a Dalnok emlékezései idé-
zik fel az életút állomásait. A filmet a vetítés
előtt Szemerei Péter, a Cseh Tamás Archívum
vezetője mutatja be.

Tusványos keretében kedden tárlat nyílt a
MANK szervezésében Plugor Sándor grafi-
kus- és festőművész emlékére a sepsiszent-
györgyi Erdélyi Művészeti Központban.
Szerdán és csütörtökön pedig közös alkotásra
hívják a művészetkedvelőket: a szervezők a
fesztivál egyik vendégházát borítják be vá-
szonnal, hogy a látogatók együtt készíthesse-
nek el egy közös óriás-műalkotást.
Az eddigi találkozók és témák

A Fidesz Pro Minoritate Alapítványa, a ro-
mániai Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövet-
sége (MISZSZ), a marosvásárhelyi székhelyű
Pro Europa Liga, romániai és magyarországi
társadalmi csoportok által kezdeményezett ta-
nácskozás a román–magyar történelmi meg-
békélést kereső folyamat részeként indult. A
rendezvény az 1990-es évek végére a román-
magyar politikai párbeszéd jelentős, nem hi-
vatalos fórumává vált. A hely és az időpont
tudatos választás volt, hiszen az 1970-80-as
években a Bálványosfürdőn rendezett nyári
búcsú a magyarság egyfajta tiltakozását fe-
jezte ki az akkori bukaresti vezetéssel szem-
ben. A tábor 1997-ben átköltözött a közeli
Tusnádfürdőre, a két helységnév összevoná-
sából született Tusványos. Az eddigi találko-
zók és tematikájuk:

1990. július 21-29. – Az 1. Bálványosi
Nemzetközi Ifjúsági Tábort fiatal romániai
politikusok és a Fidesz vezetői – köztük
Orbán Viktor és Németh Zsolt – részvételével
rendezték meg, napirendjén a régió politikai
szereplőit leginkább foglalkoztató kérdések
szerepeltek.

1991. július 20-27. – A 2. bálványosi ösz-
szejövetelen a román és más közép-kelet-eu-
rópai társadalmakat megosztó kérdések
lehetséges megoldása állt a középpontban.

1992. július 19-26. – A 3. szabadegyete-
men a privatizáció, a jogbiztonság, az igaz-
ságtétel, a kisebbségvédelem, az
oktatáspolitika, az állam–egyház viszonya és
a média szerepének kérdéseit vitatták meg.

1993. július 20-24. – A 4. találkozó a Ro-
mánia Kelet és Nyugat között, Közép- és
Kelet-Európa gazdasága és a prioritások Ma-

gyarország külpolitikájában témaköröket
járta körül.

1994. július 20-24. – Az 5. nyári egyetem
napirendjén a privatizáció, a helyi közigaz-
gatás és önkormányzat, az oktatás, a kultúra,
valamint az egyház és a vallás kérdései sze-
repeltek.

1995. július 16-23. – A 6. rendezvény kie-
melt témája „A baloldali nosztalgia Közép-
és Kelet-Európában” volt.

1996. július 21-28. – A 7. szabadegyete-
men a román–magyar kapcsolatok az euroat-
lanti integráció nézőpontjából, a román és a
magyar jogrendszer az emberi jogok szem-
szögéből témákat vitatták meg.

1997. július 21-25. – A 8. Tusnádfürdőre
költözött szabadegyetemen A posztkommu-
nizmus nyomorúsága cím alatt kerültek terí-
tékre a NATO-bővítés, a romániai és a
magyarországi polgárosodás, az oktatási re-
form és a kisebbségi oktatás kérdései.

1998. július 20-25. – A 9. szabadegyetemet
Kelet-Közép-Európából Európa felé címmel
tartották meg.

1999. július 19-24. – A 10. rendezvényen
a regionalizmusról és az integrációról esett
szó.

2000. július 23-29. – A 11. nyári egyetem
témája a térség centrumpártjainak együttmű-
ködési lehetősége, a román–magyar kapcso-
latok időszerű kérdései, a moldvai csángók
helyzete volt.

2001. július 23-28. – A Kényszerek és le-
hetőségek címet viselő 12. találkozón a
schengeni határ és a státustörvény kérdése
állt a viták középpontjában.

2002. július 22-28. – A 13. összejövetel fő
témája „A polgári kibontakozás Európában”
volt.

2003. július 20-27. – A 14. találkozó részt-
vevői az európai integráció világpolitikai ve-
tületeit elemezték.

2004. július 18-25. – A 15. találkozó té-
mája „Kelet-Közép-Európa az EU-bővítés
után – országok, nemzetek, régiók Európája”
volt.

