
A többnyire esős, zivataros hétvége
nem kedvezett sem a szervezőknek,
sem azoknak, akik levendulaültetvénye-
ket szerettek volna meglátogatni szom-
baton és vasárnap. Annak ellenére,
hogy az időjárás sokak számítását át-
húzta, az optimisták és a gyerekek örül-
tek a programoknak.

– Elég érdekesen alakult az idei fesztivál –
fogalmazott a Népújságnak Rózsa Csaba, a
kendi levendulafesztivál szervezője. – Szomba-

ton tizenegyszer eredt el az eső, ezért egyetlen
programpont sem akadt, amelyet ne kísért volna
az égi áldás. Ennek ellenére megteltek a sátrak
gyerekekkel, a Balavásárért Egyesület számos
játékot bocsátott a rendelkezésükre, délután két
bábszínházi előadásnak örülhettek, az estét
pedig a Road of Life kezdte és a Titán zenekar
zárta. A fergeteges buli után még volt némi élet
a sörsátrak alatt, majd mindenki pihenni tért,
hogy erőt gyűjtsön másnapra. 

Mert az sem volt kevésbé csapadékmentes,
ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy a vasár-
napi koncerteket elhalasztják a következő

szombat délutánra, estére, így vasárnap nem
kellett belépőt fizetni, a gyerekek pedig tovább
örülhettek a szombati játékoknak, valamint a
marosvásárhelyi Creactivity gyerekfoglalkoz-
tató porgramjainak és a bábszínháznak. Ugyan-
csak a gyerekek voltak azok, akik minden
fenntartás nélkül élveztek mindent a fesztivá-
lon, még a tócsákat és a sarat is. Szombaton
közel négyszáz bátor felnőtt és szülő, valamint
ennél is több gyerek, azaz mintegy ezer személy
fordult meg a levendulafarmon, vasárnap pedig
ennek kétharmada. 

Komolyan gondolják?
Mérvadó gazdasági lap szellőztette meg nemrégiben, hogy a kor-

mány mikrocsipgyártót szeretne az országba vonzani, és ennek ér-
dekében százmillió eurós támogatást helyezett kilátásba. Ez a
francia tulajdonú nemzeti autómárkának az országba való vissza-
édesgetése utáni legkomolyabb befektetés lehetne, ha sikerül. Csak
az esélyei nem túl nagyok.

A koronavírussal járó lezárások és a járványt követő gazdasági
káosz ráébresztette a világot egy komoly gondra. A napjaink tech-
nikai eszközeiben létfontosságú szerepet játszó mikrocsipek túl-
nyomó részét néhány távol-keleti üzemben készítik, így ha azokat
az országokat karantén sújtja, szinte világszerte megbénulhat az
autóipar vagy a szórakoztató elektronikai cikkek piaca. Ezekből az
eszközökből jelenleg is hiány van, ami sokfelé jelent nagy bajt, főleg
az autógyártóknak. Amikor tavaly összeroppantak az autópiacok, a
gyárak nagy része visszamondta a csiprendeléseit is, aztán mikor
kezdtek volna talpra állni, csiphiány keletkezett a piacon. A karan-
ténidők alatt ugyanis megugrott a szórakoztató és informatikai kü-
tyük iránti kereslet, ezek gyártói felvásárolták a csipkészleteket, és
számos autógyár, főleg az olcsóbb tömegmodellek építői, kénytele-
nek voltak korlátozni a termelésüket a csiphiány miatt. Másrészt az
EU-nak is szándéka, hogy csökkentse az európai iparnak a távol-
keleti csipszállítóktól való függőségét.

Benedek István

Gligor Róbert László
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Sporttábor
hátrányos helyzetű
gyerekeknek
Budapestről indul, és Magyarfülpösön
ér célba idén az Egy vérből vagyunk
jótékonysági futás. Az akció célja az
adománygyűjtés mellett a véradásra
való ösztönzés, ezért a hatszáz kilo-
méteres táv alatt több helyen lehet
majd vért adni.
____________4.
Külföldi szállodákba
kerülnek a koronkai
bútorelemek
A fémmegmunkálással foglalkozó ko-
ronkai Pitco Kft.-t 1998-ban létesítették.
A cég felfejlesztését jó menedzs-
menttel sikerül elérni, ami nem volt egy-
szerű. Ma 35-en dolgoznak ott. A cég
vezetőjével, Pap Istvánnal beszélget-
tünk arról, hogyan sikerült elérni, hogy
folyamatos legyen a termelés, s a ter-
mékekkel helyt tudjanak állni a piacon. 
____________6.
Országos jegyzék
készül
A szexuális bűncselekmények elköve-
tőiről vezetett nyilvántartás a kiszolgál-
tatott személyekkel, kiskorúakkal való
kereskedéssel, ezek kizsákmányolá-
sával kapcsolatos, valamint a nemi
élet szabadsága és a nemi erkölcs el-
leni bűncselekményeket elkövető sze-
mélyek felismerését, nyomon
követését és azonosítását szolgálja.
____________8.

A szentbenedeki levendulásba is kevesebben merészkedtek be a rossz idő miatt, de szerdáig még várták a látogatókat Fotó: Gligor Róbert László
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Az időjárás nem kedvezett, de a bátrak ott voltak
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Mivel egyre több helyen elérhető a levendula, és Maros
megyében is mintegy ötven hektáron termesztik, a lila
virág iránti lelkesedés némileg csökkent, viszont az egyéb,
kapcsolódó rendezvények kimozdítják az embereket ott-
honról – állapította meg a szervező.

A család farmja bármikor ingyenesen látogatható (csak
a múlt hét végi és a szombaton pótolandó koncertek belé-
pősek), s mivel az ültetvény a falun áthaladó európai útról
is jól látható, virágzás idején hétköznaponként is sokan be-
térnek oda.
Köszönet mindenkinek

Mivel egyebek mellett az önkormányzatnál és a Com-
munitas Alapítványnál is pályáztak, és kaptak támogatást,
a gyerekprogramokat ingyenessé tudták tenni, ami szép se-
gítséget jelentett sokaknak. Emellett köszönet illeti a köz-
ségi BAISZ ifjúsági szervezetet a gyerekjátékok
irányításáért, valamint az egyéb programok lebonyolításá-
ban nyújtott segítségért – mondta a szervező. Összességé-
ben elégedett a Rózsa család, hiszen nagyon sok látogató
megkereste őket a tömegben, és gratulált, amiért ennyire
családbarát, emberközeli volt a fesztivál, és csak kevesen
akadtak, akiket zavart a sár. 

Mivel a saját életében is nagy szerepet játszik a közös-
ségi élet, tudja, hogy mekkora háttérmunkával jár egy ilyen
rendezvény, ezért gratulál a házigazdáknak – mondta el la-
punknak az egyik kilátogató, a backamadarasi Báthori
Zsuzsánna, aki nem először jött el a Rózsa család feszti-
váljára. Szereti a levendulavirágot, de levendulatermékeket
is szívesen vásárol mindig, most illóolajat, autóillatosítót
és masszázsolajat visz haza. Az idén is a jó programajánlat
– főleg a bábszínház – és az ismerősökkel való találkozás
lehetősége hozta el ide a családot, amit nem bántak meg,
mert a jó gyerekprogramok, a baráti beszélgetések és a vá-
sári hangulat mindenért kárpótolta őket, és úgy véli, az eső
senkit sem riasztott el, a gyerekek pedig kifejezetten örül-
tek a tócsáknak – fejtette ki az anyuka. 

Sok pozitív visszajelzést küldtek a látogatók a közösségi
oldalakon is a szervező családnak. „Köszönöm szépen, hogy
ott lehettem! Áldás rátok és a munkátokra, csodálatos a vilá-
gotok!” – írta a marosvásárhelyi Mátéfi-Takács Zita, és a
csíkszeredai Ráduly Attila is el volt ragadtatva: „Ott voltunk,
nagyon jól telt, jók voltak a gyerekelőadások, a Titán-koncert
különösen tetszett. Az eső jót tett a levendulának. Mi majd
emlékszünk a napos pillanatokra. Szép a hely, a sok nyíló
virág szinte monumentális. Köszönjük a vendégszeretetet!”

Jövőre jobb lesz!
Az esős hétvége a nyárádszentbenedeki levendulafarm

tulajdonosát, Veress Erikát is elszomorította egy picit, hi-
szen a tavalyi látogatóknak csak mintegy negyedével szá-
molhatott az idén. Pompáznak a lila bokorsorok, de a sár
miatt kevesebben merészkedtek be közéjük, hogy virágot
vágjanak vagy fényképet készítsenek, ezért bátorításul
több pár gumicsizma várta a látogatókat a bejáratnál.
Szombaton kevesebben voltak, volt, aki eljött, mert a ta-
valy nem sikerült ide eljutnia, ezért ígéretet tett a gyereké-
nek, de volt olyan idősebb házaspár, amely azért jött el a
nagyvárosból, hogy egy táblában láthassa ezt a gyönyörű
virágot, habár az otthoni kiskertben nekik is van néhány
tő belőle. A látvány és az emlékkép mellé néhány jó taná-
csot is kaptak a házigazdától a virágot és az abból készült
termékek használatát illetően, aztán egy kis levendulavíz
és olaj is a táskába került. 

Vasárnap is szinte egész nap zuhogott az eső, csak a dél-
utáni napsütés tudta kicsalogatni az embereket a virágül-
tetvényre, de így is messze a várakozás alatt maradt a
látogatószám. Éppen ezért a család úgy döntött, hogy a
várható néhány napnyi jó időre és melegre való tekintettel
még szerdáig lehetővé teszi az érdeklődőknek, hogy meg-
látogassák a farmot, gyönyörködjenek a látványban, vi-
rágot, ajándéktárgyat vásároljanak, emlékképet
készítsenek, a hét második felében már kezdődik a leven-
dulaszüret. Az ősz folyamán lesz még egy szüret, azt még
nem tudják, hogy akkor is nyitva lesznek-e a látogatók
előtt, ugyanis az őszi virágtermés általában kevésbé látvá-
nyos. Azt már eldöntötték, hogy jövőben több kapcsolódó
programot szerveznek a levendula mellé, akár színpadot,
koncertet is. Egy újabb levendulafesztivál is születhet, ha
az időjárás kegyesebb lesz a következő évben – fejtegette
terveit lapunknak a tulajdonos.
Nincs minden veszve

Aki az eső miatt a hét végén nem látogatta meg a leven-
dulaültetvényt, az még bepótolhatja a hétvégén, ha az idő-
járás ismét bele nem szól. Ugyanis szombaton az iszlói
Lőrinczi család nyitja meg a látogatók előtt az ültetvényét.
„Mi ott leszünk! Gyere te is, hívd magaddal a barátaid,
töltsetek el egy kellemes napot a szabadban, levendulával
körülvéve. Ha ez még nem keltette fel eléggé az érdeklő-
désed, ígérjük, hogy a finom gulyás sem marad el. Kap-
csolódj ki, pihenj, és egyél egy finomat!” – hívogatnak
mindenkit a szervezők.

Az Ariel színház műsora
július 6–16. között

Az Ariel színház július 6-a és 16-a között öt előadásra
várja nézőit a Nyomda utcai nagyterembe, illetve a
belső udvarra. A helyek száma korlátozott, telefonos
foglalás szükséges a 0740-566-454-es mobilszámon,
naponta 9–13 óra között. Belépés maszkkal. A műsor-
rend: július 7., szerda, 18:00 – János vitéz (a nagyte-
remben); 9., péntek, 18:00 – Csipkerózsika (a belső
udvaron); 11., vasárnap, 11:00 – A varázstükör (a nagy-

teremben); 14. szerda, 18:00 – Gabi és a repülő nagy-
papa (a nagyteremben); 16. péntek, 18:00 – Csipkeró-
zsika (a belső udvaron). Az Ariel színház programja
elérhető az intézmény honlapján: http://bit.ly/NAPTÁR 

Márton Áron-emlékkiállítás
Július 8-án, csütörtökön 18 órakor a marosvásárhelyi
várban levő Régészeti és Történeti Múzeumban meg-
nyílik az Imacsokrok Márton Áron püspöknek a Gyula-
fehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjteményéből
című emlékkiállítás. A tárlat Márton Áron püspökké
szentelésének 82. évfordulója előtt tiszteleg. A megnyi-
tót követően keddtől péntekig 9 és 16, szombaton és
vasárnap 9–13 óra között látogatható a kiállítás.

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 300C
min. 160C

Ma APOLLÓNIA, holnap
ELLÁK napja.
ELLÁK: Attila hun uralkodó fiá-
nak, Ileknek a nevéből. A név ere-
dete bizonytalan, talán a germán
Eicke, Eilke névből származik. De
lehet török eredetű is, jelentése ez
esetben uralkodó, kormányzó, ki-
rály.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. július 6.

1 EUR 4,9265
1 USD 4,1619

100 HUF 1,3934
1 g ARANY 241,9480

Bronzportré- és emléktábla-avatás
Tompa Miklós rendezőnek, színészpedagógusnak, szín-
házalapítónak, valamint a feleségének, Mende Gaby szí-
nésznőnek állítanak emléket Marosvásárhelyen. A két
művész sírján elhelyezett bronzportrékat, valamint emlék-
táblát július 8-án, csütörtökön 11 órakor a marosvásárhelyi
katolikus temetőben avatják fel, Tompa Gábor színházi ren-
dező, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatójának
kezdeményezésére. A megemlékezésen a hozzátartozók
mellett a színházi élet képviselői és egyházi személyiségek
is részt vesznek.

Ócskapiac – hetente kétszer
Hetente kétszer, kedden és vasárnap 7.30 és 15 óra között
tart nyitva ezután a marosvásárhelyi ócskapiac. A július el-
sejétől 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 működik a beléptetőrendszer a marosvásárhelyi
Víkendtelepen, tehát ettől a héttől már jegyet kell váltani. A
belépő ára nem változott, felnőtteknek 7 lej, gyermekeknek,
nyugdíjasoknak, hátrányos helyzetűeknek 3,5 lej. Ahhoz,
hogy a fürdőzés biztonságos körülmények között történjen,
fürdés előtt kötelező a zuhanyzás. A strandolók száma nem
lehet több, mint a teljes kapacitás 70 százaléka.

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

Baricz Lajos Borzonton
Július 10-én, szombaton ünnepli a borzonti Kolping Család
megalakulásának 25. évfordulóját. Az eseményre a maros-
szentgyörgyi Kolping Családot is meghívták. A találkozón
Muresan Kilyén Emma tanárnő bemutatja Baricz Lajos ta-
valy és idén megjelent köteteit.

Látogatható a kutyfalvi kastély
A kutyfalvi Degenfeld-kastélyban elkezdődött a látogatási
idény. A nyár folyamán hét végén előzetes bejelentkezés
alapján látogatható a kastély, nagyobb csoportok számára
hét közben is. A kastélyban vezetett sétákkal, kiállításokkal,
szabadulószobával (fiataloknak, idősebbeknek és csalá-
doknak egyaránt ajánlják), társasjátéktérrel, a Székely Le-
gendárium óriás-társasjátékával várják a látogatókat,
kávézni is lehet. Bejelentkezés: office@anteportum.com,
0720-416-784.

