
A marosvásárhelyi közszállítás korszerűsítése érdekében a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal ez év májusában 32
elektromos autóbusz beszerzésére írt alá szerződést a ver-
senytárgyaláson győztes lengyel Solaris buszgyártó céggel.
Ekkor a Színház téren be is mutattak egy Solaris gyártmányú
autóbuszt. Azóta eltelt pár hónap, kezdődik az új tanév, ami-
kor egyre többen veszik igénybe a közszállítást, s egyre zsú-
foltabbak a buszok. Olvasóink arról érdeklődtek, hogy
forgalomba kerülnek-e azok az elektromos járművek, ame-
lyekre szerződést kötöttek. A kérdéssel Portik Vilmos alpolgár-
mesterhez fordultunk. 

– A szerződést megkötöttük, a buszok szállítása jövő év május-júni-
usban fog megkezdődni. Ez az időpont nem is annyira a gyártó cégtől
függ, hanem a „befogadástól”, hiszen nincsenek meg a töltőállomásaink.
A töltőállomások tervei most készültek, készülnek el, a közszállítási vál-
lalat udvarán kapnak helyet, a gyorstöltőket pedig a vonalvégeken ala-
kítjuk ki. A szóban forgó uniós projektet a Közterületfenntartó
Igazgatóság (ADP) menedzselte, a Közszállítási Vállalat közgyűlése át-
adta a töltőállomásoknak helyet adó területet az ADP kezelésébe, hogy
kivitelezze a munkálatokat. A töltőállomások létrehozásának van egy ter-
vezési, egy kivitelezési fázisa, s amikor ezekkel elkészültek, előkészítik
az infrastruktúrát a megfelelő áramerősséggel, biztonsági feltételekkel. 

Rendesen befűtve
Minden jel arra mutat, hogy forró tél elé nézünk, elsősorban az

egekbe szökő energiaárak miatt. Nemcsak a villanyáram drágul,
hanem a gáz is, és mindkettő lehetne jóval olcsóbb, ha az illetékesek
okosabban sáfárkodtak volna a rendelkezésre álló lehetőségekkel.
A villanyáram részben a rossz piaci szerkezet miatt drágább az in-
dokoltnál. Hasonló a helyzet a gáz esetében is. A belföldi szükség-
letet szinte teljesen fedezni lehetne a saját forrásokból, de ehelyett
egyre több importgázt égetünk, és a nagypolitikai balhék ára is ott
van a számlában.

Szép hazánk az unió második legnagyobb földgázkitermelője a
hollandok után, és elméletileg képes lenne fedezni a saját fogyasz-
tásának több mint 90 százalékát. Azonban három éve a szocik akkori
szőke ciklonjának kormánya egy sürgősségi rendelettel felső határt
szabott az áraknak. Ennek az lett a következménye, hogy a fő hazai
vállalatok jelentősen visszafogták a kitermelésüket, így logikus,
hogy megnőtt az import. A liberális kormány tavaly módosította ezt
a rendeletet, de az import növekedési tendenciája ettől még nem
állt meg, sőt. Tavaly egész évben 1 milliárd köbméter gázt impor-
táltunk, idén csak májusig 1,4 milliárd köbmétert. Mindezt úgy,
hogy például 200 milliárd köbméterre becsült gáztartaléka van az
országnak a tengerben, csak már évek óta húzódik a kitermelés be-
indítása, mert a kormányzat és a beruházók képtelenek zöldágra
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Folytatódik
a kerékpárosok
felvonulása 
A Pro Biciclo Urbo egyesület továbbra
is megszervezi figyelemfelkeltő ese-
ménysorozatát, amellyel szeretné rá-
irányítani a helyi hatóságok figyelmét
a kerékpáros közlekedés hiányossá-
gaira. A biciklis felvonulást minden
hónap második csütörtökén szervezik.
Legközelebb csütörtökön 18 órától vo-
nulnak fel Marosvásárhely utcáin. 
____________2.
Vendégünk volt
az amerikai
kereskedelmi
attasé 
Az amerikai–román kereskedelmi kap-
csolatok lehetőségei címmel tartott ke-
rekasztal-beszélgetésre 25 cég
képviselője jelentkezett be, nagyrészt
olyanok, akiknek vannak külkapcsola-
taik, vagy szándékukban áll létesíteni. 
____________6.
Pályázhatnak
a fiatal gazdák
A pályázattal fiatal gazdák 70 ezer eu-
róig terjedő összegű támogatást, míg
a kisgazdaságok a 6.3 intézkedés ke-
retében 15 ezer eurót hívhatnak le. Az
online pályázatokat augusztus 27-től
fogadják, a határidő november 26., 16
óra. 
____________8.

Fotó: Nagy Tibor 
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Benedek István

Jövő év derekán érkeznek az elektromos buszok

A töltőállomások
még tervezési szakaszban 
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Indul az évad az Ariel színházban
Az új évad első eseményeként az Ariel színház A varázstü-
kör című előadást mutatta be augusztus 29-én, a pécsi
Szamárfül Fesztiválon, a Bóbita Bábszínház meghívására.
Itthon is A varázstükör lesz az évad első előadása az Ariel
Nyomda utca 4. szám alatti nagytermében szeptember 12-
én, vasárnap délelőtt 11 órától. A helyek száma korlátozott.
Telefonos foglalás szükséges a 0740-566-454-es mobilszá-
mon, naponta 9–13 óra között. Belépni kizárólag maszkkal
lehet, a bejáratnál történő érintésmentes testhőmérés és
kézfertőtlenítés után. 6 év alatti gyerekeknek a maszk vi-
selése nem kötelező. Szeptember 6-án elkezdődtek a Visz-
lek magammal című színházi nevelési előadás próbái,
amelyre elsősorban 5–8. osztályos nézőket vár majd a szín-
ház. Az előadás rendezője Tóth Zoltán, a pécsi Escargo Ha-
jója Színházi és Nevelési Szövetkezet elnöke. Az október
11-re tervezett bemutató dramaturgja és zeneszerzője Vil-
mos Noémi. Szereplők: Halmágyi Éva, Szabó Dániel, 
Bonczidai Dezső, Bugnár Szidónia és Fehér Csaba. 

Jelentkezőket várnak
a Napsugár néptáncegyüttesbe

Az idén is folytathatja tevékenységét a Maros Művész-
együttes utánpótlás-csoportja, a Napsugár. Tizedik életévü-
ket betöltött fiúk és lányok jelentkezését várják a
0744-836-936-os telefonszámon (Füzesi Albert táncoktató).
A foglalkozások szeptember 13-ától kezdődnek a Maros
Művészegyüttes próbatermében.

Jótékonysági motoros felvonulás
Szeptember 18-án, szombaton nyolcadik alkalommal kerül
megrendezésre a magyarfülpösi jótékonysági motoros fel-
vonulás. Az idén a Daimler MC Nomads, a Big Red Ma-
chine Prospect Charter Mures és a Sons of Attila RC
motorosklubok által szervezett, immár nagy hagyományú
jótékonysági akcióra várnak motorosokat és civileket egya-
ránt. A tradícióhoz híven a résztvevők az idén is egy tank
benzin árával támogatják a mélyszegénységben élő gyere-
keket nevelő és iskoláztató, a helyi Szivárvány Házat mű-
ködtető alapítvány munkáját. Gyülekező 12 órakor Daimler
MC Nomads marosvásárhelyi klubházánál (a Sinaia utcai
Ursus Sörház udvarán) vagy 13.30 órakor a szászrégeni
Lidl parkolójában, ahonnan közösen motoroznak ki a részt-
vevők Magyarfülpösre.

Kamaszokat várnak
A Kamaszok Ifjúsági Színtársulat bővítené csapatát, ezért
szeptember 28-án, kedd délután 5 órától a színészi hivatást
szerető, 12 és 17 év közötti lányok és fiúk jelentkezését
várja a társulat székhelyén, a marosvásárhelyi vár Kapu-
bástyájában tartandó felvételire, melyre egy rövid, bármi-
lyen stílusú verssel és egy dallal kell készülni. Érdeklődni
lehet a 0726-221-504-es telefonszámon. 

Szászrégenben vendégszerepel
a Hargita együttes 

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Erdélyi tánckós-
toló című műsorában az erdélyi tájegységek táncrendjeit,
ezen belül néhány falu, illetve táncos táncát mutatja be. Az
előadásra szeptember 9-én, csütörtökön este 7 órai kez-
dettel kerül sor a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési
ház nagytermében. Helyet foglalni a művelődési ház jegy-
pénztáránál munkanapokon 10–17 óra között vagy a 0757-
109-450-es és 0740-515-617-es telefonszámokon lehet.
Egy jegy ára felnőtteknek 20, nyugdíjasoknak és diákoknak
10 lej. A maszkviselés kötelező. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond
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6 óra 51 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 49 perckor. 
Az év 251. napja, 
hátravan 114 nap.

Megyei hírek

Az erdélyi magyar közösségnek és az országnak
is az az érdeke, hogy maradjon a jelenlegi, jobb-
oldali kormánykoalíció – ezt Turos Lóránd, az
RMDSZ szenátusi frakcióvezetője mondta az Er-
délyi Magyar Televízió 24plusz című műsorában:
https://youtu.be/MVV2Yy6pEjo. Az RMDSZ-es
politikus úgy véli: nem a Mentsétek Meg Romá-
niát Szövetség dolga eldönteni az erőviszonyokat
a Nemzeti Liberális Pártban. 

Az RMDSZ Szatmár megyei szenátora szerint „egy-
szerű matematika” az, hogy a jelenlegi többségnek a PSD–
USR–AUR lenne az alternatívája, ami azonban nem
érdeke az országnak, ahogyan az sem, hogy „három éven
át kisebbségi kormány legyen”. Turos Loránd a szociálde-
mokratáknak az előre hozott választások kikényszerítésére
való törekvését gyerekes viselkedésnek tartja: „Az nem
megoldás, hogy a belső feszültségek miatt a parlamenti
pártok újra a választókhoz forduljanak, és azt mondják,
hogy nem tudtunk megegyezni egymás között, óvodások
módjára viselkedtünk, kérünk benneteket, tisztelt válasz-
tópolgárok, tegyetek közöttünk igazságot. Nem ezért sza-

vaztak meg bennünket tavaly decemberben” – nyomaté-
kosította a politikus. Arra a felvetésre, hogy hajlandó
lenne-e az RMDSZ feláldozni Florin Cîţu kormányfőt a
koalíció megmentése érdekében, teljesítve ezzel az USR
társelnökének, Dan Barnának a kérését, Turos Loránd azt
mondta: „Nem a mi dolgunk, sem az RMDSZ-é, sem az
USR-é eldönteni a liberális párton belüli erőviszonyokat.
És azt gondolom, nem is lehet a célja ez semmilyen poli-
tizálásnak. Amennyiben a Nemzeti Liberális Párt továbbra
is Florin Cîţut támogatja, akkor eszerint kell a további dön-
téseket meghozni” – utalt a PNL szeptember 25-én esedé-
kes tisztújító kongresszusára az RMDSZ szenátusi
frakcióvezetője az Erdély TV műsorában. (közlemény)

Turos Loránd: Nem a mi dolgunk eldönteni a PNL-n belüli erőviszonyokat

A Pro Biciclo Urbo egyesület továbbra is meg-
szervezi figyelemfelkeltő eseménysorozatát,
amellyel szeretné ráirányítani a helyi hatóságok
figyelmét a kerékpáros közlekedés hiányossága-
ira. A biciklis felvonulást minden hónap második
csütörtökén szervezik. Legközelebb csütörtökön
18 órától vonulnak fel Marosvásárhely utcáin. 

A résztvevők szeptember 9-én 18 órakor indulnak a Ví-
kendtelep bejáratánál levő parkolóból, majd innen a Tuta-
josok – Székely vértanúk utca – 1989. december 22. –
Forradalom utca – Rózsák tere irányába hajtanak. Miután
megkerülik a főteret, a (Kossuth) Călăraşilor – Aurel Fili-
mon utcán keresztül hajtanak vissza a kiindulópontig. Az
alábbi elérhetőségen tekinthető meg az interneten az útvo-
nal: https://www.bikemap.net/en/r/5605751/

A szervezők rendszeresen közlik: a felvonulás célja fel-
hívni a figyelmet a kerékpáros forgalom fontosságára, a
megfelelő kerékpáros infrastruktúra (kerékpársávok, utak
stb.) kiépítésére, mivel a bringázás alternatív közlekedési
mód, amely csökkentheti a légszennyezést, az autós for-
galmat, hogy élhető, „emberibb” városunk legyen. 

A felvonuláson 14 éven felüliek vehetnek részt, megfe-
lelően felszerelt kerékpárokkal. A résztvevők kötelesek be-
tartani a közlekedési szabályokat, egy sorban haladni a
járdaszegély mellett. Kerékpározás közben tilos a mobil-
telefon bármilyen célú használata. 

A szervezők, a Pro Biciclo Urbo egyesület tagjai sárga
láthatósági mellényt viselnek. (v.gy.) 

Folytatódik a kerékpárosok felvonulása 
A környezetbarát közlekedésért tekernek 

A felvétel illusztráció. Fotó:  Nagy Tibor (archív)

Könyvbemutató
Marosszentgyörgyön 

Ma, szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján 19
órakor a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében
Kovács Enikő magyartanár bemutatja Baricz Lajos Az
élet kenyere – 88 vers az eucharisztiáról – című ver-
seskötetét. Közreműködik a Kolping Család énekkara,
a MaKiTa gyermekkar és az egyházközségi Szent
György kórus. A kötetből felolvas Pataki Ágnes. 

Szüreti mulatság
Szeptember 11-én egész napos szüreti mulatságot
szervez a kelementelki szőlőhegy alatt a Kis-Küküllő
Borlovagrend. Délelőtt csőszök és huszárok járják re-
zesbanda-kísérettel a környező településeket, hívo-
gatva a lakosságot az ünnepségre. 12 órától szüreti

kaláccsal és pálinkával fogadják a vendégeket. Az ün-
nepélyes megnyitó 13 órakor kezdődik. Fellépnek erdő-
szentgyörgyi és gyulakuti hagyományőrző csoportok,
műsorvezető Kilyén Ilka színművész, aki az alkalomhoz
illő dalokat is fog énekelni. Főzőverseny, ökörsütés,
must- és borkóstolás, valamint más meglepetések te-
szik hangulatossá a mulatságot. 18 órától Syntia éne-
kesnő szórakoztatja a jelenlévőket, 19 órától a Corax
együttes előadása és tűzijáték zárja a mulatságot.

Találkozó fiatal gazdákkal
Szovátán 

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete szeptember
10-én csütörtökön, Szovátán a közbirtokosság szaka-
dáti székhelyén találkozót szervez fiatal gazdáknak. A
rendezvényen előadások hangzanak el farm-
menedzsmentről, a hatékony takarmányozásról, illetve
szó lesz az aktuális pályázati lehetőségekről. A helyszí-
nen pályázatírók válaszolnak majd az érdeklődők konk-
rét kérdéseire. 

RENDEZVÉNYEK

Pontosítás
A marosvásárhelyi Vártemplom virágai című, szep-

tember 6-i, hétfői írásban sajnálatos módon tévesen je-
lent meg az egyik segítséget nyújtó presbiter neve. Sugó
Alberttől ezúton kér elnézést a szerző, Jáni Rozália. 
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Román–szlovák konzorciumnak ítélte a közúti inf-
rastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) az
észak-erdélyi A3-as autópálya Bisztraterebes és Be-
rettyószéplak közötti szakaszának a tervezési és
építési jogát – közölte hétfőn honlapján a CNAIR.

Az Asocierea Construcţii Erbaşu és a Vahostav – SK A.S.
Társaságok konzorciuma héa nélkül 542,95 millió lejért vállalta
az amerikai Bechtel társaság által elkezdett, de félbehagyott
26,35 kilométeres szakasz befejezését. A sztrádaszakasz három
völgyhidat, nyolc felüljárót és nyolc hidat is tartalmaz. Ezek
egyike a berettyószéplaki víztározó fölött kanyarodva áthaladó
1650 méter hosszú híd, melynek szerkezetét már a Bechtel
megépítette. A konzorciumnak két év áll rendelkezésére a mun-
kálatok elvégzésére, az első fél év alatt a terveket kell elkészí-
tenie. Az építő tízéves garanciát vállal a munkálatokért.

