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Látványosabb, élvezetesebb oktatás Balavásáron

Digitális eszközök az iskoláknak

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,
FÉLÁRON!

A digitalizáció
ösvényén
Régi terv végére tett pontot a Maros
Megyei Tanács azzal, hogy május 31én elindult az intézmény felújított és
kibővített elektronikus ügyintézési
rendszere, amely három nyelven is elérhető.

____________4.
Újjáépítették
a nagyernyei
református
templom tornyát

„A gyülekezet visszakapta, amit elveszített, megmaradásunk jelképét, Isten
szent házát. Az újjáépítés, javítás befejeződött, a hit építése, megerősítése
tovább folytatódik” – mondta Szász Attila nagyernyei református lelkipásztor.

Balavásári Népújság a 6. oldalon

A tanév egyik legjelentősebb megvalósításának nevezte
Vajda József iskolaigazgató a pályázatot, amelynek köszönhetően korszerű digitális eszközökkel látták el a községbeli iskolákat, amelyek egyszerűsítik, illetve sokkal érdekesebbé,
látványosabbá teszik az oktatási folyamatot. Emellett egy
másik sikeres projektről is beszámolt, amelynek a célja az iskolából való kimaradás visszaszorítása, ami a községbeli tanintézetekben igen aggasztó méreteket ölt.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

A diákok és a pedagógusok örömére, nemrég révbe ért a községbeli
iskolák digitális eszközökkel való felszerelését célzó projekt, amelynek
keretében 422 táblagépet, 50 hordozható számítógépet, 26 interaktív táblát, 26 számítógépet, ugyanannyi webkamerát, emellett kivetítőket, kivetítővásznakat vásárolt a község.
Így az előkészítő osztályos tanulóktól a nyolcadikosokig minden diák
táblagépet kap, minden osztályterembe interaktív táblát szereltek, illetve
minden pedagógusnak hordozható számítógép segíti a munkáját.
(Folytatás a 6. oldalon)

____________5.
Reménységünk
az üdvösségre szól

Két év szünet után, a koronavírus-járvány miatti korlátozások megszűntével
idén ismét a hagyományos módon
rendezték meg a csíksomlyói fogadalmi búcsút, ahová a világ minden tájáról érkeztek zarándokok – gyalog,
autóval, lóháton, busszal, vonattal,
szekérrel.

____________7.

„Fesztivál”
Mózes Edith
A nyár a fesztiválok ideje. Megkezdődött a szezon, és „történnek
események”, ahogy egy hivatalosság fogalmazott. A hét végén például a Saga fesztiválon két fiatal drogtúladagolásba halt bele, többen kómában kerültek kórházba…
Most azonban egy másfajta fesztiválra hívnánk fel a figyelmet. A
múlt héten az úzvölgyi katonatemetőben „fesztiváloztak” a román
nacionalisták a hírhedt „aranyos” pártvezér, valamint a Nép Útja
egyesület vezetőjének szervezésében. Bár a rossz nyelvek szerint a
részvétel a szervezők várakozásán alulinak bizonyult, az AUR elnöke
hozta a szokott formáját. A múlt heti fesztivál tulajdonképpen folytatása volt az utóbbi idők „fesztiváljainak”, amikor le akarta mondatni a magyar anyanyelvű környezetvédelmi minisztert, a
miniszterelnök-helyettest, és hatalmas pannóval „felfegyverkezve”
követelte az RMDSZ kiebrudalását a kormányból, majd a magyar
államfő látogatását követően a román trikolór színeire festette át a
Székelykőn található határkövet – amely mellett fotót készített a magyar közméltóság. Így jelezte, hogy egy „talpalatnyi földről” sem
mondanak le. Május 2-án, a hősök napján az úzvölgyi temetőben
akart „hívei körében” megemlékezni az osztrák–magyar katonatemetőben állítólag eltemetett román hősökről.
Olvasóink emlékeznek még a 2019-es román–magyar konfliktusra, amikor Dormánfalva és önkormányzata önkényesen saját
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
21 óra 11 perckor.
Az év 158. napja,
hátravan 207 nap.

Ma RÓBERT,
holnap MEDÁRD napja.
RÓBERT: a germán Hrodebert, Rodebert nevekből kialakult férfinév, a
jelentése dicsőség, hírnév + fényes,
híres.
MEDÁRD: a germán Machthard név
latin Medardus formájából ered, jelentése: hatalom + erős, merész.

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 25 0C
min. 14 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2022. június 6.

1 EUR

4,9419

1 USD

4,6003

100 HUF

1,2694

1 g ARANY

274,0723

Még mindig zavaró a magyar nyelvű felirat
Olvasóink jelezték, hogy Marosvásárhelyen, a Tudor negyedbeli volt Super, jelenleg Palas üzlet melletti játszótéren a gyermekvár bejáratánál megrongálták, behasították
a magyar feliratot, pontosabban a használati útmutatót tartalmazó táblát. Mindamellett, hogy köztéri rongálásról van
szó, ránk nézve kétszeresen bántó, hiszen ezzel jelzik, hogy
még mindig zavaró a magyar nyelvű szöveg. A román
nyelvű tájékoztatót nem bántották.
Hogyan történhet meg ez manapság? Miért vagyunk agresszió célpontjai ma is? Kérdezzük, de mielőtt még válaszokat kapnánk, tudomásul kell vennünk, hogy az
agresszió, a rongálás jelen van a mindennapjainkban. S
nemcsak nálunk, hanem világszerte.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal illetékes osztályától kérdeztük, hogyan jár el az alárendeltségébe tartozó helyi rendőrség ilyen esetben? Mit lehet tenni az ilyen
megnyilvánulások ellen?
– A lakosság azt teheti, hogy jelzi a helyi rendőrségnek
a helyszínen tapasztaltakat. Hívható telefonszámok: 0265250-760 vagy 0723-307-126. Ha elkapják az elkövetőt,
hogy közterületen található feliratokat, reklámokat, közleményeket, hirdetéseket rongált meg, 100 lejtől 500 lejig
terjedő bírsággal sújtható – közölte Rákóczi Kinga sajtófelelős.
Függetlenül attól, hogy előkerül-e az elkövető vagy sem,
az önkormányzat kicserélteti a megrongált táblát. (mezey)

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 72-es iroda, naponta 9-14 óra között,
szombat – vasárnap zárva. Tel. 0265/268-854.
A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
22, 10, 28, 17, 19 + 7

NOROC PLUS: 1 9 3 7 4 1

19, 20, 30, 13, 22, 1

SUPER NOROC: 8 8 3 9 9 4

15, 23, 18, 34, 11, 41

NOROC: 5 8 2 5 8 2 8

Megyei hírek
Jövő héten kisérettségi
Június 14-én, kedden a román nyelv és irodalom írásbelivel
kezdődik az általános iskolát végzett diákok országos képességvizsgája. 16-án, csütörtökön matematikából, 17-én,
pénteken anyanyelvből adnak számot tudásukról a nyolcadik osztályt végzettek. Az óvások előtti eredményeket június
23-án, csütörtökön 14 óráig teszik közzé, fellebbezni aznap
16 órától 19 óráig, illetve 24-én, pénteken 8–12 óra között
lehet. A végső vizsgajegyekről június 30-án, csütörtökön
szereznek tudomást a diákok.

Fotó: Nagy Tibor

Rövidített nyitvatartás az uszodában
A marosvásárhelyi Mircea Birău uszoda június 4-től a nyári
program szerint keddtől péntekig tart nyitva, szombaton és
vasárnap szünetel a szolgáltatás. Hétfőnként takarítás és
fertőtlenítés miatt nem látogatható az uszoda.

Diákszínjátszó találkozó
Szászrégenben
Június 9-én, csütörtökön délután 6 órától tartják Szászrégenben a Gézengúzok nevű X. diákszínjátszó találkozót az
Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében. Fellépők:
Csipetkék gyerekcsoport (a Petru Maior Kollégium III. B
osztálya), a régeni művelődési ház Csim-Bumm ifjúsági és
gyermekszínjátszó csoportja, a helyi Népszínház Kemény
János Társulata, valamint Baroti Barbara, a Fantázia csoport tagja. A belépés ingyenes, adományt elfogadnak a
szervezők, a Humana Regun Egyesület és a helyi művelődési ház illetékesei.

Tematikus tárlatvezetés
és műhelyfoglalkozás
A szecesszió világnapja előestéjén, június 9-én, csütörtökön 17 órától a Maros Megyei Múzeum munkatársai a szecessziós díszítőművészetet bemutató tárlatvezetésre várják
az érdeklődőket a Kultúrpalotába. A Réseau Art Nouveau
Network, a gazdag szecessziós örökséggel rendelkező városok európai hálózatának idei témajavaslata a tipográfia,
a századforduló művészi kézírása és kalligráfiája. A séta a
palota előcsarnokából indul, ahol egyebek mellett KörösfőiKriesch Aladár és tanítványai, Ortner Ferenc és Gábor Nándor monogramja látható. Tárlatvezetők: Oniga Erika
(magyar nyelven) és Cora Fodor (román nyelven). A tárlatvezetés ideje alatt 6–12 év közötti gyermekeknek az adott
tematikához kapcsolódó műhelyfoglalkozásokat tart Farkas
Noémi (magyarul) és Eliodor Moldovan (románul). A rendezvényen előzetes jegyfoglalással lehet részt venni. Foglalni a pr@muzeulmures.ro e-mail-címen vagy a
0749-912-992-es telefonszámon lehet. Jegyek elővételben
a Kultúrpalota jegypénztáránál vagy a rendezvény napján
a helyszínen vásárolhatók felnőtteknek 16, nyugdíjasoknak
8, diákoknak 4 lejért.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Érettségi
A szóbeli vizsgákkal kezdődött meg hétfőn az érettségi
vizsga, amelyre Maros megyében 3.241-en iratkoztak fel.
Június 6–8. között a román nyelvi tudás felmérése van
soron, majd 8–9-én az anyanyelvi, azt követően a számítógép-felhasználói ismeretek mérése, majd június 14–16.

között a választott idegen nyelvi ismeretek felmérésével
zárul az érettségi szóbeli szakasza.
Országos szinten 126.454 líceumot végzett diák iratkozott fel az érettségi vizsgára, 111.329-en közülük az idén
végezték a középiskolát, 15.125-en a korábbi években. (b.)

Forgalomkorlátozás a triatlonbajnokság helyszínein
Marosvásárhelyen és a Transilvania motorsportpályán
szervezik meg az idei országos triatlonverseny és világbajnokság futamait, amire a világ összes kontinense 40 országából több mint 1000 sportoló jelezte részvételét. A
2022-es triatlonfesztivált az Ifjúsági és Sportminisztérium,
a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal támogatásával a Nemzetközi Triatlonszövetség
égisze alatt a Román Triatlonszövetség, a Master Ski &
Bike Sportegyesület és a SportLife Románia szervezik.
Mivel egyes próbák (szaladás és kerékpározás) a város
utcáin lesznek, a futamok alatt lezárják a forgalmat, a következőképpen:

RENDEZVÉNYEK

– június 8-án, szerdán az 1989. December 22. utcát az
Északi (Nordului) utca kereszteződésééig, a következő időszakokban: 8–9, 11.30–12.30, 14.30–15.30 óra között;
– június 11-én, szombaton 12 órától másnap, vasárnap
20 óráig a Rózsák terét, a Művész (Arta), Bartók Béla és a
Városháza (Primăriei) utcát, míg június 12-én, vasárnap 6
és 20 óra között a Bernády György téren, a Sáros, a Nicolae Iorga, a Victor Babeş, az Avram Iancu utcákban és a
Vár sétányon nem lehet autóval közlekedni – áll a szervezők által a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.
(v.gy.)
ismernivalót. A Lyukasóra június 7-én, kedden (ma) 19
órakor kezdődik a marosvásárhelyi Bernády Házban.

br. Perényi Miklós Vajkkal
Könyvbemutató Marosszentgyörgyön Találkozás
A Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület
Június 7-én, kedden (ma) 19 órától Moldovan Irén
Vesztegzár. Naplójegyzetek című könyvét mutatják be
a marosszentgyörgyi Máriaffi-kastélyban. A kötetet Molnár Éva ismerteti, házigazda Baricz Lajos.

Lyukasóra a KZST-vel

A járvány után újra élőben szólítja meg közönségét a
Kemény Zsigmond Társaság. A Lyukasóra a KZST egyik
legnépszerűbb rendezvénye, elsősorban a versbarátoknak szerez örömöt vetélkedőszerű, interaktív jellegével.
Az összejövetel idei „vendégtanárai” – Demény Péter,
Haller Béla, Káli Király István, Markó Béla, Nagy Attila,
Nagy Miklós Kund – az est hagyományaihoz igazodva
már nem élő magyar költők műveiből válogatják ki a fel-

tengeren túli kapcsolatokat alakított ki, és rátalált egy
olyan történelmi családra, amely jelentős szerepet játszott az erdélyi magyarság életében, de a történelem
viharában több mint 60 évvel ezelőtt teljesen elszakadt
szülőföldjétől. Az egyesület tagjai az online térben ismerkedtek meg br. Perényi Lukács Miklós Vajkkal, a
perui San Martín de Porres tudomány- és technológiapolitikai kutatóprofesszorával, aki 60 év után a családból elsőként látogat haza Erdélybe. A Castellum
Alapítvány és a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület közös szervezésében június 10-én,
pénteken 18 órakor a Studium HUB (Bolyai tér 15.) előadótermében lehet a professzorral találkozni, a belépés
ingyenes.
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Érkezik az alapélelmiszer-támogatás első részlete
Június 20-a és 24-e között utalják az alapélelmiszerekre és meleg ételre költhető támogatás első részletét – közölte vasárnap az európai beruházásokért
és projektekért felelős minisztérium.

