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Sok családban okoz gondot a nyári gyerekfelügyelet

Példaértékű kezdeményezés
Kolozsváron

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

Negyedszerre
„fontak”
Gyöngykoszorút
Sohasem pompázott még annyi ragyogó arcú népviseletes fiataltól a
nemrég felújított maroskeresztúri kultúrotthon, mint június 18-án, a községben negyedik alkalommal szervezett
Gyöngykoszorú néptánctalálkozón.

____________4.
Egymásnak
és egymásért
énekeltek

Tizenhatodik alkalommal szervezett a
múlt hét végén nemzetközi kórustalálkozót a 33 éve töretlenül működő nyárádszeredai Bocskai István Dalkör. A
daloscsoportok fellépése mellett a találkozások öröme volt a legfontosabb,
de Kodály Zoltán születésének 140.
és halálának 55. évfordulójára is emlékeztek.

Felvételünk az idei gyereknapon készült Marosvásárhelyen

Bár a gyerekek már alig várják a nyári szünidőt, a kisebb gyerekek szülei annál kevésbé, ugyanis nagyon sok családban
okoz fennakadásokat a nyári gyerekfelügyelet, amennyiben
nincs a közelben nagyszülő, aki vállalja, hogy vigyáz a vakációzó óvodásokra, kisiskolásokra. Kolozsváron példásan megoldották ezt a problémát, az Argumentum Nostrum Egyesület
erre vállalkozó pedagógusok bevonásával immár évek óta
szervez tartalmas ingyenes foglalkozásokat óvodás és elemi
osztályos gyerekeknek júliusban és augusztusban. Idén a
program bővült, ugyanis kísérleti jelleggel Brassóban, Máramarosszigeten, valamint Nagybányán is elindítják.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

A tábor jó megoldás, de sokba kerül
A táborok ugyan kiváló alternatívát jelentenek a szabadidő tartalmas
eltöltésére, és a kínálat is igen gazdag, nem minden család engedheti meg
magának, hogy legkevesebb 500-600 lejt kifizessen annak fejében, hogy
egy hétig reggeltől délután 4-5 óráig meg legyen oldva a csemetéjének
a felügyelete. Ennyibe kerül ugyanis lassan a legolcsóbb nem ottalvós
tábor is. Az ottalvósok ára pedig még ennél is borsosabb.
D. Ildikó, egy tíz- és egy nyolcéves kislány édesanyja elárulta: minden
évben előre kidolgozott forgatókönyv alapján próbálják lefedni a nyári
vakációban a gyerekek felügyeletét, ugyanis a nagyszülők vidéken, tőlük
hatvan kilométerre laknak, és az egészségi állapotuk sem engedi meg,
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Biztonságos
vakációzást!

A múlt hét végén Marosvásárhelyen
és a megye több településén kiskorúakat, tinédzsereket és fiatalokat szólítottak meg, a tájékoztatással a nyári
vakáció idején táborokban, fesztiválokon, kirándulások alkalmával a szabadidő biztonságos eltöltésére
figyelmeztették a különböző korosztályú vakációzókat.

____________8.

Ellibbenő szardellaszag
Kaáli Nagy Botond
1997 nyarán ugyanilyen tikkasztó hőség volt, mint most, amikor
egy vásárhelyi nagypolgári ház szalonjában összegyűltünk mi, a leghíresebb erdélyi építész és polihisztor nevét viselő alapítvány fiatal
önkéntesei, hogy tevékeny hozzájárulásunkkal segítsük megszervezni
az Eseményt. Az eseményt, amely a Mátyás királytól 1482-ben a városnak adományozott, a vásártartó jogot biztosító kiváltságlevél
515. évfordulóját ünnepelte, és amelynek kezdőnapján én is, a tettek
mezejéről elkapott szervezési lázban égő kamasz, akkor már hosszú
hajjal, a többiekkel együtt a reneszánsz korát idéző ruházatban, hintón jártam körbe az óvárost, és jókedvűen, trombitaszó és dobpergés
kíséretében hirdettük a jónépnek, hogy Vásárhelyen ünnepség tartatik: az első Marosvásárhelyi Napok! Ünnepség is volt a javából,
megelevenedett a város és az akkor még szinte romjaiban heverő
vár, mindmáig emlékszem arra a rockkoncertre, amelyet követően
az egyik, ott fellépő, akkor szép hírnévnek örvendő együttes tagja
lettem, és arra a lepusztulós berúgásra, amelynek következtében a
mértékletesség mindmáig az ivókultúrám szerves része maradt. És
emlékszem arra is, hogy mi, a fiatal, reneszánsz udvari (illetve azt
idéző) ruhákba öltözött, főként bolyais és művészetis fiatalok hány
és hány kulturális eseményen vettünk részt segítőként, társszervezőként vagy egyszerű hallgatókként, mennyire máson volt a hangsúly,
mint azután.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Bauer Barbara Nyárádszeredában
22., szerda

A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 173. napja,
hátravan 192 nap.

Ma PAULINA,
holnap ZOLTÁN, SZIDÓNIA
napja.
ZOLTÁN: Török eredetű, régi
magyar személynév. Változata a
Szultán, női alakja a Szultána, illetve a Zoltána. Jelentése: fejedelem.

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 23 0C
min. 130C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. június 21.
1 EUR
4,9475
1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,6794
1,2474
276,4961

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.

Megyei hírek
Ivóvízellátási gondok a Mezőségen

A Csajok, olvassunk! közösségi csoport helyi körének
meghívására pénteken Nyárádszeredába látogatott Bauer
Barbara, Magyarország egyik legolvasottabb és egyik
„legtermékenyebbnek” tartott írója. „Dőljenek hátra, érezzék jól magukat, és a biztonsági öveket is ki lehet kapcsolni” – mondta viccesen a színpadra érkezésekor az író,
hiszen minden rajongója tudja, hogy Barbara sokáig légiutaskísérőként dolgozott. Ezért az első feltett kérdésben
máris arról faggatta őt Miklósi Szende Orsolya, hogy miként lesz valakiből légikísérő és abból író, de a beszélgetésből lassan Bauer Barbara írói világa rajzolódott ki: ha
az ember szereti azt, amit csinál, és megy a maga útján,
akkor el lehet érni a célt – vallja. Annak ellenére, hogy a
következő időszakra évi két könyv van tervbe véve, és regényeiből akár filmek is születhetnek a jövőben, Barbara
mégis nehezen mondja ki, hogy ő író, mert ő a történeteiben él a szereplőkkel, ezért inkább történetírónak tartja
magát. A légikisasszony és helyi tévés szerkesztő az írásban találta meg a „valóságból való kiragadás lehetőségét”.
Őt sosem aggasztják a kiadással járó kérdések, ő egyszerűen csak ír. Legszívesebben hajnalban alkot, egy-egy regényének megírása csupán néhány hónapot vesz igénybe,
de van úgy, hogy azt egy-két éves kutatómunka előzi meg,
ám amikor minden szükséges információt megszerzett,
akkor megállás nélkül dolgozik. Ilyenkor bezárkózott világban él, egyedül, de nem magányosan, hiszen családja
és Etyek, ahol él, mindenben támogatja munkáját.
Anyai ágon felmenői gyergyóditróiak, de a világháborút követően elődei elvándoroltak, végül a magyarországi
Etyeken telepedtek meg. Az erős erdélyi kötődés ellenére
író-olvasó találkozóra mégis most érkezett először Er-

délybe – vallotta be. Erdélyi utazásai során úgy érzi, végre
hazahozhatta a Porlik, mint a szikla vagy a Messziről jött
fiú című regényeit, és megélheti mindazokat a nyomokat,
amelyeket regényei szereplői valaha megléptek, és hallgathatja a falak szavát. A regényeiben fellelhető életbölcsességet nem ő, hanem a szereplői mondják ki,
bármennyire is másként hiszik az embrek – vallotta be.
Az olvasói kérdésekre adott válaszaiból kiderül, hogy
munkáit elsőként férje olvassa és véleményezi. Bauer Barbara szeret könnyed, megmosolygtató könyveket írni,
ennek ellenére „sírósakat” ír, hiszen szeret súlyos kérdéseket is felvetni. Hisz a szerelemben, de főleg a szeretetben
– derült ki a kérdésekből. Arról faggatták többek között,
hogy melyik szereplőjét volt legnehezebb életre hívni,
vagy melyik szereplőjének a bőrébe bújna szívesen, illetve
hisz-e a sorsszerűségben.
A beszélgetést vezető Miklósi Szende is beismerte: amikor a nyárádszeredai olvasócsoportban felvetődött az ötlet,
hogy határon túli szerzőket is megszólítsanak, az egész
csapat hangyaszorgalommal kezdett dolgozni. Köszönetet
mondott Tanászi Rozáliának, a csoport megálmodójának,
és közösen remélik, hogy sokáig működni fog ez a társulás, és még sok írót láthatnak vendégül Nyárádszeredában.
A kapott élmények után Gálfavi Hajnal is köszöntötte
az írót, akinek szellemi táplálékot kínált: az Aranyos néptáncegyüttes felcsíki és mezőségi táncokat mutatott be,
szavalt Iszlai Éva, balladát énekelt Csiszér Viola. Az esemény bő órás dedikálással fejeződött be, hiszen nemcsak
a helyszínen megvásárolható könyvekben hagyta kézjegyeit az író, hanem több rajongója is ölnyi kötettel érkezett
otthonról. (gligor)

Idén is bekövetkezett az a helyzet, amelyre minden évben
felhívja a figyelmet az Aquaserv ivóvíz-szolgáltató, azaz nagyon sokan ivóvizet használnak a kertek öntözéséhez, ami
a Mezőségen ivóvízhiányhoz vezet. A szolgáltató közösségi
oldalán tegnap közzétett közlemény szerint, a magas hőmérsékletek és a csapadékhiány, de elsősorban az ivóvíz
háztartáson kívüli felhasználása miatt, a vízellátó rendszer
túlterhelt, így június 20-tól a következő településeken: Mezőcsávás, Mezősámsond, Mezőbánd, Mezőrücs, Mezőkirályfalva, Örményes, Mezőszilvás, Mezőmadaras,
Mezőpagocsa, Uzdiszentpéter, Nagysármás, ivóvíz csak
meghatározott program szerint lesz. A szolgáltatási ütemterv 3 napos gyakorisággal ismétlődik. Az Aquaserv vállalat
felszólítja a felhasználókat, hogy a közüzemi hálózatról
származó vizet észszerűen használják, ne ezzel öntözzék
a kerteket, hogy az ivóvizet minden fogyasztó számára
megfelelő körülmények között lehessen biztosítani.

Ingyenes méhnyakrákszűrés
Szovátán
Július 5-én délután 4 órától ingyenes méhnyakrákszűrésre
jelentkezhetnek a 24-29 év közötti nők a szovátai kórház
udvarán, a mobil szűrőközpontban. Olyan hölgyek részesülhetnek a vizsgálatban, akiknek nincs megállapított méhnyakrák diagnózisuk, tünetmentesek, illetve nem
rendelkeznek méhnyakrákra utaló kórelőzménnyel.

Díjnyertes diákszínjátszók
Június 17-18-án szervezték meg Székelyudvarhelyen a
Színfeszt diákszínjátszó fesztivált, amelyen a marosvásárhelyi Kamaszok ifjúsági színtársulat is részt vett Kamaszpillanatok című, négy jelenetből álló produkciójával. A
fesztiválon műhelymunka is volt, beszédtechnika dr. Gyéresi Júlia irányításával, színpadi mozgástechnika Ruszuly
Ervin vezetésével, és improvizáció az udvarhelyi Bekő Fóri
Zenkő színésznő irányításával. A fesztiválon jelen voltak
még: a brassói Grimasz, a szatmárnémeti Kölcsey, a szilágybagosi, a nagyváradi diákcsapatok, valamint a székelyudvarhelyi Üvegfigurák is. A legjobb előadásért járó díjat a
szatmárnémeti Kölcsey iskola társulata nyerte el. A legjobb
női alakításért járó díjat a szatmárnémeti Lengyel Izabella
mellett a Kamaszok Ifjúsági Színtársulat tagja, Veress Dorottya kapta. A legjobb férfialakítás nagydíját Tóth Árpád Attila, szintén a Kamaszok színtársulat tagja vehette át. A
Kamaszok ifjúsági színtársulat teljes csapata: Codó Iringó,
Kusztos Dániel, Marton Ágoston, Májai Varga Kriszta, Pápai
Csenge, Szabó Noémi, Veress Dorottya, Tóth Árpád. A marosvásárhelyi társulat június 22-én, szerda este 7 órakor
tartja évadzáró gálaelőadását a marosvásárhelyi vár kapubástyájában.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Habár gyökerei ide kötik, erdélyi író-olvasó találkozóra első alkalommal érkezett Bauer Barbara (b.)

RENDEZVÉNYEK
Csűrszínházi Napok
A hét végén, június 24–26. között újra megtartják Mikházán a Csűrszínházi Napokat. 24-én, pénteken 18
órától a Janka villában (korábbi Reneszánsz panzió)
Szélyes-Szluka Brigitta előadásában Ibsen–Tóth–Szokol Torvald Helmernek (Nóra) című előadása látható
szobaszínházi produkcióként, 20 órától Darvasi László
Karády zárkája című művét Bartha Boróka színművész
viszi színre a Gyulai Várszínház produkciójaként, rendező Béres László. 25-én, szombaton 17 órától, szintén
a Janka villában John-Michael Tebelak és Stephen
Schwartz Godspell című musicaljét adja elő a szegedi
Rengeteg Színház és a Liget Társulat. 18 órától a helyi
iskolában Lokodi Imre újságíró Köllő Gábor plébánossal beszélget. 20 órától a szatmári Harag György Társulat fergeteges zenés vígjátékát, Vajda Katalin
Anconai szerelmesek című darabját lehet megtekinteni.
Az eseménysorozat a vasárnap este 8 órától kezdődő
Örkény-mű, a Tóték néptáncszínházi előadásával zárul.

Fotó: Gligor Róbert László

A produkciót Györfi Csaba rendezésében a Bekecs
Néptáncszínház adja elő. Jegyfoglalás a 0744-394186-os telefonszámon (Szélyes Ferenc színművésznél), jegyvétel a helyszínen. Az előadások bővebb
ismertetője megtalálható a www.csurszinhaz.ro honlapon és a Csűrszínház Facebook-oldalán.

Vakációs program
a Kultúrpalotában
Június 21-től 30-ig vakációs tevékenységekre hívják a
6–10 év közötti gyermekeket a marosvásárhelyi Kultúrpalota kiállító- és múzeumpedagógiai tereibe. A programok délelőttönként 10 órától 11.30-ig zajlanak. 22-én,
szerdán a szecessziós betűkről, a kézírásról, kalligráfiáról tanulhatnak a résztvevők, 28-án, jövő kedden a
Kvíz a Modern Román Művészeti Galériáról, 29-én,
szerdán a Kvíz a Magyar Képtárról című programra
kerül sor, 30-án, csütörtökön Játék a Kultúrpalotában
címmel tartják a zárófoglalkozást. A részvételi díj alkalmanként 8 lej. Előzetesen a 0726-600-565-ös telefonszámon, illetve az educatie@muzeulmures.ro
e-mail-címen lehet bejelentkezni a programokra.
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Újraindul a közszolgálati televízió hírcsatornája
Szerdától „Megbízható hírek” mottóval újraindul a
román közszolgálati televízió (TVR) hét éve takarékossági okokból leállított hírcsatornája, a TVR Info
– tudatta kedden a News.ro hírportál.

