
A hét végén Székelyföldre látogatott dr. Nagy István, Magyar-
ország agrárminisztere, aki, miután Oltszemen részt vett a
III. Nemzetközi Fogathajtó Verseny megnyitóján, majd Csík-
szeredában az Ákovita Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny
díjkiosztó ünnepségén, megyénkben a szovátai Maros köz-
birtokosság székhelyén tárgyalt vendéglátóival, utána pedig
Sóváradon, a múzeum kertjében átadta az agrárvándorböl-
csőt egy fiatal házaspárnak. Találkozott mások mellett az er-
délyi gazdaszervezetek képviselőivel, gazdákkal, agrár-
szakértőkkel, szakoktatókkal, polgármesterekkel és politi-
kusokkal is. 

Július 3-án, szombaton délelőtt Nagy István első Maros megyei állo-
mása a szovátai Maros közbirtokosság székhelye volt, ahol a vendéglá-
tók között volt Barabás Antal romániai mezőgazdasági államtitkár,
Kolcsár Károly parlamenti képviselő, Kincses Sándor, a megyei állat-
egészségügyi igazgatóság vezetője, Szabó Árpád, a Székelyföldi Gaz-
daszervezetek alelnök, Fazakas Miklós, az RMGE-Maros elnöke, a
Sapientia EMTE képviselője, valamint környékbeli polgármesterek. A
nem nyilvános beszélgetéseken elsősorban a magyar agrártárca és a ro-
mániai magyar agrárszervezetek, gazdák közötti együttműködési lehe-
tőségekről tárgyaltak, arról, hogy az új uniós finanszírozási időszakban
(2021–2027) milyen pályázati lehetőségek lesznek, ezeket miként 

Kánikula
Szakemberek és amatőr „szakértők” mind arról beszélnek, mire

számíthat az egyszerű földi halandó ezen a szélsőséges nyáron. Úgy
tűnik, a hőhullámok járványszerűen átterjedtek az ország nagyjaira,
az államférfiakra és pártvezérekre. Nem tudni, az egymást követő
szélsőséges időjárási frontok miatt vagy más okból, de a politikusok
egészen más színben látják a valóságot, mint a mindennapok embere.
A politikusok kedvenc színe – pártállástól függetlenül – a rózsaszín,
és ilyennek festik le az egyre szegényebbé váló lakosságnak az életet.
Miközben hatalmas viharok, árvizek, rekkenő kánikula váltja egy-
mást, a hónap elejétől megdrágult az élet, ami különösen a kispénzű
nyugdíjasoknak okoz fejfájást. 

Ennek ellenére a miniszterelnök azt állítja, hogy Romániában a
legolcsóbb az élelmiszer, és az emberek boldogak. 

Közben folyik a cirkusz a parlamentben, elég, ha csupán a sze-
meteszsák esetét említjük, ami hatalmas teret kapott a kereskedelmi
tévékben, és láthatta mindenki, milyen „keményen dolgoznak” vá-
lasztottjaink.

Most meg már jól megérdemelt szabadságukat töltik, egyesek
főleg a televíziókban. (Volt már szenátor, aki óráról órára vándorolt
a különböző tévéadásokba, s ezt számozott pólókkal „igazolta”). 

A nagyobbik kormánypártban is igencsak magas „hőfokon” folyik
a politikai csatározás. Szeptemberben elnökválasztás lesz, a két jelölt
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Vajda György

Féltik
a munkahelyüket
Hétfőn délben a Sylevy Salubriserv
Kft. alkalmazottai a városháza elé vo-
nultak, így tiltakoztak az ellen, hogy a
Marovásárhelyi Polgármesteri Hivatal
új szerződést írt alá az utcák takarítá-
sára, ami július 7-től lép érvénybe. 
____________2.
Nagypapa-
varázslatok,
örökbefogadás
után 
Egy nagyszülőre vágyó kislány és egy
egyedül élő, „tüskés” öreg megismer-
kedéséről, egymásra találásáról szól a
marosvásárhelyi Ariel színház új elő-
adása, a Gabi és a repülő nagypapa
című mesejáték, amelynek bemutató-
ját július 3-án, szombaton délután tar-
tották a Nyomda utcai székházban.
____________5.
Bővül
a Nimród-ház 
A vírusjárvány az egyházi életre is ki-
hatott. A szigorú egészségügyi szabá-
lyok a kisebb közösségre is hatottak,
nehezen térnek vissza a régi kerékvá-
gásba. Vannak egyházközségek, ahol
ennek ellenére folytatták az építkezést
mind lelkiekben, mind anyagiakban.
Az egyik ilyen a magyarói, ahol Ta-
kács Albert parókus lelkipásztor veze-
tésével a lelki szolgálat mellett
terveztek, pályáztak. 
____________6.
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A határon átnyúló mezőgazdasági
kapcsolatokat erősítette 



Spontán tüntettek Marosvásárhelyen
a Sylevy köztisztasági szolgáltató alkalmazottai 

Féltik a munkahelyüket
Hétfőn délben a Sylevy Salubriserv Kft. alkalma-
zottai a városháza elé vonultak, így tiltakoztak az
ellen, hogy a Marovásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal új szerződést írt alá az utcák takarítására, ami
július 7-től lép érvénybe. 

A szolgáltató munkásait jó néhány autós is támogatta,
akik dudálva járták körbe a város főterét. A tüntetők a pol-
gármesteri hivatal épülete elé vonultak, ahol Soós Zoltán
polgármesterrel akartak beszélni. „Cégünk alkalmazottai
spontán sztrájkba léptek, mint láthatták, mintegy 250
ember vonult ki. A polgármester úrral szerettek volna
szóba állni, ám a városvezető nem jött ki az épület elé, a
későbbiekben csupán a hivatalba jövet állt meg az embe-
reinkkel tárgyalni Hermann Mark, a polgármester tanácsa-
dója. Az emberek amiatt elégedetlenek, hogy elveszik
tőlük a munkát, szerdától új szolgáltató veszi át ezt a tevé-
kenységet. Egy dévai céggel kötött szerződést az önkor-
mányzat, a mi embereink viszont, akik az utcaseprést, a
közterület rendben tartását végzik, július 7-től az utcára
kerülnek. Az RMDSZ által támogatott polgármester így jár
el, miközben a városi és a megyei RMDSZ nem segít meg-
oldani ezt a problémát” – nyilatkozta a Népújságnak Ilyés
Dénes, a Sylevy Salubriserv Kft. vezérigazgatója. 

A polgármesteri hivatal a délutáni órákban közleményt
adott ki, amelyben leszögezi, hogy új szolgáltató végzi az
utcai takarítást és szemételszállítást Marosvásárhelyen. „Új
szerződést írt alá a város utcáinak takarítására Marosvá-
sárhely Polgármesteri Hivatala. Július 7-től, azaz szerdától
kezdődően a közterületek tisztán tartását, illetve az utcák
locsolását és mosását, az utcai kukák tisztán tartását és a
hulladék elszállítását is a Salubritate Rt. szolgáltató végzi
Marosvásárhelyen. Az új szerződés azt is rögzíti, hogy a
vállalat feladatai közé tartozik a közterületen talált állatte-
temek begyűjtése és elszállítása. A szolgáltató közvetlen
tárgyalást lehetővé tevő procedúra eredményeként egy 180
napos átmeneti időszakra szerezte meg az utcák tisztán tar-
tásának jogát. Júliusban mind az utcai, mind pedig a ház-
tartási szemét vonatkozásában nyílt versenytárgyalásra
kerül sor, amelyen minden, a szemétgazdálkodás területén
érdekelt további vállalkozás részt vehet, és megteheti aján-
latát.

Addig is, a fent említett szerződés alapján, ezt a tiszta-
sági szolgáltatást a Salubritate Rt. látja el” – áll a közle-
ményben. Amihez Marosvásárhely polgármestere
hozzátette: „Ettől a hónaptól kezdődően, ennek az új szer-
ződésnek köszönhetően, közelebb kerülünk ahhoz, amit én
minőségi közszolgáltatásnak gondolok, és a köztereink
tisztán tartására vonatkozóan el szeretnék érni. Ez a szol-
gáltatás ugyanis sokkal jobb minőségű és olcsóbb lesz.” 

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt
Hőmérséklet:
max.290C
min.160C

Ma CSABA, 
holnap APOLLÓNIA napja.
CSABA: régi magyar személynév.
Egyes források szerint török ere-
detű lehet, és a jelentése: pásztor,
kóborló, újabban az ajándék jelen-
tése is felmerült. Egyes kutatók
szerint a csaba szó megegyezik a
hun eredetű csobán méltóságnév-
vel.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. július 5.

1 EUR 4,9266
1 USD 4,1484

100 HUF 1,4027
1 g ARANY 239,0353

Nincs Maros megyei vizsgázó
Július 5-én, hétfőn kezdődött a kisérettségi speciális vizs-
gaidőszaka azon diákoknak, akik bizonyítottan egészség-
ügyi okokból maradtak ki a június 22–25. között zajlott
országos képességvizsgából. A második vizsgaidőszaknak
nincs Maros megyei résztvevője – tájékoztatott Illés Ildikó
megyei főtanfelügyelő-helyettes. 

Nőszövetségi együttlét
Sáromberkén

Nőszövetségi összejövetelt szervez Sáromberkén július 11-
én, vasárnap 17 órától a helyi református egyházközség
nőszövetsége és lelkipásztora. A közös együttlét istentisz-
telettel kezdődik, igét hirdet Péter Júlia marosszentannai
lelkipásztor, majd Gál Tünde várhegyi lelkész Újrakezdés
vagy újat kezdés – egy járvány tanulságai címmel tart elő-
adást, ezt követően zenés ifjúsági program lesz. Az érdek-
lődők evangéliumi könyveket vásárolhatnak, továbbá egy
fotókiállítást is meg lehet tekinteni. A találkozó szeretetven-
dégséggel zárul.

Ócskapiac – hetente kétszer 
Hetente kétszer, kedden és vasárnap 7.30 és 15 óra között
tart nyitva ezután a marosvásárhelyi ócskapiac. A július 1-
jétől érvényes lazító intézkedések nyomán újranyithatnak
a vásárok és ócskapiacok. Így július 4-én – több mint egyévi
kihagyás után – a marosvásárhelyi ócskapiac újra megnyi-
totta kapuit a Lovasság (Călăraşilor) utca 107. szám alatt
(a volt kaszárnya udvarán).

Belépő a Víkendre
Július 5-től, hétfőtől működik a beléptetőrendszer a maros-
vásárhelyi Víkendtelepen, tehát ettől a héttől már jegyet kell
váltani. A belépő ára nem változott, felnőtteknek 7 lej, gyer-
mekeknek, nyugdíjasoknak, hátrányos helyzetűeknek 3,5
lej. Ahhoz, hogy a fürdőzés biztonságos körülmények kö-
zött történjen, fürdés előtt kötelező a zuhanyzás. A stran-
dolók száma nem lehet több, mint a teljes kapacitás 70
százaléka.

Mesejátékok az Ariel Ifjúsági
és Gyermekszínházban

Július 7-én, szerdán 18 órától a János vitéz, 9-én, pénteken
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 Csipkeró-
zsika látható a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermek-
színházban. A mesejátékokat a – mindkét esetben a belső
udvaron megtekinthető – Csipkerózsika kivételével a szín-
ház nagytermében lehet megnézni. A helyek száma korlá-
tozott, telefonos foglalás szükséges a 0740-566-454
mobilszámon naponta 9–13 óra között.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

6.,kedd
A Nap kel 

5 óra 36 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 17 perckor. 
Az év 187. napja, 

hátravan 178 nap.

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

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

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

Antalfi Imola
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A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (SZÉK) Segít-
ség, leérettségiztem! címmel bátorító kerekasztal-beszél-
getést (webináriumot) szervez a virtuális térben diákoknak
és szülőknek július 12-én, hétfőn 18 órától. Résztvevők:
dr. Kádár Annamária (pszichológus, egyetemi adjunktus,
író, anya), András Zsuzsanna (közgazdász, kereskedelmi
vezető, anya), dr. Ilyés Ferenc (közgazdász, egyetemi do-
cens, oktatásfejlesztő, apa). Moderátor: Szabó Attila (kom-

munikációs tréner, a Civil Rádió főszerkesztője). A ren-
dezvényen egyebek mellett a sikeres vizsgák után is meg-
tapasztalható bizonytalanségérzetről, a kapunyitási
félelemről esik szó. A webinárium ingyenes, de regisztrá-
cióhoz kötött: https://forms.gle/7fbfQ9HDRNhMoc2F6.
Az esemény kezdetekor az élő videót (Facebook Live) az
alábbi eseményoldalon lehet megnézni: https://www.face-
book.com/events/528391618282692/?ref=newsfeed.

Segítség, leérettségiztem! – kerekasztal-beszélgetés

Július 7–9. között a szászrégeni Lucian Blaga
Technológiai Líceum ingyenes tábort szervez di-
ákoknak és szülőknek. Az első alkalommal meg-
szervezett BlagaRocks tábor célja, hogy a
vakáció alatt is minőségi, kreatív, fejlesztő prog-
ramokat ajánljanak a résztvevőknek. 

A táborban több műhelymunka (workshop) közül vá-
laszthatnak a jelentkezők. Lehetőségük lesz idegennyelv-
ismereteiket interaktív tevékenységek által gazdagítani, sőt
a magyarnyelv-ismeretüket is bővíteni. 

A szászrégeni Anton Badea néprajzi múzeummal való
együttműködésnek köszönhetően megismerkedhetnek a
népi hagyományokkal, és alkalmuk lesz kenyeret sütni. A
programban szerepelnek még az egészséges táplálkozásról

szóló tevékenységek és kézműves-foglalkozás is. A termé-
szetjárást kedvelők csütörtökön a Via Transilvania egy sza-
kaszán gyalogolhatnak, pénteken biciklitúra lesz a
Mocsárerdőhöz. A természetismereti foglalkozásokat a
Milvus csoport tagjai vezetik. A ForCamp Egyesület izgal-
mas környezetismereti programot ajánl Detektív a termé-
szetben címmel, és elviszi a táborba a Green Charge –
Tekerj és töltsd fel a telefonodat projekt keretében bemu-
tatott szabadtéri telefontöltő egységet is. Esténként lesz
táncház és csapatépítő tevékenység. A szülők és a diákok
a szervező Lucian Blaga Technológiai Líceum Facebook-
oldaláról tudhatnak meg részleteket a táborról, ahol jelez-
hetik részvételi szándékukat is – tájékoztatott
Reichenberger Iringó tanárnő. (v.gy.) 

BlagaRocks tábor Szászrégenben
Várják a jelentkezőket 

Fotó: Nagy Tibor



A Velencei Bizottság szorgalmazza a romániai
különleges ügyészi részleg felszámolását

A Velencei Bizottság a Romániában szükséges igaz-
ságügyi reform egyik első lépésének tartja és támo-
gatja az igazságszolgáltatás szereplői által
elkövetett bűncselekményeket kivizsgáló különle-
ges ügyészi részleg (SIIJ) felszámolását, de aggá-
lyosnak tartja és elvetné azokat a módosításokat,
amelyekkel a képviselőház egészítette ki a kor-
mányzati tervezetet.

Az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló konzul-
tatív testületének állásfoglalását hétfőn tette közzé a román
média.

A SIIJ felszámolásáról márciusban szavazott a képviselő-
ház, azzal a kiegészítéssel, hogy a bírák és ügyészek ellen 
csakis a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) – a bírák és ügyészek
szakmai testülete, az igazságszolgáltatás függetlenségének „al-
kotmányos őre” – jóváhagyásával indulhat bűnvádi eljárás.

A sajtó által „mentelmi jogként” emlegetett módosító indít-
vány kompromisszumként született a koalíciós pártok között,
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) ugyanis
garanciákat akart arra, hogy Románia nem tér vissza a külön-
leges részleg létrehozása előtti időszak ügyészi visszaélései-
hez. Az RMDSZ eredetileg azt próbálta elérni, hogy a SIIJ
ügyeit ne a másik két különleges részleg – a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) vagy a szervezett bűnözés és terrorizmus
elleni ügyészség (DIICOT) –, hanem a legfőbb ügyészség
vegye át.