2005. július 17-24. – A 16. találkozót Ösz-
szetartozunk – Az Európai Unió kihívása és
lehetősége címmel rendezték meg.

2006. július 18-23. – A 17. szabadegyetem
fő témája a rendszerváltozás volt „Így is lehet
– Egy másik Románia, egy másik Magyaror-
szág” mottóval.

2007. július 17-22. – A 18. rendezvényso-
rozaton Koszovó helyzetéről, az erdélyi ma-
gyar–magyar párbeszédről, a regionalizmus
politikájáról esett szó.

2008. július 15-20. – A 19. Tusványos főbb
témája volt a nemzeti és társadalmi szolida-
ritás, az emberi jogok és a kisebbségvédelem
Európában.

2009. július 14-18. – A 20. évfordulóját ün-
neplő szabadegyetemen a világméretű gazda-
sági válság volt a téma, de szó esett az
energiabiztonságról, az EU jövőjéről, az au-
tonómia megvalósíthatóságáról is.

2010. július 21-24. – A 21. Tusványost a
Kárpát-medencei magyarság összefogása, az
Erdély-kép erősítése, a határon átnyúló gaz-
dasági kapcsolatok megszilárdítása jegyében
tartották meg.

2011. július 20-23. – A 22. találkozót a ma-
gyar–magyar párbeszéd és a megújuló ma-
gyar nemzetpolitika jegyében rendezték meg.

2012. július 24-29. – Tusványos a világ kö-
zepe címmel szervezték meg a 23. szabad-
egyetemet, amelynek Magyarország és
Közép-Európa megújulása volt a fő témája.

2013. július 23-28. – „A mi időnk” mottójú
24. szabadegyetemen a témák között szere-
pelt a romániai régiósítás terve, az erdélyi
magyar orvosképzés, a magyarországi és eu-
rópai parlamenti választások, a székely jelké-
pek használata.

2014. július 22-27. – A 25. Tusványoson a
nemzetben gondolkodó közmédia szerepéről,
a nemzetpolitikai és nemzetstratégiai célkitű-
zésekről, a nemzetpolitikáról, az autonómiá-
ról és a válságkezelésről esett szó.

2015. július 21-26. – A „Több mint feszti-
vál” mottójú 26. Tusványoson a közéleti mel-
lett a szórakoztató, fesztivál jellegű
programokra helyezték a hangsúlyt.

2016. július 19-24. – A 27. szabadegyete-
met Itthon voltunk, vagyunk, leszünk Európá-
ban címmel rendezték meg.

2017. július 18-23. – A 28. Tusványoson
többek között az erdélyi magyarság elvándor-
lásáról, nemzetpolitikai, családpolitikai, vá-
lasztási kérdésekről volt szó.

2018. július 24-29. – „Szenvedélyünk Tus-
ványos” volt a mottója a 29. szabadegyetem-
nek, amelyen egyebek mellett
nemzetpolitikáról, a magyar családok támo-
gatásáról és európai jövőképekről, a migrá-
cióról, Közép-Európa jövőképéről
tanácskoztak. (MTI)

Megkezdődött a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor

Mózes Edith
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Július 24., szerda 
11:00 Közép-Európa az európai parlamenti

választások után – Lőrincz Csaba-sátor 
Résztvevők: Németh Zsolt (elnök, Külügyi

Bizottság, Országgyűlés), Korodi Attila (képvi-
selő, frakcióvezető, RMDSZ), Valeriu Ghiletchi
(parlamenti képviselő, Partidul Popular Democ-
rat, Moldova), Radu Carp (egyetemi tanár, Poli-
tikatudományi Kar, Bukaresti Egyetem),
Jonathan Price (író, oktatási igazgató, Center for
European Renewal), Miro Kovač (elnök, Kül-
ügyi Bizottság, Sabor, Horvátország). Moderá-
tor: Szilágyi Zsolt (a kül- és nemzetpolitikai
kabinet vezetője, EMNP)

11:00 Kávézz Borboly Csabával! Nyílt beszél-
getés Hargita Megye Tanácsának elnökével –
Székelyföldi agro-kultúra sátor 

12:30 Külhoni magyar sportvilág – Orbán
Balázs-sátor 

Résztvevők: Németh Szilárd (elnök, Magyar
Birkózószövetség), Diószegi László (elnök,
Sepsi OSK), Szondy Zoltán (igazgató, FK Csík-
szereda), Tánczos Barna (elnök, Mens Sana Ala-
pítvány, RMDSZ), Balázs Attila (elnök,
Gyergyói Hokiklub). Moderátor: Szász Jenő
(elnök, Nemzetstratégiai Kutatóintézet)/Bali
János (kutatási igazgató, Nemzetstratégiai Kuta-
tóintézet)