Bár a román médiapiacon nincs hiány hírtelevíziókból – a
kábelszolgáltatók kínálatában öt, magánkézben lévő országos
hírcsatorna szerepel – Dan Turturica, a TVR tavaly ősszel kinevezett új elnök-vezérigazgatója szerint a jelenlegi helyzetben nagyobb szükség van, mint valaha a figyelmesen
ellenőrzött, tapasztalt újságírók által szerkesztett, megbízható
hírekre, a minőségi, komoly, kiegyensúlyozott, higgadtan és
felelősséggel kezelt információkra: ennek az igénynek a kielégítésére indítják újra a közszolgálati hírcsatornát.
Mind a TVR Infót, mind az ősszel újraindítandó TVR Cultural kulturális csatornát többletforrások nélkül, a TVR-nek

korábban megszavazott költségvetésből finanszírozzák, ami
az elnök-vezérigazgató szerint azt bizonyítja, hogy a közszolgálati médium új vezetősége felelősen és hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésére bocsátott közpénzekkel.
A TVR februárban jelentette be, hogy többéves szünet után
újraindítja kulturális és hírcsatornáját, hogy nagyobb teret biztosítson a megbízható híreknek és a minőségi kulturális műsoroknak. Az elmúlt években a TVR három csatornát
működtetett, a híreket és a kulturális műsorokat is ezeken sugározták. A tematikus csatornák újraindításáról a közszolgálati
televízió igazgatótanácsa határozott kilenc támogató vokssal
és három ellenszavazattal, egy tartózkodás mellett.
A TVR Cultural 2002 és 2012 között, a TVR Info 2008 és
2015 között sugározta műsorait. (MTI)

Kalinyingrád miatt

Oroszország megtorló intézkedésekkel fenyegeti
Litvániát
Az Orosz Föderáció megfenyegette Litvániát, amiért is. A bojkott a hét végén lépett életbe és az Európai Unió által
a balti ország a közelmúltban leállította az élelmi- szankcionált termékekre vonatkozik.
A konfliktus nem teljesen előzmények nélküli, mivel Litszer- és egyéb erőforrás-szállítást a kalinyingrádi
vánia februárban már lezárta légterét az Oroszországból Kaexklávéba vasúton és közúton.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy az
orosz hadsereg „megtorló intézkedésekre” készül. Ha az Európai Unió nem lép közbe a helyzet rendezésére, Oroszország
saját jogán fog intézkedni.
Moszkva szerint a helyzet nagyon súlyos
Az orosz külügyminisztérium berendelte Litvánia moszkvai
főmegbízottját, hogy tiltakozzon, mert Moszkva szerint a
helyzet nagyon súlyos. Az orosz külügyminisztérium azt követeli Vilniustól, hogy azonnal vonja vissza a „nyíltan ellenséges” lépést.
„Ha a közeljövőben nem áll helyre teljesen a kalinyingrádi
régió és az Orosz Föderáció többi része közötti, Litvánián keresztül történő árutranzit, akkor Oroszország fenntartja a
jogot, hogy lépéseket tegyen nemzeti érdekeinek védelme érdekében” – áll a közleményben.
A körzet kormányzója, Anton Alikhanov szerint a korlátozás az Oroszországba Litvánián keresztül importált és onnan
exportált termékek 40-50%-át érintené. „Úgy tekintjük, hogy
a kalinyingrádi régióba való szabad tranzithoz való jog legsúlyosabb megsértéséről van szó” – mondta a kormányzó egy
online videóban.
A kormányzó kiemelte, hogy mivel Litvánia az atlanti katonai szövetség és az Európai Unió részese, ezért a hirtelen
feszültségért a felelősség ezeket a szervezeteket is terheli.
A vitatott tranzitútvonal magába foglalja az egyetlen vasúti
átjárást Oroszország szárazföldi része és a balti-tengeri kalinyingrádi exklávé között. A tiltott áruk közé tartoznak a szén,
a fémek, az építőanyagok és a fejlett technológiai eszközök

linyingrádba tartó járatok előtt, így a kereskedelmi fuvarozók
hosszabb, Balti-tenger feletti útvonalra kényszerítették a légitársaságokat.
A kalinyingrádi körzet gyakorlatilag orosz támaszpontnak
számít a NATO területén belül
A kalinyingrádi körzet az Orosz Föderáció része, amely Belarusz, Litvánia és Lengyelország közé ékelődve gyakorlatilag
orosz támaszpontnak számít a NATO területén belül. Nincs
szárazföldi határa Oroszországgal, és a területre Németország
nem tart igényt.
Az orosz balti-tengeri flotta főhadiszállásának otthont adó
exklávét a Vörös Hadsereg 1945 áprilisában foglalta el a náci
Németországtól, és a második világháborút követő területrendezés során, a potsdami értekezleten került a Szovjetunió
fennhatósága alá, noha máig vita folyik arról, hogy államterületének része-e.
Az első kalinyingrádi szovjet jelenlét a 18. gárdahadosztály
hadműveleteivel kezdődött, ami 1939 őszén alakult, és a nagy
honvédő háború egyik leghíresebb egysége. Részt vett a
Dnyepernél, Szmolenszkben és más régiókban vívott harcokban. A háború utolsó szakaszában a hadosztály megrohamozta
Königsberget és Pillaut, és harcolt a Balti-tengeren is. 2001
óta a 79. speciális gárda nevet viseli.
Kalinyingrád és körzete a történelmi időkben Königsberg
néven volt ismert (legnevesebb szülötte a nagy német filozófus, Immanuel Kant, aki egész életét itt élte le). A település
egykor Kelet-Poroszország fővárosa volt, és Mihail Kalinyin
szovjet államfő halála után vette fel a bolsevik vezető nevét.
(Forrás: Euronews)

Macron egyelőre nem cseréli le a kormányfőt,
valamennyi parlamenti párttal egyeztet
A francia nemzetgyűlési választásokat követően a
szokásjognak megfelelően Élisabeth Borne miniszterelnök benyújtotta lemondását Emmanuel Macronnak, de az államfő nem fogadta el, hogy „a
kormány a helyén maradhasson, és cselekvőképes
legyen a következő napokban” – jelentette be kedden az elnöki hivatal.

Az államfő pártja és centrista szövetségeseinek Együtt!
nevű koalíciója a választások vasárnapi második fordulójában
elvesztette abszolút többségét a nemzetgyűlésben. Miután sem
a baloldali szövetség, sem a jobboldali pártok nem szereztek
elég képviselői helyet a többséghez, a kormánypárt mandátumvesztése bizonytalanná tette kormányzóképességét.
Az Elysée-palota tájékoztatása szerint Macron megkezdte
a „politikai konzultációkat a franciák érdekeit szolgáló, lehetséges konstruktív megoldások megtalálására”.
Az államfő kedden és szerdán hivatalában fogadja a parlamentbe jutott pártok vezetőit, a miniszterelnök pedig kedden
délután hivatalában konzultált kormánya tagjaival.
Az új nemzetgyűlés június 28-án tartja alakuló ülését, és
kormányátalakítás is várható, miután az államfő kérésére a
miniszterek és Borne kormányfő is elindult képviselő-jelöltként, de annak a kormánytagnak, aki nem tudott győzni a választókerületében, le kell mondania kormányzati tisztségéről.
Brigitte Bourguignon egészségügyi miniszter, Amélie de
Montchalin, az ökológiai átmenetért felelős tárcavezető és
Justine Bénin, a tengeri ügyekért felelős államtitkár nem szerzett mandátumot.
A kormánypártnak a következő öt évben csak 246 képviselői helye lesz az 577 fős nemzetgyűlésben, míg eddig 345 volt.
Az abszolút többséghez 289 szavazat szükséges.
A kommunistákat, a zöldeket, a szocialistákat és a radikális
baloldalt tömörítő baloldali szövetség (NUPES) 131 helyet

szerzett meg, s ezzel a legfőbb ellenzéki erő lesz a parlamentben. A szövetséget vezető radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon azt kérte a NUPES-t alkotó négy párttól, hogy ne
alkossanak külön frakciókat, de ezt a baloldali pártok elutasították.
Ezért a Marine Le Pen vezette szuverenista, jobboldali
Nemzeti Tömörülés úgy tekinti, hogy ő alkotja majd a legnagyobb ellenzéki csoportot az alsóházban, miután 89 képviselővel 1986 óta először ismét önálló frakciót alakíthat. Marine
Le Pen már jelezte, hogy pártja a nemzetgyűlés alelnöki posztjára és a hagyományosan a legnagyobb ellenzéki frakciót
megillető pénzügyi bizottság vezetésére tart igényt.
A NUPES tagjai közül a radikális baloldali Lázadó Franciaország hétfőn jelezte, hogy július 5-én bizalmatlansági indítványt nyújt be az egy hónappal ezelőtt kinevezett kormány
ellen. A szocialisták és a kommunisták pedig nem tartják kizártnak, hogy részt vesznek Élisabeth Borne kormányának
megbuktatásában.
Amennyiben a 62 fős csoporttal rendelkező konzervatív
Köztársaságiak és a Nemzeti Tömörülés is támogatja a kezdeményezést, a kormány megbuktatható.
A Köztársaságiak már közölték, hogy nem akarják megszavazni a radikális baloldal által javasolt bizalmatlansági indítványt, miután a két pártnak nincsenek közös értékei az ország
jövőjét illetően. A pártvezető, Christian Jacob azt is kizárta,
hogy kormányzati szövetséget kötnek az államfővel. A párt
egyelőre ellenzékben kíván maradni, de jelezte, hogy az ország érdekeit szolgáló törvényjavaslatokat a konzervatív képviselők meg fogják szavazni.
A mandátumok megoszlása a pártok között az 1958 óta
tartó erős elnöki rendszerben teljesen új belpolitikai helyzetet
teremtett, s a parlamentet helyezte a politikai játszmák középpontjába. (MTI)
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Ország – világ
Felmentették a volt kormányfőt

Jogerősen felmentette a legfelsőbb bíróság a hivatali
visszaélés és köztisztséggel való visszaélésben való
bűnrészesség vádja alól Călin Popescu-Tăriceanut,
a szenátus volt elnökét. A politikust 2020 decemberében állította bíróság elé a legfőbb ügyészség. A vád
szerint a szenátus elnökeként Tăriceanu nem vette
tudomásul, és nem bocsátotta szavazás alá Cristian
Marciu parlamenti mandátumának megszűnését, dacára annak, hogy jogerős bírósági ítélet állapította
meg a szenátori köztisztség betöltésével való összeférhetetlenségét. Tăriceanut és Cristian Marciut a
legfelsőbb bíróság háromtagú testülete alapfokon
már felmentette ebben az ügyben, de mivel a felmentést javasoló ügyész nem konzultált előtte kollégáival,
a legfőbb ügyészség óvást nyújtott be a döntés ellen.
Ezt utasította el hétfői döntésével a legfelsőbb bíróság fellebbviteli testülete. Tăriceanu ellen egy másik
per is folyamatban van; ebben 800.000 dolláros kenőpénz elfogadásával vádolják a Microsoft-licencek
ügyében. (Agerpres)

Elutasították az oktatási miniszter
elleni egyszerű indítványt

Elutasította kedden a képviselőház a Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter elleni egyszerű indítványt. Az
USR 52 képviselője által aláírt indítvány 60 támogató
és 186 ellenszavazatot kapott, ketten tartózkodtak a
voksoláskor. A Miniszter. Katasztrófa. Jövő nélküli oktatás című dokumentumot hétfői ülésén vitatta meg
az alsóház plénuma. (Agerpres)

Németország nem támogatja a belső
égésű motorok EU-s kivezetését

Németország nem támogatja, hogy az Európai Unióban határidőt vezessenek be a belső égésű motorral
hajtott
új
járművek
értékesítésének
beszüntetésére – jelentette be Christian Lindner
pénzügyminiszter kedden Berlinben. A miniszter a
német iparvállalatok szövetségének (BDI) éves tanácskozásán elmondta, hogy pártja, a szociáldemokratákkal (SPD) és a Zöldekkel kormányzó liberális
Szabad Demokrata Párt (FDP) elutasítja a belső
égésű motorok „de facto betiltását”, ezért az országot
az EU-ban képviselő szövetségi kormány nem tudja
támogatni az erről szóló uniós jogszabályjavaslatot.
A piacgazdaságot a „technológiai nyitottság” élteti, és
ezt az elvet nem szabad feladni egy mégoly „nemes
cél” érdekében sem – mondta a miniszter, hozzátéve,
hogy az ökológiaiag fenntartható gazdaság kialakítása eleve hatalmas feladat, és nem szabad még nehezebbé tenni egy lehetséges technológia
kizárásával. (MTI)