A Velencei Bizottság ajánlása szerint a képviselőházi mó-
dosításban bevezetett CSM-szűrő tartalmilag és eljárási szem-
pontból is megkérdőjelezhető, ezért elvetését javasolja.

A román koalíciós pártok – a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
és az USR-PLUS szövetség – szerint az Európai Bizottság
nem fogja beszüntetni az úgynevezett Együttműködési és El-
lenőrzési Mechanizmust (CVM), amelytől az ország schen-
geni csatlakozása is függ, ha Románia nem számolja fel a
különleges részleget, ezt ugyanis sokak szerint azért hozta
létre a korábbi baloldali kormánytöbbség, hogy politikai fel-
ügyelet alá gyűrje és megfélemlítse az igazságszolgáltatást.

A 2016-2020-as parlamenti ciklus szociálliberális parla-
menti többsége azért vette el a DNA-tól a bírák és ügyészek
dossziéit, mert szerinte a vádhatóság a bírákat mondvacsinált
ügyekkel tartotta sakkban, hogy elérje a „mély állam” akara-
tával szembeszegülő döntéshozók elítélését. A DNA és DII-
COT módszereit az RMDSZ is több ízben bírálta, arra
hivatkozva, hogy a vádhatóságok megalapozatlan nemzetbiz-
tonsági vagy korrupciós ügyekkel hurcolják meg és próbálják
megfélemlíteni a magyar közösség vezetőit.

Az USR-PLUS tisztségviselői úgy értékelték: a Velencei
Bizottság nekik adott igazat a koalíciós partnerekkel folytatott
vitában. Stelian Ion USR-PLUS-os igazságügyi miniszter és
párttársa, Iulia Scântei, a szenátus jogi bizottságának elnöke
hétfőn rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását sürgette a
SIIJ felszámolásáról szóló törvénytervezet szenátusi véglege-
sítése érdekében. (MTI)

Magyarország továbbra is támogatja
Albánia EU-csatlakozását

Magyarország továbbra is támogatja Albánia euró-
pai uniós csatlakozását, mert a Nyugat-Balkán eu-
rópai integrációja Európa biztonságának kérdése –
mondta a magyar köztársasági elnök hétfőn Buda-
pesten, miután albán kollegájával tárgyalt.

Áder János a Sándor-palotában fogadta Ilir Meta albán köz-
társasági elnököt, majd közös sajtónyilatkozatot tettek. A ma-
gyar államfő hangsúlyozta: ugyanaz a válság érintette a két
országot az elmúlt másfél évben, kénytelenek voltak megbir-
kózni a járvány okozta nehézségekkel, az egészségügyi, a tár-
sadalmi és a gazdasági problémákkal. Mára azonban mindkét
országban fel lehetett oldani a szigorú korlátozásokat, az élet
visszatért a régi kerékvágásba, ami lehetőséget teremtett, hogy
a jövőről, a gazdasági együttműködési lehetőségekről beszél-
jenek – magyarázta. Ilyen együttműködési területként említette
a haderőfejlesztést, az energiaellátást és a vízgazdálkodást.

Kifejtette: Albánia és Magyarország egyaránt tagja a
NATO-nak. Magyarország elindított egy komoly haderőfej-
lesztési reformot, és Albánia is ezt tervezi, ami felkínálja az
együttműködés lehetőségét.

Arról is beszélt, hogy mindkét országot érinti a klímaválto-
zás. Földrajzi adottságait kihasználva Albánia az energiaellá-
tását a vízenergiára építette, de a folyók vízjárása egyre
rapszodikusabb, ami bizonytalanabbá teszi az energiaterme-
lést. Albániának ezért más források után kell néznie, és a két
ország közösen tervezi egy tíz megawattos naperőműpark épí-
tését.

Az államfő kitért rá: az év végén szerveznek egy expót, ahol
a víz témája is napirenden lesz, és remélhetőleg olyan megol-
dásokat tudnak bemutatni, amelyek felkelthetik mások, így Al-
bánia érdeklődését is.

Áder János jelezte, hogy Szkander bég szobrának leleple-
zésével kezdték a napot, ami arra a szövetségre emlékeztet,
amelynek keretében együtt harcoltak az oszmán birodalom
ellen. Ilir Meta megköszönte az országa EU-integrációjához
nyújtott támogatást, és azt mondta, Magyarország fontos part-
nere az egész Nyugat-Balkánnak. Üdvözölte, hogy Magyaror-
szág megérti a régió helyzetét, egyúttal sürgette az előrelépést
az integrációs folyamatban.

Az albán elnök azt mondta, hogy Szkander bég szobrának
felavatása olyan gesztus, amely jelképezi a két ország közötti
szoros történelmi és kulturális kapcsolatot, az évszázadokra
visszanyúló barátságot. Ezt a barátságot erősíteni kell a jövő
generációk javára is – jelentette ki.

Megjegyezte: jövőre ünnepelik a diplomáciai kapcsolatok
felvételének centenáriumát.

Az albán elnök közölte: a találkozón sikerült átbeszélni a
még kiaknázatlan együttműködési lehetőségeket, elsősorban
az energiatermelést, a vízgazdálkodást, a turizmust, a keres-
kedelmet, a mezőgazdaságot és a haderőfejlesztést illetően.

Ilir Metával hétfő délután Orbán Viktor miniszterelnök is
megbeszélést folytatott a karmelita kolostorban – tájékoztatta
az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda veze-
tője. (MTI)

Közel egymillió vállalatot támadtak meg orosz hekkerek 
Egy vélhetően orosz hekkerekből álló csoport közel
egymillió vállalat informatikai rendszerét támadta
meg és bénította le világszerte a hétvégén, miután
pénteken zsarolóvírussal fertőzték meg a Kaseya
amerikai technológiai nagyvállalat számítógépes
hálózatát – jelentette az amerikai ABC televízió.

Az ABC híradása a Kaseya közleményére hivatkozva kö-
zölte: a szoftverfejlesztő cégnek csupán néhány tucat vásárló-
ját érintette közvetlenül a támadás, de ezt követően a
számítógépes vírusos fertőzés dominószerűen végigfutott a vi-
lágban: öt kontinens 17 országában támadt meg vállalatokat
és intézményeket.

A zsarolóvírus a többi között lebénította a Coop svéd élel-
miszerbolt-hálózat mind a 800 üzletének informatikai rend-
szerét, amelyeket napokra be kellett zárni, illetve megtámadta
új-zélandi iskolák számítógépes rendszerét és két jelentős hol-
land technológiai cég, a VelzArt és a Hoppenbrouwer Tech-
niek informatikai hálózatát is. Ezenkívül a svéd
államvasutakat és a svéd állami televíziót (SVT) is kibertáma-
dás érte, egy meg nem nevezett német informatikai szolgálta-
tásokat nyújtó vállalat pedig azt jelezte a hatóságoknak, hogy
több ezer ügyfelét érinti az eset.

A támadást végrehajtó, Oroszországhoz köthető „REvil”
hekkercsoport 70 millió dollár értékű bitcoin kriptovalutát kö-
vetel váltságdíjként a vírussal végrehajtott titkosítások felol-
dásáért cserében.

Ugyanez az orosz hekkercsoport állt a JBS amerikai hús-
feldolgozó óriásvállalatot május végén ért kibertámadás mö-
gött is. A cég később 11 millió dolláros váltságdíjat volt
kénytelen kifizetni. A mostani támadást követően a REvil ere-
detileg 5 millió dolláros váltságdíjat követelt az egyes érintett
cégektől, de később úgy nyilatkozott, hogy 70 millió dollárért
feloldja valamennyi megtámadott számítógépes hálózat titko-
sítását.

Egy kiberszakértő szerint a mostani globális kibertámadás

„ritka, de az is lehet, hogy példátlan” mind kiterjedését, mind
a vírus fejlettségét tekintve. Ciaran Martin, a brit nemzeti ki-
berbiztonsági központ (NCSC) alapítója szerint nem véletlen
az sem, hogy a számítógépes vírusos támadást a július 4-i
amerikai ünnepi hétvégére időzítették, amikor az amerikai vál-
lalatok munkatársainak nagy többsége szabadságon van, ezért
a cégek kevésbé képesek gyorsan reagálni a támadásra.

Joe Biden amerikai elnök a mostani támadást követően uta-
sította az FBI-t, hogy indítson nyomozást az ügyben, és bün-
tetőintézkedésekkel fenyegette meg Oroszországot arra az
esetre, ha Moszkva felelőssége bebizonyosodik.

Az amerikai elnök a június 16-i genfi csúcstalálkozó során
arra figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy lép-
jen fel az Egyesült Államokat támadó oroszországi hekker-
csoportokkal szemben.

Joe Biden a július 4-i függetlenségi napot megelőző szom-
baton még azt nyilatkozta riportereknek, hogy egyelőre nem
világos, ki áll a kibertámadás mögött, de leszögezte, hogy „in-
tézkedni fog”, ha kiderül, hogy az orosz elnöknek köze van
az esethez. Az amerikai elnök egyébként csak a jegyzeteiből
tudott válaszolni az egyik riporternek a fenti kibertámadással
kapcsolatos kérdésére egy Michigan állambeli süteményes-
boltban. A kínos jelenetet tévékamerák is rögzítették, amely
zavartnak, tétovának mutatta az elnököt.

Válaszul Donald Trump korábbi amerikai elnök egykori
fehér házi orvosa, Ronny Jackson, jelenlegi kongresszusi kép-
viselő azt javasolta a demokrata párti politikusoknak: kérjék
fel Biden elnököt, hogy vesse alá magát a szellemi frissességét
és képességeit kivizsgáló orvosi tesztnek. Ugyanezt az úgy-
nevezett „Montreal Kognitív Tesztet” 2018-ban orvosi fel-
ügyelet mellett Donald Trump akkori elnök is elvégezte.

Joe Biden szellemi frissességét már korábban is megkérdő-
jelezték, főleg az elnökválasztási kampányban és hivatali ide-
jének első hónapjaiban elkövetett kisebb-nagyobb szóbeli
bakijai miatt. (MTI)

a kampányban nem kíméli egymást. Ami hűen tükröző-
dik a liberálisok helyi szervezeteiben: elhalasztott belső
választások, fenyegetések, bűnügyi feljelentések „színe-
sítik” a liberálisok politikai életét, amelyért a jelenlegi
elnök „az életét is feláldozná”. 

Közben komikus jeleneteknek is tanúi lehetünk. Szom-
baton például a jászvásári választási gyűlésre a támo-
gatók tapsa közepette érkező pártelnök kampánybeszéd
közben találta politikai ellenjelöltjét, aki „furcsállta”,
hogy bár együtt indultak, a pártelnök „lekéste” a belé-
pőt. Egy másik megyében Ludovic Orban Cristiano Ro-
naldóhoz hasonlította magát: arra utalt, hogy miután
Romaldo elhagyta a csapatát, az nem tudta megnyerni
a Bajnokok Ligáját. Erre Cîţu azt mondta, hogy egy csa-
patot nem lehet egyetlen játékos köré szervezni.

Az a hír is körbejárta az országot, hogy eggyel keve-
sebb különleges nyugdíjat kell fizetnie az államnak az
adófizetők pénzéből, mitán meghalt az a volt kommu-
nista ügyész és börtönparancsnok, aki 78.000 lejes
nyugdíjat zsebelt be. 

A politikum forrong, a honatyák perelnek a saját spe-
ciális juttatásaikért. A képviselők és szenátorok külön-
leges nyugdíját eltörölték ugyan, a bírák és ügyészek
hasonló juttatásának felszámolását az alkotmánybíró-
ság – amely szintén a rendszer kedvezményezettje – al-
kotmányellenesnek nyilvánította.

Huszonnyolc új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 28 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 6
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán – kö-
zölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs (GCS).
Az új esetekkel 1.080.979-re nőtt a járvány eleje óta
diagnosztizált fertőzöttek száma. 1.045.351 személyt
közülük gyógyultnak nyilvánítottak. Ez idáig
8.401.917 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dol-
gozták fel az országban, és 1.507.938 antigéngyors-
tesztet végeztek el. Az elmúlt 24 órában 4011
RT-PCR tesztet végeztek el (1937-et az esetmegha-
tározás és az orvosi protokoll alapján, 2074-et pedig
kérésre), és 7856 antigéngyorsteszt eredményét dol-
gozták fel. Az új igazolt esetek mellett négy személy-
nek ismét pozitív lett a koronavírustesztje, 402
személyt kezelnek kórházban a betegséggel. Jelen-
leg 65 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Az
elmúlt 24 órában 182 hívás érkezett a 112-es egysé-
ges segélyhívó számra a koronavírussal kapcsolat-
ban. (Agerpres)

7008-cal több ingatlant adtak el
Júniusban összesen 54.781 ingatlant adtak el or-
szágszerte, 7008-cal többet, mint májusban – derül
ki az országos kataszteri hivatal (ANCPI) hétfői saj-
tóközleményéből. Az adásvételi szerződések tárgyát
képező házak, telkek és lakások száma idén június-
ban 7963-mal több volt, mint 2020 azonos időszaká-
ban. A legtöbb ingatlaneladást a múlt hónapban
Bukarestben – 9181, Brassó megyében – 3230 és
Ilfov megyében – 3002 regisztrálták. A legkevesebb
ingatlant ugyanebben az időszakban Kovászna –
166, Călăraşi – 203 és Krassó-Szörény – 301 me-
gyében adták el. A jelzáloghitelek száma ország-
szerte júniusban 24.209 volt, 3938-cal több, mint
2020 júniusában. A legtöbb ilyen hitelre Bukarestben
– 4497, Arad – 3488 és Temes – 1550 megyében kö-
töttek szerződést. A másik póluson Szilágy megye –
68, Hargita megye – 72 és Kovászna megye áll – 74.
Júniusban a legtöbb mezőgazdasági területet a kö-
vetkező megyékben adták el: Arad – 520, Bihar – 393
és Buzău – 373. (Agerpres)

Németországba szállították
a sérülteket

Németországba szállították a năvodari-i Petromidia
kőolaj-finomítónál történt pénteki robbanásban súlyos
égési sérüléseket szenvedett két pácienst, akiket
eddig a bukaresti Floreasca kórházban kezeltek. A
sérülteket a légierő betegszállítás céljára átalakított
és felszerelt, C-27J Spartan típusú gépével szállítot-
ták Németországba, a bukaresti rohammentő szolgá-
lat és a védelmi minisztérium szakembereiből álló
csapat kísérte el őket. A gép az otopeni-i 90-es légi
bázisról szállt fel 11 óra körül Offenbach úti céllal –
derül ki a védelmi minisztérium közleményéből. Gon-
datlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és
rongálás miatt indult bűnvádi eljárás a Konstanca
megyei Năvodari-on levő Petromidia kőolaj-finomító-
nál történt robbanás kapcsán, amelyben egy személy
meghalt, öten megsérültek. (Agerpres)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Közzétette pénteken a Maros megyei pre-
fektúra a megyében működő húsz oltó-
központ júliusi programját. Az új
nyitvatartás összeállításakor figyelembe
vették, hogy az egyes településeken mű-
ködő központokban mekkora az érdeklő-
dés az oltakozás iránt. A mintegy 550
ezer lakost számláló Maros megyében
eddig több mint 126 ezren vannak be-
oltva.

A döntést a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság a prefektúrával, valamint az oltás-
kampányt koordináló országos bizottsággal
egyeztetve hozta meg, figyelembe véve, hogy az
utóbbi időben hogyan alakult a településeken az
oltóközpontok forgalma. A döntés értelmében
Marosvásárhelyen a Mihai Eminescu Ifjúsági
Házban, az Egyesülés negyedbeli Alexandru Ioan
Cuza Általános Iskolában, valamint a szászrégeni
Eugen Nicoară kultúrházban levő oltóközpontok-
ban csak a második oltásra jelentkezőket fogad-
ják. A második oltásra váró személyeket értesítik
arról, hogy a megváltozott program miatt mikor
kell megjelenjenek.