A CNAIR közölte, akkor köthetik meg a szerződést a kon-
zorciummal, ha a pályázaton alulmaradt cégek egyike sem
nyújt be óvást a határozat ellen.

A román állam 2003-ban döntött arról, hogy megépíti a
Borstól Brassóig vezető 515 kilométeres észak-erdélyi (A3-
as) autópályát. A pályaépítést nemzetbiztonsági okokra hivat-
kozva kivonta a közbeszerzési törvény hatálya alól, és
versenytárgyalás nélkül bízta meg az amerikai Bechtel társa-

ságot a feladat elvégzésével. 2013-ig – amikor a román állam
szerződést bontott a Bechtellel – csak a Kolozsvár mellett el-
haladó 52 kilométeres szakaszt adták át, és további 60 kilo-
méteren végezték el a munkálatok mintegy felét.

A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság ezt köve-
tően rövidebb szakaszokra osztotta a pályát, és ezekre keresett
tervezőt és kivitelezőt. Ez a folyamat is számos kudarccal járt.
A Bechtel által részben megépített, a magyar–román állam-
határtól Berettyószéplakig tartó 55 kilométeres szakasz befe-
jezésére 2015-ben megkötött szerződés nyertese, egy
spanyol–román konzorcium neki sem látott a munkának, és
egy év múlva a szerződés felbontását kérte.

A CNAIR később ezt a szakaszt is három részre osztotta,
és külön pályázatokat írt ki az egyes alszakaszokra. Ezek
közül a csak a Nagykereki–Bors II. autópálya-határátkelő-
helytől Biharig tartó öt kilométeres szakasz épült meg. A Bihar
– Bisztraterebes szakasz megépítésével 2020 júniusában szin-
tén egy román-szlovák konzorciumot bízott meg az állam kép-
viselője. A bihari sajtó azonban korábban arról cikkezett, hogy
a CNAIR nem fogadta el a cégcsoport által elkészített műszaki
tervet, ezért a tényleges építési munka ezen a szakaszon sem
kezdődhetett el, és további egyeztetések zajlanak a megren-
delő és a kivitelező között. (MTI)

vergődni a feltételeken. Túl sok lehet a megkenni való
zseb.

De gond egy szál se, mert ha a belföldi gázt ilyen
vagy olyan okból nem termelik ki, akkor ott az import
lehetősége. Ez a mi esetünkben szinte egyet jelent az
orosz gáz behozatalával. És ha politikai nyilatkozatok
szintjén a döntéshozóink gyakran morgolódnak az orosz
medvére, ha gázt kell venni az orosz állami szakválla-
lattól, mi vagyunk az egyik legjobb kliensük. Az idei év
első hét hónapjában az uniós vásárlóik közül messze a
mi behozatalunk nőtt a legnagyobbat arányaiban, négy-
szer annyit vettünk tőlük, mint egy éve. És annak a gáz-
nak az árában nemcsak az energiahordozót fizetjük
meg, hanem a politikai cirkuszok árát is, mert az oro-
szok a gáz árában kompenzálják az őket sújtó nyugati
gazdasági szankciók következményeit. És az már csak
ráadás, hogy még a hazai gáz árára is hatásuk van,
mert egy tavaly óta bevezetett szabály szerint a belföldi
gázipari cégek is az általuk kitermelt mennyiség 40 szá-
zalékát a közép-európai, bécsi gáztőzsdén kell értéke-
sítsék, ahol a legnagyobb európai beszállító, vagyis az
orosz állami gázvállalat diktálja az árakat. A nagypoli-
tikai játszmák árát mindig a kisemberek fizetik meg, de
mi duplán törlesztünk, mert a kormányosaink a rendel-
kezésre álló erőforrásokkal sem tudnak jól gazdálkodni.

Elfogadta a kormány az idei első
költségvetés-kiigazítást

Elfogadta a kormány az idei első költségvetés-kiiga-
zítást – közölte kedden a miniszterelnök. Florin Cîţu
szerint a kiigazítással az év elején megszabott 1,11
milliárd lejről 1,17 milliárd lejre módosult a bruttó
hazai termék (GDP) nominális értéke. Mint kifejtette,
az eddigi beruházásoknak köszönhetően 2021 vé-
gére 7 százalékos gazdasági növekedésre számíta-
nak, a költségvetési hiány mértékét pedig 7,13
százalékra becslik, ami valamivel alacsonyabb a ko-
rábbi várakozásokhoz képest.

Már kétezer fölött
az új fertőzések száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 2033 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában több mint 45
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán – kö-
zölte kedden a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Az elmúlt 24 órában 48, koronavírussal diag-
nosztizált személy haláláról érkezett jelentés, 45-en
közülük más betegségben is szenvedtek. Jelenleg
3527 személyt kezelnek kórházban Covid–19-cel,
426 fertőzött személy szorul intenzív terápiás ellá-
tásra. A kórházban kezelt páciensek között 101 kis-
korú van, és közülük hatan fekszenek az intenzív
osztályon. (Agerpres)

Merkel baloldali fordulat
veszélyére figyelmeztetett

El kell hárítani a keletnémet állampárt utódszerveze-
tével együttműködő kormány megalakulásának ve-
szélyét Németországban a szeptember 26-ai
szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson –
hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár kedden,
kormányfői pályafutása utolsó tervezett parlamenti
beszédében. A törvényhozási ciklus végeztével visz-
szavonuló politikus kiemelte, hogy a választás nem-
csak azért különleges, mert Németország második
világháború utáni történelmében először nem indul a
hivatalban lévő kancellár, hanem azért is, mert az or-
szág jövőbeli útjáról kell dönteni. Vagy a szociálde-
mokraták (SPD) és a Zöldek kerülnek kormányra, akik
„elfogadják” az egykori keletnémet állampárt utód-
szervezetéből és nyugati baloldali tömörülések össze-
olvadásával létrejött Baloldal (Die Linke) támogatását,
„vagy legalábbis nem zárják ki” az együttműködést
velük, vagy Armin Laschet és a jobbközép CDU/CSU
vezetésével alakul kormány, amely a stabilitást, meg-
bízhatóságot, mértékletességet képviseli. (MTI)

Az ukrán hírszerzést gyanúsítják
egy krími gázvezeték elleni
robbantással

Az ukrán védelmi minisztérium felderítő főcsoportfő-
nöksége (GUR) volt a szervezője annak a diverzió-
nak, amelyet augusztus 23-án a krími Perevalnoje
település közelében követtek el egy gázvezeték ellen
– közölte kedden az orosz Szövetségi Biztonsági
Szolgálat (FSZB). Az FSZB szerint a robbantásért a
GUR herszoni területi alegysége, az úgynevezett
Tavrija operatív szolgálat és Krími Tatár Nép Medzsli-
sze elnevezésű szervezet tehető felelőssé. A szolgá-
lat közleményében az áll, hogy a diverziót Riza
Jagjajev-Veliulajev, a GUR ügynöke, Makszim Marti-
nyuk, a GUR munkatársa és Viktor Zelinszkij, a Tav-
rija parancsnoka szervezte meg, Kirill Bidanov, a
GUR vezetője utasítására. A robbantást Ukrajna au-
gusztus 24-én ünnepelt függetlenségi napjával han-
golták össze. Az FSZB kedden nyilvánosságra hozta
két elfogott elkövető beismerő vallomását. (MTI)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
Rendesen befűtve

Román–szlovák konzorcium építheti az észak-erdélyi autópálya
bihari szakaszát

Az Európai Bizottság jóváhagyta kedden a zöldköt-
vény-kibocsátási keretet, amivel fontos lépést tett
250 milliárd euró értékű zöldkötvény tervezett ki-
bocsátása felé.

A keretösszeg a koronavírus-járványt követő helyreállítást
segítő Next Generation EU nevű csomag teljes értékpapír-ki-
bocsátásának 30 százalékát teszi ki. Az első zöldkötvények
kibocsátása októberben várható.

A tervezett kötvénykibocsátás részleteit ismertetve Johannes
Hahn, a költségvetésért és az igazgatásért felelős uniós sajtó-
tájékoztatóján ismertetve közölte, hogy az EU 250 milliárd
euró összegig terjedő zöldkötvény-kibocsátást tervez végre-
hajtani, a kötvényekből befolyó összegek környezetkímélő, il-
letve a zöldátállást segítő kezdeményezések céljait szolgálják
majd. Elmondta, a brüsszeli bizottság felülvizsgálta a helyre-
állítás 2021-es finanszírozására vonatkozó tervét, és megerő-
sítette, hogy idén összesen mintegy 80 milliárd euró értékben
hosszú lejáratú kötvényeket, továbbá több tízmilliárd euró ér-
tékben rövid lejáratú uniós kincstárjegyeket fog kibocsátani.

A kincstárjegyeket a bizottság kizárólag árveréseken fogja
értékesíteni, amelyek közül az első szeptember 15-én lesz. A
papírokat jellemzően havonta kétszer, a hónap első és harma-

dik szerdáján fogják árverésre bocsátani. A kötvényeket auk-
ció és konzorciális kibocsátás útján fogja értékesíteni az uniós
bizottság, főszabályként havonta egyszer. 

A zöldkötvények révén befolyó összegek a helyreállítási
alap éghajlatváltozással kapcsolatos kiadásait fogják finanszí-
rozni. Minden tagállamnak a vonatkozó nemzeti terve szerinti
összegek legalább 37 százalékát éghajlatpolitikai vonatkozású
beruházásokra és reformokra kell fordítania. Több tagállam
az előírtnál nagyobb mértékű ráfordításokat tervez.

A Next Generation EU nevű uniós alap folyó árakon 
mintegy 800 milliárd euró összegű ideiglenes helyreállítási
eszköz Európa koronavírus-járványból való kilábalásának tá-
mogatására, valamint egy zöldebb, digitálisabb és rugalma-
sabban reagáló Európa kiépítésének elősegítésére.

A csomag finanszírozása érdekében az Európai Bizottság a
tőkepiacokról fog 800 milliárd euró összegig terjedő forrást
bevonni a 2026 végéig hátralévő időszakban. A keretből 385,2
milliárd euró kölcsönök, 421,5 milliárd euró pedig vissza nem
térítendő támogatások formájában lesz elérhető a helyreállítási
alap és az uniós költségvetés által finanszírozott más progra-
mok keretében. Ez évente átlagosan mintegy 150 milliárd euró
összegű hitelfelvételi volument jelent. (MTI)

Az EB 250 milliárd euró értékű zöldkötvény-kibocsátásra készül

Jézus hirdeti és gyakorolja is a szeretet parancsát
– jelentette ki Böjte Csaba ferences szerzetes a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) második
napján, hétfőn. A budapesti Hungexpón tartott fa-
kultáción hangsúlyozta: „ez az egyetlen parancs,
amit nekünk adott a mester”.

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója előadásában úgy
fogalmazott: „Jézus Krisztus elindított egy úton bennünket
(...), jó úton járunk, ez az az út, amelyen tovább kell mennünk,
ezeket az értékeket és kincseket kellene, hogy felkínáljuk a
világ többi részének is”. Böjte Csaba közölte, hogy a szeretet,
a készség a párbeszédre, a szolidaritás és az irgalom az evan-
géliumból „nőtt ki”.

Jézus „nem utópiát kerget”, hanem ezt hiszi, „és a kereszten
is hitte, hogy ezt meg lehet valósítani” – tette hozzá. Az afga-
nisztáni helyzetre utalva azt mondta: 50 ezer „keményfiú” 40
millió emberre akarja rákényszeríteni a maga ideológiáját, és
úgy néz ki, ötmillió ember menekül az országból. Ezzel szem-
ben az európai parlamenti választások idején a kontinens 500
millió lakója békésen tudta megbeszélni, hogyan tovább, a ki-
sebbség el tudja fogadni a többség véleményét, és „nem öl-
dököljük egymást” – mondta. A szerzetes ezen a ponton azt
hangoztatta, örül, hogy a kétezer éves keresztény Európában
él. A szolidaritásra térve arról beszélt, hogy Jézus „kis közös-

ségéből” nőtt ki a közoktatás, a közegegészségügy, a közbiz-
tonság, a közvilágítás és a közúthálózat. Utalt arra, hogy a
világ egyes részén ezek a vívmányok azért hiányoznak, mert
„a krisztusi egymásra figyelés” hiányzik.

Böjte Csaba megköszönte, hogy Magyarországról nagyon
sok segélyt kaptak a bajban lévő erdélyi gyermekek. Az irga-
lomról beszélve a ferences szerzetes úgy vélekedett: Európá-
ban még az is „meg van fertőzve a szeretet parancsával”, aki
„köszönőviszonyban sincs a kereszténységgel”.

Véleménye szerint „jó, hogy az irgalom gyökeret eresztett
mindannyiunkban”, „amikor fáj neked, ha valaki bajban van,
és lehajolsz hozzá”. Böjte Csaba a katolikus világeseményen
a többi között szólt a gyónás, a gondok letételének fontossá-
gáról, a türelemről, valamint arról, hogy – mint fogalmazott
– „higgyünk a szeretet végső győzelmében” és „merjük kimu-
tatni az egymás iránti szeretetünket”. Böjte Csaba kitért arra
is, hogy manapság „illik” panaszkodni, nyafogni, mindig a
hibát keresni és leszólni egymást. Ezen a ponton kijelentette:
„úgy gondolom, hogy ilyen jól magyar ember a Kárpát-me-
dencében az elmúlt ezer évben nem élt”. Szavait a közönség
nagy tapssal fogadta. Hozzátette: a jó dolgokért tudni kell
hálát adni, és köszönetet mondani azokért. Szavai szerint „a
gonosz lélek szeretné, hogy elégedetlenkedjünk”, ezzel szem-
ben Jézus Krisztus mindig vigasztal, bátorít, erősít. (MTI)

Böjte Csaba: Jézus hirdeti és gyakorolja is a szeretet parancsát
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A tanévkezdéssel egy időben két hónapos korona-
vírus elleni oltási kampány is kezdődik az iskolák-
ban és egyetemeken a diákok, szülők, pedagógusok
és kisegítő személyzet számára – jelentette be
keddi sajtóértekezletén Valeriu Gheorghiţă katona-
orvos, az oltási kampány koordinátora.

A közoktatásban szeptember 13-ától november 15-ig szer-
veznek immunizációs kampányt: az iskolák orvosi rendelői-
ben, mobil oltópontok felállításával vagy olyan közeli
oltóközpontokban, ahol a 12 év feletti kiskorúaknál engedé-
lyezett Pfizer- vagy Moderna-vakcinát használják. A felsőok-
tatásban október elsején kezdődik és december elsején ér
véget a kampány. A kiskorúakat továbbra is a szülők (gyámok)
jelenlétében és írásos beleegyezésével oltják – pontosított az
oltásparancsnok.

Az oltási kampányt koordináló bizottság (CNCAV) tervei
szerint Romániában októbertől válik lehetővé a koronavírus
elleni oltás harmadik dózisának felvétele az mRNS (hírvivő
ribonukleinsav) alapú – a Pfizer vagy a Moderna által gyártott
– vakcinák esetében, de Románia megvárja a döntéssel az Eu-
rópai Gyógyszerügynökség (EMA) ajánlását. A harmadik ol-
tást az immunbetegségben szenvedők, szervátültetésen átesett
páciensek, rákos vagy kezeletlen AIDS-es betegek az immu-

nizációs menetrend részeként eleve megkapják, a lakosság
többi része – a veszélyeztetettség függvényében – a második
dózis felvétele után legkevesebb fél évvel igényelheti majd a
harmadik vakcinát – magyarázta Gheorghiţă.

Elmondta: jelenleg országos szinten 31 százalékos az átol-
tottság Romániában. A legmagasabb, 49 százalék feletti arány-
ban Bukarestben igényelték a 12 év feletti lakosok a vakcinát,
a toplistán Kolozs megye következik 46, Szeben megye 39,
illetve Konstanca és Temes megye 36 százalékkal. Másfelől
Giurgiu és Suceava megyében a jogosultak kevesebb mint 20
százaléka vette fel az oltást.