Ellibbenő szardellaszag
(Folytatás az 1. oldalról)
Mint azután, amikor megtörtént az őrségváltás a tornyos ház melletti portán, és új vezetőség állandósult
bele a balkáni importszemléletek posványos állóvizébe,
ahonnan eltávolíthatatlannak tűnő, algás szobortorzóként mutatta a fáklyát a követők lelkesen tudatlan hadának. A hadnak, amely minden csettintésre ugrott, és
amely az egykori, korhű ruházatú, virágcsokros fiatalok, laza várudvari koncertek, csendes kulturális rendezvények által jellemzett, a magas kultúrát köznépi
egyszerűséggel szolgáló ünnepségsorozatot lármás, nívótlan, giccses, sör- és húgyszagú, ótvar dáridóvá változtatta. Az elején még nem tetszett, amikor
átköltöztették a Ligetbe, mert a hagyomány az hagyomány, de később már örültünk neki, mondván, így legalább megmenekül a sáskahadtól az akkor már szépülő
várudvar. De a Ligetben, ott aztán adtak neki! Voltak
ugyan akkoriban is nívós koncertek, színvonalas események, de az egész hangulatát sokkal inkább jellemezte
a balkáni, mindennemű otthoni hét évtől és bármiféle
neveltetéstől mentes, teli pofával üvöltözős tökmagköpő
antikultúra, az egykori, polgári Vásárhelyhez méltó elegáns ünnepség helyett a Napok az aprozársorokban előrefurakodó panelprolik, vidékről beszabadult idült
alkoholisták, és legfőképpen a helyi, olcsón megnyerhető, leginkább az igényességéről és fölöttes értelmi képességeiről híres szavazói réteg miccs- és sülthal-szagú
tivornyázásává vált. És amikor ezt e lap akkori hasábjain is szóvá tettük, a szervezők nem értették, hogy mi
ezzel a baj. Értik? Nem értették!
Azóta új szelek fújnak a régi portán, beesett kétévnyi
világjárvány, reméljük, e kettő együttese elfújta a szardellabűzt. Ma újra kezdetét veszi a Marosvásárhelyi
Napok, e sorok írójának egykori kedvelt eseménysorozata, amelyben másokkal egyetemben oly nagyot csalódott. A teljes programot a tegnapi lapszámunkban
olvashatják, eldönthetik, tetszik-e vagy sem, én reménykeltőnek tartom. És reménykedem, hogy az eltelt idő
megfelelő űrt hagyott arra, hogy újra lehessen kezdeni,
újra az alapokról fel lehessen építeni ezt a hagyománytisztelőnek és igen szépnek indult eseménysorozatot,
hogy valóban ünnepség lehessen – olyan fajta, amelyről
inkább eszünkbe jut mondjuk egy felújított kúria ragyogó bálterme, mint a friss okádék langy gőzében illatozó sarki csehó. Még akkor is, ha az utóbbira jóval
nagyobb nálunk a kereslet.
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Példaértékű kezdeményezés Kolozsváron
(Folytatás az 1. oldalról)
hogy hetekig náluk hagyják a gyerekeket. Minden évben egy hét szabadságot vesznek ki egy időben a
szülők, akkor elutaznak valamerre,
a többit pedig felváltva, hogy a
nyári szünidő minél nagyobb részét
le tudják fedni. Emellett egy kézművestábort is próbálnak beszúrni
a nyári idényre, viszont az jókora
teher a családi kasszára nézve, hiszen a két kislánynak az egy hét
1200 lejbe kerül. Ezenkívül, ha még
mindig maradnak lefedetlen napok,
akkor az édesapa beviszi őket az
irodába, viszont ez csak végső megoldás, semmiképp sem szeretnének
visszaélni ezzel – vázolta fel a lehetőségeiket a marosvásárhelyi édesanya. Hozzájuk hasonló helyzetben
rengeteg család van, az óvodákban
a nyár egy részében van felügyelet,

a kisiskolás gyerekekkel azonban
teljesen magára marad a család.
Hiánypótló kezdeményezés
Kolozsváron
A kisgyerekes családok tehermentesítését célozza az Argumentum Nostrum Egyesület példaértékű
kezdeményezése, 2016 óta szerveznek hiánypótló gyermekprogramokat
kolozsvári
magyar
gyermekeknek. Az Anyó nyári óvodai program az óvodáskorúaknak
szól, a 2018-ban indult Grund program keretében pedig elemi osztályosoknak biztosítanak a vakáció
idejére tartalmas és szórakoztató
foglalkozásokat. Programjukat Magyarország Miniszterelnöki Hivatala 2018 óta erdélyi nemzeti
jelentőségű programként tartja nyilván. A nyári programok – az Anyó,

a Grund, valamint az Erdei óvoda
és iskola – előre megtervezett heti
tematika köré épülnek napközi
rendszerben, reggel 9 órától délután
5 óráig foglalkoznak a gyerekekkel,
háromfogásos meleg ebédet is biztosítanak catering rendszerben. A
programban részt vevő pedagógusok pedig nemcsak a felügyeletet
vállalják, hanem a gyerekek életkorának függvényében fejlesztő játékokkal,
kézműveskedéssel,
kísérletezéssel, énekkel, mondókával teszik élménydússá az ott töltött
időt.
Fekete Emőke, a program főszervezője lapunk érdeklődésére kifejtette: a kezdeményezést az igény
szülte, hiszen köztudott, hogy a szülők szabadsága nem olyan hosszas,
mint a nyári vakáció, ugyanakkor
Kolozsváron, valamint a szórvány-

Illusztráció. Fotó: Nagy Tibor

környezetben az a nyári óvoda típusú felügyelet, amelyeket az állam
biztosít, összevont csoportokban
zajlik, a magyar anyanyelvű óvodások pedig nem beszélik az állam
nyelvét.
– Így indult el az Anyó program,
az egyesület megpályázta ezeknek
a költségeit, így biztosítani tudjuk a
programban szerepet vállaló pedagógusoknak a honoráriumát, a befogadó oktatási intézményekkel
pedig együttműködési megállapodást kötöttünk. 2018-tól elindítottuk
a kisiskolások számára a Grund
programot, amely tartalmas nyári
foglalkozásokat kínál számukra,
távol az elektronikus kütyüktől, és
ezekkel párhuzamosan működik az
Erdei iskola és Erdei óvoda programunk, amelyek a városi gyerekek
körében óriási sikernek örvendenek, közelebb kerülnek a természethez, a vidéki élethez. A programok
óvoda- és iskolaépületekben zajlanak, illetve a Kolozsvár környéki
falvakban egyházakkal működünk
együtt, és magánszemélyektől is bérelünk helyszíneket, de arra is volt
példa, Kolozsváron is, hogy egy
egyházközség adott otthont a csoportnak. A kezdeti sikereken felbuzdulva minden évben megszerveztük
a programokat, mi több, a járványidőszakot leszámítva minden évben
megkétszereződött a beiratkozók
száma. Évről évre egyre több pedagógus kapcsolódik be a kezdeményezésbe, amiért hálával tartozom
nekik, hiszen vállalják és szívvel-lélekkel végzik ezt a munkát, jobbnál
jobb ötletekkel jönnek annak érdekében, hogy valóban színessé, érdekessé tegyék a gyerekek vakációs
mindennapjait. Olyan foglalkozások, témák is felvetődnek, amelyekre év közben nem jut idő. Van
pedagógus, aki csak egy hétig vállal
szerepet ebben, de olyan is, aki kéthárom hétig – mutatott rá a főszervező. Mint mondta, a programok
szinte a teljes nyarat lefedik, júliusban és augusztusban végig zajlanak
a foglalkozások.

Egyre nagyobb az igény
2017-ben 17 óvodai pedagógus
közreműködésével, 7 helyszínen,
19 csoportban biztosítottak napközi
foglalkozást magyar nyelven, közel
400 óvodáskorú gyermeknek hat
héten át a nyári vakáció idején. A
2018-as Anyó nyári óvoda program
26 pedagógussal 10 helyszínen zajlott, nyolc héten át, amikor a 36
csoportba 802 gyerek iratkozott be.
2019-ben tovább gyarapodott a
program, 34 pedagógus bevonásával, dadákkal, önkéntesekkel 15
helyszínen 11 hétig zajlottak a nyári
óvodás foglalkozások 46 csoportban, több mint 1600 gyermek részvételével.
2019-ben
három
helyszínen szerveztek Grund foglalkozásokat kisiskolásoknak, 11
héten át, 15 csoportban, 11 pedagógus bevonásával. 2021-ben a részleges járványügyi lazításoknak
köszönhetően újra megtarthatták a
programokat, akkor július-augusztusban 32 csoportban, 8 helyszínen,
50 pedagógussal közel 600 gyermek vett részt ezeken. Az idén is
mintegy ötven pedagógus vállal
részt a programban, és 40-42 csoportot indítanak (ami több száz gyereket jelent) Kolozsváron. A
szülőknek mindössze a gyerek
ebédjét kell kifizetniük, illetve van
egy minimális tagdíj, amit az egyesület elsősorban a fogyóanyagok
pótlására fordít.
Kolozsvár után
újabb erdélyi városok következnek
Fekete Emőke hozzátette: az idei a
terjeszkedés éve is lesz, ugyanis a
Communitas Alapítvány kuratóriuma 100 ezer lejes keretet hagyott
jóvá a program kiterjesztésére Erdély-szerte. Első körben kísérleti
jelleggel az Argumentum Nostrum
Egyesület szórványvárosokban,
Máramarosszigeten, Nagybányán
és Brassóban indítja útjára a nyári
óvodai programot, majd amennyiben igény mutatkozik, újabb erdélyi
városok is szóba jöhetnek.

Páratlan táncünnep Maroskeresztúron

Negyedszerre „fontak” Gyöngykoszorút
Sohasem pompázott még
annyi ragyogó arcú népviseletes fiataltól a nemrég felújított maroskeresztúri kultúrotthon, mint június 18-án, a
községben negyedik alkalommal szervezett Gyöngykoszorú néptánctalálkozón.

Nagy Székely Ildikó
Az örömteli együttlétre a vendéglátó Tipegőkkel együtt tizenegy
néptánccsoport közel 300 táncosa
hozta el műsorát. Búzásbesenyő,
Nyárádmagyarós-Nyárádselye, a
Kis és az Apró Bekeccsel Nyárádszereda, továbbá Mezőbánd, Csittszentiván, Dicsőszentmárton, a
Csillagfény néptánccsoport révén
pedig Marosvásárhely is képviseltetett a szemet, szívet gyönyörködtető táncokból font Gyöngykoszorúban.
Az ünnepi istentisztelet után a
csoportok átvonultak – a rendezvénynek első ízben otthont adó –
kultúrházba, ahol Kovács Edit polgármester, Kovács Levente Mihály,
a Maros Megyei Tanács alelnöke,
Sallay Márta, a Tipegők néptánccsoport egyik vezetője, az Erdélyi
Hagyományok Háza Alapítvány részéről Balogh Zsolt köszöntötte a
jelenlevőket. Barabási Attila
Csaba, a Maros Művészegyüttes

igazgatója a Gyöngykoszorú néptáncmozgalom 1991-es indulását
idézte fel, Szász Béla Pál, a rendezvény főszervezője, a házigazdacsoport másik vezetője pedig egy új
kezdeményezésre hívta fel a figyelmet, amely szerint az ilyen jellegű
találkozók programját az elkövetkezőkben szakmai előadások is gazdagítanák. A vidék tájegységeiről, a
népi kincsek ismert gyűjtőiről, illetve a színpadra vitt táncokról el is
hangzott az első előadás a maroskeresztúri Gyöngykoszorún.
A kicsi Tipegőké volt
a legnagyobb siker
A részt vevő csoportok nyárádmenti, mezőségi, kalotaszegi,
györgyfalvi, bukovinai és küküllőmenti táncokat mutattak be Katona
Péter és zenekara muzsikájára. A Tipegők nagyobbik – jövőben megalapításának 10. évfordulóját
ünneplő – csoportja vajdaszentiványi táncrenddel, a három hónapja
született kiscsoport népi gyermekjátékokkal színesítette a táncünnepet – a legnagyobb tapsot ezek a
4–8 év közötti legénykék, leánykák
kapták.
– A rendezvény sikeréért hatalmas hálával tartozom a polgármesteri hivatalnak és a szülőknek, akik
a lelkiek mellett anyagilag is támogatták az idei Gyöngykoszorút –
mondta el lapunknak Szász Béla
Pál, akitől azt is megtudtuk, hogy

Fotó: Zilinszki Botond

nem volt a legkönnyebb tető alá
hozni a találkozót, más programokkal való egybeesés miatt ugyanis
kétszer is újra kellett kezdeni a szervezést, a végeredmény azonban
megérte a fáradságot.
Szász Béla Páltól azt is megtudtuk, hogy a vírushelyzet csendes

időszaka után nagy a lendület a maroskeresztúri táncosokban, a nagycsoportba 28-an, a vadonatúj
kiscsoportba harmincnál többen járnak.
Egyéb meghívások mellett két
nagyobb esemény is vár az elkövetkezőkben a Tipegőkre: a monteneg-

rói nemzetközi folklórfesztiválon és
a Keresztúr nevű települések hagyományos találkozóján, Székelykeresztúron is közönség elé lépnek.
Ennek a Kárpát-medencét átfogó találkozónak jövőre Maroskeresztúr
ad otthont – tette hozzá a Tipegők
vezetője.
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Kárpát-medencei magyar kórusok szemléje

Egymásnak és egymásért énekeltek
Tizenhatodik
alkalommal
szervezett a múlt hét végén
nemzetközi kórustalálkozót a
33 éve töretlenül működő
nyárádszeredai Bocskai István Dalkör. A daloscsoportok
fellépése mellett a találkozások öröme volt a legfontosabb, de Kodály Zoltán
születésének 140. és halálának 55. évfordulójára is emlékeztek.

Gligor Róbert László
„Kész a szívem, Istenem, arra,
hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen” – ezzel a mottóval indult a
szombati kórusünnep, és „ennek
jegyében bizton mondhatjuk, hogy
hálás a szívünk, mert a zűrzavaros
idők ellenére újra együtt lehetünk,
és dalaink által kitárhatjuk szívünket egymásnak és egymásért” –

hangzott el a színpadi megnyitón.
„A dal szebbé teszi az életet, a dalolók pedig a másokét” – Kodály
ezen szavaival köszöntötte Nagy
Eszter Gizella a helyi önkormányzat és képviselő-testület nevében a
nézőtéren ülőket, emlékeztetve,
hogy Nyárádszeredában 154 éves
múltja van a karéneklésnek, és jelenleg négy aktív kórus működik a
kisvárosban. Az énekkarokat arra
kérte, többet énekeljenek, örvendeztessenek meg vele másokat is, és
térjenek vissza Nyárádszeredába.
„Legyen a világ egy nagy kórus,
mely hozzon harmóniát és békét” –
kívánta a helyi tanácsos, maga is
karnagy. A Seprődi János Nemzetközi Kórusszövetség titkára szerint
az élet dolgait nemcsak szavakban,
hanem dalban is elmondjuk, mert
úgy jobban megértjük és szívünkbe
zárjuk, a kórustalálkozók pedig arra
is jók, hogy „tudjunk egymás bajá-

Hét énekkar lépett fel a találkozón, a kárpátaljaiak nem utazhattak ide

F

inna Helga világában tiszták a fények, könnyedek, légiesek a formák,
szabadok a színek. Minden a boldogságról
vagy a szenvedélyes, szabálytalan boldogságvágyról beszél. A görgényszentimrei református egyházközség táboroztató helyén,
a vendégház egyik szobájának falán madarak és pitypangok teremtenek mesébe illő
harmóniát. Jó pár évvel ezelőtt őket is a fiatal művész ujjai segítették világra, és persze
a szíve, ahol láthatóvá válásuk előtt sorra
megszülettek. De nemcsak a szépség megannyi megtestesülési lehetősége lakozik ott,
időnként a kétség, a kétségbeesés, a tökéletességre való törekvés nyomasztó árnyképei
is beköltöznek. A 23 éves lány őszintén mesélt minderről, miközben oxfordi időszakát
és a hazatérés kihívását is felidézte.
– Mindig visszahúzódó voltam, óvodás koromban is legszívesebben elbújtam a rajzaim
közé – kezdte történetét az egyik legrégebbi
emléktől, majd ugrott egy nagyot az idősíkok
között. – A marosvásárhelyi Művészeti Líceumba jártam, utolsó előtti éven grafikáról áttértem szobrászatra. 2017-ben fejeztem be a
középiskolát. Akkor már tudtam, hogy építészeti szakon szeretnék továbbtanulni. A kolozsvári egyetemhez nem volt elég magas az
érettségi átlagom, de édesapám ismert valakit, akinek a lánya az oxfordi egyetemen tanult, és úgy gondoltuk, én is megpróbálhatok
bejutni oda. Elküldtem a portfóliómat festményekkel, szobrokkal, apró projektekkel –
régi tárgyak, például egy kávédaráló restaurálásáról szóló munkákkal –, és úgy látszik,
tetszett az angoloknak a stílusom, mert felvettek az egyetemre.
– Voltak elvárásaid a kinti élettel kapcsolatban?
– Csak magammal szemben. Úgy éreztem,
ez a nagy lehetőségem, hogy magam mögött

ról, múltjáról, öröméről és
jelenéről, és együtt reménykedjünk a jövőben” – fejtegette Nyilas Szabolcs.
Közösen dicsérni az Urat
A szombat délutáni rendezvény áhítattal kezdődött
a főtéri református templomban, ahol Tőkés Attila
lelkipásztor azt hangsúlyozta: a keresztyén ember
vígan, hálával, a megtartatás
örömével, szívből énekel Istennek.
Eután a művelődési ház
színpadán egymást követték
a fellépők: a házigazda
Bocskai István Dalkar (karvezető: Ferencz S. Csaba), a segesvári református egyházközség
énekkara (karvezető: Biró Zita), az
adai (Vajdaság) Cifrázó citerazenekar, a jobbágyfalvi Nagy Ferenc