A Mihai Eminescu Ifjúsági Házban működő
központ júliusban szombaton és vasárnap zárva
lesz, hétfőn és szerdán 14–20, kedden, csütörtö-
kön és pénteken 8–14 óra között fogadja a máso-
dik adag oltásra jelentkezőket. Az Alexandru Ioan
Cuza iskolában berendezett központ mindennap
nyitva tart, hétfőn, szerdán és pénteken 8–11, ked-
den, csütörtökön 14–17, szombaton és vasárnap
pedig 10–13 óra között. A szászrégeni Eugen Ni-
coară művelődési házban üzemelő oltóközpont
minden hétköznap fogadja a második oltásra je-
lentkezőket.

Marosvásárhelyen a hét bármelyik napján, 8–
20 óra között lehet igényelni a vakcinát a Tudor
Vladimirescu Általános Iskola tornatermében ki-
alakított központban, valamint a polgármesteri hi-
vatal víkendtelepi vendégházában.

Nyárádszeredában továbbra is lehet jelentkezni
a koronavírus elleni oltásra hétfőtől szombatig 8–
12 óra között, kivétel péntek, amikor 14–18 óra
között fogadják a lakókat, vasárnap zárva van az
oltópont. Szovátán, a helyi iskola sporttermében
a hét minden napján 8–14 óra között lehet olta-
kozni, az erdőszentgyörgyi központ viszont ked-
den, pénteken és vasárnap zárva van júliusban.

Ugyancsak csökkentett nyitvatartással üzemel
ebben a hónapban a marosszentgyörgyi központ,
csupán hétfői napokon 8–14, csütörtökön pedig
14–20 óra között tart nyitva. Marosludason a
sportteremben üzemelő oltópont szerdán, szom-
baton és vasárnap zárva van, Szászrégenben, a
sportteremben berendezett másik központ pedig
kedden, csütörtökön és szombaton tart zárva.

A többi oltóközpont szintén rövidített program-
mal működik ebben a hónapban, vagy csupán a
hét néhány napján, vagy csak délelőtt, vagy csak
délután fogadják az oltásra jelentkezőket.
Megyeszinten
több mint 126 ezer személy van beoltva

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgató-
ság június 28-i adatai szerint az oltási kampány
kezdete óta megyénkbe több mint 264 ezer adag
oltóanyag érkezett, ebből 211 ezer Pfizer-, 14 ezer
Moderna-, 25 ezer AstraZeneca- és 13 ezer John-
son & Johnson-vakcina. A teljes oltást a megyé-
ben több mint 126 ezer személy kapta meg, és
jelenleg több mint 9 ezer adag oltóanyag van
készleten.
Újabb vidéki településeken oltanak

Miközben az állandó oltóközpontok programja
lerövidült, a hatóságok próbálnak minél nagyobb
hangsúlyt fektetni arra, hogy a vidéki lakossághoz
úgymond házhoz vigyék az oltást, azaz a vidéki
településeken élőknek ne kelljen a legközelebbi
oltóközpontba utazniuk ahhoz, hogy megkaphas-
sák a vakcinát. Ennek érdekében szinte hetente
szállnak ki a mobil csapatok az egyes települé-
sekre, hogy helyben beolthassák azokat, akik ezt
szeretnék. Az elkövetkező időszakban két, Vásár-
hely szomszédságában lévő településen lesz ha-
sonló akció, július 15-én a jeddi kultúrotthonban
szerveznek oltásmaratont. Az eseményre 14 órá-
tól kerül sor, bárki jelentkezhet előjegyzés nélkül,
hogy megkapja a Pfizer védőoltást. Az emlékez-
tető oltás három hét múlva lesz hasonló körülmé-
nyek között.

Július 12-én 14 és 18 óra között a koronkai kul-
túrotthonban ideiglenes oltópont létesül, ahol
ugyancsak a Pfizer vakcinát kaphatják meg az
igénylők. Az oltóanyag-szükséglet felmérése ér-
dekében arra kérik azokat, akik be szeretnék ol-
tatni magukat, hogy jelezzék ebbéli szándékukat,
illetve azt, hogy velük együtt hány személy sze-
retné felvenni a Pfizer vakcinát, a következő te-
lefonszámon: 0265-243-152 vagy a
corunca@cjmures.ro e-mail-címen.

Hétfőn délelőtt szerezhettek tu-
domást vizsgajegyeikről az
érettségizők. Az eredményükkel
elégedetlen diákok aznap 18
óráig nyújthatták be fellebbezési
kérelmüket.

A megmérettetésen országos szinten
126.999 fiatal – az idei évfolyamok
110.358, a korábbiak 16.541 végzőse –
vett részt. A vizsgázók közül 86.120-an
érték el az átmenő jegyet, országos szin-
ten az átmenési arány 67,8 százalék.
Román nyelv és irodalomból 1351, anya-
nyelvből 263, a szaknak megfelelő köte-
lező tantárgyból 1714 – matematikából
948, történelemből 1766 –, a választott
tantárgyból 7196 diák kapott tízest – ol-
vasható az edupedu.ro tanügyi portálon.
Maros megye az országos átlag alatt

Megyénkben 3268 diák vett részt a
vizsgákon, az idei évfolyamokról 2813-
an, a korábbiakról 455-en érettségiztek.

A jelenlévők közül 2813-an szerezték
meg az átmenő jegyet – tantárgyanként
legalább az ötöst, illetve a hatos átlagot
–, az átmenési arány az óvások előtt
63,8 százalék. Tízes médiát egyetlen
Maros megyei diák ért el. Román nyelv
és irodalomból 28, anyanyelvből 54, a
szaknak megfelelő kötelező tantárgyból
28 – matematikából 15, történelemből
13 –, a választott tantárgyból 103 tízes
osztályzat volt – tájékoztatott Camelia
Matei Irimie, a Maros megyei tanfel-
ügyelőség szóvivője. 

A fellebbezések utáni végső vizsga-
jegyeket július 9-én teszik közzé. A 
pótérettségire július 19–26. között lehet
beiratkozni. Augusztus 16-án román
nyelv és irodalomból, 17-én a szaknak
megfelelő kötelező tantárgyból, 18-án
a választott tantárgyból, 19-én anya-
nyelvből vizsgáznak a júliusi vizsgák-
ról kimaradt vagy sikertelenül
vizsgázott diákok. Az óvások előtti
eredményeket augusztus 31-én, a végső
vizsgajegyeket szeptember 3-án teszik
közzé. 

használhatják ki, illetve, hogy
miben tud majd konkrétan segíteni
a magyarországi agrártársadalom a
határon túliaknak. A miniszter el-
mondta, hogy a pályázati kiírások-
ról szóló uniós dokumentáció
magyar nyelvű fordításában, annak
az erdélyi gazdák rendelkezésére
bocsátásában segít. Szó esett a már
folyamatban levő agrártámogatások
és programok folytatásáról, úgy
mint a mezőgazdasági eszközvásár-
lások vagy beruházások finanszíro-
zásáról, illetve a falugazdász-
hálózat fenntartásáról, továbbá arról
is, hogy miként lehet tapasztalatcse-
réket folytatni, az oktatási kapcso-
latokat erősíteni egy magyar
anyanyelvű agrár-szakközépiskola
beindításával, felnőttképzések szer-
vezésével. A gazdaszervezetekkel
való tárgyalásokat követően meg-
egyeztek abban, hogy az elkövetke-
zendő időszakban nem növelik a
falugazdászok létszámát, hanem
versenyképes jövedelmet biztosíta-
nak nekik, és egy következő lépés
lesz a hálózat igények szerinti bőví-
tése. 

A szovátai megbeszéléseket kö-
vetően a miniszter és kísérete –
Torda Márta, az Agrárminisztérium
Kárpát-medencei együttműködé-
sekkel foglalkozó főosztályveze-
tője, Tóth László, Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának ve-
zetője, Sándor Tibor László, Ma-
gyarország Bukaresti
Nagykövetségének gazdasági és
környezetvédelmi attaséja – az
RMGE Maros szervezet, a Sóváradi

Gazdakör és Közművelődési Egye-
sület, a Dósa Grill és vágóhíd, az
Erdélyi Pálinkaház és a Csegzi pin-
cészet vendégeként a sóváradi falu-
múzeumban ünnepélyes keretek
között átadta az agrárvándorbölcsőt
egy fiatal, gyermekes házaspárnak. 

A múzeum kertjében Bíró Csaba,
Sóvárad polgármestere, az RMGE-
Maros alelnöke, Dósa Sándor,
Kibéd elöljárója, több megyei gaz-
daköri vezető és tag fogadták. A
vendéglátók Sóvárad polgármeste-
rének vezetésével bemutatták a táj-
házat, mások mellett a múltbeli
közösségi életről beszélgettek, pár-
huzamot vonva a mai gazdálkodási,
közösségi lehetőségekkel. Ezután
az eső miatt a miniszter az udvaron
levő csűrben adta át az agrárvándor-
bölcsőt. A mozgalom célja a kül-
honi magyar, agráriumból élő,
gyermeket váró családok támoga-
tása. Fél évig olyan családhoz kerül
a bölcső, ahol a fiatal szülők mező-
gazdasági tevékenységből élnek,
gyereket vállalnak, az itthon mara-
dást választják. A mozgalom jel-
képe is tulajdonképpen, hogy
érdemes a szülőföldön maradni,
családot alapítani és gazdálkodni,
mert van jövő – hangzott el az ün-
nepélyes átadáson. 

Nagy István miniszter az átadás
előtt a bölcső formájából kiindulva,
beszédében kiemelte, hogy amint a
bölcső átöleli a babát, úgy övezi a
szeretet őt a családban, a település
és tágabb értelemben a magyar
nemzet családjában is. „Így szeret-
nénk átölelni minden magyart
szerte a nagyvilágban, hogy soha
egy magyar kisgyerek se érezze azt,

hogy egyedül van, hiszen egy nagy
közösséghez tartozik. Ők lesznek
azok, akik 10-20-30 év múlva to-
vábbviszik a közösség terhét, meg-
határozzák a jövőjét, hiszen nem
lehet tudni, kiből lesz polgármester,
asztalos, tanító, földműves. A ma-
gyar kormány számára is fontos,
hogy ha felnő a gyerek, találja meg
a helyét és szerepét ott, ahol szüle-
tett, a 15 milliós nemzet tagjaként”
– mondta a miniszter. 

A bölcsőt a Fazakas család legfi-

atalabb tagjának, Hunor Attilának a
nevében szülei. Fazakas Miklós At-
tila és Fazakas Erika Klementina
vették át. Az átadáson ott voltak a
nagyszülők is, Fazakas Miklós, az
RMGE-Maros elnöke, a büszke
nagyapa az agrárközösségi élet
szervezője is. 

„A kezdeményezéssel az itthon
maradást, az összetartozást szeret-
nénk erősíteni, és azt az üzenetet
tolmácsolni, hogy a kisgyerekek, az
újszülöttek és családjuk nincs egye-

dül, egy közösség, egy teljes Kár-
pát-medence áll mellettük” –
mondta a sajtónak az ünnepséget
követően Fazakas Miklós elnök,
majd hozzátette, gondjuk lesz arra
is, hogy fél év után megfelelő
helyre kerüljön a vándorbölcső. 

Az átadást követően Tatár Tibor
helyi lelkipásztor áldotta meg a je-
lenlevőket, és Marosán Csaba, a
Kolozsvári Állami Magyar Színház
színművészének rövid verses elő-
adása zárta az eseményt. 

Nagy Székely Ildikó

Menyhárt Borbála

Fotó: Vajda György

(Folytatás az 1. oldalról)
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Július 4-én tette közzé a tan-
ügyminisztérium az
evaluare.edu.ro honlapon az or-
szágos képességfelmérő vizsga
végleges, azaz a fellebbezések
utáni erdeményeit. Maros me-
gyében 453 fellebbezést nyújtot-
tak be azok, akik nem voltak
elégedettek az egyes tantár-
gyakból kapott jegyükkel.

A dolgozatok újrajavítása nyomán a
vizsgázók 73,5 százaléka érte el az 5-ös
vagy annal nagyobb átlagot. Román
nyelvből 2460-an, azaz a vizsgázók
72,7 százaléka szerzett 5-ösnél nagyobb
jegyet, a megyében ebből a tantárgyból
mindössze négy diák írt 10-est. Mate-

matikából 2114-en, a vizsgázók 62,6
százaléka érdemelt 5-öst vagy ennél na-
gyobb jegyet, 22 tanuló pedig tízest ka-
pott. Anyanyelvből 1101 nyolcadikos
ért el ötösnél magasabb jegyet, és heten
kaptak tízest. A megyében egyetlen di-
áknak sikerült 10-essel zárni a képes-
ségfelmérő vizsgát. 

A középiskolába való bekerülésnél
80 százalékot nyom a képességfelmérő
vizsgán elért átlag, és csupán húsz szá-
zalékot az általános iskolai évek tanul-
mányi átlaga. 

A továbbtanulási opciók bejelölése
július 16–22. között zajlik, a nyolcadi-
kosok számítógépes elosztására 24-én
kerül sor. (menyhárt)

Közzétették a képességfelmérő vizsga végső
eredményeit

Közel félezren fellebbeztek
Módosult az oltóközpontok programja

63,8 százalékos átmenési arány a megyében
Érettségi eredmények óvás előtt

A határon átnyúló mezőgazdasági kapcsolatokat erősítette



Egy nagyszülőre vágyó kis-
lány és egy egyedül élő, „tüs-
kés” öreg megismer-
kedéséről, egymásra találásá-
ról szól a marosvásárhelyi
Ariel színház új előadása, a
Gabi és a repülő nagypapa című
mesejáték, amelynek bemu-
tatóját július 3-án, szomba-
ton délután tartották a
Nyomda utcai székházban.

Az Ulf Stark meséjéből Gimesi
Dóra által színpadra írt darabot ren-
dezője, Vidovszky György így aján-
lotta a premier előtt a színház
honlapján a nézők figyelmébe:
,,Nagyon szép, egyszerű, tiszta tör-
ténet a magányról, az igazi szeretet-
ről és a fontos találkozásokról. Az
eredeti darab egy kislányról szól,
aki nem ismeri a nagyszüleit, vi-
szont szeretne ő is egy nagypapát,
és az idősek otthonában talál magá-

nak egy eléggé goromba bácsit, aki
megszelídül a történet közben, és ő
lesz a fogadott nagyapja. A mi tör-
ténetünk egy faluban játszódik, a
falu szélén élő magányos, idős em-
bert hódítja meg a kislány. Azt ta-
láltuk ki, hogy mi lenne, ha ez az
idős bácsi román lenne, aki tud ma-
gyarul, de alapvetően románul be-
szél, és a kislánnyal való kapcsolata
megerősödése közben ő is átvált
magyarra. Így tulajdonképpen nyel-
vileg is összekapcsolódnak, köze-
lednek egymáshoz, másrészt a
nyelvi különbség egyáltalán nem
akadály abban, hogy egymás roko-
nai, szerettei legyenek”. 
Füttyszó és repülés

A bemutató – a járványügyi sza-
bályoknak megfelelően telt házas –
közönsége a mesejáték első percei-
től egy kishercegiesen sejtelmes vi-
lágban találhatta magát, amelyben
mintha a két fogadást kötő gyere-
ken – a gördeszkás, magabiztos
Marcin és ,,legjobb nyári haver”-je-
löltjén, a nagyapára vágyó Gabin –
kívül nem is létezne más. Csak a
közeli házikók fényei jelzik a látha-
tatlan Karcsi és Pista bácsi jelenlé-
tét, akik között a kislány kitartó
elszántsággal keresi a sütit kínáló,
történeteket mesélő, unokáját tíz
lejjel is megajándékozó és nem
utolsósorban „valamiben” világbaj-
nok nagyapának valót. Egymás
utáni sikertelen kísérletek után jut
el a mogorva, sánta öreg otthoná-
hoz, aki először reménytelenül
megközelíthetetlennek tűnik – a két
nyelvet keverő, „fele apă, fele víz”
felmordulásaival jól megdolgoz-

tatva a nagyérdemű nevető-
izmait –, lassan azonban egyre nyíl-
tabban felvállalja szeretet iránti vá-
gyát és képességét a szeretetre.
Miközben kiderül, hogy a tatajelölt
nemcsak fütyülésben, de papírsár-
kány-hajtogatásban is igazi világ-
bajnok, egy líraian szép, varázslatos
világ rajzolódik köréje és (el)foga-
dott unokája köré, amelyben fütty-
szóra érik a cseresznye, magától
repül a papírsárkány, és az elmúlás
is csak egy pillanatra takarja el a
gyümölcsfa tetejéről átfogható,
végtelen látóhatárt. 

