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Közel 820 ezer lejjel lesz több a megye kiadása

Drágultak a múzeumi kellékek

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

Tűzoltók ünnepe
Csíkfalván
Kétévnyi szünet után múlt hét végén a
megye legnagyobb önkéntes tűzoltóünnepét szervezték meg Csíkfalván: a
házigazda csapat újjáalakulásának tizedik évfordulóját ünnepelte, de itt tartotta meg az idei közgyűlését és
összevont gyakorlatát az Erdélyi Önkéntes Tűzoltók Szövetsége (EÖTSZ)
is.

____________4.
Finna Sándor
sokszínű
látóhatára

Szeme is, szíve is van a világ rezdüléseire, pontosan érzi, mikor minek van
itt az ideje. A görgényszentimrei bútorkészítő közel három évtizede indította
el vállalkozását, amellyel jelenleg 40–
50 környékbelinek biztosít munkát.

Fotó: Nagy Tibor

A Maros Megyei Tanács hétfői ülésén módosították a marosvásárhelyi Természetrajzi Múzeum felújítására vonatkozó
2017. évi határozatot, ugyanis a múzeumi kellékek árának
növekedése miatt megnőtt a projekt költségvetése is. A műemlék épület felújítását tavaly márciusban fejezték be, a
munkálatokat átvette a megrendelő, azonban a múzeum még
nem nyílt meg a nagyközönség előtt, az új múzeumi bútorok
és kellékek beszerzése most van folyamatban.

Arhitectura&Mobili Kft. és a Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. társulás
ennél kisebb összegű, 3,624 millió lejes ajánlatot tett. Ez rendben van,
mert a cégcsoport betartotta az árat. Viszont uniós projektről lévén szó,
ebben visszatérítendő és nem visszatérítendő alapok is szerepelnek. A
kiállítandó tárgyakat csak nem visszatérítendő alapból, azaz önrészből
lehet beszerezni. Mivel az árak az előre értékelt összegekhez képest
emelkedtek, a projekt beruházási költségvetését 817,8 ezer lejjel kellett
növelni. Az összeget jóváhagyó határozatra azért volt szükség, mert
addig nem írhatjuk alá a beruházási szerződést, amíg nem biztosított a
Mezey Sarolta
szükséges pénzalap. A társulással e hónap végén írjuk alá a szerződést,
ezt követően nyolc és fél hónap áll rendelkezésére, hogy leszállítsa a mú– A megyei tanács meghirdette a berendezések, a bútorzat és a múze- zeum bútorzatát és a múzeumi kellékeket – tájékoztatott Gyarmati Júlia,
umi kellékek beszerzésére vonatkozó licitet, az általunk becsült beruhá- a múzeum felújításáért felelős projektmenedzser.
A múzeum megnyitására tehát jövő tavasszal lehet számítani.
zási ár összértéke 3,962 millió lej volt (héa nélkül), de az

____________6.
Beteglátogatás
a sürgősségi
kórházban

A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai
Kórházban enyhítettek a járványügyi
korlátozásokon, és lehetőség nyílt
arra, hogy bizonyos feltételek mellett a
beutalt betegeket meglátogathassák a
hozzátartozók. A járványügyi helyzet
alakulásának függvényében azonban ezt az intézkedést
bármikor megszüntethetik.

____________8.

Az élettelen éle
Kaáli Nagy Botond
Nincs fejlődés, körforgás van – tartja a mondás, és ez úgy látszik,
nem csak világtörténelemre vagy a személyes élettérben tapasztaltakra igaz. Két évvel ezelőtt ilyentájt kezdett úgy igazán bedurvulni
nálunk is a helyzet, akkor kezdték komolyan venni azok is a világra
frissen rászabadított koronavírust, akik azelőtt csak egy újabb összeesküvés-elmélet fiktív hozadékának vélték a reánk robbanó pandémiát. A következményeket, korlátozásokat mind ismerjük, hiszen
megéltük őket, mégis elképesztő, hogy az emberi agy milyen gyorsan
felejt, milyen észveszejtő sebességgel próbálja kinullázni magából
a kellemetlen emlékeket, tapasztalatokat. A maszkviselés emléke
megmaradt, de a múltkor például teljesen elfelejtettem azt az időszakot, amikor ki sem lehetett menni a házból, illetve ha igen, akkor
formanyomtatványt kellett kitölteni, satöbbi. És nem tudom, melyik
volt számomra a megdöbbentőbb: az, hogy ilyen abszurd helyzeteket
is végigéltünk, vagy az, hogy ideiglenesen ugyan, de éppen ezeket
felejtettem el?
Aztán lecsendesedett a világ és a járvány, alapjáraton zakatolt
tovább a pandémia, miközben mi – végtelenül hosszúnak tűnő várakozás után – újra a megszokott életünket éltük. Nem tartott sokáig
a boldogság, hiszen kirobbant a háború, és vele együtt ismét beköltözött a félsz az emberek szívébe, a mi geopolitikai helyzetünket tekintve jogosan. És most, amikor mindenki szorong ugyan egy kicsit,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 42 perckor,
lenyugszik
21 óra 13 perckor.
Az év 194. napja,
hátravan 171 nap.

Ma JENŐ,
holnap ÖRS és STELLA napja.
ÖRS: régi magyar személynév.
Ótörök eredetű, a jelentése férfi.
STELLA: a latin Stella névnek a
magyarban és a németben sz-szel
ejtett változata, a jelentése csillag.

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt
Hőmérséklet:
max. 24 0C
min. 10 0C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. július 12.
1 EUR
4,9411
1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9391
1,1944
275,4410

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
1st Take
E címmel kerül sor a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
Magyar Kara film és média szakos hallgatóinak filmvetítésére július 14-én, csütörtökön 19 órától a Studium HUB-ban
(Marosvásárhely, Bolyai tér 15. szám).

Búcsú a karmelita kolostorban
A marosszentgyörgyi karmelia kolostor 16-án, szombaton
18 órakor tartja a Karmel hegyi Boldogasszony búcsús
szentmiséjét. A szentmisét idén szentelt papok mutatják be:
Baróti Tibor, Blaga Antoniu, Böjte Csongor, Kerekes Péter,
Mazai Tihamér, Oros Tibor Roland, Tempfli Máté, Timár
Márk – a jelen lévő papsággal együtt. Főcelebráns: Mazai
Tihamér, a szentbeszédet Oros Tibor Roland tartja. 17 órakor a nővérek ünnepi esti dicséretet imádkoznak, 16 órától
a Mária-imacsoportok programjába lehet bekapcsolódni.

Nyári iskola a Természettudományi
Múzeumban
Júliusban péntek délelőttönként 10 órától a hagyományos
Nyári iskola a múzeumban című vakációs tevékenységekre
várják a gyermekeket a marosvásárhelyi Természettudományi Múzeum munkatársai. Július 15-én Apró bányászok a
múzeumban, 22-én Repülő szirmok, 29-én Az ombre frizurás emlős címmel zajlik kétórás foglalkozás. A részvételi díj
alkalmanként egy gyerek számára 8 lej. Feliratkozni kedden, szerdán és csütörtökön lehet 9-13 óra között a múzeum Horea utca 24. szám alatti székhelyén vagy a
0740-189-067-es telefonszámon.

Iratkozás a pótérettségire
A sikertelenül vizsgázott vagy a megmérettetésről kimaradt
diákok július 18–25. között iratkozhatnak be az őszi pótérettségire, amely augusztus 16-án a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik. 17-én a szaknak megfelelő
kötelező tantárgyból, 18-án a választott tantárgyból, 19-én
anyanyelvből adhatnak számot tudásukról a fiatalok. A szóbeli kompetenciavizsgák augusztus 22–29. között zajlanak.
Az óvások előtti, ideiglenes vizsgajegyeket augusztus 31én, a végső eredményeket szeptember 3-án teszik közzé.

Hosszított program
az útlevélosztályon
Augusztus 19-ig hosszított program szerint fogadja ügyfeleit
a Maros megyei útlevélosztály a marosvásárhelyi Călăraşilor utca 26-28. szám alatt. Az ügyfélfogadás két órával
hosszabb, 8.30-tól 18.30-ig tart az eredeti 16.30 óra helyett.

Szecessziós kiállítás
a Kultúrpalotában
Az Országos Örökségvédelmi Intézet (INP) szervezésében
szecessziós vándorkiállítás nyílt Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában. A kiállítást, amely a francia nyelvterületen új
művészetként (art nouveau) ismert művészeti irányzat romániai kibontakozását és fejlődését mutatja be, augusztus
28-ig lehet megtekinteni.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

A láthatatlan kéz
Nagy-Bodó Szilárd
A Vibe Koliban tartott előadást dr. Rácz Béla Gergely, a
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kara Magyar Intézetének
igazgatója azzal kapcsolatban, hogy miért kell adót fizetni,
és miért van szükségünk államra. A szakember úgy fogalmazott, hogy az államra szükségünk van, hiszen nélküle a
világ kerekei nem úgy forognának, ahogy kellene. Továbbá
az állam teremti meg az egyének számára azokat a közjavakat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy azt a jóléti életünket éljük, amilyent élünk. A közgazdász hozzátette,
hogy a jólét fogalma relatív.
Rácz Béla Gergely kiemelte, hogy nagyon sokan sokszor mondják azt, hogy régebben minden jobb volt, azonban számokban kimutatható, hogy ez nem igaz. Régebben
semmi nem volt jobb. A számok tekintetében a mostani jólétünk nagyobb, mint valaha, természetesen ezzel együtt
vannak most is – mint az idők során mindig – olyanok,
akik nehezebben élnek.
A gazdasági szakember arról is beszámolt, hogy a javakat méltányosabban kellene elosztani az emberek között
annak érdekében, hogy többen legyenek, akik jobban
élnek. Ennek érdekében az állam, mint láthatatlan kéz, két
nagyon egyszerű tényezőt kellene figyelembe vegyen. Az
egyik az, hogy ott, ahol a piacon verseny van, azt hagyja
működni, és ne korlátozza. A másik pedig, hogy ahol a verseny kudarcot vall, azt javítsa ki. Továbbá az is egy fontos
szempont, hogy a hatékonyság ne menjen a méltányosság
kárára.
A szakember hozzáfűzte, hogy most az állam valamilyen szinten beleszólt a versenybe az üzemanyagárak 0,5
lejes kedvezményével, illetve az energiaárak befagyasztásával. Azonban nincs ingyenebéd. Bár az ilyen beavatkozások a társadalom tagjainak kedvezők, hosszú távon meg
fogják fizetni a magas árakat. Az államnak az a koncepciója, hogy ne egyszerre érkezzen ez a nagy áremelkedés,
hanem időben valamelyest eltolja. Hiszen a társadalom
számos tagjának megfizethetetlen lenne a jelenlegi energiaár, ami óriási léptékben szabadult el az utóbbi időben.
Rácz Béla Gergely kitért arra a témára is, amiért a legtöbb ember kritizálja az államot, ez pedig nem más, mint
az autópályák kérdése. Véleménye szerint az ok, amiért

Fotó: Vibe Fesztivál

nem épültek autópályák, a sok elhibázott politikai döntés,
illetve az, hogy a rendszerváltás óta majdnem annyi miniszterelnöke volt Romániának, mint ahány év eltelt,
vagyis nincs politikai stabilitás. Ennek fényében pedig
nehéz végigvinni az infrastrukturális projekteket.
Az állam pénzügyeinek stabilitásához szintén elengedhetetlen a politikai stabilitás. A demokrácia arról szól, hogy
négyévente váltakozhatnak (és nem is baj, ha váltakoznak)
a kormányok. Viszont Romániában szinte félévente történik meg ez a változás. Ha pedig nincs semmiféle hosszú
távú elképzelés a gazdaságpolitikában és a többi ágazatban
sem, akkor nincs egyensúly, ez pedig azt eredményezi,
hogy a nagyobb horderejű infrastrukturális projektek nem
fognak tudni megvalósulni.

Pontosítás Népszámlálás
A lila virágok szerelmesei című, tegnapi lapszámunkban megjelent írás
kapcsán pontosítunk: a bözödi levendulaültetény már
nem látogatható ezen a
héten, ugyanis a múlt héten
elkezdődött a betakarítási
és feldolgozási időszak. Az
érintettek szíves elnézését
kérjük.

A Kövesdombon is összeírópont nyílik

Szerdától, július 13-ától Marosvásárhelyen megnyitjuk a harmadik összeírópontot is,
a Kövesdombon, a Maros Művészegyüttes székhelyén, így három összeíróponton várják
a lakosságot július 17-ig:
• Bolgár tér (Panov) – Iuliu Maniu utca 4. szám (volt leánybentlakás);
• Tudor negyed – Cutezanţei/Merészség utca 19. szám (adóigazgatóság kirendeltsége);
• Kövesdomb – 1848 út 47. szám (Maros Művészegyüttes székhelye).
Nyitvatartás: hétfő–péntek 8–20 óra között.
A július 16-ra és 17-re érvényes nyitvatartást a lakosság érdeklődésének függvényében
alakítjuk ki és tesszük közzé.
A polgármesteri hivatal bel- és külkapcsolati osztálya

RENDEZVÉNYEK
Ünnepi könyvbemutató
és Sebestyén-Spielmann Mihály
köszöntése
Július 15-én, pénteken 18 órától a Studium-Prospero
Alapítvány, a Borsos Tamás Egyesület és az EME Marosvásárhelyi Fiókegyesülete szervezésében kerül sor
a Civis, scriptos, historicus. Tanulmányok a hetvenöt
éves Sebestyén-Spielmann Mihály tiszteletére című tanulmánykötet bemutatójára a Studium Hub nagy konferenciatermében (Bolyai tér 15. szám). Köszöntőt
mond dr. Vass Levente, a Studium-Prospero Alapítvány
ügyvezető elnöke és Bányai Réka, a Teleki-Bolyai
Könyvtár könyvtárosa, a kötet társszerkesztője. Az ünnepeltet méltatja Pál-Antal Sándor történész, akadémikus, a kötetet bemutatja Simon Zsolt történész, a könyv
társszerkesztője. Moderátor: Nagy Zsolt, a Studium
Kiadó felelős szerkesztője.

Helyi termelők vására –
grilltermékekkel
A marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum
udvarán, a Rákóczi lépcső alatti kis utcában július 15én, pénteken újra megtartják a helyi termelők vásárát.

Ezúttal a Petry-grilltermékeken lesz a hangsúly, emellett a körethez szükséges laskák, saláták, fűszernövények gazdag kínálatából is válogathatnak az
érdeklődők. A vásár 8 órától 19 óráig tart nyitva.

III. Rengeteg Színház –
színház- és filmfesztivál Szovátán
A Teleki Oktatási Központ közreműködésével júliusban
három színházi előadás tekinthető meg Szovátán (15én, pénteken 19 órakor a Domokos Kázmér művelődési
házban a Hamlet, 16-án, szombaton 20 órakor a Teleki
Oktatási Központban a Műselyemlány, 17-én, vasárnap
20 órakor ugyanott a Presszó Szováta). A Teleki Oktatási Központban három filmet vetítenek (július 18-án,
hétfőn a Curtiz, 19-én, kedden a Magyar passió, 20-án,
szerdán a Testről és lélekről – mindhármat 20 órától),
valamint színházi és filmes diáktábor várja az érdeklődőket. A vetítések után pódiumbeszélgetések kezdődnek. A belépés valamennyi programra ingyenes.