Fotó: Gligor Róbert László

Férfikar (karvezető: Ferencz S.
Csaba), a bihardiószegi Asók István
református énekkar (karvezető:
Ghitea Angéla), a vámosgálfalvi
Magvető kórus (karvezető: Szabó
Gyula) és az örkényi (Magyarország) Barátság Dalárda (vezető:
Oszvald Lajos). A háború miatt nem
tudott Erdélybe utazni a kárpátaljai
viski kórus. A rendezvény kiemelt
támogatói Nyárádszereda önkormányzata és a Bethlen Gábor Alap
voltak.
Ferencz S. Csaba karnagy és
szervező úgy értékelte, hogy az elképzeléseknek megfelelően sikerült
megvalósítani a rendezvényt, az
igazi eredmények viszont a későbbiekben fognak kibontakozni a kórusok
életében.
Az
első
kórustalálkozót Nyárádszeredában
1973-ban szervezték, azt követően
gyakran gyűltek össze a dalárdák,
énekkarok, míg 1991 óta szinte kétévente kerül sor nemzetközi találkozókra. Ezeknek lényege a közös
éneklés mellett az, hogy élteti a kórusokat, ha van fellépési lehetőségük, akkor dolgoznak, működnek,
fejlődnek.
Megerősíteni a kapcsolatokat
Vasárnap a főtéri református
templomban Bara László bihardiószegi református lelkész hirdette az
igét, majd énekes szolgálatot végez-

Hazahívó vonalak
hagyjam az addigi tévedéseim, és tiszta lappal mindent újrakezdjek. Tudtam, hogy nehéz
időszak következik, de mindent tökéletesen
akartam elvégezni.
– Valóban nehéz volt?
– Nagyon, főleg az első év. Nem ismertem
senkit, az ottani angol nyelvhasználattal sem
boldogultam a legjobban, az ételt is meg kellett szoknom. Nehezen találtam barátokra,
de végül sikerült néhány évfolyamtársammal
egy hullámhosszra kerülnöm. Két romániai
– egy jászvásári és egy konstancai – fiúval
jöttem ki jól, emellett
görög, orosz, illetve
hongkongi haverom is
lett. Az angol diákok
elszigetelődnek a többi
nemzetiségtől, így mi, máshonnan érkezettek,
összetartottunk. De az első évben még egy
pubba (sz.m.: kocsma) sem mentem el, csak
az egyetemre és bevásárolni. Nem voltam
egy nagy partiarc, bár később azért el-eljárogattunk a barátokkal szórakozni.
– Hogyan telt egy napod?
– Elég lassan. Reggel 9 órakor kezdődtek
az előadások az egyetemen, és ahhoz, hogy
elérjek, majdnem egy órával korábban el
kellett indulnom otthonról. Ha tanítás után
maradt még erőnk, az egyetem épületében
levő stúdióban dolgoztunk az évfolyamtársaimmal. 120-an voltunk, így be kellett osztanunk, hogy ki mikor készíti el a kiadott
feladatokat. Volt, hogy éjszaka is ott maradtunk a rajzasztalnál. Ami magát a munkát illeti, kicsit kilógtam a sorból, én ugyanis a
legtöbb műszaki rajzot papíron, vonalzóval
készítettem, nem pedig számítógépen, mint a
többiek. Ez a hagyományos módszer tetszett
a tanáraimnak, a munkafolyamat azonban

így sokkal lassabban haladt. Úgynevezett
„szimulációkat” is kellett végeznünk bizonyos épületeknek, tereknek a helyi közösség
javára való átalakításáról. Ehhez a lakosságot is meg kellett kérdeznünk, aztán méréseket végeztünk, rajzoltunk. Figyelnünk kellett
arra, hogy hova esik az árnyék, merre fúj a
szél, mekkora a zaj, mennyire forgalmas a
hely, és milyen a jellege. Az első félévben
rendszerint egy csapatprojektet, a másodikban egy ebből kifejlesztett egyéni munkát
kellett leadni.
– Mi tetszett a legjobban Oxfordban, és
mi a legkevésbé?
– A főtér meseszerű,
tényleg mintha Harry
Potter világában lennénk. De ennél is jobban tetszett az, hogy az emberek nincsenek
teli előítéletekkel, például nem szólnak meg
valakit a haja színe miatt. Így igazán önmagad tudsz lenni. A legrosszabb az volt, hogy
túlságosan belefeszültem a helyzetekbe, mindenhol jelen akartam lenni, folyamatosan
teljesíteni akartam. A megfelelési kényszer
miatt művészileg nem tudtam kiteljesedni, mi
több, egészen elszakadtam a belső világomtól. Talán ezért is akartam másfél év után otthagyni az egyetemet. A világjárvány előtt
dolgoztam is a tanulás mellett, hogy fenntarthassam magam: több mint egy évig voltam mindenes – takarító, mosogató, konyhai
munkás – egy görög kávézóban, majd egy
gyertyákat és aromaterápiás kellékeket kínáló boltban elárusító, polcfeltöltő. Aztán
jött a Covid – amit el is kaptam –, és megszűntek a munkalehetőségek. Az online oktatás különösen nehéz időszak volt. Ott
gyurakodtunk négyen a lakótársaimmal az

tek az Adáról érkezett Hadik ikertestvérek, Anett és Anikó, azt követően pedig a bihardiószegi
református kórus is. Felszólalásában Tőkés Attila házigazda lelkész
azt hangsúlyozta, hogy mennyi
minden összeköt minket a fizikai
határok és távolságok ellenére: vérünk, múltunk, nyelvünk, de legfőképp hitünk. A bihari település
küldöttsége nem először jár Nyárádszeredában, ugyanis már régi
kapcsolatai vannak a jobbágyfalvi
férfikarral, a tavaly egy röpke találkozásra betértek a szeredai gyülekezetbe is, de húsz évet kellett várni
arra, hogy ismét hallhassa egymás
prédikációját a két lelkész, akik két
évtizede együtt léptek ki a kolozsvári protestáns teológiai intézet kapuján, ahol addig tanultak.
Lapunknak Bara László lelkész
is megerősítette: nemcsak a kórustalálkozó miatt érkeztek, hanem
azért is, hogy a régi jó kapcsolatokat megújítsák, felerősítsék, hiszen
két olyan esztendő van mögöttünk,
amikor a találkozások korlátozva
voltak, nekik pedig hiányoztak a
szeredai és jobbágyfalvi testvérek,
barátok, ismerősök. Ezért örömmel
éltek a találkozás lehetőségével,
hogy „hitben erősítsük egymást, és
építsünk egy olyan közös jövőt,
amely több ilyen találkozásra ad
majd lehetőséget”.

angliai otthonunk nappalijában, hogy valahogy elférjenek egymás mellett, a földön a
rajzlapjaink.
Helga végigjárta az egyetemi éveket, de
egy vizsgáját többszöri próbálkozásra sem
sikerült letennie. Édesanyja kérésére ezt hazatérése után sokáig titkolta a rokonok, ismerősök előtt, de egyre gyűlt benne a
feszültség, és végül mindenkinek elmondta az
igazat.
– Az angliai életemből főleg az ott hagyott
barátokat hiányoltam. Sokáig elveszve éreztem magam itthon, de aztán megértettem,
hogy nincs vége a világnak, továbbra is van
miért reggel felkelni. Újra rajzolni, festeni
kezdtem, és besegítettem bútorkészítő édesapámnak a modellek megtervezésében. Tavaly tavasszal indult egy tetoválótanfolyam
Marosvásárhelyen. A tetoválás régi álmom
volt, így – bár a családom nem lelkesedett az
ötlettől – jelentkeztem. A tanárom egyik kliense szintén szakmabeli, Kolozsváron van a
szalonja, és miután küldtem neki a rajzaimból, felvett tanoncnak. Hétvégente azóta is
nála dolgozom. Sikerült kivívni a bizalmát,
így most már a saját ötleteimre, megoldásaimra is nyitott. Olyanok vagyunk a kollégámmal és a főnökömmel, mint egy család. Úgy
érzem, itt megtaláltam a helyem, a szabadságom. Ahogy most már itthon is. Ennél
többre a jövőben sem vágyom. Csak érezni
szeretném, hogy szükség van rám, és tartozom valahova.
Néztem a konyhaszekrény szélén törökülésben elhelyezkedett fiatal nőt, és arra gondoltam, olyan, mint egy összecsukott
szárnyakkal is repülésre kész madár. Kicsit
a vendégház falára festettekhez hasonló,
mégis más. Olyan, aki csak pillanatra pihen
meg egy nagyobb fal láttán, és merészen, kitartóan elüldögél a végtelen peremén.
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Több mint 400 millió euróval támogatják
a kis- és középvállalkozásokat

Összesen 59,69 millió euró de
minimis
támogatást
és
358,14 millió euró állami támogatást kaphatnak a 4.1.1.es kiírás keretében a mikro-,
a kis- és a közepes vállalkozások. Az erről szóló sürgősségi
kormányrendeletet
csütörtöki ülésén fogadta el a
kormány.

Szerkesztette: Benedek István

Csökkenő import és kitermelés

Románia 802.800 tonna kőolaj-egyenértékű (tonne of oil
equivalent – toe) földgázt importált 2022 első négy hónapjában, ami 6,1 százalékkal
(51.900 toe) kevesebb a tavalyi év azonos időszakában behozott mennyiségnél – derül
ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) összesített adataiból.

A kitermelt földgázmennyiség
2,376 millió tonna kőolaj-egyenértéket tett ki, ami szintén 6,1 százalékkal (153.700 toe) kevesebb a
tavaly január és április között regisztrált volumennél.

Az országos előrejelzési bizottság az idei földgázkitermelést 7,45
millió, az importált mennyiséget
pedig 2,33 millió tonna kőolajegyenértékre becsüli, ami 1,9 százalékos növekedést, illetve 19,6
százalékos csökkenést jelentene
2021-hez viszonyítva.
Románia 2019–2030 közötti időszakra vonatkozó energetikai stratégiája értelmében az ország
földgáztermelése 2025-ben éri el a
132 terawattórás (TWh) csúcsot a
fekete-tengeri kitermelésnek köszönhetően, 2030-ra 96 TWh-ra,
2050-re pedig 65 TWh-ra csökken.
(Agerpres)

Felmérés: a romániaiak
leginkább a gazdasági válságtól
és a háborútól tartanak
A romániaiak több mint háromnegyede tart attól, hogy a
gazdasági válság, kétharmada
pedig attól, hogy a háború veszélybe sodorhatja anyagi biztonságát – derült ki egy friss
felmérésből, amelyet kedden
ismertetett a Hotnews.ro hírportál.

Az IRES közvélemény-kutató intézet a romániai biztosítótársaságokat tömörítő szakmai szövetség
(UNSAR) megbízásából májusban
végzett telefonos kutatást a pénzügyi kockázatokról és biztosítási
kultúráról a romániai lakosság körében.
A megkérdezettek 76 százaléka
mondta azt, hogy anyagi helyzetének
alakulása szempontjából aggasztónak tartja a gazdasági válság lehetőségét. A válaszadók 68 százaléka tart
az infláció, 64 százaléka pedig a háború következményeitől, 61 százaléka egy autóbalesettől vagy egy

tűzvésztől, 57 százaléka pedig egy
újabb világjárványtól vagy egy családtag megbetegedésétől.
A felmérésben részt vevők 36
százalékát „nagyon nagy”, 17 százalékát „nagy”, 31 százalékát „bizonyos” mértékben érintette idén az
infláció, 16 százalékuk pedig azt állította, hogy kis mértékben vagy
egyáltalán nem érzékelte a pénzromlást. A megkérdezettek 27 százaléka állította azt, hogy nőtt, 19
százaléka pedig azt, hogy csökkent
a jövedelme az év folyamán, 53
százalékuk bevétele nem változott.
A gazdasági helyzet dacára a tavalyi felméréshez képest kétszer
annyian, a megkérdezettek 39 százaléka jelezte: reméli, hogy idén
többet fog tudni félretenni, 60 százalékuk azonban nem lát esélyt
erre. Tíz válaszadó közül négy
megtakarításait a bankokra bízná,
25 százalékuk pedig ingatlanba fektetné pénzét. (MTI)

„A koronavírus-járvány miatt
nagyon sok mikro-, kis- és közepes
vállalkozás került nehéz helyzetbe.
Feladatunk, hogy segítsük őket a
talpra állásban. Ezzel a pályázati
lehetőséggel támogatni akarjuk
őket abban, hogy ilyen nehéz körülmények között is folytatni tudják tevékenységüket” – mondta
Hegedüs Csilla, az Európai Projektek és Beruházások Minisztériumának államtitkára. A pályázaton
olyan vállalkozások vehetnek
részt, amelyek a járvány által leginkább sújtott ágazatokban, pél-

dául a feldolgozóipar, az építőipar,
a nagy- és kiskereskedelem, gépjárművek és motorkerékpárok javítása, szállítás és raktározás,
oktatás, egészségügy, vendéglátóipar terén tevékenykednek. Az EUs forrásokból finanszírozott de
minimis támogatások értéke minimum 50.000 euró és maximum
200.000 euró, míg az állami támogatás értéke akár az 500.000 eurót
is elérheti. A de minimis támogatások esetében kiosztott források
összértéke 59,69 millió euró,
amelynek egy része állami költségvetési társfinanszírozás, másik
része a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó POC költségvetésből származik. A támogatás
értéke minimum 50.000 euró és
maximum 200.000 euró. A de minimis támogatások kedvezményezettjeinek becsült száma 1000
vállalkozás.
A felújításhoz szükséges beruhá-

zási támogatásokat állami támogatás formájában nyújtják. Az erre
nyújtott támogatás összértéke
358,14 millió euró, amelynek egy
része állami költségvetési társfinanszírozás, másik része a 2014–
2020 közötti időszakra vonatkozó
POC költségvetésből származik.
Az elnyerhető támogatás értéke
50.000 euró és 500.000 euró közötti értékben, a 2019-ben elért forgalom legfeljebb ötszöröse. Az
állami támogatásban részesülők
becsült száma 2000 vállalkozás.
A pályázati kiírás június végén
jelenik meg. A pályázatokat előreláthatólag augusztus 15-től lehet
majd benyújtani. A programmal
kapcsolatos részletek ezen a linken
érhetők el: https://mfe.gov.ro/guvernul-romaniei-a-adoptat-ordonanta-care-va-reglementa-acordare
a-granturilor-pentru-investitii/
(közlemény)

Az EU-tagországok pénzügyminiszterei nem
tudtak megegyezni a globális minimumadóról
Az Európai Unió tagországainak pénzügyminiszterei nem
tudtak megegyezése jutni a
15 százalékos globális minimumadóról, ugyanakkor elfogadták az eurócsoport
ajánlását, hogy Horvátország
csatlakozzon az euróövezethez január elsején, valamint
jóváhagyták a koronavírusjárvány utáni helyreállítást
segítő uniós alap lehívásához
szükséges lengyel nemzeti
tervnek az Európai Bizottság
általi értékelését – közölte az
Európai Unió Tanácsa pénteken.

