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Javítják a régi gát zsilipjét

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

Augusztusig befejezik

Idén két lovas
íjász tábor
A nagy érdeklődésre való tekintettel
idén két lovastábort szerveztek a Nyárádmente Fesztivál keretében. Ez
Pászka Lehel oktatót is meglepte,
habár tudja, milyen kemény munkát
végez ennek érdekében az önkormányzat – mondta el lapunknak, amikor az első tábor végén meglátogattuk
a nyárádszeredai oktatóhelyet.

____________2.
Eredményt hirdettek a MOGYE-n

Eredményt hirdettek a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetemen, ahol a
gyógyszerészeti kar magyar szakára
felvételizők között három, a román
szakra felvételizők között két diák
kapta meg a maximális 10-es pontszámot a felvételi tantárgyakból összeállított tesztre.

Fotó: Maros Vízügyi Hatóság

A Maros Vízügyi Hatóság beruházásaként nemrég hozzáfogtak Marosvásárhelyen a Maros régi gátjának negyedik zsilipje
főjavításához. Mint ismeretes, korábban egy másik zsilipet is
helyreállítottak. A munkálatokat az alacsony vízállás tette lehetővé.

köbméter körül van, ami a havonta mért sokévi átlagnál – 39,6 köbméter
másodpercenként – 22%-kal kevesebb. A régi gát felett 1,2 méterrel
csökkent a vízszint.
A javítás nem érinti a Marosvásárhely alatti szakaszt, ugyanis a megfelelő vízmennyiséget biztosítják a gát alatti részen is. A város ivóvízellátása zavartalan. Szükség esetére a vízügyi hatóság felszerelt egy nagy
Vajda György
kapacitású (másodpercenként 1350 köbméter teljesítményű) szivattyút,
amivel – a korábban már kipróbált módszerrel – a gát mellől direkt jutCălin Fokt, a vízügyi hatóság szóvivője tájékoztatott, hogy sürgősségi tatják a vízkivételhez a nyersvizet. A munkálatok értéke 300.000 lej, a
beavatkozásról van szó, ugyanis fennállt a veszély, hogy a több mint Maros Vízügyi Hatóság a saját alapjából fedezi. A kivitelező ígérete szeszázéves gát zsilipje leszakad. A vízhozam jelenleg másodpercenként 8 rint várhatóan augusztus elsejéig befejezik a munkát.

____________4.
Egyértelmű siker
az idei
Rengeteg

A Godspell június végi szovátai és
mikházi bemutatója csak beharangozója volt az elmúlt két hétben tartott
szovátai Rengeteg kulturális fesztiválnak. Az újdonságnak számító filmfesztivál kiemelkedő alkotásokat és
művészeket hozott a fürdővárosba. És
még nincs vége az idei Rengeteg szórakozásnak!

Dies caniculares
Kaáli Nagy Botond
Lángokban áll Európa – igaz, nem a szomszédunkban zajló sajnálatos események terjedtek át a vén kontinens nyugati és déli oldalára, nagyon reméljük, nem is fognak. Egy bármilyen hadseregnél
erősebb entitás üzent hadat nekünk ismét: a jó öreg anyatermészet.
Ilyen hőhullám, amilyet az idén tapasztaltunk és tapasztalunk, jó
ideje nem (több helyen sohasem) vette át az uralmat a környezet, a
gazdaság, az ipar és az emberéletek felett. Naponta érkeznek a hírek
a folyamatosan fellobbanó erdőtüzekről Európa számos országában
– van, amelyiket emberkéz okozta, de sokuk a rendkívüli szárazság,
aszály és hőség miatt keletkezett. Sok helyen nem jelentenek újdonságot: Görögországban, Spanyolországban, a mediterrán vidéken
minden évben fellobbannak a lángok, e sorok íróját is majdnem ki
kellett menekíteni Zakinthoszról pár évvel ezelőtt, de szerencsére
nem került rá sor, csak a nyaralás utolsó két napját zavarta meg az
orrunk előtt a tengerre leszálló, onnan vizet szívó, majd a szálloda
mögötti hegyen lángoló erdők és olajfaligetek (na, azok aztán tudnak
égni!) fölött oltó repülőgépek folyamatos körözése. Most azonban
sokkal nagyobb a baj, Leszbosz szigete lángokban áll, már a tengerpartról kellett kimenekíteni az ott ragadtakat, Spanyolországban,
Görögországban, Franciaországban, Olaszországban, Szlovéniában
több tízezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává, nálunk is több
mint ezer hektáron ég a növényzet, Németországban pedig épp
(Folytatás a 3. oldalon)
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Idén két lovas íjász tábor
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A Nap kel
5 óra 57 perckor,
lenyugszik
21 órakor.
Az év 208. napja,
hátravan 157 nap.

Ma OLGA és LILIÁNA,
holnap SZABOLCS napja.
SZABOLCS: ismeretlen eredetű
régi magyar személynév, amelyet
Anonymus szerint a honfoglaló
magyar vezérek egyikének, Elődnek a fia viselt.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2022. július 26.
1 EUR
4,9328

Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 30 0C
min. 17 0C

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8461
1,2304
267,9638

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
Petőfi-emlékünnepség
A fehéregyházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, az
RMDSZ helyi és segesvári szervezete július 31-én a fehéregyházi csata 173. és a turulmadaras emlékmű avatásának
125. évfordulója alkalmából emlékünnepséget szervez. A
rendezvény 9.15 órakor kezdődik az ispánkúti emlékmű
megkoszorúzásával, majd 10 órától az unitárius templomban ünnepi istentisztelettel folytatódik. A turulmadaras múzeumkertben 11 órakor kezdődik a koszorúzással
egybekötött megemlékezés. Az ünnepi beszédek, szavalatok után fellép a sárospataki 8KOR Színház és a Szentegyházi Gyermekfilharmónia. A rendezvény támogatói: a
magyar Miniszterelnökség, a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alap, a Maros Megyei Tanács és az
RMDSZ Communitas Alapítványa.

A nagy érdeklődésre való tekintettel idén két lovastábort szerveztek a Nyárádmente Fesztivál keretében. Ez Pászka Lehel oktatót is meglepte, habár
tudja, milyen kemény munkát végez ennek érdekében az önkormányzat – mondta el lapunknak,
amikor az első tábor végén meglátogattuk a nyárádszeredai oktatóhelyet.

Gligor Róbert László
A hét a lóval való ismerkedéssel kezdődik, hiszen mindig vannak új gyerekek vagy olyanok, akik nemigen vannak lovak közelében, márpedig egy ilyen lovas íjász
táborban olyan tapasztalatokat szereznek, amelyekkel el
tudnak indulni a „lovas” életben. Nagyon fontos tudni,
hogy a lótól nem kell félni, szeretni kell, de ez nem veszélytelen sportág, már csak az állat és a gyerek közötti tömegkülönbség miatt sem. Megmutatják a ló jó oldalát is,
hogy szelíd és okos állat, de azt is tudnunk kell, hogy mi
történhet, ha valaki leesik a lóról – vezet be a hét programjába a székelyföldi világrekorder lovasmester. A gyerekek
hamar belelendülnek a foglalkozásokba, elkezdenek önállóan lovagolni, egy-két nap után az eséstechnikákat és a
balesetmegelőzést is tanulják és gyakorolják, mert a legjobb lóról is le lehet esni. Közben íjászatot is tanulnak, s
mivel a gyerekek nem bírnák egész nap a lovas gyakorlatokat, a nagy hőségben lóhoz kapcsolódó kézműves-foglalkozások folynak (patkókat és álomfogókat, lófejeket,
lovaglókat készítenek, magukat a lovakat is befesthetik),
gyakorolják az íj tartását, töltését, a célzást és lövést. Ami-

kor már mindez megy, elkezdik a lovak hátán gyakorolni
az íjászatot. Ott már sok dologra kell figyelni egyszerre,
az egyensúlytartástól a ló irányításán át az íjazásig. A két
csoport, mintegy hatvan gyerek, szombaton a fesztivál keretében bemutatót tart a tanultakról, ezért néhány nap alatt
meg kell tanulniuk szőrén megülni a lovat, ismerniük kell
egy-két eséstechnikát, és tudniuk kell lőni a mozgó ló hátáról célpontra. Az oktató hat lóval érkezett a táborba, minden állatra négy-öt gyerek jut, ezt a csapatot át tudja látni,
és mindenkit irányítani tud, az önkéntes segítőkkel együtt.
Nagyon ügyesek a gyerekek, de Pászka Lehel úgy látja,
hogy a két év járvány nem tett jót, zárkózottabbak lettek,
kényelmesebbek, nem járnak a természetbe. Bátorítani kell
a szülőket, hogy találják meg gyermekeikkel a visszavezető utat, mert ha most elszakadnak a természettől, soha
nem fogják tisztelni, óvni és vele együtt élni. A táborban a
táblagépezés helyett a gyereknek mindent „kötelező” csinálni, ami otthon „tilos”, itt lehet és kell szaladni, ugrálni,
gurulni. A gyerekek szembetalálják magukat a képességeik
korlátaival vagy hiányával, így egymásra vannak utalva,
figyelniük kell egymásra, segíteniük kell egymást, fegyelmezetten kell viselkedniük, mert a gyakorlatok nem könynyűek és nem veszélytelenek, és itt szembesülhetnek azzal
is, hogy a lóval milyen finoman kell bánni.
Pászka Lehel elismerően beszélt arról a munkáról, amit
az önkormányzat 2017 óta végez a lovastáborok érdekében, ezért jónak látná, ha felnőtt-táborokat is szerveznének,
és itt is létrejönne egy lovas csapat, amely értékeli ezt a
kultúrát, és hasznát is venné a jövőben.

Mága Zoltán a Vártemplomban
Július 31-én este 8 órától Mága Zoltán Prima Primissimadíjas hegedűművész jótékonysági koncertet tart a marosvásárhelyi Vártemplomban a Budapesti Gipsy Virtuózok
társaságában. Szervező az RMDSZ nőszervezete. Az adományok egy részét a holtmarosi Tulipán gyermekotthonnak
ajánlják fel, a másik részét, tekintettel az ukrajnai háborúra,
az ott élő magyar közösség megsegítésére fordítják. Mivel
a helyek száma korlátozott, a belépés a jótékonysági adománylapok felmutatásával történik. Ezek átvehetők szerdától a Maros megyei RMDSZ székházában (Dózsa György
u. 9. szám), valamint a Vártemplom irodájában (Bernády
György tér, 3.), értékük minimum 20 lej.