A történetet az Ariel művészeitől
megszokott zseniális alakítások – a
főhősnőt játszó Halmágyi Éva vi-
lágra csodálkozó tisztasága, Szabó
Dániel Marcijának vicces, vagány
hetykesége, a több szerepben is fel-
tűnő Gönczy Katalin titokzatossága
és természetesen a nagypapát életre
keltő Puskás Győző összetéveszthe-
tetlen, ösztönös humorérzéke és lé-
nyeglátó érzékenysége, empátiája –

teszik valódivá. (A bábok mozgatá-
sában közben izgalmas harmóniá-
ban kapcsolódnak össze a
szerepkörök.) Az élményteremtés-
ben ugyanakkor Vidovszky nagy-
szerű rendezése mellett Monori
András zenei és Mátravölgyi Ákos
képi világának is kulcsszerep jut. 
Akikkel megtörtént a csoda

A premier után Vidovszky György
budapesti rendezővel és 
Mátravölgyi Ákossal, a darab terve-
zőjével beszélgettünk.

– Harmadik alkalommal működ-
nek együtt az Ariel színházzal, ko-
rábban A brémai muzsikusok
című mesejátékot, majd egy ifjú-
sági előadást, a Völgyhidat állí-
tották közösen színpadra. Milyen
a marosvásárhelyi társulattal
dolgozni?
Vidovszky György: – Nagyon jó,

mert rendkívül odaadó színészek. A
brémai muzsikusokban egyáltalán
nem voltak bábok, a Völgyhídban
pedig voltak ugyan báboknak ne-
vezhető, mozgatható eszközök, de
klasszikus bábelőadást most vittünk
itt színpadra először, így számomra
most derült ki, hogy mennyire jól
tudnak bábozni az Ariel művészei.
Ez kulcsfontosságú, mert akármeny-
nyire jó az ötlet vagy maga a báb, ha
a színész nem tudja megmozgatni,
sohasem fog életre kelni. Ez itt cso-
dálatosan könnyen működött.

Mátravölgyi Ákos: – Én is így
látom, ugyanakkor hozzátenném,
hogy a műszaki személyzet is
remek munkát végzett. Nagyon fon-
tos, hogy egy báb úgy is működjön,
ahogy ki van találva, meg van ter-
vezve, és ez megvalósult, így a szí-

nészek igazán örömüket lelték a
műhelyből kikerülő alkotásokban.
Ez azért is fontos, mert nem egy-
szerű egy ilyen előadást több sze-
repbe átállva végigvinni. Ritkán
történik meg a csoda, amelynek
során a bábok életre is kelnek, és ez
az előadás ezt szívmelengetően el-
érte.

– A világjárvány miatti korlátozá-
sok nemrég még egészen ellehe-
tetlenítették az országok közti
mozgást. Mikor kezdődtek a
darab előkészületei?
V. Gy.: – Sajátos módon két héten

át online próbáltuk az előadást,
Ákos ugyanis Kecskeméten volt, én
Dublinban, a társulat meg itt, Ma-
rosvásárhelyen. Kamerán keresztül
követtem a színházi munkát, így vá-
zoltuk fel az előadás alapjait. Ez-
után eltelt egy hónap, majd végre
megérkeztünk Vásárhelyre, és itt, a
helyszínen jött létre az előadás.
Menet közben, a két próbaszakasz
között majdnem minden elkészült,

ami a darabhoz kellett, ez idő alatt
állandó internetes kapcsolatban vol-
tam a műhelyekkel. Klasszikus ér-
telemben két hetet töltöttünk csak
itt, de valójában ez jóval több hét
munkáját jelenti.

– Amint azt az előzetes videóban
is kiemelte, az eredeti történethez
viszonyítva pár részlet módosult,
más a helyszín, illetve izgalmas
csavarként az idős szereplő romá-
nul beszél. Hogy születtek ezek az
ötletek?
V. Gy: – Úgy gondolom, az a jó,

ha van a történetben egy olyan kor-
társ utalás, lokális közeg, ami első-
sorban a helyi közönségnek szól.
Az elmúlt években sokszor tapasz-
taltam Marosvásárhelyen a kétnyel-
vűséget, az ebből adódó, egyébként
nagyon szép egymás mellett élést, a
kultúrák keveredését. Ez juttatta
eszembe, hogy mi van akkor, ha a
zsémbes bácsi a falu végén nem-
csak hogy nem akar magának uno-
kát, de ráadásul a nyelv is
elválasztja attól a gyerektől, aki őt
megszólítja. A történet során ez a
nyelvi különbözőség nem jelent
akadályt abban, hogy egymásra ta-
láljanak, sőt, végül nyelvileg is ösz-
szekapcsolódnak. 

– Számomra nagyon szép az,
ahogy a nagyapa halálával meg-
jelenő elmúlásmotívum feloldódik
a két gyerek játékában. Ön ezt ho-
gyan látja?
V. Gy. – Lényegében arról is szól

ez a történet, hogy hogyan örököl-
jük át az értékeket, ki mit kap egy
kapcsolattól. Meg kell gyászol-
nunk, és el kell engednünk embe-
reket, nem szabad hosszú ideig
beleragadnunk a gyászba. Ami iga-
zán számít, az az, amit tőlük ka-
punk, tanulunk. Ugyanakkor ez
fordítottan is megközelíthető: az
idős bácsinak szerencséje van, hogy
a kislány jelenlétében a halála előtt
átélheti a legszebb születésnapját. 
Teremtő átváltozások

– Beszéljünk egy kicsit a színpa-
don megelevenedő, a nézőt az
első pillanatban magával ragadó
képi világról.
M. Á.: – Rendszerint mielőtt

megszületne a valós díszlet, magát
a formát próbáljuk értelmezni, va-
gyis megtölteni a gondolatainkkal.
Így volt ez a sárkányformával is,
ami a mű alapmotívuma, hiszen a
kislánynak papírsárkány-hajtoga-
tásban világbajnok a fogadott nagy-
papája. Minden más helyzet erre a
motívumra volt felfűzve. Az elő-
adásban többféle bábtechnika érvé-
nyesül, ilyen egyebek mellett az élő
maszkos játék. Fontos volt, hogy
egy olyan teret használjunk, amibe

belevonjuk a színészeket. Nem rejt-
jük el őket teljesen, így mozgató-
ként is megláthatók, de egy kicsit
transzparensek is. Így tényleg érez-
zük azokat a pillanatokat, amelye-
ket megteremtenek, ezek az érzelmi
többletek át tudnak jönni a formán,
ami egyszer lebeg, máskor statikus.
Természetesen ezt képről képre
megbeszéltük a rendezővel, így
épült fel a látványvilág. Azt is el-
döntöttük, hogy két bábfiguránk
lesz, a két gyerek, a tatát pedig egy
olyan más formában jelenítjük meg,
ami a színpadon nem látszik majd
különbözőnek. Technikailag más-
ként mozog, mégis egy szintre
emelkedik a két bábfigurával, ame-
lyeket a színészek az első pillanattól
megtöltenek élettel.

V. Gy.: – Az első pillanattól fon-
tos volt, hogy ne egy illusztratív
teret hozzunk létre, ami minden
helyszínt valahogy megjelenít, és
rengeteg pakolászással jár, ez
ugyanis tapasztalatunk szerint a leg-
kevésbé fontos. Ha nem illusztrá-
lunk, a bábuk is sokkal jobban
életre tudnak kelni, letisztultabb a
kép. Mindig sok fejtörést okoz,
hogy hogyan lehet egyetlen formá-
ból többféle dolgot kifejteni, anél-
kül, hogy túlkomplikálnánk az
egészet. A legfontosabb, hogy ha a
gyerek nézőt elkapja az előadás,
akkor az a képzeletében is megszü-
lessen, ne csak a színpadon.

A bemutatót követő fogadáson
Gavril Cadariu, az Ariel színház
igazgatója egy LGT-dal soraival kö-
szönte meg a vendégalkotóknak és
társulatának a járvány fénytelen
időszakából kivezető, közös mun-
kát: „Arra születtünk, hogy napsu-
gárba kapaszkodjunk, nem baj,
hogyha fáj...”

Vidovszky György szintén kö-
szönetet mondott a rendkívüli mun-
káért, ami az előadás megszületése
érdekében a színpadon és a háttér-
ben zajlott, majd a történetválasztás
kapcsán elárulta, hogy van hasonló-
ság a saját élete és a főhősé között,
hiszen, mivel az igazit nem ismerte,
ő is a darabon keresztül választott
magának nagytatát.

Nagy Székely IIdikó
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Fotó: Fehér Csaba

Bemutató az Ariel színházban
Nagypapavarázslatok, örökbefogadás után 



Tavaly a járvány miatt leálltak a
munkával. Az építkezés befejező-
dött, a kisebb simításokat leszá-
mítva. Folyamatban van az épület
átvétele, a külső kanalizálást kell
még megoldani. Ezt eddig az esős
idő hátráltatta. Az épület egyik szár-
nyát 70%-ban berendezték, a má-
sikba három héten belül hozzák el a
bútorzatot. Legvégül a tereprende-
zést végzik el. Az ügyvezető el-
mondta, reményeik szerint
augusztus közepén nyitják meg a
szociális létesítményt a gyermekott-
hont is fenntartó alapítvány oszlo-
pos tagjának, Wass Albert író
kisebbik fiának, Endrének a jelen-
létében, de számítanak arra, hogy
eljön Németh Imola ügyvéd is, aki-
nek köszönhetően Csernai Pál örök-
ségének egy részét e célra

fordította, és természetesen várják
mindazokat, akik hozzájárultak a
terv kivitelezéséhez. 

Harminchat szobát alakítottak ki
a korszerű követelményeknek meg-
felelően. Az a cél, hogy a szobákba
egy-egy ágyat helyeznek el, és csak
abban az esetben lesz kettő, ha va-
laki házastársával, élettársával vagy
olyan személlyel akar együtt lakni,
akivel jól érzi magát. Mindegyik
szobához külön fürdőszoba tarto-
zik, az épületet konyhával, étkezdé-
vel, nappali foglalkozóteremmel
látták el. Az egyik szárnyban a sú-
lyosabb betegeket helyezik el, ahol
24 órás felügyeletet biztosítanak,
míg egy másik, különálló épület-
részbe kerülnek az önellátó szemé-
lyek. 

„A gyerek- és az idősotthont egy-

séges szociális központként szeret-
nénk működtetni. Egyrészt az idős-
otthon bevételéből kiegészítenénk
az árvaház kiadásait, ugyanakkor
olyan foglalkozásokat is tervezünk,
amelyekkel a két generációt össze-
hozzuk, hiszen a gyerekeknek nin-
csenek szüleik, nagyszüleik, az
időseknek pedig lehet, hogy az uno-
kák távol vannak, és igénylik a gye-
rekekkel való együttlétet. Azt
szeretnénk, ha az idősotthonban

levők nem úgy tekintenének az itt-
létükre, mint életük végső állomá-
sára, hanem számukra egy reményt
adó, új élet kezdődne itt – mondta
az ügyvezető. 

A tervezett programok között
lesz majd főzés, befőtteltevés, var-
rás, virágdekoráció készítése, aki
szeretné, annak az udvaron kisker-
tet alakítanak ki, hogy egy kertész
segítségével az ágyásokban zöldsé-
get termesszen. A férfiak számára
lesz majd sakkverseny és egyéb
közös foglalkozás. 

Nem feledkeznek meg az adomá-
nyozóról sem, Csernai Pál tisztele-
tére a futballmezét, egyéb

személyes tárgyait állítják ki egy
emléktábla mellett.

„Az a szándék, hogy elsősorban
hazai igénylőket fogadjunk, de ha
nem sikerül elfoglalniuk a helyeket,
az sem kizárt, hogy egy németor-
szági idősotthon-láncon keresztül
ajánljuk fel a lehetőséget. Sokan
vannak olyanok, akik az ottani ellá-
tás költségeit nem tudják előterem-
teni, és szívesen mennek külföldre,
ha megfelelő feltételeket találnak”
– mondja Bakos Katinka. 

A legnagyobb gondot a képzett
személyzet hiánya jelenti. Bár hir-
dettek állást a községben, és volt is
jelentkező, sokan nem teljesítik a
szükséges, hivatalos feltételeket. Az
egyházi szociális szervezetekkel is
felvették a kapcsolatot, de ott is ha-
sonló helyzetben vannak. 

Jelenleg a Tulipán-házban 10
gyereket gondoznak, még négynek
lenne helye. A megyei gyermek-
védő igazgatóságon, bírósági úton
fogadják be azokat a gyerekeket,
akiknek szüleitől elvették a gondo-
zás jogát. Elhagyott, testileg, lelki-
leg bántalmazottak kerülnek
hozzájuk. A járvány alatt kérdésessé
vált a működtetés, ugyanis számos
szponzor nem tudta folyósítani a
pénzt, vagy nem juttatták el a tárgyi
és élelmiszer-támogatást, ezért is
lesz jó, ha beindul az idősotthon,
akkor több lábon állhat majd a szo-
ciális intézmény. 

A vírusjárvány az egyházi
életre is kihatott. A szigorú
egészségügyi szabályok a ki-
sebb közösségre is hatottak,
nehezen térnek vissza a régi
kerékvágásba. Vannak egy-
házközségek, ahol ennek el-
lenére folytatták az
építkezést mind lelkiekben,
mind anyagiakban. Az egyik
ilyen a magyarói, ahol Takács
Albert parókus lelkipásztor
vezetésével a lelki szolgálat
mellett terveztek, pályáztak.
Nemsokára e munkának az
eredménye is láthatóvá válik. 

Amint sikerül a megfelelő ösz-
szeget összegyűjteni, hozzáfoghat-
nak a magyarói református
templommal szembeni Nimród-
ház bővítéséhez. Az épületben ke-
resztény és világi ifjúsági
táborokat, kulturális-oktató foglal-
kozásokat tartanak. A hely annyira
népszerű lett, hogy – a járvány
ideje kivételével – a közösségi fog-
lalkozásokat szervezők szinte
„egymásnak adják a kilincset”, így
érdemes beruházni a létesít-
ménybe. Tavaly a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. támogatásának kö-
szönhetően újították, bővítették a
vizesblokkokat, azonban bővíteni
kell az épületet is – számolt be a
tervekről a tiszteletes. 

Az L alakú épületet az udvar
felé 16 méterrel hosszabbítják
meg. A cél az, hogy a korszerű kö-
vetelményeknek megfelelő kony-
hát alakítsanak ki, és így mintegy
kilenc hónapig lehet majd tevé-
kenységeket szervezni a szállást is
adó épületben. Az egyházközség
egyesülete adminisztrálja majd a
felújított Nimród-házat, és gondos-
kodtak arról, hogy szakképzett sza-
kács működtesse a konyhát.
Megvan az építkezési engedély,
így a megfelelő összeg birtokában
hozzá is foghatnak a munkához. A
tiszteletes úr szerint mintegy
100.000 eurós befektetésről van
szó. Ugyancsak a BGA Zrt.-hez
pályáztak, de egyelőre elutasító vá-

lasz érkezett, ám a püspökségtől
ígéretet kaptak, hogy esély van jú-
nius 30-a után arra, hogy a temp-
lomjavításokra szánt, de
különböző okok miatt el nem köl-
tött pénzből valamennyit átirányít-
sanak ide. 