Bruno Le Maire, a Tanács soros
elnökségét betöltő Franciaország
pénzügyminiszere a miniszterek
luxembourgi találkozóját követően
tartott sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a minimumadó tekintetében a kudarc ellenére a tárgyalók
előrehaladást értek el.
Közölte: továbbra is optimista
abban a tekintetben, hogy a tagországok hamarosan megoldást találhatnak a január elsején bevezetni
tervezett minimumadózást illetően.
Le Maire tájékoztatása szerint a
pénzügyminiszterek megállapodtak abban, hogy Horvátország szá-

mára engedélyezni kell az euró bevezetését január elsejétől az Európai Bizottság és az Európai
Központi Bank javaslata alapján.
Ez a folyamat azzal zárul majd,
hogy az Európai Unió Tanácsa az
Európai Parlamenttel és az Európai
Központi Bankkal folytatott konzultációt követően, várhatóan még
júliusban három, az euró horvátországi bevezetéséhez szükséges
jogszabályt fogad el. Továbbá
megállapítják azt az árfolyamot,
amelynek alapján 2023. január elsején a kuna euróvá konvertálódik.
Az Európai Központi Bank
(EKB) 2020 júliusában vette fel
Horvátország devizáját az „euróövezet előszobájának” tartott
ERM-2 árfolyam-mechanizmusba.
A jelenleg 19 országot tömörítő
euróövezet utoljára 2015-ben bővült, amikor Litvániában bevezették az eurót.
Bruno Le Maire közölte továbbá, hogy a miniszterek jóváhagyták Lengyelország nemzeti
tervének az Európai Bizottság általi értékelését. A finanszírozás lehetővé teszi Lengyelországnak,
hogy előmozdítsa gazdaságának
helyreállítását, valamint finanszírozza a zöld és digitális átállást –
közölte.

Lengyelország a terve szerint a
35,4 milliárd euró összegű teljes
előirányzatának 42,7 százalékát
fordítja majd éghajlat-politikai célkitűzéseket támogató intézkedésekre. A terv a tengeri
szélerőműveknek nyújtandó jelentős finanszírozást, valamint a tengeri
és
szárazföldi
szélerőműparkok építését megkönnyítő szabályozási keretben
végrehajtandó kulcsfontosságú
módosításokat foglal magában. A
terv végrehajtásával várhatóan támogatni fogják továbbá az épületek energiahatékonysági célú
felújítását, a vasúti és autóbuszos
közlekedés korszerűsítését, a közúti közlekedés javítását és a zöld
hidrogéntechnológiák fejlesztését.
Lengyelország a terve szerint a
teljes előirányzatának 21,3 százalékát fordítja majd a digitális átállást támogató intézkedésekre. Ez
egyebek között a nagy sebességű
internethez való egyetemes hozzáférés biztosítására, a közszolgáltatások digitalizációjára, az iskolák
informatikai berendezéseinek korszerűsítésére, valamint a digitális
készségek és a kiberbiztonság fejlesztésére irányuló beruházásokat
foglal magában. (MTI)

Részesedést vásárolt a burgaszi kikötőben
a Három Tenger Kezdeményezés Alap
A Három Tenger Kezdeményezés Befektetési Alap jelentős
részesedést vásárolt a bolgár
Advance Properties OOD befektetési társaságtól a bulgáriai
Burgasz
kikötőjét
üzemeltető BMF Port Burgas
EAD-ban – tájékoztatta hétfőn
közleményben a Három Tenger Kezdeményezés rigai üzleti fóruma az MTI-t.

A befektetés jól illeszkedik az
alap azon céljához, hogy javítsa a
„háromtengeri régió” (Trimarium)
összeköttetését Közép-Ázsiával és
a Közel-Kelettel. A mostani befektetés az alap (Three Seas Initiative
Investment Fund, „3SIIF”) negyedik befektetése és első közvetlen
befektetése Bulgáriában.

A BMF Port Burgas jelentős lehetőséget kínál az alap számára,
hogy a kikötő hosszú távú növekedését a kapacitás és a képességek
bővítését célzó jelentős további beruházásokkal támogassa. A tervezett
beruházások között szerepel a meglévő kikötőhelyek bővítése, új kikötőhelyek építése, a létesítmények
további korszerűsítése és az új típusú rakományok kezelésének lehetővé tétele. A BMF Port Burgas
hosszú távú fejlesztése a Bulgáriában és régióban meglévő és tervezett ipari termelési kapacitást
szolgálja.
A burgaszi kikötő közvetlen vasúti és közúti összeköttetések révén
a legfejlettebb és leginkább iparo-

sodott bolgár városok, Szófia és
Plovdiv elsődleges tengeri kapujaként is szolgál. A beruházás az infrastrukturális
hiányosságok
csökkentésével erősíti az uniós integrációt, és az összeköttetések javításával és a kikötő kapacitásának
növelésével szélesebb körű gazdasági előnyöket biztosít a régió számára.
Az alap kizárólagos befektetési
tanácsadója, az Amber Infrastructure Group igazgatója, Christian
Roy a tranzakcióról elmondta, hogy
„a kikötő további fejlesztése és folyamatos korszerűsítése kulcsszerepet fog játszani a Három Tenger
Régió délkeleti részén a közlekedési infrastruktúra hiányosságainak

pótlásában, miközben szélesebb
körű gazdasági előnyöket biztosít
Bulgária és a régió számára.”
A Három Tenger Kezdeményezés az Adriai-, a Balti- és a Feketetenger között fekvő 12 ország, az
Európai Unió tagállamainak közös
kezdeményezése a régió kereskedelmi kapcsolatainak a kiterjesztése
érdekében. Az együttműködésben
Ausztria, Bulgária, Csehország,
Észtország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Románia, Szlovákia és
Szlovénia vesz részt.
Az alap 2020 márciusa óta számos befektetést hajtott végre: a Cargounit, Lengyelország vezető
mozdonylízing-üzletágának felvásárlása; a Baltikum legfejlettebb

Tier 3/Tier 4 adatközpontja építésének finanszírozása az észtországi
Greenergy Data Centersbe történő
befektetés révén; valamint az Eneryben való többségi részesedés megszerzése,
amely
megújuló
energiaforrások fejlesztője a régióban.
Az Advance Properties OOD a
egyik legnagyobb bolgár privát befektetési társaság. Diverzifikált
portfóliója elsősorban gyógyszeripari, hajózási, kikötőüzemeltetési,
valamint ingatlanbefektetéseket tartalmaz. Az Advance Properties
OOD megtartja többségi részesedését a burgaszi kikötőben az alap befektetését követően is. A tranzakció
lezárása a szokásos felügyeleti jóváhagyáson múlik. (MTI)
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David Popovici világbajnok
David Popovici történelmet
írt hétfőn, a budapesti Duna
Arénában zajló úszó-világbajnokság harmadik versenynapján.

A férfi 200 méter gyorson a
mindössze 17 esztendős román
úszó diadalmaskodott, aki – akárcsak a vasárnapi elődöntőben –,
ezúttal is juniorvilágcsúcsot úszott,
ráadásul csak hajrában „maradt le“
a német Paul Biedermann 2009-es,
cáparuhás világrekordjától. Popovici – aki 17
évesen és 278 naposan a
szám történetének második legfiatalabb győztese
lett Tim Shaw után, aki
1975-ben 17 esztendősen és 256 naposan diadalmaskodott
–
a
sportág történetének első
férfi román világbajnoka
lett.
Női 1500 méter gyorson az amerikai Katie
Ledecky hatalmas fölénnyel diadalmaskodott
– közel 15 másodpercet
vert a másodikként célba
nyúló 16 éves honfitársára, Katie Grimesra – ,
pályafutása során negyedik alkalommal nyerte

meg ezt a számot, és immár 17szeres világbajnok, azaz egyetlen
siker választja el az örökrangsor
második helyén álló honfitársától,
Ryan Lochtetól. A 25 esztendős,
hétszeres olimpiai bajnok Ledecky
ezzel az amerikai úszósport történetének 100. női aranyérmét szerezte.
Női 100 méter háton az amerikai
Regan Smith szoros csatában védte
meg címét.

Női 100 méter mellen a 17 éves
Benedetta Pilato nyert, ezzel minden idők legfiatalabb olasz aranyérmese lett, Novella Calligaris
rekordját adta át a múltnak, aki
1973-ban 18 esztendősen nyert
800 méter gyorson.
A nap legjobb eredményét a
szintén olasz Thomas Ceccon
úszta, aki 100 méter háton világcsúcsot döntve diadalmaskodott.

Eredményjelző

Verstappen győzött Kanadában
sodszor is a bokszba hajtott friss
abroncsokért, egy körrel később
pedig Hamilton is letudta a második kerékcseréjét. Ekkor Sainz újfent az élen állt, majd Cunoda Juki
(Alpha Tauri) ritkán látható módon
hibázott, a bokszutcából kihajtva a
falnak ütközött, a versenybíróság
pedig pályára küldte a biztonsági
autót. Sainz azonnal a bokszba hajtott, aztán Verstappen mögé tért
vissza a pályára, a safety car pedig
az 55. körben engedte el a mezőnyt, a dobogós pozíciókban
ekkor Verstappen, Sainz, Hamilton
volt a sorrend.
Az újraindításnál Verstappen az

A Veszprém kikapott
a Kieltől a bronzmeccsen

A Telekom Veszprém 34–34-es
rendes játékidőt követően hétméteresekkel kikapott a német THW
Kiel csapatától a férfikézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjének vasárnapi bronzmérkőzésén. A
magyar csapat tizedik alkalommal
szerepelt a kölni tornán, háromszor
volt második, nyernie még nem sikerült.
A hosszú szezon, illetve a szombati elődöntő okozta fáradtság
mindkét csapaton meglátszott, az
első tíz percben jó megoldások, kapusbravúrok és hibák váltották egymást. A 13. percben pályára lépett
Lékai Máté, aki a bajnoki döntő
múlt szombati visszavágóján, valamint a BL-elődöntőben sem játszott. Kisvártatva a 19 éves Lukács
Péter is beállt, és mindketten góllal
segítették csapatukat.
A Magyar Kupa-címvédő a 11.
percben vezetett először két találattal, majd egy 4-0-s sorozat végén a
23. percben már három volt közte.
Felállt védőfallal szemben mindkét
együttesnek voltak nehézségei, de a
gyors ellenakciók végén szinte mindig eredményesek voltak. A Veszprém az első félidő utolsó 11
percében csak két gólt kapott, viszont hetet lőtt, így a szünetben 1814-re vezetett. Rodrigo Corrales
negyvenszázalékos hatékonysággal
védett az első felvonásban.

Momir Ilic vezetőedző a második
félidőben is forgatta csapatát, variálta a játékosokat, a posztokat és a
felállást. A németek többször is
visszazárkóztak kétgólos hátrányra,
és miután tovább fokozták a tempót, az ötvenedik percben egyenlíteniük is sikerült (30-30). A Kiel
egyre hatékonyabban védekezett,
kapusának lecserélésével létszámfölényben támadott, és a 19. percet
követően visszavette a vezetést. A
veszprémiek támadójátéka megakadt, Niklas Landin parádézott az
ellenfél kapujában, még Petar Nenadic büntetőjét is kivédte.
Ilic nem kért időt, csapata ennek
ellenére megrázta magát, fordított.
Majd 74 másodperccel a vége előtt
a játékvezetők érvénytelenítették
Andreas Nilsson gólját, visszaadták
a labdát a Kielnek, amely kapott
egy hétméterest is. Ezt Niclas Ekberg értékesítette, és már csak
három másodperc volt hátra, amikor a magyar együttes is büntetőhöz
jutott. Kentin Mahé belőtte, így a
rendes játékidő 34-34-es döntetlennel zárult, és a bronzéremről hétméterespárbaj döntött.
Gasper Marguc és Rasmus Lauge
Schmidt lövését Niklas Landin kivédte, Omar Jahja a keresztlécre
bombázott, és bár Miha Zarabec kísérletét Vladimir Cupara hárította,
ez nem volt elég a bronzérem megszerzéséhez.

Jegyzőkönyv

Férfiak:
* 200 m gyors, világbajnok: David Popovici (Románia) 1:43.21 perc, 2. Hvang Szun Vo (Koreai
Köztársaság) 1:44.47, 3. Tom Dean (Nagy-Britannia) 1:44.98
* 100 m hát, világbajnok: Thomas Ceccon (Olaszország) 51.60 másodperc – világcsúcs, 2. Ryan
Murphy (Egyesült Államok) 51.97, 3. Hunter Armstrong (Egyesült Államok) 51.98
Nők:
* 1500 m gyors, világbajnok: Katie Ledecky (Egyesült Államok) 15.30.15 perc, 2. Katie Grimes
(Egyesült Államok) 15:44.89, 3. Lani Pallister (Ausztrália) 15:48.96
* 100 m hát, világbajnok: Regan Smith (Egyesült Államok) 58.22 másodperc, 2. Kylie Masse (Kanada) 58.40, 3. Claire Curzan (Egyesült Államok) 58.67
* 100 m mell, világbajnok: Benedetta Pilato (Olaszország) 1:05.93 perc, 2. Anna Elendt (Németország) 1:05.98, 3. Ruta Meilutyte (Litvánia) 1:06.02

A címvédő és a világbajnoki
pontversenyt vezető Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája diadalmaskodott
a
vasárnapi
Forma–1-es Kanadai Nagydíjon,
ezzel növelte előnyét az összetettben. A 24 éves Verstappen F1-es
pályafutása 150. futamán az idei
hatodik, egyben karrierje 26. futamgyőzelmét aratta Montrealban.
A második helyen Carlos Sainz
Jr., a Ferrari spanyol versenyzője
ért célba, míg a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes
brit pilótája harmadikként végzett.
A rajtnál Verstappen magabiztosan tartotta meg a vezető pozíciót,
másodiknak Fernando Alonso (Alpine), harmadiknak pedig Sainz
sorolt be, de rövidesen megelőzte
honfitársát, és feljött másodiknak.
A kilencedik körben Sergio Pérez
(Red Bull) műszaki probléma
miatt feladni kényszerült a futamot, ekkor virtuális biztonsági
autós szakaszt rendelt el a versenybíróság. Ez alatt az idő alatt többen
is, köztük az élen száguldó Verstappen, letudták az első kerékcseréjüket. A vezetést Sainz vette át,
mögötte Alonso, valamint a harmadik helyre visszatérő Verstappen
haladt.
Kisvártatva Verstappen visszavette az éllovas pozíciót, miután
előbb megelőzte Alonsót, majd
Sainz a bokszba hajtott új gumikért. Hamarosan Alonso a harmadik pozíciót is elveszítette,
Hamilton ugyanis simán lehagyta.
A 19. rajtkockából startoló Charles
Leclerc (Ferrari) a 30. körben már
hetedik volt, aztán hatodiknak jött
fel, mivel Alonso autóján is kerekeket cseréltek.
A 43. kör végén Verstappen má-
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élen maradt, de Sainz hamarosan
üldözőbe vette, és támadni próbálta. Az utolsó előtti körben a spanyol nagyon közel került a holland
Red Bulljához, de kulcsfontosságú
pillanatban hibázott, nem tudott
megfelelően kigyorsítani, így nem
veszélyeztethette Verstappen diadalát.
Leclerc végül az utolsó előtti
helyről rajtolva ötödikként ért
célba, így 10 pontot szerzett, de a
hátránya már 49 pont az élen álló
Verstappennel szemben.
A világbajnoki idény két hét
múlva Silverstone-ban, a Brit
Nagydíjjal folytatódik.