A tájékoztatás értelmében az utalványok kiosztásának lezárultával kezdik el feltölteni a kártyákat, így a támogatás első
részlete a június 20-a és 24-e közötti időszakra várható. „A
program első szakaszának kiértékelése után a következő részleteket úgy ütemezzük majd, hogy a kedvezményezettek mielőbb felhasználhassák az utalványokat élelmiszer és meleg
étel vásárlására” – magyarázta Marcel Ioan Boloş tárcavezető.
A Támogatás Romániának kormányzati program keretében
biztosított szociális utalványok kibocsátásának és kiosztásának
folyamata június 1-jén kezdődött el.
A kéthavonta nyújtandó, egyenként 250 lej értékű támogatásra a nélkülözésben élő és a szegénység kockázatának kitett
személyek jogosultak. Több mint 2,5 millió kedvezményezett
fog részesülni az összesen 3,1 milliárd lej értékű utalványokból, amelyeket részben az államkasszából, részben vissza nem
térítendő uniós alapokból finanszíroznak.
Jogosultak a szociális támogatásra az 1500 lejnél kisebb
összegű nyugdíjban részesülők, azok a fogyatékkal élő személyek, akiknek a jövedelme nem éri az 1500 lejt, azok a leg-

alább kétgyermekes családok, amelyekben az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 600 lejt, azok az egyszülős családok, amelyekben az egy főre eső jövedelem nem haladja meg
a 600 lejt, továbbá a 2001/416-os törvény alapján szociális segélyben részesülők, valamint a hajléktalan személyek.
A kikézbesített kártyákat kéthavonta egyszer töltik majd fel,
négy alkalommal (június–július, augusztus–szeptember, október–november, 2022 decembere – 2023 januárja). Az így kapott pénzt kizárólag élelmiszer és meleg étel vásárlására
használhatják a kedvezményezettek, az utalástól számított egy
éven belül.
A kedvezményezettek listáját a munkaügyi minisztérium állítja össze, a jogosult személyeknek nem kell kérvényezniük
a támogatást. A kártyát a Román Posta munkatársai kézbesítik,
és kizárólag a partner gazdasági szereplőktől származó élelmiszerek/meleg ételek vásárlására használható. A kártyákat
kísérő levélben a kedvezményezettek megtalálják a használati
utasítást (beleértve a PIN-kódot is), a partner gazdasági szereplők adatait és egy telefonszámot, amelyet probléma esetén
hívhatnak. Ha a jogosultsági feltételek teljesülnek, de az első
kifizetési időszak végéig az érintettek nem kapják meg a kártyát, forduljanak a legközelebbi postahivatalhoz útmutatásért
– közölte a szaktárca. (Agerpres)

Japánsztrájk volt az Országos Statisztikai Intézetnél
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) bukaresti fiókjának szakszervezete, amely a Közigazgatási
Szakszervezetek Országos Szövetségének tagja,
hétfőn egész napos japánsztrájkot tartott.

A szervezet közleménye értelmében az akcióra azt követően
került sor, hogy az INS alkalmazottai két hétig minden nap 15
percre összegyűltek az intézmény előtt, hogy tiltakozzanak a
bérdiszkrimináció ellen, amelynek más közalkalmazotti kategóriákhoz viszonyítva ki vannak téve.
Az INS alkalmazottai belefáradtak a kormány be nem váltott ígéreteibe, és abba, hogy az intézmény vezetősége nem
vesz részt a problémáik megoldásában. A vezetőség nem
igyekszik megoldani a bérdiszkriminációt, rosszul gazdálkodik a humánerőforrással, ami munkaerőhiányhoz vezetett az
intézményben, nem viszonyul konstruktívan és felelősséggel
az intézményen belüli bérek egységesítésének kérdéséhez,

ugyanis a jelenlegi bérrács diszkriminatív, ugyanazon funkció
és besorolási fokozat esetében többféle bérváltozatot tartalmaz; ezenfelül pedig a felelősség alól való kibújás érdekében
folyamatosan feladatokat delegál, amely gyakorlat az elmúlt
években akadályozta az INS megfelelő működését – olvasható
a közleményben.
A szakszervezet figyelmeztette a kormányt, hogy kezdeményezni fogja a munka beszüntetését is, ami jelentős kihatással
lesz a kormány gazdasági és szociális intézkedéseinek végrehajtási folyamatára, vagy az Eurostatnak és más nemzetközi
szerveknek történő adatszolgáltatások határidejének betartására.
A szakszervezet által képviselt alkalmazottak az INS vezetőségének – Tudorel Andrei elnöknek, valamint Marian Chivu
és Beatrix Gered alelnököknek – a lemondását követelik.
(Agerpres)

Orosz biztos: A Vöröskereszt eddig egyszer sem
számolt be orosz hadifoglyok meglátogatásáról
Súlyos aggodalomra ad okot, hogy a Vöröskereszt
Nemzetközi Bizottsága (ICRC) mindeddig egyszer
sem tájékoztatta Oroszországot ukrajnai orosz hadifoglyoknál tett látogatásról – jelentette ki Tatjana
Moszkalkova orosz emberi jogi biztos, amikor hétfőn fogadta őt Vlagyimir Putyin elnök.

Moszkalkova szerint Moszkvának nincs információja arról,
hogy fogságba esett orosz katonák esetében is betartják-e a
nemzetközi normákat és szabályokat, ahogy az orosz oldalon
az ukrán hadifoglyokkal szemben. Beszámolt arról, hogy Szevasztopolban az ukránok esetében erről személyesen győződött meg, és személyesen fogadott foglyokat, akiknek kérésére
sorsukról tájékoztatta a hozzátartozóikat. Elmondta, hogy
egyeztetések folynak a fogolycseréről.
A Parlamentszkaja Gazetának arról nyilatkozott, hogy hivatala tárgyalásokat folytat az ukrán hatóságokkal 77, Izmajil
kikötőjében fogva tartott orosz tengerész szabadon bocsátásáról. Közölte, hogy eddig 45 kamionsofőrt, 36 tengerészt és a
Roszatom egy leányvállalatának négy munkatársát sikerült
visszavinni Oroszországba.
Tájékoztatása szerint Oroszországban jelenleg több mint
1,4 millió ukrajnai menekült tartózkodik.
Az orosz ombudsman egyébként hétfői Telegram-bejegyzésében „törvényszerűnek” nevezte, hogy az ukrán parlament
kedden menesztette ukrán hivatali partnerét, Ljudmila Denyiszovát. Moszkalkova szerint az ukrán biztos inkább PR-tevékenységet folytatott, amikor Ukrajnában mások segítettek a
bajba jutott embereken, és „rég ideje volt”, hogy távozzon. Kifejezte reményét, hogy a hivatalba olyan ember kerül majd Kijevben, aki megérti az emberi jogok védelmének küldetését,
és „aki számára a humanizmus és az irgalom értéket jelent”.
A menesztés oka a hivatalos indoklás szerint az volt, hogy
Denyiszova nem teljesítette a humanitárius folyosók és a fogolycsere megszervezésével kapcsolatos feladatait, és emiatt
az ukrán kormánypárt aláírásgyűjtést is indított az elbocsátását
kezdeményezve. Az orosz sajtóban megjelent értesülések szerint az ombudsman hitelének megrendüléséhez az is hozzájárult, hogy nem tudott bizonyítani több olyan állítást, amelyet
az orosz hadsereg állítólagos kegyetlenkedésével kapcsolatban
tett, köztük azt, hogy orosz katonák nyilvánosan gyerekeket
erőszakoltak meg.

Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a hétfői hadijelentést ismertetve arról számolt
be, hogy az orosz légierő nagy hatótávolságú, precíziós rakétái
megsemmisítettek egy kovácsolóüzemet a Harkiv megyei Lozova falu közelében, amelyben az ukrán hadsereg páncélozott
járműveit javították. A levegő-föld rakéták elpusztítottak továbbá négy vezetési pontot, valamint 15 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást.
A harcászati gépek 73 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulásra mértek csapást, aminek következtében 150 „nacionalista” életét vesztette, valamint megsemmisült két vezetési
pont, három rakéta- és tüzérségi raktár, egy üzemanyagraktár,
nyolc harckocsi és páncélozott jármű, egy Grad rakétasorozatvető, egy tábori tüzérségi üteg, 10 speciális katonai jármű,
valamint egy amerikai gyártmányú AN/TPQ-50 típusú, tüzérség elleni radarállomás.
Az orosz légvédelmi légierő Szlavjanszk közelében lelőtt
egy ukrán MiG-29-es repülőgépet, valamint Ukrajna különböző területein 13 drónt. A rakéta- és tüzérségi erők 431 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást, hét vezetési pontot és
34 lőállásban lévő tüzérségi és aknavetős alegységet találtak
el, aminek következtében több mint 300 „nacionalista” életét
vesztette és üzemképtelenné vált 10 tank, két Grad rakétasorozatvető, 17 speciális katonai jármű, 17 tábori tüzérségi ágyú
és aknavető, valamint megsemmisült három rakéta- és tüzérségi raktár.
Az orosz védelmi tárca összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 190 repülőgépet, 129 helikoptert, 1127 drónt, 330 föld-levegő rakétarendszert, 3424
harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 473 rakétasorozatvetőt, 1795 tüzérségi löveget és aknavető eszközt, valamint 3446 darab speciális katonai járművet semmisítettek
meg.
Miközben a Donyec-medencében folytatódott a szakadár
területek ukrán ágyúzása, Roman Sztarovoj, az orosz Kurszk
megye kormányzója Telegram-bejegyzéseben számolt be róla,
hogy hétfő hajnalban újabb ukrán belövések érték a határhoz
közeli Tyotkino falut. A fő csapások egy hidat és a helyi cukorgyárat érték, de lakóházak is megsérültek. A támadásnak
nem voltak sérültjei. A falut legutóbb május 21-én vették tűz
alá. (MTI)
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Ország – világ
35 ezer tartózkodási engedély
Románia 35.256 tartózkodási engedélyt adott ki a háború elől menekülő, átmeneti védelemben részesülő
(menedékesként elismert) ukrán állampolgárok számára, 4356 ukrán állampolgár pedig menedéket kért
Romániától – közölte hétfőn a belügyminisztérium. A
bevándorlási hivatal (IGI) hat regionális befogadóközpontban biztosít szállást és ellátást a menedéket
igénylő külföldiek számára. Ezek telítettsége a háború első heteiben elért 68 százalékról 53 százalékra
csökkent. Tavaly az IGI mintegy 1100 férőhellyel gazdálkodott. Az ukrajnai háború kitörése óta a hatóságok nem közöltek már összesített adatokat, csak azt
jelezték, hogy szükség esetén növelni fogják a befogadóközpontok kapacitását. Románia március 19.
óta személyi számot és tartózkodási engedélyt ad az
ukrajnai menekülteknek a háború elől menekülők átmeneti védeleméről szóló, március 4-én elfogadott
európai uniós határozat alapján. Az ukrajnai menekülteknek az IGI bocsát ki fényképes tartózkodási engedélyt. (MTI)

Újabb kifizetési kérelem
Románia idén októberben küldi el az Európai Bizottságnak (EB) a második kifizetési kérelmet az uniós
helyreállítási mechanizmus keretében – jelentette be
hétfőn az európai beruházásokért és projektekért felelős miniszter. Marcel Boloş az országos helyreállítási terv (PNRR) gyakorlatba ültetését monitorozó
bizottság ülése után kijelentette, a tervek szerint októberben benyújtandó második kifizetési kérelemben
3 milliárd euró szerepel majd. Ezzel, illetve az előfinanszírozásként kapott összeggel, valamint a május
végén elküldött első kifizetési kérelemben szereplő
összeggel együtt 2022 végéig Románia összesen 10
milliárd euróhoz juthat a helyreállítási alapból – magyarázta a tárcavezető. A miniszter emlékeztetett, a
tavalyi év végéig az országos helyreállítási tervben
megszabott 21 mérföldkövet kellett teljesítenie az országnak. Románia ezt megtette, az első kifizetési kérelem elbírálási folyamata alatt azonban az EB-nek
még jogában áll megjegyzéseket tenni, többletinformációkat kérni egy-egy célkitűzés kapcsán.
(Agerpres)

Kánikula lesz
Kánikulára számíthatunk a következő két hétben, de
záporok, zivatarok is várhatók – derül ki az Országos
Meteorológiai Szolgálat (ANM) június 6-a és 19-e közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből. Erdélyben
és Máramarosban péntekig 26-28 Celsius-fok körül
alakul a nappali csúcsértékek átlaga, aztán egy újabb
felmelegedést követően 16-ára 30-31 fokig nő, majd
e dátum után 28 fokra csökken. Éjszaka 11-14 fokig
hűl a levegő. Kisebb záporokra, zivatarokra szinte
végig számítani lehet, 9-e és 11-e, illetve 16-a után
nagyobb ezek kialakulásának valószínűsége. A hegyekben 16 Celsius-fokról fokozatosan 21 fokig nő a
nappali csúcsértékek átlaga, éjjel 8-9 fokra, majd 1112 fokra lehet számítani. A záporok, zivatarok kialakulásának valószínűsége június 8-án, 9-én és 11-én,
illetve a jelzett időszak végén lesz nagyobb.
(Agerpres)

„Fesztivál”