Azt szeretnénk, hogy legalább
pirosban legyen felhúzva az épület,
és ha sikerül befedni, beszerelni a
nyílászárókat, megtörténhet a mű-
szaki átvétel, foglalkozhatunk a
beltéri rendezéssel, de reméljük,
hogy sikerül annyi támogatást kap-
nunk, hogy akár két hónap alatt be-
fejezhetjük a munkálatokat –
reménykedik Takács Albert. 

Tavaly novemberben pályáztak
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-
hez a templomfelújítás költségei-
nek támogatására, májusban
érkezett a hír, hogy 15 millió forin-
tot kapnak rá. Jelenleg a szerződés-
kötésre várnak, illetve arra, hogy a
pénzt utalják át, és akkor hozzáfog-
hatnak a felújításhoz, kicserélik a
nyílászárókat és a június 26-i vihar
által érintett tetőrészt. A templom
belső terét 2012-ben, a külsejét
2001-ben renoválták. 

Az egyházi szolgálattal kapcso-
latban megtudtuk, hogy jelenleg
1057 lélekszáma van a magyarói
református egyházközségnek,
2011. december elsejétől – a lel-
kész szolgálatának kezdetétől be-

szélgetésünkig – 229 temetés és
kevesebb mint 100 keresztelő volt,
így egyértelmű létszámapadás ta-
pasztalható a közösségben. Egy
németországi alapítvány segítségé-
vel minden karácsonykor a 70 év
fölötti gyülekezeti tagoknak aján-
dékot adnak. Legutóbb 261 csoma-
got kézbesítettek, ami szintén azt
tükrözi, hogy kiöregedett a közös-
ség. Az istentiszteletekre rendsze-
resen 90-100-an járnak, nagyon
sokan a járvány miatt nem mernek
elmenni a templomba. Tavaly ok-
tóberben tragikus hirtelenséggel el-
hunyt a fickói lelkipásztor, így
jelenleg Takács Albert szolgál fe-
leségével együtt Fickón is, reméli,
hogy nemsokára választás lesz, és
új lelkész kerül Fickóra, hiszen
sokat számít, ha az egyházvezető
saját nyája elé áll. 

A hosszú távú tervek között
szerepel még az is, hogy a temp-
lom külső felújítása után átrende-
zik a templomkertet, ahova
Bethlen Gábor-szobrot állítanának
fel és egy emlékparkot rendeznék
be. Lassan felújul a visszaszolgál-
tatott egyházi iskola épülete is,
ahol néhány termet a BGA Zrt.-
nek köszönhetően megújítottak,
illetve lecserélték a nyílászárókat,
korszerűsítették a mellékhelyisé-
geket, és remélik, hogy ezt az épü-
letet is a közösség hasznára
fordítják majd. 

Fotó: Vajda György

Bővül a Nimród-ház 

Augusztusban átadják az idősotthont 
Tulipán szociális központ lesz 

Amint korábban többször beszámoltunk róla, Holtmaroson
Bartha József lelkipásztor a Czegei-Wass Alapítvány ügyke-
zelője; az alapítvány hozzájárulásával gyermekotthont épí-
tettek és árva gyerekeket gondoztak évekig. 2018. március
5-én – szerencsés véletlennek is köszönhetően – hozzáfogtak
a gyermekotthon szomszédságában egy idősotthon felépíté-
séhez. A beruházás egyik jelentős támogatója Csernai Pál
néhai edző, a legendás Aranycsapat tagja, aki több németor-
szági klubcsapat, köztük a Bayern München edzője is volt. Az
építkezésről Bakos Katinka, a Tulipán-ház ügyvezetője szá-
molt be lapunknak. 
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Szerkesztette:VajdaGyörgy

Infrastrukturális beruházások
A járvány miatt nehéz volt
előre tervezni, ezért az idén
visszafogottabban költekezik
a magyarói önkormányzat –
tudtuk meg Kristóf József pol-
gármestertől, aki azt is el-
mondta, hogy a lehetőségek
szerint, önrészből az infra-
strukturális fejlesztésekre
összpontosítanak. 

Az országos helyi fejlesztési
program (PNDL2) 6,5 millió lejes
támogatásának köszönhetően sike-
rült 6,2 km mellékutcát leaszfal-
tozni a községben. Jelenleg olyan
helyeken dolgoznak önerőből, ame-
lyeket nem tudtak a pályázatba fog-
lalni, illetve utólag kiderült, hogy
szükséges egy-egy sánc, bejáró ki-
alakítása. A megyei tanács támoga-
tásának köszönhetően, a terv szerint
60.000 lejes költséggel, az idei év
vége felé befejezik az ortodox pa-
rókiától felfelé a Fickó-patak híd-
jáig az út menti árkok és
kapubejáratok kialakítását. Parkoló-
helyeket alakítanak ki az orvosi ren-
delők között, és mintegy 100
méteren lefedik a Temető-patakot.
Azt tervezik, hogy 2022-ig a község
területén levő mezei utakat és árko-

kat rendbe teszik. Nemsokára a
holtmarosi állomástól kezdik meg
az ároktakarítást a megyei tanács és
a Román Vasúttársaság hozzájáru-
lásával. 

A közeljövőben uniós támogatás-
sal a községben levő 470 oszlop
közül 230-on kicserélik a világító-
testeket. A LED-es égőkkel való
korszerűsítést a kistérségi társulá-
son (GAL) keresztül pályázták
meg. Az elmaradt munkálatot újabb
pályázattal végzik majd el. 

A polgármester elmondta, hogy a
nagyobb projektek közül jóváha-
gyásra vár az országos beruházási
társasághoz (CNI) benyújtott pályá-
zat, amelynek alapján felújítják a
fickói kultúrotthont, az ún. „Bertá-
ban” levő telket, egy típussportter-
met és Holtmaroson a „Dobogóra”
fedett tanuszodát építenek. A társa-
ság elkészítette a részletes műszaki
terveket (DALI), ez azt jelenti,
hogy közelebb állnak a finanszíro-
záshoz – mondta a polgármester. A
pályázat összértéke 3 millió euró,
ha ez megvalósul, ebben a mandá-
tumban is sikerül jelentős ered-
ményt felmutatni – hangsúlyozta a
polgármester. 

A járvány utáni első tábor 
Július 28-tól július 1-jéig a II.
Rákóczi Ferenc Római Katoli-
kus Teológiai Líceum teoló-
giai osztályának
osztálykirándulásával indult
az a táborozássorozat, amely
a régi fényébe szeretné visz-
szaállítani a magyarói refor-
mátus egyházközség által
fenntartott Nimród-házat. 

A Csiki Csilla tanárnő által veze-
tett diákoknak – szakoktatásuknak
megfelelően – a lelkieket, a szelle-
met és a testet erősítő foglalkozá-
sokban volt részük. A reggeli
imádság, kreatív bibliás elmélkedés
mellett három csoportban közös
foglalkozásokon vettek részt. Volt
sportverseny, irodalmi kreativitási
feladat, természetjárás. A diákok el-
látogattak a marosvécsi Kemény-
kastélyba, ahol annak idején a
helikoni íróközösség is szívesen ta-
lálkozott. A programot egy-egy

diák, illetve a csoportok készítették
elő és vezették, ezzel is kibontakoz-
tatva kreativitásukat. 

Szabó Blanka, az egyik részt-
vevő elmondta, végre, a vírusjár-
vány kényszerét lezárva, közös
foglalkozáson vehettek részt. Szá-
mára fontosak a személyes élmé-
nyek, hogy ne csak a telefon és az
internet világában kötődjenek ba-
rátságok, szükség van a személyes
találkozásokra. Nem kell messze
utazni ahhoz, hogy tartalmas prog-
ramban legyen részük. Számára ki-
emelkedő esemény volt a
marosvécsi kastély meglátogatása,
ahol valóban közelebb kerülhettek
azokhoz az írókhoz, akikről olvas-
tak, hallottak az órákon.

Az iskola szándéka, hogy leg-
alább évente egyszer hasonló tábo-
rokat szervezzenek, hiszen ezzel
kiegészítik, színesebbé teszik a tan-
rend szerinti oktatást. 



A Ferencváros ma megkezdi sze-
replését a labdarúgó Bajnokok Li-
gája selejtezőjében, a koszovói
Prishtina ellen.

A sorozatban harmadszor magyar
bajnok zöld-fehérek ugyanazzal a
céllal, de új vezetőedzővel vágnak
neki a kvalifikációnak, Szerhij Reb-

rovot nyáron Peter Stöger váltotta a
kispadon. A keret nagy része vi-
szont egyben maradt, eddig négy já-
tékos – Marcel Heister, Isael,
Lovrencsics Gergő és Michal
Skvarka – távozott.

Az FTC az elmúlt két idényben
egyaránt főtáblára jutott: 2019-ben
az Európa-ligában, míg tavaly a
BL-ben, s idén is az a célja, hogy
ismét csoportkörös legyen a nem-
zetközi porondon, lehetőleg a leg-
rangosabb sorozatban, de legalább
a második számú El-ben.

Az első párharc a papírforma
szerint nem okozhat gondot, mivel
a Prishtina az előselejtezőből érke-
zett. Az első kör megnyerése azért
is kiemelten fontos, mert a vesztes
az újonnan életre hívott Konferen-
cia Liga selejtezőjébe kerül át, míg
az az együttes, amely a második
fordulóban búcsúzik a BL-től, már
az Európa-ligában folytathatja. A

harmadik számú sorozat létre-
jöttével és az ezzel járó átala-
kításnak köszönhetően, ha a
BL-selejtező első körét sikerrel
veszi az FTC, akkor már csak
egy párharcot kell nyernie a
biztos csoportkörhöz, mert az
Európa-liga BL-ből kiesett baj-
nokokat felvonultató ágáról az
alulmaradók továbbcsúsznak a
Konferencia Ligába.

A Ferencváros – Prishtina
párharc első felvonását ma 19
órától a Groupama Arénában
rendezik (tegnap, lapzártakor
még nem volt egyértelmű,
vajon közvetítik-e a mérkő-
zést), a visszavágóra pedig egy
héttel később Koszovóban
kerül sor. 

Új edzővel a Ferencváros, változatlan célokért

Kevesebb mint három hét múlva
Tokióban megkezdődik minden
idők (nem feltétlenül pozitív szem-
pontból) legkülönlegesebb és legvi-
tatottabb olimpiája. A selejtezők
lezárultak, a résztvevők névsora
többé-kevésbé végleges, bár még
sérülések, apró módosítások elkép-
zelhetőek.

Magyarország 23 sportágban (ha
az úszást és a vízilabdát külön
sportágaknak tekintjük, noha
ugyanannak a nemzetközi szövet-
ségnek az égisze alá tartoznak) ösz-
szesen 168 sportolót nevez, további

hét tartalék áll készenlétben, ha a
csapatsportokban valaki megsé-
rülne. Románia 104 sportolója
(plusz egy tartalék) 17 sportágban
állhat rajthoz. Közöttük található a
marosvásárhelyi Szőcs Bernadette
asztaliteniszben, illetve még két er-
délyi magyar sportoló: a kolozsvári
Miklós Andrea 400 méteres síkfu-
tásban áll rajthoz, a sepsiszentgyör-
gyi Incze Kriszta pedig a női
birkózás 62 kg-os súlycsoportjában
indul. Negatív meglepetés, hogy
Romániának nem lesz képviselője
teniszben, bár a sokáig világelső Si-
mona Halep mellett három másik
játékosnak is lett volna rajtjoga, de

súlyemelésben sem, mert dopping-
vétségek miatt a teljes csapatot ki-
zárták.

A csapatok zászlait egy férfi és
egy női versenyző viheti. A magyar
lobogó esetében Cseh László úszót
és Mohamed Aida tőrözőt érte ez a
megtiszteltetés, utóbbi esetében az
a meglepő, hogy ő csak tartalék a
női tőrcsapatban, azaz valószínűleg
nem is versenyez majd. A román
zászlót Robert GlinVă úszó és Mă-
dălina Bereș evezős hordozhatja a
július 23-ai nyitóünnepségen,
amelynek kapcsán még nagy a bi-
zonytalanság, hiszen a szervezők-
nek meg kell találniuk az

egyensúlyt a rendezvény jelentő-
sége és a járvány miatti kötelező
visszafogottság között: a nézők
száma is korlátozott, ráadásul kül-
földi nézőket egyáltalán nem fogad-
nak.

A versenyek ugyanakkor már a
megnyitó előtt elkezdődnek három
sportágban (baseball, softball, lab-
darúgás). Románia labdarúgó-válo-
gatottja július 22-én Honduras ellen
játssza első meccsét.

Összeálltak az olimpiai csapatok

Kezd a Kolozsvári CFR is
A bosnyák Borac Banja Luka ellené-

ben kezdi meg a Bajnokok Ligája-se-
lejtezőt az elmúlt évad román
aranyérmese: a Kolozsvári CFR ma 20
órától játszik, a találkozó a DigiSport 1
közvetítésében a televízió képernyőjén
is követhető.

Az alakulat Ausztriában edzőtáboro-
zott és hangolt az előtte álló erőpró-
bára. Több felkészülési mérkőzést is
játszott, az eredmények: 4-0 az FC
Wels ellen és 1-0 a Dinamo Moszkva
ellen, egyaránt 1-1 a Ludogorec és az
Újpest FC ellen és 0-1 a Puskás Aka-
démia ellen.

A labdarúgó-Európa-bajnokság elődöntőjének programja
* ma, 22 óra: Olaszország – Spanyolország
* holnap, 22 óra: Anglia – Dánia

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

Bálint Zsombor
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Késely Ajna úszó és Péni István sportlövő előmondja az eskü szövegét a tavalyról idénre ha-
lasztott, július 23. és augusztus 8. között Tokióiban megrendezésre kerülő olimpián versenyző
magyar csapat tagjainak eskütételén a budapesti Nemzeti Táncszínházban július 1-jén

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Fotó: Az FTC honlapja

Magyarország olimpiai csapata
* asztalitenisz (5+1): Póta Georgina (egyéni, csapat),
Madarász Dóra (egyéni, csapat), Pergel Szandra (csa-
pat), Majoros Bence (egyéni), Pergel Szandra (vegyes
páros), Szudi Ádám (vegyes páros)
* atlétika (19): Bartha-Kéri Bianka (800 m), Gyurátz
Réka (kalapácsvetés), Kácser Zita (3000 m akadály),
Kovács Barbara (20 km gyaloglás), Kozák Luca (100
m gát), Krizsán Xénia (hétpróba), Madarász Viktória
(20 km gyaloglás), Márton Anita (súlylökés), Nguyen
Anasztázia (távolugrás), Szilágyi Réka (gerelyhají-
tás), Tóth Lili Anna (3000 m akadály), Wágner-Gyür-
kés  Viktória (3000 m akadály), Halász Bence
(kalapácsvetés), Helebrandt Máté (50 km gyaloglás),
Koroknai Máté (400 m gát), Szögi István (1500 m),
Szűcs Valdó (110 m gát), Rivasz-Tóth Norbert (ge-
relyhajítás), Venyercsán Bence (50 km gyaloglás)
* birkózás (6): Lőrincz Viktor (kötöttfogás 87 kg),
Lőrincz Tamás (kötöttfogás 77 kg), Korpási Bálint
(kötöttfogás 67 kg), Szőke Alex (kötöttfogás 97 kg),
Sastin Marianna (női 62 kg), Muszukajev Iszmail
(szabadfogás 65 kg)
* evezés (1): Pétervári-Molnár Bendegúz (egypár)
* íjászat (1): Balogh Mátyás
* cselgáncs (7): Ungvári Attila (81 kg), Tóth Krisz-
tián (90 kg), Cirjenics Miklós (100 kg), Czernoviczki
Éva (48 kg), Pupp Réka (52 kg), Karakas Hedvig (57
kg), Özbas Szofi (63 kg)
* kajak-kenu (18): Kozák Danuta (K1, K2, K4 500
m), Csipes Tamara (K1, K2, K4 500 m), Bodonyi
Dóra (K2, K4 500 m), Kárász Anna (K1 200 m, K4
500 m), Medveczky Erika (K2, K4 500 m), Lucz Dóra
(K1 200 m), Balla Virág (C2 500 m), Takács Kincső
(C1 200 m, C2 500 m), Horányi Dóra (C1 200 m),
Tótka Sándor (K1 200 m, K4 500 m), Csizmadia
Kolos (K1 200 m, K4 500 m), Varga Ádám (K1, K2
1000 m), Kopasz Bálint (K1 1000 m, K4 500 m),
Béke Kornél (K2 1000 m), Nádas Bence (K4 500 m),
Adolf Balázs (C1, C2 1000 m), Fejes Dániel (C1, C2
1000 m), Schmid Julia (C1 szlalom)
* karate (1): Hárspataki Gábor (75 kg)
* kerékpár (3): Valter Attila (országúti mezőnyver-
seny), Parti András (hegyikerékpár), Vas Kata Blanka
(hegyikerékpár)
* kézilabda női csapat (14+1)
* ökölvívás (1): Gálos Roland (57 kg)
* öttusa (4): Kovács Sarolta, Gulyás Michelle, Ma-
rosi Ádám, Kasza Róbert
* sportlövészet (4): Péni István (10 m légpuska, 50
m puska, 10 m légpuska vegyes páros), Pekler Zalán