Óvintézkedés munkaadóknak
Tekintettel az utóbbi napokban tapasztalható kánikulára, a
megyei munkaerő-elosztó hivatal azt ajánlja a munkaadóknak, hogy tartsák be a munkafeltételekre vonatkozó
99/2000-es sürgősségi kormányrendelet kánikula esetére
megszabott követelményeit: a fizikai munka mennyiségének
csökkentése, a munkahely levegőztetése, több munkaszüneti idő beiktatása, minimum napi 2-4 liter ivóvíz biztosítása,
védőfelszerelés, adott esetben zuhanyozási lehetőség.
Ajánlatos az időszakos orvosi vizsgálat is, illetve legyenek
meg az elsősegélynyújtáshoz szükséges feltételek.

Ughy István tárlatmegnyitója
Július 29-én 18 órától a Maros Megyei Képzőművészeti
Szövetség által a Kultúrpalotában működtetett Art Nouveau
Galériában Ughy István Magyarországon élő festőművész
műveiből nyílik kiállítás. A szerzőt és a műveket Haller Béla
tanár méltatja. A tárlat két hétig látogatható.

8. Kastélypark Művésztelep
Július 25-én újra megnyílt a gernyeszegi Kastélypark Művésztelep. Két héten át a Teleki-kastély termeiben, parkjában
újra a vizuális művészeteké a főszerep. Kilenc honi és határon túli alkotó – Daniela Zaregui (Mexikó), Harmath István,
Harmath Ica (Magyarország), Knyihár Amarilla (Magyarország), Makkai István (Románia), Őry Annamária (Magyarország), Pokorny Attila (RO-Hu), Stano Cerny (Szlovákia) és
Tien Le (Vietnám) – dolgozik a művésztelepen. A meghívott
művészettörténész, Nagy T. Katalin szintén anyaországi. A
táborozáson készült munkákat bemutató zárókiállítás augusztus 6-án 18 órakor nyílik meg a kastélyban.
Hírszerkesztő: Vajda György

Szombatig mindenkinek kell tudnia lovagolni és lóról lőni

RENDEZVÉNYEK
Szoboravató
Július 30-án 12 órakor a marosvásárhelyi várban felavatják a Bocskay Vince szobrászművész által készített
Hunyadi János-mellszobrot, amelyet a Professzorok
Batthány Köre adományozott a városnak.

Maros völgye fesztivál
Július 30–31-én újra megtartják Ratosnyán a hagyományos Maros völgye fesztivált, amelyen Felső-Maros
menti magyar és román községek vesznek részt. A már
ismert módon a községek a rendelkezésükre bocsátott
házikókban tárgyi népi kultúrájukat mutatják be, lesz
gasztronómiai kínálat és a téren levő színpadon kulturális műsor is, amelynek része a hagyományőrző néptáncegyüttesek fellépése, ugyanakkor más műfajokban is
bemutatják produkcióikat a meghívott előadóművészek.

28. Középkori Fesztivál Segesváron
Július 29. és 31. között lesz Segesváron a már hagyományossá vált középkori fesztivál, az idén Margit
román királyi hercegnő védnöksége alatt. Három nap
alatt több mint 100 művész lesz jelen a segesvári várban, ahol az érdeklődők korhű kosztümben levő előadóktól középkori zenét hallgathatnak, lesz
táncbemutató, színházi előadás, kézműves-műhelyek,
lovagi torna és olyan performanszok, amelyek a középkori világot idézik. Az első nap a résztvevők az 1918.
December 1. – Hermann Oberth utca – a Hermann

Fotó: Barabás Csenge

Oberth tér – Torony utca – Múzeum és Vár tér útvonalon vonulnak fel. Este a színpadon a Bucovina együttes
koncertezik. Az eseményt vasárnap a Cargo együttes
koncertje és tűzijáték zárja. A belépés díjtalan.

Jubileumi Római fesztivál
Augusztus 6-án, szombaton 10 és 19 óra között Mikházán (Nyárádremete község) a Maros Megyei Múzeum a partnereivel a tizedik alkalommal szervezi meg
a Római fesztivált. A jubileumi 10R fesztivál mottója:
Évezrednyi kultúrák egy évtizednyi fesztiválon. Idén is
látogathatók a Time Box pavilonok, megtekinthető a régészeti ásatás, a ferences kolostornál idegenvezetés
és régizenekoncert lesz. A gyerekeket múzeumpedagógiai műhelyek, a felnőtteket tematikus kiállítások várják. Nem maradnak el a római katonai bemutatók és a
rabszolgavásár sem. Nemsokára összeáll a végleges
program, amelyet közzétesznek a szervezők. A belépés
ingyenes. A fesztivál három helyszíne: a Csűrszínház,
a régészeti park és az egykori ferences kolostortemplom és udvara.

Régi Mercedes gépkocsi-bemutató
Július 30-án a marosvásárhelyi várban régi Mercedes
gépkocsikat mutatnak be. Az eseményt a Retromobil
Club Románia Mercedes részlege a Classic Car Club
Maros Egyesülettel közösen szervezi. 9 órára várják a
régi Mercedesek tulajdonosait, hogy iratkozzanak fel a
bemutatóra. A rendezvényt a közönség számára 13
órakor nyitják meg. Az eseményről bővebben a
http://classiccarclub.ro/mbclassic elérhetőségen lehet
olvasni.
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Nem terveznek járványügyi korlátozásokat
Továbbra is hétről hétre csaknem duplájára emelkedik az újonnan diagnosztizált koronavírusos fertőzöttek száma Romániában, de az egészségügyi
hatóságoknak nem áll szándékukban járványügyi
korlátozásokat bevezetni, amíg a kórházi kezelésre
szorulók száma viszonylag alacsony – mutatott rá
Andrei Baciu egészségügyi államtitkár egy televíziós
nyilatkozatában, amelyet hétfőn idézett a Digi24.ro
hírportál.

A tisztségviselő szerint az omikron mutánsra kifejlesztett,
a jelenleginél hatékonyabb oltás hiányában – amelyet csak
őszre várnak – a most terjedő BA5-ös alvariánssal szemben
az egyedüli védekezési módszer a védőmaszk önkéntes viselése lehet. Baciu azt mondta: ez a kórokozó az előzőeknél is
ragályosabb, de többnyire nem jár súlyos tünetekkel, úgyhogy
most már nem azt tartják szem előtt, milyen magas a megbetegedések száma, hanem azt, hogy hogy milyen mértékben
tudja ellátni az egészségügyi rendszer a kórházi kezelésre szorulókat.

A szaktárca hétfői jelentése szerint jelenleg 3392 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 80 százalékkal többet,
mint egy héten korábban. A súlyos esetek száma is megduplázódott egy hét alatt: míg múlt hétfőn 108, most már 204 covidos beteget részesítenek intenzív terápiában. Az államtitkár
szerint augusztus folyamán várható ennek a hatodik járványhullámnak a tetőzése Romániában, de – mint mondta – nem
terveznek semmilyen korlátozást, csak ajánlás szintjén javasolják a védőmaszk használatát a zsúfolt helyeken.
A vasárnap véget ért héten 42 822 új koronavírus-fertőzöttet
diagnosztizáltak, 80 százalékkal többet, mint az azt megelőző
héten. Továbbra is magas – a 20 százalékot közelíti – az újrafertőzöttek aránya. Andrei Baciu szerint főleg azoknál tapasztalnak újrafertőződést, akik a közelmúltban – néhány hónapja
– estek át a betegségen. Szerinte ez is az omikron sajátossága:
többnyire nem okoz súlyos betegséget, de az immunválasz is
gyengébb, és hamarabb elfelejti a szervezet. (MTI)

Csaknem negyvenezer vendégmunkás érkezett idén
Romániába

Románia csaknem negyvenezer harmadik országbeli
(nem uniós) állampolgár számára bocsátott ki az
első fél évben munkavállalási engedélyt, így várhatóan az idén érkező vendégmunkások száma év végéig eléri a 2022-re megszabott százezres keretet –
közölte kedden az Economedia.ro gazdasági portál.

A bevándorlási hivataltól (IGI) származó információk szerint az első hat hónapban a hatóságok 36 233 munkavállalási
engedélyt adtak ki, több mint kétszer annyit, mint 2021 első
felében (14 065). A legtöbb vendégmunkás Bangladesből
(8152), Nepálból (6361) és Pakisztánból (4361) érkezett.
A lap felidézte: a kormány idén ismét megduplázta – a tavalyi ötvenezerről százezerre emelte – az Európai Unión kí-

vülről befogadható külföldi vendégmunkások keretszámát. Az
IGI tapasztalatai szerint év vége felé szoktak megszaporodni
az igénylések, erre alapozva valószínűsítik, hogy számuk az
év végéig megközelíti a százezret.
Románia tavaly 48 796 munkavállalási engedélyt adott ki.
A munkaügyi minisztérium januárban az építőiparban, vendéglátásban és sütőiparban tapasztalható munkaerőhiánnyal
indokolta a keretszám megduplázását.
Másfelől a határrendőrség rendszeresen számol be olyan
távol-keleti határsértők elfogásáról a román-magyar határon,
akik törvényes úton érkeztek Romániába, de schengeni vízum
nélkül próbálnak illegálisan továbbutazni nyugat-európai országokba. (MTI)

Bírálja az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló
törvénytervezetet a KMKSZ
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)
nyilatkozatban bírálta az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló törvénytervezet visszásságait, kifogásolva azt is, hogy a tervezet megvitatásába nem
vonták be a magyar érdekvédelmi szervezeteket.