13:00 Úzvölgye és egyéb határvitáink – Kós
Károly-sátor 

Résztvevők: Zakariás Zoltán (megyei önkor-
mányzati képviselő, EMNP), Rákossy József-
Botond (megyei elnök, Magyar Polgári Párt),
Borboly Csaba (elnök, Hargita Megye Tanácsa,
RMDSZ), Németh Szilárd (parlamenti államtit-
kár, Honvédelmi Minisztérium), Kovács Vilmos
(ezredes, parancsnok, Hadtörténeti Intézet és
Múzeum), Tilki Attila (országgyűlési képviselő,
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség). Moderátor:
Kozán István (főszerkesztő, Székelyhon)

14:00 After school – Lehetőség a magyar
nyelvű oktatás megerősítésére? – Jakabffy Ele-
mér-sátor 

Résztvevők: Potápi Árpád János (államtitkár,
Nemzetpolitikai Államtitkárság, Miniszterelnök-
ség), Szőcs Ildikó (igazgató, Bethlen Gábor Kol-
légium, Nagyenyed), Balázs-Bécsi Attila
(igazgató, Téka Alapítvány, Szamosújvár), Ko-
csis Attila Levente (igazgató, Téglás Gábor Is-
kolaközpont, Déva), Tasi Ottilia (tanár, Bartók
Béla Elméleti Líceum, a Temes megyei RMPSZ
elnöke). Moderátor: Nagy Zoltán (oktatási és eu-
rópai uniós üzletágvezető, Századvég Gazdaság-
kutató Zrt.)

14:30 Szalai Béla Iconographia locorum
Transsylvaniae című könyvét bemutatja Tamás
Sándor – Magyar teátrum színházi sátor 

Résztvevő: Tamás Sándor (Kovászna Megye
Tanácsának elnöke)

15:00 Regionális identitások, fejlettségi hie-
rarchiák és korrupciópercepció Romániában –
Kós Károly-sátor 

Résztvevők: Kiss Tamás (szociológus, tudo-
mányos kutató), Toró Tibor (egyetemi tanár, tu-
dományos kutató), Székely István Gergő
(politológus, tudományos kutató), Antal Árpád
(polgármester, Sepsiszentgyörgy, RMDSZ), Toró
T. Tibor (ügyvezető elnök, EMNP). Moderátor:
Erdély András (munkatárs, Székely Hírmondó)

15:30 Digitális Székelyföld 2030 – Mi is az a
„Leapfrogging”? – Jakabffy Elemér-sátor 

Résztvevők: Kozma Mónika (ügyvezető igaz-
gató, Pro Economica Alapítvány, Marosvásár-
hely), Bihari Béla (elnök, IT Plusz Klaszter;
Gnome Design Kft. – CEO), Hajdó Csaba (ön-
kormányzati képviselő, MPP-EMNP, Székelyud-
varhely), Tóth-Birtan Csaba (alpolgármester,
RMDSZ, Sepsiszentgyörgy). Moderátor: Rácz
Attila (alelnök, IT Plus Klaszter; Magic Soluti-
ons – CEO)

16:30 Kárpát-medencei vezetőképzés – Buda-
pest-Depo-AMC-NKE sátor 

Résztvevők: Prőhle Gergely (vezető, NKE
Stratégiai Tanulmányok Intézete), Borboly
Csaba (elnök, Hargita Megye Tanácsa,
RMDSZ). Moderátor: Gerényi Gábor (Azon-
nali.hu)

17:00 Migrálini vagy (ne)migrálni – Hogyan
befolyásolja a gazdasági migráció a „Z” gene-
ráció jövőjét? – Jakabffy Elemér-sátor 

Résztvevők: Nacsa Lőrinc (az Ifjúsági Keresz-
ténydemokrata Szövetség elnöke, országgyűlési
képviselő), Olteán Csongor (elnök, MIÉRT,
RMDSZ), Brassai Hunor (elnök, Magyar Ifjak
Nemzeti Tanácsa), Domokos Ferenc (elnök, Ro-
mániai Magyar Középiskolások Szövetsége), Fe-
rencz-Salamon Alpár (igazgató, József Attila
Általános Iskola, Csíkszereda), Nagy Zoltán (tör-
ténész, Sepsiszentgyörgy). Moderátor: Imre
Gábor (elnök, Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető
Tanács)