(10 m légpuska, 50 m puska), Major Veronika (10 m
légpisztoly, 25 m pisztoly), Mészáros Eszter (10 m
légpuska, 50 m puska, 10 m légpuska vegyes páros)
* súlyemelés (1): Nagy Péter (+109 kg)
* tekvondó (1): Salim Omar (58 kg)
* tenisz (3): Fucsovics Márton (egyéni), Babos Tímea
(páros), Jani Réka (páros)
* tollaslabda (1): Sárosi Laura (egyéni)
* torna (1): Kovács Zsófia (szertorna, egyéni), Pig-
niczki Fanni (RSG, egyéni)
* triatlon (4): Bicsák Bence (egyéni, vegyes váltó),
Tóth Tamás (egyéni, vegyes váltó), Bragmayer Zsa-
nett (egyéni, vegyes váltó), Kovács Zsófia (egyéni,
vegyes váltó)
* úszás (32): Rasovszky Kristóf (nyíltvízi 10 km),
Bernek Péter (400 vegyes), Bohus Richárd (100 hát),
Cseh László (200 vegyes), Gyurta Gergely (1500
gyors), Holló Balázs (4x200 gyors), Kalmár Ákos
(800, 1500 gyors), Kenderesi Tamás (200 pillangó),
Kozma Dominik (200 gyors, 4x200 gyors), Kós Hu-
bert (200 vegyes), Lobanovszkij Maxim (50 gyors),
Milák Kristóf (100, 200 pillangó, 4x100 gyors, 4x100
vegyes), Németh Nándor (100 gyors, 4x100 gyors),
Szabó Szebasztián (100 gyors, 100 pillangó, 4x100
gyors, 4x100 vegyes), Telegdy Ádám (100, 200 hát,
4x100 vegyes), Zombori Gábor (4x200 gyors), Ver-
rasztó Dávid (400 vegyes), Holoda Péter (4x100
gyors), Horváth Dávid (4x100m vegyes), Márton Ri-
chárd (4x200 gyors), Takács Tamás (4x100 gyors),
Olasz Anna (nyíltvízi 10 km), Békési Eszter (200
mell), Burián Katalin (100, 200 hát), Hosszú Katinka
(200 hát, 200 pillangó, 200, 400 vegyes), Jakabos
Zsuzsanna (4x200 gyors), Kapás Boglárka (1500
gyors, 200 pillangó), Késely Ajna (400 gyors, 800
gyors, 1500 gyors), Mihályvári-Farkas Viktória (1500
gyors, 400 vegyes), Sebestyén Dalma (200 vegyes),
Veres Laura (4x200 gyors), Verrasztó Evelin (4x200
gyors)
* vitorlázás (4): Berecz Zsombor (finn), Érdi Mária
(laser radial), Vadnai Benjamin (laser), Cholnoky Sára
(RS:X szörf)
* vívás (10+3): Kreiss Fanni (tőr egyéni és csapat),
Kondricz Kata (tőr egyéni és csapat), Pásztor Flóra
(tőr egyéni és csapat), Decsi Tamás (kard egyéni és
csapat), Szatmári András (kard egyéni és csapat), Szi-
lágyi Áron (kard egyéni és csapat), Márton Anna
(kard egyéni és csapat), Pusztai Liza (kard egyéni és
csapat), Katona Renáta (kard egyéni és csapat), Sik-
lósi Gergely (párbajtőr egyéni)
* vízilabda férfi és női csapat (24+2)

Románia olimpiai csapata
* asztalitenisz (4+1): Szőcs Ber-
nadette (egyéni, csapat, vegyes
páros), Elisabeta Samara (egyéni,
csapat), Daniela Dodean (egyéni,
csapat), Ovidiu Ionescu (egyéni,
vegyes páros)
* atlétika (10): Miklós Andrea
(400 m), Claudia Bobocea (1500
m), Marius Cocioran (50 km gya-
loglás), Alin Firfirică (diszkoszve-
tés), Andrei Toader (súlylökés),
Alexandru Novac (gerelyhajítás),
Florentina Iușco (távolugrás),
Alina Rotaru (távolugrás), Daniela
Stanciu (magasugrás), Bianca
Ghelber (kalapácsvetés)
* birkózás (5): Alin Alexuc (kö-
töttfogás, 130 kg), Albert Saritov
(szabadfogás, 97 kg), Alina Vuc
(50 kg), Andreea Ana (53 kg),
Incze Kriszta (62 kg)
* cselgáncs (3): Alexandru Raicu
(73 kg), VlăduV Simionescu (+100
kg), Andreea ChiVu (52 kg)
* evezés (36): Marius Cozmiuc
(kettes), Ciprian Tudosă (kettes),
Ioan Prundeanu (kétpárevezős),
Marian Enache (kétpárevezős),
MihăiVă Uigănescu (négyes), Mu-
gurel Semciuc (négyes), Ștefan
Berariu (négyes), Cosmin Pascari
(négyes), Alexandru Chioseaua
(8+1), Florin Lehaci (8+1), Cons-
tantin Radu (8+1), Sergiu Bejan
(8+1), Vlad Aicoboae (8+1),
Constantin Adam (8+1), Florin
Arteni-Fîntînariu (8+1), Ciprian
Huc (8+1), Adrian Munteanu
(8+1), Adriana Ailincăi (kettes),
Iuliana Buhuș (kettes), Simona
Radiș (kétpárevezős), Nicoleta
Bodnar (kétpárevezős), Ionela

Cozmiuc (könnyűsúlyú kétpáreve-
zős), Gianina Beleagă (könnyűsú-
lyú kétpárevezős), Mădălina
Hegheș (négyes), Elena Logofătu
(négyes), Cristina Popescu (né-
gyes), Roxana Anghel (négyes),
Maria Rusu (8+1), Viviana Beji-
nariu (8+1), Georgiana Dedu
(8+1), Maria Tivodariu (8+1),
Ioana Vrînceanu (8+1), Amalia
Bereș (8+1), Mădălina Bereș
(8+1), Denisa Tîlvescu (8+1), Da-
niela Druncea (8+1)
* íjászat (1): Mădălina Amaistro-
aie
* kajak-kenu (2): Cătălin Chirilă
(C2-1000 m), Victor Mihalachi
(C2-1000 m)
* kerékpár (2): Eduard Grosu
(országúti mezőnyverseny), Vlad
Dascălu (hegyikerékpár)
* kosárlabda 3x3 (4): Claudia
Cuic, Gabriela Mărginean, Sonia
Ursu, AncuVa Stoenescu
* labdarúgás, férficsapat (22)
* ökölvívás (2): Cosmin Gîrleanu
(52 kg), Maria Nechita (57 kg)
* sportlövészet (1): Laura Coman
(10 m légpuska)
* tenisz (2): Raluca Olaru (páros),
Monica Niculescu (páros)
* torna (3): Marian Drăgulescu
(szertorna egyéni), Maria Holbură
(szertorna egyéni), Larisa Iorda-
che (szertorna egyéni)
* triatlon (1): Felix Duchampt
* úszás (4): Robert GlinVă (100
hát), Daniel Martin (100 hát),
David Popovici (100 gyors, 200
gyors), Bianca Costea (50 gyors)
* vívás (2): Iulian Teodosiu (kard
egyéni), Ana Maria Popescu (pár-
bajtőr egyéni)



Szováta fő vonzereje a Medve-tó, de emellett számos más attrakciója van Fotó: Gligor Róbert László (archív)
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Visit Sovata – telefonos alkalmazás turistáknak
Szováta önkormányzata és a
Szovátai Turisztikai Informá-
ciós Iroda új internetes alkal-
mazással várja a fürdő-
városba érkezőket és a turis-
tákat.

A Visit Sovata mobiltelefonos
alkalmazás célja a helyi turisztikai
látványosságok, szabadidős tevé-
kenységek, a felfedezésre érdemes
természeti és épített örökség, vala-
mint a kulturális sokszínűség nép-
szerűsítése.

Az alkalmazás információkat
tartalmaz a különféle turisztikai
ajánlatokról, amelyeket fő- és alka-
tegóriákba sorolva találhat meg a
turista. A látványosságok rövid is-
mertetése mellett fotók és videók is

vannak a képgalériában, valamint
virtuális túrázásra is lehetőség nyí-
lik 360 fokos panorámakép segít-
ségével. Az alkalmazás azt is
lehetővé teszi, hogy a turista kap-
csolatba lépjen az adott programok
szervezőjével, vagy hozzáférjen
annak weboldalához. A Séták kate-
góriában megjelenő térkép lehető-
séget ad egy adott útvonal
bizonyos részeinek felfedezésére a
Google Map segítségével, ebben az
esetben a navigációhoz a turistának
engedélyeznie kell a helymeghatá-
rozást. A különböző látnivalóknak
szentelt oldalakon ajánlásokat talál
az érdeklődő a közeli, hasonló té-
májú látványosságokról Szovátán
és környékén.

Egy természetben tett séta vagy
a látványosságok felfedezése köz-
ben megéhezik az ember, ezért az
alkalmazásban a helyi vendéglátó-
egységek ajánlatai is megtalálha-
tók. Az alkalmazás rendelkezik
eseménynaptárral is, amely infor-
mációkat tartalmaz a helyi koncer-
tekről, előadásokról, egyéb
szórakoztató és kulturális esemé-
nyekről.

A Visit Sovata alkalmazás iOS
és Android verzióban ingyenesen
letölthető az AppStore és a Goog-
lePlay online áruházból. Az új al-
kalmazást a hét végén mutatták be
a fürdőtelepen, és rövid idő alatt
sokan le is töltötték már – derült ki
a városháza közleményéből. (GRL)

Csípán-díj az Ákovita Nemzetközi Párlat-
és Pálinkaversenyen

A kitüntetést a Maros Megyei
Tanács elnöke, Péter Ferenc
adta át az Ákovita Nemzet-
közi Párlat- és Pálinkaver-
seny péntek esti díjátadó
ünnepségén Csíkszeredában. 

A Csípán-díjat az Erdélyi Pálin-
kaház fiatal tulajdonosai kapták, a
díj nevét a tragikusan hirtelen, idén
májusban elhunyt fiatal nyárád-
menti vállalkozó, a nyárádszentsi-
moni Csípán Pálinkaház
alapítójáról és tulajdonosáról
kapta. 

A Maros Megyei Tanács elnöke,
Péter Ferenc az ünnepségen el-
mondott beszédében örömét fe-

jezte ki, hogy Székelyföld ad ott-
hont ennek a különleges Kárpát-
medencei versenynek, ahol több
Maros megyei termelő is bemutat-
kozhat, és az Erdélyi Pálinka Lo-
vagrend Maros megyei tagjai a
zsűriben is aktív szerepet vállalnak
az elbírálásban. „Minden szinten
erősítenünk kell a magyar közös-
ségek közötti együttműködést. És
ez az esemény éppen erről szól. Az
értékekről és a kapcsolatokról. A
találkozásokról, a szakmaiságról, a
fejlődésről, a közösségépítésről és
nem utolsósorban a barátságról” –
hangsúlyozta beszédében Péter Fe-
renc, hozzátéve, mindezt bizo-
nyítja az Erdélyi Pálinka

Lovagrend létrejötte is. A lovag-
rend alapítói és működtetői a pá-
linka révén kötöttek ismeretséget.
Céljuk pedig nemcsak a termék el-
adása, hanem a pálinka rangjának
elismertetése, valamint a minőségi
pálinkafogyasztás meghonosítása.
Büszkeséggel tölt el, hogy számos
Maros megyei termelő kapott díjat
ezen a nemzetközi versenyen –
tette hozzá Péter Ferenc. 

A Maros Megyei Tanács elnöke
ugyanakkor meghívta a verseny
szervezőit, hogy Maros megyében
szervezzék meg a megmérettetés
következő kiadását. 

AMarosMegyeiTanács
sajtóirodája

Egy csónakban a fenntartható
fejlődéssel

Tizenöt gyermek tizenöt nap alatt
kenut épít, és tapasztalataik alapján
hétórányi gyakorlati tananyagot ál-
lítanak össze az iskolák részére.

Szerdán a Piscui Múzeumiskolá-
ban indították el a Románia egyesült
vizei – evezés a fenntartható közös-
ségekért elnevezésű projektet, amely
egy középiskolásoknak szóló integ-
rált oktatási program része, kezde-
ményezői az Ivan Patzaichin – Mila
23 Egyesület és a Fenntartható Fej-
lődés Főosztály, célja „értelmes ta-
nulást” biztosítani a diákok számára.

Tizenöt középiskolás gyermek
„canotcát” épít, amely a csónak és a
kenu kombinációja – Ivan Patzaichin
találmánya –, amely során megtanul-
ják, hogyan kell a gyakorlatban al-
kalmazni az iskolában elsajátított
elméleti ismereteket. A műhelygya-
korlat három hétig tart, és Viorel
Gheorghe, az Ivan Patzaichin – Mila
23 Egyesület csapatának építőmes-
tere irányítja. Végül az iskolai kenut
a gyerekek bocsátják vízre.

A hajó saját kezűleg való meg-
építése, a tervek kidolgozásától a
vízre bocsátásig, lehetőséget bizto-
sít a gyermekeknek, hogy alkalmaz-
zák a gyakorlatban is az iskolában
tanultakat, és jobban megértsék
azok hasznosságát. A gyakorlat
során videóra rögzítik a kivitelezés
szakaszait és azok kapcsolatát a kü-
lönféle iskolai tantárgyakkal, a ta-
nárok közreműködésével. Így hét
csomag nyílt oktatási forrás készül,
kiemelve a matematikában, fiziká-
ban, kémiában, földrajzban, botani-
kában, történelemben,
kommunikációban tanult fogalmak
közvetlen alkalmazhatóságát. 

A gyerekek érdekes dolgokat fog-
nak megtudni a csónaképítő („ma-

rangozeria”) mesterségről, a hajó-
zásról, a víz fontosságáról az emberi
települések fejlődésében és identitá-
suk építésében, arról, hogy az ember
hogyan tudja használni a természe-
tet anélkül, hogy károsítaná azt, és a
fenntartható fejlődés elveiről.

„A fenntartható fejlődés jegy-
ében újabb különleges oktatási pro-
jektet indítunk. Rendkívül fontos,
hogy az új generációk megbarát-
kozzanak a természettel, fejlesszék
gyakorlati készségeiket, megismer-
jék és alkalmazzák a fenntarthatóság
elveit. A fenntartható fejlődés azok-
ról a döntésekről szól, amelyeket mi,
felnőttek hozunk, hogy a gyerekeink
jobban élhessenek” – mondta Bor-
bély László, a Fenntartható Fejlődés
Főosztály koordinátora.