Eredményjelző

Forma–1-es Kanadai Nagydíj, Montreal (70 kör, 305,270 km)
* a pontszerzők: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull)
1:36:21.757 óra, 2. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 0.993 másodperc hátrány, 3. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 7.006 mp h.,
4. George Russell (brit, Mercedes) 12.313 mp h., 5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 15.168 mp h., 6. Esteban Ocon (francia,
Alpine) 23.890 mp h., 7. Fernando Alonso (spanyol, Alpine)
24.945 mp h., 8. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 25.247 mp h.,
9. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 26.952 mp h., 10. Lance
Stroll (kanadai, Aston Martin) 38.222 mp h.
* leggyorsabb kör: Sainz (1:15.749 perc, 63. kör)
* pole-pozíció: Verstappen

A vb-pontversenyek állása

* versenyzők: 1. Verstappen 175 pont, 2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 129, 3. Leclerc 126, 4. Russell 111, 5. Sainz 102, 6.
Hamilton 77, 7. Lando Norris (brit, McLaren) 50, 8. Bottas 44, 9.
Ocon 39, 10. Alonso 22, 11. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri)
16, 12. Kevin Magnussen (dán, Haas) 15, 13. Daniel Ricciardo
(ausztrál, McLaren) 15, 14. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 13, 15. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 11, 16. Csou 3, 17.
Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 3, 18. Stroll 3 p.
* csapatok: 1. Red Bull 304 pont, 2. Ferrari 228, 3. Mercedes
188, 4. McLaren 65, 5. Alpine 61, 6. Alfa Romeo 47, 7. Alpha Tauri
27, 8. Aston Martin 16, 9. Haas 15, 10. Williams 3 p.

Kézilabda Bajnokok Ligája, a 3. helyért: THW Kiel (német) – Telekom Veszprém 34-34 (14-18) – hétméteresekkel: 3-1
Köln, 20.600 néző, vezette: K. Gasmi, R. Gasmi (franciák).
Gólszerzők: Bilyk 7, Wiencek, Zarabec 6-6, Ehrig 5, Duvnjak 4,
Ekberg 3, Dahmke 2, Reinkind 1, illetve Jahja 8, Nilsson 7, Mahé 6,
Marguc, Lékai 3-3, Maqueda, Lauge 2-2, Nenadic, Lukács, Ilic 1-1.
Lövések/gólok: 63/37, illetve 54/35.
Gólok hétméteresből: 7/6, illetve 6/3.
Kiállítások: 4, illetve 8 perc.

Eredményjelző

Kézilabda Bajnokok Ligája, négyesdöntő (Köln):
* elődöntő: Lomza Vive Kielce (lengyel) – Telekom Veszprém 3735 (16-18), THW Kiel (német) – Barcelona (spanyol) 30-34 (18-19)
* a 3. helyért: THW Kiel – Telekom Veszprém 34-34 (14-18) – hétméteresekkel: 3-1
* döntő: Barcelona – Lomza Vive Kielce 32-32 (14-13, 28-28,
30-29) – hétméteresekkel: 5-3

A Barcelona az első kölni
címvédő a kézilabda BL-ben

A Barcelona megvédte címét a
kézilabda Bajnokok Ligájában, miután a döntetlenre végződött rendes
játékidő és hosszabbítás után hétméteresekkel legyőzte a lengyel
Lomza Vive Kielcét vasárnap a
kölni döntőben.
A férfi BL-ben legutóbb a – már
nem létező – spanyol Ciudad Real
tudta megvédeni címét, de miután a
2008-as sikerét egy idénnyel később megismételte, bevezették a négyes
döntős
végjátékot
a
legrangosabb európai kupasorozatban, és Kölnben még egyetlen csapatnak sem jött összes a címvédés,
egészen mostanáig.
A két csapat azonos csoportban
szerepelt a mostani idényben, és a
Kielce hazai pályán (29-27), illetve
idegenben (32-30) is győzni tudott.
Jobban kezdett a Barcelona, pontosabb játékkal 5-2-re meglépett,
még a 18. percben is három találattal vezetett. Öt perccel később, 1210-nél még nem lehetett sejteni,
hogy ekkor van utoljára kétgólos
különbség a csapatok között. A lengyelek egyre higgadtabbak és haté-

konyabbak lettek, így a 25. percben
egyenlítettek (12-12), a szünetben
pedig 14-13 volt az állás.
A második félidő elején a Kielce
1-0 után ismét vezetett, és mivel továbbra is sokszor vezettek rendezetlen védelem ellen gyors akciókat a
csapatok, a megszokottnál több találat született. Több mint tíz percen
át felváltva estek a gólok, a Kielce
előnybe került, de a címvédő rendre
egyenlített, majd a spanyolok 12
másodperc alatt fordítottak. Egy
labdaszerzés után az utolsó percben
a kétgólos különbségért támadhatott
a Barcelona, ám Dika Mem hibázott, a túloldalon Arcem Karalek az
utolsó másodpercben betalált, így
kétszer öt perc hosszabbítás következett.
A ráadás második felében a lengyelek visszavették a vezetést, de
megtartani nem tudták, ellenfelük
egyenlített, így a bronzérem után az
arany sorsa is hétméteresekkel dőlt
el. Gonzalo Pérez de Vargas kivédte
honfitársa, Alex Dujshebaev lövését, és mivel más nem hibázott, a
Barcelona győzött.

Jegyzőkönyv
Kézilabda Bajnokok Ligája, döntő: Barcelona (spanyol) – Lomza Vive
Kielce (lengyel) 32-32 (14-13, 28-28, 30-29) – hétméteresekkel: 5-3
Köln, 20.600 néző, vezette: Gubica, Milosevic (horvátok).
Gólszerzők: Gómez 9, Mem, N’guessan 5-5, Arino, Fernández 33, Richardson 2, Janc, Thiagus Petrus, Makuc, Langaro, Fabregas
1-1, illetve Vujovic, A. Dujshebaev, Kules, Moryto, Karalek, D. Dujshebaev 4-4, Sicko 3, Tournat, Nahi 2-2, Karacic 1.
Lövések/gólok: 56/37, illetve 55/35.
Gólok hétméteresből: 10/10, illetve 8/7.
Kiállítások: 6, illetve 8 perc.
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Jelentkezni június 30-ig lehet
Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Gyermekek és fiatalok felvilágosítása

A Bonus Pastor Alapítvány július 7-10. között 4 napos terápiás programot szervez férfi
és női szenvedélybetegeknek
és hozzátartozóknak Szentkatolnán.

Biztonságos vakációzást!
Pálosy Piroska

A program célja az absztinencia
megkezdése, információszerzés a
függőséggel kapcsolatban, terápiás
terv elkészítése, önismeret. Ezeket
a célokat csoportfoglalkozások,
workshopok, személyes tanácsadás,
igei csendességek, valamint fölépült szenvedélybetegek élettörténeteinek meghallgatása által érik el.
A csoportfoglalkozások segítenek a
függőséggel való szembenézésben,
az önismeretben. A workshopokon
információkat lehet szerezni a füg-

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség megelőzési és felvilágosító akciókat tervez, a
nyári szünidő biztonságos eltöltésére is összpontosítva. A
múlt hét végén Marosvásárhelyen és a megye több településén kiskorúakat, tinédzsereket és fiatalokat szólítottak meg, a tájékoztatással
a nyári vakáció idején táborokban, fesztiválokon, kirándulások
alkalmával
a
szabadidő biztonságos eltöltésére figyelmeztették a különböző
korosztályú
vakációzókat.

A
szabadidő-központokban,
közterületeken a rendőrök több
korosztályt is megszólítottak, és
életkor szerinti tanácsokkal látták
el őket. A kisebbeket arra figyelmeztették, hogy a szüleiktől, nagyszüleiktől, testvéreiktől, a felnőtt
kísérőktől sose távolodjanak el, ha
ez mégis megtörténik, és eltévednek, vagy veszélyben érzik magukat, bátran kérjenek segítséget a
rendőröktől.
A nagyobb gyerekeket a megelőzésre és óvatosságra figyelmez-

Terápiás program
szenvedélybetegeknek
gőségről, társfüggőségről, ill. segítséget nyújtanak a diagnózisalkotásban és egy terápiás terv
elkészítésében. A felvétel előzetes
interjú alapján történik – tájékoztatott Deé Lukács Éva irodavezető.
Jelentkezni június 30-ig az alábbi
telefonszámokon lehet: Marosvásárhely: Bartha Éva – 0740-056691, McAlister Magdolna –
0742-653-331; Székelyudvarhely:
Geréb Tünde – 0751-226-906; Kolozsvár: Horváth Mária – 0744-237945, Szakács Előd – 0752-243-649;
Nagyvárad: Kocsis Tünde – 0747064-624; Szatmár: Puskás Csaba –
0744-539-213; Sepsiszentgyörgy és
környéke: Kozma Ferenc – 0757489-778. (sz.)

Csütörtökig várják a pályázatokat
Fotó: Maros Megyei Rendőrség

tették olyan esetekben, amikor
egyedül tartózkodnak otthon, illetve az utcán, de a közúti szabályok
betartására,
a
gyalogátkelőkön való fokozott elővigyázatosságra is. A csoportos kirándulásokon való elcsángálás is
külön fejezetet kapott a felvilágosító akciók keretében. Amennyiben
erdőben téveszt úti célt egy gyerek,
maradjon azon a helyen, ahol utol-

jára a csoporttal volt, és zajongjon,
ha tengerparton, akkor felnőtt segítségét kell kérni a szülőkhöz való
vissszajutáshoz. Nem árt, ha a kiránduló család vagy a csoport előre
kidolgoz egy tervet, egy közös találkahelyet arra az eshetőségre, ha
a családtagok vagy a csoport tagjai
elsodródnak, és nem találják egymást. Hasznos lehet az is, ha élénk
színű ruházati kiegészítőket hordanak a gyerekek, így távolról könynyebben
felismerhetők
a
tömegben.
A tinédzserekkel a látszat mögötti valóság témáit boncolgatták,
és arra próbáltak rávilágítani, hogy
a barátok befolyásolása nem mindig vezet a helyes útra. Esetükben
az alkohol és a tiltott tudatmódosító szerek használatának veszélyéről beszéltek. Az internet világában
pedig az intim fotók online továbbításának következményeire figyelmeztették a fiatalokat, akik
zsarolásnak, fenyegetésnek, lelki
traumának teszik ki magukat egy
apró, meggondolatlan gesztussal.

Tehetségtámogató program
A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány tizenhetedik alkalommal hirdette meg a MOL
Tehetségtámogató programot. A
programban kiváló eredményeket
elért fiatal sportolók és művészek
pályázhatnak eszközbeszerzésre
vagy versenyek, szakmai továbbképzések, táborok utazási és részvételi költségeinek megtérítésére.
A 8 és 18 év közötti pályakezdő
művészek és sportolók június 23-ig,
csütörtökig nyújthatják be online
pályázati kérelmüket A Közösségért
Alapítvány honlapján (www.kozossegert.ro). Pályázni egyénileg és
csoportosan is lehet. A pályázatnak

tartalmaznia kell az utóbbi másfél
évben elért eredményeket, a felkészítő tanár ajánlását, a jövőbeni
célok megfogalmazását és egy pályázati költségvetést. A 2022-es kiírás támogatási alapja 560.000 lej.
A 18 év feletti korcsoportban meghívásos alapon lehet pályázni.
A MOL Tehetségtámogató program keretében egy pályázó legtöbb
10.000 lej támogatást nyerhet a művészeti vagy sporttevékenységével
kapcsolatos utazási költségek fedezésére, illetve eszközbeszerzésre.
Részletes tájékoztató a www.kozossegert.ro és a www.molromania.ro honlapokon található. (szer)

Használt autók műszaki felmérése, azonosítása

RAR eXpert
A Román Gépjármű-bejegyzési Hivatal újabb szolgáltatásával biztosítékot nyújt,
miszerint a megvásárolni kívánt jármű eredeti, rendelkezik
a
gyártó
által
megállapított azonosítóval,
az elvégzett javítások pedig
megbízhatóak.

A Romániai Gépjármű-nyilvántartó egységeiben az ellenőrzésre
érkezett járművek közül tízből kettőnél azonosítási problémák kerülnek felszínre.

A legegyszerűbbektől, mint például olvashatatlan motorsorozat,
motorkód vagy a gyártói rendszám
hiánya, a legsúlyosabbakig, mint a
karosszéria-/alvázsorozat cseréje,
melyek megalapozott okot szolgáltatnak a használt autó forgalomba
való beíratásának az elutasítására.
Az azonosító elemek hiánya az
autó RAR-n történő végleges elutasításához és blokkolásához vezethet, általában az újbóli üzembe
helyezés lehetősége nélkül.
A RAR szakemberei felmérték,

Fotó: Gáspár András

Fotó: A Közösségért Alapítvány

mennyire kiszolgáltatottak az
ügyfelek a használt autók vásárlásakor, mivel könnyen becsaphatják
őket azok, akik rosszhiszeműen,
rejtett hibákkal, valótlan futásteljesítménnyel, vagy ami még roszszabb, azonosítási problémákkal
értékesítenek autókat. Ez utóbbi
olyan helyzetbe hozhatja a gyanútlan vásárlót, hogy nem használhatja a járművet, amelyet
megvásárolt. Ezért fontos a vásárlókban tudatosítani, hogy csak a
Romániai Gépjármű-bejegyzési
Hivatalban hitelesített ellenőrzést
követően fizessék ki a vételárat.
A műszaki értékelés többek között feltárhatja a szilárdsági szerkezet nem megfelelő javításait, vagy
bizonyos feltételek mellett a futásteljesítmény mutatóján végzett beavatkozásokat.
Ennek érdekében a RAR
021/9672-es központi telefonszámán vagy a www.rarom.ro honlap
főoldalán található RAR eXpert
gombra kattintva lehet időpontot
kérni – áll a RAR sajtóosztálya
által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben. (pálosy)

Június 23-ig lehet regisztrálni

Háztartási gépek
roncsprogramja
Június 17-én kezdődött a háztartási gépek roncsprogramjának első fordulója, amellyel
a lakosságot a nagy áramfogyasztású háztartási gépek lecserélésére
ösztönzik,
támogatva az energiatakarékos eszközök beszerzését.