Kedei Zoltán-emlékkiállítás
Marosvásárhelyen a kövesdombi unitárius templomban
megnyílt Kedei Zoltán festőművész emlékkiállítása.
Megtekinthető július és augusztus folyamán hétköznapokon de. 9–13 óra között, valamint a vasárnap délelőtt
10 órától kezdődő istentisztelet előtt és után.
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Tusványos

Ország – világ

A háború, a gazdasági válság, a jövőkép
és a nemzetpolitika az idei szabadegyetem témái közt

Elindult az eljárás az exminiszter
ellen

A szomszédban dúló háború, a gazdasági válság, Európa és a térség jövőképe, valamint a magyar nemzetpolitika lesznek a Tusnádfürdőn július 19-24.
között megrendezendő 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) meghatározó témakörei
–
közölték
hétfői
csíkszeredai
sajtóértekezletükön a fesztivál erdélyi szervezői.

A Tusványost a világjárvány kétéves kényszerszünete után
idén „Van, ami örök” mottóval rendezi meg az erdélyi Magyar
Ifjúsági Tanács (MIT) és a budapesti székhelyű Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány. A mottó a politikának is
iránytűként szolgáló örök értékekre, magára a – nemzetpolitika meghatározó műhelyeként intézményesült, nagy múltú –
szabadegyemre és a Tusványos mindenkori párbeszédre törekvésére utal – magyarázta Sándor Krisztina, a rendezvény
politikai programfelelőse, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) ügyvezető elnöke.
A tábor legnagyobb médiaérdeklődésre számító közéleti
rendezvényei közül a Közép-Európa a háború árnyékában, a
Hogyan tovább, Európa?, A NATO és az európai közös védelempolitika, a Mit tehet Közép-Európa Ukrajnáért?, a Magyar
jövő 2030 és a Szuverenitásunk egy új nemzetközi gazdaságban című pódiumbeszélgetéseket emelte ki a programfelelős.
Idén sem marad el a Lőrincz Csaba-sátorban megtartandó
pénteki nemzetpolitikai kerekasztal, amelyen a Kárpát-medencében működő magyar érdekvédelmi szervezetek és pártok vezetői vesznek részt.
Szombaton Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László,
az EMNT elnöke ad a Tusványos idei mottójából kiindulva

aktuálpolitikai helyzetértékelést a hagyománnyá vált közéleti
fórumon a sportpályán felállított nagyszínpadon, amely – a
Petőfi 200 emlékév alakalmából – idén felvette a Petőfi-színpad nevet.
A magyar kormányzat számos képviselője – több miniszter,
államtitkár, miniszteri biztos, intézményvezető – és néhány
román politológus, gazdasági szakértő is visszaigazolta részvételét. A párbeszédre törekvés szellemében a Tusványos idén
is teret biztosít a magyar–magyar (kormány–ellenzék) pártpolitikai vitának, ugyanakkor az erdélyi magyar pluralizmust
is megjeleníti: a jogsérelmekről, a népszámlálásról, oktatási
kérdésekről vagy akár az elakadt restitúcióról rendezendő beszélgetésekre az RMDSZ, az EMNP és az MPP politikusait is
meghívták – részletezte Sándor Krisztina.
Popa Ilona, a Tusványos főszervezője a csíkszeredai sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy két új rendezvényhelyszínnel, a Petőfi Irodalmi Múzeum által működtetett Magyar
kultúra sátorral, és a Buzánszky Jenő-sportterasszal gazdagodik a Tusványos, de a gazdasági, IT, ifjúsági, színházi, szórakoztató, népzenei és egyházi tematikák köré szerveződő
hagyományos programhelyszíneken, valamint az Egyetemi
udvarban is számos rendezvénnyel várják az érdeklődőket.
A 47 partnerszervezet több mint négyszáz programot szervez 27 helyszínen. A Petőfi-színpadon a Transylvanium, Nagy
Feró és a Beatrice, valamint a Tankcsapda fellépésével kedd
este kezdődik a koncertprogram. A hét folyamán a Margaret
Island, Kowalsky meg a Vega, az Aurevoir., a Bagossy Brothers Company, a 4S Street, a Blahalouisiana, Szabó Balázs
Bandája és a Honeybeast is fellép a 31. Tusványoson. (MTI)

Románia valódi stratégiai partnerségre törekszik
Magyarországgal
Románia folyamatos párbeszéddel, a pragmatikus
együttműködés fejlesztésével valódi stratégiai partnerségre törekszik Magyarországgal – jelentette ki
Bogdan Aurescu külügyminiszter kedden Bukarestben,
miután megbeszélést folytatott Szijjártó Péter magyar
külgazdasági és külügyminiszterrel.

Közös sajtóértekezletükön a román diplomácia vezetője bejelentette: a magyar fél meghívását elfogadva novemberben
Budapestre látogat a stratégiai partnerség megkötésének huszadik évfordulója alkalmából. A tervek szerint ekkor megnyitják a magyar–román kereskedelmi kamarát is, amitől a
román fél a magyarországi román beruházások fejlesztését és
a jelenleg Románia számára hátrányos külkereskedelmi mérleg javítását reméli.
A román külügyminiszter szerint a gazdasági kapcsolatok
fejlesztése érdekében az egyes szaktárcák vezetőinek közvetlen párbeszédet kell folytatniuk. Bejelentette: év végéig össze-

hívják a magyar–román gazdasági vegyes bizottság újabb ülését. Elmondta: tavaly a két ország közti kereskedelmi forgalom volumene megközelítette a 11 milliárd eurót, és a
növekedő tendencia idén is folytatódott: az első három hónap
több mint 34 százalékos növekedést mutat az előz év azonos
időszakához képest.
Aurescu a közelgő Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborra hivatkozva – ahova Orbán Viktor miniszterelnököt
és a magyar kormányzat számos tagját várják – kiemelte: fontos, hogy a két ország tisztségviselőinek látogatásai és nyilvános megszólalásai összhangban legyenek a magyar–román
alapszerződés és a stratégiai partnerség szellemével.
A bukaresti találkozón a felek megegyeztek arról, hogy idén
megrendezik a magyar–román kisebbségi vegyes bizottság
újabb ülésszakát is: a román fél szerint ez egyedülálló keretet
biztosít a kisebbségek problémáinak megoldását célzó párbeszédre. (MTI)

Magyarország és Románia kész segíteni egymást
az energiabiztonság területén
Magyarország és Románia kész segíteni egymást az
energiabiztonság területén, így jelenleg tárgyalások
zajlanak a nukleáris fűtőelemek új szállítási útvonaláról és a két ország közötti földgáz-interkonnektor
kapacitásbővítéséről – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Bukarestben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a román
kollégájával, Bogdan Lucian Aurescuval közös sajtótájékoztatón rámutatott, hogy a két ország komoly munkát fektetett
az energiabiztonság erősítésébe, a diverzifikációba, és bár szerinte kívülről nem kaptak meg mindig minden támogatást, a
két fél részéről megvan a készség, hogy segítsék egymást.
Kiemelte, hogy Magyarországra eddig Ukrajna felől érkeztek a nukleáris fűtőelemek, ez az útvonal azonban a háború
miatt ellehetetlenült, ezért egyeztetések indultak egy új, Bulgárián és Románián keresztül vezető szállítási módról, és remélhetőleg gyorsan meg fog születni a megállapodás.
Aláhúzta, hogy az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat-1 gázvezeték leállásával, az ott szállított
mennyiség csökkenésével a magyar kormány egyre inkább
úgy látja, hogy Magyarország ellátása szempontjából a déli
lesz a megbízható, stabil és kiszámítható irány az elkövetkező
időszakban.
A déli szállítási útvonalakat annál is inkább erősíteni kell,
mert reálisan csak ide várható új források érkezése, legyen szó

akár a görög LNG-terminálokról, akár a Törökországból vagy
Azerbajdzsánból származó földgázról – hangsúlyozta.
Szijjártó Péter bejelentette, hogy előrehaladtak a tárgyalások a magyar és román földgázrendszereket összekötő interkonnektor kapacitásának jelentős bővítéséről, ami nagyban
segíti majd mindkét ország energiaellátásnak biztonságát.
Mint közölte, ezen az interkonnektoron keresztül Romániába idén több mint 600 millió köbméter földgázt szállítottak,
fordítva pedig több mint 300 millió köbmétert. Előbbi irányba
az éves kapacitás jelenleg 2,6 milliárd köbméter, a másik
irányból pedig ezt a jelenlegi 1,7 milliárdról előbb 2,5 milliárdra, majd 3 milliárdra fogják emelni.
A miniszter kritikusnak nevezte a jelenlegi időszakot, és
úgy vélekedett, hogy mivel szomszédos országokról van szó,
Magyarország és Románia hasonló típusú kihívásokkal néz
szembe, az ukrajnai háború ugyanis nemcsak a fizikai biztonságot veszélyezteti, hanem gazdasági és energiaellátási nehézségeket is okoz.
A tárcavezető kitért arra is, hogy több meghatározó magyar
vállalat, például az OTP, a Mol és a Richter is egyre fontosabb
szerepet játszik a szomszédos ország gazdasági sikereiben.
Szijjártó Péter találkozik Kelemen Hunor román miniszterelnök-helyettessel, Virgil-Daniel Popescu energiaügyi, Constantin Cadariu vállalkozásügyi és turisztikai, Novák Károly
Eduárd sport-, illetve Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási
és közmunkálatokért felelős miniszterrel. (MTI)

Elindította a bűnvádi eljárást a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) Adrian Chesnoiu képviselő, volt
mezőgazdasági miniszter ellen, miután a parlament
megszavazta mentelmi jogának megvonását. A volt
tárcavezetőt hivatali visszaéléssel és nem a nyilvánosságnak szánt információk felfedésére való felbujtással gyanúsítják. A DNA hétfői közleménye
értelmében a 2022. február 9-e és április 11-e közötti
időszakban Adrian Ionuţ Chesnoiu miniszteri minőségében arra utasította egyik beosztottját, aki több
vizsgáztató bizottságnak is a tagja volt, hogy ossza
meg egyik bizalmi emberével összesen négy állásra
meghirdetett versenyvizsga tételeinek egy részét.
Hárman közülük megszerezték az állást, a negyediket pedig a miniszter közbenjárására szintén alkalmazták, bár nem érte el a megfelelő pontszámot;
utóbbi személy eddig 33.782 lej fizetést vett fel – állítja a DNA. (Agerpres)

Kimerült a háztartási
roncsprogram kerete
Kimerült a háztartási gépek roncsprogramjának harmadik szakaszára szánt 15 millió lejes keret – közölte
hétfőn a Környezetvédelmi Alap Igazgatósága (AFM).
A tájékoztatás értelmében ebben a szakaszban
49.412 vouchert foglaltak le az igénylők, ezek közül
16.728-at légkondicionáló berendezés, 8860-at ruhaszárító gép, 23.824-et porszívó vásárlására. Az utalványok érvényesítésére július 12-én, kedden került
sor. A kedvezményezettek listáját közzéteszik az
AFM honlapján (www.afm.ro.), és ezt követően hét
napon belül kell majd felhasználni a vouchereket a
programban részt vevő kereskedőknél. A háztartási
gépek roncsprogramja idén június 17-én rajtolt, 100
millió lejes költségvetéssel. A június-júliusi kiírásra 50
millió lejt fordítottak, és ugyanennyi jut majd a november-decemberi kiírásra is. (Agerpres)

A gáztárolók töltöttsége elérte
a 47 százalékot
A román gáztárolók töltöttsége elérte a 47 százalékot
– közölte Nicolae Ciucă miniszterelnök kedden. A
kormányfő egy közösségi oldalon tett bejegyzésében
közölte: Romániának lesz elegendő földgáza a télen,
hiszen folyamatosan töltik fel a tározókat. Hozzátette,
hogy a 47 százalékos telítettségi arány azt jelenti:
Bukarest sokkal gyorsabban halad, mint ahogy előírta az Európai Bizottság ütemterve. Románia azt a
célt tűzte ki, hogy augusztus 1-ig a gáztárolók 46 százalékos arányban legyenek felöltve, ezt sikerült meghaladni már július első felében, ami annak
köszönhető, hogy a tárolt gáz nagy része belföldi kitermelésből származik – közölte a kormányfő. Rámutatott: a rekordot kedden sikerült elérni, amikor a
elraktározott gáz 70 százaléka hazai kitermelésből
származott. (MTI)

Az élettelen éle

(Folytatás az 1. oldalról)
és reménykedik, hogy nem terjed át hozzánk is e háború,
vagy nem válik világméretűvé, ismét kopogtatni kezd az
ajtón a velünk élő, de rég nem látott ismerős, e folyton
visszatérő, vegzáló anyaszomorító: a covid. E hétfőn jelentette be az egészségügyi miniszter, hogy az utóbbi két
hétben megduplázódott az esetszám az országban, az
elmúlt héten szinte 15.000 új esetet jelentettek, ebből
több mint 2700 újrafertőződés. Kórházban aránylag kevesen vannak, 1410 bent fekvő beteg van az országban,
intenzív osztályon 86, közülük 68 oltatlan. Ám ez a növekvő fertőződési ráta itt nem áll meg, az elkövetkező
4-5 hétben hasonló mértékű fertőződéssel lehet számolni, tehát hetente 10-15000 új megbetegedés várható
augusztus közepéig. Igaz, ezek legtöbbjét az omikron
variáns okozza, amely kevésbé súlyos tüneteket produkál – mondják a hivatalosságok, ám a híradókban már
felbukkant az újabb mutáció, amelynek egyelőre még
nincs neve, de állítólag az eddig ismert oltások mindegyike hatástalan rá.
Riogatás megint? Vagy a korai öröm hozadéka? Túl
hamar azt hittük, hogy vége? A háború és az általa (is)
okozott infláció, valamint a hasonló tematikák által
napjainkban uralt médiában már nem kap akkora teret
a vírus, de attól még létezik, csak sokan azt reméltük
(noha tudtuk, hogy nem így lesz), hogy szép lassan elhal
magától ez a sokak által mesterséges eredetűnek tartott,
annyi ember életét megnehezítő, megszomorító, tönkretevő, élettelen, de életeket elvevő dög. E héttől bevezették a maszkok kötelező viseletét a hazai kórházakban.
Túl sok jel mutat arra, hogy kezdik ismét felkészíteni a
lakosságot. Hogy a korlátozások időszaka visszatér. Mi
pedig csak reménykedni tudunk abban, hogy nem kezdődik minden elölről. Ismét.
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Tűzoltók ünnepe Csíkfalván
Kétévnyi szünet után múlt hét
végén a megye legnagyobb
önkéntes
tűzoltóünnepét
szervezték meg Csíkfalván: a
házigazda csapat újjáalakulásának tizedik évfordulóját ünnepelte, de itt tartotta meg az
idei közgyűlését és összevont
gyakorlatát az Erdélyi Önkéntes
Tűzoltók
Szövetsége
(EÖTSZ) is.