Romániában szeptember 13-án mindenütt jelenléti oktatás-
sal indul a tanév, és csak azokon a településeken térnek át on-
line oktatásra, amelyeken hat ezrelék fölé emelkedik a
fertőzöttségi ráta.

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter korábban elmondta: a
közoktatásban dolgozó tanárok mintegy 60 százaléka van be-
oltva, szerinte ezzel az immunizációs aránnyal minden más
társadalmi csoportot megelőznek. Hozzátette: az Európai Uni-
óban hatályos általános adatvédelmi rendelet (GDPR) miatt a
szülők nem tudhatják meg a tanárokról, hogy beoltatták-e ma-
gukat, de jogukban áll statisztikai adatokat igényelni a peda-
gógusok átoltottságáról az iskolák vezetőségétől. (MTI)

Oltási kampányt rendeznek az iskolákban és egyetemeken



Ez azt jelenti, hogy vadonatúj
aszfaltszőnyeget fektetnek le, új
csatonahálózatot építenek, lefekte-
tik a villanyvezetékeket. Csak ez-
után szállítják le a berendezéseket,
és üzemeltethetjük a buszokat. Úgy
gondolom, hogy ez jövő júniusra
várható – mondta Portik Vilmos al-
polgármester. 

A májusi bemutatón és sajtótájé-
koztatón elhangzott, hogy az elekt-
romos autóbuszok közbeszerzési
értéke közel 82 millió lej héa nél-
kül. A szerződésben 32 darab 12
méter hosszú busz szerepel. A szer-
ződés része 10 gyorstöltő állomás
és 32 lassú töltőállomás beszerzése.
Egy autóbusz ára 2,3 millió lej (kb.
460 ezer euró). Egy gyorstöltő állo-
más 540 ezer, egy lassú 88 ezer
lejbe kerül. A szerződés értelmében
a 32 autóbuszt és a töltőállomásokat
az aláírástól számított 22 hónapon
belül Marosvásárhelyre szállítják, a
gyártó termelési kapacitásának
függvényében. Az első járművek 15
hónapon belül kell megérkezzenek,

de a gyártó kezdetben azt ígére,
hogy ez év végéig leszállítja az első
buszokat. Az elektromos autóbu-
szok a 4-es, a 18-as, a 17-es, a 23-
as, a 12-es és a 20-as vonalon
fognak közlekedni. 

– A polgármesteri hivatal négy
járművásárlási projektről számolt
be, melyik a következő három?
– További projekt egy ugyancsak

elektromos – de kisebb méretű, 10
méteres – buszokról szóló, amely-
ben eredményt hirdettek. Ezt a lici-
tet a fejlesztési minisztérium
bonyolította le, de első fázisban az
eredményt megfellebbezték. A fel-
lebbezési tanácsnak rövid időn
belül döntést kell hoznia, s annak
függvényében, hogy hogyan zárul
ez a procedúra, 15 elektromos autó-
busz leszállítására köthetünk szer-
ződést. 

A napokban indítunk útjára egy
újabb közbeszerzési eljárást, ez hib-
rid autóbuszokról szól. Ezekre a bu-
szokra azért van szükség, mert a
lejtős útvonalakon ezek jobban
használhatók, mint az elektromos

autók. Ilyen típusú autóbuszból 38
darabot szerzünk be. Ezek is 12
méter hosszúak, akárcsak a Solaris-
buszok. Ez a projekt a gyulafehér-
vári Központi Régiófejlesztési
Ügynökségen keresztül zajlik.

Mind a három uniós projekt, ezek
2023 decemberéig le kell zárulja-
nak. A negyedik projektet saját költ-
ségvetésből valósítjuk meg. Ez
esetben kizárólag dízel autóbuszok-
ról van szó, ezekből 20-at fogunk
beszerezni. Rövid időn belül – elő-
reláthatólag év végéig – megkötjük
a szerződést ezekre a buszokra is.
(Sz.m.: a szerződést kedden aláírták,
a polgármesteri hivatal bejelentése
szerint.) Ezeknek akkor vesszük iga-
zán hasznát, amikor a városi tömeg-
közlekedést ki fogjuk terjeszteni a
metropoliszövezetre, hiszen ezekkel
a járművekkel hosszabb távokat
lehet lefedni – mondta az alpolgár-
mester.

Ha jól számolunk, akkor a maros-
vásárhelyi közszállítást 126 új busz-
szal látják el, ami örvendetes, csak a
kivárásához kell sok türelem. 

Fotók: Nagy Tibor 

Erről jut eszembe
Hatvannégy éve ezen a napon, szeptember 8-án avatták fel Maros-

vásárhelyen a két Bolyai szobrát, Izsák Márton és Csorvássy István
impozáns alkotását, amely azóta a Bolyai téren a városukhoz igazán
ragaszkodó vásárhelyiek egyfajta zarándokhelye lett. Nincs olyan fon-
tos közösségi esemény, amelyhez valamiképpen nem próbálnák ezt az
identitásőrző emlékművet is hozzákapcsolni. A tanévkezdés, a balla-
gás, a véndiák-találkozók résztvevői talán nem is tudják anélkül el-
képzelni ünnepi eseményeiket, hogy a szobornál ne tisztelegnének.
Hónapokkal ezelőtt nagy lepellel fedték le a Bolyai líceum, a Kollé-
gium felújítás alatt álló épületét, hogy az ott zajló munkálatok a járó-
kelőket ne zavarják, de biztosak lehetünk, hogy az évkezdés virágai
ezúttal is oda kerülnek majd a két tudós kőalakjához. Az emlékmű le-
leplezésére az egykori református tanintézet 400. évfordulója alkal-
mából került sor, most ismét jelentős jubileumra készül a Kollégium.
Ilyenkor óhatatlanul felmerül az emberben a kérdés: ment-e tudós fiai
által a világ elébb? Ment, hogyne ment volna! És utóbb a tudással itt
felruházott tanulólányok, kiváló későbbi szakemberek is számottevően
hozzájárultak a nagy elődök eredményeinek gyarapításához. De per-
sze, ha a költő a könyvek világmegváltó szerepét megkérdőjelezhette,
magunknak is körültekintőbbnek kell lennünk az iskolák hatékonysá-
gának kérdésében. Annál is inkább, mivel a mai dátumot az írástudat-
lanság elleni küzdelem nemzetközi napjaként is számontartják. Az
UNESCO már 1965-ben jónak látta a szeptember 8-i világnappal fi-
gyelmeztetni az emberiséget egyik legfontosabb ténykedése, lételeme,
az oktatás kudarcaira. Arra például, hogy zseniinek korszakos, nagy
vívmányai dacára, hatalmas tömegek maradtak írástudatlanok szerte
a nagyvilágban, és sokfelé továbbra is vészesen bővül az írni-olvasni
nem tudók tábora. Romániában sincs ez másképp. Sőt! Mintha a köz-
napi életben a helyzet rosszabbodását tapasztalnánk. A 2011-es nép-
számlálás adatai szerint az ország lakosságának 1,33 százaléka volt
írástudatlan, vagyis mintegy negyedmillió polgár nem tudott írni, ol-
vasni. Kíváncsi vagyok, milyen adatokat dob fel a közelgő népszám-
lálás statisztikája. Aligha adnak majd optimizmusra okot. Az sem
vigasztaló, hogy a nemzetközi felmérések szerint az emberiség 16 szá-
zaléka írástudatlan. És mégis létezik. De hogyan?! És hol? A valóság
különben is sokkal sokrétűbb, mint ahogy a statisztikai adatok mutat-
ják. Mert a funkcionális analfabetizmus reális mutatóit ritkán mérik,
s ha szóba kerül is, többnyire átsiklanak fölötte. Ez a fogalom nem
olyan rég került a köztudatba, és azokra mondják, hogy funkcionális
analfabéták, akik valamennyire tudnak írni-olvasni, de nem értik az
olvasottakat. A nemzetközi felmérések, ilyen-olyan tesztek kimutatták,
hogy Romániában kétszer annyi funkcionális analfabéta van, mint az
Európai Unió átlagában. Vigyázat! A funkcionálist ne hozzuk párhu-
zamba a funkcióval. Akkor sem, ha utóbbiakra sokan azt mondják,
nem értik a leírtakat, olvasottakat. Dehogynem! Legfennebb nem akar-
ják érteni! De hagyjuk a politikát! Ha ez egyáltalán lehetséges. Mert
ha azt mondom, hogy újabb felmérések alapján kiderült, a honi tanu-
lók 40 százaléka a funkcionális analfabéták kategóriájába sorolható,
egyből rám szólhatnak valahonnan, hogy politizálok. És itt meg sem
állhatok, hiszen a gondolat önkéntelenül folytatódik: mi lesz ebből, ha
az esetleges újabb járványhullám miatt újra megszakad a hagyomá-
nyos iskolába járás?! Ne fessük az ördögöt a falra! Anélkül is van elég
belőlük. Még akkor is, ha minden irányból válság fojtogat. Vagy éppen
azért? (N.M.K).

Ui. Két héttel ezelőtt Bernády Györgyék utolsó szobalánya, a szé-
kelyberei származású Tőkés Krisztina halála alkalmából megjelente-
tett méltató jegyzetemben egy helyen tévesen írtam az elhunyt nevét.
Sajnálom. Elnézést kérek az elírásért az érintettektől. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Szeptember 3-án Kolozsvá-
rott tartott ülést az RMDSZ
Szövetségi Képviselők Taná-
csa (SZKT), ugyanott került
sor az Ezüstfenyő díjak átadá-
sára is.

Az SZKT-ülést követően 
Kelemen Hunor szövetségi elnök
elmondta: – Rövid elemzést végez-
tünk az elmúlt nyolc hónapról,
megnéztük, milyen kérdésekre ke-
restünk, illetve találtunk választ.
Ezt az elemzést folytatjuk majd
azon a kongresszuson, amelyet két
hét múlva Marosvásárhely mellett
tartunk. Úgy értékeltük, hogy az
első nyolc hónapban, amit lehetett,
a munkánkból elvégeztünk. 

Az alapszabályzat módosítását
előkészítettük, az SZKT ezt majd a
kongresszusnak ajánlja. Nincsenek
benne érdekes vagy rendkívüli mó-
dosítások. A kongresszusunk az

első abban a sorban, amelyeket
most a kormányzópártok tartanak,
kevésbé izgalmas, mint a többieké.
Szerettük volna, ha máskor sem
lenne annyi izgalom, mint ami az
elmúlt hónapokban felgyűlt, de ez
van. Mi nyugodtan és tiszta fejjel
próbáljuk nézni a történéseket, és
jó, ha valaki ebben a helyzetben
meg tudja őrizni a nyugalmát.
Köszönjük az RMDSZ nevében!

28 személynek adtak át Ezüstfe-
nyő díjat Kolozsváron, a Szövetségi
Képviselők Tanácsának ülésén.
Idén 19. alkalommal fejezte ki az
RMDSZ háláját azoknak, „akik a
közösség megerősítéséért, összetar-
tásáért, kultúránk és értékeink to-
vábbörökítéséért, vagy ahogyan
szimbolikusan nevezzük: a szülő-
föld visszaszerzéséért áldozzák
életüket”. 

A díjazottak: Antal Amália-Lidia,
az RMDSZ lupényi szervezetének
alelnöke, az RMDSZ Hunyad me-
gyei szervezetének alelnöke, Bakk

Vitális Mária Kinga, a Pro Sanitate
Alapítvány kuratóriumának elnöke,
Bíró Emil, a Vízaknai Polgármesteri
Hivatal munkatársa, Biró László,
Csíkmadaras volt polgármestere,
Borsi Imre Lóránt teológus, köz-
gazdász, a Tulipán Kaláka Egyesü-
let alapítója és elnöke, Brendus
Réka, a magyar Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárságá-
nak főosztályvezetője, Csegezi
Edit Zsuzsanna, a Fehér megyei
választmány tagja, a MOT elnöke
és a regionális önkormányzati ta-
nács tagja, Czira Mária, Bálvá-
nyosváralja volt alpolgármestere, a
Kolozs megyei RMDSZ Nőszerve-
zetének alapítója, Demeter András
István, az RMDSZ kulturális ál-
lamtitkára, a Román Közszolgálati
Televízió Produkciós Házának volt
vezetője, dr. Fehér Gábor orvos,
állandó tagja a Megyei Képviselők
Tanácsa Szabályzat és Etikai Fel-
ügyelő Bizottságának, Fógel
László közgazdász (post mortem),

Gergely István vállalkozó, egyház-
tanácsos, helyi önkormányzati ta-
nácsos, a Zetelaki Önkéntesek
Egyesületének elnöke, Graur
János, a Népszínházi Társulat ma-
gyar tagozatának, a József Attila
Irodalmi Körnek, majd a Szép Szó
Művelődési Társaságnak alapító
tagja, Grecu Irén, a Szövetségi El-
nöki Hivatal gazdasági osztályának
volt munkatársa, Hochbauer Gyula
középiskolai, egyetemi tanár, a
Hétfalu című honismereti lap szer-
kesztője, Juga-Gombos Tibor, az
RMDSZ Ügyvezető Elnökségének
munkatársa, Kovács Kuruc János
helytörténész, a Hepehupa művelő-
dési folyóirat alapító tagja, az Er-
délyi Múzeum Egyesület Zilah és
vidéke fiókszervezetének megala-
pítója, Kovács Mihály Levente, az
RMDSZ Maros megyei szervezeté-
nek ügyvezető elnöke, Kosztandi
Mihály, Vámosláz nyugalmazott
polgármestere, Lucza István Attila,
a sarmaság-bányatelepi református

egyházközség lelkipásztora, az
RMDSZ sarmasági elnöke, a Pro
Sarmaság Alapítvány elnöke, Már-
kus Etelka, az RMDSZ Nőszerve-
zetének nyugdíjasokért felelős
alelnöke, Mincsor Erzsébet, a gyer-
gyóremetei RMDSZ aktív tagja,
helyi tanácsos, Rácz Virág Vilma, a
resicabányai RMDSZ aktív tagja,
Sauer András Kálmán, 2005-től a
Bihar megyei RMDSZ gazdasági
alelnöke, 2012–2020 között a
nagyvárad-újvárosi körzet elnöke,
Sipos Miklós nyugalmazott lelki-
pásztor, a szatmári református egy-
házközség volt esperese, Szakács
Levente, az RMDSZ felsőbányai
szervezetének tagja, Felsőbánya
volt alpolgármestere, Tatai Miklós,
a Leöwey Klára Elméleti Líceum
volt igazgatója, prof. dr. Túsz Fe-
renc, az aradi kis- és középvállal-
kozók fejlesztési alapítványának
elnöke, ifjúsági országos bajnok
evezésben, az aradi RMDSZ-szer-
vezet tagja. 

Ülésezett az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa
Átadták az Ezüstfenyő díjakat

A töltőállomások még tervezési szakaszban 
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Huszonhatodik alkalommal
szervezték meg a Romániai
Magyar Középiskolások Or-
szágos Szövetsége (MAKOSZ)
diákönkormányzati szabad-
egyetemét (DÖKSZAB). A
helyszín idén is Jobbágyfalva
volt, és több mint százan vet-
tek részt rajta.

Az egyhetes tábor keretében a
résztvevők idén is számos érdekes
témát jártak körül, mint például a
rendezvényszervezések és az érdek-
képviselet, ezenkívül több fakulta-
tív előadást is meg lehetett
hallgatni, olyan témájúakat, mint az
önkénteskedés, vállalkozás, politika
és játékelmélet, de egy elsősegély-
nyújtási képzésre is sor került. A
tábor koncepciójába beletartozik a
csoportmunka is, így a résztvevők
hét csoportban dolgoztak két-két
csoportvezető irányításával, az egy
hét alatt mindenki több mint húsz
órát töltött a saját csapata feladatai-
nak elvégzésével. A táborba Maros,
Hargita, Kovászna, Brassó, Szat-
már, Bihar megye, valamint Buka-
rest középiskolái küldtek részt-
vevőket, olyan személyeket, akik
otthon diáktanácsi munkát vállaltak.
Tanulás, szórakozás,
kellemes pillanatok

A táborban többféle színbe öltöz-
tek a fiatalok, a szürke póló a részt-
vevőket, a narancsszínű a
csoportvezetőket, a bordó a szerve-
zőket, a világoskék a szakmai veze-
tőket, a zöld az elnökségi tagokat, a
sötétszürke a médiásokat jelölte.