(Folytatás az 1. oldalról)
közvagyonává nyilvánította az osztrák–magyar katonatemetőt, román parcellát alakított ki benne ismeretlen
román hős feliratú betonkeresztekből és egy beton emlékműből. A Bákó Megyei Törvényszék februári ítéletében azonban érvénytelenítette a román parcella építési
engedélyét, és a törvénytelen építmény lebontását rendelte el.
Nos, a múlt héten újra lobogtak a román zászlók a
temetőben, a tüntetők vehemensen „védték” az amúgy
néptelen temetőben a betonkereszteket, miközben a „hazafiak” túllicitálták egymást a nagyotmondásban: hogy
például nem tűrik tovább az idegen jelképeket, és egy
nagy papírlapra nyomtatott román trikolórral le is takarták a kétnyelvű tájékoztató feliratokat.
Az AUR vezére kezdeményezni akarja, hogy a sírkert
kerüljön a védelmi minisztérium hatáskörébe, annak ellenére, hogy az annak alárendelt Hősök Emléke Hivatal
2019. június 12-én kiadott nyilatkozatában tisztázta,
hogy nem az Úz völgyében temették el azokat a román
katonákat, akiknek a nevét a nacionalisták megemlékezésein rendre felolvassák.
Az úgymond megemlékezés a 2019-ben felállított
beton emlékmű megkoszorúzásával zárult. Ismét felolvasták az állítólagos román hősök névsorát, a résztvevők meg „Jelen!” felkiáltással válaszoltak.
Folytatódik tehát a „fesztiválok” sora, a választási
kampány közeledtével egyre több hasonlóra számíthatunk.
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Egy római tragédia

Az UNITER Romániai művészek az ukrajnai
művészekért kampányának keretében
A Tompa Miklós Társulat Keresztes-Szabó-Demény-Apostolache: Egy római tragédia című
fergeteges zenés vígjátéka az idei
évadban utoljára június 8-án, szerdán 19 órától a Romániai művészek
az ukrajnai művészekért című humanitárius kampány részeként tekinthető meg a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház nagytermében.
Amint arról korábban is hírt adtunk, a művészek méltóságának
megőrzése és az ukrán kultúra támogatása érdekében szervezett
eseménysorozatra május 16. és június 15. között kerül sor, melyet az
UNITER a Worldwide Reading
Projecttel (világszintű olvasási
projekt) és a baltimore-i CITD-vel
(The Center for International Theatre Development – Nemzetközi
Színházfejlesztési Központ) közösen kezdeményezett. A háború sújtotta ukrán művészeket támogató
jótékonysági kampányhoz a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház és
az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház is csatlakozott, a kezdeményezéshez társult intézmények a
jegybevételeikből az Ukrán Szín-

házművészek Nemzeti Szövetségének számlájára utalnak pénzöszszegeket.
Az előadás Paul és Franz von
Schöntan A szabin nők elrablása
című darabja nyomán született, a
Schöntan testvérek 19. századi bohózata egyszerre villantja fel a kispolgári attitűd és a színház
szatíráját. Újrafordított történetüket gondolta tovább a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata, mai, mindannyiunk által ismert körülmények közé
helyezve azt. A kispolgári lét, a papucsházasság, az előítéletek, valamint a színház iránti, már-már vak
elkötelezettség és hit ezúttal is találkozni próbál, ennek lehetetlenségéből születnek az abszurdba
hajló fergeteges vígjátéki helyzetek. Keresztes Attila rendező és alkotótársai egyszerre reflektálnak
napjaink társadalmi valóságára és
saját színházi környezetükre. A
marosvásárhelyi előadás dalbetéteinek zenéjét Apostolache Kiss
Zénó szerezte Demény Péter dalszövegeire.
Szereposztás: Galló Ernő, Fülöp

Bea, Kádár Noémi, Meszesi Oszkár, Kiss Bora, Korpos András,
Csíki Szabolcs, Bokor Barna,
Gecse Ramóna, Somody Hajnal,
Bartha László Zsolt. Zenekar: Lőrincz Ágnes, Oláh Vince, Kiss
Bora, Apostolache Kiss Zénó, Tollas Gábor, Korpos András, Ördög
Miklós Levente, Vaughn Roberts.
Rendező: Keresztes Attila. Díszlettervező: Huszár Kató. Jelmeztervező: Lokodi Aletta. Zeneszerző:
Apostolache Kiss Zénó. Dalszöveg: Demény Péter. Fordító, dramaturg: Szabó Réka. Ügyelő:
Szakács László. Súgó: Boross
Enikő.
A 16 éven felülieknek ajánlott,
román felirattal követhető élő
zenés vígjáték bevételét a nehéz
időket átélő ukrán művészeknek
ajánlják fel. A jótékonysági előadás jegyei megvásárolhatók személyesen a színház nagytermi
jegypénztáránál
(telefonszám:
0365-806-865), valamint online, a
mySTAGE
oldalán:
https://www.mystage.ro/spectacole/o-tragedie-romana-3286/.
(Knb.)

Új honlap és online ügyintézés a Maros Megyei Tanácsnál

A digitalizáció ösvényén
Régi terv végére tett pontot a
Maros Megyei Tanács azzal,
hogy május 31-én elindult az
intézmény felújított és kibővített elektronikus ügyintézési
rendszere, amely három nyelven is elérhető. Az új felületen
számos dokumentumot lehet
igényelni, így a megye lakosainak immár nem kell beutazniuk Marosvásárhelyre a
megyei tanácshoz azért, hogy
elintézzek az adminisztratív
ügyeiket. Mostantól ezt otthonról, egy kávé mellől is
megtehetik.
A részletekről Péter Ferencet, a
Maros Megyei Tanács elnökét
kérdeztük.

Nagy-Bodó Szilárd
– Milyen feladatokat tudnak elintézni a polgárok az új elektronikus felületen?
– Az új digitális platform lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyintézés sokkal hatékonyabb legyen
különböző területeken. Elsősorban
a városrendezési, azaz az urbanisztikai irodák által kibocsátott doku-

mentumok esetében hasznos. Fontos megjegyezni, hogy ez az új lehetőség biztosítja azt, hogy
senkinek ne kelljen bejönnie az irodába dokumentumokat leadni,
hanem otthonról, számítógép mellől, nyugodtan, egy kattintással fel
lehet tölteni azokat az iratokat, ame-

lyek szükségesek akár egy bizonylat, akár egy építkezési engedély kiadásához. Ugyanakkor az igénylők
szintén online formában kapják
meg a választ a kéréseikre. Ezeket
kinyomtatják, és azt követően használhatják bárhol, vagy elkezdhetnek
különféle beruházásokat, építkezé-

Ünnepi ENSZ-konferencia
Stockholmban
Borbély László államtanácsost
a közgyűlés alelnökévé nevezték ki

Fél évszázaddal ezelőtt Stockholmban tartották az első
nemzetközi közösségi találkozót, amelyen a fejlesztési igények
összefüggésében
tárgyalták a környezet állapotát. Az évforduló alkalmából
konferencia- és rendezvénysorozatot szerveztek, amelyen az ENSZ szinte minden
tagállama a legmagasabb
szinten képviseltette magát.

XVI. Károly Gusztaf király (Carl
Gustaf Folke Hubertus) beszédével
kezdődött a nyitóünnepség, aki
hangsúlyozta a környezeti problémák elleni küzdelem szükségességét.
A Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter által vezetett romániai delegáció tagjai Ionuţ Banciu
államtitkár és Borbély László államtanácsos, a kormány Fenntartható
Fejlődés Főosztályának koordinátora voltak, utóbbit kinevezték a
közgyűlés alelnökévé.
„Megtiszteltetés számomra, hogy
ezen a szinten képviselhetem az országot. Ismét bizonyítást nyert,
hogy Románia a fenntartható fejlődés elismert regionális központja.
Miután a tavaly elnyertük az Egyesült Nemzetek Közigazgatási Inno-

váció díját, továbbra is aktívak maradtunk, folytatjuk a megkezdett
munkát. Még mindig hosszú út áll
előttünk, és sok hiányosságot kell
pótolnunk, hogy az emberek valóban érezhessék a fenntartható fejlődés felé haladást. Eltökélt
szándékunk, hogy ezen az úton haladunk tovább, és meggyőződésem,
hogy Románia minden területen
képes jobban teljesíteni” – mondta
Borbély László.
Alelnökként a Fenntartható Fejlődés Főosztály koordinátora elnökölte a négy plenáris konferencia
egyikét. Borbély László államtanácsos felszólalt a Leadership Dialogue 3-ban is, amelynek célja
konkrét ajánlások és intézkedések
megfogalmazása minden szinten a
fenntartható fejlődés megvalósítása
érdekében.
A „Stockholm+50: egészséges
bolygó mindenki jólétéért – a mi felelősségünk, a mi lehetőségünk”
rendezvény fő célja a fenntartható
fejlődési célok, az éghajlatváltozásról szóló párizsi megállapodás, a
2020 utáni biológiai sokféleségről
szóló egyezmény végrehajtásának
felgyorsítása és a Covid utáni zöld
helyreállítási tervek ösztönzése
volt.

seket. Fontos megjegyezni, hogy
azok, akik részt vesznek ebben a
programban, és ezeket az oldalakat
használják, kell rendelkezzenek digitális aláírással. Ez érvényes mind
a fizikai, mind a jogi személyekre,
illetve az önkormányzatokra is. A
felület segítségével tehát sokkal hatékonyabban és gyorsabban lehet
elintézni az igényléseket, valamint
könnyebben lehet kiegészíteni a
kért iratokat, ha valamit az igénylő
elmulasztott feltölteni. Számunkra
az a fontos, hogy operatívabban és
minél rövidebb időn belül mindenki
megkapja a választ, anélkül hogy
akár 100 kilométerről be kellene
utaznia.
– Milyen engedélyeket, iratokat
lehet igényelni elektronikus úton?
– Jelenleg az urbanisztikai bizonylatot, illetve ennek a meghoszszabbítását. Továbbá építkezési és
bontási engedélyeket és azok meghosszabbítását is lehet kérni, ezenkívül
az
információs
dokumentumokat, ha valaki információt szeretne kapni egy beruházási területről. A megyei utak
mellett levő építkezések és különböző beruházások engedélykötelesek, és ezek esetében akár az
előzetes, akár végleges építkezési
engedélyék kibocsátása szintén lehetséges elektronikus úton. Mindazok a dokumentumok, amelyek
magánszemélyek, jogi személyek

vagy önkormányzatok építkezéséhez szükségesek, kibocsáthatók digitális formában.
– Mennyibe került ez a felület?
– A felület anyagi háttere három
részből tevődött össze. Az első rész
130.000 lej, amelyből egy szoftvert
vásároltunk, saját költségvetésből.
A második két rész pályázati öszszegből származott. Az egyik
618.000 lejes, míg a másik közel
3.000.000 lejes. Ezek a pályázatok
európai uniós alapokból valósultak
meg, ami biztosította mind az ITplatformot, mind az adatoknak a
feltöltését, mind pedig a garanciális
karbantartást.
– A digitális ügyintézésre szolgáló
felület mellett megújult a Maros
Megyei Tanács honlapja is. Ezen a
téren milyen változások történtek?
– A digitális platformmal párhuzamosan megújult a honlap is,
ahonnan nem mellesleg elérhető
maga az ügyintézésre szolgáló felület is. Ugyanakkor a honlap biztosít
egy új arculatot és sokkal több információt. Természetesen minden,
a régi weboldal által tartalmazott információ is megtalálható rajta.
Azért volt szükség a honlap megújítására, mert mostantól minden
olyan versenytárgyalás, amire ezután kerül sor, elérhető lesz az új
honlapon, és minden adat, ami a
megyei tanács rendelkezésére áll,
fent van a weboldalon.
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Újjáépítették a nagyernyei református templom tornyát

„A hit építése, megerősítése folytatódik”
Hálaadó istentisztelettel ünnepelte 2022. május 29-én a
nagyernyei református gyülekezet, hogy templomát sikerült
teljesen felújítani, és az 1946-ban ledőlt templomtornyot újjáépíttetni. „A gyülekezet visszakapta, amit elveszített, megmaradásunk jelképét, Isten szent házát. Az újjáépítés, javítás
befejeződött, a hit építése, megerősítése tovább folytatódik”
– mondta Szász Attila nagyernyei református lelkipásztor. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik támogatták a templom
felújítását: Magyarország kormányának, az Erdélyi Református Egyházkerületnek, az adakozó, segítő gyülekezetnek, a
helyi önkormányzatnak.