Gligor Róbert László
Három erdélyi megye tizenhat településének önkéntes tűzoltói képviseltették magukat kisebb-nagyobb
küldöttséggel múlt szombaton a
felső-nyárádmenti község ünnepén:
a fogadás után a házigazdák mellé
a megyéből Nyárádszereda, Nyárádgálfalva, Székelyhodos, Nyárádremete,
Ákosfalva,
Szováta,
Erdőszentgyörgy, Hargita megyéből
Oroszhegy, Csíkvacsárcsi, Csíkcsicsó, Csíkszentdomokos, Tekerőpatak, Rugonfalva és Lázárfalva
sorakozott fel, míg Kolozs megyéből Kövend küldöttsége érkezett, és
a házigazdák anyaországi testvértelepülése, Rábakecöl is képviseltette
magát egy csapattal. Az emlékszalagoknak az egyesületek zászlóira
való felkötése és a csapatszemle
után a vendégeket Szabó Árpád, a
házigazdák műszaki parancsnoka

„Ez is bizonyítja, hogy lehet sokat
tenni, de lehet még ennél is többet
cselekedni, hogy megfelelő választ
adjunk a kihívásokra” – mondta a
csíkfalvi parancsnok. Az ünneplőknek Kovács Zoltán rábakecöli parancsnok emléktárgyat nyújtott át.
Együtt az erő
Az ünnepélyes megnyitó után
ülésezett az EÖTSZ; az elnök beszámolt a járványidőszak alatti tevékenységekről, a kaposvári
KÖTÉL különleges mentőszolgálattól kaptak adományként védőfelszereléseket, egy személyes baráti
kapcsolat révén Svájcból kórházi
felszereléshez, bútorzathoz jutott a
szövetség, míg a Hargita Megye Tanácsa által kiírt pályázaton tavaly
öt, idén hét szivattyú értékét nyerték
el, most van folyamatban a beszerzés. A beszámoló után elfogadták új
tagszervezetek belépését a szövetségbe, ezután a Maros megyei Székelyhodos és Nyárádszereda, a
Hargita megyei Csíkdelne, Csíkcsicsó és Rugonfalva, a Kovászna megyei Mikóújfalu és a Kolozs megyei
Kövend erősíti a szakmai szervezetet.
A Népújság kérdésére Szali
Mózes elmondta: a szervezet 2013ban alakult 14 taggal, ők írták alá
azt a kérelmet, amelynek nyomán
az országban egyedüliként Hargita

Csapatszemlére vonultak fel az alakulatok

már az elején 49 másodperces eredményt sikerült elérniük, de ez nem
bizonyult elegendőnek, mert csakmar megelőzte őket az emberhátrányban induló Rábakecöl 39,5
másodperccel, de a szintén emberhátrányos Nyárádremete ennél is
jobban teljesített (38,4), amire Nyá-

Emlékszalag került a zászlókra

üdvözölte, míg Balogh István polgármester azt kívánta, hogy a tapasztalatcsere, a szakmaiság és a
szórakozás napja legyen ez. Megköszönte a tűzoltóknak nemcsak
azt, hogy elfogadták a helyiek meghívását, hanem, hogy már gyerekek
és nők képzésével is foglalkoznak,
és azt is hangsúlyozta: az önkéntesség nem vár el javadalmazást, de elvárhatja a társadalmi megbecsülést;
az önkéntesség nem veleszületett
tulajdonság, de nagyon jól átadható
neveléssel és ilyen rendezvények
révén. Tuba Erik rábakecöli polgármester a tűzoltók munkájának fontosságát hangsúlyozva kiemelte, a
két község 22 éves kapcsolata nemcsak a települések közötti szerződésen, hanem azok szakmai, civil és
baráti csoportjainak kötődésein is
alapszik. A találkozókon részt vevőket köszöntötte Szali Mózes, az
EÖTSZ elnöke is, majd a házigazdák tízéves működése kapcsán a
sokévi munkája eredményeként
Marton Zoltán helyi tűzoltót díjazták, aki egy belső felmérés szerint
élenjáró tűzoltói kitüntetést nyert.

Megye Tanácsa évente pályázatot ír
ki az önkéntes tűzoltók támogatására. Eleinte az oktatást és védőfelszerelések beszerzését támogatták,
ma már műszaki eszközöket is lehet
vásárolni, és idén már 400 ezer lej
állt az önkéntes tűzoltók rendelkezésére. Mivel most már 35 tagszervezettel
rendelkeznek,
akár
törvénymódosítási kezdeményezés
benyújtásához is elég erősek, de
fontos számukra az érdekképviselet, a szövetséghez érkezett adományok szétosztása, a tagszervezetek
felszerelése, oktatása, képzése és
nem utolsósorban a károsultaknak
való segítségnyújtás (például a
2014-es farkaslaki árvíz idején fél
óra alatt 17 önkéntes egyesület
mozdult meg) – sorolta az elnök.
A kezdők szerencséje –
vagy erőssége?
A csíkfalvi sportpályán szakmai
és szórakoztató programokra került
sor a nap folyamán, a csapatoknak
elsőként osztósugaras tűzoltó vonalat kellett kialakítaniuk és két célpontot ledönteniük a vízsugárral. A
nyárádszeredai ifjúsági tűzoltóknak

rádgálfalva rögtön rátromfolt
(32,4), míg az utolsónak pályára
lépő Székelyhodos (36,4) letaszította a dobogós helyről a magyarországiakat.
Ezt egy másik, ezúttal is pontosságot, csapatmunkát igénylő feladat
követte, háromfős képviseleteknek
kellett egy tömlőkből kialakított pályán végiggurítaniuk egy szalmabálát, majd hordágyon egyik társukat
akadályokon át a célba juttatniuk. A
szórakoztató, de nem könnyű feladatot Székelyhodos teljesítette leghamarabb, követte Csíkvacsárcsi és
Ákosfalva. A szakmai verseny legjobbjait a Lanka és Kilyén Serv
cégek adományaival jutalmazták a
serleg és oklevél mellett, míg sorsjegyekkel a Lanka húsfeldolgozó
termékeiből is nyerni lehetett. A nap
minden bevételét a csíkfalvi tűzoltóegyesületnek ajánlották fel a szervezők. Délután további szórakoztató versenyre lehetett benevezni, adott célpontnak a tömlőgurítással való ledöntése sörjutalmat
jelentett.
A tűzoltóverseny győztese, Nyárádgálfalva úgy érkezett Csíkfal-

Fotó: Gligor Róbert László

vára, hogy csak itt szerzett tudomást
arról, hogy versenybe kell szállnia,
de a csapat nagyon jól teljesített, a
tűzoltó vonal kiépítése mindig erősségük volt – mondta el lapunkank
Német Zsolt parancsnok. A fiúk öszszetartóak, tovább szeretnék fejleszteni magukat, felkészítőpályát
szeretnének építeni, és az ősztől
utánpótlás- és akár lánycsapatot is
szeretnének indítani. A jelenlegi
alakulat 2019-ben jött létre, amikor
a testvértelepülésről, Kunszigetről
egy használt tűzoltóautót kaptak
ajándékba. A csoport magja gálfalvi
és szentháromsági, de a község
minden településéről próbálnak önkénteseket bekapcsolni. A csapatnak ez volt a második versenye,
csupán három héttel korábban, az
önkéntes alakulatok megyei versenyén mérettették meg magukat.
A több mint két évtizedes testvérkapcsolat ellenére Rábakecöl önkéntesei
Csíkfalván
első
alkalommal vettek részt tűzoltóversenyen. Nagyon jó volt a szakmai
szervezés, a felépítés, mindenki
ügyesen és balesetmentesen oldotta
meg a feladatokat. Magyarországon
is szinte ugyanígy hajtják végre
ezeket a szakmai felállításokat, és
ezekkel a feladatokkal nagyon jól
felmérték a fizikai erőnlétet, a játékokat pedig tovább is lehet fokozni
– értékelte lapunk kérdésére a versenyt Kovács Zoltán rábakecöli parancsnok.

Kihívások tíz éve
Az idei sokkal sikeresebb volt
bármelyik eddigi tűzoltórendezvényüknél, talán azért is, mert a részt
vevő csapatok száma kiemelkedően
magas volt. Emiatt azonban csak
egyetlen szakmai feladatot kaptak a
csapatok, míg évekkel korábban
szimulált helyzeteken is dolgozhattak a tűzoltók – mondta el a Népújságnak a házigazdák szakmai
parancsnoka. Az elmúlt tíz év tele
volt kihívásokkal, de a csíkfalvi
csapat megfelelő válaszokat tudott
adni ezekre, míg az éles bevetéseken megtapasztalt drámai élmények
összekovácsolták és buzdítják a
csapatot. Szabó Árpád azt sajnálja,
hogy egyre kevesebb az utánpótlás,
viszont a csapat az idei megyei versenyen harmadik helyezést ért el.
A csapat újraalakulásának tizedik
évfordulóját ünnepelte a hét végén.
Ugyanis a Magyar Közigazgatás
nevű lap szinte napra pontosan 132
évvel ezelőtt, 1890. július 10-én
arról tudósított, hogy – a mai község települései közül – Csíkfalva,
Jobbágyfalva, Nyárádszentmárton
és Búzaháza a kor műszaki vívmányainak megfelelő tűzoltófelszereléseket (szivattyú, tömlő, sugárcső)
kapott a budapesti Walter Ferenczféle gyárból. Ezek a felszerelések
már nincsenek meg, de Búzaházán
még létezik az akkori lóvontatású
szerkocsi, amelyet szeretnének felújítani és megőrizni az utókor számára.

Szórakoztató szakmai játékokkal is mérték az erőnlétet
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Fogyatkozó erdőszentgyörgyi katolikus közösség
A bözödi tó felé vezető útról letérve egy mellékutcában takaros
templom fogadja az erdőszentgyörgyi katolikusokat. A 250 hívet
számláló
egyházközségben
Boldizsár Ferenc plébános szolgál,
akit arra kértünk, számoljon be az
egyházközség jelenlegi életéről.

Vajda György
Az erdőszentgyörgyi római katolikus
egyházközség 2021-ig a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozott, ma
már a maros-küküllői főesperességhez
tartozik gyakorlati szempontok miatt.
Hajdan a bözödújfalusi egyházközség
leányegyháza, filiája volt, alig harminc
hívővel. A kommunista diktatúra falurombolásának áldozatul esett Bözödújfalu hívei többségben Erdőszentgyörgyre
telepedtek, mivel „nem volt ahova men-

jenek”, így beköltöztek tömbházakba,
népiesen csúfolt „gettókba”. Ma az erdőszentgyörgyi egyházközség 250 hívet
számlál, ebben benne vannak a jelenlegi
leányegyházak (Hármasfalu, Makfalva,
Szolokma, Kőrispatak, Bözöd, Havadtő)
katolikusai is. Nagyrészt reformátusokkal élnek vegyes házasságban, alig van
hat család, ahol mindkét házastárs katolikus. Kevesen tudják, hogy az impozáns, szemet gyönyörködtető, a város
„szívében” levő templom értékes 16.
századi Madonna-szobrot őriz, amely az
oltár egyik legszebb éke. A bözödújfalusi templomból átmentett alkotás a
csíksomlyói Szűzanya-szoborral egy
korból való. A templom ékessége még a
gyönyörű gerendás mennyezettel díszített beltér, amely egy felborult hajó szerkezetét
imitálja,
ezzel
a
szimbólumjellegével is tisztelettel adózik Bözödújfalu emlékének.

Az elhalálozás és elvándorlás miatt
egyre kevesebb a katolikus hívő. Jövőbeli reménységre ad okot az, hogy vannak templomba járó, gyermekáldást
vállaló fiatalok. És az is, hogy akik
külföldre kényszerültek megélhetésért
dolgozni, hazahozzák a pénzt, és itthon
építkeznek. Bár az erdőszentgyörgyi
vízgyűjtő sokak számára szomorú emlékeket idéz, a vidék egyik legszebb
látványossága, amely sok turistát vonz
a környékre. Az emlékfalnál tartott
megemlékezéskor más felekezetek
képviselőivel együtt a katolikusok is
jelen vannak az ottani szentmisén,
utána pedig szeretetagapén. A Rhédeykastélyban a Bözödújfalu emlékére berendezett szobában a katolikus
templomból kölcsönkért kis harang is
jelképezi a katolikusok jelenlétét és kitartását e környéken – tájékoztatott a
plébános.

Fotó: Vajda György

E. a legtöbb családi nyaralásból kimaradt. Tiszta szívből, zavaró mellékgondolatok és -érzések nélkül örült az elutazókra
váró élményeknek, és míg a lánya minden
szükségest és szükségtelent összepakolt a fiával – E. egyetlen unokájával – kettesben eltöltendő hétre, ő a napirendjét tömte jól meg
halaszthatatlan és halasztható feladatokkal,
hogy gyorsabban teljen az üres lakásba beszoruló idő.
– Mindig kikísért az állomásra, ha a munkahelyéről kellett ezért elkérezkedni, akkor
is – idézte fel beszélgetőtársam a nemrég
múlt vakációk forgatókönyvét. – Az elköszönés utáni pillanatban, amikor a busz vagy a
vonat elindult a pályaudvarról, rendszerint
elérzékenyült. Hang nélkül, mosolyogva
könnyezett, mint aki egyszerre boldog és bánatos. Mint emberi testet öltő, azon átragyogó szivárvány. Az üdülések első
délelőttjén hívott fel először, és utána is mindennap ez idő tájt. Esténként én kerestem: az
otthon hagyott kisállatainkról érdeklődtem,
és meghallgattam a közös tévésorozatunk
legújabb cselekményfordulatainak részletes
összefoglalóját. Ezek a napi kétszeri beszélgetések valahogy beletartoztak a nyaralásba, mintha nélkülük nem is lett volna
annyira hullámzó a tenger vagy hűsítő a
napnyugta utáni fagylalt. Így nem csoda,
hogy egészen bepánikoltam, amikor egy alkalommal elmaradt a reggeli ébresztés és a
szokott esti időpontban is hiába csengettem
meg többször a telefon névjegyzékében első
helyen szereplő számsort. Rettenetes gondolatok villantak át rajtam, egészen megbénultam a rémülettől. Annyi erőm sem volt, hogy

Erről jut eszembe
Add már, Uram, az esőt!… Kovács Kati eget ostromló, keleties dalát vélem hallani, időnként dúdolgatom is magamban. Ötven éve rögződött belém az
1972-es magyar Táncdalfesztivál győztes száma. Nem
tudom, aszály volt-e akkor országban, világban, bizonyára az, ha ilyen dalt és szöveget nevezett be az akkori fesztiválra Koncz Tibor és Szenes Iván.
Romániában inkább a ’40-es éveket emlegették a nagy
szárazság és éhínség idejeként, mi, itteniek viszont
akkor már azokat a csapásszerű, katasztrofális hiányokat észleltük, amiket a Ceauşescu-diktatúra hozott
ránk. Esővel vagy anélkül. De tény, hogy a mostani
csapadéktalanság, a viharokkal tűzdelt hosszas kánikula mindent és mindenkit keményen megvisel. „Száraz a föld, és szomjasak a fák”, panaszolja a táncdal,
annál azonban már sokkal nagyobb a baj. És még mi
lehet belőle! Pláne, hogy háború, járvány, gazdagsági
válság, csődhelyzet meg több más hasonló képtelenség nehezíti a helyzetet itt is, ott is, amott is. De maradjunk az aszálynál, ami egyre több megszorítást
követel, hiszen tó, patak, folyó, kút kiszárad, már a víz
is luxus. Most kellenének csak igazán az esőhozó emberek. Mondják, vannak ilyenek. Nem hiszem, hogy ismernék egyet is közülük, de Az esőhozó ember,
Richard Nash kiváló drámája eszembe jut néhanap. A
marosvásárhelyi Székely Színház egyik legsikeresebb
előadása volt, 64 éve, 1958 forró nyarán mutatták be
Tompa Miklós és Rappaport Ottó rendezésében. Vízbőséget nem teremtett, de művészi termésként gazdag
tapsot aratott. Kitűnő teljesítményt nyújtott a legendás
társulat, a főszerepben Kovács György remekelt. És
emlékezetes volt Tanai Bella, Lohinszky Loránd, Tarr
László, Borovszky Oszkár, Csorba András alakítása
is. A produkció létrehozói közül ma már senki sem él.
Az idősebb színházkedvelők biztos emlékeznek a sztorira s a figurákra. Hangfelvételként többször is újrahallgathatták az előadást a Marosvásárhelyi
Rádióban. Napjainkra kifogytak az esőhozók, „csodatevőkben” azonban nincs hiány. Gátat lehetne
tömni velük, csak lassan már a gát is fölösleges,
annyira kicsi a vízhozam. Keletjük persze volna, hiszen a jónépnek mindenfélét be lehet adni. Kevésbé
azt, hogy mi magunk, az emberiség lennénk az ilyen
negatív hatású természeti jelenségek okozói. A tömegek a legképtelenebb ötletekre, fantazmagóriákra,
szélhámiákra vevők. Akkor is, ha legfelsőbb szintről
jönnek az agyrémek. És még reményteljesebben fohászkodnak, ha egyházi köntösben mutatkoznak az
esőcsinálók. Jámbor ortodoxok különböző szabadtéri
helyeken immár napok óta könyörögnek pásztoruk vezetésével a mennyei mannaként várt szomjoltó csapadékért. Ha nekik ez jó, lelkük rajta. Bár valószínűtlen,
hogy ez lenne a probléma megoldása. De előbb-utóbb
megerednek az ég csatornái, s visszazökkenünk a normalitásba. Az is lehet, hogy mire ezek a sorok az újságban megjelennek, már teszi is a dolgát az enyhet
adó eső. Nem lesz benne semmi érdemem. De úgy
éreztem, jelezni muszáj, aggaszt az aszály. Prózaibban: én szóltam, na! (N.M.K.)