Délelőtt csoportfoglalkozások, tré-
ningek, műhelymunkák, előadások
szerepeltek a programban, délután
csoportmunkák vagy nagyobb volu-
menű, minden résztvevő bevonásá-
val zajló játékok voltak a napi
programokban. Többek között szi-
mulációs játékok keretében rendez-
vények előkészítését és
adminisztratív feladatokat gyako-
roltak, majd egy negyedórás ren-
dezvényt is ki kellett dolgozniuk és

bemutatniuk, míg a forgószínpadon
különböző témákat beszéltek át a
szervezetekről, az azokban betöltött
szerepekről és feladatkörökről.

A tábor célja, hogy felkeltse a di-
ákok érdeklődését különböző közé-
leti témákkal kapcsolatban, továbbá
szakirányú képzést nyújtson a diák-
tanácsok képviselőinek, amelynek
birtokában azok az iskoláikban fej-
lesszék szervezeteiket. A megnyitón
jelen volt Oltean Csongor, a MIÉRT

elnöke, de a munkálatokra ellátoga-
tott Winkler Gyula európai parla-
menti képviselő is, aki Az EU
jövője kampány keretében tartott
értekezletet a fiataloknak az Euró-
pai Unióról, annak működéséről és
arról, hogy mit nyert vagy veszített
országunk a csatlakozás óta – szá-
molt be lapunknak a marosvásárhe-
lyi Vass Péter, a MAKOSZ elnöke.

A táborban jó volt a hangulat,
méltó lezárása volt a nyárnak, az or-
szág minden részéből érkezett fia-
talok ismerkedtek egymással, sokat
tanultak, olyan témákról is, ame-
lyek nem szerepelnek az iskolai tan-
tervben, de gyakran hasznát veheti

bárki (lásd elsősegélynyújtás). A fi-
atalok élvezték a hetet, mindig volt
zene, újdonságként bevezették a le-
velezőládát is, hogy megkönnyítsék
az ismerkedést, és lehetőséget
nyújtsanak mindenkinek egy-egy
kellemes pillanat átélésére. Habár
az időjárás nem mindig volt ked-
vező (három nap is esett az eső),
összességében pozitív visszajelzé-
seket kaptak a szervezők.
Fontos az érdekképviselet

A MAKOSZ együttműködik az
országos román diáktanáccsal
(CNE), számos közös állásfoglalá-
suk volt; amikor szükséges, együtt
lépnek fel különböző témákban:
legutóbb tavaly a CNE-vel és a Ro-
mániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetségével együtt azt kérték a
kormánytól, hogy az oktatásból zár-
ják ki a hirtelen, egyik napról a má-
sikra hozott döntéseket,
változtatásokat. Idén különböző ér-
dekvédelmi projekteken dolgoztak,
ilyen a Kisokos a tanulói statútum-
ról című kiadvány is, amely abban
segít a diákoknak, hogy jogaikat és
kötelezettségeiket megismerjék, és
tartalmazza a tanulói statútum fon-
tos részeit egy különkiadásban.

– Mennyire működik országos
szinten a magyar iskolai érdekkép-
viselet? – kérdeztük a MAKOSZ el-
nökét. Vass Péter elmondta: számos
eredményes példáját látták a diák-
képviseletnek, bizonyos dolgok lát-
hatóan változtak, és ennek legfőbb
tényezője a diákképviselő lehet, aki
helyet kap az iskola vezetőtanácsá-
ban. Tavaly egy kézikönyvet is
megjelentettek, amely ismerteti a
diákok érdekképviseleti feladatait,
bemutatja, hogy kell megválasztani
a diákképviselőt, hogyan működik
az iskolán belül a diákképviselet –
mindezt azért, hogy a tanulók érvé-
nyesíteni tudják érdekeiket és hal-
lassák szavukat.Winkler Gyula az EU jövőjéről és lehetőségeiről beszélt a fiataloknak Fotó: Winkler Gyula közösségi oldala

C sizmadia Béla sohasem kapaszkodott
nagy tervekbe, vágyakba, egy légtor-

nász könnyedségével és életművészhez illő
humorral lendült át az előtte álló éveken, év-
tizedeken. A lehetőségek mégis – vagy éppen
ezért – rendre megtalálták.

Az ötvenéves érettségi találkozó hozta
haza múlt héten a Magyarországon élő, de-
rűből, öniróniából soha ki nem fogyó férfit.
Beszélgetésünk első perceiben elárulta, hogy
bolyais diákként Románia második tenisze-
zője volt a korcsoportjában. Aztán tovább
pörögtek a „bocsánat…” kezdetű vicces
megjegyzésekkel fűszerezett események.

– Nagy meglepetésemre érettségi után be-
jutottam a bukaresti „bukfencegyetemre”,
azaz az akkori Testnevelési Főiskolára. Azért
volt ez meglepő, mert sohasem voltam jó ta-
nuló, a sikeres matekérettségit is a nevemnek
köszönhetem, az előttem ülő, B kezdőbetűs
családnevű osztálytársamtól ugyanis min-
dent le tudtam másolni, még a nevét is – sü-
tötte el rezzenéstelen arccal az első poént,
aztán, komolyabbra fordítva a szót, fiatal-
kori fotós karrierjéről mesélt. A legendás
Marx József tanítványa volt, ő biztatta, bá-
torította az alkotásban, ezért is érzi méltat-
lannak, hogy nevéről gyakran
megfeledkeznek Vásárhelyen. A fotózás szen-
vedélye a későbbiekben is elkísérte. 

– Főiskolás koromban, a fővárosi Petőfi
Házban volt egy kiállításom, a megnyitón
150-en voltak jelen. Nem hasból mondom,
utána Metropol-koncert következett, és mind
a 150 hely betelt. Másodéves főiskolásként
az Ifjúmunkás fotóriporter-újságírója és a
központi lap, a Sportul Popular fotósa vol-
tam. 220-an jártunk az évfolyamra, és én, a
rossz tanuló, kilencediknek végeztem. 

A pályakezdés évében két bukaresti állás
közül lehetett választani. Csizmadia Béla
haza vágyott, Marosvásárhelyre, de mivel
Maros megyei posztot nem hirdettek meg, el-
fogadta a fővárosit. Haragudtak is rá ezért
a vidékről érkezett román hallgatók, akik
odavoltak a nagyvárosi életért. Három évet
töltött Bukarestben, mire lehetőség adódott
cserélni egy Marosvásárhelyre kinevezett
„fehér inges” kollégával. Már a miniszté-
rium előtt voltak a hivatalos papírok aláírás
végett, amikor beszélgetőtársam megje-

gyezte, hogy lenne itt még valami, mégpedig
tíz fekvőtámasz, másként nem lesz csere. A
kolléga értetlenkedésére egy „ártatlan” kér-
déssel válaszolt: „te hogy büntetted a gyere-
keket, ha magyarul beszéltek?” A
„mutatvány” megtörtént, de a fiatal testne-
velő tanár Vásárhelyre hazatérve nem találta
a helyét.

– Itthon elfogyott a levegő. Délután volt
egy-két edzésem, addig semmi dolgom. Érez-
tem, hogy ez az életmód 67 évesen jó lenne,
de nem 27 évesen. 

Így, miközben teljesen önerőből felújította
a szülői házat, egyre inkább foglalkoztatta a
határon túli világ. Egy színésznővel kötött
fiktív házasság juttatta
el 1980-ban a magyar
fővárosba. Az illető
hölgy kizárólag erkölcsi
kötelességből segített az
erdélyi fiatalembernek,
sem pénzt, sem drága ajándékokat nem fo-
gadott el tőle, csak a „válóajándékként” ka-
pott értékes karórát nem utasította vissza. 

– Amíg itthon déli 12 előtt ki sem keltem
az ágyból, Budapesten hajnali fél 6-kor már
a villamoson ültem. Egyszerre négy állásom
volt, egyebek mellett az orvosi egyetemen ta-
nítottam mint testnevelő tanár, teniszedző-
ként Davis-kupa-játékosokat neveltem ki, és
nevelőtanárként is működtem – mesélt to-
vább a magát „bukfenctanárnak” nevező
férfi. – Időnként szinte nyerítettem a nevetés-
től, amikor eszembe jutott, mit mondanának
az otthoni barátaim, ha látnának: „Csizi, te
ezért disszidáltál?” De sohasem voltam
olyan boldog, mint akkor. Pedig fizikailag
annyira kimerített a munka, hogy amikor
moziba mentünk a későbbi feleségemmel,
már a harmadik kongatás előtt aludtam. A
balatoni nyaralásainkon pedig napi egy órát
töltöttem a tavon, a többit az ágyban, csak
enni keltem fel.

Csizmadia Béla Budapesten alapított csa-
ládot, két fia közül a nagyobbik is ott szüle-
tett. Erdélyi származású fogorvos felesége
Németországban látta a jövőt, és a nyolcva-
nas évek közepén ki is települt a közös gye-

rekükkel. Béla hosszas gondolkozás után úgy
döntött, követi.

– A budapestiek annyira megszerettek,
hogy amikor szóltam a távozási szándékom-
ról az orvosi egyetem tanszékvezetőjének, ki-
jelentette, hogy amíg ő abban a pozícióban
van, nem bontja fel a munkaszerződésem,
hogy bármikor visszatérhessek. Tíz évig tar-
tották az állásomat, addig, amíg meg nem
szűnt a testnevelés-oktatás az egyetemen –
lágyult el beszélgetőtársam hangja. – Olyan
barátaim voltak egyébként a magyar fővá-
rosban, mint Illés Lajos, a zenész és Dörner
György, a kor egyik legjobb színésze. Szeret-
ték bennem a sok hülyeséget.

Németországban
egy lassúbb, csende-
sebb élet kezdődött, a
feleség ugyanis vidé-
ken nyitott rendelőt,
ahol nem volt kereslet

a teniszoktatás iránt.
– Dizájnnal és tervezéssel kezdtem el fog-

lalkozni. Felépítettem a 360 négyzetméteres
házunkat, amelyet úgy hagytak jóvá a néme-
tek, hogy építész szakember rá sem tette a
ceruzáját a tervre. Aztán nekifogtam a bútor-
tervezésnek. Én voltam az egyetlen, aki két-
szer is megnyerte A jövő bútora nevű
pályázatot.

A németországi mindennapoknak a válás
vetett véget. A feleség kint maradt a két fiú-
gyermekkel, Béla visszatért Budapestre.
Mivel az orvosi egyetemen akkorra már
megszűnt a testnevelés-oktatás, a lakberen-
dezés maradt a fő foglalatossága. Közben
háromhetente hazautazott Marosvásár-
helyre.

– Itthon volt édesanyám, a testvérem két
gyerekkel, hogyne jöttem volna. A rokonok,
barátok alig várták az érkezésem, mert tud-
ták, hogy amit kérnek, azt elhozom nekik.
Egyszer valaki azt kérdezte tőlem: „Csizi,
hoztál patkószeget?” Mondom: „nem hoz-
tam, de kértél?” Az illető erre azt felelte,
hogy nem kért, de gondolta, tudom, hogy
szüksége van rá. Nevetségesen hangzik, de
akkoriban ez valóban hiánycikk volt.

Béla jó ideje aforizmákat is ír. Ilyen a
„nem az számít, hol vagy, hanem, hogy ki
vagy” életbölcsesség is, amit saját történe-
tével támaszt alá. 

– A távolból többet tudtam tenni a szülővá-
rosomért, mintha otthon maradtam volna –
jegyzi meg, majd a maga készítette ’56-os em-
lékműről mesél, amelyet – miután Budapesten
nem kapott lehetőséget méltó helyen, turista-
övezetben elhelyezni – a felvidéki Zsigárdon
állítottak fel ünnepélyes keretek között. 

– Ha eszembe jut az a sok iskola és szer-
vezet, amelynek képviselői megkoszorúzták
az emlékművet, majd némán fejet hajtottak
előtte, újra elér a bőgés – mondja kisfiús
őszinteséggel az ősz hajú férfi, aki ragaszko-
dott hozzá, hogy alkotásán a neve helyett
adományozóként a szülővárosa szerepeljen.

– Ha tíz év múlva valaki elolvasná a fel-
iratot és rajta a nevemet, arra gondolna: ki
a franc ez? De Marosvásárhely említésére
mindenkinek gyorsabban kezd dobogni a
szíve – ad magyarázatot a nemes gesztushoz.
A későbbiekben Németországban élő szeret-
teiről, a nagyobbik fia gyermekeiről és a ki-
sebbik friss házasságkötéséről mesél. Majd
az évente tartott, tavaly a világjárvány miatt
elmaradt érettségi találkozó kapcsán az öt
olimpián részt vett Gál Csaba, ,,Csubesz” is
szóba kerül, akivel egymás mellett ülték
végig a középiskolás éveket.

– Ő most is a padtársam. Csak van, ami-
kor két méter, máskor 3000 kilométer hosszú
köztünk a pad – ragyog fel az egykori, mai
Csizi arca. Végül a városról beszélgetünk,
amit bölcsőjének nevez. 

– Vásárhely teljesen megváltozott, de ez
nekem nem fáj. Négy napja vagyok itt, sokat
sétálok. Minden padra leülök jó 30 percet,
és emlékezem.

Csizmadia Béla szerint az itthon maradot-
tak és a külföldre települtek is sérültek vala-
milyen szinten. Előbbiek azért, mert úgy
gondolják, lemaradtak a nagy lehetőségről,
utóbbiak, mert mindent maguk mögött hagy-
tak. Párbeszédünk nem zárul le az elköszö-
néssel. Alig negyedóra múlva telefonon hív,
csak hogy még megosszon velem egyet az
aforizmáiból: – Két marosvásárhelyi között
a legrövidebb út az őszinteség – mondja, és
újra minden jót kíván.

A ,,bukfenctanár” ajándéka

Falutúra, diákképviselet, politika és jókedv
Zárult a diákönkormányzati szabadegyetem
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Pénteken délelőtt a Maros
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara vendége volt Thomas
Hanson (fotó), az Amerikai
Egyesült Államok bukaresti
nagykövetségének kereske-
delmi attaséja. Az amerikai–
román kereskedelmi
kapcsolatok lehetőségei cím-
mel tartott kerekasztal-be-
szélgetésre 25 cég
képviselője jelentkezett be,
nagyrészt olyanok, akiknek
vannak külkapcsolataik, vagy
szándékukban áll létesíteni. 

Vasile Pop, a kereskedelmi ka-
mara elnöke röviden bemutatta me-
gyénk kereskedelmi lehetőségeit,
hangsúlyozva azokat az iparágakat,
amelyekben élen járunk. „A kül-
földi beruházók előtt nyitva állnak
a lehetőségek, hiszen jól képzett
munkaerő, komoly üzleti partnerek
állnak az érdeklődők rendelkezé-
sére” – mondta többek között. 

A prezídiumban ülő meghívott-
ként jelen volt Leonard Azamfirei
szenátor, a MOGYTTE rektora. El-
mondta, hogy van már kapcsolatuk
amerikai egyetemekkel, és konkré-
tan elárulta, hogy nemrég készült el
egy orvostechnológiai park létesíté-
sének a terve, amelynek megvalósí-
tására várhatóan két hónapon belül
világbanki hitelt vesznek fel. Ez egy
olyan kutatóközpont lesz, ahol or-
vosi műszereket, gépeket, felszere-
léseket fejlesztenek és más, a
szakterületen levő csúcstechnológi-
ával foglalkoznak. Egy műszaki
HUB-ot (társulást) hoznának létre,
ahol szívesen látnak amerikai part-
nereket is. Ovidiu Georgescu, a
Maros Megyei Tanács alelnöke a
megye lehetőségeiről tájékoztatta a
vendéget, és azt ígérte, hogy érdek-
lődők esetén a megyei önkormány-
zat mindenben támogatja a
beruházókat. Négy fontosabb terü-
letet jelölt meg, ahova szívesen vár

a megye vállalkozókat, ezek: zöld-
energia előállítása, a középületek
hőszigetelése, elektromos töltők és
akkumulátorok gyártása környezet-
kímélő járműveknek, hidrogén-
alapú üzemanyag gyártása. Maros
megye a 2021–2027-es helyreállí-
tási terv alapján 2,5 milliárd eurót
kap az uniótól, ebből szeretnék vil-
lamosítani a Déda–Szászrégen vas-
útvonalat, kiépíteni a nyárádtői
közlekedési csomópontot, és újabb
ipari parkokat létesíteni Szászré-
genben és Marosludason a meglé-
vők bővítése mellett. Ez
önmagában is óriási lehetőség a vál-
lalkozóknak. Már megvannak a
konkrét tervek, várják a kivitelező-
ket. Ionela Ciotlăuş, a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal
gazdasági tanácsadója kifejtette,
hogy a város nyitott minden beru-
házásra. A közberuházások között

elsőbbséget élvez a polgármesteri
hivatal szolgáltatásának digitalizá-
lása, egy műszaki-üzleti campus
létrehozása, illetve az épületek „zöl-
dítése”, ezenkívül folyamatban van
a város utca- és iskolahálózatának
korszerűsítése. 

