
Egyre gyakrabban kerül szóba a tervezett Marosvásárhely–
Németvásár (Târgu Neamţ) közötti, Erdélyt Moldovával ösz-
szekötő autópálya építése, ami azonban érzékenyen érinti
Nyárádszeredát. Az önkormányzat továbbra sem tesz le arról
a szándékáról, hogy megváltoztassa a nyomvonalat.

Több mint egy hónapja járt Nyárádszeredában Tánczos Barna környe-
zetvédelmi miniszter. Az önkormányzat bemutatta az általa javasolt vál-
tozatot, amely némiképp módosítaná a tervezett A8-as autópálya
nyomvonalát, hogy az ne szelje át a kisvárost, hanem kerülje ki. Azontúl,
hogy lakóházak lebontását is előírja az eredeti tervezet, a lakosság nyu-
galmát is megzavarná az állandó átvonuló gyorsforgalom, továbbá

Egyenesen a csapdába
Az utóbbi időben süt az optimizmus a kormányfő nyilatko-

zataiból. Nem csoda, hiszen párton belüli választási kampány-
ban van, a liberálisok tisztújításra készülnek az ősszel.
Azonban a szép szólamokat alátámasztó adatok mögötti gaz-
dasági helyzet valójában sokkal rosszabb, mint amilyennek le-
festi, és ez az év végére csapdába ejtheti nemcsak őt, hanem a
pártját és a koalíciót is.

Az optimista szólamok a költségvetési adatokkal vannak ki-
bélelve; az államháztartás helyzete látszólag javul, hiszen ta-
valyhoz képest nagyobbak a bevételek, és a költségvetési hiány
is alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Csakhogy a múlt évvel
való összevetés nagyon csaló, mert tavaly ilyenkor épp a padló
alatt volt a gazdaság a járvány miatt bevezetett karantén kö-
vetkeztében, és annál a tetszhalott állapotnál nem ügy jobban
teljesíteni. Valójában sokkal jobban kéne, mint ahogy sikerül.

A baj akkor látszik, amikor szemügyre vesszük az államadós-
ság alakulását. Az év első négy hónapjában 27,5 milliárd lej
hitelt kellett felvegyen a kormány, hogy fedezni tudja a kiadá-
sait. Az egész évre 85 milliárdnyi hitelfelvételt terveztek, de
ebben az iramban az esztendő végére 110 milliárd lenne a
valós hiteligény. Vagy nagyon rosszul számoltak a költségvetés
tervezésekor, vagy sokkal rosszabbul teljesít a gazdaság, mint
várták volna.
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Székelytompa már most forgalmi csomópont – az autópálya le- és felhajtójának megépítésével tovább nő majd itt a forgalom 

El kell majd terelni a nagyobb forgalmat
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„Boldog vagyok,
hogy színész
lehettem...”
Az arany- és gyémántdiplomás szín-
művészeket, valamint a telt házas kö-
zönséget Gáspárik Attila, a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
igazgatója, az est szervezője és cere-
móniamestere, majd Balási András, a
művészeti egyetem rektorhelyettese
üdvözölte. 
____________4.
Könyvbemutató
a Teleki Téka
udvarán
Álmos nyári délutánokon, estéken egy
hűvös szobában érdekes olvasnivalót
kínál A Maros megyei magyarság tör-
ténetéből című 400 oldalas, 18 szerző
20 tanulmányát tartalmazó kötet, ame-
lyet június 24-én mutattak be a Teleki
Téka udvarán. A Mentor Könyvek
Kiadó szép kivitelezésében megjelent
tanulmánykötet nagyon változatos te-
matikát ölel fel.
____________6.
XVIII. Kárpát
Meditop Kupa 
2021-ben Marosvásárhelyen a Szász
Albert Sportlíceum adott otthont az
immár hagyományos, XVIII. Kárpát
Meditop Kupa  nemzetközi női kézilab-
datornának, amelynek fő támogatója a
Meditop Gyógyszeripari Kft., míg a
torna fővédnöke Orbán Viktor, Ma-
gyarország miniszterelnöke. 
____________9.Gligor Róbert László



Július 7-én, szerdán 18 órától a János vitéz, 9-én, pénte-
ken 18 órától a Csipkerózsika, 11-én, vasárnap délelőtt 11
órától a Varázstükör, 14-én, szerdán 18 órától a Gabi és a
repülő nagypapa, míg 16-án, pénteken 18 órától újra a
Csipkerózsika látható a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és

Gyermekszínházban. A mesejátékokat a – mindkét esetben
a belső udvaron megtekinthető – Csipkerózsika kivételével
a színház nagytermében lehet megnézni. A helyek száma
korlátozott, ezért telefonos foglalás szükséges a 0740-566-
454 mobilszámon naponta 9–13 óra között.

IDŐJÁRÁS
Változóidő
Hőmérséklet:
max.240C
min. 130C

5.,hétfő
A Nap kel 

5 óra 36 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 18 perckor. 
Az év 186. napja, 

hátravan 179 nap.

Méltó emléket állítanak
Tompa Miklósnak és Mende Gabynak 

Az egykori neves rendezőnek és színházalapítónak,
Tompa Miklósnak és feleségének, a szintén nagy hírű szí-
nésznőnek, Mende Gabynak állítanak méltó emléket Ma-
rosvásárhelyen. Gyermekük, Tompa Gábor színházi
rendező, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója
kezdeményezésére július 8-án, csütörtökön 11 órakor a
marosvásárhelyi katolikus temetőben avatják fel a két sze-
mélyiség sírján (az alsó kápolna mellett) elhelyezett bronz-
portrékat és emléktáblát. A megemlékezésen a
hozzátartozók mellett a színházi élet képviselői és egyházi
személyiségek is részt vesznek.

Oltásmaraton Jedden
Július 15-én 14 órától koronavírus elleni oltásmaraton lesz
a jeddi kultúrotthonban. Bárki jelentkezhet előjegyzés nél-
kül, hogy megkapja a Pfizer-védőoltást. Az emlékeztető ol-
tásra három hét múlva kerül sor.

Megnyitották a transzfogarasi utat
Június 28-ától megnyitották a Bâlea-vízesés és a Bâlea-tó
közötti szakaszt minden típusú jármű számára. A turista-
forgalom éjszaka nem, csupán reggel 7 órától 21 óráig en-
gedélyezett. Idén a csapadékos időjárás miatt az előző
évekhez képest magasabb lett a jeges hóréteg, és nem tu-
dott időben megolvadni. A jelek szerint a hőmérsékleti ér-
tékek megemelkedésével sikerült járhatóvá tenni a
Bâlea-vízesés és a Piscul Negru közötti útszakaszt, így
azok, akik a Déli-Kárpátokat átszelő magashegyi átkelő
vonzó tájaira szeretnének kirándulni, immár megtehetik.

Hétfőtől belépőt kell váltani
a Víkendre

Július 5-től működik a beléptetőrendszer a marosvásárhe-
lyi Víkendtelepen, tehát hétfőtől már jegyet kell váltani. A
belépő ára nem változott, felnőtteknek 7 lej, gyermekek-
nek, nyugdíjasoknak, hátrányos helyzetűeknek 3,5 lej.
Ahhoz, hogy a fürdőzés biztonságos körülmények között
történjen, fürdés előtt kötelező a zuhanyzás. A strandolók
száma nem lehet több, mint a teljes kapacitás 70 száza-
léka.

Heti két nap lesz nyitva
az ócskapiac

Heti két alkalommal, kedden és vasárnap 7.30 és 15 óra
között tart nyitva ezután a marosvásárhelyi ócskapiac. A
július 1-jétől érvényes lazító intézkedések nyomán újranyit-
hatnak a vásárok és ócskapiacok. Így július 4-én – több
mint 1 év kihagyás után – a marosvásárhelyi ócskapiac
újra megnyitotta kapuit a Lovasság (Călăraşilor) utca 107.
szám alatt (a volt kaszárnya udvarán).

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma EMESE és SAROLTA,
holnap CSABA napja.

Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

6,31,25,18,11+3 NOROC PLUS: 711085

21,32,16,40,22,3 SUPER NOROC: 4 5 8 2 4 3

16,27,42,18,46,24 NOROC: 0680555

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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negatívan érintené az önkormányzat városfejlesztési stra-
tégiáját, valamint a tervezett magánbefektetéseket is. Ezért
akarja elérni a városvezető, hogy a nyomvonal egy enyhe
kanyart tegyen a tervezett nyárádszeredai le- és felszálló-
csomópont után, és a települést a déli oldalon kerülje ki. Ez
számos aggodalmat feloldana, nem akadályozná több ter-
vezett beruházás kivitelezését, ugyanakkor semmivel sem
károsabb a környezetre, mint az eredeti nyomvonal meg-
építése. A városvezető szerint az sem valós állítás, hogy 168
millió eurós többletkiadást jelente a megváltoztatott nyom-
vonal kivitelezése, ezzel egyesek csak a módosítást szeret-
nék megakadályozni. A számos kérvényezés és bukaresti
kopogtatás után annyit sikerült elérni, hogy a szállításügyi
minisztérium alárendeltségébe tartozó, a közúti infrastruk-
túráért felelős országos hatóság (CNAIR) idén már hajlandó
volt megkérdezni a szeredaiaktól, hogy miért is rossz nekik
az eredeti nyomvonal megépítése.

Tizenegy pontban válaszoltak
Ez a levél már azelőtt megérkezett, mielőtt a környe-

zetvédelmi miniszter a kisvárosba is ellátogatott. „Ezt úgy
értelmezzük, hogy bekerültünk az intézmény komfortzóná-
jába, mert azt kérték, alapozzuk meg az igényeinket, ma-
gyarázzuk meg, miért sérti Nyárádszereda fejlődését az
általuk tervezett útvonal, milyen beruházásokat akadá-
lyozna meg. Azaz ne csak érzelmi alapon, tizenkét ház le-
bontásával, hanem fejlesztési szempontból is érveljünk” –
fejtette ki lapunknak Tóth Sándor polgármester. 

Azóta az önkormányzat elkészítette a válaszát, amelyben
negyvenegy oldalon, tizenegy pontban foglalta össze fenn-
tartásait. Ezek egy része mezőgazdasági beruházásokról
szól. Például a Gabriella tejfeldolgozó gyár annyira kinőtte
magát, hogy nem fér a város belterületén, ahol jelenleg mű-
ködik, így kiköltözne a külterületre. Ehhez rendelkezésére
áll egy tágas, tízhektáros saját terület, amelyet éppen ketté-
szelne az autópálya nyomvonala. Továbbá már meglévő
vagy éppen létesítés előtt álló, engedélyezett mezőgazda-
sági beruházásokat is ellehetetlenítene a beruházás. A jövő-
ben a még üresen álló zónákra figyelne az önkormányzat
az építkezések során. Mivel ma a gyerekek már a Székely-
földi Labdarúgó Akadémia helyi alközpontjában tanulnak
focizni, a szentannai városrészen üresen maradt az egykori
focipálya, ami a város tulajdonában van. Itt is szívesen lát-
nának fiataloknak épülő tömbházlakásokat.
A tervezett ipari parkot is negatívan érinti,
ha az eredeti nyomvonal valósul majd meg.

Környezeti indokokat is felsoroltak a
szeredaiak válaszukban. Már javasolták a
Vécke-csatornának öntözőcsatornává való
alakítását, ami nagyon sokat segítene a helyi
és általában a nyárádmenti virág- és zöld-
ségtermesztőknek. A Kis-Nyárád ismét igen
értékessé vált ökológiai szempontból. Ro-
mánia 11 millió euróért vásárolt és telepített
vissza az országban hódokat. Az elszaporo-
dott vízi rágcsálók már itt is jelen vannak.
Az autópálya eredeti nyomvonala sokkal
károsabb volna a környezetre, mint a módo-
sított szakasz, ugyanis az helyenként „lepa-
dolná” a vízfolyást, hogy helyet engedjen a
sztrádának, ellenben Nyárádszereda javas-
lata szerint az út erdőszéleken, bokros terü-
leteken épülne, szándékosan úgy jelölték ki,
hogy erdős területeken ne vonuljon át.
A kérdés nincs lezárva

Az önkormányzat válaszára semmi reak-
ció nem érkezett. Ami a mindenképpeni ter-
vezést illeti, az idén a szeredaiak csak annyit
láttak, hogy a tavasz folyamán egy cég ta-
lajmintákat vett a tervezett nyomvonalon,
de a polgármester szerint dolgoznak a ter-
vezők, hiszen júliusban le kell tegyék az
előtanulmányt a szállításügyi minisztérium
és a CNAIR asztalára. Azonban jó lenne –
és ezt szeretnék még időben elérni a szere-
daiak –, hogy ha a javaslataikat beépítenék
a dokumentációba, és már a módosított
nyomvonal jelenne meg tanulmányban,
hogy ne később, a kivitelezési fázisban kell-

jen újratervezni a szakaszt. Ezt mondja a logika. Ezért is
igyekeztek kellően megalapozni a CNAIR kérdéseire kül-
dött válaszukat, és valós, nem pedig kitalált vagy rögtönzött
érvekkel álltak elő – magyarázta az elöljáró.
Elkerülő út, forgalom és fejlődés

Közben a sztrádaépítés kérdését melegen tartják maga-
sabb szinten – legalábbis a politikai nyilatkozatok szintjén.
Nemrégiben a szállításügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy
2026-ig megépül a Nyárádtő–Nyárádszereda közötti 25 ki-
lométeres pályaszakasz. Ugyanis a tervezett A8-as autópá-
lya kezdő és zárószakaszait az EU járvány utáni
helyreállítási alapjaiból szeretné finanszírozni a kormány.
Ezt a bejelentést örömmel fogadta Tóth Sándor, hiszen
többször kijelentette: Szeredának nem az autópályával van
gondja, hanem a várost átszelő szakaszával. Pontosabban
onnan kezdődnek majd a gondok, ahol elkészül a le- és fel-
hajtó. És itt nemcsak az a kérdés, hogy innen merre halad
majd a nyomvonal, hanem az is felvetődik, hogy mi lesz
azzal a forgalommal, amelyet az autópálya (vagy egyáltalán
a le- és felhajtó) megépítése eredményez a kisvárosnak.
Ugyanis jelenleg a Marosvásárhely, Szováta, Erdőszent-
györgy és Szászrégen felé vagy az onnan erre tartó forga-
lomnak egyaránt át kell vonulnia a főtéren, viszont a jóval
nagyobb volumenű autóforgalom megbénítaná a főteret.

Amire az autópálya elér Székelytompa határába, addig
ezt a kérdést is meg kell oldania az önkormányzatnak. A
polgármester elmondta: elterelő utak építésére sem anyagi
alappal, sem területtel nem rendelkeznek, ezért a meglévő
mezőgazdasági utak korszerűsítésére gondolhatnak, azaz
ezeket kiszélesítve, a megyei utak műszaki mércéi szerint
újítanák fel. Az egyik út a város Marosvásárhely felőli be-
járatánál indul északkeletnek, majd a gátnál visszavezet a
Szováta és Szászrégen irányába forduló 135A megyei útra.
A másik út a tompai elágazásnál délnek fordul Demeter-
falva felé, a Véckén átkelve a nyárádszentannai és az and-
rásfalvi városrész külterületén haladna át, majd a város
Nyárádmagyarós felőli kijáratánál térne vissza a Bekecs,
Szováta és Székelyföld felé vezető 135-ös megyei útra. Ez
a két útvonal elvezetné a főtérről a forgalmat, és akarva-
akaratlan újbb beruházásokat és fejlesztéseket is hozna ma-
gával – előbb a meglévő fahíd helyébe vasbeton hidat
kellene építeni a Véckén át.