A program újdonsága, hogy nem
lehet új televízióra cserélni a régit,
a lefoglalt értékjegyek felhasználására pedig az eddigi 15 nap helyett
hét nap áll rendelkezésre.
– Június 17–23. között lehet regisztrálni a programra, felhasználói
fiókot létesíteni.
– Az I. szakasz június 24-én reggel 10 órakor indul, és június 30-ig
vagy a támogatási keret kimerüléséig tart. Ebben a szakaszban mosógépekre, mosogatógépekre és
hűtőszekrényekre lehet értékjegyeket lefoglalni.

– A II. szakasz július 1-jén 10
órakor indul, és július 7-éig vagy a
támogatási összeg kimerüléséig
tart. Ebben a szakaszban laptopokra
és táblagépekre lehet értékjegyet lefoglalni.
– A III. szakasz július 8-án reggel
10 órakor indul, és július 14-éig
vagy a támogatási keret kimerüléséig tart. Ebben a szakaszban légkondicionáló
berendezésekre,
ruhaszárító gépekre és porszívókra
lehet értékjegyet igényelni.
A vásárlási utalványok értéke
megegyezik a tavalyiakéval: a
mosó- és mosogatógépek, légkondicionáló berendezések, hűtők, fagyasztóládák, ruhaszárító gépek
lecserélésére 400 lejes értékjegy,
porszívókra 200 lejes vásárlási utalvány, laptopokra 500 lejes utalvány,
táblagépekre pedig 300 lejes értékjegy jár. (pálosy)
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Az elektromos autó átvette a vezetést
Amikor megjelenik egy új
trend a piacon, a vásárlók először idegenkednek tőle. Nem
tudják, hogy valóban beválike, és ha igen, mikor lesz képes
hozni a megszokott szintet.
Arról nem is beszélve, hogy az
új technológiák az elején mindig sokkal drágábbak. Ennek
fényében az ár is sok vásárlót
elijeszthet.

18 országban végezte el a felmérést,
és összesen 13 ezer személy töltötte
ki. Így globálisnak nem mondható,
viszont preferenciákra egyértelműen lehet következtetni belőle. Az
eredmények alapján elektromos
autót legszívesebben az olaszok
vennének, ott a lakosság 73%-a
mondta azt, hogy ha most kellene
gépjárművet vásárolnia, akkor ez
elektromos lenne. A dobogó másoPont így nézett ki a helyzet az dik fokán Kína, míg a harmadikon
elektromos autóknál is. Az elején Dél-Korea áll, 69 és 63%-kal. A vilsokan nem látták benne a jövőt, folyamatosan gondot jelent a hatótáv,
a töltési idő és a töltőhálózat-infrastruktúra. Ezenkívül megjelenésükkor az elektromos autók sokkal
drágábbak is voltak, mint a hagyományos belső égésű motorral szereltek. Azonban az elektromos
autók „furcsasága” mostanra megszűnt, és az EY Mobility Consumer
Index felmérése alapján globális
szinten az új autót vásárlók több
mint fele már tisztán elektromos
vagy valamilyen környezetbarát
gépjárművet vásárolna. Ez az arány
azt jelenti, hogy két év alatt 22%kal nőtt azoknak az aránya, akik lemondtak a tisztán benzines vagy
dízel személygépkocsikról.
A felmérés készítői a koronavírus-járvány kitörése óta foglalkoznak az autóvásárlási trendekkel. A
mostani jelentésükből kiderül, hogy Kézi váltó, illusztráció
az utazott kilométerek még mindig lanyautók Ausztráliában és az
elmaradnak a Covid előtti időkhöz Egyesült Államokban vonzók a legképest – ami egyrészt annak is be- kevésbé, legalábbis a 38, valamint
tudható, hogy a világ egyes orszá- a 29%-os szavazati arány alapján.
gaiban jelenleg is tombol a
Külön érdekesség, hogy a viljárvány –, viszont azok száma, akik lanyautókra hajlók 88%-a lenne
fontosnak tartják a személyes mohajlandó többet fizetni, sőt 35%-uk
bilitást, azaz a saját autót, egyre
még egy 20% fölötti prémiumot is
emelkedik. Közülük 52% vallotta
azt, hogy amennyiben most vásá- fizetne egy elektromos autóért, torolna autót, valamilyen környezet- vábbá az elektromos autót birtokbarátabb modellt venne, vagyis lóknak már csak a 27%-a aggódik a
hibridet, plug-in hibridet vagy tisz- hatótáv miatt. Természetesen ebben
tán elektromos autót. Ezek közül az is közrejátszik, hogy az évek
utóbbi népszerűsége nőtt nagyob- során kiugróan megnőtt az autók
bat, míg az előbbi kettőé inkább hatótávja, illetve a fejlettebb országokban már töltőállomást sem
stagnál.
Az EY Mobility Consumer Index nehéz találni.

Az autóvásárlási trendek alakulása

Vége a kézi váltós Mercedeseknek
Vannak olyan technológiák, amelyek áldozatul esnek az időnek és a
fejlődésnek. A telefonok esetében jó
példák erre a gombos készülékek,
melyek mára teljesen eltűntek. Az
autók esetében is számos példát lehetne hozni, kezdve a kurblis ablaktól a kazettás lejátszókon át egészen
a pótkerékig. Most pedig úgy fest,
hogy szép lassan a kézi váltótól is
el kell búcsúznunk.
A Mercedes a napokban jelen-

Nissan-logó

Forrás: Wikipédia

még jobb – fogyasztást tudnak elérni.
Az egyszerűségnek és az olcsóságnak pedig a kötelező biztonsági
rendszerek vetettek véget, mint például az automata vészfék. Ennek a
működéséhez
elengedhetetlen,
hogy az elektronika kioldhassa a
kuplungot, hiszen másképpen ma-

Forrás: totalcar.hu

tette be, hogy jövőtől kivezeti a manuális váltót a kínálatból, mert nem
éri még tovább fejleszteni. Ha egy
kicsit jobban belegondolunk, akkor
a döntés valójában nem is meglepő.
A kézi váltót főként az egyszerűsége és a hatékonysága miatt szerették az emberek. Viszont mostanra
már egyik szempontból sem maradt
meg a korábbi előnye. A hatékonyság tekintetében már azóta nincs
különbség, amióta megjelentek az
elektronikavezérelt, soksebességes
automaták. Ezek az új mechanizmusok az ideálishoz közeli fokozatban tudják tartani a váltót, így
hasonló – vagy egyes esetekben

Forrás: EY Mobility Consumer Index

nuális váltóval szerelt autók esetén
a gépjármű lefullad. Viszont ez a kioldó rendszer drágábbá és bonyolultabbá tette a kézi váltókkal
szerelt autókat.
Az a tény, hogy a Mercedes kivezeti a manuális váltót, nem olyan
égbekiáltó veszteség, hiszen mostanra már csak a kisebb, elsőkerékmeghajtású
típusok
egyes
változataiban volt fellelhető, mint
például az A, B és CLA osztályokban. Három típus néhány változatáért pedig nem éri meg fenntartani és
fejleszteni ezt a váltót, különösen
annak fényében, hogy ezen típusok
eladásának egy részét szintén az automata váltós változatok adják.
Azonban nem a Mercedes az
egyetlen, amelynek a választékából
egyre inkább eltűnnek a manuális
modellek. A Mini is nemrég jelentette be, hogy egy darabig nem készül kézi váltós típus. Azzal
magyarázta a döntést, hogy a félvezetők és más alkatrészek hiánya
miatt így tudja optimalizálni a gyártást. Az már egy másik kérdés, hogy
vissza fog-e térni valaha a kézi
váltó a városi kisautóba. De más
gyártóknál is látványosan csökken
a manuális váltóval szerelt modellek aránya, annak ellenére is, hogy
ők még nem jelezték egyértelműen
a szakítást a megoldással, ahogy a
Mercedes tette.
Az is a manuális váltó ellen szól,
hogy 2035-től nem lehet belső

égésű motorral szerelt új autót forgalmazni egyes piacokon. Az elektromos hajtáshoz pedig nem lehet
hozzáilleszteni a kézi váltót. Ez
pedig szintén arra ösztönözheti a
gyártókat, hogy szép lassan engedjék el ezt a technológiát.
A Nissan is komolyan érzi
az autóhiányt
Minden gyártó megérzi a félvezetők, illetve a különböző alkatrészek hiányát. Így kénytelenek más
megoldáshoz folyamodni, hogy bevételre tegyenek szert. Az Egyesült
Államokban a Nissan is belefog
abba a projektbe, amelynek keretein
belül külsős használt autókat fognak értékesíteni a márkakereskedésekben. Nem a Nissan az első,
amely ezzel a stratégiával próbálkozik, a Ford egy ideje már alkalmazza ezt a módszert, és a General
Motors is hamarosan elindít valami
hasonlót.
A márka egyik szóvivője úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi helyzetben muszáj más alternatívákat is
keresni. Amennyiben kielégítő
lenne az újautó-készletük, nem próbálkoznának ezzel a technikával, viszont a jelenlegi helyzetben szinte
kötelező.
Azonban nem egy egyszerű autókereskedési modellről van szó. A
Nissan egy 84 pontból álló ellenőrzési listát dolgozott ki, amit minden
külsős modellen elvégeznek. Ezért
cserébe féléves vagy 6000 mérföldes garanciát adnak az adott autóra.
A gyártó saját típusai esetén teljesen
más a helyzet, ott egy sokkal komolyabb, 167 pontból álló lista van,
amiért cserébe a garancia is teljesen
másképpen alakul, a Nissan személygépjárművekre 7 év vagy
100.000 mérföld garanciát adnak.
Ezzel a stratégiával próbálják pótolni a kieső bevételeket. Viszont
nemcsak erről van szó, hanem ez a
technika lehetőséget biztosít számukra, hogy olyan ügyfelekkel kerüljenek
kapcsolatba,
akik
egyébként nem mutatnak érdeklődést a márka iránt. Továbbá a bevizsgált használt autók vásárlói
esetében 30%-kal nagyobb annak a
valószínűsége, hogy a későbbiekben visszatérnek, és új autót fognak
vásárolni a gyártótól, valamint az
sem egy elhanyagolható szempont,
hogy az így megszerzett kuncsaftok
nagyobb eséllyel fogják majd
igénybe venni a Nissan szervizszolgáltatásait.
Arról egyelőre nincs információ,
hogy Európában is elindítják-e a
programot. Viszont itt is léteznek
hasonlók, mint például a Volkswagen tulajdonában lévő Weltauto
vagy a Toyota visszavásárlási programja.
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Mielőtt azt hinnék, hogy Dózsa György
községben Kánaán van

A legszebb konyhakertek –
vetélkedő
A Romániai Magyar Gazdák
Egyesületének Maros megyei
szervezete Maros megyében
az idén is meghirdeti A legszebb konyhakertek vetélkedőt.

Néhány éve Lőrincfalván kertészkedünk a feleségemmel (örököltük a
házat és a telket). A hétfői (június 13.)
Népújságban megjelent cikk margójára szeretnék néhány megjegyzést
tenni, még mielőtt egyesek azt hinnék,
hogy Dózsa György községben kész
Kánaán van.
Főleg Lőrincfalván, a Malom utcában (a Nyárád melletti utca), ahol a tavalyi csatornázási munkálatok után
jobb, ha az ember a személyautóját
traktorra vagy négykerék-meghajtású
gépkocsira cseréli. És főleg az utca
végén, ahol a gödrök ijesztő méretűek
lettek az elmúlt hetekben.
Ismételt telefonhívásainkra az alpolgármester küldött egy kupás traktort, amely hozott egy-egy kupa
homokos követ, amivel nagyjából bedugták a lyukakat és a szánkat.
Az utóbbi időben már a traktort
sem küldték, mert arról volt szó
(május végi beszélgetés), hogy az utca
legvégén, ahol a szivattyúállomás
van, megint ki kell ásni az egészet,
mert valami csövet még be kell tegyenek a földbe, és utána „igazándiból”
megjavítják az utat.
Sajnos, a legutolsó beszélgetés
során már sem traktort, sem új útjavítást nem ígértek, mivel nem kaptak
pénzt a PNRR programból, vagy mi a
csudából.
Gálfi Attila

Mint ismeretes, a program ötletgazdája, igazgatója Sári Kovács
Szilvia, Karcag alpolgármestere, aki
elérte, hogy kezdeményezése, A
legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei program Magyar Örökség díjas legyen,
ezt terjesztették ki azóta a Kárpátmedencében is. A program célja,
hogy elismerve a kertművelők
munkáját, arra ösztönözze a lakosokat, hogy saját, rokonaik vagy barátaik udvarán, kertjében alakítsanak
ki konyhakertet, gondozzák, és
maguk, valamint családjuk számára
minél több konyhakerti növényt,
zöldséget, fűszer-, gyógynövényeket, gyümölcsöt termesszenek. Az
idei vetélkedő témája a környezettudatos kert. A vetélkedőn olyanok
vehetnek részt, akik konyhakerti

növényeket/gyümölcsöket termesztenek saját vagy bérelt földterületeken. Az erkélyen kialakított mini
(10–50 négyzetméter), normál (50
négyzetméter felett), valamint közösségi (óvodák, iskolák, csoportok, szervezetek által megművelt)
kertekkel, továbbá zártkerttel (1.
zöldséges, 2. gyümölcsös zártkert,
3. vegyes) lehet benevezni. A kerteket a zsűri tagjai kétszer megtekintik előzetes egyeztetés után.
Jelentkezési határidő: június 30. A
jelentkezési lap letölthető az
https://rmgemaros.ro/wpcontent/uploads/2022/06/jel-lap.pdf
elérhetőségen, valamint átvehető az
RMGE Maros Marosvásárhely, Laposnya utca 23. szám alatt székházában. Bővebb felvilágosítás a
szervezőktől: Józsa Eszter (office@rmgemaros.ro, 0787-806-502
és
Sikó
László:
rmgemaros@gmail.com, 0787-723733). Az eredményeket az RMGE
Maros által szeptemberben szervezett gazdanapon hirdetik ki. (v.gy.)