Július 25., csütörtök 
10:00 Versenyképesség a XXI. században – mit

hoz a jövő? – Lőrincz Csaba-sátor 
Résztvevők: Varga Mihály (miniszter, Pénz-

ügyminisztérium), Gyerkó László (tag, Romániai

Versenytanács), Bacsa György (stratégiai és üz-
letfejlesztési ügyvezető igazgató, MOL-csoport),
Mátis Jenő (elnök, Országos Választmány,
EMNP), Szász Jenő (elnök, Nemzetstratégiai
Kutatóintézet). Moderátor: Várady Zoltán (ve-
zérigazgató, Városi Alapkezelő Zrt., Kecskemét)

11:00 EP-választás után, államelnöki előtt –
romániai politikai körkép – Jakabffy Elemér-
sátor 

Résztvevők: Illyés Gergely (politológus,
Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Budapest), Szé-
kely István (politológus, ügyvezető alelnök,
RMDSZ, Kolozsvár), Székely István Gergő (po-
litológus, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Ko-
lozsvár). Moderátor: Pataky István (politikai
újságíró, a Krónika főmunkatársa)

11:00 Kávézz Tamás Sándorral! Nyílt beszél-
getés Kovászna Megye Tanácsának elnökével –
Székelyföldi agro-kultúra sátor 

12:30 Mikor rendezzük a magyar orvosképzés
ügyét Erdélyben? – Kós Károly-sátor 

Résztvevők: Vass Levente (parlamenti képvi-
selő, RMDSZ), Nagy Előd (rektorhelyettes,
MOGYE), Szabó Béla (professzor, MOGYE),
Brassai Attila (professzor, MOGYE), Zakariás
Zoltán (megyei önkormányzati képviselő,
EMNP). Moderátor: Ladányi Emmánuel (diák-
szenátor, Marosvásárhelyi Magyar Diákszövet-
ség)

13:00 A közös agrárpolitika jelene és jövője –
Mikó Imre-sátor 

Résztvevők: Kis Miklós Zsolt (vidékfejleszté-
sért felelős államtitkár, Agrárminisztérium), Éder
Tamás (országos alelnök, Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara), Gyuricza Csaba (főigazgató,
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ),
Sebestyén Csaba (parlamenti képviselő,
RMDSZ), Becze István (elnök, Székely Gazda-
szervezetek). Moderátor: Papp Gergely (szakmai
főigazgató-helyettes, Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara)

13: 00 Erdélyi gazdaságfejlesztési program –
tervek, tények, tapasztalatok – Jakabffy Elemér-
sátor 

Résztvevők: Kiss-Parciu Péter (határ menti
gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtit-
kár, Külgazdasági és Külügyminisztérium),
Kozma Mónika (ügyvezető igazgató, Pro Eco-
nomica Alapítvány, Marosvásárhely), Márk
Dezső (vállalkozó, önkormányzati képviselő,
EMNP, Csíkszereda), Fejér László-Ödön (tag,
Kézdi Lakto Coop Szövetkezet; szenátor,
RMDSZ), Balázs Miklós (vagyonkezelési igaz-
gató, Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.). Moderá-
tor: B. Szabó Zsolt (igazgató, CreaThink
Advertising)

14:00 Érték a helyi termék? – Kós Károly-
sátor 

Résztvevők: Becze István (elnök, Székely
Gazdaszervezetek), Fancsali Ernő (ügyvezető
elnök, Aranyosszéki Gazdák Egyesülete), Las-
kovics István (falugazdász, Érmelléki Gazdák
Egyesülete), Molnár Judit (programigazgató, Ci-
vitas Alapítvány), Pohl Marietta (igazgató, Ba-
ranya Megyei Vállalkozói Központ). Moderátor:
Bákai Magdolna (projektvezető, Civitas Alapít-
vány a Polgári Társadalomért)

14:00 Közösségi alternatívák az egészség-
ügyben – Erdély caffé-sátor 

Résztvevők: Szabó Miklós (med. habil, neo-
natológus szakorvos, Semmelweis Egyetem I.
Sz. Gyermekklinika, tagozati elnök, Egészség-
ügyi Szakmai Kollégium), Prodán Zsolt (orvos-
igazgató-helyettes, osztályvezető főorvos,
Csecsemő- és Gyermekszívsebészeti Osztály,
Gottsegen György Országos Kardiológiai Inté-
zet), Gui Angéla (jótékonysági futó események
önkéntes szervezője), Tomcsányi János (osztály-
vezető főorvos, Budai Irgalamsrendi Kórház),
Borboly Csaba (elnök, Hargita Megye Tanácsa,
RMDSZ), Weithaler Annamária (orvos, Nem-
zetstratégiai Kutatóintézet). Moderátor: Sógor
Enikő (elnök, Prosperitas Vitae Egyesület, Csík-
szentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs
Központ)

