
Előnnyel jár 
a munkát keresők
nyilvántartásában
lenni
A 2020–2021-es tanév közép- és
szakiskolai, illetve egyetemi friss vég-
zősei munkát keresőkként augusztus
3-ig regisztrálhatnak a Maros Megyei
Munkaerő-közvetítő Hivatalban. 
____________4.
Szekeres Zsolt 
a hazatérésre 
biztatta a ballagókat 
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a
Marosvásárhelyi Református Kollé-
gium ballagási ünnepségének kedves
vendége volt Szekeres Zsolt, az Ame-
rikai Magyar Koalíció kincstárnoka, az
Amerikai Magyar Emberjogi Alapítvány
elnöke, aki értékes díjakat adott át
három végzős diáknak, a június 25-i
évzárón pedig egy kisebb osztályos
tanuló is pénzjutalomban részesül.
____________5.
Korszerű lakótele-
peket terveznek 
Tizennégy hektár telket vásárolt
Szászrégenben az ország legnagyobb
ingatlanberuházója, Simon Maurer, 
aki személyesen is találkozott Márk
Endre polgármesterrel. 
____________6.

Több évtizede tervezik a szászrégeni központi park átala-
kítását. Az ötlet Nagy András polgármestersége ideje alatt
került nyilvánosságra, de nem történt meg a kivitelezés.
Márk Endre polgármester is felkarolta a tervet. Elmondta,
hogy egy szaktanácsadó cég készíti a megvalósíthatósági
tanulmányt, amely nemcsak a központi parkot foglalja ma-

gában, hanem a katolikus templomig terjedő főtéri 
útszakaszt is. 

Sárdobálás

Egyre durvábbá válik a romániai belpolitikai harc. A kormánykoa-
líció pártjainak mindegyike kongresszust tart még ebben az évben.
Kettőben tisztújítás is lesz, az RMDSZ-ben nem. Igaz, a szövetséget
nem is igazán emlegetik sem a miniszterelnöki, sem az államelnöki
nyilatkozatokban, a hírtelevíziók is csupán a liberálisokat és az USR
Plust említik, amikor a kormánykoalícióról van szó. 

A két vezető koalíciós partner sem csak egymással marakodik, a ko-
alíciót alkotó pártokon belül is egyre inkább elvadul a hatalmi harc.

Ma csupán a koalíció legnagyobb pártjára, a Nemzeti Liberális
Párt belháborújára térünk ki. Amióta bejelentették a szeptemberi
kongresszust, és ismertté vált a pártelnökjelöltek neve is, a szemben-
álló felek nyíltan fenik a fogukat, és nyílt színen „címkézik” egymást. 

A miniszterelnök például egyenesen hazugnak nevezte a pártelnököt,
aki előtte ült a kormányfői székben, és azzal vádolta meg, hogy a ház-
elnöki székért feláldozott három erős minisztériumot – az európai ala-
pokét, a Szállítási és a Fejlesztési Minisztériumot. Jó román szokás
szerint természetesen a pártelnök sem marad adósa a vádaskodásban.
Árulóknak nevezte a munkatársait, akiket – saját szavai szerint – ő jut-
tatott funkciókba, és akik most hátat fordítottak neki. Napról napra
egyre maróbb gúnnyal, „pikáns” részletek nyilvánosságra hozatalával
folyik a politikai sárdobálás.

Mózes Edith
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Vajda György

Több évtizedes tervezés után Szászrégenben

Átalakul a központi park 



Június 10-én, csütörtökön a sáromberki Teleki-
kastélyban szemináriumot tartott a veterán kato-
nák országos szövetsége. Többek között arról
tárgyaltak, hogy miként fogadják majd az afga-
nisztáni háborús övezetből visszatérő – a NATO
kötelékében harcoló – román katonákat. A sze-
minárium vendéglátója a Benedek–Teleki Alapít-
vány volt. 

A megbeszélésen Dan Cosma ezredes, a szövetség alel-
nöke elmondta, hogy a tervek szerint szeptember 11-ig ha-
zatér az utolsó román katona is Afganisztánból. A veterán
katonák és a sérült veteránok szövetségét 2013-ban hozta
létre tíz, fronton megsebesült katona, akik úgy érezték, va-
lamit tenni kell azokért, akik hazatértek a hadszíntérről,
mivel náluk is jelentkezett a poszttraumás stressz-zavar,
közismertebb nevén a PTSD, és a hadszíntérről hazatérő
katonáknak szükségük lehet egy rehabilitációs központra.

Ennek az ötletnek a kapcsán született meg a szövetség és
Târgovişte polgármesteri hivatala között egy partnerkap-
csolat. A város vállalta, hogy egy 10 hektáros területet bo-
csát a hadsereg rendelkezésére, amelyen két, egyenként
500-600 négyzetméteres épületet húznak fel, és orvosi,
pszichológiai rehabilitációs központot alakítanak ki, ahol
nemcsak a katonák, hanem családjuk is megfelelő ellátás-
ban részesülhet. Ez lesz Kelet-Európában a legnagyobb
ilyen jellegű létesítmény, hiszen jelenleg is mintegy ötezer
NATO-katona teljesít szolgálatot Románia területén. Ezen-
kívül a szövetség a központ mellett több konténerből álló
komplexumot is létrehozna, ahol a hadszínterekről hazatérő
lakás nélkül maradt katonáknak biztosítanának ideiglenes
szállást, ameddig javul anyagi-szociális helyzetük. 

A tanácskozás azon szakmai találkozók egyike volt,
amelynek ezentúl a Teleki–Benedek Alapítvány jóvoltából
teret biztosít a kastély. (v.gy.) 

Az Erdélyi Mária Út Egyesület és az Erdélyi Kár-
pát-Egyesület Marosvásárhelyi Osztálya június
19-én, szombaton újból megszervezi a Szakrális
maraton nevű rendezvényt. A benevezőknek a ki-
jelölt Mária-úton kerékpárral, gyalog vagy sza-
ladva kell megtenniük a Marosvásárhely –
Mikháza közötti távot. 

A kerékpárosok Marosvásárhely, Marosszentgyörgy,
Székelybő, Székelymoson, Jobbágyfalva, Búzaháza, Mik-
háza útvonalon haladnak, visszafelé pedig Mikházáról Bú-
zaháza, Vadad, Székelykál, Székes, Tófalva,
Marosszentgyörgy útvonalon tekernek Marosvásárhelyig.
A bringások 7–8 óra között szentmisén vesznek részt a ma-
rosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébániatemplom-
ban, majd az áldás után indulnak, hogy 8.30-kor
csatlakozzanak a marosszentgyörgyi katolikus plébánia-
templomban levőkhöz, majd innen indulnak útnak. Az út-
vonal teljes hossza oda-vissza 66 km, 670 m
szintkülönbséggel.

A szaladók az ösvényen Marosvásárhely, Marosszent-
györgy, Székelybő, Székelymoson, Jobbágyfalva, Búza-
háza, Mikháza útvonalon haladnak. Indulás 6 órakor a
somostetői kőmedvétől. A felbecsült távolság egy irányban
35 km. 

A gyalogos zarándokokat szintén várják szentmisére a
Keresztelő Szent János-plébániatemplomba. Innen autó-
busszal Jobbágyfalvára utaznak, ahonnan gyalog teszik
meg az utat Mikházáig. A 15 km-es gyalogtúrát gyerekek-
nek is ajánlják a szervezők. 

Mindhárom csapat a megérkezés után megtekinti a mik-
házi ferences templomot, valamint a Széllyes Sándor- és
Kacsó Sándor-emlékházat.

Ajánlott: jó műszaki állapotban levő terepbicikli, cse-
realkatrész (pótgumi), esőköpeny és élelem az útra. A
szaladók a megfelelő fizikai erőnlét mellett vigyenek

magukkal csereruhát. A túrázóknál legyen esőköpeny, ré-
teges öltözet, élelem és víz. A szervezők az időjárás
függvényében fenntartják a programváltozás jogát. Bő-
vebb információ (és jelentkezés) 17 óra után
Both János szervezőnél a 0744-678-823-as telefonszámon. 
(vagy) 

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max.210C
min.100C

Ma JOLÁN és VID, 
holnap JUSZTIN napja.
JUSZTIN: latin eredetű férfinév,
mely a Jusztusz név továbbkép-
zett Justinus alakjából ered, je-
lentése: igazságos, igaz (ember).

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. június 14.

1 EUR 4,9188
1 USD 4.,604

100 HUF 1,4097
1 g ARANY 242,7733

Sütő Andrásra emlékeznek
Sütő András születési évfordulóján, június 17-én, csütörtö-
kön 17 órától az író marosvásárhelyi református temetőben
levő sírjára koszorút helyeznek el az emlékezők. Aznap 18
órától a vár Szűcsök bástyájában a Sütő András Baráti
Egyesület és a Marx József Fotóklub megnyitja Képek Sütő
András világából című kiállítását. A kiállítás anyagát maros-
vásárhelyi fotóművészek képeiből állították össze. Sütő
Andrásra emlékezik és a kiállítást bemutatja Káli Király Ist-
ván és Ferenczy Miklós. Mezőségi népdalokat énekel Fe-
renczy Attila Levente tanuló. A kiállítás naponta 16-18 óra
között látogatható.

Újraindul a klubtevékenység 
Hosszú kényszerszünet után június 15-én, kedden (ma)
délután 4 órakor újraindul a tevékenység a marosvásárhelyi
Magányosok Klubjában, a Deus Providebit Tanulmányi Ház
Szent Mihály termében, a Rózsák tere 61. szám alatt. Vár-
ják a klubtagokat, valamint a régi tagok mellett újak jelent-
kezését is.

Szülőföldön magyarul
Meghirdették a 2020/2021-es tanév Szülőföldön magyarul
pályázati programját. A benyújtási határidő: szeptember 30.
A támogatás összege az egyetemi hallgatók számára meg-
változott, ezentúl ők is 22.400 forintot kapnak, ugyanannyit,
mint az oktatás-nevelési támogatást igénylők. Tekintettel a
tanév végének közelségére, mindenkit arra ösztönöznek,
hogy mihamarabb vegye át az igazolást a tanintézmények-
től. Az adatlapok letölthetők a www.szulofoldonmagyarul.ro
honlapról, az igazolást és mellékleteket csatolva máris be-
küldhető az igénylés. Határidő: szeptember 30. (a postai
bélyegző dátuma).

Oltás a Transilvania Motor Ring 
pályán

Az oltási kampány részeként érdekes kezdeményezéssel
rukkolt elő a Maros Megyei Prefektúra, a Maros Megyei Ta-
náccsal, a Transilvania Motor Ringgel, valamint a Romániai
Sportautó-szövetséggel közösen. Június 17–18-án 10 és
18 óra között mobil oltópontot állítanak fel a csergedi mo-
torsportpályán, és akik beoltatják magukat a helyszínen a
Johnson & Johnson vakcinával, azokat a romániai bajnok-
ságok legismertebb autóversenyzői elviszik egy körre a
csergedi versenypályára.

Kinyit a Mircea Birău-uszoda
Június 15-től látogatható lesz a marosvásárhelyi Mircea
Birău-uszoda. Keddtől péntekig az esti órákban, 20–22 óra
között, hétvégén reggel 6 és este 10 óra között fogadják a
nagyközönséget, a nap többi részében a sportolóknak tart-
ják fenn a használati jogot. A járványhelyzetre való tekin-
tettel egyszerre legfeljebb 40-en tartózkodhatnak az
épületben. A belépéshez előzetesen be kell jelentkezni. A
koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása miatt
továbbra sem használható a szauna, az infraszauna, a
gőzfürdő, a jacuzzi és a szolárium. Előjegyzést a 0734-560-
937 telefonszámon lehet kérni.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

15.,kedd
A Nap kel 

5 óra 29 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 17 perckor. 
Az év 166. napja, 

hátravan 199 nap.

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Szakrális maraton 

Erdély TV
Fesztiválozhatunk az idén? 

Javít, szerel és kicserél, vagyis általános nyelvmunkás –
vallja magáról Nádasdy Ádám nyelvész, műfordító, tanár,
költő, esszéista. Kányádi Orsolya, az Erdélyi Magyar Te-
levízió Kultúrcsepp című műsorának szerkesztő-műsorve-

zetője vele beszélgetett a Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten.
A nyelvésszel készült összeállítás kedden este fél 10-től kö-
vethető az Erdély TV képernyőjén és YouTube-csator-
náján. 

Általános nyelvmunkás

Katonai szeminárium Sáromberkén 

10. Marosvásárhelyi 
Magyar Filmnapok

Június 14-én, hétfőn kezdődött és 20-áig, vasárnapig
tart a 10. Marosvásárhelyi Magyar Filmnapok program-
sorozata. A vetítésekre a Művész moziban és a nyári
színházban kerül sor, illetve és a K’Arte szobában is zaj-
lanak rendezvények. A programban kisjátékfilmek, do-
kumentumfilmek és nagyjátékfilmek is szerepelnek. A
részletes program az esemény Facebook-oldalán tekint-
hető meg. Szervezők: a Bukaresti Magyar Kulturális In-
tézet és a marosvásárhelyi K’Arte Egyesület, a Bioeel
és a Művész mozi támogatásával.

Arany János cilindere – bemutató
a Spectrum Színházban

A Spectrum Színház újabb bemutatóját láthatja a közön-
ség június 18-án, pénteken 19 órától a színház főtéri
székházában. Az Arany János cilindere című színpadi

játék nem hagyományos dramaturgiára épül, hanem a
szövegek párbeszédéről szól. Bodolay Géza rendező
igazi bűvészként varázsolja elő az Arany Cilinderből, és
nyújtja felénk a 200 év távlatából is érvényes Arany
János-i üzenetet: „Ne csüggedjetek, a látszat csal: a
Világ alapvetően összes bajával együtt is: vidám”.

Transylvanian Symphonic Tales 
Koszorús Krisztina (Koszika) és a The HotShots együt-
tes Transylvanian Sypmhonic Tales című rendkívüli
szimfonikus hangversenyének ad otthont a Kultúrpalota
nagyterme június 17-én, csütörtökön 19 órától. Vezé-
nyel Vaughin Roberts, énekel Koszorús Krisztina, gitá-
ron játszik Szász Csaba, továbbá fellép a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zene-
kara.

A kék bálna éneke
Nagy Attila A kék bálna éneke című könyvét mutatják be
június 16-án, szerdán 18 órától a Bernády Házban. A
Lector Kiadó szervezte rendezvényen a kötetet Kovács
András Ferenc ismerteti.

RENDEZVÉNYEK

Untold, Electric Castle, Double Rise, Vibe, Kolozsvári
Magyar Napok, Vásárhelyi Forgatag – az erdélyi fesztivá-
lok többsége tavaly elmaradt. Lesznek-e idén fesztiválok,
rendezvénysorozatok? Ha igen, milyen keretek között kerül
sor ezekre? Biztonságban lennének-e a résztvevők? Merre

alakulhat a járvány, és milyen lazításokat terveznek a ha-
tóságok a fesztiválidényre? Kiderül az Erdélyi Magyar Te-
levízió Metszet című műsorában kedden este 9-től.
Kövessék az Erdély TV képernyőjén és YouTube-csator-
náján!



Érdekes módon a marakodó felek egyike sem törődik
azzal, hogy ennek az országnak, amelyben szinte egyet-
len állami intézmény sem működik, stabil kormányzásra
lenne szüksége, arról sem sokat beszélnek, hogy az ol-
táskampány döcög, hogy olyan, Covidban elhunytak ke-
rülnek elő, akiknek halálát a statisztikákban a múlt
évben eltitkolták, még az sem igazán érdekli őket, hogy
az Európai Bizottság elfogadja-e vagy sem a kormány
újjáélesztési és fejlesztési tervét. Sőt, az sem számít a
hatalom birtokosainak, hogy még mindig a régi körül-
mények uralkodnak az oktatási intézményekben, amelye-
ket a pandémia idején rendbe lehetett volna hozni, hogy
bár valamennyire civilizált körülmények között kezdjék
meg a gyermekek a tanulást. A sárdobálás közben arról
sem sokat beszélnek, hogy a líceumi végzetteknek mind-
össze a 66%-a jelentkezett értettségire. Ez lenne az ál-
lamfő oly sokszor hangoztatott „művelt Romániája”?
Ebben a káoszban az elnök – szokás szerint – hallgat. 