Szülőföldön magyarul
Meghirdették a 2020/2021-es tanév Szülőföldön magyarul
pályázati programját. A támogatás összege ezután az egye-
temi hallgatók számára is 22.400 forint, ugyanannyi, mint
az oktatás-nevelési támogatásé. Az adatlap letölthető a
www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról. Határidő: szeptem-
ber 30. (a postai bélyegző dátuma).

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

7.,szerda
A Nap kel 

5 óra 37 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 17 perckor. 
Az év 188. napja, 

hátravan 177 nap.

Megyei hírek

(Folytatás az 1. oldalról)

Az eső ellenére voltak napsütéses pillanatok a kendi fesztiválon Fotó: Lavenderland Feszt

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

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

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

RENDEZVÉNYEK
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A magyar kormány azt szeretné, hogy a magyarság-
hoz tartozás előny legyen – hangoztatta a Minisz-
terelnökséget vezető miniszter a Mathias Corvinus
Collegium (MCC) Erdélyi Politikai Iskolájának dip-
lomaátadóján vasárnap este Budapesten.

Gulyás Gergely rámutatott: hosszú évtizedekig kellett úgy
élni nagyon sokaknak magyarként a határokon túl, hogy a ma-
gyarsághoz tartozás hátrányt jelentett. A magyar kormány –
ahogy az elmúlt évtizedben – a következő években is mindent
megtesz azért, hogy magyarnak lenni, a magyarsághoz tarto-
zást vállalni és a magyar közösségben értékőrző szerepet ját-
szani előny legyen – jelentette ki.

A miniszter az elmúlt évtizedben elért eredményeket te-
kintve azt mondta: „büszkék lehetünk a nemzetpolitikai sike-
rekre”. Ezek közül számszerűsíteni is lehet, hogy 1,1 millió
magyarral több állampolgára van az országnak. Létrejött egy
közjogi kötelék, amelynek révén ezek az emberek nem csak
magyarként tartják magukat számon, hanem a magyar állam
is állampolgárnak tekinti őket.

Gulyás Gergely elmondta: abban érdekeltek, hogy a határon
túli szervezetek – köztük az RMDSZ – sikeresek legyenek. A
Mathias Corvinus Collegium képzéséből pedig az RMDSZ is
sokat profitálhat – jegyezte meg a miniszter, aki egyúttal kö-
szönetet mondott az RMDSZ-nek, hogy partner volt ebben a
programban. Beszédében kitért arra is: reméli, hogy a magyar-
magyar kapcsolatok újra ugyanolyan intenzívek lesznek, mint
a koronavírus-járvány előtt.

A miniszter felidézte, hogy az Erdélyi Politikai Iskola 2017-
ben egy újszerű vállalkozásként indult, és szerves része volt
annak a közéleti gondolkodásnak, miszerint a magyar intéz-
mények – köztük az oktatási intézmények – nem aszerint mű-
ködnek, hol vannak a határok, hanem aszerint, hol élnek
magyarok. Megjegyezte, hogy az MCC képzésein számtalan
jó barátság, ismeretség, működő kapcsolat jött létre az elmúlt
években. Ez lehet az alapja az MCC további működésének
Kolozsváron, Erdélyben, a Partiumban, a határon túli magyar-
ság körében.

A miniszter úgy értékelt, az Erdélyi Politikai Iskolában
szerzett oklevél jó ajánlólevelet jelent azok számára, akik ér-
deklődnek a közélet iránt és magyarként részt akarnak venni
a közéletben, akár a határokon innen, akár azokon túl.

Horváth Anna, az RMDSZ alelnöke azt emelte ki: az MCC
képzésének végzősei olyan gyakorlati tudással, tapasztalattal
térnek vissza Erdélybe, amelyet a politikai közéletben hasz-
nosítani tudnak majd.

Ugyanakkor megjegyezte: egy ilyen iskola sok mindenre

meg tud tanítani, például tárgyalástechnikára, összefüggés-
elemzésre, de így is nehéz megválaszolni azokat a kérdéseket,
mit kezdjenek azzal a ténnyel, hogy Erdélyben, Romániában
a politikai intézmények a bizalmi index tekintetében mintegy
30 éve sereghajtók. Továbbra is kihívás, hogy az embereknek
megmutassák a politikai, közéleti pálya hasznosságát, to-
vábbá, hogy az ezt a pályát választók hivatástudatát visszaál-
lítsák – mondta.

Tőtős Áron, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) alelnöke
elmondta: olyan fiatalok képzésében érdekeltek, akik egyebek
mellett kritikusan gondolkodnak, állhatatosak a munkában és
szakmaiságuk közösségi elköteleződéssel párosul. Kiemelt fi-
gyelmet fordítanak arra, hogy a képzésen olyanok vegyenek
részt, akik az erdélyi magyarság és a magyar nemzet sorsát
szívükön viselik. Az Erdélyi Politikai Iskola eddigi végzősei
között többen is vannak, akik helyi, regionális, illetve orszá-
gos szinten aktív közéleti szerepet vállaltak – tette hozzá a
MIÉRT alelnöke.

Geréd Imre, a Pro Iuventute elnöke a végzősöknek azt
mondta: megszerzett diplomájuk felelősséget is jelent, hogy
hozzátegyenek az erdélyi magyar jövő sikeréhez.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója köszönetét fejezte ki,
hogy az Erdélyi Politikai Iskola negyedik évfolyamának részt-
vevői a koronavírus-járvány miatti különleges helyzetben is
nagy lelkesedéssel és odaadással végezték el a képzést. Kie-
melte, hogy az MCC nagy fejlődésen ment keresztül, s ez a
mostani – és a korábbi évfolyamokon – végzettek számára is
még több lehetőséget jelent. Elmondta, hogy az MCC külön-
böző képzésein jelenleg már 10 helyszínen körülbelül 2500-
an tanulnak. Szeptembertől már 23 helyszínen fog működni
az MCC, ebből 8 Erdélyben. Kolozsváron például az általános
iskolától a PhD végéig biztosít képzést az MCC – tette hozzá.

A tervek szerint pedig a 2025/26-os tanévben már 35 hely-
színen 10 ezer magyar fiatal tanulhat majd a Kárpát-meden-
cében az MCC képzésein – közölte az intézmény főigazgatója.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) az RMDSZ-szel és
a szövetséggel együttműködő erdélyi ifjúsági szervezeteket
tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlettel (MIÉRT) közösen
2017-ben indította el az Erdélyi Politikai Iskolát. Idén a ne-
gyedik évfolyam 17 hallgatója vehetett át oklevelet. Velük
együtt az Erdélyi Politikai Iskola Alumni tagjainak száma 77-
re nőtt.

Az MCC háttéranyagában azt írták: az erdélyieket megszó-
lító képzés célja, hogy a fiatalok az anyaországon kívül is ha-
tékonyan képviseljék a magyar közösségek értékeit és érdekeit
a helyi közéleti ügyekben. (MTI)

Az egyhamar csökkenni nem látszó kereslet és a gyár-
tókapacitások Európába vonzására irányuló szándék
alapján jó ötlet lenne egy ilyen beruházást az országba
hozni. Ha tényleg komoly lenne az erre irányuló politi-
kai szándék, már az is felérne egy nyereséggel, csak-
hogy a regáti kormányokat már nagyon nehéz komolyan
venni. És ha ezt most mégis úgy gondolták volna, akkor
is van baj elég. Egyrészt egy ilyen befektetőt nagyon ko-
moly pénzzel lehet idetelepíteni, mert a gyártási kapa-
citás felépítése hatalmas költségekkel jár, és csak az
egykori barakktársak közül a magyar és a lengyel kor-
mány bármikor hajlandó nagy pénzt fordítani hosszú
távon hasznot hajtó beruházók megnyerésére, és van is
miből, ami nem mondható el rólunk. Ha itt most meg-
lenne a szándék mellé a pénz is, további gond, hogy egy
ilyen beruházáshoz kitűnő infrastruktúra és magasan
képzett munkaerő is kell. Ezekben a tényezőkben sem
szállhatunk versenybe a környező országokkal sem na-
gyon, főleg a padló alatt levő szakoktatásnak betudha-
tóan, mert ennél az asztalnál a privát diplomagyárak
vitézeinek nem osztanak lapot. Ha az utóbbi pár évti-
zedben úgy fejlesztették volna az oktatási rendszert,
ahogy ígérték, és okosan is gazdálkodtak volna, most
tényleg volna esély egy ilyen üzletet megfogni, a jelen-
legi állapotok mellett viszont ez felérne egy csodával.

Kánikula
és viharos idő várható a héten

Légköri instabilitásra és kánikulára figyelmeztet az
Országos Meteorológiai Szolgálat. A meteorológusok
szerint július 7-e és 11-e között erősödő hőhullámra
számíthatunk, főleg a nyugati és délnyugati régiók-
ban, de az ország többi részében is kellemetlenné
válhat a hőség – figyelmeztetnek a szakemberek.
(Agerpres)

Körülbelül 28%-os a romániai
lakosság átoltottsága

Valeriu Gheorghiţă, a lakosság beoltásáért felelős or-
szágos bizottság (CNCAV) vezetője kedden arról
számolt be, hogy az oltásra jogosult, 12 évnél idő-
sebb lakosság körében körülbelül 28%-os az átoltott-
ság. A 12–15 éves korosztályban 20.078 tizenévest
oltottak be legalább egy adaggal, ami azt jelenti, hogy
ebben a korosztályban az oltási lefedettség 2,4%-os.
A 16–19 éves korosztályban ez az arány 15,9%-os,
ami abszolút értékben körülbelül 130.478, legalább
egy adaggal immunizált fiatalt jelent – mondta a ka-
tonaorvos. (Agerpres)

Jelentősen nőtt
a vendégéjszakák száma

Az idei első öt hónapban 31,9 százalékkal, 4,715 mil-
lióra nőtt a vendégéjszakák száma a tavalyi év azo-
nos időszakához képest – közölte az országos
statisztikai intézet. A belföldi turisták által eltöltött ven-
dégéjszakák száma csaknem 50 százalékkal nőtt,
míg a külföldiek által eltöltött vendégéjszakáké csak-
nem 53 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban.
A kereskedelmi szálláshelyekre érkezett turisták
száma is 36 százalékkal, 2,468 millióra emelkedett.
A román vendégek száma 53 százalékkal nőtt, míg
a külföldieké csaknem 56 százalékkal, 126.300-ra
csökkent. (MTI)

Emelkedett a kiskereskedelmi
forgalom

A nyers adatok szerint 13,7 százalékkal nőtt a kiske-
reskedelmi forgalom volumene az idei első öt hónap-
ban a tavalyi év azonos időszakához mérten –
közölte kedden az országos statisztikai intézet. A nö-
vekedés főleg a nem élelmiszereknek köszönhető,
amelyeknek az eladási volumene 23,2 százalékkal
nőtt, az üzemanyag-értékesítés 13,8 százalékkal
emelkedett, míg élelmiszerekből, italokból és do-
hánytermékekből 4,6 százalékkal többet adtak el. Ro-
mániában tavaly egész évben 2,2 százalékkal bővült
a kiskereskedelmi forgalom volumene 2019-hez mér-
ten. (MTI)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
Komolyan gondolják?

A magyar kormány azt szeretné,
hogy a magyarsághoz tartozás előny legyen

A jelenlegi kihívások közül az európaiak közül a leg-
többen az éghajlatváltozást, valamint a természet
állapotának romlását és a szennyezések okozta
egészségügyi gondokat tekintik a legsúlyosabb és
azonnal megoldandó problémának – állítja az Euró-
pai Bizottság hétfőn közzétett felmérése.

A felmérés szerint tíz európai közül kilenc (90 százalék)
egyetért azzal, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsá-
tását a lehető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni, miköz-
ben ellensúlyozni kell a fennmaradó kibocsátásokat azért,
hogy az Európai Unió 2050-re klímasemlegessé váljon.

Az európaiak 87 százaléka fontosnak tartja, hogy az unió
nagyratörő célokat tűzzön ki a megújuló energia használatá-
nak előmozdítására. A válaszadók közül ugyanilyen arányban
vélik úgy, hogy az energiahatékonyság javításában kiemelt
szerepe van az uniós támogatásnak. A megkérdezett uniós ál-
lampolgárok 64 százaléka azt mondta, maga is aktív szerepet
vállal a klímaváltozás megfékezésében, és a mindennapok
során tudatosan a fenntartható megoldásokat választja.

Az éghajlatváltozás elleni fellépésre vonatkozó kérdés kap-
csán kiemelték, hogy az egyéni cselekvéseket strukturális re-
formoknak kell kísérniük. A megkérdezettek 63 százaléka
szerint a tagállami kormányok, 58 százalékuk szerint a cégek
és az ipar, illetve 57 százalék szerint az EU feladata kezelni e

kihívást. Tíz megkérdezett európai közül nyolc (81 százalék)
egyetértett azzal, hogy több közpénzt kell áldozni a tiszta
energiára, még akkor is, ha ez a fosszilis tüzelőanyagokra
nyújtott támogatás csökkenését vonja maga után. Az európa-
iak háromnegyede (75 százalék) véli úgy, hogy a gazdasági
helyreállítást célzó beruházásoknak elsősorban az új, zöldgaz-
daságra kell összpontosítaniuk.

A válaszadók véleménye az, hogy az éghajlatváltozás elleni
fellépés lehetőségeket rejt mind az emberek, mind pedig a
gazdaság számára. Tíz európai közül csaknem nyolc (78 szá-
zalék) egyetértett azzal, hogy az éghajlatváltozással kapcso-
latos fellépés serkenti az innovációt, s ez növeli az európai
vállalatok versenyképességét. Tíz európai közül hét (70 szá-
zalék) vélte úgy, hogy a fosszilis tüzelőanyagok behozatalának
csökkentése gazdasági előnyt jelenthet az EU-nak, 74 száza-
lék pedig azzal értett egyet, hogy az éghajlatváltozás okozta
károk helyreállítási költségei sokszorosan meghaladják a zöld
átálláshoz szükséges beruházások nagyságát.

Az Európai Bizottság emlékeztetett: az Európai Parlament
és az uniós tagállamok azt a célt tűzték ki, hogy Európa 2050-
re klímasemleges kontinenssé válik, valamint hogy 2030-ig
az 1990-es szinthez képest legalább 55 százalékkal csökkentik
a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást. (MTI)

EU-felmérés
A legtöbb európai az éghajlatváltozást tartja

a legsúlyosabb problémának
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Budapestről indul, és Magyarfülpösön
ér célba idén az Egy vérből vagyunk jó-
tékonysági futás. Az akció célja az
adománygyűjtés mellett a véradásra
való ösztönzés, ezért a hatszáz kilo-
méteres táv alatt több helyen lehet
majd vért adni, a célba érést követően
pedig az Egy vérből vagyunk alapít-
vány ötnapos sporttábort szervez
közel félszáz hátrányos helyzetű
gyermeknek, akikről a magyarfülpösi
Szivárvány Házban gondoskodik Ady
István református lelkész és lelkes
csapata.