A KMKSZ honlapján kedden megjelent nyilatkozatban rámutatnak, hogy a törvénytervezet gyakorlatilag megegyezik
az egy esztendővel ezelőtt közzétett változattal, azonban amíg
„az előző célja a kisebbségi jogok garantálása volt, a jelenlegi
már csak a kisebbségi jogokkal kapcsolatos társadalmi viszonyok sajátosságait kívánja meghatározni”. A tervezet „a nemzetközi jogban elfogadott nemzeti kisebbségek fogalma
helyett a jogi környezetet teljességgel nélkülöző nemzeti közösségek fogalmat használja” – áll a nyilatkozatban.
A KMKSZ úgy értékeli, hogy a törvénytervezet „jelentős
jogszűkítést jelent az alkotmányban és más nemzetközi megállapodásokban rögzített normákhoz, illetve az eddigi gyakor-

lathoz képest, s a közelmúltban elfogadott oktatási és nyelvtörvényben kodifikált korlátozások megerősítését jelenti a
nyelvi, oktatási, média stb. jogok területén”.
Emellett a jogszabálytervezet nem biztosítja a nemzeti
szimbólumok szabad használatát, „a kompakt nemzetiségi letelepedési térségek megőrzését, megnehezíti a kisebbségi
szervezetek támogatását, ellehetetleníti a kisebbségi nyelven
működő médiumok működését, s kimarad belőle az erőszakos
asszimiláció tilalma is”.
A tervezet a kisebbségi jogokat a nemzeti közösségekhez
tartozó személyek egyedileg gyakorolható jogaként értelmezi,
ami megfosztja a nemzeti kisebbségeket „bármiféle intézményesen gyakorolható politikai, oktatási, nyelvi jog érvényesítésétől, s így saját sorsuk befolyásolásának lehetőségétől is”.
„A tervezet elfogadása a kisebbségek jogi helyzetének további romlásához vezetne” – szögezte le a KMKSZ a nyilatkozatban. (MTI)

FSZB: orosz harci pilótákat próbált meg átállásra
rávenni az ukrán hírszerzés
Kétmillió dolláros jutalmat, valamint uniós – román,
illetve szlovák – állampolgárságot ígérve kísérelt
meg orosz harci pilótákat arra rávenni az ukrán katonai hírszerzés, hogy repülőgépükkel együtt dezertáljanak – közölte hétfőn az orosz Szövetségi
Biztonsági Szolgálat (FSZB) közkapcsolati központja.

Az FSZB szerint a nyugati hírszerző szolgálatok irányítása
alatt cselekvő ukránok Szu-24-es, Szu-34-es és Tu-22MZ gépeket vezető pilótákat próbáltak meg saját oldalukra állítani.
A megkeresett pilótáknak, akik azonnal kapcsolatba léptek az
orosz elhárítással, több ezer dolláros előleget fizettek ki, amikor felvételekkel tudták bizonyítani, hogy valóban hozzáférésük van az eltérítésre kiszemelt gépekhez.
Az FSZB szerint a pénzt futárok juttatták el a címzettekhez,
akiknek mozgatásához köze volt a Bellingcat oknyomozó portál újságírójaként és vezető elemzőjeként ismert bolgár

Hriszto Grozevnek. Grozevet, akinek kulcsszerepe volt a
csehországi Vrbetice fegyverraktárában 2014 októberében történt robbantásra, valamint az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki 2020. augusztusi megmérgezésére vonatkozó értesülések
nyilvánosságra kerülésében – ő mindkét ügyben az orosz titkosszolgálatokat tette felelőssé –, Moszkvában a brit hírszerzés emberének tartják.
Az FSZB azt állította, hogy a dezertálásra biztatott orosz
pilótákhoz az ukrán katonai hírszerzés térképet juttatott el,
amelyen feltüntette, hogy hol vannak az elkerülendő ukrán
légvédelmi eszközök. A reménybeli dezertőrök megkapták az
ukrán féllel való kommunikáció frekvenciáját is. A beszervezési kísérletről szóló orosz sajtójelentések szerint precíziós
tengeri és légi indítású fegyverekkel ezen adatok alapján semmisítették meg az ukrajnai Kirovohrad megyében lévő Kanatove „titkos” katonai repülőterét, amiről vasárnap számolt be
Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi tárca szóvivője. (MTI)

Meghosszabbították az Oroszország elleni gazdasági szankciókat
Az Európai Unió (EU) újabb fél évvel meghosszabbította
az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági korlátozó
intézkedéseket, mivel – indoklása szerint – nem történt előrelépés a Donyec-medencei rendezést célzó minszki megállapodások végrehajtásában – közölte az uniós tanács
közleményében kedden.
A korlátozó intézkedéséket az EU az ukrajnai helyzetet
destabilizáló orosz intézkedésekre válaszul vezette be 2014
júliusában, eredetileg egyéves időtartamra, majd az év szep-

temberében megerősítette azokat. A szankciók a pénzügyi, az
energetikai és a védelmi ágazatra, valamint a kettős felhasználású termékek területére irányulnak. Kiterjednek a fegyverkiviteli és -behozatali tilalomra, a kettős felhasználású
termékek katonai célokra vagy oroszországi katonai végfelhasználók részére történő kivitelére, továbbá korlátozzák
Oroszország hozzáférését a kőolajtermeléshez és -feltáráshoz
felhasználható egyes érzékeny technológiákhoz és szolgáltatásokhoz. (MTI)
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Ország – világ
Oltóközpontok nyílhatnak
az egészségügyi intézményekben
Az elkövetkező időszakban az egészségügyi intézményekben oltóközpontokat nyitnak az őszi immunizálási kampányra való felkészülés jegyében, amikor
a SARS-CoV-2 omikron törzsének új változataihoz
igazított szérum várható – jelentette be kedden Alexandru Rafila egészségügyi miniszter. „Az elkövetkező időszakban előkészítjük a szükséges
jogszabályokat ahhoz, hogy az egészségügyi intézményekben oltóközpontokat nyissunk. Nem a korábbi oltóközpontokról van tehát szó. Szeretnénk
előkészíteni az őszi oltási kampányt, mert bár most
kevés érdeklődés mutatkozik a vakcina felvétele
iránt, tekintettel a jelenlegi oltószer sajátosságaira,
ősszel, amikor az adaptált vakcina adagjai elérhetővé
válnak, szeretnénk, ha minél több állampolgár be
tudná oltatni magát. És ennek folyamatát meg kell
könnyíteni” – fejtette ki sajtótájékoztatóján a tárcavezető. Rafila ugyanakkor arra bátorította a háziorvosokat, hogy vegyenek részt a koronavírus elleni oltási
kampányban. (Agerpres)

IMF: romlottak a globális
gazdaság növekedési kilátásai
Jelentősen romlottak a világgazdaság idei kilátásai a
Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedden ismertetett, legfrissebb előrejelzése szerint a szervezet előző, áprilisi
előrejelzése óta. Az IMF úgy látja, hogy a tavalyi 6,1
százalék után a gazdasági növekedés idén 3,2 százalékos lesz a világ egészét tekintve az áprilisban
várt 3,6 százalék helyett. A jövő évre várt növekedési
adatot 3,6 százalékról 2,9 százalékra rontották. A jelentés összeállítói szerint a tavalyi fellendülést egyre
borúsabb fejlemények követték az idén, miközben a
kockázatok kezdtek a valóságban is testet ölteni. Az
idei második negyedévben a kínai és oroszországi
gazdasági visszaesés miatt csökkent a globális termelés, míg az amerikai fogyasztók kiadásai is elmaradtak a várakozásoktól. (MTI)

Dies caniculares

(Folytatás az 1. oldalról)
a minap kezdett el szélsebesen terjedni egy erdőtűz –
kétszáz embert már kitelepítettek, és több mint ezret felszólítottak a készülődésre. Angliában az ismert történelemben először ugrotta meg a hőmérő higanyszála a
negyven Celsiust, egy London mellett felgyulladó erdőtűzben több ház is leégett, a lutoni repülőtér kifutópályái használatra alkalmatlanokká váltak, és a vonatok
sem közlekednek rendesen, mert több berendezésben,
közöttük a sínekben is kárt tett a rekordhőmérséklet. Ráadásul Angliában a legtöbb épületben nincs légkondi,
nem volt rá szükség. Eddig.
És a szakértők azt mondják, ez még csak a kezdet. A
rekordmeleg egyelőre nem szándékszik távozni felőlünk,
bezavar ugyan néha a képbe egy-két, a szakma szerint
európai szélviharnak nevezett heves extratrópusi ciklon
(ezekkel nekünk is van tapasztalatunk, bőségesen), de a
tartós vízhiányt a cumulonimbusokból, szupercellákból
és viharfrontokból álló istenverése nem oldja meg. És
ez az egyik legnagyobb gond. Több helyen felszólították
a lakosságot a takarékosabb vízfogyasztásra, ám ez
édeskevés, mert az Európai Unióban a magáncélú fogyasztás a teljes vízhelhasználásnak csak a 9 százalékát
teszi ki, hatvan százalékát a mezőgazdaság hasznosítja.
Azaz hasznosítaná, ha a folyók szintje nem lenne katasztrofálisan alacsony: a Dunán több helyen már nem
lehet hajózni, a Pó vízszintje nyolcszor alacsonyabb a
szokásosnál, Milánóban kikapcsolták a szökőkutakat,
Veronában tilos a kertek öntözése, az autók mosása, a
medencék és úszómedencék feltöltése. Portugália heti
két órára korlátozta a vízerőművek használatát, Magyarországon pedig június végére a 300.000 hektárt is
meghaladta az aszálykár. Mindeközben pedig több mint
ezer ember halt meg a hőhullám következtében, és azok
sincsenek biztonságban, akiknél ott a falon a légkondi,
mert ha nincs víz, akkor áram sincs, és nézhetjük a szép
fehér dobozt, mint gyertyafénynél a tévét a nyolcvanas
években.
Mit tehetnénk? Jelenleg semmit, a százötven évnyi
iparosodás következményei ránk rúgták az ajtót, és részletekben nyújtják be a cechet. Maradjunk otthon, sötétítsük el a lakást, csukjuk be az ablakokat,
szellőztessünk éjszaka, ha nem muszáj, ne kapcsoljuk
be a légkondicionálót, és ne panaszkodjunk: épp ellenkezőleg – örvendjünk a helyzetnek, amiben épp tocsogunk, mert a jövőnk csak rosszabb lesz.
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A korábbi évekhez hasonló érdeklődés

Eredményt hirdettek a MOGYE-n
Eredményt hirdettek a marosvásárhelyi George Emil Palade
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai
Egyetemen, ahol a gyógyszerészeti kar magyar szakára
felvételizők között három, a
román szakra felvételizők között két diák kapta meg a maximális 10-es pontszámot a
felvételi tantárgyakból összeállított tesztre. Ez más szakokon senkinek sem sikerült. Az
általános eredmények értékelésére prof. dr. Nagy Előd rektorhelyettest kértük meg.