Szivárvány a pályaudvaron
egy közös ismerőst, netán valamelyik szomszédunkat felhívjam, és megkérjem, ugorjon
át hozzánk, nézze meg, minden rendben vane édesanyámmal. Másnap délig vergődtem
ebben a lélektépászó bizonytalanságban, és
talán tovább is eltartott volna ez az állapot,
ha nem szólal meg a készülékemen az ismerős csengőhang. Igaz, akkor sem voltam
meggyőződve, hogy anyu az, csak amikor
meghallottam a hangját. Elmondta, hogy
két nappal korábban,
az esti beszélgetésünk
után virágmagot vitt
egy unokatestvéréhez, és útban hazafelé leült
pihenni egy játszótéri padra. Nyáron mindig
volt nála egy üveg jégbe hűtött csapvíz, ha
elfáradt, azt kortyolgatta. Így tett azon az
estén is, de a pillepalackkal együtt a telefonját is kihúzta a táskából. A szürkületben nem
vette észre, hogy a mobil a pad mellé esett.
Az égieknek hála, másnap kora reggel, munkába menet éppen ott haladt el az unokatestvére, és rögtön észrevette a virágos tokba
„öltöztetett” telefont. Így került vissza a nap
végére a mobil édesanyámhoz, aki egyébként
nem is sejtette, mennyire megijesztett azzal,
hogy nem tudtam elérni. Azt mondta, ha ezt
tudja, valakitől már korábban üzen. Tulajdonképpen ilyen volt ő az élet minden területén – ösztönösen minimalizálta a jelenléte
fontosságát, mint aki meg van győződve
arról, hogy nélküle is ugyanúgy forog a világ
tovább.
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– A közös utazásokról is ezért mondott le?
– kérdeztem.
– Ennek kevésbé filozofikus a magyarázata – mondta beszélgetőtársam gondolkozás nélkül. – Anyagi okokból utasította vissza
a lehetőséget, azért, hogy a fiamnak és
nekem mindenből több jusson. Csak egyszer
jött velünk, a világjárvány előtti nyáron,
amikor a munkahelyéről kapott vakációs
jegyekkel utaztunk a
tengerre, és nélküle nem
foglalhattuk volna el a
szállodai szobát. Minden idegszálával átélte,
élvezte azt a pár napot. Azelőtt csak egyszer
járt még a tengeren, kislánykoromban, édesapám földi távozása előtt pár évvel. Hármasban üdültünk Mamaián, és a szakszervezeti
jegybe a konstancai delfinárium meglátogatása és egy hajóút is beletartozott. Azóta sokszor kifordult sarkából a világ, mégis, annyi
év terhe, vesztesége után is ugyanúgy tudott
örülni a végtelen víznek, napfénynek, mint
annak idején, alig harmincas fiatalasszonyként. A parton megtaláltuk azt a romos épületet, ahol a nyolcvanas években a híres
könnyűzene-fesztiválokat tartották – egykor
a nézők között ültünk mi is. Azt hittem, roszszul érinti majd a látvány, de a tekintete kislányos ragyogását ez sem árnyékolta be.
– Említetted, hogy amikor otthon maradt,
mindig talált magának időűző tennivalókat
édesanyád – tértem vissza a történet kiindulópontjához.

– Amellett, hogy minden szabadságoló
kollégát helyettesített a munkahelyén, vagyis
többnyire reggeltől estig dolgozott a nyári
hónapokban, esténként „kötelező házi feladatként” nézte meg és jegyezte le a közös
tévésorozatunkban történteket. Emellett rengeteget olvasott, sorra stoppolta a fiam zokniit, megjavítgatta az elromlott kisautóit, a
jó ideje nem használt, távirányítós játékokba
pedig új elemet tett. Így, amikor hazajöttünk,
mindig egy halom régi-új meglepetés várt
ránk. A „játszás” mellett – ahogy a gyerekszobás ténykedéseit emlegette – előszeretettel rendezte át az egész lakást az egyedül
töltött napokban. Ezt annyira nem értékeltük,
mert furcsa volt a megszokott környezetünk
helyett egy egészen másba hazajönni, így
erről lassan leszokott, de valami apró figyelmesség mindig várt ránk érkezés után. Az
igazi ajándék azonban az volt, amikor az állomáson várakozók között felfedezhettük izgatottságtól kipirult, jóságos arcát. A
pandémia első éve vitte el édesanyámat.
Nem a járvány – közvetve, sok sorstársával
együtt mégis ő is annak az áldozata. Mióta
elment, a nyaralásról is kicsit nehezebb hazajönni. Pedig tudom: nem minden szivárvány szemmel látható.
(A rovat korábbi történeteitől eltérően ezúttal a kérdező és a mesélő személye
ugyanaz. Amolyan belső beszélgetést osztottam meg olvasóinkkal egy mindannyiunk
számára ismerős helyről, a tovatűnő és viszszatérő emlékek pályaudvaráról.)
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Húszéves csúcson a dollár az euróval szemben
Húszéves csúcsra ugrott pénteken a dollár az euróval
szemben, 1,01-os szint alá
esett az euró árfolyama a
dollár ellenében. A France
Press hírügynökség elemzésében összefoglalta az európai valuta értékvesztésének
következményeit.

Szerkesztette: Benedek István

Az OTP Bank Románia növeli
a magánszemélyek által
lekötött betétek kamatát
Az OTP Bank Románia növeli az
1, 3, 6 és 12 hónapra lekötött lejalapú betétek kamatát. A bank döntésének célja, hogy elősegítse
ügyfelei körében a felelős pénzügyi
tervezést, illetve rövid és középtávon versenyképes ajánlatával ösztönözze
a
megtakarítási
hajlandóságot. A kamat egy 12 hónapra lekötött betét esetén akár a
7%-ot is elérheti. Ezenkívül
NULLA a jutalék a betét lekötésekor és megszüntetésekor, valamint
a készpénzfelvétel esetén. Utóbbi
kizárólag abban az esetben, ha a lejárat napján veszi fel a lekötött betétből származó összeget (az egy
hónapnál rövidebb lejáratú betétekre ez a kedvezmény nem vonatkozik).

A megemelt kamatlábak elérhetők minden magánszemély számára, valamint érvényesek meglévő
betétek meghosszabbítása és az új
betétek nyitása esetén is. Az ügyfelek betétet nyithatnak bármelyik
OTP Bank fiókban, ahol akár
6,80%-os kamatban is részesülhetnek. Mindazok, akik a mobilbank
alkalmazáson, a SmartBankon keresztül, illetve az internetbank honlapon, az OTPdirekten keresztül
nyitnak betétet, 0,20% kamatbónuszt kapnak. Mindez azt jelenti,
hogy akár 7%-os kamatozás mellett
nyithatnak lejalapú, 12 hónapra lekötött betétet – áll a pénzintézet július
12-én
kiadott
sajtóközleményében.

Az inflációra és a vásárlóerőre
kifejtett hatás
Az euróövezetbe importált áruk
közel felét dollárban számlázzák
ki, euróban csak kevesebb mint 40
százalékát – derül ki az Európai
Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) adataiból.
Például az olajért és a gázért hagyományosan dollárban fizetnek,
és e két nyersanyag ára robbanásszerűen megugrott az elmúlt
hónapokban az ukrajnai háború
miatt. Ez azt jelenti, hogy több euróra van szükség ugyanazon menynyiségű áru dollárban történő
kifizetéséhez. „Az importált áruk
egyre kevésbé versenyképesek, és
az egymás közötti verseny miatt nő
az áruk, ami táplálja az inflációt, és
csökkenti a háztartások vásárlóerejét” – magyarázta Isabelle Mejean,
a Sciences Po professzora.
Az euró dollárral szembeni leértékelődésének másik konkrét hatása, hogy „csökkenti az Európából
az Egyesült Államokba irányuló turizmust” – mondta William De
Vijlder, a BNP Paribas közgazdásza.
Mivel az európai látogatóknak
több eurót kell fizetniük, hogy
megvásárolják dollárban ugyanazt
az összeget, nőnek az utazással járó
költségeik. De ugyanez érvényes
azokra az országokra is, amelyek
valutája a dollárhoz van kötve,
mint például Katar vagy Jordánia.

Bútorkészítés, mezőgazdaság, turizmus

Finna Sándor sokszínű látóhatára
Szeme is, szíve is van a világ
rezdüléseire, pontosan érzi,
mikor minek van itt az ideje. A
görgényszentimrei bútorkészítő közel három évtizede indította
el
vállalkozását,
amellyel jelenleg 40–50 környékbelinek biztosít munkát.

koztam, de beláttam, hogy mindent
nem lehet. Így ma már megveszem
a nyersanyagot a Maros és a Görgény völgyéből. A megrendelőink
nyugati cégek – elsősorban Németországból és Belgiumból –, amelyek magánszemélyeknek szállítják
ki a bútorokat: asztalt, szekrényt,
vitrint vagy bármi mást.
Nagy Székely Ildikó
– Találkozott-e különlegesebb
igényekkel az évek során?
– Egyedi bútordarabokat készí– 1992-ben kezdtünk a műhely
építésébe a bátyámmal, Józseffel. tünk, így mindenik különleges a
Én akkoriban Magyarországon dol- maga módján. Lépcsősorra is kapgoztam, onnan küldtem a pénzt a
beruházáshoz. 1994 májusában nyitottuk meg a műhelyt. Régi bútorok
restaurálásával kezdtük. Jó időszak
volt, 15–16 embert tudtunk foglalkoztatni. Apró lépésekkel haladtunk
előre. Pár év múlva észrevettem,
hogy a bútorfelújítás kora letűnőben
van, így 1998-ban elkészítettük az
első új fabútorokat – idézte fel a
kezdeti időszakot a vállalkozó.
– 2000-ben már a kínálatunk 70–
80 százaléka új termékből állt –
tette hozzá. – A bátyám 2008-ban, a
gazdasági válság idején kilépett a
cégből, így egyedül folytattam a
munkát. A családra, persze, a továbbiakban is számíthattam, a mai
napig segítenek, ha kell. A válságot
annak idején valamennyire megéreztem, mert felkészületlenül ért.
Úgy gondolom, ez ma már nem fordulhat elő.
Minden darab különleges
– Milyen fából dolgoznak? – kérdeztük Finna Sándort.
– Fenyő-, cserefa-, dió- és cseresznyefabútorokat is készítünk
egyebek mellett. Régebb, 1997-től
2010-ig erdőkitermeléssel is foglal-

tunk már megrendelést, amelyet
egy zegzugos helyre kellett beépíteni. A megrendelő cég elküldi a
tervrajzot, aszerint dolgozunk. Körülbelül három hét a konkrét munkafolyamat.
– A romániai piacon nincsenek
jelen?
– Lassan nálunk is reneszánszukat élik a fabútorok. Igaz, sokan
még mindig nagyon drágának gondolják ezeket a termékeket, pedig
ez nem egészen így vagy, minőség,
stabilitás szempontjából minden-

Ezzel szemben az Egyesült Államokból, Katarból és Jordániából
Európába látogatók számára előnyös az árfolyam, mivel dollárjukkal ugyanazért az összegért többet
tudnak vásárolni az euróövezetben,
mint korábban.
A vállalatokra kifejtett hatás
Az euró gyengülésének hatása
attól függően változik, hogy az
érintett vállalat milyen mértékben
függ a külkereskedelemtől és az
energiától.
„Az euróövezeten kívülre exportáló vállalatok számára előnyös
az euró leértékelődése, mivel áraik
dollárra átszámítva versenyképesebbé válnak” – nyilatkozta Philippe Mutricy, a Bpifrance bank
kutatási igazgatója. „Ezzel szemben az importorientált vállalatok
hátrányos helyzetben vannak” –
tette hozzá.
A nyersanyagoktól és energiától
függő, de keveset exportáló helyi
kézművesek esetében az euró
gyengülése költségeik robbanásszerű növekedéséhez vezethet.
Az euró gyengülésének legnagyobb nyertesei azok a gyártó vállalatok,
amelyek
külföldre
exportálják termékeiket, például a
repülőgépipar, az autóipar, a luxuscikkek és a vegyipar terén tevékenykedő cégek.
Ugyanakkor a nagyobb piaci
szereplők „jobban fel vannak készülve a sokkhatásokra”, rendelkeznek azokkal a mechanizmusokkal, amelyek lehetővé teszik
számukra az árfolyam-ingadozások
hatásának mérséklését – mutatott rá
Philippe Mutricy: „Előre vásárolnak devizát kedvező árfolyamon,
ami megvédi őket az árfolyam-ingadozásoktól” – fogalmazott.
képpen megérik az árukat. A kérdésre visszatérve, most már a hazai
piacra is beléptünk, de elsődleges
célközönségünk a nyugatiak.
– Mikor és kitől tanulta meg a
mesterséget? – tettük fel a nagyobb
időugrást igénylő kérdést.
– Kilencévesen a nagytatámtól,
aki asztalos volt, aztán a szászrégeni 2-es számú iskolában, végül a
nagyvilágban, többek között Franciaországban „loptam el” a szakmát.
Áfonyás és motorpálya
Finna Sándor jövőképe több
lábon áll, hat éve ugyanis a mezőgazdasággal is megpróbálkozott.
– Amikor eljött az ideje, földet
vásároltam. Epret és áfonyát ter-