50 új koronavírusos megbetegedés
A legutóbbi tájékoztatás óta 50 új koronavírusos meg-
betegedést igazoltak Romániában, azt követően, hogy
az elmúlt 24 órában országszerte 12.076 koronavírus-
tesztet végeztek – közölte hétfőn a stratégiai kommu-
nikációs törzs (GCS). A GCS szerint olyan
személyekről van szó, akiknek korábban nem volt po-
zitív teszteredményük. Az új esetekkel 1.079.776-ra nőtt
a járvány kezdete óta diagnosztizált fertőzöttek száma
Romániában. 1.044.404 személyt közülük gyógyultnak
nyilvánítottak. Ez idáig 8.115.344 RT-PCR koronavírus-
teszt eredményét dolgozták fel Romániában és
1.289.319 antigéngyorstesztet végeztek. (Agerpres)

Szeptember 13-a utánra halasztanák
az iskolaigazgatók vizsgáját

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter javasolni fogja a
társadalmi párbeszédért felelős bizottságnak, hogy
az iskolaigazgatók vizsgáját ne július 27-én tartsák,
hanem szeptember 13-a után. Cîmpeanu azt
mondta: az iskolaigazgatók vizsgájának metodológi-
áját lefektető tervezet – amely június 4-étől június 14-
éig van közvitán – július 27-ét szabná meg az
iskolaigazgatók országos írásbeli vizsgájának dátu-
maként, de a beérkezett javaslatok és hozzászólások
alapján indítványozni fogja, hogy a vizsga dátumát a
tanévkezdés utáni időpontra, vagyis szeptember 13-
a utánra tűzzék ki. A miniszter azt tartja lehetséges
forgatókönyvnek, hogy az írásbeli vizsgát október fo-
lyamán tartsák meg, az interjúkat december elején,
így december végére megtörténhetnek a kinevezé-
sek, amelyek a második tanév elejétől, azaz január
10-étől léphetnek életbe. A rátermettség alapján meg-
választott új iskolaigazgatók tehát a tanév második
félévétől foglalhatnák el tisztségüket – tette hozzá.
Cîmpeanu arról is beszámolt: fontolóra veszik, hogy
a vizsga végső eredményében 50%-ot tegyen ki az
írásbeli jegy, 50%-ot pedig az interjún kapott minősí-
tés. A tervezet jelenleg 40-60 százalékos arányt ja-
vasol. (Agerpres)

Giurgiuban tárgyalják 
Dragnea ügyét

Semmissé nyilvánította a bukaresti ítélőtábla a fővá-
rosi törvényszék döntését, amellyel az elutasította
Liviu Dragnea szabadlábra helyezési kérelmét. A tár-
gyalást áthelyezik a giurgiui törvényszékre. Dragneát
a rahovai börtönben tartják fogva, ahol a Teleorman
megyei gyermekvédelmi igazgatóságnál történt fiktív
alkalmazások ügyében rá kirótt három és fél éves
szabadságvesztését tölti. A volt PSD-elnök több
ízben is beperelte a börtön vezetőségét, arra panasz-
kodva, hogy nem engedik dolgozni a börtön autómű-
helyében. A büntetés-végrehajtási intézet azt
követően vonta meg Dragnea munkához való jogát,
hogy online interjút adott volt tanácsosának, Anca
Alexandrescunak, aki most a Realitatea Plus televízió
munkatársa. Dragnea több pert megnyert a börtön
vezetőségével szemben. Ezekben az esetekben a
bírók megállapították, hogy nem tartották tiszteletben
az elítélt jogait, többek közt a munkához és az orvosi
ellátáshoz való jogát. (Agerpres)

Esős marad az időjárás
Jelentős mennyiségű csapadékra és légköri instabi-
litásra vonatkozó, az egész országot érintő figyel-
meztetést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai
Szolgálat (ANM). A figyelmeztetés szerda este 11
óráig érvényes. A meteorológusok szerint kedden és
szerdán a keleti és a délkeleti országrészben légköri
instabilitásra, felhőszakadásokra, gyakori villámlásra,
elszigetelten jégesőre és szélviharra kell számítani.
Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék (25-50
l/négyzetméter) is eshet. A meteorológusok szerint a
többi régióban is hasonló, de kisebb intenzitású és
kisebb kiterjedésű területeket érintő jelenségekre
lehet számítani a hét végéig. (Agerpres)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Sárdobálás

Az EMSZ képviselői újra beterjesztik 
Székelyföld autonómiatervezetét

Átadták a Tőkés László Alapítvány díját Kisvárdán
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) el-
nöke kapta meg a 2020-as Tőkés-díjat, az elisme-
rést a Tőkés László Alapítványt nyilvános
kuratóriumi ülésen adták át 2021. június 13-án a
kisvárdai református templomban, egy ünnepi is-
tentiszteletet követően.

Az alapítványt még 1989-ben kezdeményezte és hozta létre
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisvárosban a nemzeti ér-
zelmű értelmiségiek helyi csoportja, a határon túli magyarok
megsegítése és támogatása céljával. Az alapítók1990 február-
jában kérték fel az oda látogató Tőkés Lászlót, hogy róla ne-
vezhessék el az alapítványt, valamint az általuk kiosztásra
szánt egyéni díjat, amelyet 1991-től kezdődően olyan szemé-
lyeknek ítél oda a kuratórium, akik munkásságukkal a magyar-
ság helyzetét jobbítják, akik tudományos, művészeti, politikai,
vallási területen végzett munkájukkal vagy humanitárius cse-
lekedeteikkel sokat tettek a magyar nemzet fejlődéséért. Az
egyéni díj 400 ezer forint és a Györfi Sándor Kossuth-díjas
karcagi szobrászművész által készített emlékplakett. 

A rangos díjat még tavaly ítélték oda Izsák Balázsnak, ám
a koronavírus-járvány miatt a díjátadó ünnepséget csak most
lehetett megrendezni. Az ez alkalomból tartott ünnepi isten-
tisztelet elején Koncz Imre szabolcs-beregi esperes köszön-
tötte a kisvárdai református templomot megtöltő gyülekezetet
és a meghívottakat. A felkért igehirdető ezúttal Erdélyből ér-
kezett: Tóth Tibor László nagyenyedi lelkipásztor. 

A kuratórium döntésének ismertetése után Németh Zsolt,
az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke mondott lau-
dációt. A díjazottnak és az általa vezetett szervezetnek a kül-
honi magyarság érdekében tett erőfeszítéseit felidézve
elmondta, hogy Izsák Balázs vezetésével a Székely Nemzeti
Tanács a „székely politikai szubjektivitást” hozta létre nem-
csak a Kárpát-medencében, hanem nemzetközi színtéren is.

„Magyarországnak, a magyar külpolitikának és a magyar
nemzetpolitikának a támogatása csak abban az esetben lehet
eredményes és hatékony, ha világos határon túli, külhoni ma-
gyar politikai szubjektumok jönnek létre, ennek az előfeltéte-
leit teremtette meg az SZNT az elmúlt években” – fogalmazott
a fideszes politikus. Szerinte Izsák Balázs ugyanannak a küz-
delemnek a folytatója, mint amelyet Tőkés László elindított,
így ezt az elismerést nagybetűvel akár „a meg nem alkuvás”
díjának is hívhatnák. Temesvár szellemisége, a hallgatás falá-
nak ledöntése nem egy egyszeri feladat, hanem egy szemlé-
letmód, mely nélkül a magyar nemzetpolitika sem itthon, sem
határon túl nem lehet eredményes – hívta fel a figyelmet Né-
meth Zsolt. Emlékeztetett, hogy a nemzeti régiókról szóló, az
SZNT által indított polgári kezdeményezés sikeres nemzetközi
támogatása – a pandémiát és az akciót kísérő, 2013-tól 2021-
ig tartó jogi hercehurcát figyelembe véve – egy csoda. Remé-
nyét fejezte ki, hogy Izsák Balázs vezetésével az SZNT

sikerre viszi az Európai Unió nemzeti kisebbségeinek ügyét.
A díjat Lengyel Szabolcs kuratóriumi elnöktől vette át Izsák
Balázs, akit a jelen lévő Tőkés László püspök, volt európai
parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács el-
nöke meleg szavakkal méltatott, a romániai magyar nemzeti
közösség tántoríthatatlan jogharcosának, egyben küzdőtársá-
nak tartva őt. 

Ez alkalommal azt is bejelentették, hogy a 2021-es Tőkés-
díjat Bagdy Emőke klinikai szakpszichológusnak, pszichote-
rapeutának ítélte oda az alapítvány kuratóriuma, az elismerést
várhatóan szeptemberben adják majd át.

A kisvárdai ünnepség emelkedettségét a világhírű nyíregy-
házi énekkar, a Cantemus közreműködése szolgálta, amelynek
karnagya, Szabó Dénes egyike a Tőkés László Alapítvány ko-
rábbi díjazottjainak.

TőkésLászlóEMNT-elnöksajtóirodája

Ismételten a bukaresti törvényhozás elé viszi Szé-
kelyföld autonómiatervezetét Kulcsár-Terza József,
társkezdeményezőként pedig aláírásával is támo-
gatja azt képviselőtársa, Zakariás Zoltán. Az Erdélyi
Magyar Szövetség parlamenti képviselői erről a Kár-
pát-medencei Magyar Képviselők Fórumának regio-
nális önkormányzati munkacsoportülésén beszéltek
Budapesten, a magyar Országgyűlésben.

A Zsigmond Barna Pál és Molnár Zsolt vezetésével június
10-én zajlott tanácskozás napirendjén szerepeltek a magyar
Európa tanácsi elnökség kisebbségvédelmi vonatkozásai, a
Kárpát-medencei magyar nemzetrészek önkormányzatisági
problémái, valamint a kisebbségvédelmi európai polgári kez-
deményezések ügyei is. 

Az Erdélyi Magyar Szövetség – ezáltal pedig az Erdélyi
Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt – képviseletében
jelen lévő Zakariás Zoltán és Kulcsár-Terza József beszámol-
tak az autonómiatörekvések állapotáról, Kulcsár-Terza József
pedig elmondta: újra be fogja terjeszteni a bukaresti törvény-
hozásban a Székelyföld autonómiatervezetéről szóló törvényt,
melyet társkezdeményezőként képviselőtársa, Zakariás Zoltán
is támogatni fog.

Az EMSZ parlamenti képviselői emlékeztettek: a kormány-
programban szerepel a kisebbségi törvénytervezet benyújtása
is, melyre várhatóan szeptembert követően kerülhet sor. Za-
kariás hangsúlyozta: a törvény célja a kulturális autonómia in-
tézményesítése kell legyen, ezt a politikai pártoknak a nyár
folyamán azokkal a civil szervezetekkel közösen kell kidol-
gozniuk, amelyek eddig is behatóan foglalkoztak a témával. 

A KMKF munkacsoport ülésén Juhász Hajnalka miniszteri
biztos az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága május 21-én in-
dult féléves magyar elnökségének prioritásait ismertette, kü-
lönös tekintettel a kisebbségvédelem jogi aspektusaira, célként
fogalmazva meg, hogy e területet újra az ET tevékenységének
középpontjába kell állítani. Kalmár Ferenc miniszteri biztos a
magyar elnökséghez kapcsolódó kisebbségvédelmi konferen-
ciák tervéről tájékoztatott. Szili Katalin miniszterelnöki meg-
bízott átfogó felvezető előadást tartott a Kárpát-medencei
magyar nemzetrészek önkormányzatisági és autonómialehe-
tőségeit befolyásoló tendenciákról, kitérve a nemzetrészek tö-
rekvéseit összehangoló egyeztetések új kereteire is. 

A munkacsoport tagjai egységesen kiállnak az Európa Ta-
nács magyar elnökségének törekvései mellett, egyúttal állás-
pontjuk szerint továbbra is törekedni kell arra, hogy az Európai
Unió jogszabályalkotással is támogassa az őshonos, ám szám-
szerű kisebbségben élő nemzeti közösségek ügyét. 

A munkacsoport kifejezte: szolidáris a kárpátaljai magyar-
sággal, amelynek helyzetét veszélyezteti és tovább ronthatja
a nemzeti kisebbségekről, illetve az őshonos kisebbségekről
szóló törvény elfogadása.

A munkacsoport tagjai egyetértettek: az Európa jövőjéről
szóló konzultációsorozat idején a polgári kezdeményezések
melletti további kiállással is rá kell irányítani a figyelmet a
nemzeti kisebbségek elvárásaira. A magyarság fontos felada-
tának gondolják ugyanakkor, hogy a népszámlálásokon a
„minden magyar számít” elv érvényesítésével mutassa fel
tényleges jelenlétét.

AzErdélyiMagyarSzövetségsajtóirodája



Miután pénteken Soós Zoltán
polgármester sürgősen össze-
hívta a marosvásárhelyi taná-
csot, hogy tájékoztassa az
önkormányzati képviselőket a
városban kialakult köztiszta-
sági veszélyhelyzetről, és
ennek ismeretében hatalmaz-
zák fel a polgármesteri 
hivatalt, hogy sürgősségi el-
járással szerződést köthessen
egy köztisztasági szolgáltató-
val, tegnap újabb rendkívüli
tanácsülésre került sor, ame-
lyen visszavonták a három
nappal korábban meghozott
közegészségügyi veszélyhely-
zetre vonatkozó azonnali ta-
nácsi határozatot. 

A hétfői tanácsülésen megállapí-
tották, hogy a város területén talál-
ható 789 helyen illegálisan
elhelyezett hulladékmennyiség
nagy részét, amely veszélyt jelentett
a lakosság egészségére és a környe-
zetre, összegyűjtötték és elszállítot-
ták. Ezért a továbbiakban
indokolatlan a sürgősségi helyzet
fenntartása.

Soós Zoltán, Marosvásárhely
polgármestere tájékoztatta a helyi
tanácsot, hogy a pénteki sürgősségi
helyzet kinyilvánításának azonnali
hatása volt, hiszen a hét végén a

város legtöbb pontjáról a hulladékot
összegyűjtötték és elszállították.

– Jelenleg az a legfontosabb,
hogy kitakarítsuk a várost, és te-
gyünk meg minden lépést annak
érdekében, hogy lehetőség legyen
a szelektív hulladékgyűjtésre.
Emellett fontos a procedúrák tisz-
tázása is, amivel az a célunk, hogy
Marosvásárhelynek mihamarabb
egy olyan hulladékgazdálkodást
biztosító szolgáltatóval legyen
szerződése, amelyik átlátható,
tiszta, versenyképes árral dolgozik
– mondta a tanácsülésen Soós Zol-
tán.

A pénteki rendkívüli tanácsülé-
sen Moldovan Florian, a közterület-
fenntartó igazgatóság vezetője
elmondta, hogy annak a közbeszer-
zési eljárásnak az eredményét,
amellyel 180 napra szerződtettek
volna egy szakcéget, a régi szolgál-
tató megóvta, ami miatt a procedúra
akár hónapokig is elhúzódhat.