A műhelygyakorlaton részt vesz-
nek diákok Ţigăneşti (Moldovai
Köztársaság) és Piscu (Ilfov megye)
községekből, valamint önkéntesek
a Bukaresti Egyetem Földtani Ka-
ráról, a természeti és kulturális
örökség megőrzésében alkalmazott
geobiológia mesterképzés résztve-
vői közül.

A műhelyoktatás megnyitóján
részt vett Borbély László, a Fenn-
tartható Fejlődés Főosztály koordi-
nátora, Teodor Frolu, az Ivan
Patzaichin – Mila 23 Egyesület al-
elnöke, Adriana Scripcariu művé-
szettörténész (Piscui
Múzeumiskola), Bogdan-Cristian
Călin, Ciolpani község (Ilfov
megye) polgármestere, Valentina
Ţaca, Ţigăneşti (Moldovai Köztár-
saság) polgármestere, biológiatanár,
Laura Gunesch oktatási szakértő.

(A Fenntartható Fejlődés Főosz-
tály közleménye)



Szerkesztette:AntalfiImola
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Vetélkedők a sajátos figyelmet igénylő fiataloknak
A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal felkérésére
elfogadtuk a meghívást,
hogy szervezzünk sportren-
dezvényt a sajátos figyelmet
igénylő gyerekeknek, fiata-
loknak.

Az Angyalok a városban egye-
sület vezetőiként fő célunk a moz-
gásukban korlátozott személyek
integrálása a közösségi tevékeny-
ségekbe, éppen ezért olyan vetél-
kedőket állítottunk össze, hogy
ügyességi játékokban próbálhassák
ki magukat: célba dobás, kosár-
labda, kugli. Négy csapat vetélke-
dett, amelyek nevet választottak
maguknak, és csatakiáltásuktól
zengett a Liget. A teret megtöltöt-

tük élettel, és az önkéntesek arcfes-
téssel tették még hangulatosabbá
az együttlétet. Mindezek levezény-
lését Baranka Katalin – az Angya-
lok a városban egyesület lelke –
koordinálta, hogy minden gördülé-
kenyen és biztonságosan menjen.

Sokan támogattak bennünket,
éreztük az összefogás erejét, ered-
ményét.

Kovács Lajos-Alpár, az Angya-
lok a városban egyesület elnöke a
résztvevőket névre szóló emléklap-
pal, illetve hátizsákkal, vitaminos
üdítőkkel, finomságokkal jutal-
mazta.

Dr. Tamási Zsolt, a II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Teológiai
Líceum igazgatója, valamint az
„angyali” tanárok – Rupics Zsu-
zsanna, Zongor Jutka, Kusztos
László és Farkas Iván – illetve a di-
ákok, lelkes önkéntesek is velünk
töltötték e napot. Köszönjük szé-
pen odaadó munkájukat. (B. K.)

„Magad, uram…”

Nem alaptalanul beszélik azt a
városban, hogy bajok vannak a
közügyekkel. Most csak két veszé-
lyes „apróságot” említek. Ha va-
laki a Kinizsi Pál utcából jön
valamilyen járművel, és a volt Zrí-
nyi Miklós (Mărăşeşti) téren sze-
retne a Vörösmarty Mihály
(Mărăşti) utcába térni, akkor el-
sőbbséget kell adnia a jobbról – a
benzinkút felől – érkező járművek-
nek. Igen ám, de a téren álló bok-
rok eltakarják a forgalmat, ezért
csupán a cserjék fölé magasodó te-
herautókat, TIR-kocsikat lehet
látni. Mivel magam is arra szoktam
biciklizni, nekem is gondot okozott
ez a bizonytalan helyzet, és július
1-jén – merő hazaszeretetből, mert
ez nem a forgalomban részt vevő
emberek dolga lenne – 15 perc
alatt megnyírtam a bokrok szépen
felcseperedett ágait. (A mellékelt
két fényképen látszik a különb-
ség!) Elemista koromban megta-
nultam a „magad, uram, ha szolgád

nincsen” közmondást, de nem sze-
retném, ha a város gazdái (kerté-
szet? a forgalombiztonsági
különítmény?) lemondanának erről
a kötelességükről. 

Ugyanabban a kereszteződésben
van egy másik, bizonytalanságot –
tehát veszélyt! – jelentő tényező is.
Akik nem ismerik a helyi szokáso-

kat, a közlekedési táblák informá-
ciói alapján közlekednek. Akik a
benzinkút felől jönnek, és a Kinizsi
utca felé mennének, gyakorta meg-
állnak a Vörösmarty utca sarkán,
hogy – a jobbkéz-szabály alapján –
előnyt adjanak a kisállomás felől
érkezőknek. Holott az utca végén
ott van a „megállni kötelező” pa-
rancsot jelentő nyolcszögletű tábla.
Okos emberek azért alakították
sokszögűre ezt a táblát, hogy az ut-
cába benéző, balról érkező autós is
lássa: most neki van előnye. Az
utca szájában álló táblát egy ka-
masz hársfa eltakarja (lásd a 3.
fényképet) a balról érkező, jóhi-
szemű sofőrök elől, ezért állnak
meg a jámborok, fennakadást
okozva… 

A közlekedési törvény szerint
ezeket a fákat és egyéb akadályo-
kat el kell távolítani, de ezt már
nem vállalom. Dolgozzon az is,
akinek ez a dolga!

KuszálikPéter

Fotó: Kuszálik Péter

A Maros Megyei Múzeum erre a
hónapra egy összetett múzeumpe-
dagógiai programot készített, ami
minden héten keddtől péntekig
zajló tevékenységeket foglal ma-
gába. 

#tanuljvelünk az oktató, gyakor-
lati és művészeti jellegű foglalkozá-
sok révén, ami három múzeumi
helyszínen, három témakörben fo-
lyik:

* A pénteki nap a NYÁRI IS-
KOLA A MÚZEUMBAN című
programsorozatnak van szentelve,
amit a természetrajzi részleg mun-
katársai és önkéntesei vezetnek,
helyszíne a múzeum melléképülete
(Horea utca 24. sz.), 10–12 óra kö-
zött.

* A csütörtöki nap a VAKÁCIÓ
A MÚZEUMBAN című program-

sorozaté, amit Livia Marc, a nép-
rajzi és népművészeti osztály muze-
ológusa, illetve speciális
meghívottaik tartanak, helyszín a
Toldalagi-palota (Rózsák tere 11.
sz.), 10–12 óra között. 

* A keddi és szerdai nap az ÉLJ
A RÓMAIAKKAL programé, amit
Angela Săplăcan, a görgényi osz-
tály és limes kutatóközpont muzeo-
lógusa vezet, helyszín a múzeum
várbeli épülete, 9–11 óra között.

A műhelyek célközönsége a 7–14
év közötti gyerekek. 

A műhelyeken való részvétel
korlátozott, így előzetes regisztráció
szükséges. 

Szeretettel várunk mindenkit a
múzeumba!

AMarosMegyeiMúzeum
munkaközössége

Marosvásárhelyen a július
a múzeumpedagógia jegyében

telik

A marosvásárhelyi Bolyai téri
unitárius egyházközség tanácster-
mében mutatták be a Magyarnak
lenni jó! – Az EMNT Demokrácia-
központok 10 éve című kötetet,
amely a honosítási folyamat elmúlt
egy évtizedébe, valamint az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács tevékeny-
ségébe enged bepillantást, továbbá
az évfordulós kiadványban a hono-
sítási folyamatban részt vevők val-
lomásait, élményeit, emlékeit
gyűjtötték össze, és helyet kapott
benne egy gazdag válogatás az ál-
lampolgárságot kérelmezők által
benyújtott iratkülönlegességekből
is. A csütörtök délutáni eseményen
jelen volt Tőkés László, az EMNT
elnöke, Sándor Krisztina, az EMNT
ügyvezető elnöke és Lukács Bence
Ákos, Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának vezető konzulja. 

Tőkés László rövid felszólalásá-
ban rámutatott: az 1989-es forrada-
lom megteremtette annak
lehetőségét, hogy a különböző nem-
zetrészek – határon innen és túl –
újra egymásra találjanak, s a hosszú
szétszakítottság időszakát a nemzet
újraegyesítésének ideje követte,
melynek fontos állomása volt a
könnyített honosítási eljárást lehe-
tővé tevő törvény elfogadása. Az
EMNT elnöke hangsúlyozta: az er-
délyi magyarság önrendelkezési tö-
rekvései és az egyszerűsített
honosítási eljárás intézménye egy-
mást kiegészítő jelenségek, s a kettő
közti ellentét csak látszólagos.
Tőkés László ugyanakkor megje-

gyezte, aggasztó, hogy vannak, akik
a magyar állampolgárság megszer-
zését ugródeszkának használják a
szülőföld elhagyásához, a jövő évi
magyarországi országgyűlési vá-
lasztások alkalmával pedig meg kell
mutatnunk a magyar nemzet erejét
és összefogását. 

Lukács Bence Ákos a megjelent
kötet méltatása során kiemelte: tör-
ténészként különösen fontosnak
tartja, hogy a közreadott, történelmi
értékkel bíró dokumentumok bárki
számára elérhetővé váltak, s ugyan-
csak a kiadvány értékét növelik
azok a személyes vallomások is,
melyek a honosítási folyamatban
aktívan részt vállaló személyektől
származnak. A vezető konzul emlé-
keztetett: a magyar kormány hatá-
ron túli magyarságért tanúsított
felelősségvállalása eredményezte az
egyszerűsített honosítási eljárás le-
hetőségének megteremtését. 

Sándor Krisztina köszönetet
mondott a kiadvány szerkesztőinek
az elvégzett munkáért, s a kötetben
megjelent néhány dokumentum is-
mertetésén keresztül engedett bepil-
lantást a honosítási folyamat
szépségeibe, majd rámutatott: a
közreadott tanulmányok abban is
segítik az olvasót, hogy jobban
megértsék mindazokat a történelmi
folyamatokat, melyeken erdélyi ma-
gyar közösségünk keresztülment az
elmúlt időben. 

AzErdélyiMagyarNemzeti
Tanácssajtóirodája

A megyeszékhelyen is
bemutatták az EMNT-

Demokráciaközpontok elmúlt
tíz évéről szóló kötetet



Tízheti folyamatos csökkenés
után ismét nőni kezdett Eu-
rópában a regisztrált korona-
vírus-fertőzöttek száma –
jelentette be csütörtökön az
Egészségügyi Világszervezet
(WHO) európai igazgatója, a
járvány újabb hullámának
veszélyére figyelmeztetve.

A WHO szerint, ha így haladunk
tovább, elkerülhetetlen az újabb,
akár ősznél korábban érkező jár-
ványhullám, és ezért elsősorban az
Európa-bajnokság a felelős. 
A német belügyminiszter
felelőtlennek nevezte az UEFA-t

Azon túl, hogy tízezrek ülnek a
lelátókon (bár Budapesten kívül

sehol sem engedélyezték a telt
házat), a kocsmai meccsnézések és
a buszon összeverődött tömegek is
kedveznek a vírusnak – idézte a
WHO-t a 444. 

Horst Seehofer német belügymi-
niszter felelőtlennek nevezte az
UEFA-t, amiért a delta variáns ter-
jedése közben engedélyezi a gyü-
lekezést – írja a lap. Azt is mondta,
hogy kereskedelmi szempontok
vezérelhetik őket. A futballszövet-
ség viszont állítja, mindenben
megfelelnek a helyi előírásoknak. 
Hans Kluge: a múlt héten 
10 százalékkal nőtt az újonnan
regisztrált fertőzések aránya

Sajtótájékoztatóján Hans Kluge
elmondta, hogy a múlt héten 10

százalékkal nőtt az újonnan re-
gisztrált fertőzések aránya, a növe-
kedést pedig az utazásokkal,
összejövetelekkel és a társadalmi
távolságtartásra vonatkozó korlá-
tozások enyhítésével magyarázta.
Hozzátette: a kontinensen elkerül-
hetetlen a járvány újabb hulláma,
ha az emberek fegyelme lanyhul.

A fokozottabban fertőzőképes,
először Indiában azonosított vírus-
mutációt már Európa több országá-
ban azonosították, a variáns okozta
megbetegedések miatt pedig né-
hány helyen ismét szigorítottak a
járványügyi rendelkezéseken. 
Az európaiak csupán 24 százaléka
kapta meg valamelyik vakcina
mindkét dózisát

A WHO részéről kiemelték azt
is, hogy augusztusra a járványügyi
korlátozások nagy részét várhatóan
feloldják, jóllehet a térségben élők
jelentős része erre az időre még
mindig nem lesz teljesen beoltva.

A világszervezet adatai szerint a
kontinensen élők csupán 24 száza-
léka kapta meg valamelyik vakcina
mindkét dózisát, az idős lakosság
fele, valamint az egészségügyi dol-
gozók 40 százaléka pedig továbbra
sincs megfelelően védve.

„Ilyen számok mellett a pandé-
mia még korántsem ért véget. Hiba
lenne az ellenkezőjét feltételezni”–
szögezte le Kluge.

Forrás: Euronews
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A WHO szerint

A foci miatt nő ismét a fertőzöttek száma
Európában 

Franciafilmekfesztiválja
Marosvásárhelyen,anyáriszínpadon

Július 8–11. között 25. alkalommal rendezik meg az ország 12 városában –  köztük Marosvásárhelyen –
a francia  filmek fesztiválját.  

A csütörtöktől vasárnapig tartó, különleges technikát alkalmazó vetítéseken francia nyelvű filmeket mu-
tatnak be  a nyári színpadon román felirattal, esténként 21.30 órai kezdettel, az alábbi program szerint:  

– július 8., csütörtök: – AntoinettedanslesCévennes (rendezte Caroline Vignal, 2021, komédia, 1.35
óra)

– július 9., péntek: – VanGogh (rendezte Maurice Pialat, dráma, 2.35 óra)
– július 10., szombat: – Adieulescons (rendezte Albert Dupontel, 2020, drámai vígjáték, 1.28 óra)
– július 11., vasárnap: – Aunomdelaterre(rendezte Edouard Bergeon, 2019, dráma, 1.43 óra).
Jegyek (10 lej/film) a Művész mozi jegypénztáránál válthatók. 
Rendező a Romániai Francia Intézet, társrendező a K’Arte Egyesület. 

Horst Seehofer német belügyminiszter
Forrás: Euronews

Illusztráció – index.hu

Hans Kluge, a WHO európai regionális igaz-
gatója – maw7.sk

Verespatak kerüljön fel
az UNESCO világörökségi

listára 
Nyílt levélben fordult a kor-
mányhoz a Romániai Építé-
szek Rendje (OAR), kérve,
hogy folytassák az eljárást
Verespatak UNESCO világö-
rökségi listára való felvétele
érdekében. A nyílt levél aláírói
emlékeztetnek, hogy a veres-
pataki történelmi bányatelep
2021 júliusában kerülne a vi-
lágörökségi bizottság vitá-
jára, miután 2020 elején
újraindult az eljárás. Ugyan-
ezt kéri hetvennégy civil szer-
vezet is. 

„A közbeszédben olyan aggasztó
jelzések jelentek meg, amelyek arra
utalnak, hogy ismét veszélybe ke-
rült az ügy visszatérése a bizottság
elé. Következésképpen a Román
Építészek Rendje, amely 2007 óta
javasolja a kulturális miniszternek
Verespatak felvételét a világörök-
ségi listára, és támogatja, hogy a ve-
respataki rendkívüli kulturális és
természeti örökség értékeit felelős-
ségteljesen fejlesszék és értékeljék,
felszólítja a kormányt, hogy ne is-
mételje meg a román állam 2018-
ban elkövetett hibáit, amikor a
világörökségi listára és a veszélyez-
tetett világörökségi listára való fel-
vételre irányuló eljárást
igazságtalanul és indokolatlanul le-
állították” – olvasható a dokumen-
tumban.