14:00 A kerékpáros turizmus kitörési pontjai
– Magyar Turisztikai Ügynökség sátra

Résztvevők: Fodor Emese (túravezető, MTB
Cycle Tours Transylvania), Ráduly Róbert (pol-
gármester, Csíkszereda, főszervező, Székelyföld
Kerékpáros Körversenye). Moderátor: Princzin-
ger Péter (elnök, Magyar Turisztikai Szövetség)

15:00 Székelyföld fejlesztése – együttműködés
jogszabályokon innen és túl – Jakabffy Elemér-
sátor 

Résztvevők: Tamás Sándor (elnök, Kovászna
Megye Tanácsa, RMDSZ), Borboly Csaba
(elnök, Hargita Megye Tanácsa, RMDSZ), Péter
Ferenc (elnök, Maros Megye Tanácsa, RMDSZ),
Szombati Zsigmond (üzletfejlesztési és startup
igazgató, Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.). Mo-
derátor: Benedek Erika (önkormányzati képvi-
selő, Kovászna Megye Tanácsa, EMNP)

15:00 Magyarok jogvédelme a Kárpát-meden-
cében – peres eljárásokban – Bethlen Gábor-
sátor 

Résztvevők: a KJI konkrét peres és egyéb el-
járásokat képviselő partnerei, Korom Ágoston

(európai jogász, Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem), Nagy Tibor (ügyvéd, Érsekújvár), Zsig-
mond József (ügyvezető igazgató, Mikó Imre
Jogvédelmi Szolgálat, Sepsiszentgyörgy), Sóti
Attila (elnök, Vajdasági Magyar Diákszövetség,
Újvidék). Moderátor: Antal Eszter (jogász, Ki-
sebbségi Jogvédő Intézet)

15:00 Gazdaságfejlesztés határok nélkül –
Termék- és tudásexport – Mikó Imre-sátor 

Résztvevők: Kiss-Parciu Péter (határ menti
gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtit-
kár, Külgazdasági és Külügyminisztérium), Joó
István (export növeléséért felelős helyettes ál-
lamtitkár, Külgazdasági és Külügyminisztérium),
Csík László (ügyvezető, CED Közép-európai
Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.),
Brenzovics László (elnök, Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség), Horváth Ferenc (elnök,
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség), Juhász Bálint (ügyvezető, Prosperi-
tati Alapítvány, Vajdaság), Kozma Mónika
(ügyvezető igazgató, Pro Economica Alapítvány,
Erdély), Palizs-Tóth Hajnalka (ügyvezető, Eco-
nomica Hungarica Alapítvány, Horvátország),
Berki Marianna (ügyvezető, Egán Ede Alapít-
vány, Kárpátalja), Balla Sándor (elnök, Kanadai
Magyar Vállalkozók Szövetsége), Magyar Fe-
renc (kancellár, Szent István Egyetem). Moderá-
tor: Bíró Tamás (projektiroda-igazgató, HEPA
Magyar Exportfejlesztési Ügynökség)

Július 26., péntek 
9:30 Együtt a Kárpát-medencében! – Lőrincz

Csaba-sátor 
Résztvevők: Brenzovics László (elnök, Kár-

pátaljai Magyar Kulturális Szövetség), Csomor-
tányi István (elnök, Erdélyi Magyar Néppárt),
Horváth Ferenc (elnök, Muravidéki Magyar Ön-
kormányzati Nemzeti Közösség), Jankovics Ró-
bert (elnök, Horvátországi Magyarok
Demokratikus Közössége), Klement Kornél (al-
elnök, NYEOMSZSZ – Nyugat-európai Orszá-
gos Magyar Szervezetek Szövetsége), Menyhárt
József (elnök, Magyar Közösség Pártja), Mezei
János (elnök, Magyar Polgári Párt), Pásztor Ist-
ván (elnök, Vajdasági Magyar Szövetség),  Po-
tápi Árpád János (államtitkár, Nemzetpolitikai
Államtitkárság, Miniszterelnökség), Semjén
Zsolt  (miniszterelnök-helyettes, Magyarország),
Tánczos Barna (szenátor, Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség). Moderátor: Répás Zsu-
zsanna (politikai főtanácsadó,
biztonságpolitikáért felelős államtitkárság, Kül-
gazdasági és  Külügyminisztérium)

10:00 Ezer év Erdélyben, száz év Romániában
– Trianon-centenáriumi percepciók – Jakabffy
Elemér-sátor 

Résztvevők: Novák Csaba-Zoltán (történész,
szenátor, RMDSZ, Marosvásárhely), Fodor
János (történész, Jelenkor Története és Nemzet-
közi Tanulmányok Tanszék, BBTE), Hunyadi
Attila (történész, Jelenkor Története és Nemzet-
közi Tanulmányok Tanszék, BBTE). Moderátor:
Benkő Levente (történész, Művelődés folyóirat)