Soós Zoltán polgármester ugyan-
csak pénteken közölte, hogy a pol-
gármesteri hivatal a lehető
leggyorsabban szerződést fog kötni
egy új szolgáltatóval. Ez a szerző-
dés 30 napra szólna, ami addig
hosszabbítható, amíg a régi szol-
gáltató óvását el nem bírálják.
(mezey) 
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A 2020–2021-es tanév közép-
és szakiskolai, illetve egye-
temi friss végzősei munkát
keresőkként augusztus 3-ig
regisztrálhatnak a Maros Me-
gyei Munkaerő-közvetítő Hi-
vatalban. A nyilvántartásba
vétel azért ajánlott, mert ha a
fiataloknak nem sikerül elhe-
lyezkedniük vagy tovább ta-
nulniuk, munkanélküli-se-
gélyt és képzést igényelhet-
nek – tájékoztatott Bogdán 
Erzsébet, a munkaerő-közve-
títő hivatal aligazgatója. 

A törvény értelmében a végző-
söknek az abszolválástól számított
60 napon belül kell bejelentkezniük
a munkaerő-közvetítő hivatalokban,
függetlenül attól, hogy sikerült-e
vagy sem az érettségi vizsgájuk. A
60 napos határidőt június 5-étől szá-
mítják, tekintettel arra, hogy a tanév
szerkezetét leszögező 3125/2020-as
számú minisztériumi rendelet értel-
mében a nappali, esti vagy látogatás
nélküli tagozatok XII. és XIII. osz-
tályainak végzősei számára a tanév
június 4-én ér véget. 

Abban az esetben, ha valaki va-
lamilyen tantárgyból nem szerzett
átmenő jegyet, a 60 napot attól a dá-
tumtól számítják, amikor a végzőst
minden tantárgyból lezárták, sike-
rült a pótvizsgája. Ezt a dátumot az
oktatási intézmény által kiállított
igazolásnak is tartalmaznia kell. 

Ha a végzősnek sikerült az érett-
ségi vizsgája, munkakeresőként
akkor is regisztrálhat a munkaerő-
közvetítő hivatalban. Az igazolásá-
ban szerepelnie kell, hogy a tanév
vége 2021. június 4. 

Munkanélküli-segélyben 2021
augusztus 4-től az a végzős része-
sülhet, aki az utolsó iskolai naptól
számított 60 napos határidő utáni
10 napban igényeli a segélyt, tehát
2021. augusztus 4. és augusztus 13.
között. 

Ha a kérvényt a 10 nap lejárta
után iktatják, a kérvény iktatásának

napjától jár a munkanélküli-segély.
Abban az esetben, ha a fiatal végzős
nem jelentkezik be a 60 napos ha-
táridő alatt, azaz 2021. június 5. és
augusztus 3. között, továbbra is jo-
gosult bejelentkezni munkát kereső
személyként, de nem lesz jogosult
a munkanélküli-segélyre. 

A szakiskolát végzettek esetében
a 60 napos bejelentkezési határidő
iskolánként változik, attól függően,
hogy mikor zárták le a végzősöket,
a gyakorlatot (praktikát) is bele-
értve. 

A felsőfokú végzettséggel ren-
delkezők esetében a 60 napos határ-
időt az utolsó tanév befejezésétől,
illetve az államvizsga dátumától
számítják. Ha a végzősöknek sike-
res volt az államvizsgájuk, akkor az
abszolválástól számított 12 hóna-
pon belül kell bejelentkezniük a
munkaerő-közvetítő hivatalba.

A végzősök igényelhetik az ab-
szolválási igazolást, az államvizsga
nélkül is, mindjárt, ahogy a tanul-
mányi év befejeződött, és bejelent-
kezhetnek a legközelebbi
munkaerő-közvetítő hivatalba.

Ha a frissen végzettnek nem si-
kerül az államvizsgája 12 hónapon
belül, s nem jelentkezett be a tanév
végétől számított 60 napos határ-
időn belül, akkor nem fog munka-
nélküli-segélyben részesülni,
azonban továbbra is joga lesz in-
gyenes foglalkoztatást ösztönző

szolgáltatásokban és szakképesítés-
ben részesülni, amennyiben munkát
kereső személyként jelentkezik. 

A nyilvántartásba vételhez szük-
séges iratcsomónak a következőket
kell tartalmaznia: személyi igazol-
vány eredetiben és ennek másolata,
iskolai és szakmai végzettséget iga-
zoló irat (abszolválási igazolás vagy
oklevél) eredetiben és ennek máso-
lata, saját felelősségre tett nyilatko-
zat az egészségi állapotról,
önéletrajz, nyilatkozat, hogy belee-
gyezik a személyi adatok felhaszná-
lásába, dosszié és elérhetőség –
telefonszám.

Az iratcsomót be lehet nyújtani
online is, pdf-formátumban, 
a következő e-mail-címre:
ajofm.ms@anofm.gov.ro

Az a végzős, aki munkát kereső-
ként bejelentkezik az ügynökség
nyilvántartásába, a következőkre
jogosult: ingyenes munkaerő-köz-
vetítés, szakmai tájékoztatás és ta-
nácsadás önálló tevékenység vagy
vállalkozás elkezdéséhez, ingyenes
szakmai képzés, az utazási költsé-
gek visszatérítése a szakmai képzés
alatt, beilleszkedési juttatás – 1500
lej – abban az esetben kapható, ha
az abszolválástól számítva 60
napon belül bejelentkezik munkát
kereső személynek, és 8 órás mun-
kaidővel munkába is áll 12 hónap-
nál hosszabb időszakra. A juttatást
két részletben folyósítják, felét az

alkalmazáskor, a másik felét a 12
hónap letelte után.

Ezenkívül jár még az áthelyezesi
juttatás, ha valakit lakhelyétől több
mint 50 kilométerre alkalmaznak, s
ezért lakhelyet kell változtatnia. Ez
a juttatás a rezsiköltségek 75%-
ának megtérítésére jár, legtöbb havi
900 lej lehet. 

Azok a munkaadók, akik frissen
végzett fiatalokat alkalmaznak, tá-
mogatásban részesülnek a 76/2002.
számú törvény 80-as cikkelye értel-
mében. 

A végzősöket végleges munka-
szerződéssel alkalmazó munkálta-

tók egy éven át 2250 lej havi támo-
gatásban részesülhetnek. A nyilván-
tartásba vételhez szükséges
dokumentációt online az
ajofm.ms@anofm.gov.ro e-mail-
címre kell küldeni.

Ez a lehetőség abban nyújt segít-
séget, hogy minél kevesebb időt
töltsenek a sorban állással. 

Érdeklődni a 0265-263 760 vagy
a 0265-263-645-as telefonszámok
116-os vagy 112-es mellékállomá-
sán lehet.  Hasznos információt és
típusnyomtatványokat a következő
honlapról lehet letölteni:
www.anofm.ro

Az elmúlt évben megyeszerte
több mint 1300 friss végzős regiszt-
rált a munkaerő-közvetítő hivatal-
ban. 

Friss végzősök figyelmébe
Előnnyel jár a munkát keresők nyilvántartásában lenni

Fotó: Nagy Tibor  (archív)
Mezey Sarolta

Feloldották a marosvásárhelyi köztisztasági veszélyhelyzetet 
Visszavonták a tanácsi határozatot

Fotó: Karácsonyi Zsigmond



A Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum és a Marosvásárhelyi
Református Kollégium balla-
gási ünnepségének kedves
vendége volt Szekeres Zsolt, az
Amerikai Magyar Koalíció
kincstárnoka, az Amerikai
Magyar Emberjogi Alapítvány
elnöke, aki értékes díjakat
adott át három végzős diák-
nak, a június 25-i évzárón
pedig egy kisebb osztályos ta-
nuló is pénzjutalomban része-
sül.

Az 1992-ben alakult Amerikai
Magyar Koalíció az amerikai ma-

gyarok hangját képviseli a nagyvi-
lágban. Működése során egyik fon-
tos célja a világon bárhol élő
magyar fiatalok kiemelkedő teljesít-
ményre ösztönzése. Ezt a célkitű-
zést követve a 2018/19-es tanévtől
kezdve három díjat alapítottak a
Bolyai Farkas középiskola diákjai
számára. A két tanulmányi díj egyi-
két egy ballagó, a másikat a IX–XI.-
es diákok egyike kapja, kiváló
tanulmányi eredményei és rangos
tantárgyversenyeken elért sikerei el-
ismeréseképpen – hangzott el az év-
záró ünnepségen. 

Az 1.000 amerikai dolláros tanul-
mányi díjat az idén Szilágyi Sándor
Zsolt XII. E osztályos tanulónak
adta át Szekeres Zsolt, az 1.000 dol-

láros közösségi díjat megosztva két
diák, Nagy Attila (XII.F) és Sze-
pessy László (XII. A) vehette át. 

– A nevéből kiindulva feltehetően
Mezőmadarasról származik, ho-
gyan jutott el az Egyesült Álla-
mokba? – kérdeztem a vendégtől a
díjkiosztást megelőzően.

– Édesapám mezőmadarasi Sze-
keres János. A szüleim a múlt szá-
zadban költöztek át Magyar-
országra, onnan Németországba,
ahol születtem. A családunk később
Argentínába emigrált, ahol felnőt-
tem, majd visszatértem Németor-
szágba, aztán Spanyolországban,
majd Mexikóban, utána az Egyesült
Államokban voltam húsz éven át,
most Budapesten élek. Mindig azt

kérdezik tőlem, hogy mikor men-
tem el, amire csak azt tudom vála-
szolni, hogy én sohasem mentem el,
én mindig visszajöttem. 

– Mi a foglalkozása?
– Több mint húsz évig egy

ENSZ-irodában dolgoztam, majd
egy tanácsadó cégnél, gazdasági és
szervezetfejlesztési területen. Antall
József kormányában a miniszterel-
nöki hivatalt bátyámmal szerveztük
át az új világnak megfelelően.
Ebben a segítségünkre volt Gorondi
Péter és Gorondi János, mindketten
Amerikában tanult, magyarul be-
szélő szakemberek. 

Ezt követően az én életem
egyre inkább Magyarország-köz-
pontú lett, feleségem örmény ere-
detű, Kaliforniába emigrált
magyar családból származik. Két
gyermekünk született, és arra gon-
doltam, hogy könnyebb magyarrá
nevelni őket Budapesten, mint
Washingtonban. Ott van az Ame-
rikai Magyar Koalíció irodája,
ahol kincstárnok vagyok, és
Hámos László elhunyta után, két
éve vettem át Amerikai Magyar
Emberjogi Alapítvány elnöki
tisztségét, ameddig egy megfelelő
utódot találok. 

– Tudomásom szerint az AMK
egy ernyőszervezet; melyek az aktu-
ális tevékenységei?

– Valóban egy ernyőszervezet,
amely azért jött létre az 1990-es
években, hogy Washingtonban
együtt tudjunk a közösség érdeké-
ben fellépni, és ne csak egyénen-
ként szólítsanak meg. Az idén lesz
harminc éve, hogy létrehoztuk az
Amerikai Magyar Koalíciót. Azóta
főleg kulturális, oktatási és a jó ér-
telemben vett egyéb lobbizási té-
mákkal foglalkozunk, ahogy alapító
tagszervezetünk, a Magyar Ember-
jogi Alapítvány is. Mindenhol tevé-
kenykedünk, próbáljuk a magyar
életet fenntartani, amennyire lehet,
és ebben nagy segítséget nyújt a
Nemzetpolitikai Államtitkárság,

rendkívül fontos szerepet töltve be
az életünkben. 

– Hány szervezet tartozik a koa-
lícióhoz?

– Jelenleg 23 szervezet, körülbe-
lül 35.000 taggal. Bár nem adunk ki
nagy nyilatkozatokat, mivel nehéz
közös nevezőre hozni a mondaniva-
lónkat, hallatjuk a hangunkat, ami-
kor szükséges. 

– Hogyan született meg a Maros-
vásárhelyen évente kiosztott díj öt-
lete?

– Az összeg egy hagyatékból
származik. Amikor 1975-ben, éle-
temben először Erdélybe jöttem, az
első kérdés, amit a rokonok feltet-
tek, az volt, hogy milyen vallásúak
vagyunk. Reformátusok, feleltük,
hiszen az apám „vastag nyakú kál-
vinista” volt, aki egy évet a Maros-
vásárhelyi Református Kollé-
giumba járt. A díjakat egy kurató-
rium döntése alapján a Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem magyar
intézetében működő alapítványnak,
a Bolyai iskola legjobb tanulmányi
eredményt elért diákjának, valamint
a koalíció erdélyi gyakornokának,
Borzási Saroltának a javaslatára a
tanulmányi eredmények mellett a
közösségi munkában kiváló diák-
nak adjuk. 

– Hogy érzi magát ezen a szép
ballagási ünnepségen?

– Pompásan, bár itt lehetnék több
ideig! 

Szekeres Zsolt a díjkiosztás során
Andrea Laurer Rice, az Amerikai
Magyar Koalíció elnökének üzene-
tét tolmácsolta, aki szeretettel gra-
tulált a végzősöknek, és saját
ballagó fiának tapasztalataiból kiin-
dulva elismerően szólt arról, hogy
helytálltak a világjárvány okozta
nehéz körülmények között.

Idén különösen emberpróbáló
volt, hogy minden végzős eljusson
eddig a pillanatig, és ez az évfolyam
rendkívüli dolgokat visz majd vég-
hez, hisz több megpróbáltatáson
ment keresztül, mint bármelyik
végzős évfolyam a közelmúltban.
Ezek a tapasztalatok fognak majd
segíteni abban, hogy valóra válthas-
sák legmerészebb álmaikat – hang-
zott el többek között az elnök
asszony üzenetében. 

Bodolai Gyöngyi

Szekeres Zsolt és a díjazottak Fotó: Bodolai Gyöngyi

Elismerés az Egyesült Államokból 
Szekeres Zsolt a hazatérésre biztatta a ballagókat 

Aránylag sok tavaly megjelent
kötetnek idén volt a könyvbe-
mutatója. A járványhelyzet
miatt több szerzőnek is azzal
kellett szembesülnie, hogy
noha az új kötete megjelent,
arról az online téren kívül ne-
migen szerzett tudomást a po-
tenciális olvasótábor – így
számos tavalyi kötet bemuta-
tójáról érkeznek hírek az idén.
Közéjük tartozik Kincses Elemér
is, akinek legutóbbi, Hallgasd a
bluest, Lear király! című könyve
2020. november 30-án jelent
meg a Kriterion Könyvkiadó
gondozásában, a bemutató-
jára azonban a múlt héten került sor. 

A szerző nyilvánvalóan nem ismeretlen a marosvá-
sárhelyi (és nem csak) közönség számára. A vásárhe-
lyi születésű alkotó író és drámaíró, de színművész és
rendező is, nevét leginkább a legutóbbi kapcsán isme-
rik, holott már színi pályájának kezdetén elkötelezte
magát az irodalom mellett is, első írását 1967-ben kö-
zölte az Utunk, első kötete pedig 1972-ben jelent meg
a Kriterionnál. Ez év márciusában az Anna a művész-
nevem című regényének bemutatójáról írtunk, a leg-
utóbbi kötete pedig – ismét – drámakötet.

A Hallgasd a bluest, Lear király! című könyv négy,
különböző műfajban írt drámát tartalmaz, mind a négy
az utóbbi öt év termése. Közülük sorrendben az első a
Soha című rockmusical, számos szereplővel, a musi-
calekre jellemző formában, dalbetétekkel és prózai ré-
szekkel egyaránt. A kommunista diktatúra idején zajló
darabot 2015 februárja és júniusa között írta a szerző.

A következő mű egy érdekes mo-
nodráma. A Shakespeare-temető
című alkotás szereplője Lear király és
a Bolond (mindkettőt ugyanazon elő-
adó játssza) – a Shakespeare-idéze-
tekkel (Vörösmarty fordításában), a
prózai részek mellett dalbetétekben is
gazdag monodráma a lassan eszét
vesztő, tépelődő Lear gondolatait, lel-
kiállapotát viszi papírra (és szín-
padra).