Jótékonykodjunk, adjunk vért és hívjuk fel
a figyelmet a határon túli magyarokkal való
összetartozásra! – Ezzel a felhívással hirdette
meg idén a hagyományosnak számító jóté-
konysági futást az Egy vérből vagyunk ala-
pítvány. A kezdeményezés idei mottója az,
hogy a múlton való állandó siránkozás helyett
legyen a segítés és a mozgás öröme az, ami
összeköt. A jótékonysági futás július 14-én
rajtol Budapesten, majd hat nappal később,
600 kilométer megtétele után ér célba a ma-
gyarfülpösi szórványkollégiumban. A nehéz
sorsú gyerekeknek átmenetileg menedéket
nyújtó otthont 20 évvel ezelőtt alapította Ady
István református lelkész. Olyan gyermekek
kerültek ide, akik nem tanulhattak anyanyel-
vükön és mellette gond volt a mindennapi be-
tevő falat, naponta szembe kellett nézniük az
otthoni erőszakkal, alkoholizmussal. Ők csak
hétköznap lehetnek az otthon lakói, hétvégére
haza kell menniük, és gyakran csütörtökön
már búsulnak, hogy másnap „otthon” lesz-
nek. Előfordul, hogy egész hétvégén nem
esznek semmit, és a legtöbben fűtetlen helyi-
ségben, a betonpadlón alszanak, az otthonuk-
ban nincs áram- és ivóvíz-szolgáltatás. A
szórványkollégiumban jelenleg közel ötven
gyermek talált menedéket, értük, hozzájuk
futnak idén azok, akik bekapcsolódnak az ak-
cióba. A gyermekek számára a célba érést kö-
vető öt napra az Egy vérből vagyunk
alapítvány sporttábort szervez. Az eseményt
véradó kampány kíséri, a futás útvonala men-
tén három helyen, Budapesten, Szolnokon és
Berettyóújfaluban szerveznek véradó akciót.
Ezt követően áthaladnak a magyar–román
határon, majd a következő megállóhelyek a
nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem és

az idén 20. évfordulóját ünneplő kolozsvári
Sapientia Egyetem, ahol Románia sportmi-
nisztere, Novák Károly Eduárd mellett Kele-
men Hunor, az RMDSZ elnöke, Románia
miniszterelnök-helyettese is fogadja a futó-
kat. A távot felkért ultrafutók teljesítik, hoz-
zájuk lehet minden nap több ponton is
csatlakozni, sokan regisztráltak már Nagyvá-
radról, Kolozsvárról stb. Az esemény fővéd-
nöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök
felesége, védnöke Matusovits Andrea, az Or-
szágos Vérellátó Szolgálat főigazgatója és
Potápi Árpád János, a magyar Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.
Öt év, ötezer kilométer

Az Egy vérből vagyunk alapítvány veze-
tője, Gui Angéla lapunknak elmondta, 2015
óta szervez jótékonysági futásokat, a legelső
Déváról indult, és Budapesten ért célba,
akkor a Böjte Csaba által felkarolt gyerekek-
nek gyűjtöttek össze ötmillió forintot, majd a
gyermekeket a magyar fővárosban táboroz-
tatták. Azóta többek között Kárpátaljára, Fel-
vidékre, illetve tavaly egy vajdasági
fiúkollégiumnak gyűjtöttek. Az öt év alatt
mintegy ötezer kilométert futottak, és több
tízmillió forintot sikerült összegyűjteni jóté-
konysági célokra.

Idén az Ady István lelkész által húsz évvel
ezelőtt alapított magyarfülpösi szórványkol-
légium felkarolása a cél, az oda járó gyere-
keknek januárban 100 pár sportcipőt is vitt az
anyaországi alapítvány. 

– Számomra Ady István lelkész példakép,
az egész életét arra tette fel, hogy a gyereke-
ken segítsen. Azt szoktam mondani, hogy
amikor gyermekotthonba megyek, az nem
wellnesshétvége, hiszen megdöbbentő törté-
netekkel találkozunk. A lelkész a nap 24 órá-
jában terepen van, olyan terepen, ahol emberi
sorsokkal szembesül, amelyeket sokan el sem
tudnak képzelni, ezért az idei futással rájuk
szeretnénk felhívni a figyelmet. A dolgok va-
lójában egymásra épülnek, hiszen szilvesz-
terkor volt a Fuss pont most! jótékonysági
futásunk, másfélszer futották körbe a Földet
azok, akik virtuálisan csatlakoztak az akció-
hoz, így annyi kilométer gyűlt, hogy ötszáz
pár sportcipőt tudtunk vásárolni, ebből az
első százat Potápi Árpád államtitkár úrral
adtuk át januárban a magyarfülpösi szórvány-
kollégiumba járó gyerekeknek. Azóta kétszer
jártam még náluk, és az idei célba érkezés tu-
lajdonképpen egy sporttábornak az első napja

is lesz, amelyet a szórványkollégiumba járó
gyerekeknek szervezünk. Az ötnapos tábor-
ban 45 gyerek vesz részt, 2–3 évestől 18 éve-
sig. Bálint Julianna, a marosvásárhelyi Bolyai
líceum sporttanára lesz segítségünkre a tábor
lebonyolításában. Hat animátor segíti majd a
munkáját, köztük én is, öt napon keresztül
különféle programok, sporttevékenységek
lesznek, elvisszük a gyerekeket a gernyeszegi
sportcsarnokba is, ahol a focitól a kézilabdáig
és a gyeplabdáig számos sportágat ki lehet
majd próbálni. Ezenkívül csángó táncházat
szervezünk számukra és látogatást a maros-
vásárhelyi állatkertbe, amit az állatkerttől
nem messze futóverseny, valamint egy grill-
parti követ – emelt ki néhány mozzanatot az
egyhetes programból Gui Angéla.

Érdeklődésünkre, hogy miért a sporttá-
borra esett a választásuk, az alapítvány veze-
tője kiemelte, a sport nemcsak arra tanít meg,
hogy legyenek céljaink, és ha vannak, akkor
azokért küzdjünk, hanem a lelki problémák
feldolgozásában is segít. A hátrányos hely-
zetű gyerekek sok traumát hordoznak maguk-
ban, sokan nem tudják feldolgozni, nincs
lehetőségük arra, hogy, mondjuk, terápia ke-
retében megtegyék. Senki nem vitatja, hogy
a sportnak jótékony hatása van a testre, de
ugyanakkor a lelket is gyógyítja. Azt szoktam
mondani, hogy a cipők, amelyeket viszek a
gyerekeknek, a lelki megküzdésnek az útját
is tapossák – tette hozzá.

Mint mondta, az Egy vérből vagyunk jóté-
konysági futásnak mindig kettős a célja, egy-
részt fel szeretnék hívni a figyelmet a véradás
jelentőségére, hiszen különösen a nyári idő-

szakban, amikor általában lecsökkennek a
vérkészletek, ez különösen fontos. Másrészt
„a határon túli magyarokkal egy vérből va-
gyunk, én Nagykárolyban éltem 26 éves ko-
romig, és úgy érzem, magyarnak lenni egy
olyan sorsközösség vállalása, olyan lelki
örökség, amit nem lehet határokkal elválasz-
tani. Mindig szeretnénk felhívni a figyelmet
arra a helyszínre, amit célpontként tűzünk ki,
ugyanis minden alkalommal mi is gyűjtünk
és viszünk adományokat, ellenben a lényeg
az, hogy a figyelmet felhívjuk rá, hiszen
lehet, hogy valaki nem most küld adományt,
hanem talán majd utólag, például karácsony-
kor szeretne adakozni, és akkor esetleg
eszébe jut, hogy Magyarfülpösön erre bizony
nagy szükség van. A jótékonysági akció által
felhelyezzük a térképre azokat a gyermekott-
honokat, ahová elfutunk, amelyeken érdemes
segíteni” – hangsúlyozta Gui Angéla.

A fülpösi szórványkollégiumba járó gye-
rekek mindig szeretettel fogadják az anyaor-
szági jótevőket, akiknek feltöltődést jelent
átélni az örömüket. – Sokféle örömöt átéltünk
már, de amikor egy cipőt adunk egy gyerek-
nek, akinek az nem a huszadik pár, hanem
lehet, hogy az egyetlen lábbelije, és látjuk az
arcán a leírhatatlan örömöt, akkor érzi az
ember, hogy ezért bármit érdemes megtenni.
Biztos vagyok benne, hogy a száz pár cipő-
nek egy része már az első héten „eltűnt”, el-
adták egy üveg pálinkáért, de mi annyit
tehetünk, hogy esetleg viszünk nekik egy má-
sikat – jegyezte meg az Egy vérből vagyunk
alapítvány vezetője.

Fotók: az Egy vérből vagyunk alapítvány Facebook-oldala

Menyhárt Borbála

Magyarfülpös az Egy vérből vagyunk jótékonysági futás célállomása
Sporttábor hátrányos helyzetű gyerekeknek
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Sokan vannak, hogy nekivágnak
egy útnak, de nem látják a végét,
vagy nem érzik képesnek magukat
arra, hogy befejezzék. Nem egy
személy számára ilyen az egyetem
is. Számosan egy kihívásokkal teli,
emberpróbáltató időszakként élik
meg, azonban szerintem még
ezekben az esetekben is meg lehet
találni a szépet, azokat az élmé-
nyeket, amelyek egy életen át elkí-
sérik az illetőt.

Ugyanakkor a felsőoktatási intézmé-
nyek nem csak a tanulásról kell szóljanak.
Nagy szerepük van abban, hogy a diákok-
nak kinyíljon a szemük, és megtalálják a
számukra megfelelő utat. Egy jó egyetem-
nek, egy jó egyetemi tanárnak bátorítania
kell a tanulókat, hogy minél nagyobb len-
dülettel tudjanak haladni céljaik irányába.
Még abban az esetben is, ha az a cél, az a
terület nem áll közel az oktatóhoz. Egy ta-
nártól származó visszaigazolás óriási
megerősítés, és abból a diák hosszú ideig
erőt merít. Ez sok esetben lehet egyetlen
szó vagy egy rövid dicséret.

Az egyetemeknek ugyanakkor feladata,
hogy megtanítsák a tanulókat csapatban
dolgozni, hiszen amikor majd kikerülnek
a munkaerőpiacra, erre a képességre nagy
szükségük lesz. Emellett az egyetem csa-
patmunka, közösen kell szervezni, ki kell
állni a társunk mellett, és egy csoportként
kell működni, olyan csoportként, amely
magába foglalja a tanárokat is. Együttes
erővel és egymás segítésével lehet ered-
ményesen haladni.

Manapság egyre többször elhangzik a
kérdés a fiatalok szájából, hogy miért
menjek egyetemre? Erre több válasz is
van. Elsősorban a mai világban nagyon
nehéz érvényesülni felsőoktatási diploma
nélkül. Másrészt olyan élményekkel lehet
gazdagodni – a tudás mellett –, amelyekre
mindig boldogan fogunk visszatekinteni.
Új kapcsolatokat alakíthatunk ki és bará-
tokra tehetünk szert. Az egyetem teljesen
különbözik a középiskolától, sokkal gya-
korlatiasabb, illetve közvetlenebb a kap-
csolat a diákok között. Az egyetemeken a
tanulók már nem gyermekek, és nem úgy
kezelik őket.

Ellenben van valami, amit már a kezdet
kezdetén meg kell gondolni. Mégpedig,
hogy melyik az az egyetem, melyik az a
szak, amelyik közel áll hozzánk. Ha erre
a kérdésre megvan a válasz, akkor sem
biztos, hogy tetszeni fog az adott egye-
tem. Ebben a helyzetben nem szabad

félni, ha tényleg úgy érezzük, hogy az
adott szak nem nekünk való, akkor száll-
junk ki. Nem egy esetben egy kihagyott
év sok mindenre rá tud világítani, és utána
könnyebben megtaláljuk a számunkra
megfelelő utat. Természetesen nagy bátor-
ság kell ahhoz, hogy valaki otthagyja az
egyetemet, és számos „mit fognak gon-
dolni…” kezdetű kérdés megfogalmazó-
dik benne. Azonban az egyetem határozza
meg a későbbi karrierünket, és senki nem
szeretné egy életen át azt csinálni, amit
nem szeret. Néha szükség van 1–2 évre,
hogy az ember megtalálja a saját útját.

Viszont ha megtalálta, és a sajátjának
érzi, azon kell haladjon, leküzdve az aka-
dályokat. Számos esetben lehet tapasz-
talni, hogy éppen a tanárok gördítik elé
ezeket, és megpróbálják ellehetetleníteni.
Jogos a kérdés, hogy ebben a helyzetben
mit lehet tenni? Érdemes harcolni, vagy
inkább fejet kell hajtani? A véleményünk-
höz és annak kimondásához jogunk van,
és élni kell vele, de nem mindegy, hogy
ezt hogyan tesszük. Egy elegánsan meg-
fogalmazott válasz sok esetben párbe-
szédhez vezet, amelyből mindkét fél
nyerhet. A harag és az acsarkodás nem
vezet sehova, diákként nem tudjuk le-
győzni a tanárokat, hiszen még mindig az
„ő kezükben van az írószer”. Nem kell
feltétlenül minden tanárral jó viszonyban
lenni, és talán nem is lehet, azonban vala-
milyen szinten erre kell törekedni, és nem
a pozitív kép érdekében, hanem azért,
hogy ne legyen az órán mérgezett a lég-
kör.

Két egyetem és két nap alatt két állam-
vizsga után kijelenthetem, hogy valóban
szép évek voltak, amelyekre még a koro-
navírus-járvány sem tudta rányomni a bé-
lyegét. Persze a közösség és a diákélet
szempontjából jobb lett volna, ha elkerül-
jük a járványt. Ha össze akarnám foglalni
az elmúlt négy évet, talán ott kezdeném,
hogy én is otthagytam egy egyetemet,
majd egy év szünet után megtaláltam az
utamat, és beiratkoztam kettőre, megvol-
tak a harcaim és a veszekedéseim, de nem
volt hiány boldog pillanatokban sem, szá-
mos kiváló, nagy tudású oktatót ismertem
meg, akik soha nem voltak restek segíteni,
ám ennek az ellenkezőjével is találkoz-
tam, szerencsére jóval kisebb arányban,
és megtanultam egy csapatban dolgozni a
csoporttársaimmal. És, ami talán a legfon-
tosabb: megtaláltam az utamat. Ha most
valaki megkérdezné tőlem, hogy menjen-
e egyetemre, a válaszom a következő
lenne: ha már tudod, hogy mit szeretnél
csinálni, mi a te utad, akkor mindenkép-
pen.