10:00 Vallás és biztonság a XXI. században –
Bánffy Miklós-sátor 

Résztvevők: Azbej Trisztán (az üldözött ke-
resztények megsegítéséért és a Hungary Helps
Program megvalósításáért felelős államtitkár),
Enver Tohti (száműzetésben élő ujgur, Nagy-Bri-
tannia), Ethan Gutmann (Kína-szakértő, emberi
jogi kutató, Nagy-Britannia), Sógor Csaba (volt
európai parlamenti képviselő, RMDSZ), Elsy
Oueiss (nemzetközi titkár, Lebanese Forces).
Moderátor: Berczeli Gábor (igazgató, Robert
Schuman Intézet)

11:00 Kultúra, identitás és emlékezetpolitika
– Jannus Pannonius irodalmi kávéház 

Résztvevők: Orbán Balázs (miniszterhelyet-
tes, Miniszterelnökség), Fekete Péter (kultúráért
felelős államtitkár, Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma), L. Simon László (országgyűlési képvi-
selő, író, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség),
Vitézy Zsófia (igazgató, Balassi Intézet, Brüsz-
szel), Szép Gyula (igazgató, Kolozsvári Magyar
Opera). Moderátor: Makranczi Zsolt (igazgató,
Örökség Kultúrpolitikai Intézet)

11:00 Közös kincs – fenntartható vízgazdálko-
dás a Kárpát-medencében – Budapest Depo
AMC-NKE sátor 

Résztvevők: Pásztor Sándor (elnök, Bihar Me-
gyei Tanács), Bíró Tibor (dékán, Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem, Víztudományi Kar), Horváth
József (főtitkár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

11:00 Beke István és Szőcs Zoltán egy éve bör-
tönben – Kós Károly-sátor 

Résztvevők: Kulcsár-Terza József (parlamenti
képviselő, MPP), Lomnici Zoltán (elnök, Emberi
Méltóság Tanácsa), Bajkai István (országgyűlési
képviselő, Fidesz-KDNP), Fejér László Ödön
(szenátor, RMDSZ). Moderátor: Tőke Ervin (ön-
kormányzati képviselő, EMNP)

13:00 Kiállunk jogainkért – a székelyföldi
perek nyomában – Jakabffy Elemér-sátor 

Résztvevők: Antal Árpád András (polgármes-
ter, RMDSZ, Sepsiszentgyörgy), Gálfi Árpád
(polgármester, MPP, Székelyudvarhely), Nagy
Zoltán (polgármester, MPP, Gyergyószentmik-

lós), Ráduly Róbert Kálmán (polgármester,
RMDSZ, Csíkszereda). Moderátor: Kovács
Blanka (újságíró, Sláger Rádió)

13:00 Fenntartható élelmiszer-előállítás a
XXI. században – Mikó Imre-sátor 

Résztvevők: Nagy István (miniszter, Agrármi-
nisztérium), Győrffy Balázs (elnök, Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara), Jakab István (alelnök,
Országgyűlés; elnök, MAGOSZ), Csomortányi
István (elnök, Erdélyi Magyar Gazdák Egyesü-
lete), Borboly Csaba (elnök, Hargita Megye Ta-
nácsa). Moderátor: Papp Gergely (szakmai
főigazgató-helyettes, Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara) 

13:00 Erdélyi autonómia-kerekasztal – Kós
Károly-sátor 

Résztvevők: Szili Katalin (miniszterelnöki
megbízott, Nemzetpolitikai Államtitkárság),
Izsák Balázs (elnök, Székely Nemzeti Tanács),
Székely István (ügyvezető alelnök, RMDSZ),
Toró T. Tibor (ügyvezető elnök, EMNP), Sándor
Krisztina (ügyvezető elnök, EMNT), Kulcsár-
Terza József (parlamenti képviselő, MPP). Mo-
derátor: Moszkovits János (rovatvezető, Figyelő)

13:30 Európa választott – Lőrincz Csaba-
sátor 

Résztvevők: Gulyás Gergely (miniszter, Mi-
niszterelnökség), Martonyi János (volt kül-
ügyminiszter, Magyarország), Vincze Lóránt
(európai parlamenti képviselő, RMDSZ). Mode-
rátor: Dobos Gábor (kabinettitkár, Külügyi Ka-
binet, országgyűlési képviselőcsoport, Fidesz –
Magyar Polgári Szövetség)