A kötetben szereplő harmadik
dráma ismerős lehet a marosvásárhe-
lyi közönség számára. A Pjotruska
című alkotás Karácsony Benő regé-
nye alapján készült, amely a két vi-
lágháború közötti Magyarországon

játszódik. A Kincses Elemér által 2017-ben írt, három-
szereplős „könnyes bohózatot” 2018-ban mutatta be
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata a szerző rendezésében.

A kötetet záró dráma is ismerős lehet a színház-
szerető közönség köreiben. A Függöny című drámát
nővére, Papp Kincses Emese Ha meglebben a füg-
göny című regénye alapján írta 2018-ban a szerző.
A hetvenes-nyolcvanas évek székelyföldi valóságá-
ban zajló dráma Éva, a bolondokházába zárt magyar-
tanárnő története „tragikomikus elemekkel átszőtt
történet egy korról (a ’70-es, ’80-as évekről), amely-
nek örömeit, borzalmait talán túl hamar elfelejtet-
tük… vagy elfelejtették velünk” – írja a műről a
szerző. A Függöny című drámát a marosvásárhelyi
Spectrum Színház mutatta be Kincses Elemér rende-
zésében.

A majdnem 150 oldalas kötetet H. Szabó Gyula
szerkesztette, bemutatójára pedig múlt hét péntekén
került sor a Spectrum Színházban.

Kincses Elemér új kötetéről
Hallgasd a bluest, Lear király!
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Kaáli Nagy Botond

EMKE-díjazás 
a Vártemplomban

Mivel idén a járványügyi helyzet
miatt nem kerülhetett sor Marosvá-
sárhelyen az erdélyi magyar köz-
művelődés napjának a
megünneplésére, az EMKE orszá-
gos elnöksége okleveleinek az át-
adására a Vártemplom nyújtott
otthont. Dr. Ábrám Zoltán, az
EMKE területi alelnöke kiemelte az
elismerésre ér-
demesült sze-
mélyek és a
presbitérium ér-
demeit a Vár-
templom meg-
szépítése érde-
kében, valamint
abban, hogy
mindanny ian
büszkék lehe-
tünk: itt – az
egyházi szere-
pen túl – szerte-
ágazó kul-
turális-oktatási-
közösségi-szo-
ciális tevé-
kenységek foly-
nak. Elismerő
oklevelet nyúj-
tott át Henter
György lelki-
pásztornak „a
marosvásárhelyi
V á r t e m p l o m
felújítása, vala-
mint a gyüleke-

zet által közvetített közművelődési
élet támogatása érdekében kifejtett
tevékenysége iránti elismerésül”.
Mecénás, támogatói elismerésben
részesült dr. Magyary Előd fogor-
vos „a marosvásárhelyi magyar kö-
zösségi és közművelődési élet
támogatása érdekében kifejtett tevé-
kenysége iránti elismerésül”.
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Szerkesztette:VajdaGyörgy

Amennyiben több pályázatot sikerül elnyerni, az
ide vezető utcákat is felújíthatják, átalakíthatják.
Egyelőre két változaton dolgoznak, az egyik alapján
a központban mélygarázst alakítanak ki, így a felszí-
nen megszüntethetik a parkolást, a másik pedig a teret
rendezné át úgy, hogy a szükségletnek megfelelő
számú helyet alakítanának ki. Nem csak a parkot,
hanem a járdákat, az utcát is átalakítanák, kerékpár-
sávokat is kialakítanának, új aszfaltréteg kerülne az
útra. 

– Láthatóvá tennénk a gyönyörű épületek homlok-
zatát, így felszámolnánk az „erdőt” a főtéren. Koráb-
ban is egy nyílt (vásár-) tér volt itt, ezt a hangulatot
hozná vissza az új terv. Van a városnak megfelelő
zöldövezete, ott van az Ifjúsági park, belefoglaljuk a
városi környezetbe a Kerekerdőt, így a cél egy szép,

reprezentatív tér kialakítása – mondta a polgármester. 
Azz Országos Befektetési Társaságnál (CNI) vagy

a vidékfejlesztési kiírások egyikére pályáznának. A
térrendezéshez tartozik még, hogy az áramszolgáltató
vállalat beruházásaként műszaki árkot alakítanak ki,
ahova bevezetnék az oszlopokról a kábeleket. Erre
már megvan a terv is. 3,5 millió lejbe kerülne a kivi-
telezés, azonban, mivel egyelőre az Electrica Rt. nem
irányzott elő beruházási összegeket saját költségve-
tésében, a kivitelezést elhalasztották. 

Arra voltunk kíváncsiak, hogy van-e lehetőség a
főtéren levő épületek homlokzati felújítására. A pol-
gármester elmondta: az épületek magántulajdonban
vannak, így az önkormányzat nem fektethet be pénzt
a renoválásba. A törvény arra ad lehetőséget, hogy
500%-os büntetőadót rójanak ki azokra, akik nem ta-
tarozzák a védett zónában levő ingatlanokat. 

Rendkívüli állapot a helyi tanácsban 
Ellenzékben az országos 

koalíciós partner 

Fotók: Vajda György

Korszerű lakótelepeket terveznek 
Tizennégy hektár telket vá-
sárolt Szászrégenben az or-
szág legnagyobb ingatlan-
beruházója, Simon Maurer,
aki személyesen is találko-
zott Márk Endre polgármes-
terrel. A beszélgetésen
kifejtette, hogy korszerű la-
kótelepet építene a Maros
partján levő Gesztenye
soron, ugyanakkor az építési
feltételekről is érdeklődött. 

Június 7-én Márk Endre Bras-
sóba látogatott, ahol a vállalkozó
bemutatta az általa megépített leg-
modernebb lakónegyedet és né-
hány lakást. A más városokban
felhúzott lakóparkoknak megfele-
lően Szászrégenben egy zárt rend-
szerű, privát megközelítésű telepet
alakítana ki, zöldövezettel, játszó-
terekkel, tömbház alatti parkolóhe-
lyekkel. Egyelőre nem lehet tudni,
hány tömbház készülne Szászré-
genben. A beruházó szerint a tel-
ken az igényeknek megfelelően
építkezne, ami azt jelenti, hogy a
megrendelés függvényében húzná
fel a blokkokat. Már van megren-
delés. A más lakónegyedekben ta-
pasztalt vásárlás szerint havonta
15-20 lakrészt vásárolnának, így
ebben a ritmusban haladna majd
az építkezés Szászrégenben is. A
telek közművesítésében a polgár-
mesteri hivatal is partnerséget vál-
lalna. 

A polgármester szerint a város
lakónegyedeiben 40-50 éves
tömbházak vannak, így egy új,
korszerű negyed javítana a város
arculatán. Az egyetlen tömbház,
amelyet az utóbbi időben építettek,
az a város beruházásából megva-
lósított szociális tömbház, amely
elkészült ugyan, de időközben ki-
derült, hogy a villamos energiával

táplált fűtésrendszer igen költsé-
ges, így gázzal helyettesítik majd
a hőszolgáltató berendezések ellá-
tását. A számítások szerint ez a ko-
rábbinál egynegyedére
csökkentené a kiadásokat, ugyanis
szociális tömbházként nem tudták
volna értékesíteni az ingatlant, hi-
szen a havi kiadások elérték volna
az 1000 lejt is. A belső átalakítás-
sal elkészültek. A gázvállalat egy
100 méteres fővezetéket kell elhe-
lyezzen, de mivel nincs beruházási
alapjuk, leálltak a munkálatokkal.
Ha sikerül a finanszírozási kérdést
megoldani, akár két hónapon belül
is beköltözhetnek a lakók. Termé-
szetesen a tömbház környékét is
rendbe teszi az önkormányzat. 

Egy ehhez hasonló térrendezési
projekt is készül. Az Egyesülés ne-

gyedben, a város Felső-Maros
mente felé vezető útján néhány éve
megépült egy 120 lakrészes tömb-
ház, amelynek a földszintjére köl-
tözött a szászrégeni rendőrség. Az
átadást követően még nem került
sor a környék rendezésére, így
önerőből mintegy 3,5 millió lejes
beruházással rendbe tennék a
tömbház körüli övezetet. Kerék-
pársávot, parkolóhelyeket, zöld-
övezetet alakítanának ki, és
elektromos töltőállomás is lenne.
Ez a beruházás része lesz majd az
Egyesülés negyedbeli főút felújí-
tásának is, ahol előbb a telekelést
kellett rendezni, majd egy város-
rész-regenerálási projekt keretében
a közműhálózat cseréjével együtt
kerülne új aszfaltréteg az igen le-
romlott főútra. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Simon Maurer és Márk Endre Fotó: Szászrégeni Polgármesteri Hivatal

Diákszínjátszók sikerei 
járványidőben 

A szászrégen Eugen Nicoară
Művelődési Házban több mint
két évtizede működik a Csim-
Bumm diákszínjátszó cso-
port. A vírusjárvány miatt
tavalytól felfüggesztették a
próbákat és a már megszo-
kottá vált művelődési ren-
dezvényeket, úgymint a Ha-
gyományőrző Rügyecskék
népdalvetélkedőt, a Gézen-
gúzok diákszínpad-fesztivált,
és nem hívhattak vendégelő-
adókat sem. Jelenleg a műve-
lődési házban oltóközpont
működik, így egyelőre nem
tudni, mikor lehet majd ren-
deltetésszerűen használni az
épületet. 

Fábián András, a művelődési ház
referense elmondta, hogy mindezek
ellenére az online térbe szorítkozva
próbálták életben tartani a művelő-
dést. Így ünnepelték meg március
15-ét, volt folk-, népdal- és komoly-
zenei előadás a szászrégeni művé-
szeti iskola tanárainak és diákjainak
a bevonásával. A Csim-Bumm
gyermekszínjátszó csoport tevé-
kenysége is szünetel ugyan, de az
Erdélyi Magyarok Tolna Megyei
Egyesületének a március 10-re, a
székely szabadság napjára meghir-
detett szavalóversenyén a csoport
három tagja, Mester Balázs, Csuka
Róbert és Mester Zsolt kiválóan
szerepelt. Mindhárom szászrégeni
kisdiák dobogós lett: Csuka Róbert

III. (Szélyes Sándor: Székely kará-
csony), Mester Balázs a II. (Petőfi
Sándor: A székelyekhez) helyezést
érte el, míg Mester Zsolt a verseny
fődíját nyerte el Szilágyi Béla Szé-
kely Miatyánk című versével. Nem
sokkal ezután Mester Zsolt részt
vett Csíkszeredában a magyar köl-
tészet napja alkalmából szervezett
szavalóversenyen is, ahol harmadik
lett, ugyanakkor a nagygalambfalvi
általános iskola által szervezett
XIX. Fától fáig, verstől versig című
Kányádi Sándor versmondó vetél-
kedőn szintén mindhárman díjazot-
tak lettek. Az online térben
rendezett vetélkedőn tizennégy
hazai és két magyarországi megyé-
ből – a felkészítő osztályoktól VIII.
osztályig – összesen 418 kisdiák
vett részt. Mester Balázs (IV. osztá-
lyos) III. díjat (A halak bosszúja
című verset adta elő), Csuka Róbert
(V. oszt.) I. díjat (Hallgat az erdő),
Mester Zsolt (VI. oszt.) II. díjat
(Nyergestető) nyert. A Kányádi ve-
télkedőn a csim-bummosok a szász-
régeni Alexandru Ceuşianu
Általános Iskolát, illetve osztály-
ukat is képviselték.

A három csim-bummos fiú beju-
tott a budapesti Nemzeti Színház és
a Magyar Versmondók Egyesülete
által szervezett VI. Nemzeti 
VERSeny második szakaszába, a
középdöntőbe. Az idei megmérette-
tésre 176 versmondó nevezett be,
közülük 85-en jutottak tovább.

Átalakul a központi park Fél évvel a helyhatósági vá-
lasztások után Bodó József 
Zoltánt, a szászrégeni helyi ta-
nács RMDSZ-frakcióvezetőjét
arról kérdeztük, miként sike-
rült kialakítani a politikai erő-
viszonyokat, és melyek azok a
nagyobb horderejű projektek,
amelyekben sikerült konszen-
zusra jutni a tanácsban.

A frakcióvezető kifejtette, örven-
detes, hogy a párt színeiben induló
polgármester megválasztása mellett
sikerült az RMDSZ-nek nyolc taná-
csost bejuttatni a helyi önkormány-
zatba. Köztük két új képviselő is
helyet kapott azért, hogy biztosítsák
majd az utánpótlást, és a korábbi
mandátumot betöltöttek bevezessék
kollégáikat a helyi közigazgatással
járó munkába. Az új tagok lendületet,
más szemléletet is hoztak, ami ösz-
tönzően hat. 

– Sajnos a nyolc tanácsos nem
volt elég ahhoz, hogy döntőképesek
legyünk, ezért az országos koalíció-
val ellentétben a PSD-vel jutottunk
egyezségre. Korábban is, amikor
PSD által támogatott polgármester
volt, sikerült négy évig együttmű-
ködni papírra vetett konvenció alap-
ján. Akkor is támogattunk minden
városfejlesztési projektet, attól füg-
getlenül, hogy ki kezdeményezte,
ugyanakkor az RMDSZ-frakció volt
az a hajtómotor, amely arra kénysze-
rítette a volt polgármestert, hogy még
több hosszú távú befektetést vállaljon
fel, amelyeknek most érik be a gyü-
mölcse. Ezek közé sorolható a piac-
csarnok építése, az Akácos és a
Herbus utcák teljes rehabilitálása, az
új autóbuszok vásárlása, vagy a Me-
talul sportpálya felújítása. Ezek mind
a régi csapat munkáját is dicsérik. 

Bodó József Zoltán hozzátette: az
országos helyzettel ellentétben azért
is keresték továbbra is a PSD-vel
való kapcsolatot, mert a helyható-
sági kampányban a PNL képviselői
kíméletlenül támadták az RMDSZ-t
és polgármester-jelöltjét, ez pedig
arra utalt, hogy nehéz lesz együtt-
működni a párt képviselőivel. Ami
beigazolódni látszik. 

Az önkormányzati képviselők
már a kampányban közösen alakítot-
ták ki azt a programot, amelyet a
polgármesterrel együtt szeretnének

kivitelezni. Ebben kiemelt a terelőút
megépítése, a Kerekerdő park kiala-
kítása, a Kohl-múzeum létrehozása,
a főtéri mozi épületének átalakítása,
egy uszoda megépítése. Bodó Zoltán
kiemelte: bár a helyi közigazgatási
törvény lehetővé teszi, hogy a frak-
ción belül egyénileg is kezdemé-
nyezzenek határozattervezeteket, ő a
csapatmunka híve, hiszen minden öt-
letet a költségvetés függvényében
kell megtárgyalni. Az áprilisban jó-
váhagyott idei költségvetésben első-
sorban a már kivitelezés alatt álló
programokra szánnak pénzt.

– Ötleteink vannak garmadával,
de annak semmi értelme, hogy csak
azért álljunk elő ezekkel a tanács-
ban, hogy hallassuk a hangunkat, és
a sajtóba kerüljünk, főleg, ha nincs a
kivitelezésre fedezet a költségvetés-
ben. Ezért is vitatkoztunk a liberáli-
sokkal, mert az álláspontjuk az, hogy
minél több egyéni projekttel kell elő-
állni. A legutóbbi tanácsülésen java-
solták, hogy az Abafáji utca
kereszteződésénél alakítsunk ki kör-
forgalmat, azonban már van egy 25
millió lejes beruházás az utca rehabi-
litálására, így a tervet nem lehet mó-
dosítani. Nincs értelme hadakozni,
előbb kellene konzultálni. Mi nem
akarjuk táplálni az ellenséges helyze-
teket. Ha egyetértés alakul ki a város-
fejlesztési tervekről, akkor jobban
tudunk haladni, és ezt kell mindenki-
nek megértenie. Egyelőre megvan a
kényelmes többség a tanácsban,
azonban mivel a PNL-nek is nyolc
tanácsosa van, a kétharmados dönté-
seket illető határozatok esetében ne-
hezebben tudjuk érvényesíteni az
akaratunkat, de megyünk előre –
mondta az RMDSZ-frakcióvezető. 