A Hagyományok Háza, az Erdélyi Hagyo-
mányok Háza, a Maros Művészegyüttes és a
Spectrum Színház közös szervezésében került
sor a Török Viola által rendezett Tündérkert 
Erdélyben című hagyományőrző előadás be-
mutatására a múlt hét végén. Július 2-án, pén-
teken este 8 órától a marosvásárhelyi várban,
majd 3-án, szombaton 19 órától a mikházi
Csűrszínházban tekinthette meg a nagyérdemű
a produkciót.

A falu-visszateremtés gondolatát sugalló
Tündérkert program, a népi kultúrát képviselő
Maros Művészegyüttes és a Boróka gyermek-
néptáncegyüttes a népzene, népdalok és néptánc
erejével győzte meg a nagyérdeműt, hogy van
értelme ezeket az önazonosságot megőrző tö-
rekvéseket támogatni. Az előadáson fellépett a
Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar Szová-
táról, Kovács Gyula és Szarvas József ötletgaz-

dákról készült filmrészleteket láthattak, Berecz
András mesemondó, Pál Eszter énekesnő, vala-
mint a Pál István „Szalonna” és Bandája zenés
és mesés gondolatot, üzenetet sugárzott a kul-
turális megmaradás jegyében. Egy nagy csokor
– gyümölcsfákat idéző, élet-halál-újjászületés
témát feldolgozó – költemény hangzott el a ma-
rosvásárhelyi Spectrum Színház művészeinek
előadásában, akik házigazdaként végigkísérték
a vendégeket ezen a kultúrateremtő közös úton.
Táncosok, zenészek, művészek, énekesek, me-
semondók, szülők és a közönség együtt közösen
belakták a Tündérkertet.

Köszönetet mondunk a kedves közönségnek,
hogy megkönnyítették a munkánkat azzal, hogy
készséges odafigyeléssel betartották a járvány-
ügyi korlátozásokat. A szabadságról visszatérve
szeretettel várjuk a további előadásainkra is.
(közlemény)

Avörös hajú, sovány, szeplős fiút min-
denki a családnevén szólította. „Lu-

kács, tedd ezt, Lukács, tedd azt, gyere ide…,
süket vagy?…, mozogj már…” – mást sem
hallott naphosszat az ötödik, hatodik, hete-
dik, majd nyolcadik B osztály tanulóitól, akik
– talán szokatlan, sebezhetőséget sejtető kül-
seje, talán stréberségként értelmezett tanu-
lási kedve és az ezzel járó jó jegyek miatt –
a kezdetektől amolyan „fuss ki, öblítsd ki”
szerepkört szántak neki. A megkülönböztetett
bánásmód végigkísérte az általános iskola
felső tagozatán, így semmit sem várt jobban,
mint hogy licistává előlépve kiszabaduljon a
fojtogató közegből, és bárhol, bármi módon
tiszta lappal adhassa át magát az új életsza-
kasznak.

– Azt sem bántam, amikor édesanyámék
bejelentették, hogy kilencediktől román osz-
tályba adnak, úgy készüljek a felvételire –
szippantott mélyet cigarettájából az ötvenes
éveiben járó férfi. Szemét hunyorítva, mint
bűvös kockát, forgatta maga előtt az emléke-
ket, mint aki azt fontolgatja, melyik időnégy-
zetbe érdemes belekapaszkodni, hogy végül
minden szín és részlet a helyére kerüljön. 

– Az anyai nagyanyám román anyanyelvű
volt, és mivel kiskoromban sokat vigyázott
rám, a kétnyelvűség a kezdetektől jelen volt
a mindennapjaimban. A szüleim tudták, hogy
nem okozhat nekem tanulási nehézséget a
váltás, ugyanakkor azzal is tisztában voltak,
hogy nem sikerült beilleszkednem a régi is-

kolai környezetbe, talán ezért döntöttek úgy,
hogy drasztikusabban módosítanak az éle-
temen. Igaz, ők utólag is azt hajtogatták,
hogy kizárólag gyakorlati megfontolás állt a
háttérben, hogy a nyolcvanas évek Románi-
ájában egyetemistaként, majd munkakereső-
ként is könnyebben boldoguljak, de én
szeretek arra gondolni, hogy mégiscsak volt
valami lelki motivációjuk
is. Még akkor is, ha eléggé
melléfogtak ezzel a lépés-
sel.

Lélegzetvételnyi csend
járta át a kávézót, ahol ültünk, épp csak
annyi, amennyi egy bűvös kocka pár négyze-
tének elmozdításához szükséges. Beszélgető-
társam elnyomta a cigarettacsikket, aztán
már nyúlt is a következőért.

– Nagy reményekkel készültem a középis-
kolai életre – rugaszkodott újra neki az em-
lékszelídítésnek –, és a legelején úgy tűnt,
minden az elképzeléseim szerint alakul. Jó
jeggyel, az elsők között jutottam be az
anyuék által kiszemelt tanintézetbe, pedig
nem volt könnyű verseny, négyen pályáztunk
egy helyre. A siker mámora megszépítette a
nyaramat, amit persze többnyire magányo-
san, olvasgatva, tévézve töltöttem, mi több,
szeptember közepéig kitartott ez az eufórikus
állapot. Bár titokban szorongtam az új osz-

tálytársakkal való találkozás gondolatától, a
tanévnyitót követő rövid ismerkedés felül-
múlta minden várakozásomat. Kétség sem
fért hozzá, hogy befogadó, jóindulatú társa-
ságba kerültem. A hideg zuhanyt a második
héten, a romántanárnőnkkel töltött első 
tanórán kaptam, rögtön a névsorolvasáskor.
Amikor a nevemig jutott a naplóban, egy pil-

lanatra megállt, tétová-
zott, aztán megkérdezte:
„maga, fiam, magyar?”
Sohasem felejtem el a
hangjában vibráló ellen-

szenvet, már-már undort. A meglepődéstől
alig tudtam kipréselni egy halk „igen, ta-
nárnő”-t. Erre gondolkozás nélkül jött a ma-
gabiztos válasz: „Nem tudom, mit keres
ebben az elit osztályban, de egyet megígér-
hetek: nálam mindig meglesz az ötöse. Ám
annál többre ne számítson”. Az osztályterem
hirtelen teljesen elcsendesedett, máig sem
tudom, hogy az irántam való szolidaritás és
igazságérzet, vagy valami más némította-e
el a padsorok közti zümmögést. De az biztos,
hogy általános iskolás időszakom legnehe-
zebb perceiben sem éreztem magam annyira
tehetetlennek és megalázottnak, mint azon a
románórán. A otthoniaknak, persze, nem
szóltam a történtekről. Mivel sohasem adtak
teljes hitelt a véleményemnek, talán azt hitték

volna, hogy felnagyítom, eltúlzom a tanárnő
megnyilvánulását, vagy arra gondoltak
volna, hogy kiprovokáltam valamivel a pe-
dagógushoz nem illő viselkedést. Bárhogy is
alakult volna, ennek utólag nincs jelentő-
sége. Annál is inkább, mivel a tanárnő nem
tartotta be a minden lelkesedésemet meg-
szüntető ígéretet. Hetekig szinte óráról órára
feleltetett, és, bár nem halmozott el tízesek-
kel, az évharmad végén kénytelen volt meg-
adni a kilencest. Nála ez volt a legnagyobb
elismerés, maximális jegyet ugyanis soha
senkinek sem adott, mindig azt mondogatta,
hogy a tízes a tanáré. Annak az első névsor-
olvasásnak az emlékén azonban soha sem-
milyen sikerélmény nem tudott átlendíteni.
Minden bizonnyal ennek köszönhető, hogy
amikor a gyermekeim elvégezték a nyolca-
dik osztályt, eszembe sem jutott rájuk eről-
tetni egy jó nevű líceumot, sőt, teljesen
szabad kezet adtam nekik a továbblépésben.
Még attól sem estem kétségbe, hogy a lá-
nyom egy év szünetet kért az általános is-
kola után, és csak azután veselkedett neki a
felvételinek. Azóta ő is, a fiam is sikeres,
boldog felnőttekké váltak, olyanokká, akik
nem félnek a saját útjukat járni. Ezért mégis
úgy érzem, megérte tizenöt évesen megta-
pasztalni az értelmetlen és kegyetlen eluta-
sítás érzését. Azt, amiért egykor világok
dőltek össze, és ami – ha diszkrét csendbe
csomagolva is – meggyőződésem szerint túl-
élte a múlt századot.

Névsorolvasás

Nagy-Bodó Szilárd

Két egyetem lezárása
Az államvizsgák margójára

A Maros Művészegyüttes
évadzáró hétvégéje

Az írás az évezredek során az adminisztráció,
a tudástermelés, -tárolás és -terjesztés, a kom-
munikáció alapvető eszközévé és médiumává
vált. Végigkísérte az embert a civilizáció hosszú
történetén. Mentalitásokat stabilizált, ingatott
meg, kapcsolt össze; társadalmi esélyegyenlő-
ségeket és egyenlőtlenségeket állított elő; kü-
lönböző identitások létrehozását és
működtetését tette lehetővé; távoli korokat és
világokat tett megközelíthetővé. Az írás gyakor-
lása egyaránt szolgál mágikus, vallásos, gazda-
sági, rituális, esztétikai, teret tagoló funkciót.

Komplexitása révén olyan tudományok reflek-
tálnak rá, mint a történelemtudomány, a filozó-
fia, a nyelvtudomány, az irodalomtudomány, a
neveléstudomány, a pszichológia és az orvostu-
domány. A társadalmat és a kulturális gyakorla-
tokat vizsgáló etnológia és antropológia
megszületését követően az írással kapcsolato-
san új kérdések merültek fel. 

A Keszeg Vilmos által szerkesztett lapszám
az írás, ennek kontextusai és a kapcsolódó men-
talitások problematikáját vizsgálja – a kérdés-
kör elismert szakértői segítségével. 

Megjelent a Korunk júliusi száma 
Írásszokások, kontextusok és mentalitások 
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A fémmegmunkálással foglal-
kozó koronkai Pitco Kft.-t
1998-ban létesítették. A cég
felfejlesztését jó menedzs-
menttel sikerül elérni, ami
nem volt egyszerű. Ma 35-en
dolgoznak ott. A cég vezető-
jével, Pap Istvánnal beszélget-
tünk arról, hogyan sikerült
elérni, hogy folyamatos le-
gyen a termelés, s a termé-
kekkel helyt tudjanak állni a
piacon. 

Szállodaláncoknak gyártanak
– Az egyetem elvégzése után na-

gyon kis műhelyben, pár részmun-
kaidős munkással kezdtük, aztán
jöttek a teljes munkaidős kollégák,
és évről évre fejlődtünk, ma 35-en
dolgozunk, a telephelyünk 800
négyzetméter. Fémmegmunkálás-
sal, fémbútorok gyártásával, a búto-
rok fémszerkezetének, asztallábak,
széklábak, keretek gyártásával fog-
lalkozunk – magyarázta el Pap Ist-
ván. 

– Milyen volt az elmúlt esztendő,
lévén, hogy nagyon sok gazda-
sági egységben a járvány miatt
visszaesés tapasztalható?
– Nem panaszkodom. Keveset,

10 százalékot esett vissza a terme-
lés, de nem kellett elküldenünk sen-
kit, nem volt betegünk, a kollégák
betartották az előírásokat, ilyen ne-
hézségeink nem voltak. Azoknál a
cégeknél, amelyek a kereskedelem-
nek dolgoztak, nagyobb mértékű
volt a visszaesés. Megrendeléseink
voltak. Elég sok céggel dolgozunk.
Többnyire a szállodaiparnak gyár-
tunk fotelaljakat és asztalvázakat,
ezek „mentek”. 

– A megrendelők belföldiek vagy
külföldiek?
– Kilencven százalékban külföl-

diek. Franciaországba, Belgiumba
és Németországba szállítunk 
bútorelemeket. 

– Hogyan sikerül betörni a kül-
földi piacra? 
– 2000-től már egy olyan céggel

dolgoztunk, amely Romániában
gyárt bútort és Franciaországba ex-
portált. E kapcsolat révén ezelőtt tíz
évvel a franciák eljöttek hozzánk, s
azóta együtt dolgozunk. És nem ők
az egyetlenek. Most például az IBIS
és a Novotel szállodaláncnak készí-
tünk bútorelemeket, amelyeket
Franciaországba szállítunk. Ide mi-
nőségi termékek kellenek, akármi-
vel nem elégszenek meg, és nem is
fizetik ki. 
Kevés a szakképzett munkaerő

– Honnan toborozza a fémmeg-
munkálásban jártas munkásokat?
Utánpótlás lesz-e? 
– Maholnap sehonnan. Az alkal-

mazottak közül 14-en vannak a

Nyárádmentéről, nyolcan Koronká-
ból és 13-an Vásárhelyről. 

Gond, hogy nincsenek szakem-
berek, viszont kevesen szeretnének
szakmát tanulni, ők itt a munkahe-
lyen kapnak kiképzést. Az igazság
az, hogy eléggé kiöregedett a cég
állománya, hatan nyugdíjasok, akik
visszajöttek dolgozni. Reményke-
dünk. Én nem tudok olyan szakis-
koláról, amely munkaerőt képezne.
Volt egy műhelyünk a MIU iskola
udvarán ezelőtt tíz évvel. Abban az
iskolában voltak szakirányú osztá-
lyok, s felajánlottam a nyári szü-
netre a legális részmunkaidős
foglalkoztatást. Legalább kóstolja-
nak bele a szakmába a fiatalok. El-
jöttek páran, de a második nap után
elmaradtak. Az a helyzet, hogy itt
dolgozni kell, oda kell figyelni,

mert exportra termelünk. Minőségi
munkát kell végezni, a határidőket
be kell tartani. 
Van olyan nyersanyag, 
ami 125%-kal drágult

– Sokan panaszkodtak a nyers-
anyaghiányra. Önök szembesül-
tek-e ezzel?
– Az utóbbi időben rengeteg

energiát fektetünk abba, hogy be
tudjuk szerezni a nyersanyagot,
annak ellenére, hogy egyes nyers-
anyagok, például a fémlemez 125
százalékkal drágult meg. Ez nagy
érvágás nekünk. Mi a minőségi le-
mezt Olaszországból vásároljuk 
leginkább. Magyaroszágról is hoz-
tunk, amíg működött a gyár. Ahhoz,
hogy minőségi árut állítsunk elő,
minőségi anyag kell hozzá, s ez
sokba kerül. Nálunk tönkretették a

fémipart, ezért a hazai piacon nem
találunk meg minden terméket,
amire szükségünk van. Külföldről
kamionnal szállítjuk a nyersanya-
got. Azért kamionnal, mert a vasúti
infrastruktúra annyira leépült, hogy
nem éri meg vasúton szállítani. S ha
vonattal is érkezik az áru, át kell
rakni kamionra, hogy a telephelyre
szállítsák a rakományt. Például ha
egy ausztriai cégnél megrendelem
az árut csütörtökön, kedden itt van.
Ha vonattal szállíttatnánk, lehet,
hogy sokat késne, ezt nem enged-
hetjük meg magunknak. 
Tovább fejlesztik a céget

– Pár évvel ezelőtt az öntöde is
működött.
– Igen. Egy ideig nagyon sok bú-

torvasalatot gyártottunk, felvásárol-
ták a nagy bútorgyárak. Most
visszaesett a kereslet, kevesebb az
igény rá. 