(Folytatás az 1. oldalról)
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A második oltást kihagyók
büntetését sürgetik
Németországban

Bírságot kell kiszabni a koronavírus elleni oltás má-
sodik adagját kihagyókra – sürgeti Németországban
több politikus és szakember hétvégi sajtóbeszámolók
szerint. Az oltási központok többségét üzemeltető
Német Vöröskereszt (DRK) tapasztalatai alapján az
utóbbi napokban csökkent az oltási hajlandóság. A
tartományi rangú fővárosban, Berlinben például az
esetek 5-10 százalékában nem jelenik meg az ol-
tásra jelentkező a második adag beadására lefoglalt
időpontban, és nem is törli az időpontot. Az egyik leg-
nagyobb gazdasági érdekképviseletet, a külkereske-
delmi, nagykereskedelmi és szolgáltatóipari
vállalkozásokat összefogó BGA-t különösen ag-
gasztja az oltási hajlandóság csökkenése, amely fé-
lelmeik szerint akár újabb járványhullámhoz és a
gazdaságot ismét megbénító lezárásokhoz vezethet.
A második oltást kihagyók pontos számáról vagy
arányáról egyelőre nincs hivatalos országos kimuta-
tás. (MTI)

Tíz európai párt közös
nyilatkozatot írt alá Európa
jövőjéről

Az Európai Unió (EU) tagországai tíz pártja, köztük
a Fidesz és a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) ve-
zetői pénteken fővárosaikban egy időben Európa jö-
vőjéről írtak alá közös nyilatkozatot, amelyben
kiállnak az EU eszméje mellett, de elutasítják az eu-
rópai szuperállamot – közölte Jaroslaw Kaczynski, a
PiS elnöke Varsóban. A dokumentumot azért fogal-
mazták meg, mert megkezdődött az Európa jövőjéről
szóló konferencia – mondta Kaczynski, hozzátéve,
hogy „ennek céljai és struktúrái nem világosak”. A
közös nyilatkozatban rögzített kezdeményezés támo-
gatást jelent mindazoknak, akik meg akarják őrizni az
európai hagyományt, az európai nemzeteket, ezek
sokszínűségét, és folytatni akarják az eddigi együtt-
működést, megőrizni a szabad mozgást, de az
egyéni szabadságokat és jogokat, a demokrácia
jogát is – indokolta meg a közös fellépést a PiS el-
nöke. (MTI)

Rendszeres brit–német
konzultációkról állapodtak meg

Rendszeres kormányközi konzultációkról állapodott
meg pénteken Boris Johnson brit miniszterelnök és
Angela Merkel német kancellár. Johnson a brit mi-
niszterelnökök vidéki rezidenciáján, a délkelet-angliai
Chequersben fogadta Merkelt. A tisztségéről ősszel
leköszönő német kancellár huszonkettedik alkalom-
mal látogatott Nagy-Britanniába azóta, hogy 2005-
ben Németország kancellárja lett; egyben ez volt az
utolsó hivatalos nagy-britanniai útja kormányfőként.
Johnsonnal tartott péntek délutáni közös sajtótájé-
koztatóján Merkel elmondta: látogatása jó alkalmat
teremtett arra, hogy Nagy-Britannia EU-tagságának
megszűnése (brexit) után a két ország új fejezetet
kezdjen kapcsolataiban, és sikerült megtalálni ennek
praktikus módját a két kormány rendszeres közvetlen
konzultációjáról született megállapodással. A Dow-
ning Street pénteki tájékoztatása szerint 2022-től a
brit és a német kormány éves rendszerességgel
együttes üléseket tart. (MTI)

Mindeközben az Európai Bizottság október közepére
vár a kormánytól stratégiát az államháztartás és az ál-
lamadósság gatyába rázására. Arról nem sok szó esett
az utóbbi időben, hogy tulajdonképpen az ország már
tavalytól elvileg túlzottdeficit-eljárás alatt áll a 
brüsszeli nagyfiúknál, csak azért nem voltak még ezen
a téren büntetőintézkedések, mert azokat ideiglenesen
felfüggesztették a járvány okozta rendkívüli gazdasági
helyzetre való tekintettel.

Ha így haladnak tovább, az év végére a kormánynak
jó eséllyel megszorító intézkedéseket kell bejelentenie.
Addigra éppen lejár a legnagyobb kormánypárton be-
lüli választási harc, és az új vezetőségnek kell majd el-
magyaráznia a tagság számára, hogy hónapokon
keresztül festették nekik szivárványszínűre a viharfelhő-
ket. Ha a kormányfő elveszítené a pártelnöki székért
zajló harcot, s ezt a balhét a nyakába varrják, valószí-
nűleg mehet munkát keresni a privát szférában. Ha vi-
szont elnyeri addig a pártelnöki széket, akkor a
presztízse csúszik majd rekordidő alatt a felhőkből a
föld alá. Akár neki, akár a valóságról mélyen hallgató
jelenlegi pártelnöknek és belső választási riválisnak kell
majd szembesíteni a pártot a várható népszerűtlen in-
tézkedések és az azokkal járó bizalomvesztés kilátásá-
val, és ez nagyon könnyen megágyazhat egy belső
politikai viharnak, ami a törékeny parlamenti többségű
koalíció túlélését is veszélyeztetheti.

Egyenesen a csapdába

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Köszönetet mondott budapesti látogatása előkészí-
téséért Ferenc pápa a vasárnap déli Úrangyala-
imádságot követő beszédében, amivel hivatalosan
bejelentette, hogy szeptember 12-én délután az 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zá-
rómiséjét koncelebrálja.

Ferenc pápa az apostoli palotáknak a Szent Péter térre néző
ablakából mondott, olasz nyelvű beszédében kiemelte: szívből
imádkozik mindazokért, akik látogatását szervezik és előké-
szítik. Hozzátette, hogy szeptember 12. és 15. között pásztori
látogatást tesz Szlovákiában.

Az eredetileg tavalyra tervezett 52. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszust (NEK), a pandémia miatt az idén szeptem-
ber 5. és 12. között rendezik meg Budapesten. A zárómisét
Ferenc pápa mutatja be a Hősök terén.

A pápa beszédét követően Matteo Bruni szentszéki szóvivő
közleményt adott ki, amelyben megerősítette, hogy Ferenc
pápa a polgári hatóságok és a püspöki konferenciák meghívá-
sára Budapestre látogat bemutatni a NEK zárómiséjét, majd
Szlovákiába utazik, ahol Bratislava (Pozsony), Presov (Eper-
jes), Kosice (Kassa) és Sastin (Sasvár) városokba látogat.

Részletes programot a Vatikán később közöl.
Ferenc pápa budapesti látogatásának hivatalos bejelentését

tavaly elhalasztották a NEK időpontjának későbbre halasztása
miatt. Az egyházfő idén március 8-án, az iraki látogatásából
hazatartó repülőúton beszélt arról, hogy Budapestre készül a
NEK utolsó napját záró misére.

Utoljára II. János Pál pápa járt Magyarországon 1996-ban.
Ferenc pápa 2019-ben a csíksomlyói búcsún mutatott be
misét. (MTI)

Ferenc pápa bejelentette, hogy szeptember 12-én
Budapesten bemutatja a NEK zárómiséjét

Romániában a 80 év feletti korosztály alig 22,4 szá-
zaléka kapott legalább egy adag koronavírus elleni
oltást, de az országos átlag sem sokkal haladja meg
a beoltható lakosság 28 százalékát – derült ki az ol-
tási kampányt koordináló országos bizottság
(CNCAV) által pénteken közölt, korosztályokra bon-
tott adatokból.

Az oltáskampány első hónapjában az egészségügyi alkal-
mazottakat, majd az áprilisig tartó második fázisban – a kie-
melt társadalmi rétegek mellett – a 65 év felettiek oltották, az
immunizációra azonban kizárólag az internetes előjegyzési
portálon lehetett feliratkozni. Áprilistól már bárki feliratkoz-
hatott az oltásra, június eleje óta pedig már előjegyzés nélkül
jelentkezhetnek koronavírus elleni oltásra az emberek.

Az országban így nem a súlyos szövődmények által veszé-
lyeztetett legidősebb, hanem a nyugdíjazáshoz közeledő vagy
frissen nyugállományba vonult, hatvanas éveiben járó korosz-

tály vezeti az átoltottsági statisztikát 37 százalékkal. Az or-
szágos átlagot meghaladó, 34 százalékban oltatta be magát az
ötvenes és hetvenes korosztály, illetve a negyvenesek (29,9
százalék).

A huszonévesek (23 százalék) és harmincasok (26,6 száza-
lék) átoltottsága átlag alatti.

A 19,3 millió lakosú Romániában eddig 4 millió 735 ezer
ember kapott legalább egy adag oltást, ami a beoltható, 12 év
feletti lakosság 28,2 százaléka. Az utóbbi héten átlagosan már
csak kilencezerrel emelkedett naponta a beoltottak száma, ami
a májusi immunizációs ritmus negyedét sem éri el.

Az európai uniós átlagtól messze elmaradó átoltottsági ada-
tok ellenére továbbra is visszaszorulóban van a járvány, amit
egyes szakemberek azzal magyaráznak, hogy az immunizáci-
óban a fertőzési gócpontoknak számító nagyvárosok járnak
az élen, az aktív korosztályok átoltottsága pedig nem marad
el az idősekétől. (MTI)

A 80 év felettiek negyede sem kapta meg
a védőoltást

Közzétette vasárnap az oktatási minisztérium az or-
szágos képességfelmérő vizsga végleges eredmé-
nyeit. A június 22-e és 25-e között tartott
vizsgasorozat résztvevőinek mintegy 77 százaléka
ért el 5-ös feletti átlagot, és 132 tanuló vizsgázott
színtízesre.

Az óvások elbírálása utáni eredmények szerint a vizsgázók
76,90 százaléka (94.629 tanuló) ért el 5-ös feletti átlagot, ami
0,10 százalékkal (103 tanuló) több az előzetesen közölt 76,80
százaléknál. A színtízesre vizsgázott tanulók száma ugyanak-
kor 120-ról 132-re nőtt az újrajavítás után.

Román nyelv és irodalomból 103.805 jelentkező (84 szá-
zalék) kapott legalább 5-öst, 482 dolgozatot 10-esre értékeltek
(ez 10-zel több, mint óvások előtt volt).

Matematikából 83.129 vizsgázó (67,40 százalék) kapott
legalább 5-ös osztályzatot, közülük 1505 diák 10-est (+66).

Anyanyelvből 7619 vizsgázó (95,9 százalék) kapott ötös
feletti jegyet, közülük 123-an 10-est (a 10-es dolgozatok
száma nem változott újrajavítás után).

Idén országszerte 20.268 óvást nyújtottak be a vizsgázók
az országos képességfelmérő első eredményeinek közzététele
után. Tavalyhoz képest nőtt az óvások száma (2020-ban
15.275 óvást jegyeztek), az előző évekhez viszonyítva azon-
ban csökkent: 2019-ben 21.509, 2018-ban 23.761 tanuló óvta
meg a jegyét.

A vizsgára feliratkozott 131.179 tanuló közül 123.122-en
jelentek meg a tudásfelmérőn, ami 93,9%-os részvételi arányt
jelent. Közülük 28.493-nak (23,10 százalék) lett 5-ösnél kisebb
az átlaga. Öt tanulót csalási kísérlet miatt kizártak a vizsgáról.

Július 5-e és 12-e között tartanak egy második szessziót,
hogy esélyt adjanak a vizsgázásra azoknak a nyolcadik osz-
tályt végzett tanulóknak is, akik az elsőn nem tudtak részt
venni, akár azért, mert karanténban voltak, akár más, orvosi
igazolással alátámasztott okból. Erre a szesszióra több mint
60-an iratkoztak fel – közölte a szaktárca.

A képességfelmérőn szerzett jegyek átlaga 80 százalékos
arányban számít bele a felvételi jegybe, a fennmaradó 20 szá-
zalékot az 5-8. osztály tanulmányi átlaga adja. (Agerpres)

A vizsgán részt vett tanulók 77 százaléka ért el
5-ös feletti átlagot
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Az Egyesült Államok áll az olyan provokációk mö-
gött, mint amilyent nemrégiben egy brit romboló
követett el az orosz területi vizeken a Krím közelé-
ben – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvi-
vője vasárnap a Rosszija 1 televíziónak nyilatkozva.

Peszkov szerint „a romboló ebben az esetben csak eszköze
volt a provokációnak”. Emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir
Putyin orosz elnök szerdai interaktív televíziós fórumán még
a lajstromszámát is elmondta fejből annak az amerikai felde-
rítő gépnek, amelyet előzetesen a helyszínre vezényeltek. A
szóvivő azt mondta, hogy a feladat a szűk keresztmetszetek,
gyengeségek kimutatása volt az orosz védelmi rendszerben,
akárcsak a válaszintézkedések megfigyelése.

Hangsúlyozta, hogy Oroszország „keményen” fog reagálni
az efféle „tudatos és jól megszervezett provokációkra”.

A Defender brit rombolót július 23-án az orosz fegyveres
erők figyelmeztető lövésekkel és bombavetéssel kényszerítet-
ték irányváltoztatásra az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krím
partjainak közelében.

Az orosz szóvivő konstruktívnak nevezte az orosz–ameri-
kai genfi csúcstalálkozót. Sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy
egy amerikai elnök belpolitikai okokból nem mondhat olyat,
hogy az Egyesült Államoknak jó kapcsolatok kellenek Orosz-

országgal. Peszkov a NATO-t a destabilizáció elemének ne-
vezte a kontinensen. Azt mondta, hogy a szövetséggel az ul-
timátumok nyelvén beszélni lehetetlen, de mégis szükség van
a párbeszédre. Törökországot hozta fel példának arra, hogy
Oroszország NATO-országokkal is tud konstruktív kapcsola-
tokat kiépíteni.

Az EU-ról szólva elmondta, hogy Berlin és Párizs párbe-
szédet kíván folytatni Moszkvával, de az unió „fiatal” tagjai
blokkolják ezt a kezdeményezést. Kifogásolta, hogy a balti ál-
lamok amerikai repülők és erők fogadásával fokozzák a fe-
szültséget a kontinensen.

A szóvivő azzal vádolta Ukrajnát, hogy törekvései a
minszki megállapodások „elmosódását” szolgálják, azokat
nem akarja végrehajtani. Ezt nevezte a rendezés fő problémá-
jának. Peszkov szerint elfogadhatatlan Kijev álláspontja, mi-
szerint Oroszország részese a Donyec-medencében zajló
konfliktusnak.

Moszkva a minszki megállapodások kezesének tekinti
magát.