14:30 Óvodafejlesztés Erdélyben – Bethlen
Gábor-sátor 

Résztvevők: Burus-Siklódi Botond (elnök,
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége),
Horváth Anna (programfelelős, Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület, óvodaprogram), Farkas
Zsolt (közigazgatási tanácsos, Királyhágó-mel-
léki Református Egyházkerület). Moderál: Erdei
Ildikó (igazgató, Bartók Béla Líceum, Temesvár)

15:00 Visszaállamosítás. Mi van?! – Kós Ká-
roly-sátor 

Résztvevők: Lukács Attila (alelnök, ozsdolai
közbirtokosság), Korom Ágoston (európai jo-
gász, Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Veress
Emőd (ügyvéd, Erdélyi Református Egyházke-
rület), Laczikó Enikő (államtitkár, Etnikumközi
Kapcsolatok Hivatala), Johann Tajerling (önkor-
mányzati képviselő, Erdélyi Magyar Néppárt).
Moderátor: Makkay József (főszerkesztő, Erdé-
lyi Napló) 

15:00 Regionális gázpiaci kihívások – Ja-
kabffy Elemér-sátor 

Résztvevők: Ferencz I. Szabolcs (elnök-vezér-
igazgató, FGSZ Földgázszállító Zrt.), Szabó Ger-
gely (vezérigazgató, MET Magyarország Zrt.),
Nagy-Bege Zoltán (alelnök, Országos Energiaár-
szabályozó Hatóság – ANRE), Ságvári Pál (nem-
zetközi energetikai kapcsolatokért felelős
miniszteri biztos, Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium). Moderátor: Dózsa György (rovatve-
zető, Figyelő)

15:00 A 2020 utáni közös agrárpolitika – Fó-
kuszban a fiatal magyar gazdálkodók – Mikó
Imre-sátor 

Résztvevők: Nagy István (agrárminiszter, Ma-
gyarország), Csicsai Gábor (államtitkár, Szlová-
kia), Juhász Attila (államtitkár, Szerbia), Tánczos
Barna (szenátor, RMDSZ), Mezei Dávid (uniós
agrártámogatási igazgató, Takarékbank, Magyar-
ország), Győrffy Balázs (elnök, Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara), Nagy Géza (elnök, MSZTE,
Magyarország), Hazadiné Szilvási Mária (családi
gazdálkodó, Magyarország), Bergendi Artúr (ve-
zetőségi tag, Szlovák Húsmarha Tenyésztők Szö-
vetsége, Szlovákia), Bata Erzsébet (elnökségi
tag, Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége,
Szerbia), Kovács Hagyó András (ügyvezető
igazgató, Hagyó Kft., Magyarország), Szőnyi
Kinga (elnök, Magyar Asszonyok Érdekszövet-
sége, Magyarország)

17:00 Vetített képes könyvbemutató – Jakabffy
Elemér-sátor 

Boér Hunor–Tamás Sándor Szentanna című
könyvének bemutatója, amelyet Tamás Sándor A
Szent Anna-tó képi megjelenítése 1914-ig című
vetített képes előadása követ.

17:15 Marosszéki pálinka- és sajtkóstoló –
Székelyföldi agro-kultúra sátor 

Marosszéki pálinka- és sajtkóstoló, házigazda:
Péter Ferenc (elnök, Maros Megye Tanácsa)

Július 27., szombat 
14:00 A nemzeti régiók védelméért – az SZNT

európai polgári kezdeményezése – Kós Károly-
sátor 

Résztvevők: Izsák Balázs (elnök, Székely
Nemzeti Tanács), Borbély Zsolt Attila (alelnök,
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács), Csomortányi
István (elnök, Erdélyi Magyar Néppárt), Vincze
Lóránt (elnök, FUEN, európai parlamenti képvi-
selő, RMDSZ), Andrea Carteny (Kelet-Európa-
történetkutató, Sapienza Egyetem, Róma).
Moderátor: Farkas Réka (főszerkesztő-helyettes,
Háromszék napilap) (közlemény)

Tusványos 30. – az RMDSZ politikusainak programja 



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ kétszobás, bútorozott tömb-
házlakás két lánynak az orvosi egye-
tem közelében. Tel. 0742-523-072.
(10/3602-I)

ELADÓ telek Nyárádszentmárton-
ban, a 137. szám alatt, a főút mellett,
nagy kerttel, régi parasztházzal, közel
a Nyárádhoz, de árvízmentes. Érdek-
lődni lehet a 0751-890-528-as tele-
fonszámon. (3/3610-I)

VÁSÁROLOK autó-akkumulátort. Tel.
0747-816-052. (1/3608)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (2/3625-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (1/3230)

ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogosmunka, régi
tető felújítása, új tető Lindab-lemezzel,
cserépforgatás, kerítés, bármilyen
munka. Tel. 0740-651-354. (3563)