Antalfi Imola
A templomszentelő istentiszteletet megelőzően Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület
püspöke és Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője
leleplezte a templomfelújítás emlékére állított emléktáblát, majd ünnepélyes szalagvágással avatták fel
a megújult templomot. A hálaadó
istentiszteletet a szép számban öszszegyűlt református hívek a templom
udvarán
kivetítőn
is
követhették.
Jakab István, a Maros-Mezőségi
Református Egyházmegye esperese
mondott elsőként köszönetet azért,
hogy a nagyernyei gyülekezet több
évtizedes vágya valóra válhatott.
Kató Béla püspök hangsúlyozta:
„Nincsen templom torony nélkül. A
torony minden korban felhívja a figyelmet a településre, és a nagyernyei gyülekezet azért ad hálát, mert
templomának újra van tornya. A
gyülekezet akarta és áldozatot hozott templomának felújításáért, tornyának megépítéséért” – tette
hozzá, majd áldást kért Nagyernye
templomos népére.
Szász Attila lelkipásztor köszöntötte az ünneplőket: Kató Bélát, az
Erdélyi Református Egyházkerület
püspökét, Brendus Rékát, Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai
Államtitkárságának
főosztályvezetőjét, Percze Lászlót,
Magyarország Csíkszeredai Főkon-

zulátusának konzulját, Vass Levente
egészségügyi minisztériumi államtitkárt, Tőkés Zsoltot, az Erdélyi
Református Egyházkerület főgondnokát, Jakab Istvánt, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye
esperesét, Nagy Győzőt, a MarosMezőségi Református Egyházmegye főgondnokát, valamint a jelen
levő lelkipásztorokat, Kántor Attila
nyugalmazott lelkipásztor esperest,
volt nagyernyei lelkészt, Gál Adél
Nagyernyéből elszármazott lisznyói
lelkipásztort, Lakatos Péter és dr.
Rád András László lelkipásztorokat, a szomszéd települések lelkészeit, a helyi unitárius lelkipásztort
és római katolikus plébánost, gondnokokat, presbitereket, az építési
felügyelőt, a kivitelező cég képviselőit, munkásait és munkatársait, a
helyi önkormányzat és iskola képviselőit, támogatókat, elszármazottakat.
„Boldogok vagyunk, mert egy
olyan templomot tudhatunk magunkénak, mely az elmúlt négy évben
teljesen felújíttatott és az 1946-ban
ledőlt templomtorony újjáépülhetett. A lehetetlennek tűnő cél elérése
érdekében Isten kirendelte mellénk
küldötteit is, anyaországunk kormányát, építő püspökünket, a segítőket, adakozókat, szívét kitáró
gyülekezetünket, és így Máté Krisztina, valamint Barla Attila tervezők,
Koré József helyi vállalkozó és
munkatársai munkája által újjáépült
a torony, melyben helyet kapott egy
kis egyházközségi múzeum, vala-

Percze László, Jánosi Ferenc, Brendus Réka, Kató Béla, Szász Attila és Nemes Gyula elvágták
az avatószalagot
Fotó: Antalfi Imola

mint gyerekmegőrző is, megjavíttatott a templom tetőszerkezete,
megtörtént a külső és belső javítás,
újjáépült a templomfeljárat, a portikus, elkészült a kőtámfal, térkövezés, kerítés és székely kapu. Az
újjáépítés, javítás befejeződött, a hit
építése, megerősítése tovább folytatódik” – mondta Nagyernye református lelkipásztora. Amint
Nemes Gyula, a helyi református
egyházközség főgondnoka fogalmazott, „e szent helyen már 1640től református istentiszteleti hajlék
állott. A templom 1780–1788 közt
épült kőből, a hajdani sövény- és
vályogfalú oratórium helyére – csodálatra méltó közösségi összefogással. A templom négy fiatornyos
tornya azonban 1946-ban ledőlt,
magával rántva a hajórész tetőszerkezetét is. A hajlék 1951-re épült
vissza torony nélkül, mellette 1977től kis harangláb van. A ledőlt torony ügye azóta is szívügye,
fájdalma maradt a nagyernyei reformátusoknak”. Emlékeztetett,
hogy 2007-ben a helyi önkormányzat támogatásával kiadott falutörténetben dr. Nagy Lajos rétyi
körorvos, helytörténész, Nagyernye
szülötte ezt írta: „Hiába díszesebb
az új harangláb, mint volt az ideiglenes, úgysem tudja pótolni a régi –
négy kicsi toronnyal ékesített – tornyot. Nemcsak a templom, a falukép is csonka, hiányzik a képből a
gömbbel ékesített szimbólum,
amely büszkén hirdeti, hogy ebben
a községben reformátusok is laknak. A mai technikai fejlettség, a híveknek az eddigi időkhöz
viszonyított jobb módja, a külföldi
testvérgyülekezetek segítsége talán
lehetőséget teremthet a közeljövőben a torony fakszimile visszaépítésére. Nagy hiányt pótolna!”
Nemes Gyula hozzátette: az az idő
is elérkezett, amikor erre sor kerülhetett: 2018–2022 közt nemcsak a
torony épült vissza, de az istentiszteleti hajlék és a kertje is megújult,
megszépült.
Jánosi Ferenc, Nagyernye polgármestere köszönetet mondott
mindazoknak, akik hittek és hisznek a református egyház értékeiben,
s azokat felelősségteljes, lelkiismeretes munkával ápolják és gyarapítják. „Mi, erdélyi magyarok azt
valljuk, hogy amilyen felelősséggel
éljük meg a jelent, olyan lesz a jövőnk is. Ez érvényes hitéletünkre is:
amint vetünk, úgy aratunk” –
mondta. Hozzátette: „Keresztyén
hitünknek közösségteremtő, társadalommegőrző és nemzetmegtartó
ereje van. Az igazság az, hogy a keresztyén hit nem búvóhely, ahova
elrejtőzhetünk a mindennapok
problémái elől, hanem pajzs, amivel

Egy festegetés margójára
Vajda György
Novák Katalin, a Magyar Köztársaság elnöke első erdélyi (magán-) látogatása során
Bethlen Gábor gyulafehérvári szobrának leleplezési ünnepsége után ellátogatott Torockóra is, ahol feljutott a Székelykő csúcsára.
Közzé is tett közösségi oldalán egy fotót,
amelyen a piros-fehér-zöldre festett csúcsjelző kőre könyököl, és egy olyant is, ahol a
sziklára ülve a látványban gyönyörködik. E
gesztus nem maradt reakció nélkül a román
nacionalisták részéről. És lőn. A csúcsjelző
tábla színe váltása előtt Nagyenyeden egy
panzióban voltunk, ahol megjelent egy tagbaszakadt, paramilitáris, a csendőrökéhez
hasonló kék ruhába öltözött, szakállas, őszes
hajú férfi egy – feltűnő jeleket viselő – nagy
teljesítményű motorkerékpárral. A lámpa feletti maszkon a dák farkas tekergőzött, alatta
a Zelea Codreanu-féle legionáriusok stilizált
jelvénye, amelyet egy kígyó zárt az alján. A
dobozos csomagtartót kétoldalt nemzeti
színű szalagok díszítették. A kerékpárossal

egy teremben reggeliztünk, ahol egyszer csak
figyelmes lettem a beszélgetésére. Hogyne
lettem volna, hiszen kihangosította a telefonját. Épp arról beszéltek, hogy az a gond,
hogy nem kapott sárga festéket. Talán ennek
a beszerzését a beszélgetőtársára bízta, majd
azt is mondta, hogy értesíteni kell a „képviselőt”. A nevét nem tudta. Ebben valószínűleg a partnere segített, mert utána
rábólintott: az… az…
Aztán sebesen elhajtott. Most már tudom:
Torockó felé.
Riport készül Torockóról. Több odavalósival beszélgettünk, többek között a turizmusról, az idegenforgalom hatásáról a
helybéliekre. A múzeumban levő tárgyakat
szemlélve az őrrel a múltról, a hagyományokról váltottunk szót. Talán kevesen tudják, hogy Torockót – a csodálatos főterével
– a németek építették. A földterület és a bányák, valamint a malmok magyar nemesek,
a torockószentgyörgyi várat is építtető Toroczkayak tulajdona volt. Aztán úgy alakult,
hogy az iparosodással a múlt század elején

felvértezve felvehetjük a harcot
akár az ördög mesterkedéseivel
szemben is. Ne azt kérjük, hogy
Isten áldja meg terveinket, hanem
azt, hogy mutassa meg nekünk az Ő
terveit, mert azok már eleve áldottak. Szilárd meggyőződésem, hogy
a templomtorony visszaépítése is
már Istenünk előre megáldott tervei
közt volt. Hála és dicsőség a mindenható Úristennek, de köszönet az
anyaországi kormánynak is”.
Vass Levente államtitkár örömét
fejezte ki azért, hogy a templomtornyot sikerült újjáépíteni, a templomot felújítani, aminek úgy van
értelme, „ha azt meg tudjuk tölteni
a szegények, a rászorulók támoga-

megszűnt a kézi vasérckitermelés, és a város
hosszú időre visszasüllyedt Csipkerózsikaálmába, a Nyugati Érchegység előhegyeinek
ölelésében magyar enklávéként, ahol ma is
több mint 90% a magyar ajkúak aránya. A
főtéri házak felújítása és a település
UNESCO-védnökség alá helyezése után
megindult a turizmus. Először az anyaországiak jöttek ide felfedezni a csodálatos tájat,
egy kicsit úgy, mint amikor valaki az Amazonas erdőségei mélyében egy ősi törzset látogat meg. És megkezdődött a szürke
betontömb festegetése. Tegyük hozzá, számunkra az 1990 után megszokottá vált magyar helységnévtábla-lemázolási szappanopera mintájára. Torockó polgármestere értesült az esetekről. Hivatalosan nem tehet
semmit. A kő pontosan a Torockóhoz és a
szomszédos településhez tartozó terület határán van, ráadásul földrajzi jel. Olyan vastag már rajta a festékréteg, hogy ha vasból
volna, ezer évig állna. Román–magyar
együttműködéssel.
A vírusjárvány alatt és utána a települést
„felfedezték” a hazai turisták is. Csodálják
a táj szépségét, élvezik a vendégszeretetet,
tetszik nekik a rendezett község, a szálláslehetőség, emléktárgyakat vásárolnak, helyben

tásával”. „A 76 éve ledőlt torony
most régi szépségében újra áll, és
kívül-belül megújult a nagyernyei
református templom” – fogalmazott
Brendus Réka főosztályvezető. Kiemelte, Erdély-szerte számtalan
templom megújul, ami az egész erdélyi közösség megújulását, megerősödését jelenti. Hiszen, mint
mondta, feladatunk megőrizni az
eleinktől kapottakat, és átadni hagyatékként a következő nemzedékeknek. A hálaadó istentiszteletet a
vallásórás fiatalok és a Retró ificsoport, valamint az Ergom ifjúsági zenekar előadása tette szebbé, az
ünnepség nemzeti himnuszunk eléneklésével zárult.

étkeznek, pénzt költenek. A turizmus fellendítése a település egyetlen jövője. Van ugyan
egy tejfeldolgozó üzem a határában, de ez
elenyésző gazdasági forrás a szükséglethez
képest. A terület jellege miatt a mezőgazdaság sohasem volt igazán jövedelmező. A turizmusé a jövő. A hírnév jót tesz. De nem így.
A múzeumban a hagyományok újjáélesztéséről beszélünk. A már elhíresült farsangtemetés mellett ki kellene építeni a
turistaösvényt a régi tárnák felé, jól jönne a
kínálat szélesítése, és elkelne még egy étterem is a településen. És szóba kerül a vásár
is. A határában – a fekete-tóihoz hasonló, de
kisebb – rendszeres vásárt tartottak, ahova
eljöttek a környékbeli románok, magyarok
portékát cserélni, mulatni – gond nélkül, barátsággal. Mert ez jellemezte évszázadokon
keresztül az erdélyieket. Politikamentesen.
Jó lenne, ha már végre békén hagynának
minket, egyszerű embereket, a zászlólobogtatók, kőfestegetők, a „hazafi” magyarok és
a románok, hogy békésen, barátságban éljünk, ahogy évszázadokig tettük a szürke
kövek árnyékában. A Székelykőn mindenkinek kétszer kel fel a nap.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Hét pályázat van folyamatban
Jelenleg hét pályázatuk van
folyamatban, többek között
új óvoda épül Egrestőn, jó
ütemben haladnak a szennyvízhálózat kiépítésével, két
művelődési otthon öltözik új
köntösbe, és rövidesen lezárul a közvilágítás korszerűsítése. Emellett, a kisgyerekes
családokra való tekintettel,
bölcsődeépítésre is pályázott
az önkormányzat – újságolta
ottjártunkkor Varga Adorján,
Balavásár község polgármes- letve betelekelni azt, így most az
önkormányzat tulajdonában van, és
tere.

Jól halad a kivitelező az egrestői
óvoda építésével, amire a Regionális Operatív Program keretében
nyert finanszírozást a község. Az
építkezés folyamatban van, a tetőzet elkészült, jelenleg az épületet
vakolják, és bár a határidő szeptember, előfordulhat egy-két hónapos
késés, a tanévkezdésre nem fogják
tudni megnyitni az új óvodát, mivel
még hátravan a működési engedé-

tervet készítenek a felújítására,
amire szintén a Környezetvédelmi
Alapnál szeretnének pályázni. Szép,
impozáns műemlék épületről van
szó, ami régóta tönkrement,
ugyanis, mivel az elmúlt tíz évben
tisztázatlan volt a tulajdonjoga, nem
fektethettek be a felújításába – fejtette ki a község vezetője.
Sínen van
a szennyvízhálózat kiépítése

lyek beszerzése, valamint az eszA hét projekt közül, amelyek jeközbeszerzés, ami része a lenleg a községben folyamatban
pályázatnak. A polgármester rámutatott, Egrestőn sok a gyerek, a művelődési
otthonban
is
osztálytermeket kellett berendezzenek. Az új óvoda a régi udvarára
épül, amint elkészül, és átköltöztetik az aprónépet, a régi óvodaépületben osztálytermeket alakítanak
ki.
Emellett az Országos Beruházási
Társaságon (CNI) keresztül egy
bölcsőde építésére pályázott a község, amit a Fejlesztési Minisztérium
jóvá is hagyott. Egy 1200 négyzetméteres épületről van szó, amely a
balavásári iskola udvarán épül meg,
és négy bölcsődei csoport befogadására lesz alkalmas. A tanintézetek
kapcsán a polgármester elmondta,
az ősszel benyújtottak egy pályázatot a Környezetvédelmi Alaphoz a
községközpontbeli iskola energetikai felújítására, várják az elbírálás
eredményét. A szénaverősi iskola
esetében végre sikerült tisztázni az
ingatlan tulajdonjogi helyzetét, il-

vannak, kettő rövidesen lezárul, az
egyik a közvilágítás korszerűsítése
Egrestőn és Szentdemeteren, erre a
tavaly nyertek finanszírozást. Takarékos égőkkel látták el a világítótesteket, távvezérléssel működő,
mozgásérzékelő funkcióval rendelkező rendszer, éjszakánként, amikor
nincs forgalom az utcákon, csökken
a világítás intenzitása. A másik lezárult projekt az iskoláknak a digitális eszközökkel való felszerelését
célozta.
Továbbá folyamatban van a
szennyvízhálózat kiépítése Kenden
és Balavásáron, a községközpont
esetében a Vidéki Beruházásokat
Finanszírozó Ügynökségnél (AFIR)
pályáztak erre. Itt a munkálatok
közel 80 százalékban készültek el,
arra várnak, hogy befejeződjön a
tisztítóállomás építése, illetve néhány csatlakozás van még hátra
ahhoz, hogy el tudják indítani a
rendszert. Kenden szintén haladnak
a szennyvízhálózat kiépítésével,
miután az erre vonatkozó projekttel
elég hosszú ideig nem sikerült előrelépni, ugyanis a mintegy hatvanszázalékos önrészt – közel 6 millió
lejt – az önkormányzat nem tudta
bevállalni. Azonban tavaly az
RMDSZ segítségével, a 93-as sürgősségi kormányrendelettel, újrafinanszírozták a projektet, így most
százszázalékos a támogatás, több
mint hatmillió lejt kapott a község
a kormánytól erre. A tavaly nekifogtak a munkának, a kivitelező egy
új technológiával dolgozik, aminek
köszönhetően csak az aknáknál és a
bekötéseknél történik nyílt ásás, így
jóval gyorsabban haladnak, egy
hónap alatt lefektettek két km vezetéket. Márciusban fogtak neki, és
mintegy 30-40 százalékban készült