Két keréken
Marosvásárhelyen nem könnyű,
sőt időnként veszélyes kerékpárral
közlekedni, azaz bicajozni. Évekkel ezelőtt egyik munkatársam karját gipszbe kellett tenni, mert az
egyik négykerekű kocsisofőr nem
vett tudomást a kerékpáros kétkerekű jelenlétéről. Így hát azt mondanám, hogy az elsőbbség meg
nem adása által hiányzott két kereke. Olyan történetet is hallottam,
amikor éppen Csíksomlyóra indult
egy hitbuzgó bicajos, de csak a
Tudor negyedig jutott, mert ott a
nedves aszfaltszőnyegen landolt,
miután egy autós meggondolatlan
sebességgel közeledett felé. Ráadásul éppen a történet elmesélése
napján, szintén a Tudor lakónegyedben, annak egy másik részén,
én magam is pórul jártam. Jedd
község felől értem a városba, és a
régi városvezetés által választási

kampányból egykor zöldre festett
kerékpársávon haladtam, amikor
egy jobbra betérő autó vezetője
szinte elütött. Szerencsére nagyot
fékeztem, amikor azt észleltem,
hogy rám húz, és így nem szaladtam bele a kocsiba, „csak” a földre
estem. A térdem vérzett, a seb hetekig sajgott. A kocsit vezető hölgy
fogadkozott, hogy nem vett észre,
felajánlotta segítségét, de nem
éltem vele. Így hát hamar elhajtott.
Megúszta – mondhatnám. Mert a
hajtási jogosítványától meghatározott ideig elbúcsúzhatott volna.
A fentiek mellett azt is meg kell
említenünk, hogy a szabálytalanul
közlekedő kerékpárosokra igencsak nagy büntetéseket rónak ki.
Egyik megszállott bicajos ismerősöm mesélte, hogy egyszer a gyalogátkelő mellett tolta át a
járgányát, amiért kétszáz lejre bün-

tették. Azzal vigasztalva, hogy
nyolcszáz is lehetne.
Egy bukaresti eset jut eszembe.
Évekkel ezelőtt Bukarestben a Victoria sugárúton sétálva elégedetten
vettem tudomásul, hogy külön kerékpársávot alakítottak ki. Még ha
propagandaízű, még ha nemigen
van folytatása, akkor is méltányolandó – gondoltam éppen, miközben merengéseimből heves vita
zaja rázott fel. Egy szinte-szinte
„elsepert” kerékpáros veszekedett a
jelenlétéről azt megelőzően szinte
tudomást sem szerző autóssal.
Nos, jó lenne a kerékpárosok jelenlétének a tudatosítása a hajtási
jogosítványt szerzők, az évek óta
azzal rendelkezők körében! A kerékpárosok megelőzésére vonatkozó új közlekedési szabályok a
remény szerint ezt szolgálják.
Dr. Ábrám Zoltán

Elárverezték
az orosz újságíró Nobel-békedíját

103,5 millió dollárért kelt el

Egy tisztább levegőjű városért
Örömmel olvastam a hirdetést,
hogy városunk lakosainak lehetősége lesz a nyílt nap alkalmával,
június 18-án meglátogatni az Azomureş vegyipari kombinátot. A
gyár fennállásának 60. évfordulója
alkalmából az érdeklődők betekinthettek a gyár életébe, meglátogathatták a gyár részlegeit, és
lehetőség adódott megismerni az
alkalmazottak feladatkörét, tevékenységét. A látogatóknak, a városlakóknak párbeszédre is volt
lehetőségük, filmvetítés volt, a
helyszínre autóbusszal szállították
az érdeklődőket.
Köszönöm, köszönjük.
Jó, hogy 2500 alkalmazott számára a vegyi kombinát ad munkát,
itt keresik meg a fizetést, műtrágyát állítanak elő a talaj termőképességének javítása érdekében.
Ugyanis a szerves trágya egyre kevesebb, és a műtrágya használata
növeli a termést, a mezőgazdasági

gépek pedig könnyítik a mezőgazdasági munkát.
A vegyipari kombinát ellen
nincs kifogásom. Vannak pró és
kontra érvek a kombináttal kapcsolatban. A gyár vezetősége a környezetvédők ügyködése miatt
fejleszti a szűrőberendezéseket a
károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében stb.
A hajdani gyár tervezésekor nem
számoltak azzal, hogy ez milyen
káros hatással lehet a lakosok
egészségére, a környezetre.
Az Egyesült Államokban vagy a
Németországban tett csatangolásaim alkalmával láttam, hogy az
épülő lakótelepek körül sok-sok fát
ültetnek, és ahol „okosabbak”, ott
fenyősorokat telepítenek.
Egészségügyben dolgoztam,
úgy tanultuk akkoriban, hogy az
ammónia károsítja a csontvelőt,
amely egyik vérképző szervünk, s
növeli a légúti megbetegedéseket,
továbbá sok mindenre ellenjavalt.

Nyugdíjazásomkor (ma már 30
éve) a gyerekklinikán csak néhány
leukémiás beteg volt. Úgy tudom,
sajnos, hogy a betegek száma
Maros megyében több tízszeresére
nőtt.
A kombinát környékén, a környező falvakban gyümölcsfákon,
növényeken észlelhető a káros
hatás. Dózsa Györgyön (Ilencfalván) idős nagyapám véleménye
volt: a föld megmunkálása biztosítja az élelmet, és meglesz a
munka eredménye. Ez biztosítja a
jövőt. Mind a négy gyermekét erre
tanította. Nem csángáltunk el, és
ma is itthon van az otthonunk és a
sírunk.
A mai generációknak is egészséges környezetre van szükségük,
sokat tudnék még írni, de tegyék
dolgukat a felelős, okos emberek.
Igen, szükség van a gyárra, de
fontos a lakosság egészsége is.
Kenedich Piroska,
Marosvásárhely

103,5 millió dollárért kelt el az
a Nobel-békedíj, amelyet
Dmitrij Muratov orosz újságíró árverezett el azért, hogy
pénzt gyűjtsön a menekülő
ukrán gyermekek számára.

A Novaja Gazeta című független
újság orosz főszerkesztője a BBCnek elmondta, hogy az eladásból
származó teljes összeget az ukrajnai
háború elől menekülők megsegítésére fordítják.
Muratov 2021-ben társulva kapta
meg a békedíjat az oroszországi
szólásszabadság védelméért. A
Nobel-békedíjat tavaly nyerte el
Maria Ressa újságírónővel együtt,
aki a Fülöp-szigeteki Rappler online hírportál társalapítója. Mindketten rendszerkritikus írásaikkal és
oknyomozó riportjaikkal váltak a
sajtószabadságért folytatott küzdelem szimbólumává.
A Novaja Gazeta márciusban
függesztette fel működését, nem
sokkal azután, hogy Oroszország
megszállta Ukrajnát.

Erre azután került sor, hogy
Moszkva közölte: aki „háborúnak”
nevezi Oroszország ukrajnai akcióit, súlyos pénzbírságra vagy bezárásra számíthat. A Kreml a
konfliktust „különleges katonai műveletnek” nevezi.
Az eladást lebonyolító Heritage
Auctions nem árulta el, hogy ki volt
a nyertes licitáló.
2000 óta a Novaja Gazeta hat újságíróját és munkatársát ölték meg
Muratov tagja volt annak az újságírókból álló csoportnak, akik
1993-ban, a Szovjetunió bukása
után megalapították a Novaja Gazeta című lapot. 2000 óta az újság
hat újságíróját és munkatársát ölték
meg munkájukkal összefüggésben,
köztük Anna Politkovszkaja oknyomozó riportert.
Az árverésből befolyt összeggel
az UNICEF Ukrajnából kitelepített
gyermekeket segítő humanitárius
munkáját fogják támogatni – áll a
Heritage Auctions közleményében.
(Euronews)
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Az AZOMUREŞ
alkalmaz
• ipari operátort
• anyaglogisztikai operátort
Érdeklődni a 0723-109-466-os telefonszámon
vagy a cég székhelyén, Marosvásárhelyen,
a Dózsa György út 300. szám alatt.

A Sörház bővíti csapatát!
Munkatársat keresünk szakács és segédszakács pozíció
betöltésére, a tapasztalat előnyt jelent.
Ugyanitt energikus, magyarul, románul jól beszélő
pincérnőt is alkalmazunk.
Érdeklődni a 0745-501-749-es telefonszámon.
Fényképes önéletrajzokat
a blues_brothers@yahoo.com e-mail-címre várunk.
(66607-I)

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

VÁLLALUNK bármilyen kerítésjavítást

és

kerítéskészítést,

kerítéspucolást, kerítésfestést mindenféle színre, lambériázást, víkendházkészítést, bármilyen tetőjavítást

LAKÁS

és bármilyen szigetelést. Tel. 0712294-471. (16222-I)

ELADÓ sürgősen I. osztályú, I. emeleti, teljesen bebútorozott tömbházlakás az 1848. negyedben. Ára: 70.000
euró, alkudható. Tel. 0757-055-955.
(16287-I)

SÜRGŐSEN eladó egyszoba-összkomfortos lakás a Dózsa György utca
189. szám alatt, földszinten, a

FESTÉST, csempézést, gipszkarton-, ajtószerelést vállalok. Tel.
0771-393-848,
0749-564-921.
(16292)

TETŐFEDŐ-, bádogosmunka, vakolás, festés, fali- és padlócsemperakás, kapufestés. Tel. 0758-587-687.
(16330)

Meggyesfalvi negyedben. Tel. 0773381-254, 8-20 óra között. (16242-I)

MEGEMLÉKEZÉS

KIADÓ vagy eladó szobát keresek. Tel.
0773-345-605. (13628)

MINDENFÉLE

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A SECURITECH ROM PROD KFT. alkalmaz VILLANYSZERELŐT, LAKATOST és MARÓST. Előnyt jelent a szakmai tapasztalat.
Önéletrajzokat várunk az office@securitechromprod.ro e-mail-címre,
illetve a cég székhelyén, a Bodoni utca 66/A szám alatt. Érdeklődni a
0729-142-792-es telefonszámon lehet. (66568-I)

KLARA javasasszony 100%-ban
megoldja
a
hozzá
fordulók
problémáját, feloldja a kötést és az
átkot, gyógyítja az alkoholizmust,
depressziót, impotenciát, epilepsziát,
visszahozza a szeretett személyt,
pénzügyi sikert és nyereséget hoz a
házhoz, szétvált családokat újból
összehoz, tarot-kártyából megnézi a
múltat, jelent és a jövőt, bármilyen
egyéb problémában is segít.
Köszönetnyilvánítások:
Anica Marosvásárhelyről köszöni
Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével egyévnyi távollét után;
Marian Ákosfalváról hálás, mert fia
kigyógyult az alkoholizmusból, a
depresszióból, és jó útra tért; Gergely
Nyárádszeredából köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, és megismerkedett élete
szerelmével;
Antonela
Ernyéből
köszönetet mond, mert megszabadult
a családi átoktól és ismét boldog; Irén
férje Vásárhelyen az epilepsziából
gyógyult ki; Cristian Dicsőből hálás,
mert újra együtt van kedvesével.
Tel. 0742-450-214, Klara látnok.
(Fizetett hirdetés: mp.)

CÉG 10% kedvezménnyel VÁLLAL HÁZTETŐKÉSZÍTÉST, TETŐJAVÍTÁST, CSERÉPFORGATÁST, ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT
stb. Tel. 0774-574-527. (16136)
ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT 8 órával. Érdeklődni lehet a
0773-316-377 telefonszámon, 8 órától 15 óráig. (66603-I)

TETŐKÉSZÍTÉS,

teraszkészítés,

tetőjavítás, cserépjavítás, külső-belső
szigetelés.

Nyugdíjasoknak

kedvezmény.

Tel.

15%

0750-132-410.

(16308)
VÁLLALOK autójavítást, autófestést,
sürgős esetekben kiszállást. Tel. 0742879-426. (16302)

CSERÉPFORGATÁS,

tetőjavítás,

Lindab-tetőlemez, meszelés, bármilyen munka. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény.

Tel.

Kegyelettel emlékezünk június 22-én ROSKA ÉVÁRA
halálának 4. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes!
Szerettei. (16246)

Fájó szívvel és soha el nem
múló
fájdalommal
emlékezünk
június
22-én
a
magyarói születésű VIRGINÁS
ISTVÁNRA halálának első
évfordulóján.
Felejthetetlen
emlékét szívünkben őrizzük.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
A
gyászoló család. (-I)

0754-553-856,

Jani. (16301)

ELHALÁLOZÁS
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen

kis

0746-972-003,

javítást.
Fülöp

Tel.
Hunor.

(16307-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést,
garázsfelújítást, külső-belső szigetelést,
meszelést, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát. Tel. 0747-508707, Misi. (16221)

Fájó szívvel tudatom, hogy a szerető szívű, drága jó édesanya,
nagymama, dédmama, rokon és
jó szomszéd,
a vízüzemek volt könyvelőnője,
TÜRKE KLÁRA
kövesdombi lakos életének 83.
évében Linzben elhunyt.
Temetése június 25-én, szombaton lesz a radnóti református temetőben.
Bánatos leánya, Hajnika. (-I)
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Közlemény
Az Aquaserv Rt. ezúton értesíti az érdekelteket, hogy kérvényezte a környezetvédelmi engedélyt
a Regionális ivóvíz- és szennyvízhálózat fejlesztése
Maros megyében 2014–2020 – Marosludas – Mezőgerebenes övezet,
Marosvásárhely – Nagysármás övezet elnevezésű projekthez, amely
a Marosludas – Mezőgerebenes övezetben valósulna meg, a következő Maros megyei közigazgatási területi egységekben: Marosludas,
Mezőszengyel, Mezőtóhát, Mezőzáh, Mezőgerebenes, Mezősályi,
Mezőméhes, Nagysármás, Marosszentanna, Mezőcsávás (Mezőszabad falu).
A projektről a http://apmms.apm.ro weboldalon, az Aquaserv Rt.
székhelyén, Marosvásárhelyen, a Kós Károly utca 1. szám alatt lehet
érdeklődni hétfőtől csütörtökig 9–15, pénteken 9–13 óra között. Az
észrevételeket, hozzászólásokat postán lehet elküldeni a Környezetvédelmi Felügyelőség címére: Marosvásárhelyre, a Hídvég utca 10.
szám alá, illetve e-mailben az office@apmms.anpm.ro címre, vagy a
0265/314-985 faxszámra.

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

A Gernyeszegi Polgármesteri Hivatal
versenyvizsgával meghatározatlan időre felvesz
egy II. besorolású szakképzett munkást
a községgazdálkodási osztályra,
a polgármester szakapparátusába.
A gyakorlati vizsgára július 14-én 10 órakor, az állásinterjúra július 18-án 10 órakor kerül sor a Gernyeszegi Polgármesteri Hivatal székhelyén. A jelentkezési határidő július 6-án
11 óra.
A részvételi feltételek, a könyvészet és a beiratkozáshoz
szükséges iratok listája a Gernyeszegi Polgármesteri Hivatalban
van kifüggesztve, illetve a www.primariagornesti.ro weboldalon
tanulmányozható.
Bővebb felvilágosítás a 0265/342-112-es telefonszámon.