A tájékoztatók után Thomas
Hanson felvázolta az Amerikai
Egyesült Államok bukaresti nagy-
követségének kereskedelmi tevé-
kenységét. Az első tevékenységi
kör a közigazgatóságok digitalizá-
lására vonatkozik, ebben nyújtanak
konkrét segítséget, illetve vezető-
képzésben is részt vesznek. Első-
sorban az amerikai kis- és
középvállalatokat segítik abban,
hogy termékeiket exportálják romá-
niai cégeknek. Amerika érdekelt a
védelmi rendszer kiépítésében és az
ezt szolgáló technológia fejlesztésé-
ben, mint pl. az 5G-s kommuniká-

ciós hálózat vagy a nukleárisener-
gia-fejlesztés. És nem utolsósorban
a romániai cégeknek szerveznek le-
hetőséget arra, hogy egy-egy ame-
rikai régióban bemutatkozzanak,
partnereket keressenek. Évente
közel 30-35 kereskedelmi, szakmai
rendezvényre juttatnak ki romániai
cégeket (egy 37 eseményt tartal-
mazó listát is kézbesítettek). Évente
egy több mint 100 oldalas beruhá-
zási útmutatót adnak ki, amiből az
amerikai lehetőségekről lehet tájé-
kozódni. Kapcsolataik vannak több
kereskedelmi kamarával, külön-
böző üzleti társulásokkal, ugyanak-
kor a világban is több irodát
működtetnek, külön alosztály fog-
lalkozik a Balkán országaival. 

Az amerikai vendég ismertetője
után bemutatkoztak a cégvezetők:
konkrét együttműködési lehetősé-
geket ajánlva az autógyártás, mező-

gazdaság (bár ez nem tartozik az at-
tasé által képviselt iroda hatáskö-
rébe), gépgyártóipar és
zöldtechnológia terén. Az attasé kí-
váncsi volt arra, hogy milyen a kör-
nyékbeli munkaerőpiac, tudják-e
biztosítani a szakképzett munkae-
rőt. Továbbá az is érdekelte, hogy
mennyire fogékony a kormány, a
helyhatóságok, illetve a lakosság a
zöldtechnológiára, a „zöld” élet-
módra való áttérésre. A válaszokból
kiderült: érdeklődés van, de még
messze állunk attól az életformától,
amely már kialakult a tőlünk nyu-
gatabbra levő országokban és ter-
mészetesen az Egyesült
Államokban. A Népújság arra volt
kíváncsi, hogy az elmúlt időszak-
ban hány amerikai cég érdeklődött
romániai lehetőségek iránt, de nem
kaptunk választ, mondván, hogy
erről a Külügyminisztérium tud tá-

jékoztatni. Az attasé azt
is elmondta, hogy a ke-
reskedelmi kapcsolatok
erősítésével kiszorítaná-
nak „más országokat” a
globális piacról, de kér-
désünkre nem pontosí-
totta, hogy melyekről
van szó. 

Elmondta: az a fel-
adata, hogy az Amerikai
Egyesült Államok iránt
érdeklődőket támogas-
sák. A hadiipari együtt-
működés kapcsán
annyit árult el: az Ame-
rikai Egyesült Államok
és Románia közötti
„stratégiai védelmi part-
nerkapcsolat” égisze
alatt létesítendő rend-
szer berendezéseinek
kiépítésében érdekeltek. 

A kerekasztal-beszél-
getést követően a cég-
vezetők közül néhányan
közvetlenebbül, szemé-
lyesen is válthattak szót
az attaséval. 

Fotó: Vajda György

Vajda György

Szerkeszti: Benedek István
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Néhány napon belül működni
kezd az Északi Áramlat-2
gázvezeték, amely Ukrajna
elkerülésével köti össze
Oroszországot és Németor-
szágot – jelentette be Szer-
gej Lavrov orosz külügy-
miniszter hétfőn egy szent-
pétervári rendezvényen.

Hozzátette, hogy Joe Biden
amerikai elnök kormányzata nem
változtatott álláspontján, és to-
vábbra is ellenzi az Északi Áramlat
2-t, de tisztában van vele, hogy
már nem lehet megállítani.

A projektet irányító Nord
Stream 2 AG hétfőn közölte, hogy
befejeződött az Északi Áramlat-2
második vezetékének lefektetése.
Ezután a csővezeték dániai és né-
metországi szakaszának összekap-
csolása következik. A vállalat úgy
tervezi, hogy a létesítményt 2021
végéig fogják üzembe helyezni.

Lavrov az orosz–amerikai kap-
csolatokról szólva kijelentette,
hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök
és Biden június 16-i genfi találko-
zója, noha hasznos volt a kapcso-
latfelvétel, nem hozott alapvető
változást a két ország viszonyában.
A miniszter szerint az amerikai fél
továbbra is azt hiszi, hogy rá tudja

erőltetni Oroszországra a saját bel-
politikai napirendjét, és továbbra is
a belügyeibe való beavatkozással
vádolja – alaptalanul – Moszkvát.

Hangsúlyozta, hogy a feleknek
a kölcsönösen tiszteleten és a té-
nyeken alapuló párbeszédet kel-
lene folytatniuk egymással.
Nehezményezte, hogy az amerikai
fél továbbra is tartja magát az
Oroszország elleni „megalapozat-
lan” vádakhoz az olyan ügyekben,
mint a Navalnij- és a Szkripal-mér-
gezés vagy a maláj légitársaság
MH17-es járatának a Kelet-Uk-
rajna feletti lelövése. Ezt „tisztes-
ségtelen” magatartásnak minő-
sítette.

Az orosz diplomácia vezetője
úgy vélekedett, hogy Washington
kezdi felismerni: vádaskodás he-
lyett rendszerszintű mechanizmu-
sokra van szükség a Moszkvával
való párbeszédhez, egyebek között
a bűnüldöző szervek és biztonsági
szolgálatok, valamint a kiberbiz-
tonság ügyében. Hozzátette azt is,
hogy a fegyverzetellenőrzésről
folytatott párbeszédben a felek ál-
láspontja „még mindig nagyon
távol áll egymástól”.

Elmondta továbbá, hogy
Moszkva nem tiltotta meg az

Egyesült Államoknak szentpéter-
vári konzulátusának működtetését,
de nem is fogja kérlelni Washing-
tont, hogy indítsa újra a missziót.

Kérdésre válaszolva kijelentette,
hogy Moszkva abban az esetben
lenne hajlandó képviseltetni magát
az új afgán kormány beiktatásán,
ha az befogadó lesz, és tükrözni
fogja az afgán társadalom teljes
spektrumát, beleértve az összes et-
nikai csoportot.

Lavrov leszögezte: Moszkva
nem érdekelt abban, hogy a „nor-
mandiai négyek” – Oroszország,
Ukrajna, Németország és Francia-
ország – pusztán a találkozó ked-
véért tartsanak újabb csúcsot. Mint
mondta, az újabb tanácskozás
apropójául minimum annak kell
szolgálnia, hogy megerősítse: a
2019 decemberi párizsi csúcstalál-
kozón elfogadott döntéseket végre
kell hajtani.

A tárcavezető szerint Ukrajna
semmit sem teljesített abból, ami-
ben a francia fővárosban megálla-
podtak, Berlin és Párizs pedig ezt
passzívan szemléli, és eltűri azt a
„sértést” is, hogy Kijev Washing-
tont, Londont és Varsót is be akarja
vonni a közvetítők közé. (MTI)

Lavrov: néhány napon belül működni kezd
az Északi Áramlat-2 gázvezeték

Vendégünk volt az amerikai kereskedelmi attasé 
Beruházási lehetőségek iránt érdeklődött 

Az idei második negyedévben
1,8 százalékkal bővült a román gaz-
daság teljesítménye az előző három
hónaphoz mérten, 2020 ugyanezen
időszakához viszonyítva pedig a
nyers adatok szerint 13 százalékos,
a szezonálisan kiigazított adatok
szerint 13,6 százalékos a növekedés
– közölte kedden az Országos Sta-
tisztikai Intézet (INS).

Az idei első fél évben éves össze-
vetésben a nyers adatok szerint 6,5
százalékkal, a szezonálisan kiigazí-
tott adatok szerint 6,2 százalékkal
nőtt a bruttó hazai termék (GDP).

A GDP-vel kapcsolatos adatok
nem módosultak az INS 2021 má-
sodik fél évére érvényes, augusztus
17-én közzétett becsléséhez képest.
(Agerpres)

6,5%-kal nőtt a román
gazdaság az első fél évben



Problémafelvetés szóban 
A legtöbb közberuházási progra-

mot Fehér, Brassó, Kovászna, Har-
gita, Maros és Szeben megyében a
gyulafehérvári székhelyű Központi
Regionális Fejlesztési Ügynökség
koordinálja. Ezért hivatalos átirat-
ban az ügynökséghez fordultunk,
hogy átfogóbb helyzetképet kap-
junk arról, hogy a térségben miként
alakulnak majd a közberuházások
az építőanyag-drágulás miatt. 

A régióközpontnak – a Fejlesz-
tési, Közigazgatási és Közmunka-
ügyi Minisztérium alárendelt
egységeként – tulajdonképpen köz-
vetítő szerepe van a 2014-2020-as
regionális operatív program
(REGIO vagy POR 2014–2020) pá-
lyázati kiírásai alapján megnyert
európai uniós finanszírozási projek-
tek kezelésében. Az általunk felve-
tett kérdésekre Simion Creţu
vezérigazgató válaszolt. 

Az igazgató elmondta, az ügy az
egész országban felborzolta a kedé-
lyeket, hiszen ebben az időszakban
az összes beruházót érinti. Egyelőre
azonban a régióközpontban az érin-
tettek, vagyis a haszonélvező köz-
igazgatási egységek vezetői csupán
szóban említették, hogy az előállt
helyzet fennakadásokat okozhat. Je-
lenleg egyikük sem küldött írásban
beadványt, amiben hivatalosan is
jeleznék a problémát. Ennek elle-
nére a témát felvetették az ügynök-
ség 2021. júliusi igazgatótanácsi
ülésén, ahol a jelenlevők jelezték,
hogy az építőanyagárak hirtelen
megugrása érintheti az uniós pro-
jekteket, és arról is tárgyaltak, hogy
az ország többi régióközpontjával
egyeztessenek. A ROREG Egyesü-
lettel és a Romániai Fejlesztési
Egyesülettel közösen egy átirattal
fordultak a kormányhoz. Ennek
alapján fogadta el a kormány idén
augusztus 30-án a cikkünkben is
említett sürgősségi kormányrende-
letet, amely szerint költségvetés-ki-
egészítéskor fedezik majd az így
kialakult többletkiadásokat. 

A Központi Regionális Fejlesz-
tési Ügynökséghez a 2014–2020-as
regionális operatív program kereté-
ben 2293 finanszírozási kérést nyúj-
tottak be, összesen 2.812,45 millió
euró értékben. Az említettek közül
401 projekt elemzés alatt áll (proce-
dura de selecţie), ezeknek az
összértéke 555,79 millió euró, 
24-nél (értékük 17,47 millió euró)
folyamatban van a szerződéskötés,
míg 1035 tervet leszerződtettek,
ami azt jelenti, hogy ezek már a ki-
vitelezés különböző szakaszában
vannak. Összértékük 1,76 milliárd
euró vissza nem térítendő hitel, 1,36
milliárddal több, mint az előző,
2007–2013-as időszakban leszer-
ződtetett projektek. 

A kivitelezésre vonatkozó szabá-
lyoknak megfelelően a haszonél-
vező a felelős a szerződéskötésben
szereplő kötelezettségek betartásá-
ért, így köteles betartani mind a
közbeszerzési, mind a kivitelezési
határidőket, illetve az anyagi elkö-

telezettségeket, és biztosítania kell
a terv kivitelezéséhez szükséges ha-
tékony menedzsmentet. Ennek
megfelelően – akár az említett ok
miatt előállt helyzetben – köthetnek
szerződés-kiegészítési megállapo-
dást a kivitelezővel. Ezekbármi-
lyen, a szerződésben szereplő
feltételre utalhatnak, a vissza
nemtérítendőhitelkeretmódosí-
tásának(növelésének)kivételével.
Eddig a legtöbb szerződéskiegészí-
tés a kivitelezési határidő eltolására,
meghosszabbítására vonatkozott. A
2014–2020-as finanszírozási idő-
szakra vonatkozó európai regionális
fejlesztési alapból támogatott pro-
jekteket 2023-ig el kell számolni,
vagyis pénzügyileg le kell zárni. Ez
azt jelenti, hogy 2020-tól számított
három év ráadással (n+3 szabály) a
projekteket le kell zárni, és a rendel-
kezésre bocsátott vissza nem térí-
tendő hitel teljes pénzösszegét el
kell költeni. Bármilyen szerződés-
kiegészítést, amely módosítja a fel-
tételeket (a finanszírozási szerződés
9. cikkelye) 20 munkanappal a mó-
dosító javaslat életbe léptetése előtt

közölni kell a mellékelt igazoló ok-
iratokkal együtt a projektet kezelő
hatósággal. 

Jelenleg – amint korábban is ki-
emeltük –, a Központi Regionális
Fejlesztési Ügynökséghez eddig
még az említett szabálynak megfe-
lelően írásban nem érkezett szerző-
dés-kiegészítési igénylés a régióban
levő közigazgatási egységektől. 

Jogszabály dióhéjban 
Amint említettük, mentőövet je-

lentő jogszabály a 2021. augusztus
30-án kibocsátott 15-ös számú kor-
mányrendelet (ordonanţă), amelyet
a Hivatalos Közlöny 2021. augusz-
tus 31-i 833-as számában közöltek.
Ebben részletesen megtalálható,
hogy milyen arányban fedezik a fo-
lyamatban levő közmunkálatok
többletkiadásait, illetve hogy mi-
lyen eljárással kell igényelni a kor-
mánytámogatást, hogyan kell
elszámolni az átutalt pénzösszege-
ket. A teljesség igénye nélkül kie-

meltük a kormányrendelet néhány
fontosabb elemét. 

A kifizetéseket a statisztikai hiva-
tal által használt adatok alapján a
középületek rendeltetésének, illetve
a munkálatok függvényében, rész-
arányban állapítják meg. Így a szer-
ződésben szereplő új lakás
rendeltetésű épületek esetében az
érték 47,31%-át, a nem lakás rendel-
tetésűeknél 45,82%-át, az új mér-
nöki építményeknél a 47,21%-át
fizetik ki. Az említett kategóriákban
a főjavításokkor a lakás rendelteté-
sűeknél 37,76%, nem lakás rendel-
tetésűeknél a részarány 42,42, míg a
mérnöki építményeknél 33,89%,
karbantartási munkálatok esetén (re-
paraţii curente) az arányok: 42,82,
46,95, illetve 46,82 százalék. 