Az építészek emlékeztetnek,
hogy 2018-ban, amikor a bizottság
a bahreini Manamában ülésezett, az
akkori román kormány leállította
Verespataknak a világörökségi lis-
tára történő felterjesztését. Az Épí-
tészek Rendje attól tart, hogy a
mostani kormány megismétli az ak-
kori hibát, amely visszafordíthatat-
lan következményekkel járhat, mert
Verespatak véglegesen lekerülhet a
felvételre váró települések listájá-
ról, egy újabb jelöléshez pedig elöl-
ről kellene kezdeni a teljes
kiértékelési procedúrát.

A levél aláírói nem tartják elfo-
gadhatónak azt az érvet, miszerint a
román állam és a Gabriel Resources
vállalat közötti per miatt kell leállí-
tani a dosszié bizottság elé terjesz-
tését.

A Román Építészek Rendje sze-
rint az, hogy a világörökségi bizott-
ság elismeri Verespatak értékét,
bizonyítani fogja, hogy alaptalanok
a Gabriel Resources LTD és a Gab-
riel Resources (Jersey) LTD vádjai,
miszerint Románia önkényesen
megsérti jogaikat.

A feliratkozási folyamat felfüg-
gesztése előtt az volt a terv, hogy a
világörökségi bizottság megfontolja
egyrészt Verespatak világörökségi

listára való felvételét, másrészt a
veszélyeztetett világörökségi listára
való felvételét is. Ez a státusz nö-
velné annak valószínűségét, hogy a
történelmi örökség nemzetközi fi-
nanszírozást kapjon a védelemre. A
feliratkozási folyamat felfüggesz-
tése oda vezetett és oda vezet, hogy
tovább mélyül Verespatak megsem-
misülésének veszélye – állítja a
szervezet.
A civil szervezetek is a kormányhoz
fordultak

Hetvennégy civil szervezet for-
dult nyílt levélben Florin Cîţu mi-
niszterelnökhöz, Bogdan
Gheorghiu kulturális miniszterhez
és Ludovic Orban PNL-elnökhöz,
kérve, hogy ne akadályozzák a Ve-
respatak UNESCO világörökségi
listára való felvétele érdekében
folytatott tárgyalásokat.

A nyílt levél kezdeményezői sze-
rint az indítványt az indokolja, hogy
a közbeszédben olyan információk
jelentek meg, amelyek értelmében
a kormány ismét a tárgyalások elha-
lasztását vagy a dosszié teljes visz-
szavonását fontolgatja. 

„Arra kérjük Önöket, hogy ne te-
gyenek semmilyen intézkedést
vagy adminisztratív lépést annak ér-
dekében, hogy megakadályozzák
Verespatak 2021 júliusában esedé-
kes UNESCO-jelöltségének megvi-
tatását. Kérjük, hogy bízzák meg
azzal a román államot képviselő
küldöttséget, hogy egyértelműen
Verespatak UNESCO világörökségi
listájára történő felvételét támo-
gassa a bizottság előtt” – olvasható
a nyílt levélben.

Az aláírók kérik, hogy a kormány
képviselői tartsák magukat a kor-
mányprogramban vállaltakhoz, va-
lamint azokhoz az ígéretekhez,
amelyeket a nemzetközi közösség,
az UNESCO és a verespataki lako-
sok előtt tettek. Ezek értelmében
kérik, hogy a kormány tegye a tele-
pülést a fenntartható fejlődés mo-
delljévé, amely a kulturális és
természeti örökség értékesítésén és
a civil szerepvállaláson alapul; a bá-
nyamúzeum igazgatását helyezze át
a kulturális minisztérium hatáskö-
rébe; folytassa a műemléki jegyzék-
ben szereplő objektumok
helyreállítását; támogassa a helyi
közigazgatást a verespataki általá-
nos urbanisztikai terve megvalósí-
tásában. 

A nyílt levél aláírói között van a
Declic közösség, a Mining Watch
Románia, a Pro Patrimonio alapít-
vány, a romániai Greenpeace, az
ActiveWatch, az Act for Tomorrow
egyesület és még sokan mások.
(Agerpres)

Gyors ütemben bővül
a gazdaság

A munkanélküliségi ráta hónapról hónapra csökkent az idén,
és a kormány jó munkájának köszönhetően gyors ütemben
bővül a gazdaság – írja egy hétfői Facebook-bejegyzésben a
miniszterelnök. 

Florin Cîţu idézi az Országos Statisztikai Intézet egyik friss jelentését,
amely szerint májusban 5,5 százalékra csökkent a munkanélküliség, 2020
márciusa óta most volt a legalacsonyabb az állástalanok száma. A minisz-
terelnök hozzáteszi, az általa vezetett kormány jó munkájának köszönhe-
tően az elmúlt száz év viszonylatában a válságidőszakot követő
leggyorsabb gazdasági fellendülését éli az ország. (Agerpres)



ADÁSVÉTEL

GARÁZS eladó  a Constantin Ro-
manu Vivu utcában (November 7.).
Tel. 00-36-20-947-0421, este.
(12405-I)

ELADÓ Maroskeresztúr belterületén
kb. 1500 m2 beépíthető terület. Tel.
00-36-20-947-0421, este. (12405-I)

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

ELADÓ garázsban tartott, kitűnő ál-
lapotban levő, sötétkék, 2006-os
Dacia Logan dízel, 20.000 km-ben,
kitűnő állapotú 4 évszakos gumikkal.
Tel. 0770-906-595. (12402-I)

ELADÓ elegáns, 12 személyes
komplett meggyfa ebédlőbútor vitrin-
nel, tálalóval. Tel. 00-36-20-369-
0835, este. (12408-I)

LAKÁS

LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal, vagy egy részt egy ingatlan-
ból. Tel. 0752-141-516. (12330-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0771-653-
905. (-I)

MINDENFÉLE

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

DADUST keresünk kisgyerek mellé.
Tel. 0757-884-231. (12381-I)

CÉG vállal háztetőkészítést, cserép-
tisztítást, tetőfestést, cserépforgatást
és javítást. Tel. 0770-621-920.
(12228-I)

FŰNYÍRÁST, permetezést vállalunk.
Tel. 0747-634-747. (12228-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)

MEGEMLÉKEZÉS

Te, aki annyi szeretetet adtál,
aki mindig mellettünk álltál,
örökre itthagytál. Elfeledni
téged soha nem lehet, te voltál
a jóság, a szeretet. Ott pihensz,
ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Nagyon fáj, örökre így is marad,
de mindig velünk leszel, az idő
bárhogy is halad. Arcunkat
könny mossa, mert nem vagy
már többé, de szívünkben
emléked élni fog örökké.
Szomorú szívvel emlékezünk
a marosvásárhelyi DEÉ
IRMÁRA, a legdrágább
édesanyára halálának 7.
évfordulóján. Emlékét őrzi
leánya, Babuci, veje, Attila és
fia, Gyurka. Nyugalmad
legyen áldott, pihenésed
csendes! (12401)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
özv. SZÁSZ GERGELYNÉ 

szül. MÓRÉH BERTA 
július 4-én hajnalban megpihent.
Temetése július 7-én, szerdán 14
órakor lesz a nyárádszentbene-
deki ravatalozóból. 

Búcsúzik tőle  fia, két unokája
és családjuk. (12410-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
após, testvér, nagybácsi, 

özv. KACSÓ FERENC 
életének 81. évében elhunyt. 
Drága halottunk temetése július
6-án, kedden 13 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönet mindazoknak, akik
drága halottunk, KOMÁNCSIK
IDA temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉSés egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. 
(65326-I)

BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-959. (12233-I)

AmarosvásárhelyiTHEREZIATEJIPARIVÁLLALAT AREA
SALES MANAGERT alkalmaz. Elvárás a minimum 3 év tapasztalat
hasonló munkakörben és az ország egész területét lefedő mobilitás.
Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre.
Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (65766-I)

AMAROSSZENTGYÖRGYIGASTROMETALMAGÁNCÉG
LEMEZHAJLÍTÓGÉP-KEZELŐ SZAKEMBEREKET alkalmaz be-
tanítással. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon,  az önélet-
rajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (65759-I)

AKOVÁCSPÉKSÉG BŐVÍTI CSAPATÁT. Marosszentgyörgyre,
az új bemutatóüzletünkbe, ami egyben kávézó is, személyzetet alkal-
mazunk. Ha Ön kedves, ápolt és lelkiismeretes, akkor a csapatunkban
a helye. Részletekért hívja az alábbi telefonszámok egyikét: 
0770-595-255, 0733-052-106. (65759-I)

AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz személyzetet a következő munka-
körökbe: RAKTÁROS, GÉPKOCSIVEZETŐ, SZELETELŐ. Bő-
vebb felvilágosítás a 0735-543-042-es telefonszámon 8-17 óra között.
(22711-I)

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk teljes ellátással. Tel. 0744-624-
809. (22714-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

„Mikor virágot látunk, Te jutsz
az eszünkbe,
Ha nevedet halljuk, könny
szökik a szemünkbe, 
Soha nem fogunk elfeledni,
Csak örökké szeretni.”
Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
július 6-án a drága jó feleségre,
szerető, gondos édesanyára,
testvérre, rokonra, jó ismerősre,
jó szomszédra,

VASS KRISZTINÁRA (Magdi)
szül. Szombati

halálának harmadik évfordulóján.
Emléked mindig a szívünkben
él. Nyugodj békében, drága jó
lélek!

Szerető férje, Dezső, imádott
lánya, Judit, élettársa, Árpád,
három testvére: Teréz, Ottilia 

és Mihály. (12413-I)

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
ha imádkoztok, veletek vagyok,
ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”
(Reményik Sándor)
Fájó szívvel emlékezünk a
marosvásárhelyi 

GÁLFI GÉZÁRA 
halálának első évfordulóján. 
Szép emlékét, szeretetét, jóságát
szívünkben őrizzük mindhalálig.
Nyugodj békében!   

A gyászoló család. (12324-I)

„Jöttél s elmentél halkan, mint futó
vendége e földnek. Honnan?
Hová? Mi azt tudjuk csak, hogy
Isten kezéből az Isten kezébe!”
Szívünk melegével emlékezünk a
drága jó, pótolhatatlan 

ORBÁN ILONKÁRA 
halálának 4. évfordulóján. 
Nyugodjon békességben Jézus és
Mária szent nevében! (p.-I)

Az élet elmúlik, de az emlékek
élnek, amíg élünk, őrizzük őket. A
bánat, a fájdalom örökre
megmarad, velünk lesz szép
emléke, az idő bárhogy is halad.
Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett férjre, édesapára, 

HAJDÓ ALBERTRE 
halálának évfordulóján. 
Emléke szívünkben örökké él. 

Szerettei. (12387-I)
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Az 55 év fölötti nyugdíjasok figyelmébe!
AHelyiKözszállításiRt.felhívjaaz55évfölöttinyugdíjasokfigyelmét,hogyakár-

tyatípusúingyenesbérletek2021.október31-igérvényesekmaradnak.
Avezetőség

A Pro Biciclo Urbo egyesület folytatja a figye-
lemfelkeltő eseménysorozat szervezését,
amellyel szeretnék ráirányítani a helyi ható-
ságok figyelmét a kerékpárral való közleke-
dés hiányosságaira. Az események minden
hónap második csütörtökén lesznek, Marosvá-
sárhelyi kerékpárosok felvonulása (Marşul bicicliştilor
din Mureş) címmel, minden alkalommal egy
másik útvonalon a városban.

Az eseménysorozat célja felhívni a figyelmet:
– hogy a kerékpárosok ugyanúgy a forgalom részt-

vevői, mint az autósok, az úttesten közlekednek, meg-
osztva azt az autósokkal;

– hogy a városban nincs erre megfelelő infrastruk-
túra (kerékpársávok, -utak stb.);

– hogy a kerékpárral való közlekedés egy alternatív
közlekedési mód, amely csökkenti a légszennyezést,
az autóforgalmat;

– hogy egy élhető, emberi városra van szükségünk,
megfelelő közszállítással, infrastruktúrával, alternatív
közlekedési lehetőségekkel, közösségi terekkel stb.

Az események során kerékpározni fogunk egy előre
megszabott útvonalon (minden esetben más és más út-
vonalon) a város területén, betartva a közlekedési sza-
bályokat (elsőbbségadási szabályok, jelzőlámpák,

irányváltoztatás stb.). Minden résztvevő kerékpárja a
szabályoknak megfelelően fel kell legyen szerelve:
fékek, lámpák, macskaszemek, csengő stb.

A következő eseményre július 8-án 18 órától kerül
sor. A résztvevőket a tudori Jysk parkolóba várják,
innen elindulnak 18 órakor a következő útvonalon:
Sarló, Predeal, Năvodari, Moldovei utca, 1918. Dec-
ember 1., Győzelem tér, Rózsák tere (megkerülik a fő-
teret), Călăraşilor, Aurel Filimon utca. 

Térkép: https://www.bikemap.net/en/r/5409855/#14
07/46.5409/24.56975

Facebook: https://www.facebook.com/events/11613
28304390175/?acontext=%7B%22event_action_his-
tory%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%2
2%7D]%7D

A felvonuláson 14 éven felüli személyek vehetnek
részt, megfelelően felszerelt kerékpárral. A résztvevők
kötelesek betartani a közlekedési szabályokat (egy sor-
ban haladni a járdaszegély mellett stb.). Felhívják a
résztvevők figyelmét, hogy kerékpározás közben tilos
a mobiltelefon bármilyen célú használata (beszélgetés,
fényképezés, videózás stb.).

Kérik a Pro Biciclo Urbo egyesület tagjait, hogy vi-
seljenek sárga láthatósági mellényt.

Folytatódik a kerékpáros tiltakozássorozat 



AMarosvásárhelyi
TransilvaniaRepülőtér

2021. július 26-án 14 órakor 
versenytárgyaláson bérbe ad 

felületetautókölcsönző(Rentacar)
ésvalutaváltóirodaműködtetésére.

Részletekawww.transylvaniairport.ro oldalon,
telefon:0265/328-888.
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Az ECT Hungary Kft. teszter adapter gyártás területén piacvezető, dinamikusan bővülő és
fejlődő cég. Zalaegerszegi telephelyünk lendületes csapatába keresünk motivált, hosszú
távra tervező, lelkes gépészmérnök kollégákat az alábbi fő feladatok ellátására, mérnöki
munkakörbe:

– Egyedi alkatrészek, gépészeti megoldások, komplett berendezések tervezése és gyártása
– Gyártás műszaki támogatása 
– Projektmenedzsment

Elvárt képesítések, végzettség, szakmai ismeretek:
– Gépészmérnöki felsőfokú végzettség
– 3D-s modellezés előny
– Mechatronikában, pneumatikában és automatizálásban jártasság előny
– Méréstechnikai alapismeretek
– AutoCAD megbízható használata
– Windows szoftverek
– Stabil, magas szintű angolnyelv-tudás szóban és írásban

Előnyt jelentő gyakorlati tapasztalatok:
– 2-3 év tervezési/gépészeti szakmában 
– Forgácsolástechnikai tapasztalat
– Nyomtatott áramköri gyártásismeret
– Egyedi célgéptervezési/gyártási ismeretek
– Vállalatirányítási ismeret
– Sales-es „véna” 

Az ideális jelentkező:
– Kreatív, önálló, hatékony
– Pozitív, proaktív személyiség
– Kitűnő csapatjátékos

Amit kínálunk:  
– Hosszú távú, biztos munkalehetőség egy fejlődő cégnél
– Versenyképes fizetés
– Bónuszkereseti lehetőség, cafeteria
– Fiatalos, családias hangulatú csapat, fejlődési lehetőség
Amennyiben úgy érzed, hirdetésünk Neked szól, várjuk fényképes jelentkezésedet a következő e-mail-

címre: hr@ect-fsg.com
Csatlakozzazélvonalhoz!

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

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

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