Fotó: Nagy Tibor

A gazdasági növekedésre
és az adósságra kifejtett hatás
Elméletileg az euró értékvesztése versenyképesebbé teszi az euróövezeten kívüli árakat, és ezáltal
serkenti az európai áruk és szolgáltatások exportját. A pozitív hatást
azonban ellensúlyozhatják az ukrajnai háború következtében emelkedő nyersanyagárak, különösen
az olyan exportvezérelt gazdaságok esetében, mint Németország.
Ami az európai országok adósságtörlesztését illeti, a hatás kevésbé látványos. Minél nagyobb a
gazdasági növekedés üteme, annál
gyorsabban tudja egy ország viszszafizetni az adósságát – magyarázta Isabelle Mejean, a Sciences
Po professzora. De csak akkor, ha
a pénzügyi piacok elég biztonságosnak tartják az európai kötvényeket, és a kamatlábak alacsonyak
maradnak – nyomatékosította. A
dollárban denominált kötvényeket
kibocsátó országok esetében azonban az euró dollárral szembeni leértékelődése növeli adósságuk
visszafizetésének költségeit.
A központi bankokra kifejtett hatás
Az euró gyengülése az infláció
táplálása révén arra késztetheti az
Európai Központi Bankot (EKB),
hogy gyorsabban emelje a kamatlábakat. Az intézmény egyébként
júliustól emelné a hitelfelvételi
költségeket, 11 év után először.
„A nyersanyagárak emelkedésére vélhetően nem reagált volna
az EKB, de az infláció feletti ellenőrzés visszaszerzése még nagyobb
kihívást jelent, mivel az importárak emelkedtek az árfolyam alakulása miatt” – mutatott rá William
De Vijlder.
A Bank of France május végén
úgy becsülte, hogy az euró leértékelődése megnehezítheti az EKBnak az infláció kordában tartására
irányuló erőfeszítéseit. (Agerpres)
mesztek, egyelőre két hektáron, de
az elkövetkezőkben szeretném
megtízszerezni a területet, ha uniós
támogatással nem sikerül, akkor
önerőből. Hatalmas, eddig kihasználatlan lehetőséget látok a hazai
mezőgazdaságban. Az erdei gyümölcsök termesztésére kiváló ez a
vidék, és a gazdálkodást össze lehetne kapcsolni a turizmussal. Az
áfonyás köré egy krosszmotorpályát
tervezek, ahol quadot is lehetne vezetni, emellett lovaglásra is biztosítanék
lehetőséget.
Ezek
a
programok idevonzanák a látogatókat, akik akkor már az áfonyából is
vásárolnának – foglalta össze elképzeléseit a vállalkozó, aki külföldi
útjain döbbent rá arra, hogy az erdélyi vidékek szépségét a svájci
tájak sem múlják felül.
Akiknek Görgény Amerika
A vállalkozót két gyermeke, Róbert és Helga (akit június 21-i lapszámunk Hétköznapi történetek
rovatában, a Hazahívó vonalak
című írásban mutattunk be) támogatja az álmok megvalósításában.
Mindketten belekóstoltak a külföldi
életbe, Helga az oxfordi egyetemen,
Róbert az óceánon túl próbált szerencsét, de végül mindketten viszszatértek
szülőfalujukba.
A
művészeti végzettségű, tehetséges
lány a bútormodellek megrajzolásában segít édesapjának, a fiatalember
egyebek mellett katalógust készített
a termékekről az online térbe kényszerítő világjárvány idején, és a motorpálya ügyét is a szívén viseli.
Neki Görgény Amerika – vonta le a
következtetést az édesapa, aki sikeres üzletemberként is úgy gondolja,
mindenben a lelki hozzáállás a legfontosabb, és az, hogy az önmegvalósítás vágyálmától hajtva ne
feledkezzünk meg arról, kik is vagyunk igazán.
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Ma este a BL-selejtezőben:
Ferencváros – Tobol

A Ferencváros számára kulcsfontosságú a továbbjutás a labdarúgó Bajnokok
Ligája-selejtező
első
fordulójából, amelyben a mai visszavágón a kazah Tobolt fogadja.

A zöld-fehérek célkitűzése, hogy sorozatban negyedszer is csoportkörben szerepeljenek a BL-ben, vagy rosszabb esetben az
Európa-ligában, ehhez viszont most mindenképpen nyerniük kell az idegenbeli 0-0-t követően, ugyanis a párharc vesztese a
harmadik számú európai kupasorozatba, az
Európa-konferencialigába kerül át.
A múlt heti első felvonáson a magyar bajnok idény eleji formát mutatott, de helyzetét
nemcsak az nehezítette, hogy az új szezon
első tétmeccsét játszotta, hanem a hétórás
utazás és a négyórás időeltolódás is. Utóbbi
kettő viszont ezúttal a riválist érinti hátrányosan.
Amíg az FTC 33 bajnoki címével rutinos
szereplőnek számít mind az európai poron-

don, mind a legrangosabb sorozatban, addig
a Tobol mindössze másodszor indul a BLben: az előző alkalommal, 2011-ben a Slovan
Pozsony 3-1-es összesítéssel már az első körben elbúcsúztatta. Az ellenfél ráadásul története során eddig egyetlen párharcot tudott
nyerni az európai kupasorozatokban, méghozzá 2018-ban, az EL-selejtező első körében. A Ferencváros ezt megelőzően még
sosem találkozott kazah csapattal.
A párharc visszavágója ma 21 órakor kezdődik a budapesti Groupama Arénában (TV:
M4 Sport). A továbbjutóra a szlovák Slovan
Pozsony és a grúziai Dinamo Batumi párharcának győztese vár a második fordulóban,
míg a másik gárda következő ellenfele – az
Európa-konferencialiga-selejtező második
körében – az északmacedón Skupi és a gibraltári Lincoln Red Imps párharcának vesztese lesz.
A BL-csoportkörbe jutáshoz négy párharcot kell nyernie az FTC-nek.

Ádám Martin
a Koreai Köztársaságba igazolt

Fotó: Paksi FC

A dél-koreai Ulszan Hyundai csapatába igazolt Ádám Martin, a magyar
labdarúgó NB I előző szezonjának
gólkirálya.

Fotó: FTC

A Kolozsvári CFR 1907 a Pjunik Jerevánt fogadja
Sorsdöntőnek ígérkező mérkőzés vár a Kolozsvári CFR 1907 csapatára is. Az alakulat, amely szombaton elvesztette a Szuperkupa-döntőt a Sepsi OSK ellenében
(1-2), ezen a meccsen nem tehet ballépést, hiszen attól a klub jövője is nagymértékben függhet.
A román bajnokcsapat számára azért kötelező penzum a valamely európai kupasorozat főtáblájára jutás, mert kifejezetten ettől függ megrokkant anyagi mérlegének
helyrebillentése. Számottevő bevételei ugyanis az idénybeli kiadásoknak kevesebb
mint felét fedezik, a másik több mint felét, illetve a múltból görgetett adósságok kifizetését az európai kupaszereplésből származó bevételekből fedeznék a klub vezetői.
A Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójából így kötelező a továbbjutás, s bár a
legrangosabb kupasorozatban Dan Petrescu vezetőedző szerint álom a főtáblára
kerülés, de még a második számú Európa-ligában is az, ezért a tavalyhoz hasonlóan
az Európa-konferencialiga csoportkörébe kerülés lehet reális cél a kolozsváriak számára. Ezt elérni pedig annál valószínűbb, minél tovább tudnak előlépni a BL-kvalifikációban.
A ma este 21.30 órakor kezdődő, Pjunik Jereván elleni visszavágón (TV: DigiSport
1, Prima Sport 1; az első mérkőzésen: 0-0) várhatóan azok a játékosok kapnak majd
lehetőséget, akiket pihentettek a Sepsi OSK elleni Szuperkupa-döntő alkalmával.
A párharc győztese a luxemburgi Dudelange és az albán FK Tirana összecsapás
nyertesével találkozik majd a második kvalifikációs körben.

Eddigi klubja, a Paksi FC a honlapján emlékeztet, hogy a támadó 2020 nyarán érkezett Kaposvárról, első szezonjában nyolc
gólt szerzett, majd a 2021/2022-es idényben
már 32 meccsen 31-szer volt eredményes,
ráadásul mind a 11 ellenfélnek betalált.
Remek teljesítményének köszönhetően a
magyar nemzeti együttesbe is behívót kapott, amelynek soraiban mind a négy Nemzetek Ligája-meccsen lehetőséget kapott, és
bár valamennyi alkalommal tartalékként lépett pályára, így is maradandót alkotott.
„Nagyon sokat köszönhetek Paksnak, a
legjobb döntés volt karrierem során, hogy
két éve ide igazoltam. Egy ilyen tavalyi szezon után azonban jött egy olyan szakmai lehetőség, amivel ilyenkor élni kell. Kiváló
bajnokság jó csapatánál próbálhatok tovább
fejlődni, de mindig meleg szívvel fogok
visszagondolni Paksra. Mindent hálásan köszönök a klub valamennyi munkatársának és
a szurkolóknak egyaránt” – fogalmazott a 27
éves Ádám Martin.
A játékos ügynöke, Papp Gábor az M1 aktuális csatornának hétfőn elmondta: Európából olyan írásos ajánlat nem érkezett a
futballistáért, amely mind szakmailag, mind

A belgrádi klasszis a nyolcadik
wimbledoni és a 32. Grand Slam-fináléjában szerepelt, és sorozatban a
negyedik londoni trófeája mellett
azért szállt harcba, hogy 21. GS-serlegével megelőzze Roger Federert,
és felzárkózzon a 22-vel csúcstartó
Rafael Nadal mögé. A nagyközönség Djokovic és az év első két GSét megnyerő spanyol sztár csatáját
várta a fináléban, ám a balkezes
mallorcai hasfalsérülése miatt nem
állt ki a Kyrgios elleni elődöntőre.
A világranglistán 40. ausztrál fenegyerek rendre botrányaival és

pénzbírságaival hívja fel magára a
figyelmet, idén Wimbledonban
köpködésért 10, trágárságért pedig
4 ezer dollárra büntették, a nyolcaddöntője után pedig azzal keltett fel-

anyagilag versenyezni tudott volna a dél-koreaiak ajánlatával. „Az Ulszan Dél-Koreán
belül az egyik legerősebb klub, minden
évben dobogón van. Ha minden jól megy,
idén is bajnoki címmel zárja a szezont,
ebben már próbál nekik segíteni Martin is”
– mondta Papp Gábor hozzátéve, hogy egyelőre még intézik a vízumot a futballistának,
aki a tervek szerint a hét végén vagy a jövő
hét elején utazik majd a Távol-Keletre.
A cél, hogy a csatár stabil kezdő legyen új
csapatában, és a bajnoki cím megszerzése
után az ázsiai Bajnokok Ligájában is jól teljesítsen – hangsúlyozta a menedzser. Papp
Gábor kiemelte, hogy a dél-koreai gyors, fizikális bajnokság, csupa olyan képességet
igényel, amelyben Ádám Martinnak fejlődnie kell ahhoz, hogy még többet játszhasson
a válogatottban – ez volt a fő szempont a
klubválasztásnál. A játékosügynök az üzlet
anyagi részleteit nem közölte, mint ahogy
azt sem, hogy Ádám Martin mennyi időre írt
alá. Annyit azonban megjegyzett, hogy ha a
futballista egy naptári éven belül 15-20 gólt
tudna szerezni a dél-koreai élvonalban, az
szerinte jövő ilyenkor lehetőséget teremtene
számára egy újabb szintlépésre.
A dél-koreai bajnokságban listavezető Ulszannak már van egy magyar játékosa a korábbi
zalaegerszegi
Koszta
Márk
személyében.

Budapesten kezdi edzői pályafutását Davide Lanzafame
A magyar labdarúgó NB I kétszeres gólkirálya lett a Budapest-bajnokság első
osztályában szereplő Pestszentimre SK vezetőedzője. Davide Lanzafame már meg
is tartotta első edzését az 1908-ban alapított klubnál.
A 35 éves olasz tréner öt csapatban – köztük a Juventusban is – játszott hazája
élvonalában, majd először 2013-ban szerepelt a Budapest Honvédban, ahova 2016ban visszatért, és bajnoki címre vezette a kispestieket. Ezt követően 2018-ban egy
idényre a Ferencvároshoz igazolt, amellyel szintén bajnoki aranyérmet nyert, majd
másodszor is visszatért a Honvédhoz, amellyel elhódította a Magyar Kupát. Mindkét magyarországi klubjával egyszer lett gólkirály.
Pályafutása végén előbb a török másodosztályú Adana Demirsport, majd az
olasz Vicenzát erősítette.

Djokovic hetedszer lett Wimbledon bajnoka
Pályafutása hetedik wimbledoni győzelmét érte el Novak
Djokovic vasárnap. Mint arról
tegnapi lapszámunkban beszámoltunk, a volt világelső
szerb a férfi egyes versenyének fináléjában legyőzte az
ausztrál Nick Kyrgiost, így 21.
Grand
Slam-trófeájával
immár egyedül áll az örökrangsor második helyén Rafael Nadal mögött.
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tűnést, hogy a kötelező fehér öltözék helyett piros cipőt és sapkát vett
fel. A 27 éves Kyrgiosnak – aki 13.
is volt az ATP-rangsorban – messze
a mostani volt a legjobb GS-ered-

ménye, előzőleg ugyanis csak kétszer jutott el a negyeddöntőig, méghozzá a 2014-es wimbledoni tornán
és a 2015-ös Australian Openen. Az
idén januárban azonban megízlelhette a GS-diadal ízét, miután honfitársával és jó barátjával, Thanasi
Kokkinakisszal megnyerték a párost Melbourne-ben.
Ami az egymás elleni mérleget
illeti, mindkét korábbi összecsapásukat a hatalmas adogatásairól és
cirkuszi mutatványnak is beillő ütéseiről ismert canberrai teniszező
nyerte, aki 2017-ben Acapulcóban

és Indian Wellsben is megverte a világelsőt. Kettejük viszonya nem
volt mindig felhőtlen, Kyrgios többször is „beszólt” a szerbnek, mert az
nem oltatta be magát koronavírus
ellen. Az elmúlt napokban azonban
együtt edzettek, majd a közösségi
média felületén megbeszélték, hogy
a finálé után elmennek együtt vacsorázni, és a döntő győztese állja a
számlát. Kyrgios a párbeszéd végén
– rá jellemző módon – azt is felvetette, hogy inkább egy éjszakai lokálba menjenek, és csináljanak
őrültségeket.

A legtöbbszörös férfi GS-bajnokok

22: Rafael Nadal
21: Novak Djokovic
20: Roger Federer
14: Pete Sampras (amerikai)
12: Roy Emerson (ausztrál)
11: Rod Laver (ausztrál), Björn Borg (svéd)
10: Bill Tilden (amerikai)

Eredményjelző

Djokovic (b) és Kyrgios jó hangulatban zárta a döntőt. Már a meccs előtt eltervezték, hogy
aznap együtt vacsoráznak, és a győztes fizet. Fotó: a wimbledoni torna közösségi oldala

Wimbledoni tenisztorna, férfi egyes, döntő: Novak Djokovic
(szerb, 1.) – Nick Kyrgios (ausztrál) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7-3)
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Bármikor módosulhat az intézkedés

Beteglátogatás a sürgősségi kórházban
A Maros Megyei Sürgősségi
Klinikai Kórházban enyhítettek a járványügyi korlátozásokon, és lehetőség nyílt
arra, hogy bizonyos feltételek
mellett a beutalt betegeket
meglátogathassák a hozzátartozók. A járványügyi helyzet alakulásának függvényében azonban ezt az intézkedést bármikor megszüntethetik – tudtuk meg az
intézmény vezetőségétől.