Digitális eszközök az iskoláknak
(Folytatás az 1. oldalról)
Vajda József balavásári iskolaigazgató elmondta, a táblákat már használják az osztályok, a táblagépeket azonban még nem
osztották ki a gyerekeknek, mivel csak néhány nap választ el a vakációtól, majd az őszszel kapják meg a tanulók.
Sok a hiányzás
Amikor a gyereklétszámról érdeklődtünk,
az igazgató elismerte, számszerűleg igaz,
hogy nő, viszont nagy problémát jelent a hiányzások száma, a közel 620 beíratott gyerekből szinte 120-an nem járnak rendesen

iskolába. – Úgy érezzük, tehetetlenek vagyunk, mindent megpróbálunk, felzárkóztató
programjaink vannak, Balavásáron a Caritas
segít, Egrestőn, Szénaverősön és Fületelkén
egy másik alapítvány, de így is sok gyerek
nem jár iskolába. Papíron nő a létszám, de
gyakori, hogy hetente egy nap jönnek, vagy
járnak egy hétig, aztán a következő héten már
újra hiányoznak, de olyan is előfordul, hogy
egyik napról a másikra a szülők elviszik a 45 gyereket külföldre, anélkül, hogy azt bejelentenék az iskolában. A legnagyobb gond
Szénaverősön és Egrestőn van ezen a téren,
kisebb mértékben Balavásáron és Kenden is

el a munka – tudtuk meg a polgármestertől.
Ugyancsak a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökségnél
nyertek támogatást a balavásári és a
kendi kultúrotthon felújítására,
mindkét beruházás folyamatban
van, a balavásári remélhetőleg júniusban el is készül, a kendinél a szigetelésen dolgoznak.
Több helyen
alakítottak ki játszóteret
A pályázatok mellett a község
saját forrásból is folyamatosan beruház, egyebek mellett ravatalozót
építettek Balavásáron, ahol már a
tereprendezés folyik, így hetek kérdése, és átadják. Szintén önerőből
aszfaltoztak le Szentdemeteren
közel 1 kilométernyi utcát, a főutcát, illetve a templomhoz vezető
szakaszt, két hete fejezték be.
Ugyanakkor átfogó játszótérépítési
projektet kezdeményeztek, több helyen alakítottak ki korszerű játszóteret, ugyanis a községben eddig
ezek hiányoztak.
Árvízveszélyt hárítottak el
– Tavaly májusban nagy árvíz
volt a község területén, Kendet és
Fületelkét érintette. A kormány tartalékalapjából kaptunk támogatást,
így kimélyítettük a problémás patakok medrét, Kenden még hátravan
egy szakasz kibetonozása. Kenden
a romatelepet mindig elöntötte a

gondot okoz a hiányzás – mutatott rá az igazgató.
Ezt a jelenséget próbálják visszaszorítani
egy, az iskola által elnyert pályázattal, amelynek a célja az iskolaelhagyás megfékezése.
Vajda József szerint a 153 ezer euró értékű
projekt már áprilisban el kellett volna induljon, de egyelőre még nem történt meg. A terv
keretében délutáni oktatást, kisegítő és felzárkóztató programokat, illetve meleg ételt biztosítanak a diákoknak. A célcsoportot
elsősorban az 5–8. osztályos, hátrányos helyzetű gyerekek képezik, viszont az iskola öszszes diákjára ki lehet terjeszteni. A hátrányos
helyzetű tanulókat akár pénzbeli juttatásokkal
is lehet majd jutalmazni, ha rendesen járnak
iskolába.

Nádas-pataka, amint a vízszint
kissé megemelkedett, így oda védőgátat építettünk a patak mindkét oldalára. Fületelkén is kiástuk a patak
medrét, mintegy 2 km hosszú szakaszon, és két gyalogoshidat, valamint egy autóforgalomra is
alkalmas hidat építettünk – fejtette
ki a polgármester.
A legfontosabb az ivóvízhálózat
Érdeklődésünkre, hogy a továbbiakban mely teendők vannak
soron, Varga Adorján elmondta, az
ivóvízhálózat kiépítése az egyik
legfontosabb, ugyanis nincs vezetékes víz a községben. Hozzátette,
Balavásár is része a mestertervnek,
viszont mivel ez eléggé elhúzódik,
próbálnak egy gyorsabb megoldást
keresni. Az Anghel Saligny-program keretében lenne erre lehetőség,
így megpróbálnának legalább a két
nagyobb településre, Balavásárra és
Kendre finanszírozást szerezni. A
két faluban ugyanis lassan elkészül
a szennyvízhálózat, így ha sikerülne
az ivóvízhálózatot is kiépíteni,
végre elkezdhetnék a járdaépítést az
E60-as út mentén, hiszen nincs értelme erre költeni, ha az ivóvízhálózat lefektetésekor fel kell törni.
Sebességjelzővel és okos
gyalogátjárókkal próbálják
elhárítani a balesetveszélyt
A balesetek megelőzése érdekében a balavásári önkormányzat tavaly ősszel két, úgynevezett
okos-gyalogátkelőt
helyezett
üzembe, egyiket a balavásári útkereszteződés Marosvásárhely felőli
kijáratánál, a másikat pedig a kendi
iskolánál. Ezen a két átjárón történt
ugyanis az utóbbi időben a legtöbb
gázolás. A rendszer érzékeli, ha valaki megáll az átkelőnél, és bekapcsol a sárga villogó fény, amely
jelzi az autósoknak a gyalogosok jelenlétét, ugyanakkor egy LED-es
pluszvilágításnak köszönhetően nagyobb távolságról sötétedés után is
jól észrevehető a gyalogos. Emellett
egy úgynevezett informatív radart is
felszereltek Kend Segesvár felőli
bejáratához, amely jelzi a sebességet, és ha a megengedett sebességhatárt meghaladta az adott jármű, a
kijelző lassításra inti. – Nagy sebességgel hajtanak a gépkocsivezetők,
viszont annak ellenére, hogy csupán
egy figyelmeztető vizuális jelzés,
úgy tűnik, elérte a célját – nyugtázta
a község vezetője.
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Pax et bonum – Béke és jóság

Reménységünk az üdvösségre szól

Udvardy György veszprémi érsek, ünnepi szónok a csíksomlyói búcsú szentmiséjén

Két év szünet után, a koronavírus-járvány miatti korlátozások megszűntével idén
ismét a hagyományos módon
rendezték meg a csíksomlyói
fogadalmi búcsút, ahová a
világ minden tájáról érkeztek
zarándokok – gyalog, autóval,
lóháton, busszal, vonattal,
szekérrel.

dődött a Hármas halom oltárnál. A
búcsú szónoka Udvardy György
veszprémi érsek volt.
A búcsú ideje alatt a városban található és környékbeli összes vendéglő és üzlet nyitva volt. A
zarándokútvonalakon vizet, üdítőt,
péksüteményt, liturgikus tárgyakat
lehetett vásárolni. A román anyanyelvű hívek számára külön sátor
volt felállítva, ahol fülhallgatót igéMózes Edith
nyelhettek.
Urbán Erik, az erdélyi, Szent IstPax et bonum volt az idei csíksomlyói búcsú mottója. Szombaton vánról nevezett ferences provincia
az ünnepi szentmise 12.30-kor kez- elöljárója és Kovács Gergely érsek

Keresztény hitünk ünneplése, a
közös imádság, ősi hagyományunk
megőrzése, a zarándoklással járó áldozat fölajánlása, a megtérés szándéka, a lelki megerősödés, a
találkozás vágya, az együvé tartozás élménye vezethet bennünket.
Idei zarándoklásunk vezérmondata
a ferences rend jelmondata is – Pax
Fotók: MTI/Veres Nándor
et bonum, Béke és jóság – vezeti
köszöntötte a zarándokokat. Külön közös találkozásunkat és imádsáköszöntötték a Kárpátaljáról érke- gunkat”.
zetteket.
A továbbiakban kijelentette: „Ha
Az idei csíksomlyói búcsú hisszük, hogy Jézus Krisztus föltámintegy 345 ezer zarándok részvételével zajlott. Az egybegyűltek a
békéért imádkoztak.
„A béke Isten ajándéka, de a békét
teremteni kell”
Udvardy György veszprémi
érsek, az esemény szónoka ünnepi
beszédében hangsúlyozta: „A
Krisztus szerinti békét az Istenhez
való megtérés adja, ezért Krisztus a
mi békénk és kiengesztelődésünk.

Boldogasszony zarándokvonat már
csütörtökön útnak indult.
A zarándoklat fő programja
szombaton a csíksomlyói búcsús
szentmise volt a Mária-kegyhelyen.
A zarándokok vasárnap a vonattal
Gyimesbe, az ezeréves határhoz
mentek, majd részt vettek a Pünkösdi forgatag elnevezésű magyar–
székely találkozón.
***
A csíksomlyói búcsút és zarándoklatot, az összmagyarság egyik
legjelentősebb vallási eseményét

Urbán Erik OFM, a ferences rend erdélyi tartományfőnöke ünnepi beszédet mond a csíksomlyói
hegynyeregben

A csíksomlyói búcsúra tartó csíkkarcfalvi és csíkjenőfalvi keresztalja gyalogos zarándoklata

A búcsúra tartó csíkszenttamási keresztalja gyalogos zarándoklata Csíkrákos határában

madott, akkor hisszük, hogy Ő az
Élet Ura. (…) Hisszük: Jézus Krisztus tanítása, parancsai megtartása
nélkül meggyengül az ember, elveszíti örömét, rossz döntéseket hoz.
Végső soron elszakítja magát az
Élet Istenétől, magától az élettől”.
Udvardy György hangsúlyozta: a
keresztény hit a békét nem az emberektől, hanem Istentől várja. A
béketeremtésnek azonban kockázata is van. „Aki kockáztat, azt az
Isten nem hagyja magára!” – idézte
Ferenc pápa 2019-ben, Csíksomlyón elhangzott szavait. A béke teremtése és a jóakarat kinyilvánítása
éltet, előre mutat, jövőt teremt. Az
érsek szerint küzdeni kell a jóért,
azért, ami az ember, a közösség, az
egyház, a nemzet javát szolgálja.
Az áldozást követően az ünnepi
szentmise a magyar és a székely
himnusz eléneklésével ért véget.
Zarándokvonatok
a csíksomlyói búcsún
Pénteken hajnalban indult el a
Csíksomlyó Expressz és a Székely
Gyors a csíksomlyói búcsúra a budapesti Keleti pályaudvarról. A szerelvény Szombathelyről indult éjfél
után, majd Sopron, Kapuvár,
Csorna, Győr, Komárom, Tatabánya érintésével érkezett a budapesti
Keleti pályaudvarra. Itt összekapcsolták a Székely Gyorssal, majd a
két vonat együtt indult Erdélybe. A

pünkösdvasárnap előtti szombaton
tartják, amely idén egybeesett a
nemzeti összetartozás napjával.
A mai csíksomlyói kegyhelyen
először a bencések építettek román
stílusú templomot, az ő helyüket a
15. század közepén a ferencesek
foglalták el. 1444-ben IV. Jenő pápa
körlevélben biztatta a lakosságot,
hogy segítsenek a szerzeteseknek a
templomépítésben, és ezért búcsú
megtartását engedélyezte.
A gótikus templom főoltárát a
hársfából faragott, gipsszel és festékkel bevont Mária-szobor díszítette, amely azóta is Csíksomlyó
legértékesebb ereklyéje. Ez a világ
egyik legnagyobb kegyszobra, magassága a koronával együtt 2 méter
27 centiméter. A Máriát „Napba öltözött asszonyként”, karjában a kis
Jézussal ábrázoló alkotást többször
újrafestették, míg a múlt században
megtiltották bármilyen módosítását.
Az első búcsújárást a legenda
szerint 1567-ben tartották, amikor
pünkösd szombatján Csík, Gyergyó
és Kászon Csíksomlyón összegyűlt
népe a Hargita Tolvajos-hágójában
legyőzte János Zsigmond fejedelem
seregét, aki fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. A
diadal után Csíksomlyón adtak
hálát a Szűzanyának, és fogadalmat
tettek, hogy ezután minden pünkösd
szombatján elzarándokolnak ide.
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Marosvásárhelyi kupadöntő lesz
A megyei szintű labdarúgás idényét a Románia-kupa helyi
szakaszának mérkőzései zárják. Múlt héten a negyeddöntőt
és az elődöntőt játszották le, így már csak a döntő maradt.
Az eredmények alapján a finálé marosvásárhelyi affér lesz,
hisz a 4. elitligát is megnyerő ACS Marosvásárhely ellenfele
a szintén helybeli Atletic lesz, amely az 5. helyen végzett a 4.
liga alsóházában. Hogy a csapatok többségének inkább nyűg
a kupa, mint komoly megmérettetés, jelzi, hogy Marosludas,

a 4. elitliga egyik erős csapata, négyet kapott az alsóbb osztályban szereplő Dános otthonában, és ugyancsak hetet inkasszált Radnót az ACS Marosvásárhelytől, noha néhány
nappal korábban, a sokkal kisebb tétet jelentő utolsó bajnoki
fordulóban csak 2-0-ra maradt alul ugyanott.
Az idén a megyei szakasz bajnoka a hatcsapatos regionális
szakaszban vesz részt, amelynek győztesét külön serleggel jutalmazzák.