– Milyen jövőt jósolnak a cég-
nek? 
– Mi bizakodóak vagyunk, to-

vább szeretnénk fejleszteni a céget,
hiszen kereslet van a termékeinkre,
még akkor is, ha a külföldi piac az
elkövetkező években előrelátható-
lag beszűkül, hiszen ott is kevesebb
lesz a beruházás, egy-egy szálloda-
láncnál a bútorokat nem háromé-
vente, hanem tízévente fogják
cserélni.

A beszélgetést követően elláto-
gattunk a műhelybe is, ahol csiszo-
lók, hegesztők, csomagolók
szorgoskodtak. Aztán láttuk az
elektrosztatikus térben festő gép-
sort, a zsírtalanítót, az előmelegítőt,
a festőkabint, a polimerizáló ke-
mencét, ahol a festékport 200 C-
fokon ráégetik a fémfelületre, hogy
szép egyenletes burkolatot kapja-
nak. A műhelyt rövidesen számve-
zérlésű plazmagéppel, marógéppel
és ugyancsak számvezérlésű eszter-
gával látják el.Fotó: Nagy Tibor

Szerkeszti: Benedek István

Az utazások fellendülése glo-
bális szinten továbbra is
egyenetlen, a vizsgált orszá-
gok egyötödében a belföldi
repülőjegy-foglalások már el-
érik a járvány előtti szint 90
százalékát – derült ki a Mas-
tercard Economics Institute
MTI-nek küldött legfrissebb
kutatásából. 

A kutatás szerint míg egyes or-
szágokban – köztük az Egyesült Ál-
lamokban, Ausztráliában és
Franciaországban – meghaladják a
járvány előtti belföldi járatfoglalá-
sokat, addig máshol – például Ka-
nadában, Thaiföldön és
Új-Zélandon – a járvány kitörése
előtti szint töredékét érték csak el.

Globális szinten az üzleti utazá-
sok körülbelül négy hónappal ma-
radnak el a szabadidős utazásoktól.
Az üzleti utazások a fellendülés je-
leit mutatják, például az ausztrál
belföldi üzleti utazási foglalások a
járvány előtti szint közel 80 száza-
lékát érik el.

A szabadidős utazásokat illetően
a tanulmány rámutatott: az Egyesült
Államokban a belföldi járatfoglalá-
sok májusban a járvány előtti szint
fölött voltak, bár a nemzetközi fog-
lalások továbbra is 22 százalékkal
maradtak el a 2019 negyedik ne-
gyedévitől. Európát tekintve Fran-
ciaországban és Olaszországban is
hasonló a helyzet: a belföldi fogla-
lások a járvány előtti szintek felett
vannak, míg a nemzetközi foglalá-
sok jóval alacsonyabbak.

Ugyanakkor például az Ausztrá-
lia és Új-Zéland, az Egyesült Álla-
mok és Latin-Amerika, valamint a
Karib-térség közötti légi folyosó-
kon elérik, sőt egyes esetekben meg
is haladják a járvány előtti szintet a
foglalások.

A Mastercard Economics Insti-
tute által készített jelentés a Master-
card globális hálózatának
összesített és anonimizált értékesí-
tési adatai alapján nyújt betekintést
az utazással kapcsolatos változá-
sokba 32 ország adatait felhasz-
nálva. (MTI)

Az Európai Uniót is béklyóba
kötheti a globális mini-
mumadó, a bevezetését kö-
vetően behozhatatlan verse-
nyelőnyre tehet szert a világ
többi vezető gazdasági nagy-
hatalma az EU-val szemben –
tájékoztatta Izer Norbert az
MTI-t.

A magyar pénzügyminisztérium
adóügyekért felelős államtitkára
hozzátette: lehet, hogy az európai
nagyhatalmak államkasszája ele-
inte jól jár a minimumadó beveze-
tésével, de a cégei veszítenek. Az
EU-s adójogi szabályozás sajátos-
sága folytán itt szigorú béklyót je-
lent a minimumadó – hangsúlyozta
Izer Norbert.

Mint mondta: az OECD javas-
lata az utolsó pillanatokban úgy
módosult, hogy az egyelőre nem
fedné le az anyavállalatokat, az
EU-s szabályok azonban erre nem
adnak lehetőséget, így az unión
belül szigorúbbak lesznek a mini-
mumadó szabályai, mint a világ
többi részén.

Emellett sokan már most abban
gondolkodnak, hogy a korábbi
adókedvezményeiket milyen támo-
gatásokkal tudnák helyettesíteni;
az EU-n belül azonban ezekre az
állami támogatásokra is sokkal
több megkötés vonatkozik. Így,
míg például egy amerikai vagy
kínai vállalatcsoport az anyaor-
szágban továbbra is korlátozás nél-

kül kaphat majd jelentős adóked-
vezményeket többek között a K+F
tevékenységére, egy európai válla-
lat esetében erre nem lesz lehető-
ség. Hosszú távon a minimumadó
jelentős versenyhátrányt, lemara-
dást a fejlesztésekben és végül a
költségvetési bevételekben is nagy
visszaesést hoz Európának – ma-
gyarázta az államtitkár.

Izer Norbert kitért arra is, hogy
a nyereségadó, amire a globális
minimumadó vonatkozik, a vállal-
kozásokra rakodó adóterheknek
mindenütt csak a töredékét teszi ki.
Egy cégnek ugyanis többféle adót
kell fizetnie, így például forgalmi
adót, a bér után különféle terheket,
illetéket, helyi adót. Ebből a nagy-
hatalmak egyetlenegyet választot-
tak ki, és ráadásul éppen annak az
adófajtának emelnék meg a mérté-
két, amelyik a közmegegyezés sze-
rint a legjobban gátolja a
növekedést, az összes többire
ugyanakkor nem koncentrálnak.
Így válik a káros adóverseny elleni
harc az adórendszerek versenyké-
pessége elleni harccá – szögezte le
az államtitkár.

Izer Norbert felidézte: július 1-
jén 139 ország tárgyalt a globális
minimumadóról a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet (OECD) kibővített, úgy-
nevezett Inclusive Framework ülé-
sén, amelyen Magyarország az
adóelkerülés elleni fellépést hatá-

rozottan támogatta, de nyolc másik
országgal együtt a minimumadó
bevezetésére nemet mondott.

Az államtitkár megjegyezte,
hogy a kilenc ellenző valójában
csak a jéghegy csúcsa. A 130 or-
szág egyöntetű támogatása helyett
pontosabb úgy fogalmazni, hogy
ennyien vannak, akik vagy támo-
gatták, vagy nem egyértelműen el-
lenezték a javaslatot. A nemzetközi
közösség ugyanis rendkívüli mér-
tékben törekszik a konszenzusra,
ezért sokan éppen az utolsó pilla-
natokban, különböző fenntartások-
kal csatlakoztak az egyezséghez
annak reményében, hogy októbe-
rig, az OECD következő üléséig
még lehetőség nyílik a számukra
fontos szempontok érvényesítésére
is – mondta.

Magyarország az OECD-javas-
lat első pillérét, amely az adóztatási
jogok újraelosztásáról szól – erede-
tileg a digitális cégek, mostanra egy
szélesebb kör esetében –, egyértel-
műen támogatja. A minimumadóról
szóló második pillérben is partner
hazánk mindaddig, amíg az csak a
mesterséges adóelkerülési struktú-
rák visszaszorításáról szól. A valós
gazdasági tevékenységből keletke-
zett profitok esetében azonban más
a helyzet: itt az adóztatás minden
ország szuverén joga, és egyetlen
nemzetközi szervezet sem avat-
kozhat bele – összegezte Izer Nor-
bert. (MTI)

Mastercard: ötből egy ország meg-
közelíti a járvány előtti utasforgalmat

Izer Norbert: a minimumadó
versenyhátrányba taszítja az EU-t

Külföldi szállodákba kerülnek a koronkai bútorelemek
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Marosvásárhelyen rendezték a hétvé-
gén a duatlon Európa-bajnokságot. A ver-
senyt eredetileg 2020-ban kellett volna
megtartani, egy évvel azután, hogy a Mul-
tisport Európa-bajnokságnak is helyszínt
biztosított a város és a megye. Még a
néhai Klosz Péter, a Román Triatlon Szö-
vetség akkori elnöke kérte és kapta meg a
szervezés jogát, korai elhunyta után azon-
ban bátyja, Klosz Viktor vette át a szerve-
zéssel járó feladatokat. A tavaly a versenyt
a világjárvány miatt azonban kétszer is el
kellett halasztani, míg végül teljes egészé-
ben lemondtak róla, és idén nyárára ha-
lasztották.

A versenyt végül annak ellenére meg-
szervezték, hogy továbbra is rengeteg kor-
látozás van érvényben, és – ahogy Klosz
Viktor fogalmazott – fél tonna papírt hasz-
náltak annak a dokumentálására, hogy va-
lamennyi versenyző koronavírustesztje
negatív, és a versenyt biztonságos körül-
mények között lehetett megszervezni.

Maga a duatlon-Európa-bajnokság két
próbából állt, pénteken a standard távon a
csergedi Transilvania Motor Ringen vetél-
kedtek a résztve-
vők, míg a vasár-
napi sprinversenyt
a városközpontban
tartották. Míg azon-
ban két éve a mul-
tisport-Eb kereté-
ben a duatlonisták
sík terepen kerék-
pároztak, az idei
pályát rendkívül
technikásra alakí-
tották ki, amely
magába foglalta a
Bolyai és Sáros
utcát, és a Vár sé-
tányt. A verseny-
zők dolgát pedig
nem csak az emel-
kedők és ereszke-
dők nehezítették,
hanem az eső miatt
nedves aszfalt is.

Duatlon-Eb Marosvásárhelyen

Az eddigi legszínvonalasabb fo-
gathajtó versenyt láthatta a közön-
ség az oltszemi pályán, hiszen a
mezőnyt egy magyarországi fogat
és az ország legjobbjai erősítették.
A benevezett 18 fogat közül a díj-,
akadály- és maratonhajtás összesí-
tett eredménye alapján a kökösi Li-
picai Lovas Klub versenyzője,
Bartha Eduárd bizonyult a legjobb-
nak.
Hazatért a kisbéri félvér

Pénteken a rétyi Kováts András
Fúvószenekar felvezetője után, a
fogatok díszfelvonulása mellett a
nagyközönség is láthatta Szemafor
Széltolót, azt a kisbéri félvért,
amelynek vérvonala Oltszemről
származik. Magyarország Agrármi-
nisztériuma és az Állami Ménes-
gazdaság Szilvásvárad nagylelkű
adománya kapcsán dr. Nagy István
tárcavezető felhívta a figyelmet,
hogy a lótenyésztés a magyar állat-
tenyésztés koronaékszere, ezért tar-
tották fontosnak, hogy egy újabb
anyaországi ménnel segítsék az er-
délyi, Kárpát-medencei lótenyész-
tés fejlődését.

A Román Lovas Szövetség min-
den évben nagyban hozzájárul a
nemzetközi fogathajtó verseny
megszervezéséhez. Novák Károly
Eduárd ifjúsági- és sportminiszter
kiemelte, a lovassport egy más színt és értéket
visz az ágazat világába. „Gratulálok mind-
azoknak, akik ennyi éven keresztül kitartot-
tak, hittek ebben a sportban, és ilyen minő-
ségi rendezvényt képesek lemenedzselni” –
mondta.
Eredményes versenyt zártak

A hétvégi rendezvény tovább öregbítette
Oltszem és egész Székelyföld hírnevét. „Nem-
csak a szemet gyönyörködteti, nemcsak a szí-
vet melengeti, hanem minőségi szintet is lépett
az idei nemzetközi fogathajtó verseny Olt-
szemen. Kezdett beérni sokévnyi munka, ered-
ményes, színvonalas versenyt zártunk, ami új

erőt ad ahhoz, hogy jövőben is megszervezzük
az eseményt, és újabb lovas versenyeket hoz-
zunk a maratonhajtó pályára”– emelte ki Ko-
vászna Megye Tanácsának elnöke, Tamás
Sándor.

Bodok község polgármestere, Fodor István
szerint az ország legjobb pályáján zajlott a ver-
seny, és ma már nemzetközi kétcsillagos baj-
nokságot szerveznek. 

A rendezvény kísérőprogramjaként lovas
tornát láthatott a közönség a Simoni Szent
László Sportegyesület jóvoltából, a kicsiket a
Máltai Szeretetszolgálat kalandszigete várta, 
a felnőtteket pedig kézművesvásár és laci-
konyha, valamint a Titán együttes koncertje.

Nemzetközi fogathajtó verseny 
az ország legjobb pályáján

Szoboszlai százszázalékos
állapotban

Az összetettben vezető Max Verstap-
pen, a Red Bull holland versenyzője rajt-
cél győzelmet aratott a vasárnapi
Forma–1-es Osztrák Nagydíjon, és ezzel
tovább növelte az előnyét a világbajnoki
pontversenyben.

A 23 éves Verstappennek ez az idei
ötödik és pályafutása 15. futamgyőzelme,
ráadásul sorozatban három GP-n diadal-
maskodott. A holland pilóta így 32 pon-
tos különbséggel vezet az összetettben a
címvédő és hétszeres vb-győztes, most
negyedikként célba érő brit Lewis Hamil-
ton (Mercedes) előtt.

Verstappen mögött Valtteri Bottas, a
Mercedes finn versenyzője lett a máso-
dik, míg Lando Norris, a McLaren brit
pilótája a harmadik.

A rajt gond nélkül zajlott le, Verstap-
pen megtartotta az első helyet, mögé
Norris és Sergio Pérez (Red Bull) sorolt
be másodiknak és harmadiknak, ugyan-
akkor egy kisebb baleset miatt az első kör
végén a pályára hajtott a biztonsági autó.
A Safety Car csupán két kört töltött a me-

zőny előtt, majd visszatért a bokszutcába,
az újraindításnál pedig Verstappen ma-
radt az élen. Pérez megtámadta a máso-
dik helyért Norrist, ám a brit leszorította
a pályáról a mexikóit, aki emiatt vissza-
esett a 10. pozícióba.

A tizedik körben Verstappen, Norris,
Hamilton volt a dobogós helyeken szá-
guldók sorrendje, de hamarosan Hamil-
ton feljött másodiknak, miután nagyjából
10 körig tartó üldözés után megelőzte
Norrist. A McLaren brit tehetsége ráadá-
sul öt másodperces időbüntetést kapott,
mert a versenybíróság szabálytalannak
látta azt, ahogy a futam elején leterelte a
pályáról Pérezt.

Az élmenőket tekintve a kerékcserékre
a 31. és a 33. kör között került sor, ezek
után Verstappen az élen maradt, Hamil-
ton követte másodikként, Bottas pedig a
bokszutcában megelőzte a büntetését le-
töltő Norrist.