Pálosy Piroska
A marosvásárhelyi sürgősségi
klinikai kórház szabályzata értelmében kedden, csütörtökön és vasárnap
14–16
óra
között
látogathatók a kórházi kezelésben
részesülő beutaltak. Egy beutaltat
egyetlen személy látogathat meg, a
kórházi szobában eltöltött idő nem
haladhatja meg a 15 percet, és kiskorúakkal nem engedélyezik a lá-

Fotó: Nagy Tibor

togatást. A kórház ugyanakkor védőfelszerelést biztosít a látogatók
számára, amit kötelező viselni – tájékoztatott a sajtószóvivő.
A csomagok kézbesítése az
eddigiekhez hasonlóképp működik, naponta 10–12 és 16–18 óra
között lehet a kapusszobától
hívni a kórházi részleg ügyeletes

telefonszámát, egy alkalmazott
lejön, és felviszi a beutaltnak
szánt élelmiszercsomagot vagy
ruhaneműt.
A súlyos állapotban lévő betegekhez naponta bemehetnek a látogatók, ehhez az illető szekció
főorvosának az írásos beleegyezését kell megszerezni.

Közvetítői díjat számol fel a portál

Digitális útadómatrica feláron

A romániai Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) közleményben
figyelmeztet, hogy a www.digitale-vignette-online.ro internetes portál nem jogosult
a közúthálózati díj (útadómatrica) beszedésére.

Pálosy Piroska
A Népújság megkeresésére
azonban a közútkezelő társaság vezetősége arról biztosított, hogy a
feláron vásárolt útadómatricák érvényesek, a digitális portál működése
törvényes,
mivel
a
szolgáltatói díjakat is feltüntették.
Ezért csak annyit tehetnek, hogy figyelmeztetik a járművezetőket,

hogy pluszköltséggel számolhatnak, ha nem a közútkezelő honlapján fizetik ki az úthasználati díjat.
A CNAIR arra kéri a felhasználókat, hogy kizárólag a hivatalos
szolgáltatónál fizessék ki az országutak és autópályák használati
díját, amelynek az online elérhetősége megtalálható a vállalat
www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie honlapján, vagy a CNAIR
portálon, a www.erovinieta.ro
webcímen. A CNAIR nem vállal
felelősséget azért, ha az útdíjat engedéllyel nem rendelkező internetes portálokon fizetik be.
A www.digitale-vignette-online.ro weboldalon történő fizetéskor a felhasználók az útdíj

tényleges árának közel 200%-át kitevő többletköltséget fizetnek.
Például a CNAIR által engedélyezett internetes portálokon egy
személygépkocsi 7 napos útadómatricáját a felhasználó 3 eurónak
megfelelő összegért vásárolja meg,
ami a törvényesen meghatározott
díjszabásnak felel meg, míg a Digitale Vignette Online.Ro portálon
a fizetendő összeg 8,90 euró,
amelyből 5,90 euró a szolgáltatási
díj. A portálon vásárolt éves útadómatrica 39,90 euróba, azaz 194,34
lejbe kerül, a CNAIR honlapján
közzétett útdíj ára 28 euró, azaz
138,40 lej. Útadómatrica vásárolható egyébként a 7500-as számra
küldött SMS révén is.

Ingyenes szűrővizsgálat a központi régióban

Méhnyakrákszűrés Maros megyében
A Maros Megyei Sürgősségi
Klinikai Kórház európai uniós
alapokból egészséges vagy a
betegséggel nem diagnosztizált nők ingyenes szűrővizsgálatát végzi másfél évig a
méhnyakrák megelőzése és
korai felismerése céljából.
Időpontot a 0739-727-187-es
telefonszámon lehet kérni.

Szer Pálosy Piroska
Július 2-án Csíkszeredában kerekasztal-beszélgetés során ismertették az uniós finanszírozású projektet a Hargita és Kovászna
megyei szakorvosok számára, és a
kórházak csatlakozása mellett a
szűrőpontok kialakításáról is egyeztettek. A Maros megyében élő 24–
29 éves nők méhnyakrákszűrését,
és a 30–64 év közötti korosztály
HPV-szűrését kezdték el június elsején. A központi régió programjának
célja
a
méhnyakrák
megelőzésének, korai felismerésének és kezdeti stádiumban elkezdett
kezelésének a hatékonyságát növelni. Megkeresésünkre arról tájékoztattak, hogy a Marosvásárhelyi

Sürgősségi Megyei Klinikai Kórházban június 1-jén megkezdett
uniós finanszírozású projekt több
mint másfél évig, 2023. december
31-ig tart.
A szűrés résztvevői számára
fenntartott speciális telefonvonalat

is elindítottak, a 0739-727-187-es
központi hívószám kizárólag a szűrésre való előjegyzésre jelentkezőknek van fenntartva. Így az
egészséges nők könnyedén hozzájutnak a szűrővizsgálatokhoz, amelyekre járóbeteg-rendelőkben kerül

Hatvan nap a bejegyzésre
A munkaerőpiaci törvény által
előírt szolgáltatásokhoz és az
álláskeresési járadékhoz csak
azok az idén végzettek juthatnak, akik a Maros Megyei
Munkaerő-foglalkoztatási
Ügynökség (AJOFM) nyilvántartásába kerülnek – tájékoztatja a 2022-es tanévben
végzett diákokat az ügynökség.

Álláskeresőként a tanulmányok
befejezését követő hatvan napon
belül kötelező az idén végzettek regisztrálása annak érdekében, hogy
a későbbiekben munkanélküli-segélyben részesüljenek, amennyiben
nem folytatják tanulmányaikat,
vagy nem sikerül a képesítésüknek
megfelelő állást találniuk.
Az álláskeresők nyilvántartásba
vétele – a marosvásárhelyi, ludasi,
szászrégeni, segesvári, dicsőszentmártoni vagy szovátai ügynökségeknél – egy megelőző és kötelező
szakasza a munkanélküli-segély folyósításának és a munkaerő-foglalkoztatás ösztönzésének. A végzősök
a felvilágosítás és személyes
tanácsadás mellett állásközvetítésben, továbbképzésekben és havi
anyagi juttatásban részesülhetnek.
A nyilvántartásba vétel érdekében az alábbi okiratokkal kell jelentkezni:
– személyazonossági igazolvány
(eredeti és másolat);
– tanulmányokat igazoló okiratok (végzettséget igazoló tanúsítvány vagy
érettségi oklevél (eredeti és fénymásolat).
Amennyiben csak igazolást tudnak mellékelni,
abból
egyértelműen ki kell
derüljön a tanulmányok
elvégzésének
időpontja;
– felelősségvállalás
a munkaképességről;
– önéletrajz;
– a személyi adatok
felhasználásának jóváhagyása.
Tanügyi intézmény
végzettje minden olyan
diák, aki állami vagy

sor, időpontot munkanapokon (hétfőtől péntekig) 8–16 óra között
lehet kérni.
A marosvásárhelyi klinikán a
szülész-nőgyógyász szakorvosok a
4064-es szülészeti-nőgyógyászati
járóbeteg-rendelőben (poliklinika)
fogadják a szűrővizsgálatra érkezett
személyeket hétfőn, szerdán és pénteken 12–16 óra között, valamint
kedden és csütörtökön 14–18 óra
között.
A 4029-es családtervezési rende-

magán, engedélyezett vagy akkreditált oktatási intézményben befejezte általános iskolai, szakiskolai,
speciális, középiskolai, posztliceális
vagy főiskolai tanulmányait, és
erről oklevéllel, illetve azzal egyenértékű bizonyítvánnyal rendelkezik.
A középiskolát végzett fiatalok
abban az esetben is regisztrálhatnak, ha az érettségi vizsgájuk sikertelen, esetükben a hatvan napot a
tanév
lezárásától
számítják.
Amennyiben valamelyik tantárgyból tanév végén nincs lezárva a végzős, a sikeres pótvizsgát követően
regisztrálhat az ügynökségnél, és a
tanintézmény által kibocsátott igazolással lehet bizonyítani a sikeres
pótvizsga dátumát.
Bővebb felvilágosítást kérni a
Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM) marosvásárhelyi kirendeltségén, a Iuliu
Maniu utca 2. szám alatt lehet, vagy
a 0265/269-247-es telefonszám
116-os mellékszámán, valamint a
ludasi, szászrégeni, segesvári, dicsőszentmártoni és szovátai kirendeltségeknél.
Online a hivatal www.anofm.ro
honlapján található a magánszemélyek/munkanélküli-segély címszó
alatt (Persoane fizice/ Indemnizaţii
de şomaj si venituri de completare)
a https://www.anofm.ro/index.html?
agentie=Mure%C8%99&categ=3&su
bcateg=6&page=0&idpostare=3250
link megnyitásával lehet tájékozódni.
(pálosy)

Fotó: Szer Pálosy Piroska

lőben két szülész-nőgyógyász
(hétfő-szerda-péntek: 12–16 óra között, valamint kedden és csütörtökön 14–18 óra között) rendel. A
projekt uniós finanszírozású, a szűrővizsgálathoz nem szükséges családorvosi küldőpapír.
Annak érdekében, hogy minél
több célszemély élhessen a lehetőséggel, a továbbiakban kiterjesztenék
a
megyében
működő
kórházakra is, így a Marosludas,
Dicsőszentmárton, Szászrégen stb.
környéki településeken élő nők is
könnyebben élhetnek a lehetőséggel. A projekthez való csatlakozási
lehetőséget meghirdették, az egészségügyi intézmények július 7-éig
nyújthatták be a hálózathoz csatlakozási iratcsomót.
A projekt keretében a központi
régióban 170 ezer nő részesülne
majd ingyenes szűrővizsgálatban,
és mivel ezeknek a nőknek legalább
fele a hátrányos helyzetű közösségekben él, rendelkezésre áll egy kisbuszban kialakított, vizsgálóasztallal, hordozható számítógéppel, a mintavételhez szükséges fogyóanyagokkal felszerelt központ,
ami alkalmas arra, hogy a félreeső
településeken élőkhöz is eljussanak.
Amint egy településen összegyűl
15-20 nő, a mobil karavánnal kiszállnak a helyszínre – tájékoztatott
Mariana Moldovan-Negoiţă sajtószóvivő.
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Kémfotókon
az új Renault Kangoo

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Több mint 1200 kilométert ment egy töltéssel
a Mercedes EQXX
A Mercedes mindent megtesz
azért, hogy bebizonyítsa: lehetséges szuperhatékony villanyautót
gyártani. A múlt év végén már tettek is egy próbát az EQXX-tanulmánnyal, amikor is több mint 1000
kilométert mentek egy töltéssel.
Most pedig ezt is überelték, egészen addig hajtották az EQXX-et,
ameddig meg nem állt.
A gyártó szerint a 14 és fél órás
út során a forgalom tempójában
közlekedtek, 8 órán át használták a
klímaberendezést is, és legalább
egyszer elérték a 140 km/h-s sebességet. Természetesen ettől még lehetne
azt
mondani,
hogy
csigatempóban vánszorogtak, de az
átlagsebesség, ami 83 km/h volt,
rácáfol erre. Maga az út kicsivel
több volt, mint 1100 kilométer. Vi-

szont amikor a gyári Formula-E pilóta, Nyck de Vries megérkezett a
silverstone-i versenypályához, az
autóban még volt energia. Így ott is
ment vele 11 kört, mielőtt a
bokszutcába visszagurulva teljesen
elfogyott volna a töltés az akkumulátorokból. Beleszámolva a versenypályás köröket, az EQXX
1202 kilométert tett meg egy teljes
töltéssel. Ez pedig egy 8,3 kWh-s
fogyasztást eredményez 100 kilométeren, ami még a korábbi túra
eredményénél is jobb, hiszen akkor
a fogyasztási adat 8,7 kWh volt.
Az EQXX lényegében egy technológiademonstráció, egy bizonyíték arra, hogy az autógyártók még
távol vannak attól, hogy teljesen
kiaknázzák az elektromos autókban levő potenciált. Erre jó példa

az is, hogy napjainkban a leghatékonyabb elektromos autók 12-14
kWh között fogyasztanak 100 kilométeren.
Természetesen az már egy másik
kérdés, hogy mikor mehet gyártásba az EQXX. Nagy valószínűséggel a jelenlegi formájában soha,
hiszen megfizethetetlen lenne a vásárlók számára. Azonban a tanulmányban használt megoldásokat,
mint például a könnyebb akkumulátorokat,
az
áramvonalas
karosszériát és az egyéb innovációkat, a következő évek során, ha
csak részben is, de meg fogjuk találni a Mercedesekben. Maga az
EQXX pedig egy álom marad, ami
soha nem valósul meg, habár rengeteg autóőrült biztosan szívesen
megvásárolná.

Hosszított tengelytávú Renault Kangoo

Az egyterűek szinte teljes egészében eltűntek az európai piacról,
helyüket az SUV-k vették át, viszont a haszonjárművek, valamint
az ezekből készített nagyobb személyszállítók még jelen vannak. Az
már egy másik kérdés, hogy a hétszemélyes személyszállító furgonok
helyét mikor fogják átvenni a terepjáró fazonú típusok, viszont egyelőre még van piacuk. Erre az egyik
bizonyíték a Renault Kangoo.
A típus konkrét méreteit egyelőre
még nem ismerjük, de a kémfotókon látszik, hogy ez a változat már
hétszemélyes lesz. Ez pedig arra
utal, hogy lassan kiteljesedik a Renault Kangoo-választék, amit még
két évvel ezelőtt, 2020-ban mutattak be. A rövid változatok után most
készülnek a hosszított tengelytávúak is. A hírek szerint a teherszállító változat még az idén

Forrás: totalcar.hu

megérkezhet, míg a személyszállítóra legalább jövő évig várnunk
kell.
A személyszállító változat esetében kérdéses, hogy milyen hajtást
fog kapni? A Renault Kangoohoz
hasonló személyszállítókból az elmúlt hónapok során ugyanis szép
lassan eltűntek a dugattyús motorok, legalábbis az európai piacon.
Ennek fényében elképzelhető, hogy
az új, hosszított tengelytávú változatból már csak villanyhajtású lesz
kapható a kontinensen. A jelenlegi
rövid Kangoohoz is kínálnak teljesen elektromos hajtást, ennek 122
lóerő a teljesítménye, és egy 45
kWh-s akkucsomagot kapott, amely
elvben 300 kilométer körüli hatótávot biztosít. Nem kizárt, hogy a
hosszú változat egy kicsivel erősebb elektromotort és valamivel nagyobb akkucsomagot kap.

Információk láttak napvilágot
a Polestar 5-ről
Mercedes EQXX teszt közben

Forrás: Merce-Benz

Támogatja az elektromos átállást az Audi
Az Európai Parlament június után kizárólag villanyosított moelején fogadta el azt a határozatot, delleket fog készíteni a világpiacra.
amely értelmében 2035-től nem Ez még nem jelenti az elektromos
lehet majd olyan új autót forga- autókra való teljes átállást, 2026
lomba helyezni, amely közvetlenül után a hibridek még ott lesznek az
bocsát ki szén-dioxidot. A döntés Audi kínálatában. Igaz, a cél az,
minden gyártót másképpen érint, hogy 2026 és 2033 között fokozaannak függvényében, hogy előze- tosan visszavágják a belső égésű
tesen milyen célokat tűztek ki az motorok számát, egészen addig,
átállással kapcsolatban. Az EU ve- ameddig azok teljesen kikopnak a
zetői azt mondták, hogy mielőtt a kínálatból. A tervek szerint a követrendelkezés életbe lépne, minden kező három évben 20 tisztán elekttagországgal külön-külön egyeztet- romos Audit fognak piacra dobni.
nek majd, viszont Németország Elmondható tehát, hogy az Audi jól
már most jelezte, hogy nem ért áll, és Markus Duesmann-nak
egyet a határidővel.
A német pénzügyminiszter
szerint gazdasági szempontból fontos szerepe van a technológia nyitottságnak, így
nem szerencsés kizárni a különféle megoldásokat, jelen
esetben a belső égésű motort.
Ezzel a kijelentéssel viszont
az Audi vezérigazgatója, Markus Duesmann nem ért egyet.
A márka vezetője úgy vélekedett, hogy a teljes átállás jó
eredményekkel járhat. Az
Audi pedig jó úton halad, így
– jelen állás szerint – gond
nélkül el tudja érni a kitűzött
célokat.
Markus Duesmann hangsúlyozta, hogy az Audi tartani
fogja az ígéretét, vagyis 2026 Elektromos Audi, az E-tron

abban is igaza van, hogy valahogy
ösztönözni kell a gyártókat arra,
hogy hagyjanak fel a belső égésű
motorok gyártásával, viszont a
német pénzügyminisztert is érdemes meghallgatni, hiszen benne
van a pakliban, hogy nem minden
gyártónak kedvez a 2035-től kezdődő teljes átállás. Például a kisebb
gyártók esetében megtörténhet,
hogy nem rendelkeznek kellő
anyagi forrással ahhoz, hogy beszerezzék nagy mennyiségben az
elektromos autók gyártáshoz szükséges gépeket.