A kivitelezők a kormányrendelet
érvénybe lépését követő 15 napon
belül a szerződő hatóságoktól (köz-
igazgatási egységektől) átiratban
kérhetik a kivitelezés alatt álló
munkálatok építőanyag-költségé-
nek megtérítését, az utóbbiaknak

pedig kötelezően szintén 15 napon
belül továbbítaniuk kell a kérvényt
az indoklási okiratokkal együtt. Az
árakat egy bonyolult – a rendelet-
ben közölt – képlet szerint kell át-
számolni. Az árkiegészítést az
utolsó fizetési igénylés szerint egy
összesítő alapján kell igényelni az
építésvezető aláírásával és a szer-
ződő fél jóváhagyásával. Az árki-
egészítés a korábban közölt
részarányban igényelhető. A rende-
let csak a hat hónapnál hosszabb ki-
vitelezési időszakra megkötött
közbeszerzésekre vonatkozik. És
tegyük hozzá: várhatóan az igényelt

pénzösszegeket Cseke Attila mi-
niszter ígérete szerint is az országos
költségvetés-kiegészítést követően
utalhatják majd át a közigazgatási
egységeknek. Mindezek azonban –
amint a beszélgetésekből kiderült –,
a hazai költségvetésből, a település-
és vidékfejlesztési alapokon (PNDL,
PNDR) keresztül kezelt beruházá-
sokra vonatkoznak, így az európai
uniós alapokból kezelt összegek
megtérítésére még nincs megoldás.
És nem beszéltünk a magánszektor-
ról sem, ahol elsősorban az ingatlan-
fejlesztőket érintheti súlyosabban a
kialakult helyzet. Az biztos, hogy a
bizonytalanság miatt a kivitelezési
határidők is elhúzódhatnak, ami je-
lentősen lefékezheti az ország
amúgy is döcögő gazdasági-társa-
dalmi fejlődését. A pandémia
okozta társadalmi válság mellett
alig észrevehetetlenül gazdasági
krízis is begyűrűzött, amelynek
egyelőre nehéz előre jelezni a valós
következményeit. Ennek jelei az
építőiparban is megmutatkoztak. 

A kerelőszentpáli általános iskola épülete (archív) 

Megdrágultak az építőanyagok
Komoly gazdasági válságot idézhet elő 

Keddi lapszámunkban megjelent ankétunk első részében
arról írtunk, hogy a világpiaci helyzet miatt Romániában is ro-
hamosan emelkedő építőanyagárak miként érintik elsősorban
a közberuházásokat. Erről számolt be néhány megyei telepü-
lés polgármestere, és tájékoztatott a helyzetről Péter Ferenc,
a Maros Megyei Tanács elnöke is. A problémát felvetettük a
Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkaügyi Minisztérium alá-
rendelt egységeként működő Központi Regionális Fejlesztési
Ügynökségnél is, amely Fehér, Brassó, Kovászna, Hargita,
Maros és Szeben megyében koordinálja a nagyobb fejlesztési
projektek pályázatát, kivitelezését. A helyzetről Simion Creţu
vezérigazgató tájékoztatott. Továbbá azt is összefoglaltuk 
dióhéjban, hogy milyen (rész)megoldásokat kínál az említett
minisztérium. 
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A kerelőszentpáli művelődési ház    (archív)

Vajda György

A szentmargitai általános iskola épülete Fotó: Vajda György (archív) 



A Marosvásárhelyi Nyugdíja-
sok Önsegélyző Pénztárának
vezetőtanácsa a júliusi tiszt-
újító ülésen Morent Ilonát vá-
lasztotta az intézmény
elnökének. Az önsegélyző
pénztár az elkövetkezőben
népszerűsíteni szeretné te-
vékenységét, és bővíteni kí-
vánja tagságát.

Új tagok jelentkezését várják
– Azt szeretnénk, ha bővülne a

tagság, hogy a meglévő nyugdíjas
tagok mellé fiatal nyugdíjasokat és
alkalmazottakat is bevonjunk az
önsegélyző pénztárba. A tagság
előnnyel jár, elsősorban azért, mert
hitelt folyósítunk, mégpedig a bent
lévő alap nyolcszorosáig terjedő
összegig. Például, ha valakinek
ezerlejes alapja van, akkor jogában
áll 8 ezer lejt felvenni. Ennél na-
gyobb összeget is kölcsön lehet
venni, csak akkor nagyobb alap
szükséges hozzá. Ha a kölcsönt
egy évre igénylik, akkor 10 száza-
lékos kamatot számol fel az önse-

gélyző pénztár. Ha na-
gyobb összeget kér-
nek, például kétéves
futamidőre, akkor a
kamat 9 százalék. A mi
hiteleink azért előnyö-
sek, mert itt nincsenek
rejtett költségek, a
meghatározott kamat
fix. Ha valaki két-
három hónappal hama-
rább törleszti a hitelt,
akkor a kamatot átszá-
moljuk rövidebb idő-
szakra. Ha személyes
okok miatt valaki nem
törleszthet adott hó-
napban, akkor a követ-
kező hónapban
befizetheti az elmaradt
összeget. Tehát mi ru-
galmasak vagyunk, nem számo-
lunk büntetőkamatot. Önsegélyző
pénztárként az a célunk, hogy se-
gítsünk az embereknek, ezért fo-
lyósítunk temetkezési segélyt is.
Másik előny a pénztárnál, hogy
nem kérünk ingatlan- vagy egyéb
garanciát, mint a bankok, hanem
elég a kezesek garanciája – fogal-
mazott Morent Ilona.

A marosvásárhelyi nyugdíjasok
önsegélyő pénztára jelenleg 8 ezer
tagot számlál. Az új tagoknak be-
iratkozáskor a nyugdíj egy száza-
lékát plusz 4 lejt kell befizetniük.
Ha valaki nagyobb összeggel kíván
beiratkozni, megteheti. 

Az érdeklődők a Bolyai tér 36.
szám alatti önsegélyző pénztárhoz
fordulhatnak.

A Marosvásárhelyi Szociális Igaz-
gatóság felhívja azon egyesületek,
alapítványok és a Romániában elis-
mert vallási felekezetek figyelmét,
amelyek a törvény értelmében szoci-
ális szolgáltatói akkreditálással ren-
delkeznek, hogy 2021. szeptember
30-án 16 óráig nyújthatják be támo-
gatásigénylési dokumentációjukat a
városi költségvetésből folyósított kö-
vetkező évi vissza nem térítendő tá-
mogatás igénylésére. A támogatás
odaítélése a törvényes előírásoknak
figyelembevételével történik. 

A támogatásigénylési dokumen-
tációnak tartalmaznia kell az alábbi
iratokat: 

a) támogatásigénylési kérelem,
az 1153/2001-es számú kormányha-
tározat 1. sz. mellékletébe foglalt
minta szerint, 3 példányban;

b) az önkormányzat pénzügyi
igazgatósága által nyilvántartott
utolsó könyvelőségi mérleg;

c) a dokumentáció benyújtásának
határidejét megelőző hónap ellenőr-
zési egyenlege; 

d) adóigazolás (a Marosvásárhe-
lyi Közpénzügyi Igazgatóságtól és
a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivataltól);

e) azon szociális szolgáltatások
működési licence, amelyekre a tá-
mogatást igénylik – a Munka-, Csa-
lád-, Szociális Védelem és Idősek
Védelme Minisztériuma által kibo-
csátva. A finanszírozási kérelem
iratcsomóját egyetlen példányban
kell benyújtani, kivételt képez a ké-
relem és annak A és B melléklete,
ezt 3 eredeti példányban kell be-
nyújtani. Az iratcsomót zárt boríték-
ban a Marosvásárhelyi Szociális
Igazgatóság iktatójában kell leadni
– Dózsa György utca 9. szám, 8-as
iroda, földszint (ügyfélfogadás: hét-
főtől péntekig 8–12, kedden és csü-
törtökön 14–16 óra között). 

Bővebb tájékoztatás a
social1@tirgumures.ro e-mail-
címen, illetve a 0365-430-859-es
telefonszám 108-as mellékállomá-
sán igényelhető.

Mezey Sarolta

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Támogatásokat igényelhetnek
a szociális szolgáltatók

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár
közleményben értesíti az érintette-
ket, hogy azoknak a 16. életévüket
betöltött fiataloknak, akik a 2010.
évi 263. számú törvény 84. cikkelyé-
nek b) pontja előírásai értelmében
utódnyugdíjban részesülnek, de nem
igazolják tanulmányaik folytatását,
ugyanazon törvény 114. cikkelyének
2. bekezdése értelmében folyó év
október elsejétől felfüggeszthetik
utódnyugdíjuk folyósítását. 

Annak érdekében, hogy elkerül-

jék a 16 évet betöltött jogosultak
utódnyugdíjának felfüggesztését,
felkérik a fiatalokat, hogy 2021.
szeptember 24-ig jelentkezzenek a
megyei nyugdíjpénztárnál egy iga-
zolással, amelyből kiderül, hogy a
2021–2022-es tanévben folytatják a
tanulmányaikat, illetve töltsék ki és
lássák el kézjegyükkel azt a nyilat-
kozatot, amelyet a pénztár honlap-
járól lehet letölteni. Utólag aztán az
oktatási intézmény által kiállított
igazolást is be kell nyújtani. 

Tanulmányaik folytatásáról
szóló igazolást kérnek a 16.

életévüket betöltött fiataloktól

A Marosvásárhelyi Nyugdíja-
sok Önsegélyző Pénztára
(CARP) szeptember 16–18.
között háromnapos kirándu-
lást szervez Jászvásárra.

A jelentkezőket szeptember 9-
étől várják az önsegélyző pénztár

Bolyai téri székhelyén, munkana-
pokon 10–13 óra között. 

A kirándulás során meglátogat-
ják a Cuza-palotát, az Agapia ko-
lostort, a jászvásári Kultúrpalotát,
a Sfinţii Trei Ierarhi kolostort, a
Copou-parkot, Ion Creangă szülő-

házát, a karácsonkői fejedelmi ud-
vart és a Békási-szorost. 

A kirándulás során szállodai
szállást, teljes ellátást és étkezést
biztosítanak. A belépőket és az ide-
genvezetést tartalmazza a kirándu-
lás ára, ami egy főre 600 lej. 

Kirándulást szervez a CARP 

Pályázhatnak a fiatal gazdák
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Új elnöke van az önsegélyző pénztárnak

A Bonus Pastor Alapítvány szep-
tember 30-a és október 3-a között
négynapos terápiás programot szer-
vez szenvedélybetegeknek és hoz-
zátartozóiknak Szentkatolnán. A
program célja az absztinencia el-
érése, információszerzés a függő-
séggel kapcsolatban, terápiás terv
készítése, önismeret. Ezeket a célo-
kat csoportfoglalkozások, worksho-

pok, személyes tanácsadás, igei
csendességek, valamint fölépült
szenvedélybetegek élettörténetei-
nek meghallgatása által lehet elérni.
A felvétel előzetes interjú alapján
történik. 

Jelentkezni szeptember 24-ig
lehet Bartha Évánál a 0740-056-691
és McAlister Magdolnánál a 0742-
653-331-es telefonszámon.

Négynapos terápiás programA Vidéki Beruházásokat Fi-
nanszírozó Ügynökség
(AFIR) honlapján közzétet-
ték a 6.1 intézkedés új kiírá-
sának pályázati útmutatóját.
A pályázattal fiatal gazdák
70 ezer euróig terjedő ösz-
szegű támogatást, míg a kis-
gazdaságok a 6.3 intézkedés
keretében 15 ezer eurót hív-
hatnak le. Az online pályáza-
tokat augusztus 27-től
fogadják, a határidő novem-
ber 26., 16 óra. Az első intéz-
kedés kerete 100 millió euró,
míg a másodiké 87 millió
euró.

A Vidéki Beruházásokat Finan-
szírozó Ügynökség (AFIR) hon-
lapján közzétett pályázati útmutató
a korábbi kiírásokhoz képest jelen-
tős változásokat tartalmaz: a leg-
szembetűnőbb a pályázó fiatal
gazdálkodóknak kínált vissza nem

térítendő támogatási szint növeke-
dése, mely a korábbi 40-50 ezer
euróhoz képest – néhány pluszfel-
tétel teljesülése esetén – immár a
70 ezer eurót is elérheti.

A legnagyobb összegben lehív-
ható 70 ezer eurós támogatásra
azok a gazdák jogosultak, akiknek
a farmmérete (gazdasági egyenér-
tékben – SO – kifejezve) 30 ezer és
50 ezer euró között van, ugyanak-
kor ökogazdálkodást folytatnak,
vagy pedig a benyújtott üzleti ter-
vükben az előállított nyersanyag-
termékeik feldolgozását is
vállalják. Azok, akik a fenti felté-
telek mellett 12 ezer és 30 ezer
euró közötti méretű gazdasággal
rendelkeznek, a 6.1-es intézkedés-
ben 60 ezer euró, 100 százalékos,
vissza nem térítendő támogatásra
pályázhatnak. A többi esetben, a
konvencionálisan gazdálkodó fia-
tal gazdák 12 ezer és 30 ezer SO-

euró közötti farmmérettel 40 ezer
euró, a 30 ezer és 50 ezer SO-euró
közötti üzemmérettel rendelkezők
pedig 50 ezer euró támogatásra
számíthatnak. Fiatal gazdának szá-
mítanak mindazok, akik első ízben
vállalkoznak egy farm vezetésére,
illetve a pályázat benyújtásának
napján még nem töltötték be 41.
életévüket.

A pályázati útmutató szerint
ahhoz, hogy a benyújtott üzleti ter-
veket pozitívan bírálják el, a pályá-
zóknak legkevesebb 30 pontra lesz
szükségük: ennél kevesebb pont-
számmal a pályázóknak esélyük
sincs a finanszírozáshoz. A gazda-
ságok teljes átvételével legtöbb 20
pontot gyűjthetnek a pályázók. E
kategórián belül egy gazdaság át-
vétele 10 pontot, két gazdaságé 15
pontot, három gazdaság átvétele
pedig 20 pontot eredményez elbí-
ráláskor. A mezőgazdasági, állatte-
nyésztési és állategészségügyi
felsőfokú végzettség 20, a közép-
fokú végzettség 15, a mezőgazda-
sági minisztérium által elismert
képzési tanfolyamokon szerzett
oklevél pedig 10 többletpontot je-
lent. A pályázó az adott település
mezőgazdasági potenciálja szerint
további 3-5 pontot gyűjthet. Leg-
több 15 pont szerezhető azzal, ha a
pályázó üzleti terve környezetvé-
delmi, energiahatékonysági vagy
precíziós gazdálkodási vállalásokat
tartalmaz, de további 15 pontot je-
lenthet, ha a pályázó fiatal gazda
aktív tagja valamely bejegyzett
szövetkezetnek, mezőgazdasági
termelői csoportnak. A mezőgaz-
dasági termékek feldolgozásához
szükséges épületek építése, felújí-
tása és felszerelése révén szintén
10-25 pont gyűjthető. A szentkatolnai kúriaNagy Dániel mezőpaniti fiatal gazda



Két csatárral küldi pályára csapatát
szerdán, az Andorra elleni világbajnoki
selejtezőn Marco Rossi, a magyar labda-
rúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Az olasz szakember keddi online saj-
tótájékoztatóján elmondta, semmiképpen
sem szabad lebecsülniük az andorrai
együttest, különösképpen a jelenlegi
helyzetben, amikor a gárda szeretné el-
felejtetni az előző két mérkőzésen történ-
teket. A tréner kiemelte, a legfontosabb
a győzelem, valamint szeretnének jó tel-
jesítményt is nyújtani, és ha ez több gól-
lal is párosul, azt pluszként fogja fel.

Marco Rossi megjegyezte, az elmúlt
két napban nem a megszokott rutin sze-
rint dolgoztak, számoltak az angolok és
az albánok elleni vereség hatásával. Hoz-
zátette, sokat beszélgetett a szakmai stáb
a futballistákkal, akiknek – reményei
szerint – sikerült megfelelően feldolgoz-

niuk a történteket, és így ma képesek
lesznek legjobbjukat nyújtani.

Marco Rossi leszögezte, egy jóval tá-
madóbb szellemű csapatot küld majd a
pályára ma este, és várható néhány tak-
tikai változás is, például az biztos, hogy
két támadóval kezdi a találkozót a válo-
gatott.

A szövetségi kapitány az angoloktól és
az albánoktól elszenvedett vereségekről
elmondta, előbbivel alapvetően kalku-
lálni lehetett – a 4-0-ra elvesztett találko-
zón az első bekapott gól megtörte a
csapatot –, az elbasani összecsapásban
viszont sok volt a kivetnivaló, de a vere-
ségekből sokkal többet lehet tanulni,
mint a győzelmekből.