A hajrához közeledve a műszaki gon-
dokkal küzdő Hamilton csapatutasításra
elengedte maga mellett Bottast, az 53.

körben pedig Norris is könnyedén meg-
előzte a címvédőt, aki így visszacsúszott
negyediknek.

Verstappen sikerét az utolsó tíz körben
sem veszélyeztette semmi, sőt, a holland-
nak még az is belefért, hogy új gumikat
kapjon az autójára és megfussa a plusz
egy világbajnoki pontot érő leggyorsabb
kört.

A vb két hét múlva, a Brit Nagydíjjal
folytatódik Silverstone-ban.

Verstappen rajt–cél győzelmet 
aratott az Osztrák Nagydíjon

Ma az Európa-bajnokságon
Ma este játsszák a labdarúgó-Európa-bajnokság

második elődöntőjét. A tegnap este, lapzártánk után
kezdődött olasz–spanyol összecsapás után ma Ang-
lia – Dánia mérkőzést rendeznek Londonban, a
Wembley stadionban. A találkozó 22 órakor kezdő-
dik, az M4 Sport és a Pro TV élőben közvetíti.

Eredményjelző
* bemutató: 1. Rákóczi Gergő, 2. Bajkó Tibor, 3. Pop
Paul, 4. Váczi István, 5. Nistor Nicolae, 6. Varga Roland
István * díjhajtás: 1. Rákóczi Gergő, 2. Bartha Eduárd,
3. Váczi István, 4. Pál Attila, 5. Milin Milorad Mima, 6.
Bartha Eduárd * maratonhajtás: 1. Bartha Eduárd, 2.
Rákóczi Gergő, 3. Varga Roland, 4. Bartha Eduárd, 5.
Pál Attila, 6. Babó Kálmán * akadályhajtás: 1. Bartha
Eduárd, 2. Vargha Roland, 3. Babó Kálmán, 4. Pál Attila,
5. Váczi István, 6. Crișan Ioan * összesített: 1. Bartha
Eduárd, 2. Rákóczi Gergő, 3. Pál Attila, 4. Babó Kál-
mán, 5. Varga Roland István, 6. Crișan Ioan * különdíj:
Saviour Constantin

Eredményjelző
Duatlon sprint Európa-bajnokság:
* férfi, elit: 1. Benjamin Choquert
(francia) 51:28. 2. Genis Grau (spanyol)
51:36. 3. Arnaud Dely (belga) 51:39... 
* női, elit: 1. Audrey Merle (francia)
56:47. 2. Marion Legrand (francia)
57:54. 3. Ann Schoot Uiterkamp (hol-
land) 57:55.
* férfi, U23: 1. Stef Corthouts (belga)
52:11. 2. Krilan LeBihan (francia)
52:31. 3. Joey Van’t Verlaat (holland)
54:02.
* női, U23: 1. Marta Pintanel Ray-
mundo (spanyol) 58:00. 2. Silke de
Wolde (holland) 58:59. 3. Marina
Munoz Hernando (spanyol) 59:25.
* fiú, ifjúsági: 1. Alberto Bartolomeo
Demarchi (olasz) 54:26. 2. Jack Doug-
las (belga) 54:27. 3. Simon Martin
(belga) 54:54.
* lány, ifjúsági: 1. Vanessa Posberg
(svájci) 1:00:57. 2. Monica Bartol (szlo-
vén) 1:02:41. 3. Peszleg Dominika (ma-
gyar) 1:03:25.

Bálint Zsombor

A versenyzők dolgát a nedves aszfalt nehezítette
Fotó: a rendezvény közösségi oldala

Fotó: Kocsis B. János
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Fotó: Szoboszlai Dominik közösségi oldala
Százszázalékos fizikai állapotban van Szoboszlai

Dominik, aki makacs szeméremcsont-gyulladása
miatt kihagyta a labdarúgó-Európa-bajnokságot.

A 20 éves magyar középpályás hétfőn a közösségi
oldalára feltöltött lipcsei fotójához azt írta: „százszá-
zalékosan fitt”.

A RB Leipzig jövő szombaton játssza első felké-
szülési mérkőzését a holland AZ Alkmaar ellen, a ma-
gyar válogatott pedig szeptember másodikán a
kontinensviadalon elődöntős angolok ellen vívja kö-
vetkező találkozóját, a világbajnoki selejtezősorozat
első fordulójában.

Szoboszlai a télen igazolt Salzburgból Lipcsébe, de
új csapatában még egyetlen mérkőzést sem játszhatott
sérülése miatt.

A Red Bull csapata az újabb győzelmet ünnepli          F tó: a Forma–1 közösségi oldala

Eredményjelző
Forma–1-es Osztrák Nagydíj, Spielberg (71 kör, 306,452
km):
* pontszerzők: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull)
1:23:54.543 óra, 2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes)
17.973 másodperc hátrány, 3. Lando Norris (brit, McLa-
ren) 20.019 mp h., 4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes)
46.452 mp h.,  5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)
57.144 mp h., 6. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 57.915
mp h., 7. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 1:00.395
perc h., 8. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:01.195 p
h., 9. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 1:01.844 p h.,
10. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1 kör h.
* leggyorsabb kör: 1:06.200 perc, Verstappen (62. kör)
* pole pozíció: Verstappen

A vb-pontversenyek állása
* versenyzők: 1. Verstappen 182 pont,
2. Hamilton 150, 3. Pérez 104, 4. Nor-
ris 101, 5. Bottas 92, 6. Leclerc 62, 7.
Sainz 60, 8. Ricciardo 40, 9. Gasly 39,
10. Sebastian Vettel (német, Aston
Martin) 30, 11. Alonso 20, 12. Lance
Stroll (kanadai, Aston Martin) 14, 13.
Esteban Ocon (francia, Alpine) 12, 14.
Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 9, 15.
Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 1,
16. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa
Romeo) 1
* csapatok: 1. Red Bull 286 pont, 2.
Mercedes 242, 3. McLaren 141, 4. Fer-
rari 122, 5. Alpha Tauri 48, 6. Aston
Martin 44, 7. Alpine 32, 8. Alfa Romeo 2



Az Országos Vészhelyzeti Bi-
zottság javaslatára a kor-
mány július elsejétől
járványügyi lazító intézkedé-
sekről döntött.

– 2.500 személy részvételével
lehet szervezni kulturális, szóra-
koztató eseményeket. Minden sze-
mélyre kell jusson legalább 2
négyzetméternyi felület, hordani
kell a védőmaszkot, és a települé-
sen nem haladhatja meg a fertőzött-
ségi ráta a 3 ezreléket. Az
eseményeken azok vehetnek részt,
akiknek legalább 10 nap eltelt a
második oltástól, 72 óránál nem ré-
gebbi RT-PCR negatív teszttel, 24
óránál nem régebbi gyorsteszttel
rendelkeznek, illetve akik az elmúlt
90 napban átestek a fertőzésen.
Amennyiben minden résztvevő be-
oltott, 2.500 személynél többen is
lehetnek a rendezvényen.

– Esküvőket, keresztelőket kül-
téren 150 személy részvételével,
beltéren 100 személy részvételével
lehet szervezni. A 16 év alatti gye-
rekeket nem számolják bele ebbe a
létszámba. Beltéren lehetnek 300-
an is, amennyiben a résztvevők be
vannak oltva, negatív teszttel ren-
delkeznek vagy az elmúlt 90 nap-
ban átestek a betegségen.

– 70%-os kapacitással működ-
hetnek a játszóházak.

– Megszűnt az utcán közlekedő
csoportok maximális megengedett
létszámára vonatkozó korlátozás
is. 

– Szabadtéri és beltéri sportren-
dezvényeken a helyek 50%-át fog-
lalhatják el a nézők. Azok lehetnek
a lelátókon, akiknél legalább 10
nap eltelt a második oltástól, 72
óránál nem régebbi RT-PCR nega-
tív teszttel 24 óránál nem régebbi
gyorsteszttel rendelkeznek, illetve
azok, akik az elmúlt 90 napban át-
estek a fertőzésen. Ha mind-
annyian be vannak oltva, meg lehet
tölteni a nézőteret.

– Az edzőtermek, a szállodák,

panziók, vendéglők teljes kapaci-
tással működhetnek. A vendéglők,
kávézók éjjel 2 óráig tarthatnak
nyitva.

– A klubok, diszkók 70%-os ki-
használtsággal működhetnek, ha
minden vendég be van oltva.

– Beltéren 150 személy részvé-
telével, kültéren 200 személlyel
lehet szervezni felnőtteknek tanfo-
lyamokat, workshopokat.

– Nem kötelező viselni a masz-
kot beltéren, ahol legtöbb tíz ember
dolgozik, azzal a feltétellel, hogy
mindenkinek meglegyen az oltása.

– Ismét lehet vásárokat tartani.
(szer)

A Román Országos Rendőr-
felügyelőség működésbe he-
lyezte a szexuális bűn-
cselekményt elkövetett sze-
mélyek országos automatizált
jegyzékét. A magatartásbeli
integritási bizonyítvány azon-
ban különbözik a büntetlen-
séget igazoló erkölcsi
bizonyítványtól, a két doku-
mentumnak nem azonos a
tartalma.

A szexuális bűncselekmények el-
követőiről vezetett nyilvántartás a
kiszolgáltatott személyekkel, kisko-
rúakkal való kereskedéssel, ezek ki-
zsákmányolásával kapcsolatos,
valamint a nemi élet szabadsága és
a nemi erkölcs elleni bűncselekmé-
nyeket elkövető személyek felisme-
rését, nyomon követését és
azonosítását szolgálja. A nyilvántar-
tásba azok a személyek kerülnek
be, akiket ilyen jellegű bűntettek
miatt elítéltek, vagy bűnvádi eljárás
indult ellenük, továbbá azok a
román állampolgárok, akiket más
uniós vagy EU-n kívüli ország köz-
ponti hatóságai nyilvántartásba vet-
tek ilyen jellegű bűntett elkövetése
miatt. Hasonlóképp azok a külföldi
állampolgárok is, akik más ország
illetékes hatósága szerint szexuális
jellegű bűncselekményt követtek el,
és akik Románia területén tartóz-
kodnak vagy tartózkodhatnak.
Nyilvántartásba kerülnek

– Akiket a román hatóságok az
említett bűntettek miatt elítéltek,
vagy akik ellen bűnügyi eljárás van
folyamatban.

– Azok a román állampolgárok,
akik ellen az uniós tagországok va-
lamelyikében szexuális bűncselek-

mény miatt eljárást indítottak, és azt
hivatalosan közölték a román ható-
ságokkal.

– Olyan külföldi állampolgárok,
akiket hasonló bűncselekmények
miatt nyilvántartásba vettek külföl-
dön, ugyanakkor fennáll annak a le-
hetősége, hogy Romániába
utazzanak.

A kiskorú elkövetők nem kerül-
nek be a nyilvántartásba, leszámítva
azokat az eseteket, amikor a bíróság
hangsúlyosan elrendeli a nyilván-
tartásba vételüket. 

A magatartásbeli integritásról
szóló igazolványt bármely magán-
személy igényelheti a rendőrségek
erkölcsi igazolványokat kibocsátó
ügyfélablakainál. A dokumentum
tanúsítja, hogy az illető nem szere-

pel a nemi bűncselekményeket el-
követők nyilvántartásában, vagy
hogy milyen adatok szerepelnek
ebben a személyével kapcsolatban.
Az igazolványt ugyanúgy kell igé-
nyelni, mint az erkölcsi bizonyít-
ványt, azaz egy erre vonatkozó
típusnyomtatvány kitöltésével,
amely bármely olyan rendőrségi
egységnél vagy alegységnél benyújt-
ható, ahol az erkölcsi bizonyítványt
is kiadják. Közjegyzői meghatalma-
zással bárki nevében igényelhető,
ügyvédi meghatalmazással pedig az
érintettet képviselő ügyvéd is kikér-
heti a dokumentumot.
Integritási és erkölcsi igazolás

A magatartásbeli integritási iga-
zolást nem helyettesítheti az erköl-

csi bizonyítvány, a két dokumen-
tumnak nem azonos a tartalma. Az
integritási igazolványt az igénylés
benyújtásától számított három
napon belül kapja kézhez a kérel-
mező, és hat hónapig érvényes. Az
erkölcsi bizonylatba a végleges bí-
rósági ítéletek, míg a magatartásbeli
integritási bizonylatba a szexuális
bűncselekmény elkövetésével kap-
csolatosan rendelkezésre álló ada-
tok kerülnek be. A 2019. évi 118-as
számú törvény szerint a nyilvántar-
tásba vett személyről a rendőrség
szakszemélyzete fényképfelvételt
készít, ujjlenyomatokat rögzítenek,
valamint biológiai mintavételre
kerül sor a genetikai profilnak az
országos adatbázisba való beveze-
tése érdekében – abban az esetben
is, ha a bűntettet elkövető ebbe nem
egyezik bele. A személyes adatok és
a mintavétel, fényképkészítés vé-
gett a rendőrség értesíti az érintet-
teket, akiknek öt napon belül
kötelező módon jelentkezniük kell

a lakhelyük szerint illetékes rendőr-
ségen.

Az előírások érvényesek azokra
a román állampolgárokra is, akik az
uniós tagországokban követtek el
bűncselekményt, akárcsak a kül-
földi állampolgárokra, akiknek úti
célja Románia lehet. 
A nyilvántartott személy
kötelezettségei

A nyilvántartásba vett személy-
nek kötelessége háromhavonta egy-
szer jelentkezni a rendőrségen, és
jelentést tenni a tevékenységéről, a
létfenntartásához szükséges eszkö-
zökről, a kiskorú, idős, fogyatékkal
élő családtagokról, illetve mind-
azokról, akikkel közvetlen vagy
közvetett kapcsolatba került. Ha-
sonlóképp tájékoztatnia kell a ható-
ságokat, amennyiben tanügyi
intézményekkel, diáktáborokkal,
gyerekkórházakkal vagy kiskorúak
által látogatott helyekkel került kap-
csolatba, a pontos tartózkodási he-
lyet és a rendőrökkel való
kommunikációs módozatokat. 

Amennyiben 15 napnál hosszabb
időre távozna lakhelyéről, a rendőr-
séget tájékoztatnia kell az úti céljá-
ról, a távollét időszakáról és a
használt szállítóeszközről. Lakhely-
csere esetén legtöbb három napon
belül jelentkeznie kell az új lakhely
szerint illetékes rendőrségen nyil-
vántartásba vételre. A felsoroltak be
nem tartása bűntettnek bizonyul, és
3 hónaptól 2 évig tartó szabadság-
vesztéssel vagy pénzbírsággal bün-
tetik. A szexuális bűncselekményt
elkövetett személyek nyilvántartá-
sában szereplőknek tilos gyerekek-
kel, idősekkel, fogyatékos
személyekkel kapcsolatos ideigle-
nes vagy állandó jellegű önkéntes
tevékenységet folytatni, akárcsak
egy személy orvosi vizsgálatát vagy
pszichológiai felmérését gyako-
rolni.