Peszkov leszögezte, hogy Moszkva nem fog szemet hunyni
többmillió kelet-ukrajnai lakos szenvedése fölött, és továbbra
is humanitárius segélyt fog szállítani a régióba. (MTI)

A Kreml szerint Washington áll
a brit romboló provokációja mögött



Az arany- és gyémántdiplomás
színművészeket, valamint a telt
házas közönséget Gáspárik Attila, a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
igazgatója, az est szervezője és ce-
remóniamestere, majd Balási
András, a művészeti egyetem rek-

torhelyettese üdvözölte. Az intéz-
mény rektorának, Sorin Crişannak
a videóüzenetét követően Gáspárik
Attila elárulta: idén két évfolyam
arany- és gyémántdiplomásait hív-
ták meg, mert a tavaly a járvány
miatt nem lehetett megszervezni az
eseményt. Igazoltan hiányzik Ba-
logh András és Wellmann György,
Kovács Éva és Szugyiczky István,
előbbiek objektív okok miatt, utób-
biak jelenleg is próbálnak – mondta
az est moderátora, majd arra kérte
az arany- és gyémántdiplomás szín-
művészeket, hogy szóljanak pár
szót magukról, életpályájukról,
utóbbi éveikről.

Sorrendben elsőként Koszta
Gabriella szólalt fel, aki elmondta,
hogy 44 éve, 1977-ben hagyta ott a
temesvári színházat, és telepedett ki
Magyarországra, ahol különböző
színházaknál játszott, az utóbbi har-
minc évet a pécsi nemzeti színház-
nál töltötte, mellette pedig a
Jelenkor könyvkiadónál szerkesztő-
ként is dolgozott. Nyugdíjazása
után kezdte fordítói munkásságát:
kortárs román irodalmat fordít ma-
gyarra. Még mindig fellép, de rit-
kábban, mert most már megteheti,
hogy csak olyan szerepet vállaljon
el, ami igazán a kedvére való. –
Mindig nagy örömmel jövök haza,
volt szerencsém pár évet itthon
lenni, és örömmel tölt el, hogy ez a
kicsi, de nagyon igényes egyetem

milyen látványosan fejlődött, bő-
vült, sokkal több hallgatója van,
mint a mi időnkben, amikor csak
páran voltunk egy évfolyamon. Mi
azonban még találkozhattunk, be-
szélgethettünk Molter Károllyal, a
nagyon kedves Kemény Jánossal –
olyan fészek volt a főiskola, amely
valamennyiünknek életre szóló út-
ravalót adott. Gáspárik Attila – aki
mindegyik arany-, illetve gyémánt-
diplomásról felkutatott egy-egy ko-
rabeli kritikarészletet – hozzátette:
Koszta Gabriella irodalmi munkás-
sága olyannyira igényes, hogy a
kortárs román irodalom egyik leg-
nagyobb alakja, Mircea Cărtărescu
kizárólag vele fordíttatja alkotásait.

– 1947. április 17-én születtem,
felnőttem, eljöttem felvételizni, fel-
vettek – mondta Czegő Teréz. – El-
mentem Temesvárra, ott voltam 15
évig színésznő. Meghalt a férjem,
átmentem Magyarországra, három
évig Békéscsabán voltam, és 33 éve
Zalaegerszegen vagyok. Nagyon jól
érzem magam, semmit nem kérek,
de minden feladatot elvállalok. Egy
dolog jutott most az eszembe: fellé-
pés itt, a főiskolán, én a Néró anyját
játszom. Kovács György sosem
nézte meg az előadásokat, mindig
sétált a folyosón. Jövök le a szín-
padról, odajön, megkérdi: – Hogy
megy, Teréz? Mondom: – Jaj, mes-
ter, nagyon-nagyon jól megy! Mire
ő: – Fő a szerénység!

– Annak örülök, hogy 51 év után
még mindig van lehetőségem ját-
szani. Azt hiszem, ha nem játsza-
nék, bele is őrülnék, mert ez a
hivatásom, a küldetésem. A színész
ilyen, egy kicsit exhibicionista, nem
tehet róla, születési hiba. Boldog
vagyok, hogy színész lehettem, és
hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt a

pályát adta nekem. Igyekeztem
megfelelni, volt, amikor sikerült,
volt, amikor nem, de én mindent el-
követtem, hogy elnyerjem a közön-
ség szeretetét. Igazgató is voltam,
de az inkább optikai csalódás volt,
a rendszerváltás után kértek fel erre
a feladatra. A mai napig úgy érzem,
hogy el is tudtam volna vezetni a
színházat, hogyha hagyták volna
magukat. De nem hagyták magukat,
mindenki engem akart vezetni.
Egyedül voltam egy társulat ellen,
és amire kinyitottam a számat, ők
már elmondták, hogy én mit akarok
mondani, és mi a véleményem.
Gyönyörű vérnyomást szereztem.
Főnök koromban nagyon utáltak,
utána megint nagyon szerettek, de a
vérnyomásom megmaradt. Az élet
csodája, hogy sohasem a tehetséges
emberekkel van a probléma. Min-
dig azokkal van probléma, akik azt
hiszik magukról, hogy nagyon te-
hetségesek – mondta heveny felrö-
hejeket kiváltó visszaemlé-
kezésében Hajdú Géza.

– Aki elvégez egy ilyen egyete-
met, az soha az életben ne hagyja
ott a pályáját – vélte Selyem Ildikó.
– Én most sem tudok belenyugodni
ebbe. Soha nem felejtem el a főis-

kolai szerepeimet, a nyíltszíni tap-
sokat, majd azt, hogy mennyire iz-
gultam, amikor 19 év után ismét
színpadra léptem (Selyem Ildikót fi-
atalon felkérték, hogy egyetemi ok-
tató legyen a színművészetin, ezért
volt a hosszú szünet – a szerk.) egy
Kovács Levente által rendezett da-
rabban, és ha István István rögtö-
nözve nem segít, kihagyom a
nagymonológomat. De az biztos, ha
ismét fiatal lennék, nem maradnék
tanítani, hanem játszanék.

Bathó Idát utóbbi éveiről kér-
dezte Gáspárik Attila. A színmű-
vésznő elárulta, tíz évvel ezelőtti
infarktusa miatt már nem tud szín-
padra lépni. – Nagyon kedvesek
voltak velem a váradi színházban,
több szerepre is kiosztottak, próbál-
koztam, de sajnos nem ment, mert
alább nem adom. Versmondásra
mindig kapható voltam, kilenc ön-
álló műsorom volt, abban éltem ki
magam. A mai napig minden érde-
kel, teljes az életem, minden kicsi
zegzugát be tudom tölteni. Majd-
nem hatvan éve Nagyváradon élek,
ott teljesedett ki az életem, és onnan
parancsolt le a betegség, amelyet vi-
szek, de nem veszek tudomást róla.
Ebben az épületben, a Stúdió Szín-
házban azonban szó szerint a két
kezem munkája is benne van. 1956-
ban felvettek, 1962-ben talicskáz-
tunk. Az épület mögött nagyon
lejtett a föld, azt állandóan föl kel-
lett töltenünk, mert alattunk volt a
Securitate. Vigyázzatok, nagyon
gyenge földet tettünk alá! A hátsó
épületet mindig megnézem, amikor
idejövök, hogy megvan-e még.
Végül tettek oda egy támfalat.

– Ismét egy hatalmas karrier:
Szatmár, Marosvásárhely, Kolozs-
vár, színész, igazgató, egyetemi
tanár, előadó – mondta Boér Fe-
rencről Gáspárik Attila, aki arra
kérte a gyémántdiplomás színmű-
vészt, hogy foglalja össze pályájá-
nak elmúlt hat évtizedét. – Drága
szüleim, főleg édesanyám állan-
dóan elhoztak a Székely Színház
előadásaira, és ez olyan csodálatos
élményt jelentett, hogy szükség-
szerű követelménnyé vált, hogy be-
kerüljek ezek közé a drága
művészek közé, hogy ha van ben-
nem valami, akkor itt ki tudjam
tárni magamból. Akkor tíz osztály
után következett az érettségi, és én
16 évesen már ide jelentkeztem.
150-en felvételiztünk, 15-en kerül-
tünk be, és öten végeztünk. Szatmá-
ron egy csodálatos társulat volt, oda
szerződtem, 20 évig ott voltam. Ki-

neveztek igazgatónak is. Nem bán-
tam meg, mert nem voltam tola-
kodó, nem voltam irigy, szerettem a
kollégáimat és mindig arra töreked-
tem, hogy mindenki szerephez jus-
son, mindenki kapja meg a
fizetését, a prémiumait. Csodálatos
partnereim voltak, és soha nem
éreztem úgy, hogy nélkülöz a szín-
pad, mert ha nem volt feladatom,
akkor mondtam a verset. Rengeteg
előadásom volt, Ady Endre verseit
160-szor vittem színpadra. Aztán
megváltoztak a viszonyok, egy ki-
csit idő előtt léptem le a színpadról,
mert nem tudtam elviselni azt a mo-
dernizált színházat, ahol pisiltek a
színpadon, fogdosták egymást és
ilyesmik. Ez nem az én színházam.
Kiléptem, de még most is tudnék
játszani, hiszen az ilyen 18 éves szí-
nész már ritka – azaz fordítva.

Péterffy Lajos Gáspárik Attila
kérésére azt az esetet mesélte el,
hogy a helyi pártbizottság vegzálása
miatt hogyan lépett ki a sepsiszent-
györgyi színháztól, és ment át szí-
nésznek Brassóba.

Végül Kovács Levente rendező,
egyetemi tanár is bekapcsolódott a
beszélgetésbe forduló beszámo-
lókba, és mintegy az est végkövet-
keztetéseként megfogalmazta:
hatalmas kár és meggondolatlanság,
hogy az idős színészeket már nemi-
gen foglalkoztatják. – Azt hallottam
az egyik kollégától, aki színházve-
zetésre vetemedett, hogy számára a
40-42 év alattiak a színészek, a
többi nem az. Ahogy végignézlek
titeket, arany- és gyémántdiplomá-
sokat, nagyon jól el tudlak képzelni
benneteket egy társulatban, min-
denre volna szerepetek. Ehelyett azt
látom, hogy személyiségzavaros si-
hederek képzelik magukat színész-
nek, és az erdélyi magyar színház
az idősebb generációkat nem foglal-
koztatja. Kigolyózza, elfelejti őket.
Pedig az lenne az ideális, ha az idős
színművészeknek évente adnának
egy jó feladatot, a 24-től 40 éves
korig terjedő középréteget agyon-
dolgoztatnák, az időnként bekerülő
két-három fiatalt pedig odatennék,
hogy tanuljanak tőlük. És ebből
szépen, lépcsőzetesen kialakulna
egy jó társulat – mondta az anekdo-
tákban, színházi sztorikban, heveny
felkacagásokban gazdag, jó hangu-
latú esten Kovács Levente, majd az
esemény végén átadták az Arany- és
Gyémántdiplomákat, valamint az
egyetem jelképes kulcsait az ünne-
pelteknek.

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Vajda György

Átadták az Arany- és Gyémántdiplomákat a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen
„Boldog vagyok, hogy színész lehettem...”

Július 3-án, szombaton véget ért a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem fennállásának 75. évét ünneplő, hat napon át tartó
eseménysorozat. A programpontokban igencsak gazdag ren-
dezvénysorozat keretében péntek délben és este két jelentős
eseményen vehettek részt az érdeklődők: délben a marosvá-
sárhelyi várban a Drámapálya verseny díjátadójára került sor,
míg este 7 órától a Stúdió Színház előterében Aranydiploma-
osztó ünnepség vette kezdetét: a fél évszázaddal ezelőtt vég-
zett színészgeneráció tagjait – Koszta Gabriella, Czegő Teréz,
Selyem Ildikó és Hajdú Géza színművészeket – köszöntötték az
egyetem oktatói. Az 1970-ben és ‘71-ben végzett színművé-
szek mellett jelen volt Bathó Ida, Boér Ferenc és Péterffy Lajos is,
akiknek hatvanéves színészi pályájuk elismeréseként
Gyémántdiplomát adományozott az intézmény.
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A felsoroltakról és a felvételi
ütemtervéről kérdeztük dr. Szász
Leventét, a kar dékánhelyettesét. 

– Hogyan fog lezajlani a Köz-
gazdaság- és Gazdálkodástudo-
mányi Karon a felvételi?

– A karon magyar tagozatra 450
helyre jelentkezhetnek a diákok, ez
magába foglalja az alap-, illetve
mesterképzést is. A felvételinek ta-
valy óta az a különlegessége, hogy
teljesen online zajlik. Ez könnyebb-
séget jelent a felvételizők számára,
hiszen nem kell személyesen el-
jönni beiratkozni, illetve még egy-
szer a helyek visszaigazolásáért,
hanem minden teljesen online tör-
ténik, és otthonról kényelmesen
végrehajtható. Mindenféle kapcso-
lódó információ az egyetem és a kar
felületein megtalálható.

– Milyen képzések közül lehet
választani?

– Kolozsváron a Közgazdaság-
és Gazdálkodástudományi Kar ma-
gyar tagozatán úgy alakítottuk ki a
képzéseket, hogy a gazdaság min-
den fontos területét le tudjuk fedni.
Bármilyen terület iránt is érdeklő-
dik egy középiskolás vagy egy
egyetemi hallgató, meg tudja találni
azt a szakirányt, amely az ő érdek-
lődéséhez és személyiségéhez a leg-
jobban talál. Alapképzésen négy
magyar szakot indítunk az idén is,
az előző évekhez hasonlóan. Ez a
négy szakirány a gazdasági infor-
matika, a marketing, a mene-
dzsment, illetve a pénzügy és bank.
Alapképzésen 250 hellyel várjuk a
jelentkezőket, illetve további 50
távoktatásos hely is az érdeklődők
rendelkezésére áll. Ami kimagas-
lóan fontos a magyar tagozaton – és
bátorítunk is minden potenciális je-
lentkezőt, hogy használja ki –, hogy
az államilag támogatott helyek
száma rendkívül magas, a 250 alap-
képzéses helyből több mint 150 in-
gyenes. A mesterszakos képzések
esetében a 150 helyünk szintén több
mint fele államilag támogatott.
Mesterképzésen három szakirányra
lehet iratkozni: digitális marketing,
vállalkozásmenedzsment, valamint
vállalati pénzügyi menedzsment. A
jó eredményekkel elég nagy esély-
lyel be lehet kerülni az ingyenes he-
lyekre. Maga a felvételi időszak,
alap- és mesterképzésre egyaránt,
július 12-én kezdődik, és négy
napig lehet beiratkozni a képzése-
inkre. Miután kifüggesztik az ered-
ményeket, vissza is kell igazolni a
helyeket, majd csak ezt követően
derül ki, hogy milyen szakirányra
és milyen helyre jutott be a jelent-
kező.

– Milyen iratokra van szükség a
jelentkezéshez?