Forrás: totalcar.hu

Polestar 5

Azt már korábban sejteni lehetett, hogy a Polestar következő autója, amelyet 2024-től terveznek
gyártani, és a Polestar 5 nevet fogja
viselni, minden szempontból a
Tesla nyomdokaiban szeretne járni.
Nemcsak a négyajtós, kupétetős
forma, hanem a teljesítményadatok
is ezt mutatják.
A jelenleg gyártásban levő Polestar 2 erejére sem lehet panaszkodni, hiszen az összkerékhajtású
modell teljesítménye 408 lóerő, viszont a Polestar 5 teljesen más csapatban
játszik,
úgy
is
fogalmazhatnánk, hogy bő két
számmal nagyobb. Hiszen a 2024ben érkező típus esetében már 800
V rendszerfeszültségű hajtásrendszerről és kereken 650 kW, azaz
884 lóerő teljesítményről beszélhetünk. Ezek az adatok már valóban a
Tesla szintjén vannak, még akkor is,

Forrás: Polestar

ha nem érik el a Plaid csúcsváltozat
paramétereit. Szintén a Tesláéhoz
hasonló megoldás, hogy erősebb,
nagy valószínűséggel 646 lóerős
villanymotor fog a hátsó tengelyre
kerülni, ezt kombinálják majd elöl
egy gyengébb elektromos motorral.
A fotók tanúsága alapján látszólag készen van a Polestar 5, viszont
nem sietik el a piacra dobását. Ez
annak is lehet az eredménye, hogy
rengeteg vadonatúj megoldással érkezik. Egyrészt ott van a teljesen újragondolt hajtáslánc, másrészt
pedig a karosszéria kialakításában
is nagy méretű könnyűfém öntvényeket alkalmaznak – ezzel is a Teslát utánozva –, ez pedig szintén
újdonság a Polestarnál. A sok újítás
pedig rengeteg tesztelést feltételez
annak érdekében, hogy lehetőség
szerint az összes felmerülő hibát kiküszöböljék a piacra dobásig.
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Eurobarométer: Az európaiak
a közszolgálati médiát tekintik
a leghitelesebb hírforrásnak
Az európaiak a közszolgálati
tévécsatornákat és rádióállomásokat tekintik a leghitelesebb hírforrásnak; legtöbbjük
számára a televízió, Magyarországon a tévé és a rádió
mellett a közösségi média a fő
hírforrás – derült ki az európaiak médiafogyasztási szokásaiba betekintést nyújtó, kedden
közzétett Eurobarométer-felmérésből.

A kutatás szerint az európaiak elsődleges hírforrása a televízió (75
százalék), különösen az 55 évnél
idősebbek körében. A tévét az online hírplatformok követik (43 százalék), majd a rádió (39 százalék),
valamint a közösségimédia-platformok és a blogok (26 százalék).
A nyomtatott sajtó az ötödik
helyre került: csak minden ötödik
válaszadó (21 százalék) említette a
napilapokat és folyóiratokat elsődleges hírforrásként. Leginkább a fiatalabb korosztály követi a
közösségi médiában vagy blogokon
keresztül a híreket, ez igaz a 15-24
év közöttiek 46 százalékára, szemben az 55 évnél idősebbek 15 százalékával.
Az európai válaszadók jobban
bíznak a hagyományos médiacsatornákban és a nyomtatott sajtóban,
valamint azok online változataiban,
mint az online hírportálokban és a
közösségi médiában. Akár a megszokott hagyományos, akár az online változatról van szó, a
megkérdezettek 49 százaléka a közszolgálati tévétől és rádiótól vár hiteles tájékoztatást. Ezt követi a
nyomtatott sajtó, melyet 39 százalékuk választott. Másfelől a válaszadók 27 százaléka tartja megbízható
hírforrásnak a kereskedelmi tévéket
és rádiókat.
Lengyelország az egyetlen tagállam, ahol a kereskedelmi tévékben
és rádiókban minden más hírforrásnál jobban bíznak az emberek. Magyarországon a válaszadók negyede
a közösségi médiában követett sze-

mélyiségeket, csoportokat vagy barátokat jelölték meg legmegbízhatóbb hírforrásként, ezt követi a
közszolgálati média és az online
híroldalak (22-22 százalékkal),
majd az írott sajtó (21 százalékkal).
Az uniós válaszadók 88 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az okostelefonján, a számítógépén vagy a
laptopján is követi a híreket. A megkérdezettek 43 százaléka közvetlenül a hírforrások webhelyeire,
például egy újság honlapjára látogat
a hírekért, 31 százalékuk pedig a
közösségi médiában megjelenő cikkeket vagy posztokat olvassa el. A
fiatalok jóval gyakrabban élnek
ezzel a lehetőséggel: a 15-24 év közöttiek 43 százaléka, szemben az 55
évnél idősebbek 24 százalékával.
A megkérdezettek 70 százaléka
kizárólag ingyenes hírportálokról
tájékozódik és ingyenesen elérhető
híreket olvas – írták.
A válaszadók a belpolitikai események érdeklik leginkább, 50 százalékuk adta meg ezt első helyen.
Az európai és nemzetközi ügyekről
is majdnem ennyien, a válaszadók
46 százaléka tájékozódik, csakúgy,
mint a helyi vonatkozású hírekről.
Magyarországon a hírfogyasztókat
valamivel jobban érdekli a külpolitika (40 százalék), mint a belpolitika
(37 százalék).
Az európaiak több mind negyede
(28 százalék), a magyarok 46 százaléka véli úgy, hogy az előző hét napban „nagyon gyakran” vagy
„gyakran” találkozott álhírekkel és
félretájékoztatással. Arányuk Bulgáriában a legmagasabb (55 százalék)
és
Hollandiában
a
legalacsonyabb (3 százalék „nagyon gyakran”, 9 százalék „gyakran”). A válaszadók többsége biztos
abban (12 százalékuk nagyon, 52
százalékuk valamennyire), hogy
felismeri az álhíreket és a félretájékoztatást. Az álhírek felismerésének
képessége az életkorral csökken és
az iskolázottsággal nő – derült ki a
felmérésből. (MTI)

Ukrajna leggazdagabb embere
lemond médiabirodalmáról
az ukrán állam javára
Rinat Ahmetov donyecki születésű üzletember, Ukrajna
leggazdagabb embere bejelentette hétfőn, hogy lemond
egész médiabirodalmáról az
ukrán állam javára.

Az erről szóló közleményt az
Ukrajinszka Pravda hírportál szerint Ahmetov vállalata, a System
Capital Management (SCM) honlapján hozta nyilvánosságra. Ebben
közölte, hogy még a héten kivonja
az SCM befektetési társaságot a
médiapiacról. A vállalat médiaholdingja, a Media Group Ukraine az
állam javára lemond az összes műsorszórási és műholdas televíziós
engedélyéről, valamint az ukrajnai
nyomtatott sajtótermékeiről is.
Ezzel együtt a médiaholding online
tevékenysége is megszűnik.
Ahmetov a döntést az oligarchaellenes törvény hatályba lépésével
indokolta. A jogszabály egyebek

mellett tiltja, hogy a közéletben jelentős gazdasági és politikai súllyal
rendelkező személyek – oligarchák
– olyan túlzott befolyásolással bírjanak a közvéleményre, amely fenyegeti a nemzetbiztonságot.
Az üzletember – mint hangsúlyozta – nem tartja magát „oligarchának”.
Ugyanakkor
a
médiavagyon értékesítésére a törvényben meghatározott hat hónapos
időszak, valamint az Ukrajna elleni
orosz agresszió nem teszi lehetővé,
hogy az SCM piaci feltételekkel értékesítse a médiaholdinghoz tartozó
televíziókat és újságokat – magyarázta. Ahmetov emlékeztetett arra,
hogy a médiaholding tíz televíziós
csatornából, internetes kiadványokból és nyomtatott sajtóból, valamint
egy „modern produkciós médiaökoszisztémából áll”. A belefektetett
beruházások
összértéke
meghaladta az 1,5 milliárd dollárt.
(MTI)

Szeptember 5-én jelentik be a brit Konzervatív
Párt vezetőválasztásának eredményét

Várhatóan szeptember 5-én
jelentik be a kormányzó brit
Konzervatív Párt vezetőválasztásának eredményét. A
párt új vezetője lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke.

Boris Johnson jelenlegi miniszterelnök az elmúlt hónapok sorozatos
belpolitikai
botrányai
nyomán a múlt héten bejelentette,
hogy távozik a párt éléről. Ez kormányfői tisztségének megszűnését
is jelenti, de Johnson közölte, hogy
utódja megválasztásáig ellátja hivatali teendőit.
Sir Graham Brady, a kormányzati tisztséget nem viselő konzervatív alsóházi képviselők alkotta
1922 Bizottság – a vezetőválasztási folyamat megszervezéséért is
felelős szakpolitikai frakciótestület
– elnöke hétfő esti tájékoztatóján
elmondta, hogy a jelöltekről a frakció már szerdán elkezdi a szavazássorozatot, és a folyamat
legkésőbb a jövő hét elejére eljut
az utolsó két jelöltig. A frakciószavazásokat a parlament július 21-én
kezdődő nyári szünetéig mindenképpen le kell zárni – tette hozzá.
A konzervatív frakció szavazássorozata után talpon maradó utolsó
két jelölt közül a Konzervatív Párt
regisztrált tagsága választja ki a
párt következő vezetőjét postai
vagy elektronikus szavazással, és

ennek eredményét jelentik be szeptember 5-én.
Hétfőig tizenegyen közölték hivatalosan, hogy pályáznak a Konzervatív Párt vezetői tisztségére.
Köztük van Liz Truss külügyminiszter, két korábbi egészségügyi
miniszter, Sajid Javid és Jeremy
Hunt, valamint Rishi Sunak volt
pénzügyminiszter, aki Javiddal
együtt a múlt héten lemondott, tiltakozásul a Johnson körül kirobbant botrányok miatt.
Javid és Sunak távozása indította el azt a szinte példátlan lemondási
hullámot
a
brit
kormányon belül, amely végül
Boris Johnsont is távozásának bejelentésére kényszerítette.
Az indulók mezőnyében szerepel még Kemi Badenoch korábbi
esélyegyenlőségi
államtitkár,
Penny Mordaunt volt védelmi miniszter, a külkereskedelmi minisztérium jelenlegi kereskedelempolitikai államtitkára, Grant
Shapps közlekedési miniszter és
Nadhim Zahawi pénzügyminiszter.
Zahawit Johnson alig négy napja
nevezte ki Rishi Sunak helyére.
A hét végén Suella Braverman,
a brit kormány jogi főtanácsadója,
Rehman Chishti helyettes külügyi
államtitkár és Tom Tugendhat, a
londoni alsóház külügyi bizottságának elnöke is közölte, hogy
indul a vezetőválasztási versengés-

ben. Hétfői brit médiaértesülések
szerint Priti Patel belügyminiszter
is fontolgatja, hogy indul a Konzervatív Párt vezetői tisztségéért.
Az indulás bejelentése azonban
csak szándéknyilatkozat, és nem
jelenti azt, hogy mindegyikük
máris hivatalos jelölt.
Hétfő esti sajtótájékoztatóján Sir
Graham Brady elmondta: az 1922
Bizottság által kidolgozott szabályok alapján a hivatalos jelöltállítás
kedden kezdődik, és kedd estig le
is zárul. Ahhoz, hogy a pártvezetői
tisztségre pályázók felkerüljenek a
hivatalos jelöltlistára, mindegyiküknek legalább húsz frakciótag
támogatását kell elnyerniük.
Azoknak, akiknek ez sikerül, a
frakciószavazási fordulókban az
alsóházi konzervatív pártcsoport
legalább harminc tagjának voksát
meg kell szerezniük ahhoz, hogy
továbbjussanak a következő fordulókba.
A londoni fogadóirodák a nyereménykiírások alapján jelenleg
Rishi Sunak korábbi pénzügyminisztert tartják a vezetőválasztási
versengés favoritjának, de viszonylag jelentős valószínűséggel
– vagyis alacsony pénznyeremény
esélyével – kínálják fogadásra
Penny Mordaunt, az első női brit
védelmi miniszter és Tom Tugendhat sikerét is. (MTI)

Hollandia nehézfegyvereket fog szállítani
Ukrajnának
Hollandia nehézfegyverekkel,
páncélozott járművekkel és
önjáró tarackokkal fogja ellátni Ukrajnát – jelentette be
Mark Rutte holland miniszterelnök hétfőn Kijevben, Volodimir Zelenszkij ukrán
elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

A holland politikus felszólította
a partnerországokat, hogy ők is tegyenek hasonlóképpen. „Ukrajnának szüksége van a katonai
támogatásunkra. Korszerű, precíziós fegyverekkel kell támogatnunk
Ukrajnát.
Felszólítom
minden kollégámat Európában és
a világ más részein, hogy segítsék
Ukrajnát nehézfegyverekkel. Mi
magunk nehézfegyvereket, páncélozott járműveket és önjáró tarackokat fogunk szállítani” –
fogalmazott a Rutte.
A miniszterelnök emellett Ukrajna gazdasági támogatását is
szorgalmazta. „Ukrajnát gazdaságilag kell segítenünk, hogy az
ukrán gazdaság továbbra is működjön, amennyire csak lehetséges
a jelenlegi körülmények közepette.
Nem tudjuk, meddig fog tartani ez
a nehéz háború, de azt tudjuk,
hogy Ukrajnának továbbra is szüksége lesz a támogatásunkra, ha
ennek végre vége lesz” – mondta
Rutte. Hozzátette: felszólítja a
nemzetközi közösséget arra is,

hogy kezdjék meg a tárgyalásokat
Ukrajna újjáépítéséről.
Zelenszkij a sajtótájékoztatón
azt ígérte, hogy Ukrajna „nem
vesztegeti az idejét az EU-tagságról szóló tárgyalások megkezdése
előtti következő szakaszban”.
„Gyorsan megkaptuk a tagjelölti
státust, személyesen szeretném
megköszönni Marknak, hogy támogatta jelöltségünket. Tudom,
hogy a döntés nem volt könnyű,
ezért köszönöm kormányának és
társadalmának. Számunkra ez egy
igazán fontos mutatója annak,
hogy kik vannak valójában velünk,
és kik tesznek értünk. Nem vesztegetjük az időt az EU-tagságról
szóló tárgyalások megkezdése
előtti következő szakaszban, államunk további átalakításában, hogy
készen álljunk arra, hogy az EU
teljes jogú tagjává váljunk” – hangoztatta az ukrán elnök.
Zelenszkij a nap folyamán telefonbeszélgetést folytatott Recep
Tayyip Erdogan török államfővel,
eszmecseréjük középpontjában az
ukrán gabonaszállítási problémák
megoldása állt – jelentette a Jevropejszka Pravda hírportál a török elnöki
hivatal
által
kiadott
tájékoztatásra hivatkozva. Erdogan
közölte, hogy Törökország tovább
dolgozik annak az ENSZ-tervnek
a megvalósításán, amely az ukrán
gabonatermékeknek a világpiacra

juttatására irányul. A török vezető
kijelentette, hogy az Ukrajna és
Oroszország közötti háború megoldását diplomáciai úton képzeli
el. Biztosította az ukrán elnököt,
hogy Ankara kész ehhez minden
támogatást felajánlani, beleértve a
közvetítést is.
Közben az ukrán főügyészi hivatal a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról tájékoztatott,
hogy hatra nőtt a Harkiv városát
ért hétfő reggeli orosz tüzérségi támadások halálos áldozatainak
száma, köztük életét vesztette egy
17 éves fiú is apjával együtt. A
közlemény szerint Harkivban lakóházak, egy bevásárlóközpont és
egy gumibolt került tűz alá. Az
utolsó információk szerint 31-en
sérültek meg, köztük egy 4 és egy
16 éves gyerek.
Oleh Kotenko, az eltűnt személyekkel kapcsolatos kérdésekért felelős ombudsman a Szuszpilne
hírportálnak adott nyilatkozatában
kijelentette, hogy hivatala több
mint hétezer ukrán katonát tart számon eltűntként. Hozzátette, hogy
többségük orosz fogságban van.
Az Ukrajinszka Pravda hírportál
hozzátette: az ukrán hatóságok
nem hozzák nyilvánosságra sem az
ukrán csapatok veszteségeit a háborúban, sem a foglyok számát.
(MTI)

Újabb emlékeztető COVID-oltást tart szükségesnek az EU
Második emlékeztető oltást
javasol a legveszélyeztetettebbeknek és a 60 év felettieknek
az
európai
járványvédelmi központ a
koronavírus ellen.