A Marosszéki Közösségi Ala-
pítvány elkezdte a Tekerj egy
jó célért! őszi eseményének
szervezését, amelyre szep-
tember 18–19-én kerül sor.
Az első lépésben bejegyzik a
projekteket, ezek benyújtási
határideje július 25. 

A projektfelelősöktől olyan hasz-
nos civil kezdeményezéseket vár-
nak, amelyekkel részt vehetnek az
adománygyűjtő eseményen, bicikli-
seket és adományozókat mozgósí-
tanak a céljuk érdekében. A
Marosszéki Közösségi Alapítvány
az esemény által biztosítja azt a ke-
retet, amelyben lezajlik az ado-
mánygyűjtés, és közösségi esemény
formájában felejthetetlen élménnyé
válik, az alábbi lépések szerint:

1. A kezdeményezők benevezhet-
nek bármilyen jellegű projektet, le-
gyen az szociális, kulturális, sport,
környezetvédelem, oktatás, innová-
ció, fenntartható városi közlekedés
vagy egészségügy.

2. A benevezők minél több kerék-
pározni vágyó barátot hívjanak

meg, akik a projekt nagyköveteivé
válhatnak. Arra törekednek, hogy
minél több céget bevonzzanak,
amelyek szeretnének pozitívan
hatni a környezetükre, és támoga-
tókká válnak.

3. A projektfelelősök egymás
közt versengenek a legtöbb kerék-
párost megmozgató projektnek járó
díjért. A kerékpárosokkal közösen
gyűjtenek adományokat. Díjazni
fogják azt a biciklist, aki a legtöbb
adományt gyűjti.

5. A végén gyakorlatba ültetik a
projekteket.

Reméljük, hogy ismét sikerül
majd egy olyan eseményt szervezni,
ahol mindamellett, hogy a legválto-
zatosabb életkorú résztvevők spor-
tolnak és jól érzik magukat,
hozzájárul a közösség fejlődéséhez.
Jelentkezni a https://fb.me/e/NaPltrf 4
Facebook-eseményen, illetve a
www.tekerj.org honlapon. Megtisz-
telő lenne számunkra magunk mel-
lett tudni minél több embert ezen
küldetésben – áll a Marosszéki Kö-
zösségi Alapítvány csapatának a
felhívásában. (pálosy)

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Kun Dóra

Forrás: Marosszéki Közösségi Alapítvány

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Július 25. a projektek bejegyzésének határideje

Tekerj egy jó célért!

Nyilvántartás a szexuális bűncselekmények elkövetőiről
Országos jegyzék készül

Fotó: Szer Pálosy Piroska
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Teljes kapacitással működhetnek a szállodák és vendéglők
Júliusi lazítások



Az Otthonról haza projekt teljes
mértékben illeszkedik a megvaló-
sító szervezetek által képviselt cé-
lokhoz és több évtizedes múltra
visszatekintő tevékenységükhöz. 

A nyertes pályázat programjai
között voltak roma fiatalok számára
szervezett ifjúsági közösségfej-
lesztő tréningek, regionális bábmű-
helyek, a filmkészítés rejtelmeibe
bevezető táborok, valamint népmű-
vészeti táborok is. Továbbá fiatal
értékőrök továbbképzése, regionális
értéknapok, népzenészeknek szóló
mesterkurzusok, kézműveseknek
kísérletező műhelyfoglalkozások,
szakmai tapasztalatcserék, tudásbő-
vítés, a jó gyakorlatok megosztásá-
nak elősegítése a közművelődési,
kulturális, művészeti területen tevé-
kenykedő szakemberek és laikusok
között, kulturális csereprogramok,

szakmai konferenciák, tanulmányu-
tak kézműves közösségeknek, fesz-
tiválok, népmesemondó versenyek,
kiadványok. Mindezek mellett
nemzeti kulturális és irodalmi érté-
kek népszerűsítését szolgáló prog-
ramok, rendezvények, muzeológiai
értékek megőrzéséhez, népszerűsí-
téséhez kapcsolódó tevékenységek,
mentorprogramok, kutatómunkák,
tudás- és tapasztalatcserék, 
workshopok és egy népmese-appli-
káció létrehozása is.

A célok eléréséhez alkalmazott
eszközrendszer egyebek mellett a
közösségépítés, a hálózatosodás, a
hagyományőrzés, az értékfeltárás és
-megőrzés, az identitástudat erősí-
tése, a kulturális gazdaságfejlesztés,
a fiatalok aktiválása és az élethosz-
szig tartó tanulás volt.

A megvalósult rendezvények a

hagyományőrzés, kultúraközvetítés,
tudásátadás és határon túli együtt-
működés jegyében Magyarország
vidéki helyszínein, egynéhány
program pedig Szlovákia és Romá-
nia magyarlakta településein, vala-
mint a koronavírus-járvány okozta
körülményekhez alkalmazkodva
online zajlottak.

A projekt abban különbözik a
legtöbb, hasonló pályázati keretből
megvalósuló aktivitástól, hogy nem
egy kizárólag egymásra épülő prog-
ramokból álló sorozat, hanem egy
színes programcsomag, melynek
voltak olyan elemei is, amelyek
egymásra épültek. A rendezvények
egyrészt a civil társadalmat, más-
részt a szakmai résztvevőket szólí-
tották meg.

A pályázati támogatás lehetősé-
get adott a tevékenységek országos
és határon átnyúló komplex kiter-
jesztésére, megsokszorozására, és a
segítségével nagyobb számban ju-
tottak el a Magyarország kevésbé
fejlett régióiban élőkhöz. A vidéki
programok jelentősége, hogy olyan
közösségek számára is lehetőség
nyílt a részvételre, amelyeknek ko-
rábban – a lakhelyüktől való nagy
távolság vagy az információ hiánya
miatt – az ilyen rendezvények láto-

gatása nehézséget okozott. A prog-
ramokat helyi szervezetek közre-
működésével valósították meg,
amelyek helyismeretük és lokális
beágyazódásuk, közösségépítő sze-
repük által képesek lesznek a ké-
sőbbiekben is fenntartani az
eredményeket.

A sokszínű összeállításnak célja
volt, hogy minden korosztály meg-
találhassa az érdeklődésének meg-
felelő lehetőségeket, ezzel
elősegítve kapcsolódásukat, aktív
részvételüket a rendezvényeken.

A támogatásnak köszönhetően a
rendezvények ingyenesen voltak lá-
togathatók, így tárva szélesre a ka-
pukat a lakosság előtt, ami a
családosoknak és a fiataloknak –
önálló jövedelemmel nem rendelke-
zőknek – jelentett nagy segítséget
és ösztönző erőt.

A tapasztalat azt mutatja, hogy
azok a programok, amelyek interak-
tív elemekre épültek, nagyobb ér-
deklődést váltottak ki. Ilyen például
a Hagyományok Háza által szerve-
zett Kárpát-medencei táncházzené-
szek találkozója, amelyet 2018-ban
Ópusztaszeren, 2019-ben Nyíregy-
házán tartottak meg. A Népművé-
szeti Egyesületek Szövetsége

részéről például a nemzetközi kis-
palóc kézművestábor Tarnamérán,
mely a kézművességet és a folklórt
szerető gyermekek identitástudatá-
nak megőrzésében, megerősítésé-
ben könyvelhet el sikereket. A tábor
tematikája a népi kismesterségek já-
tékos formában való megismerte-
tése volt, mely keretében gyerekek
népi kézművestechnikákkal ismer-
kedhettek meg. A Nemzeti Művelő-
dési Intézet Nonprofit Közhasznú
Kft. esetében a Dél-dunántúli Regi-
onális Értéknapok voltak a legláto-
gatottabb rendezvény, melyet a
járvány előtt személyes jelenléttel,
a járvány ideje alatt online módon
rendeztek meg. A színes szakmai és
kulturális programok rendezésébe
közel 1200 főt vontak be, aminek
köszönhetően szorosabbra fűződött
Baranya, Somogy és Tolna megye
együttműködése, és reményeik sze-
rint hagyománnyá válik az éven-
kénti találkozó.

A projektről bővebb információ
az alábbi linkeken érhető el:
www.hagyomanyokhaza.hu/EFOP

2018-2020/
https://nmi.hu/projekt/otthonrol-

haza-efop-1-12-1-17-2017-00022/ 
https://nesz.hu/efop-esemenyek/ 

Rendezvények Kárpát-medence-szerte a kulturális kapcsolatok erősítéséért 
Befejeződött az Otthonról haza program

Sikeresen lezajlott a Hagyományok Háza, a Népművészeti
Egyesületek Szövetsége és a Nemzeti Művelődési Intézet
Nonprofit Közhasznú Kft. Otthonról haza projektje, amely a
Kárpát-medencei kulturális kapcsolatok bővítését és a helyi
kulturális identitás erősítését tűzte ki célul. A 2018 januárjá-
tól 2021. március végéig tartó projektidőszakban 282 prog-
ram valósult meg több száz településen, közel 14 ezer
látogató részvételével a Széchenyi 2020 program keretében
a 660 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támo-
gatásnak köszönhetően, melyet az Európai Szociális Alap és
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosított.

A 2020–2021-es tanévben
ötödik alkalommal szervezte
meg az Esterházy Alapítvány
az Estöri kreatív történelem-
versenyt. A megmérettetés
célja a magyar történelem
egy adott korszakának megis-
mertetése a Kárpát-medencei
tizedik osztályos tanulókkal.
A Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum diákjai harmadszor vet-
tek részt a versenyen.

A nyolc hónapon át tartó megmé-
rettetés három fordulóból állt. Ezen
kellett túljusson a csapat és a felké-
szítő tanár. A csapat koordinátora
dr. Kálmán Attila történelemtanár
volt, aki mentorált minket, a három
társadalomtudomány szakon tanuló
diákot, Forró-Bathó Eszter-Annát,
Fogarasi Szabolcsot és Papp Benjá-
mint. Az első próbán a tudásunkat
és a kreativitásunkat mutathattuk be
a szakmai zsűrinek. A következő
lépcsőfok, a középdöntő már kuta-
tómunkát igényelt. A végső döntő
feladatai pedig különféle technikai

ismereteket, szervezettséget és ere-
detiséget feltételeztek. Lehet, hogy
nem hangzik túl bonyolultnak a fel-
adat, azonban többhetes kutatómun-
kával járt: egy XIX. században élő
magyarországi neves karaktert kel-
lett megalkotni, mintha a kortár-
sunk lenne, és ő is tevékenykedne
az egyik ismert közösségimédia-fe-
lületen, az Instagramon. A csapa-
tunk nemegyszer kellett
szembenézzen nehézségekkel, volt,
amikor egy videófelvétel hangja je-
lentette a gondot, vagy az utolsó pil-
lanatban jöttünk rá, hogy a
versenyre kért újságcikkünk túl
rövid, de ezenkívül még ott voltak
az iskolával kapcsolatos fejfájások
és néha a magánéleti gondok is. Be
kell ismernem, többször éreztük el-
uralkodni magunkon a stresszt.
Ennek ellenére volt valami megfog-
hatatlan, ami vitt előre, hogy erősek
vagyunk, nem kell feladnunk. Ez a
valami a többi csapat támogatása
volt.

Középdöntő után, bízva abban,
hogy a döntő nem online térben fog
zajlani, felvettem a kapcsolatot más
versenyzőkkel. Az elején még ódz-

kodtunk egymástól, nem voltunk
biztosak abban, hogy helyes, ha
mindenki elmondja az ötleteit, gon-
dolatait, „titkos fegyvereit”. Ahogy
fogytak a hetek, és közeledett a ver-

seny, egyre több közös híváson, ne-
vetésen voltunk túl. Már tudtuk, a
verseny alatt sem lehetünk egymás
mellett, mégsem adtuk fel, hiszen
egy esélyünk még volt arra, hogy
találkozzunk, lezárt országhatárok-
kal, világjárvány idején, több száz
kilométer távolságból is: a verseny
budapesti díjátadóján.

Ehhez már „csak” annyi kellett,
hogy olyan munkát mutasson be a
csapat, amely megállja a helyét, és
díjazott legyen. Ez a momentum el
is érkezett, nem is akármilyen díjjal.
A döntő után, az eredményhirdetés
pillanatában teljesen eltörpült az
első hely jelentősége, a győzelem
mámora, amellett, hogy tudatosult
bennem: találkozhatok azokkal az
emberekkel, akik hetek, hónapok
óta a megnyugvást, bizalmat és leg-
főképp szeretetet hoztak az éle-
tembe. A körülmények sajnálatos
módon nem tették lehetővé, hogy az
összes hozzám közel álló csapat
részt vegyen a díjátadáson, azonban
pozitív energiát és örömöt hozott,
hogy a virtuális térben megismert
személyek zöme ott volt, együtt
örültünk egymás sikereinek, de leg-
főképpen a találkozásnak. 

A díjátadó június 27-én volt Bu-

dapesten. Mindez nem csak egy
egyszerű gálaesemény volt egy ma-
rosvásárhelyi diák szempontjából:
csomagolás, egynapi rázkódás a bu-
szon, különböző papírok a határnál
és a folyamatos gondolkodás, hogy
vajon hogy lesz? Ha a díjátadón
magukkal ragadó érzésekről kellene
beszélnem, kiemelném azt, amikor
először megláttam élőben azokat,
akiket addig csak az online térben
láthattam, szorosan tartottuk egy-
mást, és nem zavart senkit, hogy
éppen elálljuk mások útját. 17 éves
diákok egymás szavába vágva ára-
doztak, hogy mennyire hálásak
ezért a percért. Felmenni a pódi-
umra, belemosolyogni az alapít-
vány elnökének a szemébe bárki
tud. De szívből kacagni egy addig
félig ismeretlen emberrel, elmesélni
neki az útját már nem olyan dolog,
amit bárki megkaphat. Legfőképp
ezért voltam hálás a pillanatnak. 

Megadta nekem az Estöri azt a
díjat, amelyet semmilyen érdemok-
levél vagy bizonyítvány nem tud, és
nem is fog felülmúlni. Ez nem más,
mint az a megérdemelt másfél órai
találkozás, amit a nyolc hónapnyi
tanulás és három hónapi állandó on-
line kapcsolattartás előzött meg. 

Nyolc hónap munka, három hónap online kapcsolattartás, másfél óra találkozás

Forró-Bathó Eszter-Anna
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Díjazott csapatok a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében 

Az V. Estöri vetélkedő győztesei, a marosvásárhelyi csapat és tanáruk 



Az Európai Bizottság vála-
szolt Carmen Avram európai
parlamenti képviselő interpel-
lációjára. A képviselő egy fia-
tal teherautó-sofőrnek, Mihai
Spătarunak egy franciaor-
szági kamionparkolóban tör-
tént meggyilkolása miatt
szólalt fel. 

A Bizottság szerint a támadások
elkerülése végett a teherautó-sofő-
rök számára biztonságos parkolási
hálózatok kiépítésére van szükség,
és 11 projekt – 41 további biztonsá-
gos parkoló építésére – már kapott
támogatást.