A magyar szakok iránt átlagos, a
korábbi évekbelihez hasonló volt az
érdeklődés. Az általános orvosi magyar szak 150 helyére 275-en felvételiztek, ami azt jelenti, hogy 1,8-an
pályáztak egy helyre, ami nem sok,
de az utóbbi hét-nyolc évben 250 és
320 között volt a jelentkezők
száma. Az elsőnek bejutó diák eredménye 9,01 volt, az utolsóé 6,15. A
fogorvosi karon 89-en jelentkeztek
a 40 helyre, a bejutók általánosa

9,41 és 5,83 között volt az államilag
támogatott helyekre. A fogorvosi
karon öten jutottak be tandíjas
helyre, ami külön sikernek számít,
hiszen az általános orvosi karon
minden fizetős helyet a román diákok vittek el, mivel magasabb általánossal maradtak le az államilag
támogatott helyekről, mint a magyar felvételizők – nyilatkozta a
rektorhelyettes.
Szavait kiegészíthetjük azzal,
hogy a román tagozatra több mint
kétszer annyian (754) felvételiztek,
mint a magyar szakra (275). Ami a
teljesítményt illeti, százalékban hasonló eredmények születtek.
A fogorvosi karon is kiegyensúlyozott volt a helyzet, a román
szakra 105-en felvételiztek, és 66an írták meg az ötös fölötti átlagot,
a magyar szakra 90-en jelentkeztek,
és 54 felvételizőnek volt ötös fölötti
átlaga.
A gyógyszerészeti karon kevés
volt a jelentkező, a 31 felvételiző
diák közül 29-en jutottak be a 40
helyre. A fennmaradt 11 helyre az

általános orvosiról vagy a fogorvosiról kiesett diákok közül jelentkezhetnek azok, akiknek ötösön felüli
az általánosuk. Függetlenül attól,
hogy biológiából vagy kémiából
vizsgáztak-e, kérvényezhetik, hogy
átiratkoznak a gyógyszerészeti
karra – tájékoztatott a rektorhelyettes.
Itt is hozzátehetjük a fenti adatokhoz, hogy a román szakra jelentkező 37 diákból 28-an írták meg az
ötöst.
– Az asszisztensképzőbe dosszié
alapján történt a felvételi, a felvételi
tantárgyakat és az érettségin elért
eredményt vették figyelembe, és
mind a 60 hely betelt a magyar tagozaton – tájékoztatott a rektorhelyettes.
Az egyetem keretében meghirdetett magyar tannyelvű informatika
szakra három jelentkező volt, mindhárman magas általánossal jutottak
be. Kérdés, hogy három diák elegendő lesz-e, hogy egy csoportot
alakítsanak – tehetjük hozzá az elmondottakhoz. (bodolai)

Felvételünk illusztráció. Fotó: Nagy Tibor (archív)

Erről jut eszembe
Van sapkám. Jó, ha az ember ezt rögtön az elején hangsúlyozza.
Nem mintha a mai gyűlölködő világban ez bármitől is megvédené. De
nem árt óvatosnak lenni. A mesebeli nyusziba is folyton azzal kötnek
bele, hogy megint nincs sapkája. Persze az is bosszanthat valakit,
pláne, ha erősebb, hatalmasabb nálad, ha történetesen nem hiányzik
a fejfedőd. Kötekedni bármilyen indokkal lehet. De mondom, van sapkám. Kissé viharvert, ám jó anyagú, klasszikus szabású, tartását megőrző baseballsapka. Huszonhárom éve szereztem Amerikában. Akkor
sem volt egészen új, mégis becsülettel kiszolgált. Igaz, csak nyári tűző
napon viseltem, de sosem lehetett panaszom rá. Olyankor is mindig
előkerült valahogy, amikor már azt hittem, végleg elvesztettem. Most
is ez történt. Lényegében hálátlanul, hebehurgyán elhagytam az út
szélén. Enyhítő körülmény, hogy nem a fejemen volt, hanem ültem
rajta egy reménytelenül hosszú hegyi kaptató elején, néhány csenevész
bokor vékonyka árnyékában, úgy tizenötezer lépés után, ropogósra
sülve, felhevülve a százfokos hőségben. A remény hal meg utoljára,
mondják az okosok, bennem az már rég kimúlt, amikor a hegyre tartó
erőteljes terepjáró megállt előttünk, és a benne ülő kedves pár felajánlotta, felvisznek a szerpentines emelkedő tetején levő kempingbe.
Hogyne pattantunk volna fel! Ki látta, hogy a sapka magába roskadva,
szemrehányó tekintettel néz utánunk a kocsi kavarta porban? Csak
órák teltével jutott az eszembe, és vettem tőle lelkifurdalásos búcsút,
elnézést kérve magamban a szándéktalan cserbenhagyásért. Aztán estefelé, ugyanarra ereszkedve a tóhoz, lesni kezdtük az útszéli helyeket,
és ahol elhagyni véltük, meg is találtuk. Magába roskadva árválkodott
a füves, vadvirágos marton, ahol hagytuk. Kölcsönösen örvendtünk
egymásnak, bár az volt a benyomásom, hogy ő kissé merevebben viselkedett a megszokottnál. Én meg azon kezdtem morfondírozni, hogy
le kell faragnom az előítéleteimből. Olyan helyen jártunk, amiről eleve
azt tartottam, könnyen lába kel mindenféle értéknek, szívesen tulajdonítanak el egymástól dolgokat az ottaniak. Éberebbeknek kell lennünk,
vigyáznunk mindenre, zárni, ami zárható, szólalt meg bennünk a belső
riasztó. Közben meg a sapkás példázat svájci attitűdre emlékeztet. Jó,
tudom! Nem kell egy ilyen egyedi esetből általánosítani, de ez is lehet
tanulságos tapasztalat. Még ha majdnem semmiség, akkor is. Miért is
állok elő ilyen aprósággal, miközben háború van a szomszédunkban,
világválság sújtja az emberiséget, világjárványok dühöngenek, beláthatatlanok a klímaváltozás következményei, árhullám, hőhullám,
aszály, éhínség, gyilkos indulatok nehezednek ránk mindenfelé! Azért,
mert a mindennapokat, a napi közérzetünket még mindig az ilyen jelentéktelennek tűnő, emberi kis „semmiségek” töltik tele, színesítik,
teszik igazán eseménydússá. Írhatnék én nagyszabású, világrengető
dolgokról, akár a sapkámból kiindulva is, de minek? Azt azért mondjam el, hogy a baseballsapkán az öt egymásba fonódó színes karika
és a felirat az 1996-os atlantai olimpiai játékokat népszerűsítette. Az
volt a XXVI. ilyen újkori nagy, világraszóló sportesemény, és az sem
volt erőszakmentes. 26 évvel ezelőtt ezen a július 27-i napon pokolgépes merénylet ölt és sebesített meg ártatlan embereket a távoli Georgiában. Hasonló terrortámadások azelőtt is sűrűn követték egymást a
földgolyón, és azóta sem akar végük szakadni. Sőt, egyre vadabb mészárlások történnek a legbékésebbnek vélt helyszíneken, élethelyzetekben is. A kalendárium ennél is vészesebb történést köt ehhez a naphoz:
1949. július 27-én hajtották végre az első sikeres szovjet kísérleti atomrobbantást. Mi lett, mi lehet még belőle?! Ebbe nem is merek mélyebben belegondolni. De egyetemes kérdésként figyelmeztet mindenkit:
itt már a lét a tét, és ebben nem lehet döntő tényező az, hogy valakinek
éppen van-e vagy nincs sapkája. (N.M.K.)

Itt az utolsó esély, vasárnap zárul a népszámlálás!
„Sokan még mindig nem érzik a jelentőségét a népszámláláson való részvételnek. Fontos azonban tudniuk, hogy a
cenzus eredményei egész közösségünk jövőjét határozzák
meg. Az eredmények alapján tudjuk majd értékelni az erdélyi
magyarság aktuális helyzetét, számát és életkörülményeit, és
ezek ismeretében lehet tervezni a jövőt. A nyelvhasználati
jogok pedig a 20%-os etnikai aránytól függenek, ez akár veszélybe is kerülhet például Nagyváradon, Négyfaluban,
Szászrégenben, Marosludason, Szilágysomlyón, Maroshévízen, Pécskán vagy Kisjenőben és számos más kisebb településen. Ezért fontos, hogy vasárnapig mindenkit
megszámoljunk” – áll a Népszámlálás.ro sajtóközleményében.
A biztatás azoknak szól, akik mindeddig halogatták a népszámláláson való részvételt, hiszen az Országos Statisztikai
Intézet adatai szerint vasárnapig a 19 millióra becsült lakosság csupán 90%-át, azaz 17,1 millió személyt sikerült regisztrálni.
A népszámlálás kedvezőtlenül alakul a jelentős magyar lakossággal rendelkező megyékben. Temes megyében a feltételezett lakosság 25, Kolozs megyében 15, Brassó 13, Maros
9, Szatmár 7, Máramaros, Arad és Hargita megyében 6, Bihar
és Fehér megyében pedig 5-5%-át nem sikerült lekérdezni
eddig.
„Ezekben a megyékben a nem lekérdezettek között több
tízezer magyar is lehet, aki kimaradhat a népszámlálásból.
Kolozsváron 14 ezer, Marosvásárhelyen 12 ezer, Temesváron
6 ezer, Szatmárnémetiben, Nagyváradon és Csíkszeredában
5-5 ezer, de Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, Brassóban vagy Nagybányán is 2 ezer
fölött lehet a megszámolatlan magyarok száma” – mutat rá a
Népszámlálás.ro sajtóközleménye.
Ha nem válaszoltunk online, vagy a számlálóbiztos még
nem keresett otthonunkban, akkor az utolsó napokban is két
lehetőségünk van arra, hogy ne maradjunk ki a cenzusból.
Egyrészt sok településen újra megnyitottak az összeírópontok, ahol számlálóbiztos rögzíti az adatainkat. Másrészt az