         
        
  

          
       
         

         
         

         
          

         
          

           
         

          
         

          
         

         

             
         

              
  

            
            

               
                
               

           
         

         
             
         

              
         

  
            

             
          
            

           
         
            

            
         

           
            

         

 

 
    

    
    

    
     
    

      
     

     
     

      
      

       
    

     
    

      
    

      
     
     

      
     

     
      
      

     

     
      
      

   

  
  

     
       

   
    

     
      

         
       
      
 

      
    

      
     

        
      

       
    

       
      

      
     
     
        

     
      

      
      

      
     

      
      

      
      

   

   
   

   
     

   
  
     

    
     

     
     

   
     

        
      

   
      

    
    

      
     
    

   
   

     
     
     

     
 

     

   
     

    
   

    
  

     

   
       
       

         

  
      

 
     

   
  

     
    

     
       

    
  

     
     

      
      

  
     

 
   

     

   
     

   
   

    
     

     
       
    

    
    

    
   
    

 

  
     
  

     
 

   
    

     
   

    
     

   
   

     
 

   
     

    
    
     

                
     

 



Kedden (ma) 19 órakor a magyar labdarúgó-válogatott is megkezdi sze-
replését az Európa-bajnokságon, méghozzá a Puskás Arénában a címvédő
portugál csapat ellen.

Bár a papírforma egyértelműen a vendégek sikerét ígéri, Marco Rossi szö-
vetségi kapitány együttese az elmúlt időszakban nemegyszer meglepetést
okozott magasabban rangsorolt ellenfelekkel szemben, így – az olaszok után
– a második leghosszabb, 11 mérkőzésből álló veretlenségi sorozattal ren-
delkezik a Eb-résztvevők közül. Ez nagyban köszönhető a remekül szervezett
védelemnek, amelyet Willi Orbán és Szalai Attila neve fémjelez, mögöttük
pedig a Bundesliga egyik legjobb kapusa, Gulácsi Péter irányít és véd.

A portugálok ennek megfelelően nem is veszik félvállról az összecsapást:
„Nagyon kemény csapat, amely nem ismer elveszett labdát, és sosem adja
fel – mondta a magyarokról Danilo, a címvédő középpályása. – Tudjuk, hogy
mire számíthatunk tőlük, és felkészültek leszünk, hogy elkerüljük a megle-
petést.“

A magyarok a kiváló csapategységben is bízhatnak. Szükségük lesz rá, te-
kintve, hogy a középpályáról a két legkreatívabb játékos, Szoboszlai Dominik
és Kalmár Zsolt hiányzik majd sérülés miatt. Mivel őket hasonló képességű
játékossal nem lehet pótolni, így csapatként kell átvenni a szerepüket.

A magyarok hasonló bravúrban bíznak Portugália ellen, mint öt éve

Noha még a vasárnapi játéknapra is jelentősen rányomta a bélyegét Eriksen esete, a stadi-
onokban pedig Európa-szerte szolidaritást kifejező megnyilvánulásokat lehetett látni a kór-
házban fekvő, és továbbra is kivizsgálás alatt álló dán csatár iránt, lassan ismét a focira
terelődött a figyelem.

Az angolokat sokan tartják az Eb titkos favoritjának, és ezt a legutóbbi világbajnokság
ezüstérmesei ellen igazolták. Való igaz, Horvátország már nem a három évvel korábbi ön-
maga, de Gareth Southgate csapata úgy is uralta a meccset, hogy több sztár kimaradt a kez-
dőből, mi több, olyan név, mint Jaden Sancho még a kispadra sem ülhetett le. Gólt csak egyet
rúgtak, és ez akár meg is bosszulhatta volna magát a végén, amikor a horvátoknak volt egy-
két lehetőségük, de az összbenyomás szerint megérdemelt sikert aratott az angol válogatott.

Ugyancsak vasárnap játszottak az Európa-bajnokságok döntő tornái történetében az első
mérkőzést Bukarestben. A selejtezőben kiesett Románia helyét Észak-Macedónia vette át,
amely kvázi házigazdaként Ausztria ellen lépett pályára. Ezen a meccsen esett az idei kiadás
eddigi legnagyobb potyagólja, amelyet Pandev szerzett, miután Bachmann kapus gyakorla-
tilag a macedón sztár elé ejtette a labdát. A balkáni válogatott első Eb-gólja azonban csak
szépségtapasz volt számukra, mert végül a jobban, veszélyesebben, képzettebben futballozó
osztrákok akarata érvényesült.

Igen jó színvonalú mérkőzést – az Eb eddigi legjobb meccsét – játszott Amszterdamban
Hollandia és Ukrajna. A hollandok valóságos tűzijáték alá vették az ukrán kaput, de Buscsan
szünetig legalább négy bravúrt mutatott be. Eközben Sevcsenko játékosai igencsak veszélyes
kontrákat vezettek, a veterán Stekelenburgnak sem volt igazán lehetősége a lazításra. A gól-
zsák szünet után szakadt ki. Buscsan tehetetlennek bizonyult Wijnaldum és Weghorst lövé-
seinél, azonban az ukránoknak 0-2-ről még sikerült egyenlíteni Jarmolenko szépségdíjas
lövését és Jaremcsuk fejesét követően. A hollandok azonban nem nyugodtak bele, hogy éppen
ők szolgáltassák az Eb első negatív meglepetését (a dánok vereségét a rendkívüli körülmények
miatt nem számoljuk ide), és végül megszerezték a győztes találatot.

Szokatlan, de egyelőre a favoritok akarata zsinórban érvényesül, csak egy meccset láttunk,
amelyen amolyan szalondöntetlen született, és az is feltűnő, hogy kevés a keménykedés, piros
lap pedig egyáltalán nem született. Legyen így a folytatásban is!

Nincs meglepetés

Észak-Macedónia labdarúgó-váloga-
tottja vasárnap 3-1-re kikapott története
első Európa-bajnoki mérkőzésén az osztrák
csapattól, amely viszont hetedik találkozó-
ján először győzött a kontinensviadalokon.

A nagy nemzetközi tornán először sze-
replő északmacedón csapat kezdte aktívab-
ban a mérkőzést, de komoly helyzetet nem
tudott kidolgozni. Ellenben az osztrákok az
első lehetőségüket gólra váltották. Ezt kö-
vetően kiegyenlített küzdelem zajlott a pá-
lyán, az újonc pedig egy szerencsés góllal
egyenlített Pandev révén, aki így – Gera
Zoltánt megelőzve – 37 évesen és 321 na-
posan minden idők második legidősebb
gólszerzője lett az Eb-k történetében. A
szünetig újabb találat nem született.

A második félidőre az osztrák csapat ma-
gasabb sebességi fokozatba kapcsolt, az
első lehetőséget mégis a rivális hagyta ki.
Nem sokkal később viszont már Dimitri-
evski óriási bravúrral tolta ki Gregoritsch
bal sarokba tartó fejesét. Bár a folytatásban
is Ausztria válogatottja birtokolta többet a
labdát, az ellenfél gyors ellentámadásai leg-
alább olyan veszélyesek voltak. A végig jó
iramú találkozót a hajrá kezdetén a csere-
ként beállt és nagyon agilisan futballozó

Gregorisch találata döntötte el, amely az
Eb-k történetének 700. gólja volt. A végén
még Arnautovic is betalált a kitámadó, egy-
ben elfáradó rivális kapujába.

Észak-Macedónia kikapott 
története első Eb-mérkőzésén

Az angol válogatott Raheem Sterling góljával
1-0-ra legyőzte a horvát együttest vasárnap a lab-
darúgó-Európa-bajnokság D csoportjának első
fordulójában, a londoni Wembley Stadionban.

Az angoloknál csereként pályára lépett Jude
Bellingham, aki ezzel az Eb-k történetének leg-
fiatalabb játékosa lett. A 17 éves és 349 napos tá-
madó Jetro Willemst előzte most meg, aki 18
évesen kapott lehetőséget a holland csapatban a
2012-es kontinensviadalon.

Az angolok kezdték jobban a mérkőzést, óriási
nyomást helyeztek a világbajnoki ezüstérmes
horvátokra, akiknek érezhetően nem ízlett az ag-
resszív letámadás. A házigazdák gyorsan járatták
a labdát és többször át tudták játszani a rivális
védelmét – Phil Foden például kapufáig ju-
tott –, gólt azonban nem tudtak szerezni. Gareth
Southgate szövetségi kapitány együttese húsz
perc után visszavett az iramból, a horvátok így
kiszabadultak a kapujuk előteréből és a szünetig
kiegyenlített játék folyt a pályán, mindkét olda-
lon komolyabb helyzet és gól nélkül.

A második félidő közepes iramban kezdő-
dött, a labda a horvátoknál volt többet, ám nem
tudtak mit kezdeni az visszaálló angolokkal.
Aztán kevesebb mint negyedóra után az angolok
némileg váratlanul egy szép akció végén vezetést
szereztek. A találat néhány percre megfogta a

horvátokat, Harry Kane növelhette volna a há-
zigazdák előnyét, majd „megnyugodtak a kedé-
lyek”. Az angolok ismét visszaálltak, ám hiába
birtokolták a labdát a horvátok, lehetőségig csak
ritkán jutottak el, így pedig összességében biz-
tosan őrizték meg vezetésüket az angolok, és
győzelemmel kezdték az Eb-t.

Az angolok nyerték 
a D csoport rangadóját

A holland labdarúgó-válogatott 3-2-re
legyőzte a vendég ukrán csapatot Amsz-
terdamban az Európa-bajnokság vasár-
nap esti mérkőzésén.

A házigazdák rögtön a kezdés után
nekiestek ellenfelüknek, a meccs negye-
dénél már nyolc kapura lövésnél tartot-
tak, gólt azonban nem tudtak szerezni,
mert Heorhij Buscsan kapus vagy a
védők minden alkalommal mentettek.

A második félidő elején sem változott
a játék képe, de ekkor már góllá érett a
hollandok fölénye. Az 52. percben a csa-
patkapitány Georginio Wijnaldum meg-
szerezte a vezetést, majd hét perc múlva
Wout Weghorst volt eredményes. Kétgó-
los előnyük tudatában némileg vissza-
vettek a tempóból a hazaiak, ezt pedig
négy perc alatt megbüntették az ukrá-
nok: előbb Andrij Jarmolenko bomba-
góljával szépítettek, majd Roman
Jaremcsuk fejesével egyenlítettek. A
holland válogatott gyorsan reagált a hir-
telen és némileg váratlanul kapott két
gólra: a hajrában Dumfries fejesével –
élete első válogatottbeli góljával – ismét
vezetést szerzett.

A szinte végig jó iramú, élvezetes

meccsen mindkét csapat sportszerűen
futballozott, ezért a német Felix Brych
játékvezetőnek csak egyszer kellett fel-
mutatnia a sárga lapot.

A hollandok ötgólos meccsen 
verték az ukránokat
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Az Eb mai programja
* 19.00 óra: Magyarország – Portugália (F csoport)
* 22.00 óra: Németország – Franciaország (F csoport)

A mérkőzéseket az M4 Sport és a Pro TV közvetíti.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-bajnokság, csoportkör, 
1. forduló, D csoport: Anglia – Horvátország
1-0 (0-0)
London, Wembley Stadion, 22.500 néző, ve-
zette: Daniele Orsato (olasz).
Gólszerzők: Sterling (57.).
Sárga lap: Foden (64.), illetve Caleta-Car
(42.), Kovacic (48.), Brozovic (66.).
Anglia: Pickford – Walker, Stones, Mings,
Trippier – Rice, Phillips – Mount, Foden (71.
Rashford), Sterling (90+2. Calvert-Lewin) –
Kane (82. Bellingham).
Horvátország: Livakovic – Vrsaljko, Vida, 
Caleta-Car, Gvardiol – Modric, Brozovic 
(70. Vlasic), Kovacic (85. Pasalic) – Kra-
maric (70. Brekalo), Rebic (78. Petkovic), 
Perisic.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-bajnokság, C cso-
port, 1. forduló: Hollandia – Ukrajna
3-2 (0-0)
Amszterdam, Johan Cruijff Arena,
15.837 ezer néző, vezette: Felix Brych
(német).
Gólszerzők: Wijnaldum (52.), Weg-
horst (59.), Dumfries (85.), illetve Jar-
molenko (75.), Jaremcsuk (79.).
Sárga lap: Szidorcsuk (93.).
Hollandia: Stekelenburg – Van Aan-
holt (64. Wijndal), Blind (64. Aké),
De Vrij, Dumfries, Timber (88. Velt-
man) – De Roon, F. De Jong, Wijnal-
dum – Depay (90+1. Malen),
Weghorst (88. L. De Jong).
Ukrajna: Buscsan – Mikolenko, Ka-
ravajev, Matvijenko, Zabarnij – Zin-
csenko, Szidorcsuk, Malinovszkij –
Zubkov (13. Marlos, 65. Saparenko),
Jarmolenko, Jaremcsuk.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-bajnokság, C cso-
port, 1. forduló: Ausztria – Észak-Mace-
dónia 3-1 (1-1)
Bukarest, 13 ezer néző, vezette: Andreas
Ekberg (svéd).
Gólszerzők: Lainer (18.), Gregoritsch
(78.) Arnautovic (90.), illetve Pandev
(28.).
Sárga lap: Lainer (85.), illetve Traj-
kovski (42.), Alioski (52.).
Ausztria: Bachmann – Lainer, Dragovic
(46. Lienhart), Hinteregger, Ulmer – Ba-
umgartner (58. Gregoritsch), Laimer
(90+3. Baumgartlinger), Schlager (90+4.
Ilsanker), Alaba – Sabitzer – Kalajdzic
(58. Arnautovic).
Észak-Macedónia: Dimitrievski – Niko-
lov (63. Bejtulai), S. Ristovski, Vel-
kovski, Musliu (87. M. Ristovski),
Alioski – Bardhi (82. Trickovski),
Ademi, Elmas – Pandev, Trajkovski (63.
Kostadinov).

A magyar válogatott játékosai a Magyarország – Írország barátságos labdarúgó-mérkőzés után (0-0) Budapesten, a Szusza Ferenc 
Stadionban június 8-án Fotó: MTI/Illyés Tibor

Bálint Zsombor
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Sikeres vezetőképző rendezvényt szervezett
a hét végén a Backamadarasért Egyesület. 
A Communitas Alapítvány támogatásával
megvalósult szombati rendezvényen több
meghívott tartott értékes, színvonalas elő-
adást a backamadarasi egyesület 22 fiatal
tagjának. 

Ambrus Emese, az erdőszentgyörgyi Százfonat
szociokulturális egyesület elnöke a közösségről, kö-
zösségépítésről beszélt, bemutatta az általa vezetett
egyesületet, az általuk megvalósított projekteket, ese-
ményeket. Bodó Előd Barna, Mezőpanit község pol-
gármestere gyakorlati tapasztalatait osztotta meg, és
jó példákkal szolgált az általa vezetett települések
civil szervezeteinek életéből. Novák Csaba Zoltán
szenátor a közösségekről beszélt, arról, hogy konk-
rétan mi számít közösségnek, míg Csép Éva Andrea
interaktív előadásában kifejtette, hogy milyen egy jó
vezető. A parlamenti képviselő gondolkodásra ösztö-
nözte a fiatalokat, így például arra a kérdésére, hogy
miért jó backamadarasinak lenni, a fiatalok válasza-
iból kiderült, hogy erősek a kötelékek, szeretik szü-
lőfalujukat, és nem gondolkodtak azon, hogy
elköltözzenek innen, ha pedig mégis felmerült a gon-
dolat, végül az itthonmaradás mellett döntöttek.
Végül a házigazda egyesület Báthori Zsuzsánna
révén mutatkozott be a vendégeknek.