– Alapvetően a megszokott doku-
mentumokra van szükség, például
alapképzés esetében az érettségi
diploma vagy az azt helyettesítő
igazolás, születési bizonyítvány,
személyi igazolvány stb. Nem men-
nék bele teljesen a részletekbe,
ugyanis ezek megtalálhatók a hon-
lapunkon, a hu.econ.ubbcluj.ro
weboldalon, ahol a Felvételi menü-
pont alatt minden információ rész-
letesen megtalálható. Ha ezen
információk közül nem minden vi-

lágos, akkor az intézményünk szer-
vez magyar nyelven tájékoztató
eseményeket is, július 6-án és 7-én
tehetik fel kérdéseiket az alapkép-
zésre felvételiző középiskolások az
oktatóknak és azoknak, akik konk-
rétan a felvételi folyamat online le-
bonyolításával foglalkoznak.
Ugyanerre az eseményre a mester-
képzések kapcsán egy nappal ké-
sőbb, július 8-án kerül sor.
Mindhárom alkalommal 10 órai
kezdettel zoomos beszélgetésen
lehet kérdezni. Visszatérve a doku-
mentumokhoz, egy különleges do-
kumentumot azért kiemelnék. Van
egy motivációs esszé, amit meg-
adott témában el kell készíteni mind
az alapképzés esetében, mind pedig
a mesterképzés esetében. Ez egy
szakmai dokumentum, és a hivata-
los, adminisztratív dokumentumok
mellett ez is a felvételi részét ké-
pezi. Az erre adott osztályzat alap-

képzésen az elfogadott vagy eluta-
sított, ebben az esetben egy gazda-
sági témában kell írni egy rövid,
egyoldalas esszét. A végleges ered-
ményhez – az érettségi átlag és az
esszé mellé – még hozzáadódnak
azok a versenyeredmények, ame-
lyeket a diákok középiskolásként
elértek, ezekkel pluszpontokat lehet
szerezni. Többek között arról a ver-

senyről van szó, amelyet a közgáz
karon a középiskolásoknak szerve-
zünk, ez a középiskolások üzleti ta-
nácsadó versenye. Ezekkel a
pluszpontokkal és iratokkal lehet
online jelentkezni. Maga a jelentke-
zés végeredményben a dokumentu-
mok feltöltése a megadott felületre.

– Milyen lehetőségük van azok-
nak, akik elvégzik valamelyik
szakot?

– A lehetőségekről igazán pozití-
van tudok nyilatkozni. Ebben a te-
kintetben inkább a mesterképzésre
fókuszálnék, azonban az alapképzé-
sesekre is érvényes, hiszen remél-
jük, hogy az itt végzettek majd
később a mesterképzésen folytatják
a tanulmányaikat. A magyar mester-
képzéseinken négy évvel ezelőtt el-
indítottunk egy olyan programot,
amely lehetővé teszi a mesteris hall-
gatóinknak, hogy az oktatás mellett
a délelőtti órákban partner vállala-

tainknál dolgozhassanak. Megje-
gyezném, hogy a mesteris óraren-
dek úgy vannak összeállítva, hogy
oktatás csak délután van. Tehát ná-
lunk a mesterképzésen a hallgató-
ink munkaszerződéses, valós
vállalati gyakorlati tapasztalatra
tesznek szert, vagyis úgy kerülnek
ki a munkaerőpiacra, hogy egy-
szerre rendelkeznek az egyetemi
képzéssel (alap- és mesterképzés),
illetve már az első állásinterjún, a
végzés után, valós tapasztalatot tud-
nak felmutatni. Az elhelyezkedési
lehetőség ezzel kapcsolatban pedig
az a pozitív aspektus, hogy nincs
olyan mesteris hallgatónk, aki, ha
dolgozni szeretne, ezt ne tudná
megtenni. Jelenleg több mint 40
vállalattal dolgozunk együtt az er-
délyi régióból, ezek a vállalatok kí-
nálnak fel munkalehetőséget a
diákjaink számára. 

– Kiknek és miért ajánlja ezt a
szakmát, ezt az egyetemet?

– Amellett, hogy itt anyanyelven
lehet elsajátítani a gazdasággal kap-
csolatos legfontosabb tudást, isme-
reteket, külön kiemelnék két olyan
fontos aspektust, amely érv amel-
lett, hogy érdemes ezt a magyar ta-
gozatos közgazdászképzést
választani. Az egyik érv a nemzet-
közi versenyképesség. Annak elle-
nére, hogy a mi célkitűzésünk az,
hogy Erdély és a szűkebb régió szá-
mára képezzünk versenyképes gaz-
dasági szakembereket,
nemzetközileg is versenyképes
szakembereket szeretnénk képzeni.
Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi
porondon is megmérettettünk, és
olyan tudást, ismereteket, készsége-
ket szeretnénk átadni, amelyekkel a
világon bárhol megállják a helyüket
hallgatóink. Nem szeretném ezt a
nemzetközi versenyképességet csak
így a levegőben hagyni, ezért né-
hány adattal alátámasztom. Mind a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem,
mind a Közgazdaság- és Gazdálko-
dástudományi Kar rendszeresen jól
szerepel a nemzetközi rangsorok-
ban, és mindenféle nemzetközi
rangsor szerint Románia legjobb
egyeteme vagyunk a gazdasági kép-
zés területén is. A környező orszá-
gok összesített rangsorában is a
legjobbak között vagyunk, van,
amikor ez első helyezést jelent, és
van, amikor szorosan követjük a
kelet-közép-európai régió legjobb
egyetemeit. A nemzetközi verseny-

képességet nagyon jól szemlélteti
az is, hogy a magyar tagozatos diá-
kok rendszeresen jól szerepelnek
nemzetközi gazdasági esettanul-
mány-versenyeken, ahol tulajdon-
képpen a világ legjobb
egyetemeinek gazdasági képzésein
részt vevő hallgatókkal mérik össze
tudásukat, sikeresen. A legfrissebb
eredmények: 2020-ban a kolozsvári
magyar tagozaton tanuló diákok
csapata dicséretet szerzett Washing-
tonban a Georgetown University vi-
lágszintű esettanulmány-versenyén.
A dobogóra is felállhattunk 2019-
ben Norvégiában, a Norwegian
School of Economics esettanul-
mány-versenyén. A legfrissebb hír,
hogy a múlt tanév végén Kanadá-
ban a University of Calgary verse-
nyén egy négyfős mesteris
tanulókból álló csapatunk első díjat
nyert, tehát nem talált legyőzőre a
világszintű versenyen. A harmadik
érv, ami a nemzetközi versenyké-
pesség mellett szól, az az, hogy az
oktatást egyrészt hazai lelkes okta-
tói csapattal végezzük, a csapat
minden tagjának van valamilyen
nemzetközi tapasztalata is amellett,
hogy Kolozsváron tanítunk gazda-
ságtudományokat. Ez a lelkes okta-
tói csapat pedig még kiegészül
nemzetközi meghívott előadókkal
is. Értem ezalatt a magyarországi
legrangosabb egyetemek oktatóit,
de vannak vendégoktatóink például
Franciaországból, Szingapúrból és
Nagy-Britanniából is. Két dolgot
ígértem: az első a nemzetközi ver-
senyképesség, a második pedig,
amiért érdemes minket választani,
az a gyakorlatorientált oktatás. Ezt
legjobban talán a már említett vál-
lalatok tudják alátámasztani. A rész-
munkaidős program mellett még
nagyon sok vállalati vendégelőa-
dónk van, nagyon sok olyan tan-
tárgyból órákon vállalati
feladatokon dolgoznak a hallgató-
ink, esettanulmány-versenyeket
szervezünk, amelyeknek zsűrijében
vállalatvezetők ülnek, vállalatláto-
gatásokon veszünk részt, tehát na-
gyon széles körű és
gyakorlatorientált az a képzés, amit
nyújtunk, és sokkal másabb, mint
az, amit meg lehet szokni egy kö-
zépiskola padjában. 

Összességében megpróbáljuk
minél közelebb hozni a gyakorlati
gazdasági valósághoz a hallgatóin-
kat.

Online felvételi Románia legjobb gazdasági egyetemén
Legyél te a jövő közgazdásza!

450 hellyel várja a felvételizőket a kolozsvári Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi
Kara. A jelentkezők különböző szakokon, vállalatorientált
képzésen vehetnek részt, egy olyan egyetemen, amelyik szá-
mos nemzetközi és belföldi sikert tudhat magáénak, többek
között azt, hogy Románia legjobb gazdasági képzését nyújtja,
illetve a kelet-közép-európai térségben is szorosan ott van a
legjobbak között, de világversenyekről is hoztak már első he-
lyezést az egyetem diákjai.

Nagy-Bodó Szilárd

Dr. Szász Levente

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának épülete
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A bemutatót vezető László 
Lóránt, a téka történésze a kezde-
tekre emlékezett, amikor Pál-Antal
Sándor történész-levéltáros kezde-
ményezésére a kötet szakmai szer-
kesztői, Sebestyén Mihály,
Berekméri László-Róbert, Simon
Zsolt és László Lóránt időnként
összeültek, és megszületett az ötlet,
hogy gyűjteményes formában közre
kellene adni az évek során felgyűlt
kéziratokat, amelyek az Erdélyi
Múzeum-Egyesület marosvásárhe-
lyi fiókja és a Borsos Tamás Egye-
sület által szervezett
rendezvényeken a magyar tudo-
mány napja tiszteletére elhangzot-
tak. Megyeszékhelyünkön ugyanis
nincs olyan intézmény, szakfolyó-
irat, szervezet, amely magyar vo-
natkozású, magyar nyelvű
történelmi tárgyú tanulmányokat
rendszeresen megjelentetne.

Az ötletet Káli Király István, a
Mentor Kiadó ügyvezetője vállalta
fel 1997-től kezdődően. Tette ezt –
bevallása szerint – elhivatottságból,
kötelességérzetből, szenvedélyből,
a veszteség lehetőségét is vállalva.
Mint elmondta, a népszerű Wass Al-
bert-könyvekből származó nyere-
ségből támogatta a kevésbé piacos
történelmi, néprajzi tárgyú könyvek
megjelentetését, Wass Albert
ugyanis könyveinek jövedelmét az
erdélyi kultúra támogatására aján-
lotta fel. A Mentor Kiadó gondozá-
sában két sorozat indult, az egyik
Marosvásárhely történetéről, a
másik a megye magyarságáról,
amelyek a tudományos kiadvá-
nyokkal szembeni elvárásoknak
megfelelően jelentek meg. A Men-
tor Kiadó megszűnte után a negye-
dik és immár az ötödik kötet
kiadását az ifj. Király István vezette
Mentor Könyvek Kiadó folytatja.

Pál-Antal Sándor visszapillantá-
sában elhangzott, hogy az 1990
előtti években alig négyen foglal-
koztak történelmi témájú tudomá-
nyos tevékenységgel Maros-
vásárhelyen. A rendszerváltás után
tehetséges fiatal történészek kerül-
tek ki a kolozsvári egyetemről, szá-
muk Vásárhelyen is meg-
szaporodott. Az ő támogatásuk ér-
dekében határozott a tudományos
ülésszakok évenkénti megszervezé-
séről, lehetővé téve, hogy kutatá-
saik eredményét ismertessék, majd
arról is, hogy a dolgozatok nyomta-
tott formában is megjelenjenek. A
város és a megye magyarságának
történelmével foglalkozó köteteket
egy-egy fiatal történésszel szerkesz-
tette, hogy elsajátítsák mellette a tu-
dományos szerkesztés technikáját.
A fiatalok közül a legalaposabb, a
legkitartóbb és legfelkészültebb a
szerkesztésben Simon Zsolt lett.

Minőség és tudományos igény
szempontjából ezt az ötödik kötetet
tartja a legjobbnak – hangsúlyozta
Pál-Antal Sándor. Hozzátette, hogy

a különböző pozíciókban tevékeny-
kedő román szakemberekhez képest
a megyében működő magyar törté-
nészek száma megszaporodott, de
még mindig kevesen vannak, ezért
felkért más településekről is tudo-
mányos kutatókat. Így került a szer-
zők közé a mezőmadarasi
gyökerekkel rendelkező, marosvá-

sárhelyi születésű, Sepsiszentgyör-
gyön élő Szekeres Attila.

A kötet tartalmát László Lóránt
ismertette. Elmondta, hogy Kite-
kintő felcím alatt először fordul elő
a kötetben két olyan írás, amely
nem Maros megyéről szól, Garda
Dezső a székelyek részvételéről írt
a II. Rákóczi Ferenc vezette szabad-
ságharcban, Toth Szilárd egyetemi
oktató pedig a kolozsvári egyetem-
nek a város 1872–1913 közötti fej-
lődésében betöltött szerepéről. 

A helyi szerzők közül Bányai
Réka a marosvásárhelyi minorita
rend történetét, Barabás Kisanna a
Keresztelő Szent János-plébánia-
templom 150 éves orgonáját mu-
tatja be. A hadtörténészként ismert
Berekméri Árpád-Róbert, aki 2003
óta egyházi levéltáros, dr. Imre
Lajos teológiai professzor Maros-
Torda vármegyében kifejtett bel-
missziói tevékenységéről számol
be. Boér Máté két 18. századi ma-
rosvásárhelyi grammatikaszerzőnek
a magyar nyelvtudomány történeté-
hez való hozzájárulását elemzi.
Murádin János Kristóf A „kis ma-
gyar világ” politikai keresztmet-
szete címmel az Erdélyi Párt
Maros-Torda vármegyei és maros-
vásárhelyi városi szervezetének
1940-44 közötti tevékenységéről
szóló tanulmánnyal van jelen a
könyvben. A kötetet bemutató
László Lóránt kedvenc tanulmányá-
nak nevezte Nagy Zsolt írását, a

szerző a marosvásárhelyi műkerté-
szek, kertész vállalkozók 19-20.
századi történetét kutatta fel. Nemes
Gyula a Maros-Torda megyei
csendőrség történetét mutatja be.
Pál-Antal Sándor két tanulmánnyal
van jelen a kötetben: a marosszé-
kiek II. Rákóczi Ferenc kuruc tábo-
rában való részvételéről és
Marosszéknek Maros-Torda várme-
gyévé való átalakításáról a kiegye-
zést követően. 

Mikor volt Marosvásárhely a leg-
kurucabb? László Lóránt kérdésére
válaszolva Pál-Antal Sándor el-
mondta, hogy az erdélyi városok-
hoz hasonlóan polgárháborús
viszonyok között Marosvásárhe-

lyen is azt vették tekintetbe, hogy a
város minél jobban kerüljön ki a
konfliktusos helyzetből. Amikor a
labancok, azaz a császáriak fö-
lénybe kerültek, a szebeni kor-
mányszék utasításait elfogadták, és
alkalmazták, amikor bejöttek a ku-
rucok, őket is kiszolgálták. Ezt a vi-
selkedést évszázadokra
visszamenően ki lehet mutatni, így
például az 1848-as és az 1918-as
események idején is. A lakosság
sem volt teljesen kurucpárti, a pol-
gárok is azt nézték, hogy milyen
hasznot húzhatnak az adott helyzet-
ből. Amikor a kurucok megrendelé-
seit kellett kielégíteni, akkor nagy
kurucok voltak, amikor a császáriak
kerültek felül, meghajoltak előttük.
Ez volt a korabeli politika. Egészen
más volt a helyzet a szék, a falusi
lakosság esetében. Döntő többsé-
gük hadakozásra kötelezett lófő és
gyalogszékely volt, és a várost
megelőzően a kurucok oldalára áll-
tak, részt vettek az ütközetekben is.
A témára vonatkozóan alapos forrá-
sokat talált a budapesti levéltárban,
és egyes iratok a mellékletben is
megjelennek.