RMDSZ megyei, területi szervezeteinél lehet jelezni, ha még
nem járt nálunk a számlálóbiztos. Ők abban segítenek, hogy
a lakcímünknek megfelelő körzet számlálóbiztosát értesítik,
hogy menjen ki az adott személyhez, családhoz.
Az alulszámlálás veszélye miatt a Népszámlálás.ro szerkesztői arra kérik a magyar lakosságot, hogy legyenek együttműködőek a számlálóbiztossal. Fogadják abban az esetben
is, ha már részt vettek az önkitöltéses szakaszban, illetve hívják fel telefonon, amennyiben a kérdezőbiztos nem találta
őket otthon, de hagyott kopogtatócédulát.
A kérdőíveket mindenkire vonatkozóan ki kell tölteni, akik
a háztartásban éltek 2021. december 1-jén: gyerekekre, felnőttekre, idősekre és azokra is, akik éppen nincsenek otthon,
vagy ideiglenesen külföldön tartózkodnak! Arra
is vigyázzunk – és ezt mindenképpen ellenőrizzük
is –, hogy mindenkinek helyesen legyen beírva az
etnikuma, az anyanyelve és a felekezeti hovatartozása!
Az alábbiakban azon települések listája tekinthető meg, ahol jelentős számú vagy arányú magyar él, viszont a népszámlálásban még nincs
összeírva a becsült lakosság több mint 10%-a (zárójelben a még megszámolandó személyek becsült aránya):
Arad megye: Arad (15%), Pécska (12%).
Bihar megye: Nagyvárad (11%), Biharfélegyháza (12%).
Brassó megye: Brassó (16%), Négyfalu (20%).
Hargita megye: Csíkszereda (17%), Székelyudvarhely (10%), Gyergyószentmiklós (20%),
Maroshévíz (13%), Székelykeresztúr (13%), Felsőboldogfalva (14%), Székelyderzs (14%).
Hunyad megye: Déva (26%), Vajdahunyad
(15%), Petrozsény (10%).
Kolozs megye: Kolozsvár (26%), Szászfenes
(18%), Torda (15%), Kisbács (13%), Bánffyhunyad (13%), Egeres (21%), Várfalva (13%).

Kovászna megye: Sepsiszentgyörgy (11%).
Máramaros megye: Nagybánya (20%), Máramarossziget
(21%), Felsőbánya (23%).
Maros megye: Marosvásárhely (22%), Szászrégen (19%),
Segesvár (24%), Marosszentgyörgy (31%), Mezőbánd
(17%), Mezőcsávás (12%), Kerelőszentpál (14%), Nyárádgálfalva (15%), Beresztelke (11%), Csíkfalva (20%), Sóvárad
(13%), Backamadaras (13%).
Szatmár megye: Szatmárnémeti (16%), Nagykároly
(13%), Sárköz (21%), Halmi (19%), Túrterebes (22%), Mikola (21%), Egri (27%), Csomaköz (10%).
Szeben megye: Nagyszeben (21%), Medgyes (20%).
Szilágy megye: Szilágysomlyó (22%).
Temes megye: Temesvár (38%), Lugos (19%), Újszentes
(25%). (közlemény)
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Kiemelkedő személyiségek és alkotások Szovátán

Egyértelmű siker az idei Rengeteg
A Godspell június végi szovátai és mikházi bemutatója
csak beharangozója volt az elmúlt két hétben tartott szovátai
Rengeteg
kulturális
fesztiválnak. Az újdonságnak
számító filmfesztivál kiemelkedő alkotásokat és művészeket hozott a fürdővárosba. És
még nincs vége az idei Rengeteg szórakozásnak!

Gligor Róbert László
A Sándor Művészeti és Oktatási
Egyesület és az esztergomi Babits
Mihály Színház a Teleki Oktatási
Központ (TOK) közreműködésével
és a helyi önkormányzat támogatásával idén is elhozta a Rengeteg
fesztivált Szovátára, amelynek keretében harmadszor rendeztek színházfesztivált és diáktábort, első
alkalommal filmfesztivált. Ezt nagy
mérföldkőnek tartja Kaj Ádám magyarországi rendező, a színházi
fesztivál főszervezője és a diáktábor
vezetője.

A már hagyományosan Esztergomból, a Babits Mihály Színházból érkező előadások július 15-én
indultak, amikor a sóvidéki közönség a városi művelődési házban láthatta a Hamlet című előadást, ami
azért is különleges volt, mert Háda
János Jászai-díjas színművész
játszta Claudius szerepét, a főszerepet pedig Bánföldi Szilárd, a tavalyi
Rengeteg díszvendége, aki már ismerősként tért vissza ide. Július 16án a TOK-ban Jenike Sára adta elő
a Műselyemlány című monodrámát.
Az előadás egy bécsi színházban
készült, a színésznő azóta felváltva
játssza magyarul és németül. Július
17-én pedig a tavaly már látott
Presszó Szovátával tért vissza Maronka Csilla és Kéner Gabriella. A
darabot azért tűzték műsorra, mert
tavaly többen lemaradtak róla, és ez
méltó zárása is volt a színházi sorozatnak.
Oscarra jelölt filmmel és szakmai
titkokkal
Múlt hétfőn kezdődött a TOKban a háromestés filmvetítés, ahol

Tavalyról ismert arc és darab is érkezett

L

énárd sohasem tanult meg úszni. A
fürdőruhás, strandpapucsos tömegektől idegenkedett, de a meghittebb, turistamentes
vízpartok
sem
csábították.
Legszívesebben a tömbházához közel eső
parkban töltötte a nyári délutánokat egy árnyékos padon, gyerekkori barátjával ostáblázva (táblézva). Órák hosszat játszottak, s
közben megszűnt körülöttük a világ.
– Kiskorunkban is ez volt a kedvenc szórakozásunk fára mászás vagy parittyázás helyett – vágott bele történetébe a negyvenes
évei elején járó férfi. – Ugyanabban a faluban születtünk, ráadásul szomszédok is voltunk Barnival, így minden szabadidőnkben
együtt gubbasztottunk az udvarunkon magasló birsalmafa alatt. Barkochbáztunk, találós kérdéseket „gyártottunk”, s közben
valami izgalmasabb foglalatosságra vágytunk. Az ostábla szabályait a közeli kocsmában poharazgató emberektől lestük el.
Hatéves formák lehettünk akkoriban, és
azonnal elhatároztuk, hogy mi is kipróbáljuk. Mi magunk rajzoltuk meg a játékmezőt
egy kartonpapírra, a korongokat fehér és fekete gombokkal helyettesítettük, amit az otthoni varródobozból csentünk el, csak a két
dobókockát kellett kiérdemeljük a kocsmárostól. Két kosár cseresznyét és legalább
annyi meggyet szedtünk le a kertjéből az
apró tartozékokért, de megérte a fáradságot,
mert attól kezdve megvolt a mindennapi örömünk. A kilencvenes években, pattanásos ka-

lazább körülmények között lehetett
élvezni az alkotásokat, azt követően
pedig Balog Gellért, a filmszínházi
fesztivál főszervezője faggatta pódiumbeszélgetések keretében a
meghívott filmes személyiségeket.
18-án este a Curtiz című film után
Bak Zsuzsanna forgatókönyvírót
hallhatta a közönség, 19-én, a Passió után Tóth János Gergely színművész volt a vendég, míg 20-án a
Testről és lélekről című, Oscar-díjra
jelölt film után Mécs Mónika producerrel volt beszélgetés. A filmfesztivál csütörtök este zárult,
amikor a TOK és a filmes csapat
vendégül látta a színjátszó táboros
diákokat, és a tavaly elhunyt legendás magyar filmrendezőre, Jankovics Marcellre emlékezve a
Fehérlófia című animációs filmet
vetítették le számukra.
Mindenképp sikeres volt a filmfesztivál is, ha már az első évben
ekkora érdeklődés volt iránta, és
ilyen kiemelkedő magyar alkotásokat és személyiségeket sikerült elhozni Szovátára, akik nemcsak

Fotó: Gligor Róbert László

A vetítéseket követő pódiumbeszélgetések a filmes szakma kulisszái mögé engedtek betekintést

megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt, hanem általuk a laikus érdeklődő is betekinthetett a kulisszák
mögé, megtudhatta, hogyan készítik
elő a filmet, milyen a produceri
munka, és a szereplői aspektusokat
is meg lehetett vizsgálni, ami által
„kicsit közelebb került hozzánk a
filmes világ” – értékelte Kaj Ádám.
Összmagyar színjátszó tábor
A színházi fesztivállal egy időben
színjátszó tábor is volt Szovátán a
Napsugár vendégház udvarán (a tervezett filmes tábor műszaki okok
miatt végül elmaradt – szerző megjegyzése). Hagyományosan részt
vettek rajta a helyi Szent József
gyermekotthon lakói, voltak más
sóvidéki gyerekek is, a marosvásárhelyi művészeti középiskolából is
érkezett egy csoport, így mintegy
harmincan dolgoztak a táborban,
ami kétszerese a tavalyi létszámnak.
A kisebb gyerekekkel Lanstyák Ildikó és Pipei Borbála foglalkozott,
felkészítve őket a táborzáró bemutatóra, míg a nagyobbakkal Kaj
Ádám hozott össze néhány nap alatt
önálló színházi előadást. A táborban
a helyi fiatalokkal való közös
munka jelenti a jövőt, azt szeretnék,
ha Szováta és a Rengeteg összefonódna, és ezeknek a gyerekeknek
ezek a fesztiválok jelentenék a legnagyobb élményeket, nyaraik
csúcspontját, hogy itt alkothatnak,
tanulhatnak és gondolkodhatnak a
művészekkel együtt színházról,
filmről, művészetekről – tette hozzá
Kaj Ádám. Tőle tudtuk meg azt is,
hogy ez egy összmagyar színjátszó