A Puskás Arénában ma 21.45 óra-
kor kezdődő mérkőzés (TV: M4 Sport)
játékvezetője a szlovén Rade Obrenovic
lesz.

Magyarország két támadóval kezd 
Andorra ellen

Marosvásárhelyen kisorsolták kedden a női
kosárlabda Románia-kupa első fordulójának pá-
rosításait.

A helyi Sirius a Botosáni Triumf AC ellen
kezdi a sorozatot. A továbbjutás két mérkőzésen
dől majd el, a megyeszékhelyiek hazai környe-
zetben kezdik a párharcot. A Sepsi SIC és a

Szatmárnémeti CSM nem lép pályára az első
körben, ez a két csapat erőnyerőként mentesült
a nyitófordulós szereplés kötelezettsége alól.

A sorsoláson egyetlen csapat sem élvezett ki-
emelti státuszt.

Az első forduló első mérkőzéseit szeptember
25-én, a visszavágókat 29-én játsszák. A máso-
dik körben december 29-én és január 5-én a hat
továbbjutó és a két erőnyerő közül kerülnek ki
azok az alakulatok, amelyek február 26-án és
27-én a Románia-kupa négyes döntőjében pá-
lyára léphetnek. 

A marosvásárhelyi városházán kedden tartott
rendezvényen jelen voltak a klubok képviselői,
a sportági szövetség elnöke, Carmen Tocală, va-
lamint Soós Zoltán polgármester és más elöljá-
rók és sportvezetők.

Botosán ellen a Sirius a Románia-kupában

4-0-s félidő után 9-0-ra nyert a bajnok Ko-
lozsvári Olimpia az újonc Ladies ellen a női lab-
darúgó 1. liga 2. fordulójában.

Miután a marosvásárhelyi csapat az első for-
dulóban is nagy arányú vereséget szenvedett
hazai pályán, várható volt, hogy a kolozsváriak
otthonában csak a vereség méretének a minimá-
lisra csökkentése lehet a célkitűzése. Végül a kü-
lönbséget sikerült egy számjegy alatt tartani. A
kolozsvári Olimpia góljait Ciolacu (4), Marcu,
West, BorTan, Mirea és Borodi szerezte.

A Ladies a 3. fordulóban, szombaton a Galaci
Universitatea otthonába látogat.

Kilencet kapott Kolozsváron a Ladies

A hazai közönség előtt szereplő
Max Verstappen, a Red Bull ver-
senyzője nyerte a vasárnapi For-
ma–1-es Holland Nagydíjat, ezzel
átvette a vezetést az összetettben.

A 23 éves holland pilótának ez
az idei hetedik és pályafutása 17.
futamgyőzelme. Sikerét a nagyjá-
ból 70 ezer fős nézősereg hatalmas
üdvrivalgással fogadta Zandvoort-
ban.

Verstappen mögött a címvédő és
hétszeres világbajnok Lewis Ha-
milton, a Mercedes brit verseny-
zője lett a második, aki így három
ponttal marad le az összetettben
holland ellenfelétől. A harmadik
helyen Hamilton csapattársa, a finn
Valtteri Bottas végzett.

A rajtnál Verstappen gond nélkül
tartotta meg az első helyet, és azon-
nal elkezdett távolodni az üldözők-
től. A holland közönségkedvenc
mögött Hamilton és Bottas szágul-
dott másodikként és harmadikként,
majd a 21. körben Hamilton a
bokszba hajtott kerékcserére, egy
körrel később pedig Verstappen is
friss abroncsokat kapott. Így ideig-
lenesen Bottas vette át a vezetést,
miközben Hamilton másfél másod-
perc körüli távolságból követte

Verstappent, aki a 30. körre érte
utol az addigra már jelentősen el-
kopott gumikkal köröző Bottast. A
holland versenyző a kör végén a
célegyenesben könnyedén meg-
előzte a finnt, aki egyből maga elé
engedte Hamiltont, a címvédő
pedig próbált tapadni Verstappenre.

A Mercedes brit versenyzője
nem tudta utolérni Verstappent,
aztán a 40. körben újfent kiállt ke-
rékcserére, holland riválisa ennek
megfelelően egy körrel később
szintén a bokszba hajtott új gumi-
kért. Verstappen több mint három
másodperces előnnyel állt vissza az
élre, Hamilton pedig üldözőbe
vette, de körről körre arról beszélt
a csapatrádión, hogy nem válasz-
tottak jó stratégiát, és hamar el fog-
nak kopni az abroncsai.

Tizenöt körrel a leintés előtt a
címvédő 1,7-1,8 másodpercre meg-
közelítette Verstappent, de aztán
nem tudta utolérni és megtámadni
sem, sőt a közönség kedvence ma-
gabiztosan nyerte meg hazai futa-
mát, a sikerrel pedig átvette a ve-
zetést a vb-pontversenyben.

A világbajnoki sorozat Monzá-
ban, az Olasz Nagydíjjal folytató-
dik.

Verstappen győzött a Forma–1-es Holland Nagydíjon
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Fotó: a sorozat közösségi oldala

Eredményjelző
Női labdarúgó 1. liga, 2. forduló: Temesvári
Politehnica – Aradi Piros Security 4-1, Nagy-
bányai FF – CSM Alexandria 0-6, Borgó-
prundi Heniu – Resicabányai Banat Girls 6-
0, Bukaresti Fair Play – CSS Târgoviște 9-0,
Székelyudvarhelyi Vasas Femina – Galaci
Universitatea 2-0, Kolozsvári Olimpia – Ma-
rosvásárhelyi Ladies 9-0.
A CSS Târgoviște – Borgóprundi Heniu mér-
kőzést 0-3 arányban írták jóvá.

Az első forduló párosításai
Marosvásárhelyi Sirius – Botosáni Triumf
CSM Alexandria – Gyulafehérvári CSU
Kézdivásárhelyi KSE – Aradi Baschet UAV
Bukaresti Agronomia – Brassói TBv CSU
Olimpia
CSM Târgovişte – Bukaresti Rapid
Kolozsvári Universitatea – Konstancai 
Phoenix CSU Simona Halep

Eredményjelző
Forma–1-es Holland Nagydíj, Zandvoort (72 kör,
306,648 km)
* a pontszerzők: 1. Max Verstappen (holland, Red
Bull) 1:30:05.395 óra, 2. Lewis Hamilton (brit, Mer-
cedes) 20.932 másodperc hátrány, 3. Valtteri Bottas
(finn, Mercedes) 56.460 mp h., 4. Pierre Gasly (fran-

cia, Alpha Tauri) 1 kör h., 5. Charles Leclerc (mona-
cói, Ferrari) 1 kör h., 6. Fernando Alonso (spanyol,
Alpine) 1 kör h., 7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)
1 kör h., 8. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 1 kör h.,
9. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1 kör h., 10. Lando
Norris (brit, McLaren) 1 kör h.
* leggyorsabb kör: 1:11.097 perc, Hamilton (72. kör)
* pole-pozíció: Verstappen

A vb-pontversenyek állása
* versenyzők: 1. Verstappen
224,5 pont, 2. Hamilton 221,5, 3.
Bottas 123, 4. Norris 114, 5.
Pérez 108, 6. Leclerc 92, 7. Sainz
89,5, 8. Gasly 66, 9. Daniel Ric-
ciardo (ausztrál, McLaren) 56,
10. Alonso 46, 11. Ocon 44, 12.
Sebastian Vettel (német, Aston
Martin) 35, 13. Cunoda Juki
(japán, Alpha Tauri) 18, 14.
Lance Stroll (kanadai, Aston
Martin) 18, 15. George Russell
(brit, Williams) 13, 16. Nicholas
Latifi (kanadai, Williams) 7, 17.
Kimi Räikkönen (finn, Alfa
Romeo) 2, 18. Antonio Giovi-
nazzi (olasz, Alfa Romeo) 1 p.
* csapatok: 1. Mercedes 344,5
pont, 2. Red Bull 332,5, 3. Fer-
rari 180,5, 4. McLaren 170, 5.
Alpine 90, 6. Alpha Tauri 84, 7.
Aston Martin 53, 8. Williams 20,
9. Alfa Romeo 3 p.

A marosvásárhelyi klub vezetője, Kiss István közreműködött a sorsolásban Fotó: Nagy Tibor

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi szerint nem becsülik le az ellenfelelet, de minden-
képpen feledtetnék az előző két mérkőzésen elszenvedett vereséget Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Észak-Macedóniában játszik a román csapat
Újabb bravúrra készül az egymás után két győzelmet elkönyvelő román 

labdarúgó-válogatott a 2022-es világbajnokság selejtezőjében.
Ezúttal Szkopjéban, Észak-Macedónia ellen lép pályára a Mirel Rădoi irányí-

totta együttes, és a szakmai stábnak számításba kell vennie a Tose Proeski Aréna
gyepszőnyegének gyatra minőségét is a taktika alkalmazásában. Legalábbis a
mérkőzéshez előzetest közlő román sportlap, a Gazeta Sporturilor szerint, amely-
nek cikkében a szerző amiatt aggodalmaskodik, hogy a játéktéren sok helyütt
barna foltok láthatók, így ott teljességgel hiányzik a fű. Az összeállításban idézték
a pálya adminisztrátorát, aki szerint azért került ilyen állapotba a gyep, mert az
utóbbi időben nagyon sok meccset játszottak ott.

A találkozó ma 21.45 órakor kezdődik, a Pro TV közvetítésében lehet megte-
kinteni.
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Diplomáciai elismerést, pénz-
ügyi támogatást és gazdasági
együttműködést várnak a tá-
libok Németországtól –
mondta az Afganisztánt uraló
iszlamista mozgalom szóvi-
vője a Welt am Sonntag című
vasárnapi német lapnak.

Zabihullah Mudzsáhid kiemelte,
hogy az afgán lakosság támogatja a
tálibokat. „Különben hogyan tudtuk
volna tíz nap alatt meghódítani az
országot?” – jegyezte meg.

A szóvivő kifejtette: a hatalom
megszerzése után a megbékélésre
és a lakosság jólétére kell törekedni.
Ezért be kell indítani a gazdaságot,
és munkahelyeket kell teremteni,
amihez a nemzetközi közösség és
benne Németország segítsége is
szükséges.

Mint mondta, a tálibok „erős és
hivatalos diplomáciai kapcsolatot”
akarnak kiépíteni a németekkel,
akik mindig is szívesen látott ven-
dégek voltak Afganisztánban, és
már a monarchia idején is sokat tet-
tek az országért.

Később „sajnos csatlakoztak az
amerikaiakhoz, de ez most már meg
van bocsátva” – mondta Zabihullah
Mudzsáhid.

Kifejtette, hogy az új tálib kor-
mány Németországtól és más orszá-
goktól is humanitárius segítséget
vár, és együttműködést az egészség-
ügy, a mezőgazdaság és az oktatás
területén.

A Welt am Sonntag kiemelte,
hogy Zabihullah Mudzsáhid a ki-
lencvenes években hatalomra jutott
tálib vezetéshez képest új, fiatalabb,

modernebb gondolkodású nemze-
dék talán legfontosabb képviselője,
és tudja, hogy a nemzetközi közös-
ség támogatásának feltétele az em-
beri jogok érvényesülésének
biztosítása.

A lap szerint a mozgalomban to-
vábbra is vannak „keményvonala-
sok”, akik a mérsékelteknél
nagyobb befolyással rendelkeznek
a fiatal, kevésbé képzett harcosok
között. A mérsékelt irányvonal
pedig csak akkor kerekedhet felül,
ha „gyakorlati eredményeket” tud
felmutatni.

A Welt am Sonntag arról is írt,
hogy az ország lakosságának fele –
18 millió ember – humanitárius se-
gélyre szorul, és a segélyszerveze-
tek éhínségtől tartanak. Ilyen tartós
humanitárius válság menekülthullá-
mokat indítana el, ezt pedig a német
kormány mindenáron meg akarja
akadályozni – jegyezte meg a lap.

A berlini vezetésnek azért is fon-
tos az afganisztáni helyzet alaku-
lása, mert Közép-Ázsián kívül
Németországban él a legnagyobb
afgán közösség, 280 ezer ember.
Így sok szakértő szerint Németor-
szág lenne a fő célpont, ha mene-
külthullám indulna el
Afganisztánból Európa felé.

„Azzal számolunk, hogy néhány
hét múlva sok dolgunk lesz a német
határokon” – mondta a Welt am
Sonntagnak a rendőri szervek egyik
legnagyobb munkavállalói érdek-
képviselete, a Német Rendőrszak-
szervezet (DPolG) elnöke, Heiko
Teggatz. A „negatív forgatókönyv”
megvalósulása csak akkor kerül-

hető el, ha segítséget kapnak a me-
nekültek Afganisztánban és térségé-
ben, és „Brüsszel, Berlin és Párizs
egyértelműen elkötelezi magát a va-
lódi határvédelem mellett” – jelen-
tette ki a szakszervezeti vezető.

Angela Merkel kancellár az au-
gusztusi tálib hatalomátvétel óta
rendre azt az álláspontot képviseli,
hogy a német szervezetek – hadse-
reg, segélyszervezetek, társadalmi
szervezetek – egykori helyi munka-
társainak védelme és az afgán la-
kosság támogatása érdekében
tárgyalni kell a tálib vezetéssel, de
ez nem jelenthet diplomáciai elis-
merést.

Ezt megerősítette egy más
ügyben tartott vasárnapi tájékozta-
tóján is, amelyen kiemelte, hogy
„természetesen beszélni kell a táli-
bokkal”, mert csak náluk lehet bár-
mit is elérni Afganisztánban.

A megbeszéléseknek két témájuk
lehet. Az egyik a németekkel foly-
tatott együttműködés miatt ve-
szélybe kerülő emberek kimentése,
a másik pedig a lakosság egészét
szolgáló humanitárius segítségnyúj-
tás feltételeinek biztosítása – fej-
tette ki a kancellár az
Észak-Rajna-Vesztfália tartományi
Hagenben Armin Laschet tartomá-
nyi kormányfővel, a jobbközép
CDU/CSU pártszövetség kancellár-
jelöltjével tartott tájékoztatón.

Armin Laschet szerint is elen-
gedhetetlen a párbeszéd a tálibok-
kal. A nemzetközi közösségnek
ebben a párbeszédben egyértel-
műen meg kell határoznia, hogy az
új afgán vezetésnek milyen feltéte-

leket kell teljesítenie az együttmű-
ködés beindításához – húzta alá a
politikus a hageni tájékoztatón,
amelynek fő témája a térségben jú-
liusban történt árvízkatasztrófa
utáni helyreállítás volt.
Húsz embert szűrtek ki 
a Németországba menekített 
afgánok biztonsági átvilágításán

Húsz embert szűrtek ki a kabuli
katonai kimenekítő műveletek
révén Németországba jutott több
mint négyezer afgán állampolgár
biztonsági átvilágításán hétfőn kö-
zölt német kormányzati adatok sze-
rint.

A szövetségi belügyminisztérium
új összesítése alapján eddig 4921
olyan ember érkezett Németor-
szágba, akiket a német hadsereg
(Bundeswehr) vagy valamely szö-
vetséges ország hadserege menekí-
tett ki az afgán fővárosból az
augusztus közepén történt tálib ha-
talomátvételtől a hónap végéig foly-
tatott műveletekben.

A 4921 ember közül 469 német
és 4129 afgán állampolgár. A határ-
őrizetért felelős szövetségi rendőr-
ség a belépéskor végzett
ellenőrzésen az afgánok közül húsz
„biztonságilag releváns személyt”
szűrt ki – ismertetette Alina Vick, a
belügyminisztérium szóvivője a
kormány szóvivőinek berlini tájé-
koztatóján.

Hozzátette, hogy az illetékes ha-
tóságok mind a húsz ember eseté-
ben megteszik a szükséges
intézkedéseket. Az egyes esetekről
nem közölt részleteket, de jelezte,
hogy a biztonsági relevancia nem

mindig törvénysértést jelent. Mint
mondta, sokféle ok miatt soroltak
embereket a biztonsági szempont-
ból külön figyelmet érdemlő sze-
mélyek közé. „Beutaztak többek
között korábbi afgán kormányta-
gok, és olyan személyek is, akikről
vannak rendőrségi információk” –
mondta a szóvivő.