Második tanulmánya közigazga-
tás-történeti összefoglaló arról,
hogy Marosszékből hogyan lett
Maros-Torda vármegye, és milyen
volt ennek igazgatása, amihez ki-
lenc térképet is mellékelt. Az írással
kapcsolatosan elmondta, hogy ami-
kor pár évvel ezelőtt Spielmann Mi-

hállyal társulva felkérésre összeál-
lította az internetes Maros–Torda
megyei olvasókönyvet 180 tanul-
mánnyal, több mint ezer oldalon,
annak a bevezetőjeként készült ez
az átfogó írás, aminek újraközlését
a történészkollégák szükségesnek
tartották. 

Sebestyén Mihály szintén két ta-
nulmánnyal szerepel: Marosszéki
hadiállapotok 1635-1685 között és
a Diamantstein Györggyel közösen
szignált Marosvásárhely és környé-
kének zsidó lakossága a soáh, a ho-
lokauszt után. 

1944-et követően az idetelepülő
zsidóság egy része nem volt maros-
vásárhelyi gyökerű, milyen volt a

kapcsolat a régebben itt élő és az
újonnan érkezettek között? – érdek-
lődött a szerzőtől László Lóránt. 

– A visszatérők általában fiatal
emberek, 30-40 év közöttiek, akik
munkaszolgálatot teljesítettek, és
felerészben megmenekültek, és
vannak a dél-erdélyiek, akik négy
évig voltak elszakítva az észak-er-
délyiektől, ezért lényeges konfliktus
nem volt közöttük. Volt viszont a
Bukovinából és Besszarábiából ide-
települt zsidókkal, akik nem beszél-
tek magyarul, miközben a
helybeliek többsége asszimiláló-
dott, magyar kultúrája volt, bár
1924-től román iskolába kényszerí-
tették őket. Az egymás közötti kap-
csolatok a rokonságon túl az azonos
műveltségre, világnézetre alapultak.
A bukovinai és besszarábiai zsidók
németül és jiddisül beszéltek, másak
voltak a vallási szokásaik és a civili-
zációs fokuk is. A csernovitziak el-
sősorban Bécs felé irányultak, a
besszarábiaiak az ortodoxiát képvi-
selték. Voltak is ezért konfliktusok a
hitközségben, mivel az idősebb kor-
osztály a magyar nyelvet beszélte,
sőt nem is tudtak románul. Ennek el-
lenére a bukaresti hitközség arra
akarta kötelezni őket, hogy a szertar-
tás román nyelvű legyen. 2021-ben
ugyanígy van, a szertartást elmond-
ják románul, de a helybeli eredetű
résztvevők magyarul beszélnek. 

Tovább folytatva a kötet bemuta-
tását, elhangzott, hogy Simon Zsolt

Marosvásárhely kiadásairól és be-
vételeiről írt a 15. századtól 1771-
ig, s bár a dolgozat a múltbeli
adatokról szól, ma is érdekes olvas-
mány. 

A városban állandósult adókról,
bevételről vonatkozó érdeklődésre
elhangzott válasz szerint szabad ki-
rályi városként Marosvásárhely a
saját hatáskörében hozott szabályo-
kat. A 19. századig tarka volt a kép,
akkor vezették be a saját adókat. A
történész által áttekintett korszak-
ban, a városban nem lévén kanali-
zálás, az udvaron lévő
árnyékszékek miatt fertőzöttek vol-
tak a kutak, és így nagyobb volt a
bor- és sörfogyasztás. Így két indi-
rekt adótípus, a bor- és a söradó tett
ki jelentősebb összeget a város be-
vételében, ami más településekre is
jellemző volt, továbbá a Maros-
hídon való áthaladáskor kért vám,
ha azt adónak tekintjük – mondta
többek között Simon Zsolt. 

Süli Attila a görgényszentimrei
Berzenczey László reformkori poli-
tikus, 1848-49-es képviselő és kor-
mánybiztos, a Kossuth-emigráció
fontos személyisége, őshazakutató
1849-es tevékenységéről írt tanul-
mányt. 

Szekeres Attila heraldikus, újság-
író a marosvécsi rokokó belsejű re-
formátus templom címereinek
bemutatása mellett ismerteti a csa-
ládok történetét is, amelyeknek a cí-
mere a templomban található.
Kérdésre válaszolva érdekességként
elmondta, hogy amíg Romániában
sok magyar vonatkozású címert
megsemmisítettek, a Szlovákiához
tartozó Felvidéken meghagyták
Magyarország címereit is. A könyv-
ben a nem történész Szikszay Béla
családtörténete is olvasható, aki öt-
venéves kutatómunkával gyűjtötte
össze az adatokat. Tamási Zsolt 
József az 1848-49-es forradalom-
nak a marosszéki katolikus klérus-
hoz kötődő történetével
foglalkozik. Az utolsó tanulmány
Újlaki-Nagy Réka, Marosvásárhely
mellett született irodalomtörténész
írása, ő Budapesten tudományos
kutatóként dolgozik. Könnyed, ér-
dekes tanulmánya a székely szom-
batos konyháról.

Mivel a sorozat egyik kötetéről
sem készült recenzió, László Lóránt
elmondta, hogy fiatal történészekre
hárulna a feladat, hogy kritikus
szemmel írjanak ezekről a könyvek-
ről, ami mindenkinek a hasznára
válna. Ugyanakkor köszönetet
mondott a szerzőknek, akik min-
dennapi munkahelyi kötelezettsé-
gük és elfoglaltságuk mellett vették
a fáradságot, és írtak ebbe a gyűjte-
ményes kötetbe.

Mi lesz ezután? – tette fel Pál-
Antal Sándor a kérdést. Majd hoz-
zátette, hogy egyszerre gyűlt az
anyag Marosvásárhely és a megye
magyarságának történetéről, de
mivel az utóbbi már elegendő volt
egy kötetre, az lett az első. Így hát
várjuk, hogy a megyeszékhelyünk-
ről is összegyűljön a kellő számú ta-
nulmány egy újabb kötetre. 

A marosvásárhelyi magyarság
történetéből című könyvet Káli 
Király István szerkesztette, a szöve-
get Bálint Boglárka gondozta. A
kötet végén a tanulmányok angol és
román nyelvű kivonata olvasható.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: ifj. Király István
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Könyvbemutató a Teleki Téka udvarán
Ötödik kötet a megye magyarságának történetéről 

Álmos nyári délutánokon, estéken egy hűvös szobában érde-
kes olvasnivalót kínál A Maros megyei magyarság történetéből
című 400 oldalas, 18 szerző 20 tanulmányát tartalmazó kötet,
amelyet június 24-én mutattak be a Teleki Téka udvarán. A
Mentor Könyvek Kiadó szép kivitelezésében megjelent tanul-
mánykötet nagyon változatos tematikát ölel fel, így mindenki
talál számára érdekes írást benne. Megjelentetését a Nemzeti
Kulturális Alap támogatta Novák Csaba Zoltán és Markó Béla
szenátorok segítségével. 



Nem indít eljárást az Európai Labda-
rúgó Szövetség (UEFA) az Európa-
bajnokság F csoportjának sorsdöntő
mérkőzésén szivárványos zászlóval a
kezében pályára rohanó férfi ügyé-
ben.

Az incidens a magyar válogatott Németor-
szág legjobbjai elleni mérkőzése előtt, a ma-
gyar himnusz elhangzása közben történt.
Előzetesen komoly vita robbant ki az Allianz
Aréna szivárványszínű kivilágításáról, amire
végül nem adott engedélyt az UEFA.

A történteket Szijjártó Péter magyar kül-
ügyminiszter visszataszító provokációnak
nevezte, később pedig levelet írt a bajor bel-
ügyminiszternek, amelyben úgy fogalmazott:
mivel „példátlan inzultus érte” a magyar vá-
logatottat,  magyarázatot vár a történtekre. A
budapesti diplomácia vezetője szerint nehéz
magyarázatot találni, hogy a mérkőzést meg-

előző „mesterséges politikai feszültségkel-
tés” ellenére a rendezőket jól láthatóan felké-
születlenül érte ez az incidens. „S ez még
jóindulatú vélekedés mindarról, ami történt”
– áll a levélben.

Az UEFA a Nemzeti Sport érdeklődésére
közölte, hogy nem indítanak vizsgálatot az
ügyben, további kérdés esetén forduljanak a
német hatóságokhoz. A müncheni ügyészség-
től azt a tájékoztatást kapták, hogy a német
nemzetiségű gyanúsítottat a stadion bizton-
sági személyzete elfogta, és átadta a rendőr-
kapitányságnak, ahol az adatfelvétel után
elengedték. A férfi ellen a Német Labdarúgó
Szövetség tett feljelentést, a vád szabálysér-
tés, de a vizsgálat még nem fejeződött be.

Az UEFA mindhárom magyar Eb-meccset
vizsgálja az esetleges diszkriminatív inciden-
sek miatt, emlékeztetett összeállításában az
Index.

Lejátszották a negyeddöntős
mérkőzéseket a labdarúgó-Európa-
bajnokságon. Elsőként Svájc pró-
bált újabb meglepetést szerezni, és
feltartóztatni a spanyol hengert, ami
jelentős mértékben sikerült is. A
játék képét az határozta meg, hogy
a spanyolok nagyon korán betalál-
tak egy szerencsésen megpattanó
lövésből, és részükről lejártnak te-
kintették a meccset, megpróbálták
passzolgatással eldugni a labdát a
svájciak elől. A franciák elleni for-
dítás emlékének lélektani pluszával
azonban Svájc a saját játékosai ké-
pességeinek korlátait pontrúgások
kiharcolásával igyekezett kompen-
zálni. Itt jegyezzük meg, hogy az el-
tiltott Granit Xhaka hiányát szinte
lehetetlen volt pótolni. Végül egy
spanyol védelem által elügyetlenke-
dett labdából sikerült egyenlítenie
Shaqirinek. A spanyolok csak ekkor
eszméltek, hogy jó lett volna nem
megállni 1-0-nál, de egy transzban
játszó védelemmel és Sommer ka-
pussal találták szemben magukat.
Fontos pillanat volt Freuler kiállí-
tása. Sokak szerint az angol játék-
vezető, Michael Oliver túlságosan
szigorú döntést hozott. Ezt köve-
tően össztűz alá került a svájci
kapu, azonban a helvétek hősiesen

kivédekezték a hosszabbítás végéig.
A büntetőkre azonban már nem ma-
radt energiájuk. A spanyoloknak két
kísérletük is kimaradt, Svájc kime-
rült játékosai azonban négyből hár-
mat hagytak ki, így nem sikerült az
újabb büntetőbravúr. 

Az Olaszország – Belgium mér-
kőzést sokan előre hozott döntőként
értékelték, tekintve a két csapat ko-
rábbi teljesítményét. Az olaszok na-
gyon lerohanták az elején az Eden
Hazard nélkül kiálló, óvatosan
kezdő belgákat, és három gólt is
rúgtak, az elsőt azonban elvette a
videóbíró. Belgium csak ezután
eszmélt, és szünet előtt szépített egy
megosztó tizenegyesből. A második
félidőben azonban de Bruyne és Lu-
kaku mindent megpróbáltak, hogy
egyenlítsenek, a kihagyhatatlant is
kihagyták, az olaszoknak pedig,
akik addig egészen másként játszot-
tak ezen az Eb-n, mint tőlük koráb-
ban megszokhattuk, meg kellett
erőltetniük magukat, hogy vissza-
emlékezzenek, hogyan kell altatni a
játékot és minden eszközzel megvé-
deni a törékeny előnyt. A 2-1-es tal-
ján sikert némileg beárnyékolja,
hogy a balszélről sérülés miatt elve-
szítették az ellenfélre állandó ve-
szélyt jelentő Spinazzolát, ő nagyon
hiányzik majd az elődöntőben. Bel-
gium pedig ismét idő előtt búcsú-

zik, noha öt éve vezeti a világrang-
listát.

Dánia esetében kitart az Eriksen-
ügy kedvező kimenetele utáni hatal-
mas lelkesedés, és ez most már
aligha csökken, miután felcsillant a
remény, hogy Kasper Schmeichel
apja, Peter Schmeichel nyomdoka-
iba léphet, és a dán csapat 1992 után
ismét a serleg megszerzésére törhet.
Ehhez azonban a következőkben
keményebb ellenfelei lesznek, mint
a negyeddöntőbeli cseh csapat. Szü-
netig sokkal jobbak voltak a dánok,
két góllal is elhúztak, és noha
Schick (aki utolérte a góllövők lis-
táján Ronaldót, és nagy valószínű-
séggel ők ketten lesznek megosztva
a torna gólkirályai), a második fél-
időben szépített, a cseh csapatban,
minden erőlködés ellenére, nem
igazán volt benne az egyenlítő gól.

A dánokra azonban Anglia csapa-
tában igen kemény dió vár az elő-
döntőben, az angolok ugyanis
váratlanul könnyen léptek át az uk-
ránokon. Noha a svédek elleni nyol-
caddöntő után várható volt, hogy
nem lesz csúcsformában az ukrán
csapat, arra azonban nem sokan
számítottak, hogy pillanatra sem
lesznek partiban Anglia ellen. Mi-
után Kane a 4. percben betalált,
csak vártuk, hogy mi lesz az ukrán
reakció, de hiába. Az angolok aztán,

látván, hogy nincs igazi ellenállás,
szünet után feljebb kapcsoltak egy
sebességgel. A 4-0-s végeredmény
azt is jelenti, hogy Anglia az első
olyan csapat a világversenyek tör-
ténetében, amely öt meccs alatt
egyetlen gólt sem kap, és a 4-0 pre-
mier a negyeddöntők sorában is. A
3 gólos Sterling azonban ezen a
meccsen nem talált be, így csökkent
az esélye, hogy utolérje a góllövők
rangsorában Ronaldót és Schicket.

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Európa-bajnokság, negyeddöntő: Spanyolország – Svájc 1-1 (1-0, 1-1, 1-1) – ti-
zenegyesekkel: 3-1
Szentpétervár, Kresztovszkij Stadion, 24.764 néző, vezette: Michael Oliver (angol).
Gólszerzők: Zakaria (8. – öngól), illetve Shaqiri (68.).
Sárga lap: Laporte (90+3.), illetve Widmer (67.), Gavranovic (120+1.).
Kiállítva: Freuler (76.).
Spanyolország: Unai Simón – Azpilicueta, Laporte, Pau Torres (113. Thiago Al-
cántara), Jordi Alba – Koke (90+1. Llorente), Busquets, Pedri (119. Rodri) – Ferran
Torres ( 91. Oyarzabal), Morata (54. Gerard Moreno), Sarabia (46. Olmo).
Svájc: Sommer – Widmer (101. Mbabu), Elvedi, Akanji, Rodríguez – Zakaria (101.
Schär), Freuler – Embolo (23. Vargas), Shaqiri (81. Sow), Zuber (90+2. Fassnacht)
– Seferovic (82. Gavranovic).

Az elődöntő
programja

* július 6., kedd, 22 óra: 
Olaszország – Spanyolország

* július 7., szerda, 22 óra:
Anglia – Dánia

A mérkőzéseket az M4 Sport
és a Pro TV élőben közvetíti.