Játékmezők
maszokként sem igen kerestünk másfajta szórakozást, pedig akkoriban szombatonként
diszkó is volt a faluban. Tizennégy éves voltam, amikor hirtelen véget ért a gondtalanság kora. Édesapám nagy horgász volt,
hétvégente gyakran ment ki a Marosra, egy
este azonban nem tért haza. Hogy pontosan
mi történt, az sosem derült ki, de néhány nap
múlva a folyóban találták meg a keresők.
Azóta irtózom minden
vizes felülettől, ami
egy fürdőkádnál nagyobb kiterjedésű. Anyut még abban az
évben szívinfarktus vitte el. Attól kezdve az
édesanyja viselte a gondomat, aki a veszteségek előtt is velünk élt, és akihez már hátulgombolós koromban is nagyon kötődtem. A
jelenléte a nehéz időszakban is biztonságot
adott, könnyített a fájdalmamon. Csak az
volt a baj, hogy nanó – ahogy a nagyanyámat neveztem – túl volt már akkor a 77. esztendején is. Későn szülte édesanyámat, mivel
későn ment férjhez, az első vőlegénye
ugyanis elesett a második világháborúban.
Az özvegység is hamar utolérte, így került
velünk egy háztartásba már páréves koromban. Amikor árván maradtam, emberfeletti
erővel állt mellettem a kicsi, görnyedt hátú,
fehér hajú asszony, aki – az én lelki békémért

– még gyászruhát sem viselt egy hónapnál
tovább, kék virágos kötényben tette elém az
ebédet, amikor hazamentem az iskolából.
– Testvéreid nincsenek, ha jól következtetek – szóltam közbe.
– Az én világra jöttömbe is majdnem belepusztult anyám, érthető, hogy nem vállalt
több gyereket. El is hidegült apámtól az évek
során, csak szenvedtek
egymás mellett, mégsem tudta feldolgozni
az elvesztését. Ebből én
kölyökként,
persze,
semmit sem tudtam, semmit sem értettem,
csak később állt össze a kép, amikor megtaláltam anyám saját magához írt leveleit. De
erre csak évtizedek múlva került sor, felnőttkoromban. Amíg nanó mellettem volt, nem
foglalkoztattak különösebben a régmúlt történései, inkább arra törekedtem, hogy
amennyire lehet, megszépítsem a napjait.
Vásárhelyen végeztem a középiskolát, vonattal jártam be hajnalban a városba, késő délután pedig haza. Sokan mondták, hogy
jobban tenném, ha bentlakásba költöznék,
úgy a tanulásra is több időm jutna, de nanó
miatt hallani sem akartam erről. A szemem
láttára fogyott el belőle az élet, minden hazaérkezésemkor erőtlenebbnek tűnt. De kivárta, amíg leérettségizem, csak azután

tábor volt, mert a Maros és Hargita
megyei diákok mellett érkeztek
New Jersey-ből, Laoszról, Bécsből
és Esztergomból is gyerekek. Fontos vállalás ez a tábor, majdhogynem misszió az esztergomiak
számára.
Jövőre többet ígérnek
Az idei fesztiválok a Magyar Turisztikai Ügynökség és Szováta önkormányzata
támogatásával
valósulhattak meg, a Nemzeti Kulturális Alap a Hamlet című előadás
idehozatalát támogatta. Sokat köszönhetnek a főszervezők Sándor
Bélának és Hámos Gergelynek, a
Teleki Oktatási Központnak és Biró
Zsolt igazgatónak, Geréb Csabának
és Évának (Napsugár vendégház),
továbbá az önkormányzat munkatársainak.
A Rengeteg fesztiválok ötletgazdája és egyik háttérszervezője,
Sándor Béla nagyon sikeresnek
tartja az idei rendezvényeket, a
színházi előadásokon minden eddiginél többen voltak, a Hamleten
kétszázan is, ami szép szám. A színjátszó táborokba magyarországi
színművészek is jönnek, mert szeretnének az itteni gyermekekkel
dolgozni. A filmfesztiválon többféle
filmet vetítettek, szándékosan nem
akartak csak egyetlen műfajú alkotásokat hozni, és itt is minden este
40-50 néző és hallgató volt, tehát a
számokkal is elégedettek. Jövőre
még többet szeretnének nyújtani.
Az idei Rengeteg fesztiválsorozat szeptemberben népzenei rendezvényekkel zárul, a Sándor egyesület
szervezésében mikházi őszi folkesték is lesznek.

távozott, szépen, csendben, egy őszi reggelen. Azután már nem volt otthon maradásom. Egyedüli, nagykorú utódként
eladhattam volna a házat, de arra sem vitt
rá a lélek. Igyekeztem minél hamarabb
munkát találni, és némi jövedelemre szert
téve albérletbe költözni. Mivel megvolt a
végzettségem, nemsokára alkalmaztak is
egy asztalosműhelyben, és rövid időn belül
garzont béreltem a városban. Innen aztán a
szokványos forgatókönyv szerint alakult az
életem: megismertem a páromat, elvettem,
megszületett a lányunk. A különleges fordulat évek múlva következett, amikor bankhitelből
megvettünk
egy
kétszobás
tömbházlakást. Nanó mindig mondogatta,
hogy nincsenek véletlenek, de erről igazán
akkor győződtem meg, amikor egy esti bevásárlás során a régi cimborámba botlottam. Nagyanyám elvesztése után, amikor
beköltöztem a városba, megszakadt a kapcsolatunk. Azon az estén roppant megörvendtünk egymásnak. Megtudtam, hogy pár
percre lakik a tömbházunktól, ő is megnősült, gyermekük még nem született. Telefonszámot cseréltünk, és azóta, amikor csak
tehetjük, összeülünk a szabadidőnkben, úgy,
mint rég. A kedvenc játékunk is előkerült,
igaz, nem a házi „gyártású”, hanem egy
bolti változat. De az eredeti is megvan valahol a szülői házban, ahova hétvégente kikijárok a családdal. Ha legközelebb megyünk, megkeresem.
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Szováta vonzó a turizmus szempontjából
A turizmus is helyet kapott a (TDM) elnökével, Szabó Károllyal,
múlt héten lezajlott 31. Tus- a Visit Hargita igazgatójával tárványos közéleti és gazdasági gyaltak meg szakmai kérdéseket.
A résztvevők egyetértettek
kérdései között.

Szerkesztette: Benedek István

Változatos programokkal vett
részt Tusványoson a CED

A 31. alkalommal tartották meg a
Bálványosi Nyári Szabadegyetem
és Diáktábort, vagyis a Tusványost,
amelynek színes programkínálatában a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit
Kft. is aktív szerepet vállalt. A CED
több kerekasztal-beszélgetést szervezett, érintve többek között a külpiacra lépés, a vállalkozásfejlesztés
vagy a régióban megvalósult gazdaságfejlesztések és beruházások témakörét.
A Tusványosra látogatókat összesen 27 helyszínen mintegy 400 előadás várta, többek között gazdasági,
környezeti, valamint kül- és nemzetpolitikai témakörökben.
A CED a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is számos kísérőrendezvényt szervezett. Tusványoson szervezték meg első alkalommal a magyar országhatáron túl a
CEDukációt, a CED vállalkozásfejlesztési képzését.

Multira magyar! címmel kerekasztal-beszélgetés is volt, amelyen
a magyar kormány által meghirdetett programok mellett bemutatásra
kerültek azok a konkrét exportpiacok, exportlehetőségek, beruházásokkal összefüggő sikertörténetek,
amelyek ezen programoknak köszönhetően magas hozzáadott értékű exportképes termékeket
állítanak elő.
Ezen túlmenően – a határon túli
magyar érdekképviseleti szervezetekkel és alapítványok részvételével
– a hagyományosnak mondható
Kárpát-medence – a gazdasági erőtér kerekasztal-beszélgetést is megszervezte a CED. A szakmai fórum
fókuszában a magyar kormány által
meghirdetett, a Kárpát-medence
magyarlakta területein megvalósuló
gazdaságfejlesztési programok aktualitásai, eddig elért eredményei,
valamint jövőbeni irányvonalai álltak. (közlemény)

A GDP 1,71 százalékát tette ki
a deficit az első fél évben

Romániában a bruttó hazai termék (GDP) 1,71 százalékát tette ki
az államháztartási hiány az idei első
fél évben, ami 1,15 százalékponttal
kevesebb, mint a tavalyi év azonos
időszakában jegyzett deficit – közölte hétfőn a pénzügyminisztérium. A hiány abszolút értékben
23,5 milliárd lej volt.
Az államháztartás bevételei csaknem 23 százalékkal, 216,70 milliárd
lejre nőttek tavalyhoz képest. A héabevételek mintegy 27 százalékkal, a
társasági adóból származó bevételek
több mint 27 százalékkal emelkedtek, a társadalombiztosítási járulékokból is csaknem 10 százalékkal
több folyt be az államkasszába. A bé-

rekből származó adók több mint 18
százalékkal gyarapodtak. A kiadások
a bevételhez képest lassúbb ütemben, 14,3 százalékkal nőttek, és elérték a 240,2 milliárd lejt. A kiadási
oldalon a kamattal kapcsolatos tétel
nőtt meg leginkább, erre a célra a
román állam csaknem 48 százalékkal többet költött, mint tavaly. A személyzeti kiadások 4,7 százalékkal
nőttek, a szolgáltatásokra és javakra
16 százalékkal többet fordítottak, a
szociális kiadások – amelyek magukban foglalják egyebek mellett a
nyugdíjakat – csaknem 17 százalékkal emelkedtek. A kormány az idén
5,8 százalékos államháztartási hiánnyal számol. (MTI)

A Tamási Áron Székelyföld
agro-kultúra sátorban múlt szerda
délután Fülöp László Zsolt szovátai
polgármester is részt vett a Turizmus itthon és otthon című pódiumbeszélgetésen, ahol többek között
Guller Zoltánnal, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatójával, Bíró
Barna Botonddal, Hargita Megye
Tanácsának alelnökével, László
Endrével, a Székelyföld Turisztikai
Desztináció Management Klaszter

a Maros megyei vendégforgalom
fele ide irányult, emellett a székelyföldi régióban is az élen van a
turisztikai desztinációk között.
A beszélgetésen a jövő is szóba
került. Guller Zoltán beszámolt
arról, hogy milyen nagy segítséget
nyújthat a vendéglátás számára az
adatbázis, illetve a célirányos reklám alkalmazása.
Az ilyen típusú szakmai találkozók hasznosak, a résztvevők ötletelnek, más-más perspektívákat és
stratégiákat osztanak meg egymással – közölte közösségi oldalán a
szovátai városháza. (GRL)

abban, hogy az utóbbi két év nehézségei nem értek véget, ugyanis
a turizmust a jelenlegi háborús
helyzet és az infláció is érzékenyen
érinti. Az ágazatot ebben a kiszolgáltatott helyzetben is fenn kell tartani, ugyanakkor ár-érték arányban
megfelelő termékeket, szolgáltatásokat kell forgalmazni.
Az is elhangzott: Szováta jó
eredményeket ért el, ugyanis mind
a járványhelyzet előtt, mind utána

Fotó: Szennyes Krisztián, a Tusványos Facebook-oldala

Varsó ellenzi, hogy kötelező érvényűek legyenek
az EB által javasolt gázfogyasztási korlátozások

Lengyelország nem egyezhet
bele az Európai Bizottság
(EB) múlt heti javaslatába,
miszerint a brüsszeli testület
előírhatná a tagállamoknak a
kötelező
gázfelhasználáskorlátozási célokat – közölte
hétfői varsói sajtóértekezletén Anna Moskwa lengyel klímaügyi és környezetvédelmi
miniszter, aki az energiaügyekért is felel.