Eredményjelző

Labdarúgó-Románia-kupa megyei szakasza:
* negyeddöntő: Dánosi Gaz Metan – Marosludasi Mureșul 4-1, ACS Marosvásárhely – Radnót 7-2, Marosoroszfalui
Mureșul – Kerelői Mureșul 7-0, Mezőrücsi Câmpia – Marosvásárhelyi Atletic 1-2;
* elődöntő: Marosoroszfalui Mureșul – ACS Marosvásárhely 1-3, Marosvásárhelyi Atletic – Dánosi Gaz Metan 7-0.

Messi öt (!) góljával
nyertek az argentinok
Lionel Messi öt (!) góljával az argentin labdarúgó-válogatott 5-0-ra legyőzte az észt csapatot barátságos mérkőzésen a spanyolországi Pamplonában vasárnap.
A hétszeres aranylabdás sztár a 9., a 45., a 47., a 71. és
a 76. percben talált be. Az első gól 11-esből esett.
A dél-amerikai együttes a november 21. és december
18. közötti katari vb-n Szaúd-Arábiával, Mexikóval és
Lengyelországgal szerepel azonos csoportban.
Eredmények: Argentína – Észtország 5-0 (2-0), Kolumbia – Szaúd-Arábia 1-0 (1-0), Peru – Új-Zéland 1-0
(0-0).

Hatvan év után újra magyar diadal az angolok ellen
kapu előterébe, a legnagyobb helyzet mégis a hazaiak előtt adódott,
ugyanis Kleinheisler lövését bravúrral hárította Pickford, a kipattanó Schäferé lett, aki ordító
helyzetben a kapu fölé lőtt. Marco
Rossi tanítványai az utolsó percekben is küzdöttek, felvállalták az ütközéseket, és ha tehették, már a
félpálya előtt megtámadták a rivális

Szoboszlai Dominik (b) büntetőből megszerzi a győzelmet jelentő gólt.

A magyar labdarúgó-válogatott bravúros teljesítménnyel
szombaton 1-0-ra legyőzte az
Eb-ezüstérmes angol csapatot a Nemzetek Ligája A divíziójának nyitófordulójában. A
magyarok ezt megelőzően az
1962-es
világbajnokságon
múlták felül az angolokat,
azóta három döntetlen mellett 12-szer vereséget szenvedtek a szigetországiaktól.

A Puskás Arénában 30 ezer, 14
éven aluli gyerek előtt megrendezett találkozón (a magyar csapatot
zárt kapus mérkőzésre ítélte az
UEFA rasszistának talált megnyilvánulások miatt, a kiskorúakat
azonban ilyen körülmények között
is beengedik) Szoboszlai Dominik
szerezte a győztes találatot büntetőből a 66. percben. Az angol válogatott az előző 22 mérkőzésén –
tizenegyespárbajt leszámítva – nem
kapott ki.
A gyerekek vastapsa közepette a
mérkőzés előtt rövid megemlékezést tartottak a szerdán elhunyt válogatott labdarúgó, Szőke István
emlékére. A Puskás Aréna lelátóin
helyet foglaló harmincezer gyerek
állandó dudálással a 2010-es, délafrikai világbajnokságot idéző vuvuzelás hangulatot teremtett, s bár
szervezett szurkolás nem alakult ki,
az első perctől az utolsóig zsibongás jellemezte a stadiont.
A találkozó első kaput eltaláló lövésénél jelentősen megemelkedett a
hangerő, tekintve, hogy Sallai pró-

bálkozott. Ezt leszámítva viszont az
első negyedórában a magyarok ritkán tudták megtartani a labdát,
ugyanakkor a védekezésük szervezett volt, így a riválisnak sem akadt
komoly lehetősége. Az első igazi
ziccer is a magyaroké volt, Nego tökéletes centerezése után Szoboszlai
el tudta gurítani a labdát a kifutó
Pickford lábai között, de a visszaérő
Coady tisztázott a gólvonal előtt.
Ez a helyzet megadta a kellő magabiztosságot Marco Rossi együttesének, amely, bár ezután is
kevesebbet birtokolta a labdát, de
bátran megindult előre, ha megszerezte azt. Gulácsinak is voltak kisebb védései, komoly dolga mégis
Pickfordnak akadt, akinek látványos vetődéssel kellett hárítania
Nagy Zsolt életerős, jól helyezett
lövését egy gyors magyar ellenakció végén. Az egyre bátrabb magyar
csapat egyre veszélyesebb is lett:
Szalai Ádám például félpályáról
megpróbálta átemelni Pickfordot,
ami sikerült is, azonban a labda
nem sokkal a kaput is elkerülte. Az
első félidő tulajdonképpen angol
ziccer nélkül telt el, miközben a magyarok a szünet előtt már teljesen
átvették az irányítást, ráadásul Nego
sokadik nagyszerű jobb oldali beadása után Szoboszlai is kihagyott
egy nagy helyzetet, azaz a lehetőségeket tekintve a hazai csapat akár
több góllal is vezethetett volna.
A második félidő ott folytatódott,
ahol az első abbamaradt, azaz a magyarok futballoztak jobban és gólra

labdás játékosát. Ez a küzdőszellem
kifizetődőnek bizonyult, mert kibírták kapott gól nélkül a találkozót, és
ezzel hatalmas bravúrt végrehajtva
legyőzték az Eb-ezüstérmest.
Marco Rossi együttese ma 21.45
órai kezdettel (TV: DigiSport 2) az
Európa-bajnok olaszok vendége
lesz Cesenában a Nemzetek Ligája
második fordulójában.
A csoport másik mérkőzésén:
Olaszország – Németország 1-1.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

törően. Nagy Zsolt újabb próbálkozása nem sokkal kerülte el a bal alsó
sarkot. Gulácsi első nagy védésére
az 51. percig kellett várni, de az
sem egy kidolgozott akció után
volt, hanem a csereként beállt Saka
bal oldali szólója végén hárított a
magyar kapus lábbal. A szigetországiak kifejezetten óvatos játékra váltottak, mert amíg a meccs elején –
többnyire sikertelenül – letámadással próbálkoztak, addig a második
játékrészben teljesen visszahúzódtak a saját térfelükre, így a magyarok
egyértelmű
fölényben
futballoztak, sőt, állandó nyomást
gyakoroltak az angol kapura, a rivális volt, hogy percekig nem szabadult a szorításból. A vendégeken a
hármas csere sem segített, sőt, a
frissen beállt James 64. percben elkövetett szabálytalansága miatt
megítélt büntetőből a magyarok teljesen megérdemelten vezetést szereztek: a 16-osra bal oldalon betörő
Nagy Zsoltot ellökte a néhány perccel korábban beállt angol játékos, a
játékvezető 11-est ítélt, Szoboszlai
pedig higgadtan a jobb alsó sarokba
lőtt (66. perc, 1-0).
Hátrányban magasabb sebességi
fokozatba kapcsolt a háromoroszlános gárda, innentől kezdve sokkal
kezdeményezőbb volt, ennek nyomán inkább a magyar kapu előtt
folyt a játék, Gulácsinak többször is
védenie kellett, de a védők is önfeláldozóan játszottak, hogy hatástalanítsák az angol támadásokat. Bár
hiába záporoztak a labdák a magyar

Mestermérleg
* Marco Rossi (Olaszország): „Kiegyensúlyozott találkozó. Anglia többet birtokolta a labdát, előrébb támadott le, de igazán csak az utolsó húsz percben tudott fölényben futballozni, amikor már hátrányban volt.
Nekünk sikerült majdnem tökéletes meccset játszani, csupán az utolsó periódusban érződött már a fáradtság.
Gulácsi nagyon jó volt, bizonyos helyzetekben szerencsénk is volt, de az eredmények nem véletlenül hullanak
az ölünkbe, megdolgoztunk azért, hogy olykor a szerencse is mellénk álljon. Ez a siker az áldozatvállalás
érdeme, egy újabb gyöngyszem, amelyet felfűzhetünk arra a láncra, amelyre az elmúlt években összegyűjtöttünk már néhányat. Ez egy olyan csapat, amely már nem fél megküzdeni erősebb ellenfelekkel. Én ugyan
nem mérhetem magam az ellenfél edzőihez, ahogy a mi játékosainkat sem az ellenfél játékosaihoz, ennek
ellenére nem félünk megmérni magunkat velük szemben. Ez a válogatott most már egy csapat, lehet, nem a
legjobb, de nagybetűs csapat.”
* Gareth Southgate (Anglia): „A döntetlen igazságosabb lett volna, a büntető vitatható volt, de nem volt
elég helyzetünk ahhoz, hogy nyerjünk, és a magyarok nagyon jól állták a sarat a letámadással szemben is.
Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, a tavalyi két vb-selejtező is nehéz volt. A magyar csapat nincs a hét-nyolc
legjobb válogatott között, de nagyon nehéz futballozni ellene, ezért ha nem játszunk nagyon jól, nem tudjuk
megverni. Más is megszenvedett a magyarok kemény védekezésével. A hosszú szezon és hőség sem segített,
de sokat tanulhatunk ebből a vereségből. El kell fogadni, hogy nem lehet minden meccset megnyerni.”

Iskolások a lelátón. A mérkőzést az UEFA-szankciók miatt zárt kapuk mögött játszották, de 14
éven aluli gyerekek lehettek a helyszínen.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Jegyzőkönyv

Labdarúgó Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 1. forduló: Magyarország – Anglia 1-0 (0-0)
Budapest, Puskás Aréna, zárt kapus (30 ezer gyerek), vezette:
Artur Dias (portugál).
Gólszerző: Szoboszlai (66., 11-esből).
Sárga lap: Schäfer (21.), Gulácsi (90.), illetve Coady (51.),
Maguire (90+4.), James (90+4.).
Magyarország: Gulácsi – Lang, Orbán, Szalai A. – Nego, Nagy Á.
(83. Styles), Schäfer, Nagy Zs. (87. Vécsei) – Sallai (71. Kleinheisler), Szoboszlai (83. Fiola) – Szalai Á. (87. Ádám).
Anglia: Pickford – Walker (62. Stones), Coady (79. Phillips), Maguire – Alexander-Arnold (62. James), Bellingham, Rice, Justin (46.
Saka) – Bowen, Kane, Mount (62. Grealish).

Kleinheisler megsérült,
visszatért klubcsapatához
Kleinheisler László térdsérülést szenvedett, így elhagyta a magyar
labdarúgó-válogatott edzőtáborát, és visszatért klubjához, a horvát NK
Eszékhez. Kleinheisler húsz percet játszott csereként az angolok ellen,
és a Nemzetek Ligájában ebben a hónapban már várhatóan nem számíthat rá Marco Rossi szövetségi kapitány.

Románia vereséggel kezdett

A román labdarúgó-válogatott 2-0-ra kikapott szombaton Montenegrótól a Nemzetek Ligája B divíziójának 3. csoportjában. Mugosa (66.) és Vukcevic (87.) egyaránt Chiricheș hibája nyomán
szerzett gólt, a román csapat kapitánya felvállalta tévedéseit. A
hazai sportsajtóban szégyenletesnek nevezték a vereséget, amelyet a ma este 21.45 órakor kezdődő Bosznia-Hercegovina elleni
találkozón tehet jóvá az Edward Iordănescu irányította alakulat. A
mérkőzést az Antena 1 közvetíti a televízióban.
Játszottak:
Montenegró: Mijatović – Vešović, Vujačić, Tomašević, Vukčević
– Marušić (79. M. Vukčević), Raičković (79. Šćekić), Janković (84.
Savićević), Jovović (56. D. Božović) – Hakšabanović (84. Radunović) – Mugoša.
Románia: Niţă – Raţiu, Chiricheş, Rus, Bancu – Marin (78. Cicâldău), Cristea (13. Creţu), Olaru (46. Maxim) – Ivan, Tănase (65. Alibec), Mihăilă (65. Mitriţă).
Sárga lap: Jovovic (43.), illetve Bancu (27.).
Vezette: Andreas Ekberg (svéd).
A csoport másik mérkőzésén: Finnország – Bosznia-Hercegovina 1-1 (1-0).
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Élvonalba jutott a CSM
Bálint Zsombor
A Marosvásárhelyi CSM kosárlabdacsapata megszerezte a jogot,
hogy sztl ismét a legjobbak meznyében szerepeljen, miután legyzte elbb a Nagyszebeni CSU
második csapatát, azután pedig a
Bukaresti Lagunát. Az együttes
nem játszott egyenletesen jól, és
egyénileg is igen hullámzó teljesítményt nyújtott, de kerete messze kiemelkedett az 1. ligás meznybl a
képességei alapján, így gyzelmei
és feljutása pillanatig sem forgott
veszélyben, noha a sérült olopa
például nagyon hiányzott néha a rotációból.