Jegyzőkönyv
Európa-bajnokság, negyeddöntő: Olaszország – Belgium 2-1 (2-1)
München, Allianz Aréna, 12.984 néző, vezette: Slavko Vincic (szlovén).
Gólszerzők: Barella (31.), Insigne (44.), illetve Lukaku (45+2. – tizenegyesből).
Sárga lap: Verratti (20.), Berardi (90.), illetve Tielemans (21.).
Olaszország: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (79.
Emerson) – Barella, Jorginho, Verratti (74. Cristante) – Chiesa (91. Tolói), Immo-
bile (74. Belotti), Insigne (79. Berardi).
Belgium: Courtois – Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen – Meunier (69. Chadli,
74. Praet), Tielemans (69. Mertens), Witsel, T. Hazard – De Bruyne, Lukaku, Doku.

2021.július5.,hétfő ____________________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG7

1192.Szerkeszti:FarczádiAttila

Az ukránok és a csehek elfogytak, Belgium későn kapcsolt

Az Olaszország – Belgium mérkőzést sokan előre hozott döntőként értékelték. Fotó: az UEFA EURO 2020 közösségi oldala

Az UEFA nem vizsgálódik a pályára rohanó szivárványzászlós férfi ügyében

Jegyzőkönyv
Európa-bajnokság, negyeddöntő: Dánia – Csehország 2-1 (2-0)
Baku, Olimpiai Stadion, 16.306 néző, vezette: Björn Kuipers (holland).
Gólszerzők: Delaney (5.), Dolberg (42.), illetve Schick (49.).
Sárga lap: Krmencik (84.), Kalas (86.).
Dánia: Schmeichel – Christensen (81. Andersen), Kjaer, Vestergaard – Stryger
(70. Wass), Höjbjerg, Delaney (81. Jensen), Maehle – Damsgaard (59. Nörgaard),
Dolberg (59. Poulsen), Braithwaite.
Csehország: Vaclik – Coufal, Celustka (65. Brabec), Kalas, Boril – Holes (46.
Jankto), Soucek – Masopust (46. Krmencik), Barak, Sevcik (80. Darida) – Schick
(79. Vydra).

Jegyzőkönyv
Európa-bajnokság, negyeddöntő: Anglia – Ukrajna 4-0 (1-0)
Róma, 11.880 néző, vezette: Felix Brych (német).
Gólszerzők: Kane (4., 50.), Maguire (46.), Henderson (63.).
Anglia: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw (65. Trippier) – Phillips (65. Bel-
ligham), Rice (57. Henderson) – Sancho, Mount, Sterling (65. Rashford) – Kane
(73. Calvert-Lewin).
Ukrajna: Buscsan – Zabarnyi, Krivcov (35. Cigankov), Matvijenko – Karavajev,
Szidorcsuk (64. Makarenko), Saparenko, Zincsenko, Mikolenko – Jarmolenko, Ja-
remcsuk.

Fotó: Twitter/archiert1



Két barátságos mérkőzést játszott
a Sepsi OSK labdarúgó 1. ligára és
a Konferencia-ligára készülő csa-
pata az ausztriai Kaprunban szerve-
zett edzőtáborban. Az elsőn a helyi

regionális bajnokságban szereplő
SK Bischofshofen volt a háromszé-
kiek ellenfele. A mérkőzés két fél-
idejében két különböző felállásban
szerepelt a sepsiszentgyörgyi együt-
tes, és 1-0-s sikert aratott, a gólt Go-
lofca szerezte. A második ellenfél a

sokkal jobban jegyzett, BL-részt-
vevő orosz FK Krasznodar volt. Te-
kintve az ellenfél erejét, a csapat
előtte kicsit visszafogta az edzések
intenzitását, ami pedig meglátszott
a teljesítményen. Az első 15 perc-
ben az oroszok játszottak jobban, és
meg is szerezték a vezetést, utóbb
azonban az OSK vette át az irányí-
tást, szünetig egyenlített BărbuT 16
méteren túlról leadott, helyezett lö-
véséből, majd a második félidőben
Csuncsukov a győztes gólt is meg-
szerezte.

„Nem állíthatom, hogy nem ör-
vendek a győzelemnek, de egy ki-
csit tartok attól is, hogy a
BL-résztvevő elleni siker túlságo-
san elbizakodottá teszi a játékosa-
imat” – mondta a meccs után Leo
Grozavu, aki a kezdőcsapatot a kö-
vetkező összetételben küldte pá-
lyára: Niczuly – Dimitrov, Tincu,
B. Mitrea, Ştefănescu, Fofana,
Vaşvari, Golofca, Aganović,
BărbuT, Csuncsukov. Természete-

sen utóbb több cserejátékos is pá-
lyára lépett. 

A két következő mérkőzést ma
játssza a Sepsi OSK, ugyanazzal az
ellenféllel, az orosz FK Ufával. Ter-
mészetesen ezt nem úgy kell érteni,
hogy ugyanazok a csapatok 2x90
percen át lépnek pályára, hanem a
keretet kettéosztják, az egyik mecs-
csen a csapat egyik fele, a másikon
a másik fele játszik. Július 8-án a
cseh Viktoria Plzen elleni mérkő-
zéssel zárul a barátságos meccsek
sorozata, utána a Sepsi OSK haza-
utazik, hisz már július 16-án, pénte-
ken megkezdi a szereplését az 1.
liga új idényében. Az első ellenfele
hazai pályán az Academica Clinceni
lesz, és a csapat tartozik egy vissza-
vágóval, hisz május 20-án az utolsó
bajnoki vereséget éppen ettől az el-
lenféltől szenvedte el. A találkozót
a városi stadionban 18.30 órai kez-
dettel rendezik. A második forduló
programja is ismert, az OSK a
Chindia Târgoviște otthonában jú-

lius 26-án 18.30 órától vendégsze-
repel, ezt megelőzően, július 22-én
azonban bemutatkozik a Konferen-
cia-ligában, a nagyszombati Spar-
tak Trnava otthonában.

Két további légiós csatlakozott
az utóbbi napokban a szentgyör-
gyiek keretéhez. Elsőként a szerb
Petar Bojić írt alá. A 29 éves támadó
középpályás a vajdasági Vojvodina
Újvidék csapatától érkezik, és ez az
első szerződése Szerbián kívül. A
Transfermarkt igen jelentős ösz-
szegre, 1,2 millió euróra taksálja az
értékét. Nincs információ arról,
hogy kellett-e fizetni az átigazolá-
sáért, és ha igen, mennyit. A másik
új kerettag a szlovén válogatott
Rajko Rep. A 31 éves játékos három
évre szóló szerződést írt alá a Sepsi
OSK-val. Legutóbb az osztrák TSV
Hartberg játékosa volt, korábban
játszott a Linzer ASK, a Klagenfurt,
illetve a szlovén NK Maribor színe-
iben. Az ő piaci értékét 700 ezer eu-
róra becsülik.

A Ferencváros labdarúgócsapata 1-0-ra legyőzte a szlovákiai
DAC együttesét a szerdai felkészülési mérkőzésen.

A találkozó előtt, amelyet 5097 néző tekintett meg a Groupama
Arénában, Nyerges Attila, az Ismerős Arcok frontembere énekelte
el a DAC hazai meccsein megszokott Nélküled című számot. A
zöld-fehérek Myrto Uzuni értékesített büntetőjével 1-0-ra nyerték
meg a meccset, amelyen a dunaszerdahelyiek két magyar válogatott
légiósa, a sérült Kalmár Zsolt és a részben hazai rendezésű Eb-n
szerepelt Schäfer András nem lépett pályára.

A magyar bajnoknak ez volt a főpróbája az idei Bajnokok Li-
gája-selejtező rajtja előtt, ugyanis a tavaly csoportkörös együttes
kedden 19 órától az előselejtező győztesét, a koszovói Prishtinát
fogadja az első forduló első mérkőzésén, amelyre már kaphatók a
jegyek.

Ferencvárosi győzelem 
a DAC elleni BL-főpróbán

Bár az európai divathullám nem sodorta
magával, és a mérkőzések előtt sem a maros-
vásárhelyi, sem a Maros megyei önkormány-
zat csapata nem borult térdre, a történelmében
először fekete mezt viselő újságírógárda
mégis térdre kényszerítette mindkét helyható-
sági együttest. A víkendtelepi füves pályán a
sajtósok előbb a polgármesteri hivatalt verték
5-1-re, majd a megyei tanácsot győzték le 2-
1-re, ezzel megszerezve az elsőbbséget. Pedig
mindkét ellenfél mindent megtett annak érde-
kében, hogy maga alá gyűrje a számára hol ro-

konszenves, hol kevésbé szimpatikus újságí-
rókat. A két kapitány a lehető legerősebb ke-
retet állította össze. Idegenlégiósokat ezúttal
nem szerződtetett, de Soós Zoltán polgármes-
tert és helyettesét, Portik Vilmost, valamint
Péter Ferenc megyeelnököt még arról is lebe-
szélte, hogy a kispadon foglaljon helyet. Pá-
lyára lépett viszont, többek közt, Alexandru
Gyorgy alpolgármester, Hermann Mark Chris-
tian polgármesteri tanácsadó, ifj. Jakab István,
Radu Bălaș tanácsosok, Marius Libeg, a saj-
tóiroda főnöke, Szászgáspár Barnabás, a Vá-

rosi Sportklub megbízott elnöke (a polgármes-
teri hivatal csapatában), illetve Kovács Le-
vente, a megyei tanács alelnöke, Szántó
Lóránt, a Kultúrpalota ügyvezetője, Peti And-
rás repülőtér-parancsnok, Barabási Attila, a
Maros Művészegyüttes igazgatója (a megyé-
nél). Ez nagyot lendített mindkét formáció já-
tékán, azonban nem eleget ahhoz, hogy a
Pressingre épülő újságírócsapatot legyőzze.

A két önkormányzat csatáját, szoros küzde-
lem után, a város nyerte 1-0-ra, maga mögé
utasítva a megyét.   

A sajtó csapata nyerte a városnapi minifocitornát
Térdre kényszerültek a feketék előtt

RÖVIDEN
* Varga Roland az egyesült arab

emírségekbeli al-Ittihad Kalba labda-
rúgócsapatában folytatja pályafutását.
A 31 éves szélső két évre szóló meg-
állapodást kötött új klubjával. A 22-
szeres válogatott játékos 2015
februárja óta a Ferencváros játékosa
volt, és mivel kevés játéklehetőséghez
jutott, januárban az MTK Budapest-
hez került, ahol gyorsan kulcsemberré
vált. Az al-Ittihad Kalba – Dzsudzsák
Balázs egykori alakulata – az előző
idényben a nyolcadik helyen zárt a
bajnokságban, 26 meccsen 39 pontot
gyűjtött.

* A Paris Saint-Germain kész leiga-
zolni Lionel Messit, és vonzóbb szer-
ződést ajánl a hatszoros aranylabdás
futballistának, mint jelenlegi csapatá-
nak, az FC Barcelonának a vezetése –
írta a madridi AS. Messinek szerdán
lejárt a szerződése a Barcánál, és sem
a katalán egyesület, sem a sztárfutbal-
lista nem adott ki hivatalos közle-
ményt a hogyan továbbról. Elvileg
így most szabadon igazolható. A
Sport című katalán lap mindazonáltal
úgy tudja, már csak néhány apró rész-
letet kell tisztázni, és Messi meghosz-
szabbítja szerződését a Barcával.

* Lionel Messi a kilencedik helyre
lépett előre a futballválogatottak leg-
eredményesebb gólszerzőinek örök-
ranglistáján azáltal, hogy 75 találatos
lett, miután kétszer is eredményes
volt Bolívia ellen a Copa America
hétfői összecsapásán, a csoportkör
utolsó fordulójában.  A 34 éves tá-
madó csatlakozott a lajstromban egy-
formán ugyanennyi találattal álló
trióhoz, amelynek tagja az ötvenes
évek magyar aranycsapatának klasz-
szis csatára, Kocsis Sándor is. A lista
élcsoportjában még egy magyar
klasszis labdarúgó szerepel: Puskás
Ferenc, aki 84 góljával a negyedik.
Vezet az iráni Ali Daei és a portugál
Cristiano Ronaldo egyaránt 109 gól-
lal, a harmadik helyet pedig a maláj
Mokhtar Dahari foglalja el 89 találat-
tal.

* Richarlison, az Everton csatára is
ott lesz a címvédő brazil labdarúgó-
válogatottban a tokiói olimpián. A fel-
nőttválogatottal a Copa Americán
szereplő támadó elmondta, meghar-
colt a lehetőségért, és elérte, hogy
klubja vezetői elengedjék az ötkarikás
játékokra. „Nagyon fontos, hogy ilyen
tapasztalatot szerezzek, mivel közeleg
a jövő évi világbajnokság, szeretnék
érettebbé válni” – mondta a játékos.
Brazília férficsapata július 22-én, Jo-
kohamában Németország ellenében
k di olimpiai szereplését.

Bálint Zsombor

Petar Bojic támadó középpályás a vajdasági Vojvodina Újvidék csapatától érkezik. 
Fotó: A Sepsi OSK közösségi oldala

Aissa Laidouni, az FTC (b) játékosa kapura lő az FTC – dunaszerdahelyi DAC barátságos
mérkőzésen Budapesten, a Groupama Arénában 2021. június 30-án. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

F   

Kaprunban készül, és közben erősít a Sepsi OSK
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A Győri Audi Eto ötszörös Baj-
nokok Ligája-győztes csapata
ifiegyüttesének kiválósága, a
marosvásárhelyi illetőségű,
20 éves Tóth Krisztina a
2021-es idény végén a hazai
első ligás HC Zilah együttesé-
hez igazolt. 

Krisztina – aki Magyarország if-
júsági kézilabda-együttesében is
szerepelt – az utóbbi években a
győri együttes akadémiáján bizo-
nyított, ahol a legjobbak között volt
és az alakulattal az anyaországi má-
sodik ligában szerepelt, de emellett
junior 1-es és junior 2-es országos
bajnok a Győri Akadémia csapatá-
val (ahol öt évet játszott, és a legte-
hetségesebb női játékosként volt
elkönyvelve a kategóriájában),
emellett Magyarország ifjúsági csa-
patával Európa-bajnoki bronzérmet
nyert 2019-ben Azerbajdzsánban,
ahol az alakulat csapatkapitánya
volt. 

A tehetséges kézilabdázó 
hároméves szerződést írt alá a Szi-
lágy megyei alakulattal. 

,,Igazán tehetséges játékost szer-
ződtettünk Tóth Krisztina szemé-
lyében, aki a világ egyik legerősebb

akadémiájáról, a Győri Akadémiá-
ról származik. Jó játékos,  a kapu
előterében jelest alkot, már rég fi-
gyelemmel kísértük. Egyelőre
három évre írt alá a zilahi csapattal,
amelyet egy évvel meghosszabbít-
hat,  a fizetése is emelkedhet 15%-
kal – mondta el a Szilágy megyei
sajtónak Gheorghe Tadici, a HC
Zilah vezetőedzője. 

Mint ismeretes, Krisztina a ma-
rosvásárhelyi Olimpic színeiben
kezdett el kézilabdázni,  első edző-
jének, Bálint Juliannának köszön-
hetően szerette meg a sportágat.
Ikertestvére, Krisztián 2009-ben az
egykori FCM serdülőcsapatánál
kezdett el futballozni Claudiu Sălă-
gean edzősége alatt, majd a Kinder,
a Juvenes, az ASA, az FK Csíksze-
reda és az Újpest FC következett.
Krisztián jelenleg az anyaországi
második élvonalbeli bajnokságban
szereplő Szeged-Csanád Akadémia
egyik  kiválósága.