„A résztvevőkben mindenik előadó olyan gondo-
latokat ébresztett, amelyek nagyon hasznosak lehet-
nek a következő időszak munkájában. Ez a képzés

sok-sok pozitív érzést váltott ki belőlünk, és biztosak
vagyunk abban, hogy még nagyobb hittel, erővel dol-
gozunk a szülőfalunkért” – mondta el lapunknak 
Báthori Zsuzsánna. A képzést Szőcs Antal polgármes-
ter és Nagy-Vajda Levente lelkipásztor is megtisztelte
jelenlétével. 

Az egyesület a közelmúltban sem tétlenkedett –
derült ki a rendezvényen. A tavaly a járvány miatt
nem lehetett gyermeknapi rendezvényt tartani, ezért
akkor autós-kerékpáros karaván indult el a települé-
sen, és így tettek idén is: az autókból sugárzott gyer-
mekdalokra a kapukba sereglettek az apróságok,
akiket színes léggömbökkel és édességekkel ajándé-
koztak meg a fiatalok.

A tavaly egy cserkészcsapat felkérésére az egye-
sület csatlakozott az Összetartozás tüze nevű kezde-
ményezéshez, amelynek célja a trianoni döntés
tragikus következményeire való méltó, közös meg-
emlékezés. Mivel nagy sikert aratott, idén is megszer-
vezték. Június 4-én este mintegy nyolcvan helyi lakos
vonult ki a falu feletti Csillag-tetőre, ahol a reformá-
tus lelkész áhítatot, a polgármester és az egyesületi
elnök köszöntőt mondott, majd 21 óra 21 perckor
meggyújtották a tüzet, elénekelték himnuszainkat,
majd éjfélig a tetőn tartózkodtak. 

Az egyesület legközelebbi tevékenysége a szoká-
sos nyári szabadtéri filmvetítés lesz, amelyet ezúttal
augusztus 20-ára terveztek – tudtuk meg. A szervezet
pályázatokból és önkéntes adományokból szervezi te-
vékenységeit, ezért számukra minden kis összeg
sokat jelent. Felhívásukra idén 40 személy irányította
a 3,5 százalékos jövedelemadó-felajánlását az egye-
sület számlájára.

Szeretik a szülőfalujukat
Sikeres egyesület, tevékeny fiatalok

Elérhető a Zöld kisokos második füzete,
amelyet Winkler Gyula EP-képviselő
(RMDSZ, EPP) gyakornokai állítottak
össze. Míg az első rész a jó ötletek
gyűjteménytára volt, a második kiad-
ványban arról olvashatunk, hogy
nemzetközi, európai uniós és orszá-
gos szinten milyen szabályozásokat
vezettek be a környezet- szennyezés
csökkentése érdekében.

„A klímaváltozás ma a közbeszéd elkerül-
hetetlen része, európai és hazai szinten is
rendszeresen napirenden szerepel a környe-
zetvédelem, a környezettudatosság kérdése.
Folytatva a munkát, a gyakornokok egy má-
sodik Zöld kisokost is összeállítottak, amely-
ben azt vizsgálják, milyen országos és
európai uniós törvénykezési keret áll rendel-
kezésünkre, milyen célkitűzéseket fogalma-
zott meg az EU annak érdekében, hogy
Európa 2050-re karbonsemlegessé váljon.

Ehhez együttműködésre, mentalitásváltásra
van szükség, intézményi és közösségi szinten
is. Mindenkire szükség van, hiszen rendszer-
szintű változást kell elérnünk. Fontos, hogy
együtt építsünk zöld jövőt Erdélyben” –
hangsúlyozta a kiadvány kapcsán Winkler
Gyula EP-képviselő. 

„Környezetünk védelme nem egyszemé-
lyes feladat. Ez nemcsak egy szaktárcán, egy
környezetvédelmi miniszteren vagy egy civil
szervezeten múlik, hanem mindannyiunkon”
– emlékeztet Tánczos Barna környezetvé-
delmi miniszter, üdvözölve a kiadvány meg-
jelenését. „Az állami intézményeknek az a
dolguk, hogy olyan törvényeket alkossanak,
amelyek irányt mutatnak, és megteremtik a
feltételeket a környezettudatos élethez. A
civil szféra példát statuál, görbe tükröt tár
elénk, és folyamatosan emlékeztet a napi te-
endőinkre. A mindennapi életben pedig ne-
künk az a dolgunk, hogy tudatosan éljünk,

tudatosan cselekedjünk, és legyünk tekintet-
tel arra, hogy ezt a világot örökül kell hagy-
nunk gyermekeinknek” – fejtette ki az
RMDSZ-es miniszter, arról biztosítva az ol-
vasókat, hogy eltökélt szándéka tárcavezető-
ként meghozni azokat a döntéseket, amelyek
hosszú távon biztos alapul szolgálnak kör-
nyezetünk védelmére.

A Zöld kisokos második részét a gyergyó-
szentmiklósi Kémenes Edina és a kalota-
szentkirályi Gábora András állította össze.
Mindketten mesteri tanulmányaikat végzik,
az elmúlt időszakban online gyakornoki
programban vettek részt Winkler Gyula EP-
képviselő irodájában.

„A környezetvédelem mindig is nagyon
foglalkoztatott, számos gyakorlatot próbálok
beültetni a mindennapokba, hogy minél kör-
nyezettudatosabban éljek. Ezenkívül a kör-
nyezetpolitika is érdekel, így nagyon
örültem, hogy részt vehetek egy olyan pro-

jektben, amelyben megismerem, hogyan is
fejlődött a környezetpolitika és milyen új sza-
bályozásokat vezettek be nemzetközi, euró-
pai uniós és országos szinteken” – osztotta
meg tapasztalatait Kémenes Edina, aki diplo-
mácia és interkulturális tanulmányok szakon
végez mesteri tanulmányokat. 

„A Zöld kisokost meglehetősen hasznos
kezdeményezésnek tartom. Fontos, hogy
minden eszközt felhasználva felhívjuk az em-
berek figyelmét a klímaváltozás veszélyeire,
hogy a politikai döntéshozatal tárgyát ké-
pezze a környezetvédelem. Ugyanis, ha igaz,
amit a tudósok 97%-a mond, akkor nagyon
rövid az időkeret, amiben eredményesen fel
tudunk lépni a bolygónkat fenyegető válto-
zások ellen” – emelte ki Gábora András, aki
az európai uniós magánjog témában mesteri-
zik. 

A Zöld kisokos ezúttal is zöldpénteken je-
lenik meg, a kiadvány a http://winklergyula.ro
honlapon érhető el. 

WinklerGyulaEP-képviselő
sajtóirodája

Megjelent a Zöld kisokos folytatása

Az országos helyreállítási terv
(PNRR) újabb mérföldkő az
egymást rövid időn belül kö-
vető bukaresti kormányok
uniós forráslehívásának rögös
és szégyenteljes útján, hiszen
annak számos része szorul ja-
vításra, és annak ellenére,
hogy – a hazai ellenzéki állítá-
sokkal szemben – az Európai
Bizottság ugyan nem utasí-
totta vissza, a kiszivárgott
részletekből mégis kiderül,
hogy nem egy fejezete sikere-
dett arcpirítóan felületesre.
Különösen érthetetlen ez
annak fényében, hogy a PNRR
forrásai korábban nem látott
forrástöbbletet hoznak majd
az állami és önkormányzati
beruházások számára. 

Ennek kapcsán sikkadt el egy, a
tervhez kapcsolódó, Erdély és a
Partium szempontjából létkérdést
jelentő fontos részlet, jelesül a vár-
ható fejlesztési pénzek autópálya-
építésre szánt részének régiós
elosztása. 

Ténykérdés, hogy a romániai au-
tópálya-építés elmúlt harminc évé-
nek különböző ügyei már-már a
vicc kategóriájába tartoznak,
ugyanakkor az autópályák hiányá-
ból következő gazdasági károk és a
katasztrofális közlekedési viszo-
nyok miatt bekövetkezett számta-
lan haláleset miatt egyikünknek
sem lehet oka a vidámságra. 

Három évtizede érthetetlen a bu-
karesti kormányzatok vonatkozó
stratégiája, mely miatt elsősorban a
román főváros körüli pályaszaka-
szok épültek, s csak nagy nehézsé-
gekkel sikerült félig-meddig
elkészülnie az Európai Unióval
való összeköttetést biztosító dél-er-
délyi autópályának. Ugyanakkor
erdélyi magyar szempontból még
kevesebb okunk van az elégedett-
ségre, hiszen dacára annak, hogy
2004 óta már öt parlamenti válasz-
tási kampányban is megígérték az
észak-erdélyi sztrádát, a több mint
400 kilométernek 17 év alatt még a
negyede sem készült el. 

Joggal vártuk volna el tehát,
hogy most, amikor uniós forrás is
rendelkezésre áll majd, és kor-
mányzati tényező is vagyunk, lesz
érdemleges előrelépés. Azonban
ismét csalódnunk kellett, hiszen az
országos helyreállítási terv Európai
Bizottsághoz benyújtott végleges
változatában Románia összesen

nyolc autópályaszakasz (434 kilo-
méter) megépítését vállalja 2026-
ig, ezek azonban egyáltalán nem
kapcsolódnak az európai autópá-
lya-hálózathoz, s főként Kárpáto-
kon túli városokat kötnek össze
egymással, lényegében nulla hasz-
not hozva ezzel az ország gazdasá-
gának.

A kormány a következő sztráda-
szakaszok megépítéséhez kéri az
EU támogatását: Ploieşti–Buzău
(63 km), Buzău–Focşani (83 km),
Focşani–Bákó (96 km), Bákó–Paş-
cani (82 km), Leghin–Paşcani (34
km), Marizsna–Holgya (9 km),
Magyarnádas–Vaskapu (42 km),
Marosvásárhely–Nyárádszereda
(25 km). Magyarán: míg Bukarest
és Moldva összekötésére 358 km
épül a következő négy évben, addig
az észak-erdélyi pálya 42, a dél-er-
délyi pálya 9 és a Székelyföld
északi részébe tervezett sztráda 25
kilométernyit bővül, illetve épül
uniós forrásokból. Ami pedig a
mindannyiunk számára fontos és a
Magyarországgal (és az Európai
Unióval) való összeköttetést tel-
jessé tévő Kolozsvár–Nagyvárad
szakaszt illeti, maradnak a hazai
források és a Bihar–Bisztraterebes
szakasz esetében kiszivárogtatott
újabb és sokadszori szerződésbon-
tás várható bekövetkezte.

A fentiek fényében a nyilvános-
ság tájékoztatása mellett szólítunk
fel – pártállástól függetlenül – va-
lamennyi erdélyi kormánytagot,
hogy vizsgálják felül az országos
helyreállítási tervet, és a hiánypót-
lási időszakot kihasználva módosít-
sák az infrastruktúra-fejlesztés
autópálya-építésre vonatkozó ré-
szét, hogy az Európai Unióval való
összeköttetést szolgáló szakaszok
kapjanak prioritást. Ugyanakkor az
autópályák tervezésekor és kivitele-
zésekor legyenek tekintettel arra,
hogy azok ne befolyásolják hátrá-
nyosan a lakosság megszokott élet-
körülményeit, s ne képezzenek
mesterséges határt települések kö-
zött úgy, hogy azok lakói csak je-
lentős többletkilométerek megtétele
után érintkezhessenek. 

CsomortányiIstván,
azErdélyiMagyarNéppárt
elnöke,azErdélyiMagyar

Szövetségtárselnöke
MezeiJános,

aMagyarPolgáriPártelnöke,
azErdélyiMagyarSzövetség

társelnöke

Bukarest Erdély- és fejlődés-
ellenes: alig épülnek 

autópályák szülőföldünkön!

Az egyesület minden fiatal tagja részt vett a hétvégi képzésen Fotó: Makkai Ferenc

Gligor Róbert László



Az EP-képviselők utasították
a Parlament elnökét, hogy
szólítsa fel a jogállamiság
feltételrendszeréről szóló
rendelet szerinti kötelessége
teljesítésére az Európai Bi-
zottságot.

A június 10-én, csütörtökön 506
szavazattal, 150 ellenszavazat és
28 tartózkodás mellett elfogadott
állásfoglalásban a képviselők rá-
mutatnak, hogy az uniós költség-
vetést védő új feltételrendszer már
idén január elsején hatályba lépett,
és a helyreállítási alapokra is vo-
natkozik. Az EB ennek ellenére az
új szabályok alapján még semmi-
lyen lépést nem kezdeményezett,
és nem tartotta tiszteletben azt a
június elsejei határidőt sem, ame-
lyet a Parlament a rendelet alkal-
mazásáról szóló útmutató
elkészítésére a március 25-i állás-
foglalásában meghatározott. „Ez
elegendő alapot jelent a Bizottság
elleni jogi fellépéshez az EUMSZ
265. cikke értelmében” – jelenti ki
a Parlament.

Fennáll a veszély, hogy egyes tag-
államok visszaélnek az uniós költ-
ségvetéssel

Egyre inkább fennáll a veszé-
lye annak, hogy egyes tagálla-
mok visszaélnek az uniós
költségvetéssel, és közben a jog-
államiság helyzete is romlik,
hangsúlyozzák a képviselők.
Ezért arra utasítják a Parlament

elnökét, David Sassolit, hogy két
héten belül szólítsa fel a Bizott-
ságot: „tegyen eleget az e rende-
let szerinti kötelezettségeinek”. 

A felkészülés érdekében „a
Parlamentnek […] azonnal meg
kell kezdenie az EUMSZ 265.
cikke szerinti, a Bizottság elleni
esetleges bírósági eljárásokhoz
szükséges előkészületeket”.

A képviselők sürgetik a Bizott-
ságot, hogy gyorsan reagáljon a
jogállamiság elveinek egyes tag-
államokban tapasztalható súlyos
megsértésére, mert az komoly ve-
szélyt jelent az uniós források
tisztességes, jogszerű és pártatlan
elosztására. 

A Bizottságnak az összes ren-
delkezésére álló eszközt – többek
között az uniós szerződés 7. cik-
kében szereplő eljárást, a jogálla-
misági feltételrendszert és a
kötelezettségszegési eljárásokat –
be kell vetnie annak érdekében,
hogy kezelni tudja a demokrácia
és az alapvető jogok tartós meg-
sértését, beleértve a média 
szabadsága és az újságírók, vala-
mint az egyesülési és a gyüleke-
zési szabadság elleni támadá-
sokat is.

***
A költségvetési kifizetéseket a

jogállamiságra vonatkozó feltétel-
rendszer teljesítéséhez kötő me-
chanizmus 2021. január elsején
lépett életbe. Azonban az új szabá-
lyok alapján eddig még semmilyen
eljárás nem indult. Az Európai Ta-

nács arra kérte a Bizottságot, hogy
halassza el a jogszabály alkalma-
zását addig, amíg két tagállam
(Magyarország és Lengyelország)
az Európai Bíróság elé nem viszi a
jogszabályok ügyét (ez 2021. már-
cius 21-én megtörtént), és amíg a
Bizottság ki nem dolgozza a jog-
szabály alkalmazására vonatkozó
külön útmutatóját.

Egy 2021 márciusában elfoga-
dott állásfoglalásban a Parlament
megismételte, hogy az Európai
Tanácsnak a mechanizmusra vo-
natkozó következtetései nem bír-
nak törvényi erővel, és a
Bizottság számára június elsejét
tűzte ki az iránymutatások elfoga-
dásának határidejeként. A képvi-
selők arra is kérték a Bizottságot,
hogy egyeztessen a Parlamenttel
az útmutató elfogadása előtt. A
Bizottság egy május 26-i szakbi-
zottsági ülésen jelezte, hogy június
első felében kíván egyeztetni a
képviselőkkel.

Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó
Irodája 

A Parlament a nagyarányú globális oltottság
eléréséhez az Egyesült Államok által is támo-
gatott szabadalom-feloldást javasolja. 

Az oltóanyagokra vonatkozó szabadalmi védettség
feloldása segíti az oltások felgyorsítását világszerte *
Hosszú távon az önkéntes engedélyezési megállapodá-
sok és a szaktudás és a technológia megosztása jelentik
a globális oltóanyaggyártás felfuttatásának kulcsát * A
képviselők felszólítják az Egyesült Királyságot és az
Egyesült Államokat, hogy vonják vissza az oltó-
anyagra és annak alkotóelemeire vonatkozó kiviteli
korlátozásaikat * A globális oltóanyag-elosztó mecha-
nizmus, a COVAX további támogatásra vár.

A Parlament a 355 szavazattal, 263 ellenszavazat és
71 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban ja-
vasolja, hogy induljon tárgyalás a Kereskedelmi Világ-
szervezet TRIPS Tanácsában azért, hogy a
koronavírus-oltóanyagok ideiglenesen mentesülhesse-
nek a szabadalmi védettség alól. Ennek célja, hogy vi-
lágszerte jobban hozzá lehessen férni a Covid–19-cel
kapcsolatos megfizethető egészségügyi termékekhez,
és könnyebb legyen megszüntetni a globális gyártás
akadályait és az ellátási hiányt.
Önkéntes engedélyezés szabadalom-felfüggesztés 
helyett 

Az önkéntes engedélyezés (vagyis amikor az oltó-
anyag kifejlesztője dönti el, kinek és milyen feltételek
mellett engedélyezi az oltóanyaggyártást), a szaktudás

és a technológia átadása az oltóanyaggyártási kapaci-
tással rendelkező országoknak: hosszú távon ezekkel
a módszerekkel lehet a leghatékonyabban felgyorsítani
és bővíteni az oltóanyagok globális előállítását – jelen-
tik ki a képviselők. Álláspontjuk e téren egybecseng a
Bizottságéval.

Az oltóanyaggyártást akadályozó körülmények fel-
számolása érdekében a képviselők felszólítják az uniót,
hogy saját exportengedélyezési mechanizmusát váltsa
fel egy átláthatósági export-követelményrendszerrel.
Az Egyesült Államoknak és az Egyesült Királyságnak
pedig haladéktalanul meg kellene szüntetniük az oltó-
anyagokra és az oltóanyaggyártáshoz szükséges nyers-
anyagokra vonatkozó kiviteli tilalmukat, fogalmaznak
a képviselők. A világnépesség 70 százalékának a beol-
tásához 11 milliárd adag oltóanyagra van szükség, de
ennek a mennyiségnek eddig csak töredékét állították
elő – jegyzik meg.
Az oltóanyag csupán 0,3 százaléka jutott el
29 legszegényebb országba

A 2021 júniusáig világszerte beadott körülbelül 1,6
milliárd oltás túlnyomó részét iparosodott és oltóanya-
got előállító országokban adták be, és az oltóanyag
csupán 0,3 százaléka jutott el 29 legszegényebb or-
szágba. Ezért az uniónak támogatnia kell az oltóanya-
gok előállítását Afrikában – hangsúlyozzák a
képviselők. Az alacsony jövedelmű országok vakcina-
ellátásának másik fontos eszköze a globális oltóanyag-
elosztó COVAX mechanizmus, amelynek nagyobb
arányú támogatására szólítanak fel a képviselők.
Az oltóanyag-vásárlások átláthatóságát kéri az EP

A Parlament végül a jövőbeni elővásárlási
megállapodások teljes nyilvánosságra hozata-
lát kéri, különösen az új generációs vakcinák
esetében. A képviselők azt is kérik, hogy a Bi-
zottság a gyógyszergyártók részéről is ragasz-
kodjon a szükséges átláthatósághoz.

***
A szabadalmakat védő szellemi tulajdonjo-

gok felfüggesztéséről szóló bármilyen döntés
a Kereskedelmi Világszervezet TRIPS Taná-
csában születik meg, amely június 8-9-én is
ülésezett, de nem döntött a kérdésben. Az ülé-
sen a Bizottság által bemutatott európai javas-
lat nem tartalmazza a szabadalmi védettség
felfüggesztését. Az állásfoglalás elfogadását
megelőző május 19-i vita során több képvise-
lőcsoport a szabadalmi védettség ideiglenes
felfüggesztése mellett érvelt.

Forrás: az Európai Parlament Magyaror-
szági Kapcsolattartó Irodája

Covid-oltás
Az EP a szabadalmak feloldását javasolja 
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A Fenntartható Fejlődés Fő-
osztály a romániai Finn
Nagykövetséggel közösen
szervezte a Towards Circular
Economy: Finnish And Ro-
manian Experiences elneve-
zésű, a körforgásos
gazdaságnak szentelt konfe-
renciát. 

„Románia jelenleg dolgozik a
körforgásos gazdaság stratégiáján,
de már sokan alkalmazzuk min-
dennapi életünkben a jövő gazda-
sági modelljének alapelveit. A
minta számunkra egyáltalán nem
idegen, a paraszti háztartás ezeken
a fogalmakon alapszik. Az Euró-
pai Unió erősen támogatja a kör-
forgásos gazdaságot, ami nem
más, mint egy olyan életstílus,
amely magába foglalja az összes
erőforrás és szolgáltatás hosszan
tartó felhasználását, ezáltal elérve
a hulladékképződés minimalizálá-
sát. A példa ereje az, ami a legna-
gyobb változásokat hozza, és
számunkra megtiszteltetés a kör-
körös gazdaság globális úttörőjé-
től, Finnországtól tanulni, hogy
miként támogatja a 2030-as me-
netrend 17 fenntartható fejlődési
céljának megvalósítását a körkö-
rös gazdaság” – mondta Borbély
László államtanácsos, a kormány
Fenntartható Fejlődés Főosztá-
lyának koordinátora.

A konferencia keretet teremtett
az ismeretek, tapasztalatok és be-
vált gyakorlatok cseréjéhez Finn-
ország és Románia között, a
nemzeti körforgásos gazdaság
stratégiái és tervei végrehajtásá-
hoz.

„Úgy gondoljuk, hogy a körkö-
rös gazdaság kulcsfontosságú sze-
repet játszik a jelenlegi éghajlati
és környezeti válság kezelésében,
mert új alapot nyújt gazdaságaink
jólétének és versenyképességének
fenntartásához, miközben nem ter-

heli túl a természeti erőforrásokat”
– mondta Marjut Akola finn nagy-
követ.

Az esemény során hangsúlyoz-
ták, hogy bolygónk erőforrásainak
megőrzéséért minden szinten
együtt kell működnünk a straté-
giák összehangolása érdekében és
a megfelelő eljárások kidolgozá-
sában.

A megbeszélések két ülés kere-
tében zajlottak, két külön témá-
ban:

* körforgásos gazdasági straté-
giák kialakítása;

* körforgásos gazdaság a gya-
korlatban – vállalati példák.

A rendezvényen felszólaltak:
• az esemény házigazdái: Mar-

jut Akola, a Finn Köztársaság ro-
mániai nagykövete és Borbély
László államtanácsos, a kormány
Fenntartható Fejlődés Főosztályá-
nak koordinátora;

• Jyrki Katainen, a Sitra Finn
Innovációs Alap elnöke, az Euró-
pai Bizottság volt alelnöke;

• Năsui Claudiu gazdasági, vál-
lalkozási és turisztikai miniszter;

• Szép Róbert-Eugen, a Kör-
nyezetvédelmi, Vízügyi és Erdé-
szeti Minisztérium államtitkára;

• Rozalina Petrova, az Európai
Bizottság környezetvédelmi, ten-
geri és halászati biztosi kabinetjé-
nek tagja; 

• Kari Herlevi, a Sitra Finn In-
novációs Alap projektmenedzsere; 

• Alessio Menegazzo, a romá-
niai Enel-vállalatok fenntartható-
sági és intézményi ügyekkel
foglalkozó igazgatója;

• romániai és finnországi válla-
latok képviselői.

A konferencia megtekinthető a
Főosztály Facebook-oldalán:
https://www.facebook.com/depar-
tamentulpentrudezvoltaredurabila/

(AFenntarthatóFejlődés
Főosztálysajtóközleménye)

Borbély László: A példa 
ereje az, ami a legnagyobb

változásokat hozza

David Sassoli

Jogállamiság
Az Európai Parlament bíróság elé vinné az Európai Bizottságot

Mózes Edith

Mózes Edith

Illusztráció Fotó: Nagy Tibor



Európának tudnia kell, hogy
számíthat az Egyesült Álla-
mokra, a NATO rendkívül
fontos a szövetségesek ér-
dekeinek szempontjából –
jelentette ki Joe Biden ame-
rikai elnök Brüsszelben hét-
főn.

Biden a 30 államot tömörítő,
brüsszeli székhelyű Észak-atlanti
Szerződés Szervezetének csúcs-
találkozójára érkezve hangsú-
lyozta, hogy a NATO-t alapító
egyezmény központi elemének
számító, a kollektív védelem
elvét rögzítő 5. cikk „szent köte-
lesség”, e tekintetben is az euró-
pai szövetségesek számíthatnak
Washing- tonra.

„Azt szeretném, ha egész Eu-
rópa tudná, hogy az Egyesült Ál-
lamok ott van” – fogalmazott.
„Az Egyesült Államok vállalja,
hogy NATO-szövetségeseinek
védelmében lépéseket tegyen, ha
őket megtámadnák, ahogyan az
Egyesült Államokat 2001. szep-
tember 11-én ért terrortámadások
idején a NATO is tiszteletben tar-

totta a szerződésben rögzített vál-
lalását” – mondta.

Méltatta, hogy egyre több
NATO-tagország eléri azt a célt,
amely szerint a bruttó hazai ter-
mék (GDP) legalább két százalé-
kát a védelmi kiadásokra
fordítják, és a többiek is jó úton
vannak efelé.

Az amerikai elnök beszélt arról
is, hogy a szövetségeseknek fel
kell ismerniük az Oroszország és
Kína jelentette, a nemzetközi biz-
tonságra veszélyt jelentő kihívá-
sokat. Sem Oroszország, sem
pedig Kína nem cselekszik oly
módon, ahogyan az elvárható –
mondta Biden.

Az észak-atlanti szövetség
egynapos csúcstalálkozóján a fő
témák között Oroszország, Kína,
a kibertámadások és a klímavál-
tozás szerepelnek. A NATO-csúcs
célja egyebek mellett azon 2030-
ig megvalósítani kívánt célok és
feladatok meghatározása, ame-
lyek hozzájárulnak a szövetség
felkészítéséhez a jövő kihívása-
ira. (MTI)
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Forrás: Joe Biden Facebook-oldala

NATO-csúcs 
Biden: Európa számíthat 
az Egyesült Államokra

A Szövetségi Állandó Tanács hétfői ülésén
Kacsó-Doboly Izabella-Máriát nevesítette if-
júsági államtitkárnak a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség.

Kacsó-Doboly Izabella-Mária 37 éves, jogász, Vaj-
dahunyadon született. A Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem Jogi Karán, valamint a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Természettu-
dományi és Művészeti Karának nemzetközi kapcso-
latok és európai tanulmányok szakán szerzett
diplomát.

Mesteri tanulmányait a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikáció-
tudományi Karán, valamint a Petrozsényi Egyetemen
végezte, kommunikációs készségfejlesztés, közigazga-
tás és közösségfejlesztés területeken. Posztgraduális
tanulmányokat végzett a Temesvári Nyugati Tudo-
mányegyetemen, valamint tagja volt a kolozsvári Mikó

Imre Jog- és Közgazdaságtudományi Szakkollégium-
nak. 

1997–1999 között a MADISZ vajdahunyadi szerve-
zetének alelnöke. 2000-ben megalapítja a dévai közép-
iskolás diákok magyar tagozatán a Dévai
Diákszövetséget, a jelenlegi Hauer Erik Diáktanácsot.
2001–2002-ben a Romániai Magyar Középiskolások
Szövetségének (MAKOSZ) alelnöke, 2012–2015 kö-
zött a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) Szabály-
zatfelügyelő Bizottságának elnöke, 2017-től a MIÉRT
elnökségi tagja. 2017-től a Hunyad Megyei Magyar If-
júsági Tanács (HUMMIT) elnökeként tevékenykedik,
2019-től pedig a RMDSZ Hunyad megyei szervezeté-
nek ifjúsági alelnöke.

2010 óta a Hunyad Megyei Sport- és Ifjúsági Igaz-
gatóságnál előbb ifjúsági tanácsosként, majd aligazga-
tóként, jelenleg pedig igazgatóként dolgozik.
(RMDSZ-tájékoztató)

Kacsó-Doboly Izabella 
az RMDSZ ifjúsági államtitkárjelöltje 

A várakozásokkal összhangban meredek
ütemben nőtt az ipari termelés áprilisban az
euróövezetben, miután a koronavírus-járvány
megfékezésével párhuzamosan újrainduló
gazdaságokban megduplázódott a tartós fo-
gyasztási javak előállítása.

Az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat)
hétfőn kiadott jelentése szerint havi összevetésben sze-
zonális kiigazítással számolva 0,8 százalékkal nőtt az
euróövezet 19 tagállamának ipari termelése. Elemzők
a márciussal megegyező értéket, 0,4 százalékos emel-
kedést vártak.

Havi összevetésben a tőkejavak termelése 1,4 szá-
zalékkal, az energiáé 3,2 százalékkal, a tartós fogyasz-
tási cikkeké 3,4 százalékkal, a félkész termékeké pedig
0,8 százalékkal nőtt, míg a nem tartós fogyasztási ter-
mékek előállítása 0,3 százalékkal csökkent.

Éves összevetésben, naptári kiigazítással számolva,
39,3 százalékkal nőtt az euróövezet ipari termelése áp-
rilisban. Elemzők gyengébb, 37,4 százalékos felpatta-
násra számítottak a márciusi 11,5 százalékos
emelkedés után. A tartós fogyasztási javak termelése
látványos ütemben, 117,3 százalékkal, a tőkejavaké
65,4 százalékkal, a félkész termékeké 38,7 százalékkal,
a nem tartós fogyasztási javaké 15,4 százalékkal, az
energiáé pedig 14,4 százalékkal ugrott meg.

Tavaly március után április volt a második hónap,
amikor a koronavírus-járvány robbanásszerű terjedése

miatt elrendelt szigorú korlátozások gyakorlatilag meg-
bénították a gazdaságot. Az ipari termelést tekintve ez
volt a járvány legrosszabb hónapja, éves összevetésben
28,7 százalékos, havi szinten pedig 19,1 százalékos
visszaesést mértek. Az Európai Unió 27 tagállamában
márciushoz képest 0,5 százalékkal, tavaly áprilishoz
viszonyítva pedig 38,7 százalékkal bővült az ipari ter-
melés. Márciusban havi szinten 0,8 százalékos, éves
összehasonlításban pedig 11,5 százalékos növekedést
mértek az unióban.

Tavaly áprilishoz képest az ipari termelés a legna-
gyobb mértékben, 79,5 százalékkal Olaszországban
nőtt, majd Szlovákia következik 69,1 százalékkal, Ro-
mánia 64,5 százalékkal, valamint Magyarország 59,2
százalékkal.

Havi összevetésben Belgiumban nőtt legerősebben
az ipari termelés áprilisban, 7,4 százalékkal, majd
Málta következik 5,6 százalékkal és Észtország 4,4
százalékkal. A legnagyobb csökkenést Dániában mér-
ték, 3,8 százalékosat, majd Magyarország következik
3,2 százalékkal és Litvánia 2,4 százalékkal.