Kínkeserves rajt
Az els meccsen nagyon lámpalázasan kezdett a csapat, sorra maradtak ki a dobások, a fiatal
nagyszebeni kosarasok pedig teljesen felszabadultan játszottak
(számukra tét nélküli volt a mérkzés, hiszen nem volt feljutási

joguk), és az els tíz percben hétpontos elnyre tettek szert. Mi sem
beszédesebb, hogy a CSM játékosai ekkor 19%-os hatékonysággal dobtak meznybl. A meccs
a második negyed közepétl
kezdett megfordulni, amikor RossMiller néhány támadást egyedül oldott meg, és egyenlített. Ezzel
lenyugodtak a kedélyek, és a
sokkal jobb védekezésnek köszönheten kezdett érvényesülni a marosvásárhelyiek nagyobb tudása. Szünet után pedig
nyilvánvalóvá vált, hogy rossz
álomként maguk mögött hagyhatták
az els negyedet, és már csak a különbség maradt kérdéses a meccs
végére.
A Laguna elleni találkozó eltt
már tudni lehetett, hogy egy gyzelemmel biztos a feljutás. Az elz
napi – képességeihez mérten – szerényebb teljesítmény után Martini
vállára vette a csapatot az els tíz
percben, és egyedül 15 pontot szerzett, a CSM pedig 12 pontra elhú-

Jegyzkönyv

Jegyzkönyv

Kosárlabda 1. liga, dönt torna,
1. forduló: Marosvásárhelyi CSM
– Nagyszebeni CSU II 91:59 (1522, 29-12, 27-16, 20-9)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 600 néz. Vezette: Amalia
Marchi (Kolozsvár), Vlad Potra
(Kolozsvár), tefan Atomulesei
(Brassó). Ellenr: Ctlin Burlacu
(Ploieti).
CSM: Sánta 20 pont, Ross-Miller
19 (5), Martini 17 (2), Bora 8,
Murean 8, Nistor 5 (1), Kiss 5 (1),
Szilveszter 3 (1), Steff 3 (1), EngiRosenfeld 3, Blaga, Tlmcean.
CSU II: Costeiu 13 (1), Bdiacu
12 (2), Ardelean 10, Victor Georgescu 9, Banciu 6 (1), Apostol 5,
Vlad Georgescu 4, Rotar,
Muran, Stoica, Vulc.

Kosárlabda 1. liga, dönt torna,
2. forduló: Marosvásárhelyi CSM
– Bukaresti Laguna 88:67 (29-17,
21-22, 21-12, 17-16)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 950 néz. Vezette: Alin Faur
(Temesvár), Amalia Marchi (Kolozsvár), Rzvan Opri (Nagyszeben). Ellenr: Anton Cuov
(Tulcea)
CSM: Martini 32 pont (6), Nistor 19 (5), Sánta 10, Engi-Rosenfeld 10 (2), Ross-Miller 5 (1),
Bora 4, Szilveszter 4, Blaga 2,
Tlmcean 2, Murean, Kiss.
Laguna: Paliciuc 18 (2), L. Štefanovi 15 (1), I. Štefanovi 11,
Stncu 10, Pucau 4, Mitric 4,
Orbeanu 3 (1), Constantinescu 1,
Duda 1, Stoian, Ptran, Rusu.

Fotó: a városi sportklub közösségi oldala

zott. Ellentétben az elz nappal,
most tíz perc után 63%-on állt a
csapat meznygólmutatója. Ezen a
meccsen a második negyedben „felejtett el” kosarazni a csapat. A védelem túl lazává vált, a lepattanózást sorra a Laguna nyerte, támadásban pedig sok volt a kimaradt
próbálkozás, Bora képtelen volt
betalálni, Ross-Miller pedig az
egész idény legbutább technikai faultjával hívta fel magára a figyelmet: szabaddobásokat végzett, és
az els után mindenképpen meg
akarta érinteni a labdát, mieltt
megkapja azt a játékvezettl a következ próbálkozáshoz. Amalia
Marchi a közeledését azonban fenyegetésnek vélte... A rend a harmadik negyedben állt helyre,
amiben Engi-Rosenfeld beküldése

játszott kulcsszerepet, két dönt
momentumban szerzett triplája
(plusz egy kétpontosa) révén húsz
pontra húzott el a csapat, és innen
már ismét nem volt kérdéses a
gyztes.

Botrányos véget ért a dönt torna
Utolsó napon a Bukaresti tiina
ellen kellett volna pályára lépjen a
Marosvásárhelyi CSM. A fvárosiak azonban nem jelentek meg a találkozón. A mérkzés a papírforma
szerint a két feljutó közötti presztízscsata lett volna, azonban a
meccs eltt kiderült, hogy a Laguna
jut fel az élvonalba, amennyiben a
tiina nem nyer a CSM ellen. Tekintve, hogy a dönt tornára a bukarestiek ersen létszámhiányosan,
két amerikai légiósuk és tapasztal-

Eredményjelz
Kosárlabda 1. liga, dönt torna: Bukaresti tiina – Bukaresti Laguna
74:65, Marosvásárhely CSM – Nagyszebeni CSU II 91:59, Bukaresti
tiina – Nagyszebeni CSU II 72-82, Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti
Laguna 88:67, Bukaresti Laguna – Nagyszebeni CSU II 73-63, Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti tiina 20:0 (meg nem jelenés).
A dönt torna végeredménye: 1. Marosvásárhelyi CSM 6 pont, 2. Bukaresti Laguna 4, 3. Nagyszebeni CSU II 4, 4. Bukaresti tiina 3.

tabb belföldi játékosaik nélkül érkeztek, erre nem volt valós esélyük,
így meg sem jelentek. A dolog elzménye, hogy egy nappal korábban
hatalmas meglepetésre 10 ponttal kikaptak a Nagyszebeni CSU II-tl,
így hiába nyertek els nap a Laguna
ellen, az utóbbinak megnyílt a lehetsége arra, hogy feljusson az élvonalba. Ugyanis ha minimum tíz
ponttal nyer a nagyszebeniekkel, miután 9 ponttal kapott ki a tiinától,
a hármas összevetésben az élre kerülhetett. S mit ad az ég, a Laguna
egészen pontosan 10 ponttal nyerte
a meccset, ezt pedig a CSM csak a
tiina elleni gyzelemmel válthatta
volna ki. Ám úgy döntött, meg sem
próbálkozik vele…
Még korábbi történet, hogy a
tiina kérésére a szövetség egy héttel korábbra költöztette a dönt
torna idpontját, ezt azonban a Laguna megóvta. A beadványt elbíráló
testület elfogadta az indoklást, és
visszaköltöztette a tornát az eredeti
idpontra. Emiatt a tiina nem
tudta használni két kulcsfontosságú
játékosát, a két amerikainak, Canenek és Taylornak ugyanis május 31én lejárt a szerzdése…

A Gyr elveszítette a Vipers elleni döntt
a ni kézilabda BL-ben

Az U-BT megvédte
a bajnoki címét

A Gyri Audi ETO KC
33-31-re kikapott a Vipers
Kristiansandtól a ni kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi, budapesti döntjében.
A kezdés pillanatától
nagy iramot diktált mindkét csapat, a magyar
együttes már 10-7-es
elnyben is volt, ám Tomori Zsuzsanna vezérletével egyre hatékonyabban
védekezett a norvég együttes, és tíz perc alatt 6-0-s
sorozatot produkált (1310).
A norvégok kapusa, a
42 éves ex-gyri Katrine
Lunde ezúttal is remekelt,
társai pedig azzal segítették, hogy megfékezték ellenfelük lendületes akcióit.
Az els félid végén
egyenlíthetett volna az
ETO, de nem járt sikerrel,
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
az ugyancsak volt gyri Az aranyérmes norvég csapat tagjai ünnepelnek a díjátadón
Nora Mörk viszont egy
másodperccel a szünet eltt betalált, így a Vipers
Jegyzkönyv
15-13-ra vezetett.
A második felvonás eleje rendkívül hullám- Ni kézilabda Bajnokok Ligája, dönt: Vipers Kristianzóan alakult, elbb egyenlített a Gyr, majd egy sand (norvég) – Gyri Audi ETO KC 33-31 (15-13)
5-1-es sorozattal megint ellépett a norvég együt- Budapest, MVM Dome, 15.400 néz, vezette: Merz,
tes. A hajrában is tartani tudta elnyét, minden Kuttler (németek).
esetben türelmesen támadott és rendre góllal Gólszerzk: Jerábková 7 gól, Gulldén 6, Knedliková 5,
zárta az akcióit. Ambros Martín vezetedz idt Mörk 4, Tchaptchet Defo, Naes Andersen, Debelic 3-3,
kért 22-25-nél, ám a játék képe nem változott, a Tomori 2, illetve Hansen 6, Blohm 5, Lukács 4, Oftedal,
címvéd megingathatatlan volt, és tavalyi gy- Kristiansen, Nze Minko, Pintea 3-3, Schatzl, Rü 2-2.
Lövések/gólok: 52/33, illetve 49/31.
zelme után ismét megnyerte a BL-t.
A 3. helyért: Metz HB (francia) – Team Esb- Gólok hétméteresbl: 7/6, illetve 4/4.
Kiállítások: 4, illetve 2 perc.
jerg (dán) 32-26 (18-12).

Szalmalángnak bizonyult a CSO Voluntari gyzelme a második kolozsvári találkozón, és a pályaelny átvétele. A bajnok U-BT ugyanis mindkét
idegenbeli találkozóját megnyerte a kosárlabda Nemzeti Liga dönt sorozatában, és ezzel megvédte bajnoki címét.
A voluntari-i Gabriela Szabo sportcsarnokban rendezett els meccsen
a vendég kolozsváriak már a rajtnál állva hagyták ellenfelüket, akik aznap
nem tudták megszorongatni a bajnokot. A második meccs már sokkal kiegyensúlyozottabb volt, Voluntari sokáig elnyben kosárlabdázott. A találkozó akkor fordult meg, amikor Richard triplájánál Stipanovi ellen is
szabálytalankodott Woods, így két további dobást kapott a kolozsvári játékos, plusz technikai büntett a hazai kispad, és egybl semmivé foszlott
a házigazdák elnye. Innen aztán szinte semmi sem sikerült a voluntari-i
játékosoknak, Kolozsvár részérl Giordan Watson brillírozott, a végére
pedig már nem volt esélyük a házigazdáknak az újításra.

Eredményjelz
Kosárlabda-bajnokság, dönt (három gyzelemig tartó sorozat):
CSO Voluntari – Kolozsvári U-BT 84:92 és 74:85.
Összesített végeredmény: 1-3.

Fotó: a kolozsvári klub közösségi oldala
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Megfizethető hajlítható telefon a láthatáron
Az okostelefont vásárlók egy része nem
érti, hogy miért van szükség az amúgy is nagyon drága készülékeknél még drágább öszszehajtható eszközre. Az emberek ezen
szegmense nem látja szükségét annak, hogy
két képernyője legyen a telefonnak, amelyekből az egyik – a mai standardokat megfigyelve – túl kicsi a kényelmes használathoz,
míg a másik túl nagy. Arról nem is beszélve,
hogy vannak olyan hajlítható telefonok is,
amelyek a régi felnyitható telefonokra emlékeztetnek. Vagyis elöl van egy nagyon apró
kijelző, ahol láthatjuk az értesítéseket, valamint hívás fogadására és elutasítására alkalmas. Minden máshoz ki kell nyitni a
készüléket. Ezt is sokan fölösleges mozdulatnak tartják, ami hosszabb távon akár károsít-

A TechRadar becslései szerint az új hajlítható
telefonnak 12%-kal lesz nagyobb az üzemideje, mint elődjének.
Megszűnik az egyik legidegesítőbb dolog
a YouTube-on
Ha valami zavarja az embert a YouTube
kapcsán, az elsősorban a sok reklám, hiszen
a reklámok szakítják meg az önfeledt tartalomfogyasztást vagy zenehallgatást. Persze el
lehet ezeket kerülni, ha előfizetünk a YouTube Premiumra, azonban erre sok felhasználó nem hajlandó. Az ingyenes változat
esetében szembe kell nézni a reklámok végeláthatatlan sorával, ami a videó elején, végén,
de a közepén is felbukkan. Vagyis két reklám
nem is elég egy videó megtekintéséhez.

Samsung Galaxy Z Flip

hatja is a készüléket. Van viszont egy másik
szegmense is a vásárlóknak, akik nagyon komoly fantáziát látnak ezekben a készülékekben, és már vagy vásároltak ilyent, vagy azt
várják, hogy ez a technológia elérhetőbb legyen anyagi szempontból. Most az ő számukra van egy jó hírünk.
Ha minden a terv szerint történik, augusztusban bemutatja a Samsung a megfizethetőbb összehajtható telefonjának az új
kiadását. A jelenleg piacon levő Samsung Galaxy Z Flip 3-ra volt panasz, főleg, ami az
árát illeti. 7000 lej környékén indult a készülék, vagyis pont annyiért, amennyiért az abszolút csúcskészülékek csúcsváltozatait
kínálják más gyártók vagy éppen maga a
Samsung. A Flip 4 esetében valamelyest enyhíteni fognak az áron, legalábbis a pletykák
szerint. Arról hallani, hogy körülbelül 20%kal lehet olcsóbb a készülék, de ez még csak
korai találgatás.
Volt azonban a Flip 3-nak két másik problémája is. Az egyik, hogy a kamera minősége
elmaradt a várakozástól. A Samsung a készülékeibe mindig jó minőségű kamerát épített,
ez most sem volt másképpen, viszont a magas
ár miatt mind a tesztelők, mind a vásárlók
elégedetlenek voltak a fényképek és videófelvételek minőségével. A másik gondot az
jelentette, hogy a telefont csak lassan lehet
tölteni, és ha ez nem lenne elég, hamar le is
merül. Ebben is hozhat változást a Flip 4,
amelybe a MyFixGuide értesülései szerint
egy 3595 mAh akkumulátor kerül, ami valamivel jobb, mint a Flip 3-ban található 3300
mAh-s. Ha a kicsit nagyobb akkumulátor
mellett a processzor és a kijelző áramfogyasztását is optimizálják, akkor már jobban
megfigyelhető lesz az üzemidő növekedése.