S hogy honnan örökölték a tehet-
séget?

Szüleik is elismert sportolók vol-
tak: az édesanya, Katalin egykoron
játékirányítóként kosárlabdázott a
Bolyaiban, az édesapa, Iosif kézi-
labdázott és futballozott Petro-
zsényben és környékén. 

2021-ben Marosvásárhelyen
a Szász Albert Sportlíceum
adott otthont az immár ha-
gyományos, XVIII. Kárpát
Meditop Kupa  nemzetközi női
kézilabdatornának, amelynek
fő támogatója a Meditop
Gyógyszeripari Kft., míg a
torna fővédnöke Orbán Vik-
tor, Magyarország miniszter-
elnöke. 

Mint arról beszámoltunk, a torna-
győztes a vajdasági Ada település
együttese lett, amely minden mér-
kőzését megnyerte, és a rendezvé-
nyen a legszebb játékot produkálta,
így a tavalyi hazai tornagyőzelem
után duplázni tudott. A torna előtt az
Active 7 tagjai  dicsérték az Ada já-
tékát, tekintettel arra, hogy már az
előző tornákon játszottak ellenük,
aztán a csoportbeli győzelmeik után
látszott, hogy ők a legesélyesebbek
az első helyre. 

A marosvásárhelyi Active 7 a
torna legvegyesebb alakulata volt,
ugyanis  a legfiatalabb kézilabdások
17-18 évesek, míg a rangidős, Zsók
Gyöngyvér hálóőr a csapat és egy-
ben a torna legidősebb játékosa volt
a maga 62 évével. Így a Biró Zita–
Moldován Anna Mária edzőpáros a
fiatalok gyorsaságára és az idősebb
játékosok tapasztalatára számított.
Sikerült ugyan a bronzérmet elnyer-
niük, miután a kisdöntőben 32-26
arányban diadalmaskodtak Sepsi-
szentgyörgy ellen, viszont a mérkő-
zéseiken látszott, hogy a fiatalok

még nincsenek kellőképpen beil-
leszkedve az együttesbe. 

Mivel az utóbbi években több
Active 7-tag felhagyott az amatőr
kézilabdával is – Ani Sălăgean, Ro-
zalia Şerban, Vasilescu (Gergelyfi)
Erzsébet, Marina (Bucur) Cerghi-
zan, Marie Dreger stb. –, a megcsap-
pant keret tagjait idővel pótolni
kezdték az edzők. A tornára ezért is
vettek kölcsönbe négy tehetséges já-
tékost a Liana Costea által edzett
helyi Arena együttesétől (Alexandra
Tifui, Both Edina, Gal Anna és Mol-
dován Anita), ugyanonnan nemrég
Kocsis Tamarát is leigazolták. 

Zsók Gyöngyvér elmondta, hogy
az Active 7 immár a negyedik Kár-
pát Meditop Kupán szerepelt, mi-

után 2018-ban Tatán, 2019-ben Szé-
kelyudvarhelyen és 2020-ban a vaj-
dasági Adán vett részt rajta. 

A 17 éves, nagyon tehetséges
Moldován Anita nyerő kártyának
bizonyult, hiszen a torna legjobb
marosvásárhelyi játékosa címet
nyerte el. Mint Moldován Anna
Mária, Anita édesanyja a torna után
elmondta, lánya 5 évesen kezdett el
kézilabdázni az Olimpicnál Mihaela
Evi edzősége alatt, ahol két évet ját-
szott, aztán öt évet a Sebastian
Haidu által irányított helyi Pegasus-
nál, onnan igazolt az Arenához. 

A  teremtorna mérkőzéseit a
helyi Bálint Julianna, Lorena 
Costinas, Alexandra Pogăcean és
Dézsi Zoltán bírók jól vezették. 

Mint a torna műsorfüzetében ol-
vasni lehetett, Soós Zoltán, Maros-
vásárhely polgármestere házi-
gazdaként köszöntőbeszédében el-
mondta,  Marosvásárhelyen a jövő-
ben fontos szerepe lesz a sportnak,
újraindítják a város sportéletét, a
sportklubok működését, emellett tá-
mogatni fogják a versenyeken való
részvételt, hogy a város sportolói-
nak visszaadhassák a hitét, a sport
szeretetét, a közös munka élményét,
a siker örömét. 

Csiki Zsolt, a Marosvásárhelyi
Szász Albert Sportlíceum igazga-
tója többek közt kifejtette, külön
öröm számára, hogy igazgatóként
és a torna házigazdájaként a sport-
líceumban üdvözölhette a magyar-

országi, vajdasági, felvidéki, erdélyi
versenyzőket, vendégeket, annak is
köszönhetően, hogy 20 év után
ismét magyar polgármester került a
város élére. 

Ács Tibor, a torna főszervezője
megjegyezte, sikeres volt a maros-
vásárhelyi torna, a XIX. Kárpát Me-
ditop Kupát 2022 februárjában
tartják Sárospatakon vagy Miskol-
con. 

Moldován Anna Mária, az Active
7 edzője elmondta, együttesük si-
kerként könyveli el a harmadik he-
lyezést, hiszen az utóbbi hetekben
csak hetente egy edzésen tudtak
részt venni a tornán szereplő más
együttesekhez képest, amelyek heti
3-5 alkalommal edztek: példa erre a
Nasztva és az Ada együttese, utóbbi
az idén bajnok volt egy alacsonyabb
szintű vajdasági bajnokságban.
Moldován azt is elmondta, ha az
idén nem lesznek szigorítások,  van
esély arra, hogy az ősszel újra meg-
kezdődjék a Hargita megyei női ké-
zilabda-bajnokság. 

A marosvásárhelyi Active 7 szí-
neiben a következő játékosok sze-
repeltek: 

Zsók Gyöngyvér, Jambor Marga-
reta, Babó Melinda, Both Edina –
kapusok, Moldovan Anna Mária
(csk.), Biró (Peres) Zita, Dán (Ren-
des) Melinda, Orbán Mária, Vero-
nica Ormenişan, Biro (Kádár
Kinga), Andreea Iuga, Loredana
Conţiu, Bab Tímea, Moldován
Anita, Alexandra Tifui, Gál Anna és
Kocsis Tamara – mezőnyjátékosok. 

Duatlon-Európa-bajnokság zajlott a hét végén
Maros megyében. 

A versenyek központja Marosvásárhelyen volt, de

helyszínül szolgált a Transilvania Motor Ring is. Ott
készült ez a felvétel is, amelyet a verseny közösségi
oldalán osztottak meg.

Czimbalmos Ferenc Attila

Czimbalmos Ferenc Attila
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XVIII. Kárpát Meditop Kupa – marosvásárhelyi szemszögből

Nemzetközi kosárlabdatábornak
adott otthont a múlt héten Maros-
vásárhely, amelynek keretében a
neves litván Euroliga-résztvevő
klub, a Žalgiris Kaunas szakembe-
rei oktatták a részt vevő 13-17 éves
fiatalokat. Litvániából a klub erőn-
léti edzője, Domantas Tautkus, il-
letve az ifjúsági csapatokért felelős
Gediminas Navickas volt jelen,
utóbbit nagyon jól ismerik Maros-
vásárhelyen, hiszen két idény ere-
jéig játszott a Maros KK
csapatában, annak aranykorszaká-
ban, amikor bajnoki és kupadön-
tőkben szerepelt, a ligeti
sportcsarnok pedig zsúfolásig telt
nézőkkel.

A részt vevő gyerekek öt napig
napi két edzésen vettek részt, a

programba pedig szabadidős tevé-
kenységeket is beiktattak: meglá-
togatták a marosvásárhelyi
állatkertet, illetve Ákosfalván a
McQueen kalandpark medencéjé-
ben frissültek fel.

A programot koordináló 
Gediminas Navickas elmondta, ha-
sonló táborokat rendszeresen szok-
tak szervezni Litvániában, de
külföldre is ellátogattak. Románi-
ában ez az első ilyen tábor, és a kö-
vetkező négy évre még élő
szerződésük van az Up Sport Ma-
nagement irodával, úgyhogy vissza
fognak térni ide. Ha pedig sikeres-
nek bizonyul a rendezvény, a meg-
állapodás meghosszabbítható. Úgy
vélte, a táborban részt vevő gyere-
kek egy olyan kosárlabdaiskola fi-
lozófiáját sajátíthatják el, amely az
egyik legsikeresebb Európában. A

Žalgiris Kaunas nem titkolt célja,
hogy olyan tehetséges gyerekeket
fedezzen fel, akik aztán esetleg a
litván klub keretében folytathatják.
„Ki tudja, talán innen kerül ki a
Žalgiris első romániai játékosa!” –
mondta Navickas.

A tábor részeként edzőképző ta-
lálkozót is szerveztek, ez élénk ér-
deklődést váltott ki országszerte,
de külföldről, például Luxemburg-
ból is érkeztek érdeklődők. Meg-
lepő módon – mondta el Kiss
István, a Sirius klub elnöke, aki
részt vett a szervezésben – éppen a
marosvásárhelyi edzők voltak a leg-
kevésbé nyitottak az esemény iránt.
Reményét fejezte ki azonban, hogy
ez jövőtől megváltozik, hiszen
olyan szakemberektől tanulhatnak
különböző fortélyokat, akik már
nemzetközi szinten bizonyítottak.

Litván kosárlabdatábor Marosvásárhelyen Tóth Krisztina Győrből
Zilahra igazolt

Kerékpárral a motorversenypályán

Tóth Krisztina Fotó: sportulsalajean.ro.

Bálint Zsombor

Fotó: Dán Melinda



Az Európai Bizottság alelnöke szerint
Brüsszel nem tudja aktiválni az unió
jogállamisági mechanizmusát a me-
legellenes részeket tartalmazó ma-
gyar pedofiltörvény miatt. Ilyen
kitételek ugyanis nincsenek a jogsza-
bályban. 

Vera Jourová arról is beszélt szerdán
Brüsszelben, hogy a testület nem függeszti
fel a Magyarországnak járó helyreállítási
pénzek folyósítását, de később vizsgálni fog-
ják, hogyan védi Magyarország ezeket a for-
rásokat.

A jogállamisági fékrendszert másfajta jog-
sértések esetében lehet beindítani…

Szinte kizárt, hogy Magyarország költség-
vetési pénzeket veszítsen a melegellenes ré-
szekkel kiegészített pedofiltörvény miatt,

derült ki szerdán Brüsszelben. A jogszabály
elfogadása óta már több elemző is utalt arra,
hogy a tavaly elfogadott jogállamisági me-

chanizmust nem tudják majd alkalmazni
ebben az ügyben, és ezt most Vera Jourová is
megerősítette. A jogállamisági mechanizmus
célja az uniós költségvetés és a közösségi ér-
tékek védelme: rendszerszintű hiányosságok
esetén felfüggeszthetik a kifizetéseket a kér-
déses tagállamoknál. Vera Jourová az Euro-
news riporterének kérdésére azt mondta, a
jogszabályt nem ilyen esetekre készítették,…
de eltökéltek a gyors fellépés ügyében

„A válaszom: nem. Ha elolvassuk a szabá-
lyozást, kiderül, ilyen eseteket nem látott
előre a jogalkotó. Márpedig ragaszkodnunk
kell a jogszabály szövegéhez. A jogállamisági
fékrendszert másfajta jogsértések esetében
lehet beindítani az adott országban” – mondta
Jourová. Hozzátette: Ursula von der Leyen
bizottsági elnökhöz hasonlóan ő is szégyen-
teljesnek tartja a törvényt. Hozzátette, a jog-
államisági feltételrendszer helyett a testület
egy másik úton indult el az ügyben, és eltö-

kéltek a gyors fellépés mellett. A bizottság le-
velet küldött Magyarországra, amelyben ki-
fejti jogi aggályát a törvény miatt.

Forrás: Euronews

A magyar pedofiltörvényre 
Az EU nem alkalmazhatja a jogállamisági mechanizmust 

Kanada nyugati és az USA északnyu-
gati részére egy forró kupola neheze-
dik, napok óta rosszulléteket okoz a
hőség, több mint ötszáz halálesetet
hoznak összefüggésbe a kánikulával.

Az óceán felett forró légtömeg alakult ki,
ami a légnyomási viszonyok hatására kupo-
laként borult Kanada és az Egyesült Államok
bizonyos részeire. Amíg ez a pajzs nem moz-
dul el, az ott élők mindennapjait 35-50 fokos
állandó hőség nehezíti.
A globális klímaváltozás következménye

Az ilyen extrém időjárási jelenségek nem
egyesével okolhatók a globális klímaválto-
zással, hanem összességében. A mai felnőttek
életében gyakoribbnak tűnnek a szélsősége-
sen forró vagy hideg időszakok, a hirtelen le-
zúduló nagy mennyiségű csapadék vagy az
extrém szárazság. 

Az egyértelműen a globális klímaváltozás
következménye, hogy gyakoribbak és inten-
zívebbek a szélsőséges időjárási jelenségek –
hangsúlyozzák éghajlatkutatók.
Felborult az általános földi légkörzés,
de a tengeráramlások rendszere is

A magyarázat egyszerű: az általános földi
légkörzés korábban viszonylag stabil rend-
szere felborult. A huszadik század második
felében még a sarkvidéki hideg és az egyen-
lítői forró öv fogott közre egy ciklonkeletke-
zésű sávot a Ráktérítő és a Baktérítő között,
de ez a rendszer a huszonegyedik század ele-
jére felborult.

Ma már harminc fok feletti hőmérséklete-
ket mérnek nyaranta a korábban örök fagy bi-
rodalmaként emlegetett északi sarkvidéken
és Szibériában, a trópusok vidékén pedig tá-
gabb régióban vándorol a termikus egyenlítő
(a felszín legforróbb pontjait összekötő
görbe).

Nem csak a szárazföldek fölött alakul más-

képp a levegő hőmérséklete, a tengeráramlá-
sok rendszere is felborult.
Kaotikus viszonyok

A korábban állandó cellarendszert kaoti-
kusnak tűnő viszonyok váltották fel, így
egyre kevésbé prognosztizálhatók előre a
szélsőséges jelenségek, ezért egyre váratla-
nabbul éri az embereket a lakóhelyükre le-
csapó szélsőséges időjárás.

A klímakutatók egy része szerint az embe-
riség sodródik a változásban. A környezet-
szennyezés annyira felgyorsította a
klímaváltozást, hogy a legszorgalmasabb erő-
feszítésekkel is lehetetlen teljesen visszafé-
kezni a folyamatot, de a hatás tompítható.
Az emberiség fennmaradása a tét

A klímavédők évtizedek óta nyomják a
vészcsengőt, és minden fórumon igyekeznek
a döntéshozókkal megértetni, hogy az embe-
riség fennmaradása a tét. Ha élhetetlenné
válik a Föld, egy halott bolygón nem értel-
mezhető a gazdasági növekedés, amit jelen-
leg prioritásként kezelnek a politikusok.

A legelszántabb aktivisták sem hiszik,
hogy a politikusok szemlélete gyorsan vál-
tozhat, pedig máról holnapra kellene a GDP
növelése helyett az életfeltételekről gondos-
kodni. 
Pótmegoldás a zöldfelületek növelése

A klímavédők ezért pótmegoldásokat is ja-
vasolnak. Ilyen például a zöldfelületek növe-
lése. A városi faültetés és az erdőtelepítés
azért kiemelt a klímavédő kampányokban,
mert a lombkoronával borított földfelszín ke-
vésbé melegszik fel.