Német lapok beszámolói szerint
Horst Seehofer belügyminiszter a
napokban egy szűk körben tartott
sajtóbeszélgetésen ismertetett egyes
eseteket. Elmondta, hogy a Kabul-
ból kimenekített és Németországba
szállított afgánok közül kiszűrtek
nemi erőszak miatt elítélt bűnöző-
ket, mások hamis papírokkal pró-
bálkoztak, és találtak négy olyan
embert is, akiket korábban éppen
Németországból toloncoltak vissza
a hazájukba törvénysértés miatt.

Kifejtette, hogy Kabulban vész-
helyzet alakult ki, és az ilyen hely-
zeteket a bűnözők mindig
kihasználják. „Az egyik oldalról
sürgetik, hogy ‘nyissam ki a kapu-
kat, hadd jöjjenek’, a másik oldalról
viszont bírálnak, ha a biztonsági el-
lenőrzést csak akkor végzik el, ami-
kor az emberek belépnek
Németországba, és kiderül, hogy
nemkívánatos személyek is bejutot-
tak” – mondta a miniszter.

Német sajtóértesülések szerint az
egyik kiszűrt afgán állampolgár mi-
niszter volt a hazájában, többen
pedig azért akadtak fenn az ellenőr-
zésen, mert a nevük szerepel a ter-
rorelhárításért felelős szövetségi és
tartományi hatóságok közös adatbá-
zisában. (MTI)

Diplomáciai elismerést és segítséget várnak a tálibok Németországtól

Nyolcvannyolc éves korában
meghalt Jean-Paul Belmondo;
a francia mozi szupersztárja
hétfőn hunyt el párizsi ottho-
nában – közölte Michel Go-
dest, a világhírű francia
színész ügyvédje az AFP fran-
cia hírügynökséggel.

„Az utóbbi időben nagyon fáradt
volt. Csendben ment el” – mondta
Godest.

Belmondo kereken száz filmben
játszott, és több mint 40 színházi
szerepben volt látható. Egyik legis-
mertebb szerepét a francia új hul-
lám, a nouvelle vague
alapfilmjének tartott Kifulladásig
(1960) című filmben alakította,
amely François Truffaut ötlete alap-
ján készült Jean-Luc Godard rende-
zésében.

A francia mozi kultikus alakja
olyan színésznőkkel játszott együtt
a filmvásznon, mint Claudia Cardi-
nale, Gina Lollobrigida, Brigitte
Bardot és Jeanne Moreau, és olyan
rendezőkkel dolgozott együtt, mint
François Truffaut, Louis Malle
vagy Claude Sautet. Utolsó alakítá-
sát a 2008-ban bemutatott Egy
ember és kutyája című filmben lát-
hatták a mozirajongók.

„Örökre a Káprázatos marad.
Jean-Paul Belmondóval egy nem-
zeti kincs távozik, ragyogó vidám-
ságában és kitörő nevetéseiben. A
nagy színészeink közül ő volt az,
aki messze elvitte a közönség pál-
máját” – írta közleményében Em-
manuel Macron államfő. 

„Teljesen le vagyok sújtva. Most
megpróbálok megkapaszkodni,
hogy ne történjen meg velem
ugyanez öt óra múlva. Bár nem
lenne rossz, ha együtt mennénk el.
Az életem része volt, együtt kezd-
tük a pályánkat hatvan évvel ez-
előtt” – mondta a 85 éves Alain
Delon, a franciák másik nagy legen-
dás filmszínésze a CNews hírteleví-
zióban. Jóllehet a két sztárt gyakran
egymás riválisaként tartotta a sajtó
számon, a karrierjük teljesen párhu-

zamosan alakult, s a barátságuk le-
gendás hírű volt.

„Felkavart Jean-Paul halálhíre.
Mindig is, mint sokunk számára, az
életkedv megtestesítője volt, és az is
marad. Folyton élénken megmarad
a szívemben és az emlékezetemben”
– idézte Claudia Cardinale filmszí-
nésznőt az AFP hírügynökség. 

„Hiányozni fogsz. Nagyon fogsz
nekünk hiányozni. Köszönet, Jean-
Paul” – írta az Oscar-díjas Jean Du-
jardin a példaképének tekintett
Belmondóról az Instagramon. 

A cannes-i és a velencei filmfesz-
tivál is megemlékezett a „nagyvo-
nalú színészről és az emblematikus
sztárról”. 

Jean-Paul Belmondo, vagy
ahogy a franciák becézik, Bébel
1933. április 9-én született Neuilly-
ben művészcsaládban: édesapja szi-
cíliai származású szobrászművész,
édesanyja festő volt. Az ifjú Bel-
mondo a művészetek helyett inkább

a sportokhoz vonzódott: focizott,
kerékpározott és bokszolt. Egy sú-
lyos betegségből való lábadozás
során döntött a színészet mellett, és
harmadszorra fel is vették a párizsi
színművészeti főiskolára, ahol meg-
kedvelték a tehetséges, örökmozgó
fiatalembert. 

Filmes pályafutása 1957-ben
kezdődött, első jelentősebb szerepét
Marc Allegret Légy szép, és tartsd
a szád című filmjében kapta,
amelyben együtt játszott Alain 
Delonnal. Filmes pályafutásának
kezdete a francia új hullám kibon-
takozásával esett egybe, Belmondo
azonban egy idő után hátat fordított
az új hullámnak, Olaszországba
ment, ahol Sophia Loren oldalán
játszott az Egy asszony meg a lánya
című Vittorio de Sica-filmben.

Hazatérése után ugyan még for-
gatott Godard-ral (A bolond Pierrot)
és Louis Malle-lal (A tolvaj), de a
hatvanas évek második felétől egyre

több közönségfilmben szerepelt.
Testfelépítését, sportolói múltját,
nem utolsósorban sokoldalú tehetsé-
gét kamatoztatta ezekben az akciók-
ban bővelkedő, többnyire humoros
filmekben, amelyekben a legveszé-
lyesebb mutatványokat is kaszkadőr
nélkül hajtotta végre. Mindez koc-
kázatokkal járt, a Montreali bank-
rablás című filmben olyan súlyosan
megsérült, hogy rohammentővel
kellett kórházba szállítani.

Felsorolni is nehéz filmjeit, ame-
lyek révén a franciák egyik legnép-
szerűbb színésze lett: Cartouche,
Borsalino (ismét Alain Delonnal), A
profi, A betörés, A riói kaland, A ja-
víthatatlan, Ászok ásza, Stavisky,
Désiré, Szabadlábon Velencében,
Magányos zsaru. A filmezés mellett
a régi „szerelemhez”, a színpadhoz
sem lett hűtlen: 1987-ben a Kean, a
színész, 1990-ben pedig a Cyrano
de Bergerac címszerepében aratott
hatalmas sikert. 1991-ben megvásá-

rolta a Théatre des Variétés színhá-
zat, ahol egykor maga is szerepelt,
a színháznak 2004-ig volt tulajdo-
nosa.

Az akció- és kalandfilmek után
1995-ben ismét egy komolyabb
műben, a Claude Lelouch rendezte
A nyomorultakban, az Hugo-regény
modern, antifasiszta históriává ala-
kított feldolgozásában csillantotta
meg sokszínű tehetségét. Bár több-
ször kifejtette, hogy nem akar a
francia film repkedő nagypapája
lenni, 1998-ban ismét Alain Delon-
nal tűnt fel a Két apának mennyi a
fele? című akciófilmben, amelynek
meglehetősen vérszegény sztoriját
a két nagy „öreg” könnyed és önfe-
ledt játéka avatta élvezetes mozivá.

Magánélete gyakorta került az
érdeklődés homlokterébe. Egykori
tanára súlyosan tévedett: a jellegze-
tes arcú színész percek alatt meghó-
dította a női szíveket, 1995-ben az
Empire magazin minden idők 100
legszexisebb sztárja közé válasz-
totta. Kétszer nősült, négy gyer-
meke született, a legkisebb
2003-ban. Legutóbbi élettársa a
nála negyvenkét évvel fiatalabb
egykori modell, Barbara Gandolfi
volt, akivel 2012-ben szakított.

A sportos sztárt idősebb korában
nem kímélték a betegségek: 1999
decemberében szívpanaszokkal ke-
rült kórházba, 2001-ben szélütés
érte, 2006-ban combnyaktörést
szenvedett.

2013-ban még szerepet vállalt a
Fegyveres banditák című akciófilm-
ben, amely azonban nem készült el.

Művészetéért megkapta a Becsü-
letrendet, 1989-ben a legjobb férfi
színésznek járó César-díjat az Egy
elkényeztetett gyermek utazása című
filmben nyújtott alakításáért. 2011-
ben a cannes-i filmfesztiválon élet-
műdíjjal jutalmazták, 2016-ban a
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál
Arany Oroszlán-életműdíját, 2018-
ban a Lumiere Akadémia életműdí-
ját vehette át. (MTI)

Meghalt Jean-Paul Belmondo



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12914-I)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0746-747-089.
(sz.)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766-
214-586. (12852)

CSERÉPFORGATÁS, szigetelés
kátránnyal és polisztirénnel, festés, új
tető készítése Lindab-lemezből, bár-
milyen javítás. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0758-392-613.
(12991)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, bármilyen kisebb javítást
és mindenféle más munkát. Tel.
0747-508-707, Misi. (13012-I)

VÁLLALUNK külső, belső építkezési
munkálatokat. Tel. 0770-408-122.
(13031-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást Lindab-
lemezből, cserépből, belső munká-
latokat. Tel. 0749-641-982. (12997)

VÁLLALOK építkezési munkát, kerítés-,
tető-, ereszcsatorna-készítést stb. Tel.
0755-672-446. (12854)

GARÁZST bérelnék Marosvásárhe-
lyen elérhető áron. Tel. 0769-677-
350. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk szeptember 8-án
NAGY ÁRPÁD LÁSZLÓRA
halálának kilencedik év-
fordulóján. Emléked legyen
áldott, nyugalmad csendes!
Míg élünk, velünk vagy
gondolatban, lélekben, el nem
felejtünk soha. 
Szeretteid. (13021-I)

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk szeptember 8-án
a szeretett feleségre, sógor-
nőre, LŐRINCZI ROZÁLIÁRA
halálának 17. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Szerettei. (13044)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, sógor, rokon, 

PARAJDI KÁROLY 
életének 86. évében 2021. szep-
tember 6-án csendesen megpi-
hent. 
Drága halottunk temetése 2021.
szeptember 9-én, csütörtökön 15
órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben. Emlékét örökké a szívünk-
ben őrizzük. Nyugalma legyen
csendes! 

A gyászoló család. (13047-I)

Villámcsapásként ért drága ke-
resztfiam, a gernyeszegi 

VAJDA SZILÁRD 
halálhíre.
Egy drága lélek nagy fájdalmat
hagy szívünkben.
Gyermekkori emlékedet megőriz-
zük szívünkben. Nyugodjál béké-
ben, drága Szilárd! 

A Péter család. (13037)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
id. BALLA SÁNDOR 

életének 79. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Temetése szeptember 9-én, csü-
törtökön du 2. órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi katolikus temető-
ben.
Emléke legyen áldott, nyugo-
dalma csendes! 

A gyászoló család. (-I)

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, www.bookyard.ro

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Szünetelavízszolgáltatás
Az AQUASERVRT. felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy az  ivóvíz-

tartályok mosása miatt szeptember9-én22éshajnali3óraközött (hozzáve-
tőleges időpont) Marosvásárhelyen szünetel az ivóvíz-szolgáltatás  az alábbi
övezetekben:

azállatkertben,aNagyerdőközben,aNagyerdőutca30–50.és47–69.számközött,
aTrébely81–88–103.számalatt,aVeriiutca33–49.számközött,aSzegfűutcában,
aSomostetőutca66–100.és51–69.számközött,valamintaPosadautcában.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás újraindításakor a fenti utcákban és a szomszédos
övezetekben a csövekből kimosódó lerakódás miatt a vízcsapból rövid ideig zavaros víz folyik. Ez a víz a
kitisztulásáig csak háztartási célokra használható. Elnézésüket kérjük az okozott kellemetlenségért.

Köszönjük megértésüket.
AzAQUASERVRT.
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ABELTRANDAUTÓMOSÓKOLLÉGÁT alkalmaz a termelési csarnokba. Érdeklődni lehet a 0722-605-
593-as telefonszámon. (sz.-I)

ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz MUNKATÁRSAT a termelésbe. Tapasztalat nem szükséges, szívesen be-
tanítunk. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0756-128-307. (65913-I)

ATORDAICÉGalkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT. Érdeklődni a 0744-644-026-os telefon-
számon. (22769)

AMAROSSZENTGYÖRGYIGASTROMETALmagáncég CNC-GÉPKEZELŐ szakembereket és 
SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881. Az öné-
letrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (65899-I)

AGEDEONRICHTERROMÂNIART. multinacionális gyógyszerfejlesztő és -gyártó cég  ELEKTRO-
MŰSZERÉSZT (electromecanic) alkalmaz. Az önéletrajzokat a cég székhelyén, Marosvásárhely, Cuza
Vodă utca 99-105. szám alatt lehet benyújtani, vagy a cariere@gedeon-richter.ro e-mail-címre lehet bekül-
deni. Bővebb felvilágosítás a 0265/201-229-es telefonszámon. (65906)

ÉPÍTŐCÉG KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET alkalmaz, lehetnek csoportok
is. Tel. 0742-664-124. (13038)

AVIESSMANNTRANSILVANIAcégNŐI MUNKÁSOKAT keres a termelésbe. Jelentkezni lehet sze-
mélyesen önéletrajzzal a Depozitelor utca 30. szám alatt, illetve önéletrajzot lehet küldeni az  
a.nagy@viessmann-modell.com e-mail-címre. (sz.-I)

AVIESSMANNTRANSILVANIAcég Németországba keres akár azonnali kezdéssel KŐMŰVES SE-
GÉDMUNKÁST. A német nyelv ismerete nem szükséges. Szállás és kiutazás biztosítva. Jelentkezni lehet
önéletrajzzal személyesen a cég székhelyén, a Depozitelor utca 30. szám alatt, illetve a 
h.wellmann@viessmann-modell.com e-mail-címen. (sz. -I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es telefonszámot. (65877-I)

APlasmatermRt.alkalmaz:
- fémmegmunkáló műhelybe munkást

- villamosmérnököt vagy diplomás villanyszerelőt
- kerámiaforma-készítő műhelybe munkást – 

ebben a műhelyben a munka három váltásban történik. 
Ahelyszínenbetanítástvállalunk.
Amit kínálunk:
•teljesítményszerintidinamikusbérezés
•utazásipénz
•étkezésijegy
•egészségügyimagánbiztosítás
•barátságos,segítőkészmunkaközösség.

Azönéletrajzokatasecretariat@plasmaterm.ro
vagyaBodoniutca66/A(Plasmaterm)postacímreküldhetik.

Telefon:0730-708-011.

Versenyvizsga
MarosvásárhelyMegyeiJogúVáros–székhely:Marosvásárhely,Győzelemtér3.szám–
közliazÁllatkertIgazgatóságaKözszolgálatigazgatói tisztségénekbetöltésére

meghirdetettversenyvizsgaújravételét,azalábbiversenynaptárszerint:
– 2021. szeptember 9.–10 óra – írásbeli vizsga 
– szeptember 10.–10 óra – az írásbeli vizsga eredménye 
– szeptember 13.–10 óra – az írásbeli vizsga eredményének megóvása 
– szeptember 14.–10 óra – az óvások megoldása 
– szeptember 14.–10 óra – az óvások utáni eredmények kihirdetése. 
– szeptember 15.–10 óra – interjú 
– szeptember 16.–10 óra – az interjú eredménye 
– szeptember 17.–10 óra – az interjú megóvása 
– szeptember 20.–10 óra – az óvások megoldása 
– szeptember 20.–10 óra – az óvások utáni eredmények kihirdetése 
– szeptember 20.–10 óra – végső eredmény
Bővebb tájékoztatás a Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-

ös irodában és a versenybizottság titkárságán (telefon 0265-268-330, 110-es mellék) kérhető.
SOÓSZOLTÁNpolgármester



12 NÉPÚJSÁG_____________________________________________ REKLÁM–HIRDETÉS______________________________________ 2021.szeptember8.,szerda