A legnagyobb euróövezeti gazdaságban, Németor-
szágban éves összevetésben 33,0 százalékkal, a máso-
dik legnagyobb gazdaságban, Franciaországban pedig
45,0 százalékkal nőtt az ipari termelés áprilisban. Havi
szinten viszont Németországban 0,3 százalékos csök-
kenést mértek, Franciaországban pedig stagnálást.
(MTI)

A vártnál erősebben teljesített 
az euróövezet ipara áprilisban

A hétvégi nyolc alsó-ausztriai eset után Bécs-
ben további 22 fertőzöttnél mutatták ki a ko-
ronavírus Delta nevű variánsát – közölte
hétfőn az osztrák oe24 hírcsatorna.

Az újonnan igazolt bécsi esetekből mindazonáltal
jelenleg már csak öten betegek, hiszen a mutánsok be-
azonosítása minimum 10-14 napot vesz igénybe.
Mindegyikük külföldi utazásról tért vissza, és sokan
közülük megfertőzték az egész családot. Az egészség-
ügyi hatóságok további 35 gyanús esetet vizsgálnak.

Az eredetileg Indiában felfedezett Delta variáns
szakértők szerint 40-60 százalékkal fertőzőképesebb,
mint az eredeti koronavírustörzs, illetve annak korábbi
mutánsai. Éppen ezért Ausztria már április végén beuta-
zási tilalmat rendelt el az Indiából érkező repülőgépekre,
és ezt június elsejétől – a Delta variáns szigetországi ter-

jedése miatt – Nagy-Britanniára is kiterjesztette. Viro-
lógusok óva intenek, hogy „lám, az utazási korlátozások
ellenére is felütötte fejét az agresszívebb Delta variáns”,
és felszólítanak arra, hogy mindenki legyen körültekintő
a társas kapcsolataiban, és továbbra is tartsák be a még
érvényben lévő járványügyi korlátozásokat, elsősorban
a zárt terekben előírt maszkviselést.

Ausztriában az elmúlt 24 órában 112 embernél iga-
zolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta
648 732 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápol-
tak száma jelenleg 307, az intenzív kezelésre szorulók
99-en vannak. A fertőzés okozta betegség (Covid-19)
szövődményeibe az elmúlt napon egy ember halt bele,
a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 10 662-re
emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 
634 123. (MTI)

Koronavírus 
Bécsben 22 esetben azonosították be 

a Delta vírusvariánst

A Nemzeti Liberális Párton (PNL) be-
lüli választási kampány nem érinti a
Florin Cîţu liberális miniszterelnök ve-
zette kormány stabilitását, a PNL kiáll
saját kormánya mellett, és testületi-
leg elutasítja az ellenzék bizalmatlan-
sági indítványait – közölte Ludovic
Orban pártelnök hétfőn a PNL vezető-
ségi ülése után.

Mint mondta, a PNL egyhangúlag döntött
a párt törvényhozóinak mozgósításáról és
arról, hogy mind az európai beruházásokért
felelős miniszter elmarasztalását célzó, a
héten napirendre kerülő úgynevezett „egy-
szerű indítvány”, mind a kormány egészének
leváltását kezdeményező, jövő héten beter-
jesztendő bizalmatlansági indítvány esetében

elutasítja az ellenzék kezdeményezéseit. 
A pontosításnak a párton belüli feszültsé-
gek kölcsönöznek jelentőséget, Ludovic
Orban pártelnök és a „Cîţu-tábor” hívei
ugyanis kölcsönösen árulással vádolják
egymást.

A párt végrehajtó bizottságának hétfői
ülésén médiaértesülések szerint Robert 
Sighiartău, a párt főtitkára azzal gyanúsí-
totta meg Orbant, hogy – Liviu Dragnea volt
szociáldemokrata pártelnökhöz hasonlóan –
saját kormányának megbuktatását fontol-
gatja a párton belüli hatalma megőrzése ér-
dekében.

Másik kritikusa, Florin Roman, a PNL al-
elnöke a nyilvánosság előtt is bírálta Orbant.
Szerinte „feláldozta” a párt érdekeit azért,

hogy legalább a képviselőház elnöki tisztsé-
gét megszerezhesse magának, miután a koa-
líciós partner USR-PLUS szövetség nem
egyezett bele, hogy ő maradjon a miniszter-
elnök.

Roman szerint Orban elárulta a – Románia
fejlesztésével kampányoló – párt 1300 pol-
gármesterét, amikor a tisztségek elosztásánál
átengedte a koalíciós partnereknek a fejlesz-
tési, az európai beruházásokért felelős és a
közlekedési minisztérium vezetését.

A PNL újabb mandátumra pályázó elnöke
szerint azonban az akkori tárgyalódelegáció
– jelenleg Cîţut támogató tagjai – követtek el
árulást tavaly decemberben, amikor „magára
hagyták” a koalíciós tárgyalásokon. Orban
szerint így is teljesítette azt a megbízatást,

hogy a PNL-nek parlamenti súlyával arányos
kormányzati jelenlétet „harcolt ki”.

A személyeskedésig menő vádaskodások
két hete éleződtek ki a nagyobbik román kor-
mánypártban, amikor Florin Cîţu miniszter-
elnök bejelentette: ő is megpályázza a PNL
elnöki tisztségét.

A PNL szeptember 25-ére hívta össze tiszt-
újító kongresszusát.

A tavalyi választásokon győztes, de ellen-
zékbe kényszerült Szociáldemokrata Párt
(PSD) bejelentette, hogy jövő héten bizalmat-
lansági indítványt terjeszt be a jobbközép ko-
alíciós kormány megbuktatása érdekében.

Az ellenzéknek 32 szavazat hiányzik a 465
tagú román parlamentben ahhoz, hogy le-
váltsa Florin Cîţu kormányát. (MTI)

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) kiáll a Cîţu-kormány mellett



ADÁSVÉTEL

ELADÓK süldők. Tel. 0740-463-935,

0265/320-382. (12062-I)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-

sárolnék. Az elszállítását és forga-

lomból való törlését vállalom. Tel.

0748-882-828. (12172-I)

LAKÁS

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a

November 7. negyedben. Ára:

59.900 euró. Tel. 0744-966-747. (-I)

ALBÉRLETBE kiadó bútorozatlan

garzonlakás. Tel. 0749-425-152.

(12056-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalag-
függönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11908)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Bár-
milyen munkát vállalunk. Cégünk
garanciás munkát vállal. Tel. 0742-
734-062, Krisztián. (12110-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést és tetőja-
vítást. Dolgozunk cseréppel, fémcse-
réppel. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0757-538-910.
(12035)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (12027-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőfel-
újítást, Lindab lemezből tetőkészítést és
bármilyen munkát. Tel. 0754-553-856,
Jani. (12099)

VÁLLALUNK tetőfedést, bádogos-
munkát, csatorna- és lefolyókészítést,
felszerelést. Tel. 0752-468-860. 
(11805-I)

KERESEK egy idős hölgy mellé
megbízható, nem dohányzó gondo-
zónőt. Tel. 0265/269-298, 0365/439-
221, 14-18 óra között. (12173-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
BALÁS BARNA CSABA 

az Elektromaros volt dolgozója
életének 87. évében, folyó hó 13-
án visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. Temetése folyó hó 15-én 13
órakor lesz a református temető-
ben. 

A gyászoló család. (12169-I)

Ezennel tudatjuk, hogy 
KISS MAGDOLNA 

a Sportiskola 
volt főkönyvelőnője 

hamvait június 16-án, szerdán 14
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben.
Kérjük a résztvevőket, hogy tisz-
teletük jeléül, ha szeretnének,
egy szál virágot hozzanak ko-
szorú helyett. Köszönjük. 

A gyászoló család. (12174-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
MAROSVÁSÁRHELYICÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA
alkalmaz ASZTALOSOKAT, ÁCSOKAT 15 eurós órabérrel. Tel.
0762-986-532. (22639-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Romániában 16 százalékkal
haladta meg az idei első ne-
gyedévben az átlagnyugdíj
értéke a tavalyi első negyed-
évit – közölte hétfőn a sta-
tisztikai intézet.

Az első negyedévben 5,099 mil-
lió nyugdíjas volt, 24 ezerrel keve-
sebb, mint a tavalyi negyedik
negyedévben. Az átlagnyugdíj ér-
téke – ami magában foglalja a kie-
melt nyugdíjakat is – 1650 lej volt,
ami 227 lejjel nagyobb a tavalyi
első negyedévben jegyzett 1423
lejnél.  Az állami nyugdíjalapból
fizetett öregségi járandóság átlag-
értéke 1597 lej volt, ami a nettó át-

lagbér 54,6 százalékát tette ki. Az
első negyedévben az infláció fi-
gyelembevételével kiszámolt
nyugdíjak reálértéke 1,3 százalék-
kal csökkent a tavalyi utolsó ne-
gyedévhez mérten.

Átlagban 9 nyugdíjas jutott 10
dolgozóra, de egyes megyékben
jelentős eltérések vannak ezt az
arányt tekintve. A gazdaságilag
fejlettebb Bukarest melletti Ilfov
megyében például 4 nyugdíjas ju-
tott átlagban 10 dolgozóra, a gaz-
daságilag fejletlenebb, szintén
dél-romániai Teleorman megyében
pedig 16 nyugdíjas jutott 10 dol-
gozóra. (MTI)

16 százalékkal nőtt 
az átlagnyugdíj 

Az első négy hónapban 2,332
milliárd euró külföldi közvet-
len tőkeberuházás érkezett a
romániai gazdaságba, ebből
2,199 milliárd eurót tett ki a
tulajdonosi részesedés és
133 millió eurót a vállalat-
csoportokon belüli hitelek –
közölte hétfőn a Román
Nemzeti Bank.

Tavaly egész évben 60 százalék-
kal, 1,921 milliárd euróra csökken-
tek a külföldi közvetlen
tőkebefektetések az előző évben

jegyzett 4,849 milliárd euróhoz ké-
pest. A jegybank szintén hétfőn kö-
zölte, hogy Románia folyó fizetési
mérlegének hiánya az első négy
hónapban több mint kétszeresére
nőtt a tavalyi év azonos időszaká-
hoz mérten. Januártól április vé-
géig a folyó fizetési mérleg hiánya
elérte a 4,710 milliárd eurót, egy
éve 2,274 milliárd euró volt. Ta-
valy egész évben a román folyó fi-
zetési mérleg hiánya 10,98
milliárd euró volt, 500 millió eu-
róval több a 2019-esnél. (MTI)

2,332 milliárd euró külföldi
közvetlen tőkeberuházás 

érkezett a gazdaságba

Az egyetem huszadik jubileumi évének kere-
tében Erdély aktuális és jövőbeni kihívásaival
foglalkozó bölcsészet- és társadalomtudomá-
nyi könyvek megjelentetésére hirdet nyílt pá-
lyázatot a Sapientia EMTE Scientia Kiadója.
Pályázni 200–250 oldalas kéziratokkal lehet
2021. december 15-éig elektronikus formá-
ban.

Olyan kéziratokat várnak, amelyek a 21. századi er-
délyi léthelyzettel összefüggő sajátos problémákat vet-
nek fel és tárgyalnak (regionalitás, lokalitás, globalitás,
digitalizáció, liminalitás, marginalitás, transznacionális
migráció, határtapasztalat, identitás, interkulturalitás,
átmenetek, köztesség, két- és többnyelvűség, válság és
változás, kihívások és perspektívák stb.)

* a régi/új erdélyi kérdések újszerű kontextusba való
helyezésével,

* a kortárs irodalmi és filmes társadalomreprezen-
tációk, aktuális nyelv-, kultúra-, média-, kommuniká-

ció-, fordítás- és oktatástudományi témák eredeti
módon való problematizálásával és/vagy

* ezek inter- vagy multidiszciplináris megközelítésével.
Pályázni magyar nyelvű, tudományos igénnyel meg-

írt, kész kézirattal lehet – a tudományos igény a tarta-
lomra, szerkezetre, a szakmai szempontból megfelelő
dokumentáltságra vonatkozik, stílusa lehet szabadabb,
esszéisztikus vagy más, a bölcsészet- és társadalomtu-
dományi művekben alkalmazott szerzői stílus. A pá-
lyázók köre nem korlátozódik erdélyi szerzőkre: bárki
benyújthat pályázatot, aki a vázolt kérdésekkel tudo-
mányos szinten foglalkozik.

További részletek és a pályázat teljes felhívása az
egyetem oldalán olvasható, ugyanitt megtalálható a
szükséges pályázati iratok teljes listája: www.sapien-
tia.ro. További információkért érdeklődni lehet e-mai-
len a scientia@kpi.sapientia.ro címen vagy telefonon
a 0722-527-135-ös számon.

21. századi társadalmi kérdésekkel foglalkozó
könyvek kiadására hirdet nyílt pályázatot 

a Sapientia EMTE kiadója

Lejárt június 11-én a területalapú
egységes kérelmek benyújtásának ha-
tárideje, beleértve azt az időszakot is,
amely alatt késedelmi szankció felszá-
molásával fogadták az igényléseket. A
Mezőgazdasági Kifizetési és Interven-
ciós Ügynökség (APIA) hétfői tájé-
koztatása értelmében március 1-je és
június 11-e között 815.291 agrártámo-
gatási kérelmet nyújtottak be a gaz-
dák, összesen 9.941.867,01 hektár
területre. Összehasonlításképpen ta-
valy 826.964 igénylést jegyeztek
9.814.937,39 hektár területre, tehát a
kérelmek száma 11.673-mal csökkent,
a terület nagysága azonban, amelyre tá-
mogatást igényeltek, 126.929,62 hektárral nőtt. Ezek
a számok is igazolják az elmúlt években észlelt ten-
denciát, miszerint egyre több gazda ismeri fel a társulás

és a földterületek összevonásának fontosságát a haté-
konyabb és ezáltal jövedelmezőbb munka érdekében –
hangsúlyozzák az APIA szakemberei. (Agerpres)

815.291 agrártámogatási kérelmet 
nyújtottak be

GONDOZÓNAK beállok elárvult, idős, 60-70
életév közötti marosvásárhelyi férfi mellé.

Főzök, mosok, takarítok, orvosi előírás
szerint ellátok beteget, 

mert asszisztensnő vagyok.
Olyan beteg mellé, aki szobát tud biztosítani,
és van nyugdíja, hogy fizesse a munkámat.

Elérhetőségem: 
este 7 órakor a 0365-438-053-as

telefonszámon, vagy üzenetet, levelet várok
a Belşugului (Vágóhíd) utca 1.  szám alatti

postaládába.
Minden jelentkezőt meglátogatok. (12167-I)

Pontosítás 
a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér 

június 8-án, kedden, illetve június 12-én, szombaton megjelent
álláshirdetése kapcsán: 

– a gépészi (maşinist agregat) állásra a dosszié benyújtásának
határideje június 17., 16 óra. A versenyvizsga időpontja: június 23.,
10 óra.
– a pénzügy-könyvelési szakellenőri állásra a dosszié
benyújtásának határideje június 29., 16 óra. A versenyvizsga
időpontja: július 2., 10 óra.

Bővebben a www.transylvaniaairport.ro honlapon 
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon. 

Fotó: Antalfi Imola (archiv)



12   NÉPÚJSÁG ___________________________________________ KÖZLEMÉNY –REKLÁM _________________________________________ 2021.június15.,kedd

Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakultrendkívüli
egészségügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjukhirdetőink

figyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnakaszerkesztőségben,
anepujsag.roweboldalonlevő

onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.

Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 

Hirdetőink figyelmébe!

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801

• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404

• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928

• Aquaserv:

- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 

- közönségszolgálat - 0265/208-888

- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

koporsók, kellékek, - 0745-606-215  

koszorúk - 0745-606-269 

és halottszállítás - 0758-047-604

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 

állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 

Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