A legmarkánsabb különbség a települése-
ken mutatkozik. Egy fákkal beültetett utca
hőmérséklete a tomboló nyári kánikula idején
is alig kúszik 30 fok fölé, míg egy fasor nél-
küli utcán az épületek felületei és az aszfalt

70 fok fölé melegedhet, 40-50 fokosra he-
vítve a levegőt.
Függőleges kertekkel növelnék
a hűsítő zöldfelületek arányát

A jövő urbanistái a házak falaira, terasza-
ira, tetejére telepített függőleges kertekkel
növelnék a hűsítő zöldfelületek arányát. Nem
feltétlenül kell fákra gondolni, egy lapos
tetőn kialakított füves-virágos ültetés is több
tíz fokos különbséget jelent a felmelegedés-
ben.

Régóta híres a londoni Piccaddilly sugárút
függőleges kertje, a madridi Caixa Forum
előtti élőfal, a milánói Porta Nuova magas
házainak függőkertje, de Budapesten is akad-
nak a szó szoros értelmében üdítő példák:
még a Népszínház utca környékén is van
olyan lakóház, aminek a tetején fűnyíróval
ápolt gyep zöldellik a felforrósodó kátrány
helyett. 
A közvélemény a kormányoktól vár 
intézkedéseket

A közvélemény leginkább a kormányoktól
vár hathatós intézkedéseket, de a klímavédők
állítják, hogy az egyén és egy-egy cég is
sokat tehet azért, hogy környezete minél zöl-
debb legyen. A sok kis zöld felület hatása
összeadódik.

Mit tehetünk a hőség napjaiban? Ez a leg-
gyakoribb kérdés nyáron. A sok folyadék fo-
gyasztása mellett a vitaminok és ásványi
anyagok pótlása is fontos. A hűsítő italok
közül a mentás italokat javasolják, a változa-
tos és könnyű étkezést, a közvetlen napsütés
kerülését, lakásunk árnyékolását. A légkon-
dicionáló berendezések túlzott használata he-
lyett az árnyas és szellős szabadtéri
helyszíneket említik alternatívaként azoknak,
akik a legforróbb napközbeni munkaórák ide-
jén megtehetik, hogy szabadba menjenek.

Forrás: Euronews

Mózes Edith

Vera Jourová, az EB alelnöke
Ursula von der Leyen EB-elnök

A londoni Piccadilly sugárút függőleges kertje Forrás: Érdekes Világ
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Mi okozza a kanadai kánikulát? 
Ötszáz halálesettel hozzák összefüggésbe 

Mózes Edith

A milánói Porta Nuova magas házainak függőkertje – Balconada Cafeblog



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12375-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALOK tetőjavítást, ácsmunkát,
tetőfedést bármilyen cserepes le-
mezzel, szigetelést, festést. Tel.
0720-680-854. (12133-I)

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

VÁLLALUNK tetőfedést, tetőjavítást,
tetőfelújítást, teraszkészítést, ács-
munkát, bádogosmunkát, cserépfor-
gatást, teljes tető elkészítését, belső
munkát, festést, glettolást, parkettle-
rakást, belső gipszkartonozást. Ga-
ranciális munka, számla. Tel.
0747-318-469. (12329-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Ma huszonegy éve hunyt el
HORVÁTH ZSUZSÁNNA köz-
gazdász, akire fájó szívvel
emlékezünk. 
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Nyugodjék békében! Szerettei
és volt munkatársai. (12367)

ELhALÁLoZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, sógornő,
nagynéni,

KIBÉDI BÉLÁNÉ 
szül. AMBRUS MÁRIA

91 éves korában elhunyt. Teme-
tése július 5-én, hétfőn 15 órakor
lesz a református temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, anyós, rokon, szom-
széd és ismerős,

KOMÁNCSIK IDA
született Szász

80 éves korában elhunyt. Drága
halottunktól július 7-én 13 órakor
a jeddi temető ravatalozójában
veszünk végső búcsút, unitárius
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család és szerettei.
(-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szászrégeni születésű 

EGYED LÁSZLÓ JÁNOS 
volt matematika szakos tanár 

méltósággal viselt, hosszú be-
tegség után elhunyt. 
Temetése július 5-én 11 órakor
lesz a jobbágytelki temetőben,
római katolikus szertartás sze-
rint. 

Búcsúzik tőle szerető testvére,
Jutka és családja. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Későn értesültünk BOB MARGIT
koszorúkészítő haláláról. Mindig
számíthattunk rá, akár telefonon,
vagy hitelben is. Emlékét
megőrizzük, nyugodjon békében!
Hozzátartozóinak vigasztalódást
kívánunk. Sok vásárhelyi. (12391)

Őszinte részvétünket fejezzük ki
a Kománcsik családnak a sze-
retett ÉDESANYA, NAGYMAMA
elvesztése miatt érzett fájdalmukban.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! A Daróczi család. (-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó vállalja 

a felelősséget!

A MAROSSZENTGYÖRGYI GASTROMETAL MAGÁNCÉG
LEMEZHAJLÍTÓ-GÉPKEZELŐ SZAKEMBEREKET alkalmaz beta-
nítással. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon,  az önéletrajzo-
kat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (65759)
AKOVÁCSPÉKSÉGBŐVÍTI CSAPATÁT. Marosszentgyörgyre, az
új bemutatóüzletünkbe, ami egyben kávézó is, személyzetet alkalma-
zunk. Ha Ön kedves, ápolt és lelkiismeretes, akkor a csapatunkban a
helye. Részletekért hívja az alábbi telefonszámok egyikét: 0770-595-
255, 0733-052-106. (65758)
AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz személyzetet a következő munkakö-
rökbe: RAKTÁROS, GÉPKOCSIVEZETŐ, SZELETELŐ. Bővebb
felvilágosítás a 0735-543-042-es telefonszámon 8-17 óra között. (-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (65548-I)

AzAquaservRt.
felhívja a fogyasztók figyelmét, 

hogy az ivóvízhálózaton végzendő karbantartási munká-
latok miatt július 7-én 9-15 óra között (hozzávetőleges
időpont) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhe-

lyen az 1848. út 30. szám alatt és a Kövesdomb utca 2-12A és 1-27. ház-
számai között.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás újraindításakor
a csövekből kimosódó lerakódás miatt a vízcsapból rövid ideig zavaros
víz folyhat. Azt tanácsoljuk, hogy a vizet kitisztulásáig csak háztartási
célra használják. Elnézésüket kérjük az okozott kellemetlenségért.

Köszönjük megértésüket.
AquaservRt.,Marosvásárhely
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Tarczi László és Somosi Ibo-
lya, a Magyar Állami Népi
Együttes örökös tagjai 1951
óta vettek részt a társulat
munkájában. László tizenöt
éven át táncolta az Ecseri lako-
dalmas vőlegény szerepét, a
jelmezét búcsúzáskor neki
ajándékozták. A becses ruha-
darabot felesége őrizte, ha-
lála után lányuk, Páhi
Zsuzsanna pedig felajánlotta
a jubiláló együttesnek. Az ér-
tékes tárgyról az adományo-
zóval, Szűcs Edit
jelmeztervezővel és Wink-
lerné Petri-Kiss Borbála vise-
letkészítővel beszélgettünk.

Páhi Zsuzsanna elmondta: –
Szüleim az együttes alapító tagjai
voltak, ott is ismerték meg egy-
mást, s egy kínai út során határoz-
ták el, hogy egybekötik életüket:
1953-ban házasodtak össze. Egye-
düli gyermek vagyok, hiszen na-
gyon sokat voltak úton, s e
foglalkozás nem túl családbarát.
Mikor távol voltak, rám a nagyma-
mám, barátok vagy óvónők vigyáz-
tak. Édesanyám 1967-ig, édesapám
1968-ig táncolt az együttesben. Ezt
követően éves szerződéssel a Be-
nelux államokban léptek fel úgyne-
vezett „magyaros” előadásokkal.
Miután hazatértek, édesanyám mű-
velődési házakban oktatott balettet
gyerekeknek, édesapám pedig a
Duna Művészegyüttesben helyez-
kedett el tánckari asszisztensként,
ahol koreografált is.

Otthon sokat beszéltek a Magyar
Állami Népi Együttesről, a műso-
rokról. Gyakran került szóba az
Ecseri lakodalmas, a Fonó, a Szü-
ret, a Fergeteges, és a Háromug-
rós. Az utóbbiban édesanyám néha
szólót is énekelt, amikor a szólista,
Varga Böske valami miatt nem tu-
dott fellépni. Édesapám számos
szólót táncolt, az Ecseri lakodal-
masban a vőlegény, a Kádár Katá-
ban Gyulai Márton szerepét bízták
rá. 1952-ben eredeti helyszínen
forgatták az Ecseri lakodalmas
című filmet Kalmár László rende-
zésében. E mozi hűen adja vissza
az akkori fellépések hangulatát, s a
filmkockákon szüleimet is viszont-
láthatom. Édesapám a Katonanóta
műsorral búcsúzott, a darabnak
olyan drámai ereje volt, hogy a né-
zőtéren a közönség mindig némán
figyelte az előadást. Édesapám
ezért az alakításért nívódíjat is ka-
pott, amit később visszavontak, a

mai napig sem tudjuk az okát.
Amikor visszavonult, egy társulati
ülésen ajándékozták neki az Ecseri
lakodalmas vőlegényruháját. Min-
denkinek saját jelmeze volt, amit
egy számmal jelöltek. Egy ruhában
általában háromszor-négyszer lép-
tek fel, utána tisztítóba küldték. A
ruhadarabot nagyon megbecsültük,
egy bőröndben őriztük, s jeles al-
kalmakkor elő is vettük édes-
anyámmal. A viselet emlékeztetett
fiatalon elhunyt édesapámra, a si-
kerekre és a turnékra. 

Szűcs Edit: Mikor e találkozásra
készültem, alaposan utánanéztem a
vőlegényruha történetének. Szá-
momra különösen érdekes, hogy
ebben az időszakban a népi jelme-
zek az eredeti népviselethez képest
„viselhetőbb formában”, azaz mi-
nimális változtatásokkal kerültek a
színpadra. A leírások alapján talán
a lovaglófazonú nadrág lenne hite-
lesebb, de már akkor is létezett az
egyenes, pantallófazon is. Jelmez-
tervezői szemmel feltűnik a rend-
kívül precíz kézműves munka, ami
napjainkban igencsak ritka, mivel
idő- és pénzigényes. Ecseren, mint
más hagyományőrző vidéken, a

„kivetkezés” már a
húszas-harmincas
években elkezdődött,
a vidéki viseletet
erősen befolyásolta a
városi, hagyomány-
törő szemlélet, de
azért ünnepeken még
találkozhattunk nép-
viselettel. A harmin-
cas években Tüdős
Klára ruha- és jel-
meztervező, néprajz-
kutató indította el azt
a mozgalmat, amikor
pesti művészek ter-
veztek mintákat az
eredeti hímzések
alapján, s e mintaraj-
zokat levitték vi-
dékre, ahol a helyi
asszonyok kézműves
körökben használták
a hímzésekben, a
szövőszéken. Tehát
városi hatásra kezd-
ték feleleveníteni a
népviseletet. Az öt-

venes években a hagyományokkal
való szakítás már politikai kérdéssé
vált, amit az élet felgyorsulása be-
folyásolt. 

Jelen viselet is már mutatja az
egyszerűsödés jeleit. Az alapanyag
gyapjú ugyan, de már sávolyszö-
vet, eredetileg talán posztó volt. E
váltásnak gyakorlati okai is lehet-
tek: ez a vékonyabb ruhadarab
könnyebb mozgást biztosított a
színpadon. Az ing fazonja eredeti,
viszont már gépi szalagokkal díszí-
tett. Pamutvászonból készült, száz
évvel korábban még lenvászon le-
hetett, s kézzel hímezhették. Leg-
érdekesebb számomra a kalap s
annak díszítése, a szalagdísz s a ve-
retes fémcsipke, a kösöntyűk és a
virágdíszek eredetinek tűnnek.
Talán akkor még a készítők járhat-
ták a vidéket, s régi darabokra is
leltek. A kalap kidolgozása, a ke-
ménysége, formája eredeti népvi-
seleti darabra utal.

Páhi Zsuzsanna: A nadrághoz
természetesen csizma dukált, erre
utalnak a kis kötők is. Kapcával vi-
selték, aminek hajtogatása igen-
csak ügyességet kívánt. A csizmát
mindenki számára méretre készí-
tették, így évekig használhatták. 

W. Petri-Kiss Borbála: Egy
igazi viseletkészítő, mielőtt mun-
kához lát, alaposan tanulmányozza
a szakirodalmat, s néprajzi ismere-
tekkel felvértezve tervez. Célunk,
hogy az adott falu, népcsoport
minél hitelesebben, autentikusab-
ban jelenjen meg a színpadon. Fi-
gyelembe kell venni a
korosztályokat, s hogy ünnepi vagy
hétköznapi környezetben történik-
e a cselekmény. A vőlegényruhára
tekintve meg kell említenem Mal-
lász Gitta nevét, aki a Magyar Ál-
lami Népi Együttes első díszlet- és
jelmeztervezője volt. Élete re-
génybe illik, kiváló sportoló és író
is volt. Amikor az Ecseri lakodal-
mas jelmezeit tervezte, minden bi-
zonnyal alaposan utánajárt az
ecseri hagyományos viseleteknek.
A vőlegényi és menyasszonyi
ruhát, amit mi a színpadon látunk,
azt az 1940–50-es években hord-
hatták a Pest megyei községben.

„Hej, vőlegény, vőlegény…”
Egy viselet története

Dr. Csermák Zoltán
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25. nemzetközi borverseny Balavásáron
AKis-KüküllőMentiSzőlészetiTársulásésaKis-KüküllőBorlovagrendjúlius6–10.közötta25.

hagyományosnemzetköziborversenytszervezimegBalavásáron,aRomantikvendéglőben.
Egyminta3db0,7l-esfelcímkézettpalackborbóláll.Acímkénfelkelltüntetniajeligét,aborfaj-

táját,évjáratátésszármazásihelyét.Egymintabenevezésidíja20lej.
A program a következő: 
–július6-án9és18óraközött,illetvejúlius7-én9és15óraközöttabormintákbegyűjtése,
utánanemfogadunkbormintákat
–július7-én15–20óraközöttaborokbesorolása
–július8-án10órátólaborokelbírálása
–július10-én10órátólértékelés,díjazás,díszebéd
Azebédjegyeket–65lej/fő–avendéglőrecepciójánlehetmegvásárolni.Ajárványügyihelyzetre

valótekintettelszombaton,július10-énavendéglőzárthelyiségébecsakajárványügyiszabályokban
előírtigazolásokkallehetbelépni.
Bővebbfelvilágosítása0722-148-210,0723-227-369,0745-358-548-astelefonszámokon.

Aszervezőbizottság

Az 55 év fölötti nyugdíjasok
figyelmébe!

AHelyiKözszállításiRt.felhívjaaz55évfölöttinyug-
díjasokfigyelmét,hogyakártyatípusúingyenesbérle-
tek2021.október31-igérvényesekmaradnak.

Avezetőség