Moskwa az uniós energiaügyi
miniszterek keddi, soron kívüli találkozója előtt ismertette a lengyel
álláspontot az EB új javaslatcsomagjáról. „Nehéz megvitatni az
EB által néhány nap alatt, szinte
rögtönözve előkészített kötelező
mechanizmusokat, amelyek felhasználás-csökkentésre kényszerítenék rá a tagállamokat” –
jelentette ki Moskwa.

Elfogadhatatlannak nevezte,
hogy a javasolt gázfogyasztási mechanizmusok kötelezőek lehetnének a tagállamokra nézve.
Felidézte: a kötelező korlátozásokat például Görögország, Spanyolország, Portugália, Ciprus és Málta
ellenzi. Hozzátette: Lengyelország
készen áll arra, hogy partneri és
önkéntes alapon például Németországgal tárgyaljon az energiahordozók diverzifikációjáról, a
lengyel és a német kőolajfinomítók
együttműködéséről.
A lengyel gazdaság és energiabiztonság szempontjából fontos
lenne egy olyan szolidaritási mechanizmus kidolgozása, amelynek
keretében megreformálnák és a reform végrehajtásáig fel is függesztenék az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert (ETS) –
mondta Moskwa.

Az ETS reformját, ezen belül a
tanúsítványoknak a pénzügyi intézményekben történő forgalmazásának korlátozását Lengyelország
tavaly ősszel javasolta.
Az EB múlt szerdán ismertetett
javaslata szerint valamennyi tagállam számára célul tűznék ki, hogy
2022. augusztus 1. és 2023. március 31. között 15 százalékkal
csökkentse a gázfelhasználást.
Ezzel megelőznék az ukrajnai háború miatt fenyegető energiaválságot. A célok elérésére a tagállamok
önkéntes alapon köteleznék el magukat, amennyiben viszont az EB
az ellátás biztonságára vonatkozó
„uniós riasztást” hirdetne ki, a gázkereslet-csökkentés kötelező volna
valamennyi tagállam számára.
(MTI)

Az EKB kamatemelésének nyertesei és vesztesei
Az Európai Központi Bank
(EKB) úgy döntött, hogy maga
mögött hagyja a könnyű pénz
korszakát, és a magas infláció
megfékezése érdekében kamatemelésbe kezdett – derül
ki az AFP elemzéséből.

Vegyük szemügyre, ki nyer és ki
veszít, ha a hitelfelvételi költségek
emelkednek.
A hitelek egyre drágábbak
A kereskedelmi bankok kölcsönt
vesznek fel az EKB-tól, cserébe
pedig hitelt nyújtanak a háztartásoknak és a vállalkozásoknak. A hitelfelvevők évek óta kihasználhatták a gazdasági növekedés
ösztönzését célzó rendkívül alacsony kamatlábakat.
Amikor az EKB kamatemelésbe
kezd, a bankok a magasabb hitelköltségeket áthárítják az ügyfelekre.
A lakásvásárlástól kezdve az adósságok újrafinanszírozásán át a vállalati hitelek megszerzéséig minden
drágul. A hitelezők is sokkal alaposabban megvizsgálják a hitelkérelmeket, hogy megbizonyosodjanak
arról, nem vállalnak-e túl nagy kockázatot.

Ennek hatása már most érezhető
az ingatlanpiacon, ahol a jelzáloghitel-kamatok az elmúlt hónapokban emelkedtek.
Andreas Lipkow, a Comdirect
elemzője szerint azonban a jövőbeli
lakástulajdonosok kilátásai egyáltalán nem rosszak.
„Az ingatlanszektor finanszírozási költségei csak részben függnek
az EKB kamatlábától; a kereslet és
a kínálat, illetve a hitelfelvevő hitelképessége is meghatározza őket” –
nyilatkozta Andreas Lipkow az
AFP-nek.
Ösztönzés a megtakarítók számára
Az EKB alacsony kamatlábakkal
jellemezhető korszaka azt jelentette,
hogy a megtakarítók alig vagy
egyáltalán nem látták hasznát megtakarított pénzüknek.
A betéti rendelkezésre állás kamatlába mínusz 0,50% volt, mivel
az EKB a hitelezés ösztönzése érdekében a bankoknak a felesleges
készpénz tárolásáért díjat számított
fel.
Sok retail bank áthárította ezeket
a költségeket a tehetős bankszámlatulajdonosokra, akiknek a betétei

meghaladtak egy bizonyos szintet.
Ezek az ügyfelek türelmetlenül várták, hogy az EKB tekintsen el a betéti rendelkezésre állás mínusz
0,50%-os kamatlábától.
Mivel a bankok üdvözölték a magasabb haszonkulcsok visszatérését
a megnövekedett hitelezési bevételeknek köszönhetően, a megtakarítási termékek kamatlábainak
előbb-utóbb emelkedniük kell.
A magas infláció azonban azt jelenti, hogy a következő időszakban
a megtakarítások reálértékben erodálódni fognak – figyelmeztet
Elmar Voelker, az LBBW bank
elemzője.
„A kamatlábak (és a megtakarítási termékek kamatainak) emelkedése nem lesz elegendő a jelenlegi
magas infláció ellensúlyozására” –
magyarázta az elemző.
Rossz hírek
az eladósodott kormányoknak
Az euróövezeti kormányoknak is
csökkenteniük kell a könnyű pénz
évtizedes korszakától való függőségüket, mivel a szuverén adósság
egyre drágábbá válik; a leginkább

eladósodott euróövezeti országok
esetében a negatív hatások már
most aggodalomra adnak okot.
Az EKB ígéretet tett arra, hogy
válságkezelő eszközzel áll elő a
kötvénypiacok nem kívánt „széttöredezésének”, vagyis az euróövezet
országai közötti hitelfelvételi költségek erőteljes eltérésének megakadályozására.
Minden szem Olaszországra szegeződik, az euróövezet egyik
legeladósodottabb országára, ahol
az államkötvények hozama máris
emelkedett a német hozamokhoz
képest.
A Mario Draghi miniszterelnök
lemondását követő politikai válság
tovább izzítja a piacot.
Az EKB monetáris politikájának
szigorítása, noha szükségesnek tartják az infláció elleni küzdelemhez,
a kormányok számára kényes időszakban történik, hiszen csökken a
hitelfelvételi képességük, miközben
az emelkedő energiaárak miatt hatalmas kiadásokkal kell megbirkózniuk.

Befektetői aggályok
A részvénypiacok sokáig profitáltak az EKB rendkívül laza monetáris politikájából, ami arra
késztette a befektetőket, hogy a magasabb profit érdekében kockázatosabb eszközöket keressenek.
Mivel azonban az EKB csatlakozott a nagy központi bankokhoz az
infláció elleni küzdelem felgyorsításában, a recessziótól való növekvő félelmek közepette a globális
piacok hanyatlásnak indultak.
A New York-i tőzsde Nasdaq-indexe 30%-ot esett 2021 vége óta,
mivel a készpénzért kétségbeesetten
küzdő technológiai vállalatok nehezen tudnak új finanszírozást szerezni. A kriptovaluták is visszaestek
a közelmúltbeli csúcsokról, mivel a
befektetők kockázatkerülőbbé váltak: a bitcoin csak júniusban több
mint 40%-ot veszített értékéből.
De mivel az EKB bejelentette kamatemelési szándékát, a pénzügyi
szereplőknek „bőven volt idejük
felkészülni, ami megakadályozhatja
a nagyobb turbulenciákat” a részvénypiacokon – jelentette ki Voelker. (Agerpres)
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Szórakozás három műszakban
Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás.
Ezt a sort mára mindenki ismeri, de mi lenne akkor, ha
egy kicsit átírnánk, mégpedig
a következő formára: nyolc
óra panelbeszélgetés, nyolc
óra élő zene és nyolc óra
elektronikus zene. Ezt teszik a
Sepsi Tabakó Fesztivál szervezői is, akik az előbbi három
pillérre húzzák fel a szeptember 1-3. közötti eseményt,
amelynek a sepsiszentgyörgyi
Dohánygyár, illetve annak területe ad otthont.