A matematikai modellezés alapján e fölött az életkor fölött egyértelmű előnyei vannak, ha valaki
beadatja magának az újabb emlé-

keztető vakcinát, ami sorrendben
már a negyedik oltást jelenti – áll
a szervezet állásfoglalásában,
amely a súlyos betegségek megelőzésével és az egészségügyi
rendszer működőképességének
megőrzésével is érvel.
Az Európai Bizottság egészségügyi biztosa a Twitteren mindenkit
arra kért, hogy mielőbb kérjen em-

lékeztető oltást, mert Európában
újra emelkednek az esetszámok.
Jelenleg nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a 60 év alattiaknak, akiknél nem áll fenn a súlyos
betegség nagyobb kockázata, második emlékeztető adagot kellene
adni. Az uniós tagállamok saját hatáskörben döntenek róla, hogy kik
kapják meg. (Euronews)
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A munkaerőhiány miatt

Világszerte káosz
a reptereken
Káoszt okoz a nemzetközi
reptereken a pandémia után
hirtelen visszatért utazási
kedv. A koronavírus-járvány
idején sokan elhagyták az
ágazatot, ezért majd minden
reptéren jelentős a munkaerőhiány.

A tavalyi év azonos időszakához képest az utasok száma
1100%-kal nőtt a budapesti Liszt
Ferenc repülőtéren. Jelenleg naponta 45-50 ezer utas várja, hogy
kiszolgálják, ami alig marad el a
pandémia előtti számtól. A covid
alatt több olyan hónap is volt, amikor 300-400 utas lézengett a terminálon.
A budapesti Liszt Ferenc repülőtéren a hirtelen megugrott utasszám miatt megduplázódott a több
mint egy órát késő járatok száma,
és nem ritkák a járattörlések sem.
2,2 millióval kevesebben dolgoznak a légiközlekedési ágazatban
Világszerte 2,3 millióval kevesebb ember dolgozik a légiközlekedési ágazatban, mint 2019-ben,
és a megmaradt munkaerő is egyre
elégedetlenebb a fizetéssel, ami
sztrájkokhoz vezet.
A Lufthansánál például csak júliusban és augusztusban 3000 járatot töröltek a személyzet hiánya
miatt. Ágazati szakértők szerint az
Egyesült Királyságnak kell szembenéznie a legnagyobb munkaerőhiánnyal.
„Az Egyesült Királyságban
még rosszabb a helyzet az ostoba
brexit miatt. Most nem tudnak fiatal európaiakat felvenni azokra a

munkákra, amiket a britek nem
akarnak elvégezni. Így az Egyesült
Királyság repülőterein szerintem
továbbra is jelentős lesz a munkaerőhiány, ami mind a levegőben,
mind a földi kiszolgálásban jelentős késéseket fog okozni” – nyilatkozta Michael O’Leary, a Ryanair
vezérigazgatója.
A helyzet megoldásáért a repülőterek átmenetileg azt kérik a légitársaságoktól, hogy csökkentsék
a járatok számát, vagy részben
töltsék fel a gépeket, hogy legalább a biztonsági ellenőrzéseket
gyorsabban el lehessen végezni.
Tovább tart a káosz Románia
legnagyobb repülőterén
Tovább tart a káosz Románia
legnagyobb repülőterén, a Henri
Coandăn. Az elmúlt időszakban az
Otopeni repülőtéren üzemeltetett
járatok több mint felénél tervezési
problémák merültek fel felszálláskor. Emberek ezrei álltak sorban a
bejelentkezési órákban, mások
pedig egyszerűen a földön maradtak, mert törölték a járatot.
A légitársaságok szerint mind a
törléseket, mind a járatok késését
a repülőgép vagy a személyzet forgása, az útvonal-korlátozások, a
személyzet vagy a repülőgép hiánya, a terjedelmes tárgyak be- és
kirakodása, valamint bizonyos repülőgépek károsodása okozza.
A legtöbb késést a Wizz Airnél
(264), a Taromnál (162 járat), a
Ryanairnél (148) és a Blue Airnél
(99 járat) jegyezték fel. (mózes)
Forrás: Euronews,
realitatea.net, CNAB

Kihirdették az első Winelovers Wine Awards eredményeit
Tizennégy országból 623 tételt neveztek az első alkalommal,
Budapesten
megrendezett Winelovers Wine
Awards nemzetközi borversenyre, melynek eredményeit
csütörtökön tették közzé.

A Winelovers Wine Awards erőssége volt, hogy a nemzetközi és a
magyarországi borvilág tekintélyes
szakembereit kérte fel a bírálatra,
akik a szakmai tudásuk mellett véleményvezérek is a borpiacon –
hangsúlyozták a szervezők az MTIhez csütörtökön eljuttatott közleményükben.
A bírálók június 20. és 22. között
kóstolták és pontozták a borokat a
Continental Hotel Budapestben, a
többi között azt is vizsgálva, hogy
egy adott bor mennyire nevezhető
tipikusnak a szőlőfajta, a származás
és a stílus tekintetében.
A versenyen végül 555 érmet

Nagy kiterjedésű, római kori
szarmata település nyomaira
bukkantak Törökszentmiklós
határában a szolnoki Damjanich János Múzeum munkatársai – közölte az ásatást
vezető régész hétfőn az MTIvel.

Kovács Péter tájékoztatása szerint a Törökszentmiklós határában
lévő Bartapusztánál zajló, a leendő
M4-es autóút új nyomvonalának
régészeti feltárása a legnagyobb
ásatás 2014 óta Jász-NagykunSzolnok megyében. Mintegy 72
ezer négyzetméteres területet tárnak fel, miután a munkagépek leszedik a legfelső humuszréteget –
jegyezte meg.
Hozzátette: római korban élt
szarmaták faluját, települését találták meg, amely egy részén fazekasmesterséget vagy valamilyen
tűzzel kapcsolatos tevékenységet
végezhettek, mert nagy számban
találnak hamus gödröket és kemencéket.

Az elmúlt mindössze két hét
alatt számos leletre bukkantak,
például Krisztus utáni 2. és 3. századi szarmaták eszközeire, csontmaradványokra, kézzel formált
nagy méretű tárolóedényre, kutyacsontvázra – sorolta. Továbbá
római kori pénzeket, valamint
Pannónia provinciából származó
import kerámiaedények töredékeit
is találtak az ásatáson. Emellett
több fémtárgy is előkerült, amelyeket a ruházatok összefogására,
csatként használtak a szarmaták –
tájékoztatott Kovács Péter.
Az eddigi felmérések alapján
három temető is volt az ásatás területén, ezeket a következő hetekben fogják feltárni – mondta. A
kánikula megnehezíti a munkát,
ezért kibontás előtt vízzel locsolják a sírokat. A munkálatok várhatóan jövő évben érnek véget,
hamarosan még több segítővel
fognak dolgozni – közölte Kovács
Péter. (MTI)

A Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtér
kiszervezi a következő tevékenységeket:
• autókölcsönzés
• bár – közétkeztetés
• vámmentes bolt (duty free)
A pályázatokat augusztus 2-án 10 óráig lehet benyújtani,
az ajánlatokat augusztus 2-án 12 órakor bontják fel.
Részletek a www.transylvaniaairport.ro oldalon,
telefon: 0265/328-888, 0749-014-465.

osztottak ki, Gold, Silver, Bronz és
Commended kategóriában. Gold
(arany) minősítést a 90-95 pontot
elért borok kaptak, Silver (ezüst)
minősítést 87-90 pont között lehetett elérni.
A legjobb, 93 pontos eredményt
kivétel nélkül természetes édesborok érték el: Tokajból a Pauleczki
Vin Szőlőbirtok és Pincészet 1968as évjáratú Esszenciája, a Holdvölgy Culture 2017, a Breinterbach
6 puttonyos Tokaji Aszú 2019 és a
Pelle Pince 6 puttonyos Tokaji Aszú
2019, míg Badacsonyból a Szeremley Birtok Késői szüretelésű 2005ös Zeusz bora.
Több magyar vörösbor is jól szerepelt a versenyen: 92 pontot kapott
az Eszterbauer Borászat Grand
Cuvée 2017 bora, 91-et Maul Zsolt
Prémium Winery Lator 2018, a
Vesztergombi Pince Alpha 2017 és
a Wunderlich Cassiopeia Cabernet
franc 2012 tétele.

Száraz fehér kategóriában a tipikus magyar szőlőfajták vitték a prímet: a legjobb eredményt, 91 pontot
a Holdvölgy 2018-as Intuition No3.
furmintja, valamint a Kancellár Birtok 2018-as juhfarkja érte el.
Az 555 érmes bor közül 62 kapott aranyérmet, 137 pedig ezüstérmet, és 22 különdíjat is kiosztottak.
A Best of Country díjat legalább
tíz, egy országból érkezett tétel nevezése esetén lehetett elnyerni; Magyarországon kívül megkapta
Olaszország, Románia, Szlovákia
és Ukrajna is.
A Best of Grape Variety díjakat
egy-egy kiemelt szőlőfajta legjobb
borai érdemelhették ki, így kapta
meg a Best of Cabernet franc díjat
Maul Zsolt 2018-as Lator tétele, a
Best of Kékfrankos díjat a Stier Pincészet 2017-es bora, a Best of Sauvignon Blanc díjat pedig a
Haraszthy Pincészet 2021-es tétele.
(MTI)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)
A nyárádtői TRANSGRÁNIT vállalat fejlődőképes ÁRUMOZGATÓT (SEGÉDMUNKÁST) keres hosszú
távra. Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, önéletrajzát az info@transgranit.com e-mailcímre küldje el, vagy személyesen leadhatja cégünk székhelyén, Nyárádtő, Fő út 446/B szám, vagy telefonon
érdeklődhet a 0265/328-663-as számon. (-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen
kis
javítást.
Tel.
0746-972-003,
Fülöp
Hunor.
(16399-I)

LAKÁS
KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0771-260-

Római kori szarmata település
nyomaira bukkantak
Törökszentmiklós határában
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VÁLLALUNK: festést, csatornajavítást, tetőjavítást, bármilyen javítást.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (16446)

688. (sz-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér,
rokon, a magyarói születésű
VITA ÁRPÁD
volt ITA-ellenőr,
életének 83. évében, hosszan
tartó betegség után, július 10-én
elhunyt.
Temetése július 13-án 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (16487-I)

MEGEMLÉKEZÉS
KIADÓ garzon a főtéren, előnyben
egy lány. 150 euró + kaució. Tel.
0752-379-608,

0746-502-316.

(16496-I)

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK:

festést,

meszelést,

tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást,
szigetelést

polisztirénnel,

elszállítunk

„Minden elmúlik, minden
elvész,
csak egy él örökké: az
emlékezés.”
Szomorú szívvel emlékezünk
július 13-án
SZÁNTÓ JUDITRA
halálának 24. évfordulóján.
Nyugodjon békében! Emlékét
őrzik szerettei. (p-I)

törmeléket és egyéb anyagot, készítünk
kerítést.
kedvezmény.

Nyugdíjasoknak
Tel.

10%

0750-678-803.

(16151)

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ácsmunkát és bármilyen javítást. Hívjanak bizalommal. Tel. 0767-837-782.
(14836)

HÁZAK felújítását vállaljuk, tetőké-

Megtört szívvel és örök
szeretettel emlékezünk
TÖRÖK GYULÁRA
aki egy éve távozott közülünk.
Szép emlékét, szeretetét,
jóságát, kedvességét szívünkben
őrizzük
mindörökké.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
A
gyászoló család. (16485)

szítést bármilyen lemezből, cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. Tel.
0746-739-502. (16403)

MUNKÁLATOKAT vállalunk: háztetőt készítünk cserépből, Lindab-lemezből, teraszt fából, hőszigetelést
szurkos kartonnal, polisztirénnel, kisebb javításokat, meszelést stb. Tel.
0754-634-559, Csaba. (16455-I)

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (16439)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalomtól összetört szívvel tudatjuk, hogy
BEREKMÉRI BÉLA
ny. tanár, a marosvásárhelyi
vártemplomi egyházközség
volt gondnoka
hamvainak temetése 2022. július
15-én, pénteken 13 órakor lesz a
református sírkertben.
A gyászoló család. (p-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, drága jó
édesanya, nagymama, dédmama, anyós, testvér, sógornő,
anyatárs, rokon és jó szomszéd,
SZŐCS MARGIT
szül. Kacsó
a MOBEX volt alkalmazottja,
2022. július 10-én, életének 79.
évében, hosszas szenvedés után
elhunyt.
Temetése július 13-án 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Búcsúzik tőle férje, Gyuri,
gyermekei: Melinda, Csöpi,
Gyuri és családjuk.
Az új temetkezési rendelet értelmében a család kérése, hogy koszorú helyett egy szál virággal
búcsúzzanak.
Köszönjük! (16486-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós és rokon,
ÁCS ÁGNES
életének 81. évében elhunyt.
Temetése július 13-án 15 órakor
lesz a református temetőben.
A gyászoló család. (16490-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten értesültünk gyerekkori barátunk, GAGYI FERI
(1953-2022) elhunytáról. Vigasztalódást kívánunk gyászoló
családjának. Nyugodjon csendesen! Emlékét szeretettel
őrizzük.
A régi tömbházbeli barátok. (p-I)
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