Forrás: Samsung

a megoldás a Display&Video 360, és már
februárban bekerült a rendszerbe. Azonban
eddig csak az okostelevízióra kiküldött hirdetések esetében működött. A YouTube a napokban viszont a The Verge-nek azt
nyilatkozta, hogy most már a videómegosztó
platform mobilos alkalmazásaiban, valamint
a böngészőben megnyíló weboldal esetében
is szabályozható lesz a reklámok megjelenésének gyakorisága. A YouTube álláspontja
szerint sokkal többen fogyasztanak tartalmat
mobilos alkalmazáson és böngészőn keresztül, mint okostévén.
Az már egy másik kérdés, hogy mit fognak
tenni a hirdetők. Elvégre az is benne van a
pakliban, hogy nem szabályozzák a reklámok
megjelenésének gyakoriságát. Bízzunk
benne, hogy élnek a lehetőséggel, hiszen ez
mindenki számára előnyös lenne.
A telefonok nem szeretnek napozni
Mindenki várja a nyarat, a szép időt és a
gondtalan szabadságot. Hogy ne legyen
semmi gond a vakáció alatt, érdemes odafigyelni egy-két apróságra, ami a telefonunkat
érinti. Elvégre nagyon bosszantó tud lenni, ha
a nagy meleg miatt túlmelegszik, és nem tudunk megörökíteni egy pillanatot vagy megkeresni a legközelebbi éttermet. De mitől is
melegszik túl egy telefon, és mit lehet tenni,
hogy ez ne történjen meg?
A telefonok belső hőmérsékletét nagyrészt
az határozza meg, hogy a környezetükben
hány fok van. Viszont a külső hőmérsékletet
leszámítva még számos oka lehet a túlmelegedésnek, és ezek nagy része az akkumulátorhoz köthető. A telefon gyorsabban lemerül,
de gyorsabban is melegszik, ha egyszerre sok

YouTube-illusztráció

A hirdetések sokszor számunkra teljesen
fölöslegesek, hiszen egyáltalán nem akarunk
olyan termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolni, vagy már megvásároltuk azokat. Az a
tény, hogy folyamatosan ugyanazt dugják az
orrunk alá, a hirdetőknek sem jó. Egyrészt
azért, mert nekik pénzbe kerül, hogy a hirdetés megjelenjen, másrészt azért, mert biztosan
nem fog eredményezni konverziót, azaz nem
vezet vásárláshoz, de még csak az adott vállalat weboldalát sem keressük fel. Így aztán
teljes mértékben fölösleges a kiadott pénz.
Továbbá, idővel és egy bizonyos mennyiségű
hirdetés után akár vásárlókat is veszíthet a
vállalat, akik már dacból sem vásárolnak.
A YouTube azonban a napokban – mind a
tartalomfogyasztók, mind a hirdetők nagy
örömére – bejelentette, hogy a probléma kiküszöbölése érdekében új eszközt ad a hirdetők kezébe, amellyel az eddiginél jobban
szabályozhatják, hogy milyen gyakran jelenjen meg a reklámjuk egy felhasználó előtt. Ez

Forrás: hvg.hu

Túlmelegedett iPhone

alkalmazás fut a háttérben. Egy másik probléma az lehet, ha huzamosabb ideig telefonozunk, hiszen így az akkumulátor és egyéb
alkatrészek folyamatos terhelésnek vannak
kitéve, és nincs idejük visszahűlni. Gondot
jelent az is, ha a forróságban feltesszük a telefonunkat a töltőre, töltés során ugyanis még
több hő termelődik. De akkor mit kell tenni,
hogy ne melegedjen túl a telefon?
1. Nem szabad kitenni közvetlen napfényre.
A napon felejtett telefon összegyűjti és
megőrzi a napsütés melegét, ami miatt
egyre jobban kimelegszik, ami idővel túlmelegedést eredményez. Ez fokozottan
igaz a sötét színű készülékekre.
2. Be kell zárni a nem használt alkalmazásokat! A megnyitott, de nem használt alkalmazások extra munkát adnak a telefonnak,
hiszen a háttérben futnak, a pluszmegterheléssel pedig hő keletkezik. Ha bezárjuk
a nem használt alkalmazásokat, annak
máris jótékony a hatása, nem csak a túlmelegedés tekintetében. Ez az akkumulátor
élettartamát is növeli.
3. Ne használjuk a maximális fényerőt! Nyáron gyakran viselünk napszemüveget,
abban pedig nem látjuk jól a kijelzőn megjelenő tartalmakat, ezért hajlamosak vagyunk arra, hogy felhúzzuk a fényerőt.
Azonban a magasabb fényerő is megdolgoztatja a telefont. Jó megoldás lehet a tükröződésmentes fólia használata, ami
egyrészt védelmet biztosít, másrészt segít
a fényerő alacsonyabb szinten tartásában.
4. Repülőgép-üzemmód. Abban az esetben,
ha nem használjuk a telefonunkat, érdemes
bekapcsolni a repülőgép-üzemmódot. Ezáltal ugyanis néhány alapvető funkción
kívül a telefon nem használ mást. Ez akkor
is jó ötlet, ha EU-n kívüli országba látogatunk, hiszen ott nagyon magasak a roaming-díjak.
Mit lehet tenni, ha már túlmelegedett a készülék? Ajánlatos levenni a tokot, hogy ne
tartsa benn a meleget, vagy ventilátor elé helyezni a telefont. Nagyon fontos, hogy ne tegyük
ki
a
készüléket
hirtelen
hőmérséklet-változásnak. Egy túlmelegedett
készüléket ne tegyünk be a hűtőbe vagy a
mélyhűtőbe. Ezzel okozhatjuk ugyanis a legnagyobb kárt, hiszen a hirtelen hőmérsékletváltozás következtében a telefon belső
alkatrészei nedvességet kaphatnak, a belső
víz ellen pedig nincs védelem.

Forrás: használtalma.hu
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (66289)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256)
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Az
angol- és románnyelv-tudás kötelező. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz üzleteibe ELADÓKAT. Érdeklődni a
cég székhelyén, a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310es telefonszámon. (66534-I)
Alkalmazunk FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE, a csomagolórészlegre. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0744-163-329, délelőtt 8 órától 15 óráig. (66563)

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (16170-I)

LAKÁS
KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16142)
KIADÓ garzon a Kövesdombon. Tel.
0365/803-907. (16188-I)

MINDENFÉLE

FONTOS TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/929
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK
rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát szervez

a következő megüresedett állások betöltésére:
– egy GYAKORLÓ PSZICHOLÓGUSI állás a családi típusú házakat koordináló és adminisztráló osztályra;
– egy kezdő SZOCIÁLIS MUNKÁSI állás a bűnözés áldozatait támogató osztályra;
– egy I-es besorolású szakképzett munkás – VILLANYSZERELŐI
állás;
– egy I-es besorolású szakképzett munkás – SZOBAFESTŐI állás;
– egy TAKARÍTÓI állás az adminisztratív, tűz- és munkavédelmi
osztályra;
– egy I-es besorolású szakképzett munkás – SZAKÁCSI állás a neuropszichiátriai fogyatékkal élő gyermekek marosvásárhelyi központjába;
– egy I-es besorolású SZÁMÍTÓKÉP-KEZELŐI állás a fogyatékkal élő felnőtteket felmérő osztályra.
Írásbeli vizsga: 2022. június 30-án 10 órakor.
Állásinterjú: az írásbeli és/vagy gyakorlati vizsga után legtöbb négy
munkanappal.
A jelentkezési dossziékat a június 7-21. közötti időszakban munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8-15; pénteken 8-13 óra között lehet
benyújtani az igazgatóságon.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámon,
www.dgaspcmures.ro – locuri de muncă. (sz.-I)

FUVART,
bútorhordást
vállalunk
személyzettel, külföldre is, valamint
törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(14975)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgősségi javítást, meszelést. Készítünk kerítést,
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. Tel. 0767-711-466, Miklós. (15891)
KÉSZÍTÜNK külső redőnyöket, szalagfüggönyöket, szúnyoghálót. Tel.
0744-121-714. (15905-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát, kerítéskészítést is. Tel. 0740-756-103.
(16122-I)
CÉG vállal 10% kedvezménnyel háztetőkészítést, tetőfedést, tetőjavítást,
cserépforgatást, bel- és kültéri munkát, bontást. Tel. 0774-574-527.
(15831)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk a
drága jó mamámra,
SZABÓ VICTORIÁRA,
aki 5 éve itthagyott.
Csak egy emlék maradt minden,
az, hogy itt éltél köztünk,
és velünk lehettél.
Csak egy vallomást mondok:
Nagyon szeretlek!
Itt élsz a szívemben, sohase
feledlek!
Emléke szívünkben él.
Unokája, Zsuzsa és párja, Levi.
*
Fájó szívvel emlékeztünk június 6-án édesanyámra,
SZABÓ VICTORIÁRA
halálának 5. évfordulóján. Nyugodj békében!
Egyetlen leánya, Piri és veje, Marci. (-)

Fájó szívvel emlékezünk június 7én
DEBRECZENI KÁROLYRA
halálának

10.

évfordulóján.

Jóságát és szeretetét örökre
szívünkbe

zártuk.

Nyugodjon

békében!
Szerető családja. (16165)

ELHALÁLOZÁS
„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek,
a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza.”
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
a drága jó férj, édesapa, nagytata, sógor, após, apatárs, rokon,
barát és jó szomszéd,
LÁSZLÓ ÁRPÁD
a Textila Mureş volt szabómestere
szerető szíve életének 77. évében, házasságának 48. évében,
türelemmel viselt betegség után 2022. június 4-én megszűnt
dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2022. június 7-én, kedden
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temető ravatalozójából, református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (16204-I)

KERTI

munkát,

favágást,

kaszálást

vállalok. Tel. 0770-621-920. (16136)
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (16154-I)
VÁLLALUNK: festést, meszelést, tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást,
szigetelést
polisztirénnel,
elszállítunk törmeléket és egyéb
anyagot, készítünk kerítést. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.
0750-678-803. (16151-I)
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TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bár-

VÁLLALUNK bármilyen, tetővel kap-

milyen

csolatos munkát: tetőjavítást, tetőké-

0746-972-003,

szítést, cserépforgatást, szigetelést,

(16176-I)

kis

javítást.
Fülöp

Tel.
Hunor.

festést, kerítéskészítést. Tel. 0758603-442, Zoli. (16116-I)

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok.
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205.
(16201)

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, kisebb javítást, szigetelést vállalunk,
fából teraszt készítünk. Tel. 0721308-319, 0758-598-133. (16066)

TETŐKÉSZÍTÉS, teraszkészítés, tetőjavítás, cserépjavítás, külső-belső
szigetelés.

Nyugdíjasoknak

kedvezmény.

Tel.

15%

0750-132-410.

(16067-I)

VÁLLALUNK: háztetőkészítést cserépből, Lindab lemezből, kisebb javítást, kerítéskészítést, meszelést,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény.

Tel.

0754-634-559,

Csaba. (16177-I)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST
0741-699-761. (16180)

vállalok. Tel.
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Nyitott kapuk
az Azomureş kombinátnál
Az Azomureş vegyi kombinát – az ország és a régió vezető műtrágyatermelő egysége – létrejöttének 60.
évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeként nyitott kapukkal várja a marosvásárhelyi és
a környékbeli települések lakóit, hogy ismertesse az érdeklődőkkel a gyártelep tevékenységét, azokat az
embereket, akik naponta felelősséget vállalnak azért, hogy az ipari egység biztonságosan működjön. 2500an éjjel-nappal azért dolgoznak, hogy műtrágyát termeljenek a romániai farmoknak.
„Annak ellenére, hogy a földgáz (a műtrágyagyártás legfontosabb alapanyaga) piacának alakulása miatt
gazdaságilag nehéz időt élünk, aminek következtében minden megdrágult, nem hagyhatjuk figyelmen kívül
a gyár létrehozásának 60. évfordulóját. Az elmúlt években fényképeken, videófilmeken mutattuk be, hogy
mi történik a kombinátnál, most pedig az embereket gyárlátogatásra hívjuk. Átlátható, korrekt a kapcsolatunk
a közösséggel, a Nyitott kapuk is egy olyan esemény, amely az emberek és az ipari egység közeledését szolgálja, és beilleszkedik cégünk közkapcsolati politikájába” – nyilatkozta Harri Kiiski, a cég vezérigazgatója.
A látogatókat június 18-án, szombaton 10 és 15 óra között várják a Cinema City (Promenada Mall) 4es vetítőtermébe, ahol röviden bemutatják a gyárat és válaszolnak az érdeklődők kérdéseire. A gyártelepet
a Promenada Mall elől induló autóbuszokkal lehet majd meglátogatni. Csak hét éven felüliek léphetnek be
a gyártelepre. A zökkenőmentes szervezésért előzetes regisztráció szükséges az office@azomures.com email-címen vagy a 0372-482-205-ös telefonszámon, ahol jelezni kell, hogy hány órától vennének részt a látogatáson. Bővebb felvilágosítás a rendezvénnyel kapcsolatban a 0372-482-205-ös telefonszámon.
Az Azomureş sajtóirodája