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21373)

TETŐJAVÍTÁS, csatornázás, festés-
mázolás, szigetelés, teraszjavítás. Tel.
0759-467-356. (3513)

VÁLLALUNK háztetőkészítést (cse-
répből vagy lemezből), tetőjavítást,
teraszkészítést fából stb. Tel. 0745-
680-818, Csaba. (1/3591-I)

BÁRMILYEN munkát vállalok:
cserépforgatás, Lindab-tetőzet, festés,
bádogosmunka, 20% kedvezménnyel.
Tel. 0754-830-468. (3564)

JAVÍTÁS, vakolás, festés, tetőjavítás,
csatornajavítás. Tel. 0747-816-052.
(1/3608)

IDŐSGONDOZÁST vállalok. Tel. 0754-
482-276. (9/3620)

VÁLLALUNK bármilyen bádogos-
munkát, csatornajavítást, tetőkészítést
Lindab lemezzel, ácsmunkát, bármilyen
javítást. Tel. 0757-831-459. (1/3624)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk július
24-én ifj. GYÖRGY
GYÖRGYRE halálának 13.
évfordulóján. Gondoljanak rá
kegyelettel! Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Felesége, Marika, gyermekei:
Marika és Kati családjukkal
együtt. (3586-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorúan, szívünkben mély fáj-
dalommal búcsúzunk szeretett
sógornőnktől, 

KERTÉSZ ZSUZSÁTÓL.
Kertész Márton és családja.

(7/3618-I)

Fájdalommal, megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett, drága jó
édesapa, nagyapa, após, rokon,
jó barát és szomszéd, a maros-
vásárhelyi születésű 

id. FRISS ÁRPÁD 
július 22-én 93 évesen megpi-
hent. Temetése július 25-én, csü-
törtökön déli 12 órakor lesz a
marosvásárhelyi római katolikus
temető felső kápolnájából, kato-
likus szertartás szerint. 

Emlékét szeretettel őrzi
a gyászoló család. (4/3627-I)
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A fájdalmat és a szomorúságot nem
lehet leírni, a gyászt és a bánatot
csak belül lehet érezni. Szívünkben
mindig ott élsz, lelkünknek része
vagy, sosem felejt a gondolat.
Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk rád,
SZOMBATH LAJOS, halálod
évfordulóján. Egy éve, hogy
itthagytál  bennünket.
Drága szép emlékét, szeretetét
szívünkben megőrizzük egy életen át.
Nyugodjál békében! 
Szomorú felesége, Zseni (Jeni), lánya, Hajni, veje, Rudi és unokája,
Szeréna. (8/3618)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3.
szám (November 7.). (63859-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej). Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni
utca 85. szám alatt. (sz.-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21398)

ALKALMAZUNK RAKTÁROST és SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel.
0741-215-738. (21398)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL 
alkalmaz személyzetet Nyárádkarácsonba, Havadtőre

és Backamadarasra. 
Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon vagy

a www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

Maros Megyei Tanács

A Románia iskoláiért program keretében kiosztott termékek tárolását ellenőrizték

A Románia iskoláiért (tej és kifli) program lebonyolításáért felelős megyei bizottság
nevében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
júniusban ellenőrzést végzett annál a pékségnél, amely a nyárádszeredai iskolásoknak
biztosítja a péktermékeket a kormányprogram keretében. A vizsgálat során azt álla-
pították meg, hogy a pékség nem tartotta be a köztisztaságra és fertőtlenítésre vo-
natkozó előírásokat sem a munkahelyiség, sem az eszközök és berendezések
takarítása, tisztítása során, ezért a céget 10.000 lejes pénzbírsággal büntették. Ugyan-
akkor mintát vettek a cég által készített kifliből, hogy ellenőrizzék a termék összeté-
telét és fizikai paramétereit, amelyeket a vizsgálat nyomán megfelelőnek találtak. 
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2019 EGYIPTOM / HURGHADA
Repülővel Marosvásárhelyről, 

minden illetékkel

7 éjszakás üdülés Hurghadában
2019. június 5. – szeptember 18., minden szerdán

521 euró/fő ártól, előfoglalási kedvezménnyel, 4*-os szálloda, 
all inclusive ellátással

Rovarirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Ma-

rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i
313-as koncessziós szerződés alapján július 26-31. között rovarirtásra
kerül sor Marosvásárhely köz- és magánterületein. Rossz idő esetén
a munkálat kitolódhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga, a deltametrin és a metopren, az
Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett, mérgezés szempont-
jából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül.

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen
engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést vé-
gezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magán-
házaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.