„Figyelembe véve a közelmúlt-
beli tragikus eseményt Calais-ban,
ahol egy román teherautó-sofőrt ké-
seltek meg egy parkolóban, szándé-
kozik-e a Bizottság megerősíteni az
egészségügyi és biztonsági előírá-
sokat a közlekedési ágazatban?
Ebben a konkrét esetben, tekintettel
a migránsok által Calais-ban leszúrt
sofőrökről szóló számos média-
cikkre, milyen intézkedéseket ho-
zott a Bizottság? ” – kérdezte
Carmen Avram.
A Bizottság elítélte
a kamionsofőrök ellen elkövetett
erőszakos támadásokat

Válaszában a Bizottság elítélte a
kamionsofőrök ellen elkövetett erő-

szakos támadásokat, és kijelentette:
„Ezek a tragikus események elfo-
gadhatatlanok, és egyértelmű, hogy
az európai utakon a teherautó-sofő-
rök biztonságát meg kell erősíteni
és prioritásként kell kezelni.

Ezek az incidensek megerősítet-
ték a védett és biztonságos parko-
lási hálózat kiépítésének
szükségességét a hivatásos jármű-
vezetők számára. Az 1. mobilitási
csomag elfogadásával 2020 júliusá-
ban a Bizottság megbízatást kapott,
hogy felhatalmazáson alapuló jogi
normákat fogadjon el az uniós sza-
bályok szerint, amelyek további
részleteket tartalmaznak a védett
parkolóhelyek szolgáltatásainak
szintjéről és biztonságáról, valamint
a védett területek tanúsítási eljárá-
sairól.(…) 

A Bizottság az európai összekap-
csolási mechanizmus (CEF) kereté-
ben finanszírozást biztosított
biztonságos parkolóhelyek fejlesz-
tésére is, és ezt az új CEF keretében
továbbra is biztosítja. A CEF leg-
utóbbi, biztonságos infrastruktúrá-
val kapcsolatos 2019-es pályázati
felhívásában 11 projekt kapott tá-
mogatást 41 további, biztonságos
európai parkolóhely fejlesztésére
Európában a transzeurópai közleke-
dési hálózaton” – áll az EB válaszá-
ban.

Mózes Edith 
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Boris Johnson tervei szerint
Angliában a maradék járvány-
ügyi korlátozásokat is felold-
ják július 19-én, noha a brit
kormányfő tanácsadói szerint
ez olyan, mintha üzemeket
építenének új koronavírus-
variánsok legyártására.

Az Egyesült Királyságban a
2021. januári szintre emelkedett az
új fertőzöttek száma, de a minisz-
terelnök eltökélt, hogy másfél hét
múlva megszüntet minden óvintéz-
kedést. Boris Johnson: Itt az ideje,
hogy az emberek maguk dönthesse-
nek az életükről

A kormányzat szerint itt az ideje,
hogy az emberek maguk dönthesse-
nek arról, hordanak-e maszkot. De
például kórházakban továbbra is
kötelező marad. Másfél hét múlva a
bárok és éttermek megszabadulhat-

nak a járványügyi szabályoktól, és
az éjszakai szórakozóhelyek is ki-
nyithatnak. A külföldi utazásokat
azonban továbbra is korlátozzák. 

Boris Johnson elképzelését támo-
gatja az új egészségügyi miniszter
is. Sajid Javid szerint ugyan új va-
riánsok még jöhetnek, de az embe-
reknek meg kell tanulniuk együtt
élni velük. A kormány egyik egész-
ségügyi tanácsadója szerint azon-
ban ez olyan, mintha új
mutánsgyárakat építenének. John-
son miniszterelnök arra emlékezte-
tett, hogy a pandémia még nem ért
véget, tovább fog nőni a fertőzöttek
száma a következő hetekben, de itt
az ideje, hogy az emberek maguk
döntsenek az életükről – zárta tudó-
sítását Tadhg Enright Londonból.
(mózes)

Forrás: Euronews

Mintha mutánsgyárat
építenének…

Európai Bizottság: 
A kamionsofőröket ért

támadások szükségessé
teszik a biztonságos parkolók

építését

Összességében gyengült a
sajtószabadság érvényesü-
lése a világon a Riporterek
Határok Nélkül 2021-es je-
lentése (RSF 2021 World
Press Freedom Index) sze-
rint. Magyarországot öt év
alatt három hellyel sorolták
hátrább, a 92. helyre, problé-
másnak nevezve a helyzetet.

A jelentés Orbán Viktor magyar
miniszterelnök szerepét a nemzet-
közi analízisben is kiemeli, utalva
arra, hogy miközben Európában a
legjobb a sajtószabadság helyzete,
Magyarországon egyre nagyobb
politikai nyomás nehezedik a mé-
diára. A konkrét példák között em-
líti a jelentés a Klubrádió és az
Index ügyét, valamint a digitális
(DAB) rádiósugárzás megszünte-
tését.
„A Soros ex machina
ismét belendült”

Varga Judit igazságügyi minisz-
ter a Facebook-oldalán hétfőn így
fogalmazott: „A Soros ex machina
ismét belendült! Irányított kérdé-
sekkel, machináló kamujelentéssel
és listákkal próbálják már megint

aláásni Magyarország hírnevét a
baloldali véleménybuborék szerve-
zetei”.

Varga Judit fontosnak tartotta
hangsúlyozni, hogy a Riporterek
Határok Nélkül szervezet 2017-
ben 200 ezer dollárt, 2019-ben
pedig 175 ezer dollárt kapott Soros
György üzletember alapítványától. 

A Riporterek Határok Nélkül
2021-es jelentése öt kategóriába
sorolja a tematikus térképen a

világ 180 országát a sajtószabad-
ság érvényesülése szempontjából.

Név szerint emeli ki a jelentés a
szaúdi koronaherceget: Mohamed
bin Szalmán 2018-ban, országa
isztambuli konzulátusán ölette
meg Dzsamál Hasogdzsi újságírót.

A jelentés hangsúlyozza, hogy
Brazíliában korábban is érték fe-
nyegetések, erőszakos cselekmé-
nyek az újságírókat, de Jair
Bolsonaro elnök hatalomra kerü-
lése óta tovább romlott a helyzet.

Kína hátulról a negyedik helye-
zett, a pekingi vezetés teljes mér-
tékben kontroll alatt tartja a sajtót.
Carrie Lam hongkongi kormány-
zót Hszi Csin-ping kínai elnökhöz
hasonlítja az elemzés, kiemelve,
hogy a különleges közigazgatási
területen sem érvényesül a sajtó-
szabadság.

Türkmenisztán, Eritrea és
Észak-Korea zárja a listát. A 108.
helyezettől vörös, a 160. helyezet-
től fekete színnel jelölt országok-
ban nemcsak fenyegetések, hanem
támadások, erőszakos cselekmé-
nyek célpontjai az újságírók.
(mózes)

Riporterek Határok Nélkül 2021
Gyengült a világon

a sajtószabadság érvényesülése 

Franciafilmekfesztiválja
Marosvásárhelyen,anyáriszínpadon

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

A csütörtöktől vasárnapig tartó, különleges technikát alkalmazó vetítéseken francia
nyelvű filmeket mutatnak be  a nyári színpadon román felirattal, esténként 21.30 órai kez-
dettel, 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 vígjá-

ték, 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. 

RHN 2021 Fotó: Euronews

Varga Judit Fotó: Wikipédia

Boris Johnson Fotó: Wikipédia



ADÁSVÉTEL

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

LAKÁS

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

MINDENFÉLE

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

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

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

MEGEMLÉKEZÉS

Már negyedik éve itthagytál,
üres lett a helyed, de
szívünkben örökre élni fogsz,
ifj. TÖRÖK GÁLL KÁROLY.
Nyugodj békében! 
Öcséd, Öcsi és családja,
szerető testvéred, Ilus. (12434-I)

Fájó szívvel és örök
szeretettel emlékezünk július
7-én PÁSZTOR KATALINRA, a
drága édesanyára, nagy-
mamára, a Tudor negyed volt
asszisztensnőjére halálának
harmadik évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(12394-I)

Szomorú szívvel és szeretettel
emlékezünk LÁSZLÓ ÉVÁRA
halálának 5. évfordulóján.
Nyugodj békében! 
Férje, szeretett két fia, két
menye, két unokája: Blanka és
Máté. (12419-I)

Már huszonhárom éve nap
mint nap felidézem emléked,
de rejtett könnyek közt
siratlak, amíg élek.
Búcsú nélkül itthagytál, ifj.
GÁLL DEZSŐ.
Szívünkben mindig élni fogsz.
Szerető testvéred, Öcsi és
családja, fájó szívű
édesanyád. Nyugodj békében,
DEZSŐKÉM! (12434-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorúan búcsúzunk jó kollé-
ganőnktől,

NEMES MÁRIÁTÓL.
Életpályája együtt haladt a  Mű-
vészeti Líceum történetével,
munkája az iskola szolgálatát je-
lentette.
Barátságos modora, természe-
tessége sok gyermeknek meg-
könnyítette a hangszertanulást.
Kollégái mindig számíthattak
megértésére, segítségére.
Emlékét megőrizzük. Nyugodjon
békében!

A Művészeti Líceum zongora
tanszékének tanárai. (-I)

Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett édes-
apa, após, nagyapa, testvér,
sógor, apatárs, a székelyhodosi
születésű marosvásárhelyi
lakos, 

özv. LAKÓ MIHÁLY 
földi életének 80. évében, hosz-
szú, méltósággal viselt szenve-
dés után visszaadta lelkét
Teremtőjének. 
Temetése július 7-én, szerdán 15
órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben, katolikus szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Szerettei. (12429-I)

„Mert ha hisszük, hogy Jézus
meghalt és feltámadt, ugyanúgy
Isten Jézus által, vele együtt elő-
hozza azokat, akik elaludtak.” 
(1 Thessz 4, 14) 
„Mert én tudom, hogy az én meg-
váltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll.” 
(Jób 19, 25)
Fájó szívvel, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy 

özv. KAJLIK ZSUZSANNA 
szül. Berekméri 

2020. augusztus 3-án, életének
83. évében elhunyt Budapesten.
Temetésére 2021. július 9-én,
pénteken 15 órakor kerül sor a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 
Életéért hálát adnak: leánya, fia,
unokái, dédunokája, menye, veje,
rokonai, apatársa, lelki testvérei,
szomszédai és mindazok, akik is-
merték és szerették. 

A gyászoló család. (12433-I)

Fájó szívvel, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy 

dr. JAKAB MÁRIA 
2021. február 26-án, életének 78.
évében elhunyt. Temetésére
2021. július 9-én, pénteken 13
órakor kerül sor a marosvásárhe-
lyi katolikus temetőben. 
Életéért hálát adnak: leánya, fia,
unokái, dédunokája, veje, roko-
nai, testvérei, barátnői, szomszé-
dai és mindazok, akik ismerték
és szerették. 

A gyászoló család. (12432-I) 

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy 

MICHEL IBOLYA 
született PAPP IBOLYA 

türelemmel viselt, hosszú beteg-
ség után életének 76. évében ha-
zatért megváltó Urához. 
Szeretett halottunktól 2021. jú-
lius 9-én, pénteken 13 órakor ve-
szünk végső búcsút a
marosszentgyörgyi új temető ra-
vatalozójában (a megyei nagy
kórház mögött), a református
egyház szertartása szerint. 

A gyászoló család. (12432-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A szeretett személy elvesztése
rendkívül szomorú és fáj-
dalmas. Osztozunk kollégánk,
Vass Levente fájdalmában,
együttérzésünket fejezzük ki
ezekben a szomorú és
fájdalmas percekben, amikor
szeretett ÉDESANYJÁTÓL
búcsúzik. Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. 
A Gedeon Richter România Rt.
munkaközössége. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-

azoknak, akik a drága

gyermekünk, az 52 évet élt

GÁBOR LAJOS CSABA

temetésén részt vettek, sírjára

virágot, koszorút helyeztek és

fájdalmunkban osztoztak. A

Gábor család. (sz.-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

„A csend beszél tovább, helyettem ő
mondja el,
A csend beszél tovább, helyettem ő
énekel…
Akkor is hallod a hangomat, hogyha
fáj, hogyha nem szabad,
Mindig itt vagy, és ott leszek, ahol a
szél zúg, a nap nevet…”
Szomorú szívvel gondolunk drága
gyermekünkre, 

PÁLFY HUNOR CSABÁRA
mennybe vonulásának harmadik
évfordulóján.

Szerető szüleid és nagyszüleid.
Örök álmod őrizze béke és nyugalom! (12411-I)

Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,
míg élünk, őrizzük őket. A bánat, a
fájdalom örökre megmarad, velünk
lesz szép emléke, az idő bárhogy is
halad.
Mély fájdalommal emlékezünk 

KELEMEN IBOLYÁRA 
halálának 8. évfordulóján. 
A drága feleség, anya, nagymama
emléke örökre velünk marad, míg
élünk.
Kérem, akik ismerték, szerették,
gondoljanak rá szeretettel, mert akit szerettek, soha nem hal meg. 

Férje, gyermekei, unokái. (12403)
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AMAROSSZENTGYÖRGYIGASTROMETALMAGÁNCÉG
LEMEZHAJLÍTÓ-GÉPKEZELŐ SZAKEMBEREKET alkalmaz be-
tanítással. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon,  az önélet-
rajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (65759-I)

AKOVÁCSPÉKSÉGBŐVÍTI 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)

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

BÚTORGYÁRTÓNYÁRÁDTŐICÉG alkalmaz ASZTALOSO-
KAT és KAZÁNFŰTŐT. Felvilágosítás a 0745-669-910-es telefon-
számon. (sz.-I)

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

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (65756-I)
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Részletekawww.jazzfestival.ro oldalon

Komposztáljunkotthon!
Az EcolectMarosÖnkormányzatokKözöttiFejlesztésiTársulás versenyt indít Komposztáljunk

otthon! címmel, amelynek célja a lerakóba kerülő, biológiailag lebomló hulladék mennyiségének csökken-
tése. Ezúton meghívunk minden érdeklődőt, hogy csatlakozzon környezetbarát kezdeményezésünkhöz.

MITKELLTENNED?
Kezdj el komposztálni!

ABENEVEZÉSHEZ:
Készíts egy rövid bemutatót néhány fotóval a komposztálásra előkészített alapanyagról.
Küldd el az elkészített bemutatót a concurs@adiecolectms.ro e-mail-címre augusztus 1-ig.

HANYERNISZERETNÉL:
Havonta fotózd le a komposztálási folyamatot, majd a végeredményt, és küldd be a fenti e-mail-címre

2021. október 1. és november 1. között. 

MIBENSEGÍTÜNKNEKED?
Rendelkezésedre állunk, ha kérdés merül fel a komposztálással kapcsolatban.
A legkreatívabban bemutatott komposztálási folyamatot kertészeti eszközökkel, szerszámokkal jutalmaz-

zuk.
* A verseny szabályzata letölthető egyesületünk weboldaláról: www.adiecolectms.ro

(x)