Nagy-Bodó Szilárd

Vargha Fruzsina (fotó), Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, a
fesztivál főszervezője elárulta, hogy
a három műszak koncepció a gyári
munkából származik, hiszen az esemény egy gyár területén zajlik. A fő
célközönség természetesen a fiatalság, de a Sepsi Tabakó Fesztivál
nemcsak a szórakozásról szól,
hanem a szakmai fejlődésre és a jövőtervezésre is fókuszál. A három
műszak pedig úgy épül fel, hogy
egy délelőtti, kora délutáni panelben a saját területükön elismert kutatók,
szakemberek
fogják
bemutatni munkájukat, tapasztala- nek. A második műszak a délutánitaikat, mindezt úgy, hogy a témák a esti, ekkor az élő zenéé lesz a főszefiatalok számára is érdekesek legye- rep, különböző nemzetközi és helyi
országos előadókat hívtak el a szervezők. A harmadik, éjszakai műszak a kitartóbbaknak szól, és
elsősorban lemezlovasok által szolgáltatott zenés programot jelent.
Vargha Fruzsina elmondta, a beszélgetésekre hívott előadókat és a
konkrét időpontokat illetően még
egyeztetnek. A szervezők az első
műszak, azaz a panelbeszélgetések
tekintetében a Mathias Corvinus
Collegium segítségét kérték, közösen véglegesítik a pontos programot. Egy korábbi felmérésből
kiderült, hogy a mai fiatalokat
leginkább a pszichológiai kérdések,
az innovációs és digitalizációval
kapcsolatos témák és a mentálhigiénés kérdések foglalkoztatják, ezért
ezek a témák lesznek a panelbeszélgetések központjában. A fesztivál
főszervezője azt is elárulta, hogy a
meghívottak között több influenszer
lesz, politikai szereplők, akik egyegy témát mutatnak be a fiataloknak. Továbbá a szervezők

törekednek arra, hogy a régió jó
kezdeményezéseit népszerűsítsék,
ilyen például a sepsiszentgyörgyi
lábbuszprogram, valamint a Vándortábor. Ezekkel kapcsolatban is
lehet beszélgetésekre számítani.
Előadók tekintetében sem lesz
hiány. A Sepsi Tabakó Fesztiválon
fellép többek között az Anna&The
Barbies, a Carson Coma, az Irie
Maffia, a Follow the Flow. A lemezlovasok közül is főként az ismertebbeket próbálták meghívni a
magyarországi palettáról. A teljes
fellépőlistát meg lehet találni a sepsitabako.ro honlapon.
A nagy kérdés az, hogy meddig
lehet majd bulizni, hiszen a fesztivál helyszíne bent van a város területén. Vargha Fruzsina elmondta,
hogy ebben a kérdésben a lakosság
jóindulatára hagyatkoznak. A fesztivál a cigarettagyár épületében
több helyszínen lesz. Az „éjszakai
műszakot” az épület azon tereiben
fogják megszervezni, amelyek
könnyebben szigetelhetők. Így, reményeik szerint, a lakosság számára sem lesz annyira zavaró. A

főszervező hozzátette, hogy mivel
ifjúsági fesztiválról van szó, nem
szeretnének időkorlátot alkalmazni,
hogy mikor járjon le a buli.
Minden fesztivál esetében kérdés azok számára, akik más településekről érkeznek, hogy lesz-e
kemping, hol fognak aludni. Aggodalomra nincs ok, a Sepsi Tabakó
Fesztivál is fog kempinghelyet biztosítani a távolról érkező fesztiválozók számára, és már zajlanak az
egyeztetések a helyi szálláshelyekkel, hogy készüljenek a szeptember
1-3. között várható nagyobb hullámra. A szervezők igyekeznek bevonni a különböző iskolai és
egyetemi bentlakásokat is.
A résztvevők számát tekintve
Vargha Fruzsina nem szeretett
volna számokba bocsátkozni, elmondása szerint erre az esemény
után jobb visszatérni. Amit eddig
biztosan tudnak, hogy az előregisztrációt több mint 500 személy töltötte ki, a közösségi médiás
eléréseik pedig most már több tízezres nagyságrendűek.

Szerdán startol a Csíkszeredai Nemzetközi Jazzfesztivál
Szerdán kezdetét veszi a csíki
nyarak egyik elengedhetetlen
rendezvénye, a Csíkszeredai
Nemzetközi
Jazzfesztivál,
amely kimagasló zenei kínálatával a térségbe vonzza a jazz
és az élőzene szerelmeseit. A
fesztivál öt napja alatt 14
koncertet hallgathat meg a
közönség, emellet jam session, táncperformansz, gyerekprogramok, jazzfestészet,
jazzkocsma és zenés kézműves-foglalkozások színesítik a
programot.

Július 27-én, a fesztivál nulladik
napján, ma 19 órától a Kulissza
előtti Petőfi Színpadon kezdődik
Budapest két legismertebb improvizációs csapata, a Random Trip és a
Seven Seconds In the Future VIBE
CHANGERS névre keresztelt
klubestje, ahová a helyi zenészeket
is várják közös improvizációra,
zenei társasjátékra.
Július 28-án, csütörtökön 17 órától a FOLKFANTASTIC zenekar
koncertezik a Kulissza előtti Petőfi
Színpadon, a zenészek népdalokból

kiinduló, akusztikus hangszereken
előadott városi zenét játszanak. A
fesztivál hivatalos megnyitójára
18:45-től kerül sor a Mikó-vár színpadán, ezt követően három fantasztikus koncerten vehet részt a
közönség. 19 órától kezd a MARA
– Caue Project, olyan zenei élményt
hozva, amely a bossa nova mellett
más, kevésbé ismert brazíliai zenei
elemeket is ötvöz. 21 órától lép
színpadra POCSAI KRISZTA, elsöprő energiájú, ízig-vérig jazzdíva
és a jazz élvonalában szereplő
BÁGYI BALÁZS NEW QUARTET, 22:15-től pedig a RANDOM
TRIP következik, amely Magyarország legszínesebb könnyűzenei közössége. A napot jam session,
vagyis örömzenélés zárja 23 órától
az ANT bárban.
Július 29-én, pénteken 17 órától
az EDINA & FRIENDS zenekar
nyitja a napot a Kulissza előtti Petőfi Színpadon, zenei repertoárjuk
alapjául a nemzetközi jazz standard
swing dallamai szolgálnak. 19 órától a Mikó-vár színpadán az RVQ –
Radu Vâlcu Quintet köszönti a kö-

zönséget, zenéjüket a jazz, a fúzió,
a klasszikus és a világzene ihlette.
Őket követi a GREY PARIS berlini
trió, amely filmes, elektroakusztikus jazz-zenét játszik, 22:30-tól
pedig a NAT OSBORN BAND következik, koncertjük minden bizonnyal elsöprő és lendületes lesz,
eklektikus zenei hatásokkal. A
napot 23 órától jam session zárja az
ANT bárban.
Július 30-án, szombaton 11-14
óra között zenés kézműves-foglalkozás várja a gyerekeket a Mikóvár előtt. 19 órától a Mikó-vár
színpadán lép fel a fiatal francia
énekesnő, CAMILLE BERTAULT,
akinek neve minden jel szerint bekerült a világsztárok közé. 21 órától
a Kossuth-díjas HOT JAZZ BAND
koncertje következik, amelyet bizonyára már nem kell bemutatni a közönségnek,
hiszen
méltán
nevezhetjük őket a leghíresebb magyar jazz-zenekarnak. A napot 23
órától jam session zárja az ANT
bárban.
A fesztivál utolsó napján, július
31-én 11-14 óra között újra zenés

kézműves-foglalkozás
várja a gyerekeket a
Mikó-vár előtt, 17 órától
pedig DANICS DÓRA
(ének) és SINHA RÓBERT (gitár) koncertje
hallható a Kulissza előtti
Petőfi Színpadon.
19 órától a Mikó-vár
színpadán lép fel a
SÁRIK PÉTER TRIÓ,
amely az elmúlt évtizedben Magyarország egyik
legnépszerűbb és legmeghatározóbb jazz-zenekarává
vált.
A
fesztiválra két meghívott
vendéggel
érkeznek
LUIZA ZAN és GYÁRFÁS ISTVÁN személyében, akik a csíkiak
nagy kedvencei.
A fesztivál idei sztárfellépője
TIGRAN HAMASYAN jazz-zongorista, aki a The Call Within című
lemezét mutatja be 21 órától. Tigran
Örményországból indult, és ma a
világ legjelentősebb jazzfesztiváljain lép fel. A napot 23 órától jam
session zárja az ANT bárban.
A fesztivál teljes időtartama alatt
lesz jazzpainting, azaz festészet
jazz-zenére a Mikó-vár színpada
mellett, a belső udvarban. Az akcióban részt vesz a Nagy István Művészeti
Középiskola
néhány
képzőművészeti szakos diákja, akik
a jazzfesztivál éppen zajló koncertjei alatt alkotnak. Vezető tanár: Sólyom Zsuzsanna. Az est végén a
közönség megcsodálhatja a műalkotásokat, és a későbbiekben akár
meg is vásárolhatja azokat.
Párhuzamos partnerrendezvény a
CAMP_Coexistence 2022 címet viselő intenzív tánctábor, ahonnan esténként profi táncosok csatlakoznak
a jazzfesztiválhoz, hogy a minőségi

zenével összefonódva színesebbé
tegyék a programot.
A fesztivál újabb kiadása legnagyobb részben CSÍKSZEREDA
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK köszönhető. További főtámogatók: a Magyar Turisztikai
Ügynökség (MTÜ), a Zajta Községért Alapítvány és a Nemzeti
Együttműködési Alap (NEA), a
MOL-Új Európa Alapítvány, a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi
Kulturális
Ügynökség
Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság.
Köszönjük emellett minden további társszervező, partner, támogató és médiapartner segítségét,
akiknek névsorát feltüntettük a
fesztivál honlapján és a fesztivál
reklámanyagain.
A teljes program megtalálható
két nyelven a www.jazzfestival.ro
oldalon.
Jegyek elővételben a bilete.ro oldalon és a koncertek előtt a helyszínen. (közlemény)
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BL: A továbbjutásért javulnia kell a Fradinak
bajnokcsapat ugyanis, mint ismert,
múlt szerdán 2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Slovan Pozsonytól, és nem csak az eredmény,
de a játéka minősége is elmaradt a
kívánalmaktól.
Az FTC norvég idegenlégiósa,
Kristoffer Zachariassen szerint a
mai mérkőzésen többet kell majd
mozogniuk, hiszen az első összecsapáson nem futottak eleget, s ha
az őrzőjéről időnként leszakadt is
valaki, a labdát birtokló játékos nem
merte megkockáztatni a passzt a védelem mögé igyekvő társának (Bolinak és Zachariassennek is több
hiábavaló berobbanása volt a Slovan hátsó sora mögé). Vladimír
Weiss pozsonyi vezetőedző is furcsállta, hogy a ferencvárosiak kevés
előrepasszal próbálkoztak, de az
NSO szerint kevesebb cselt és támadópárharcot is vállaltak, mint az
elvárható lett volna, a vállalkozókedv hiányzott a csapatból. A jól tömörülő szlovákok nem hagytak
teret a széleken felfutó védőknek,
az FTC ritkán került létszámfölényes helyzetbe a szélen vezetett táJurij Medvedev, a szlovák csapat játékosa (lent) és a ferencvárosi Eldar Civic a Ferencváros – madásai alkalmával. Az FTC
középpályás védekezése is haloSlovan mérkőzésen a Groupama Arénában 2022. július 20-án. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Az első mérkőzésénél minden- visszavágón ahhoz, hogy bejusson vány volt, a szlovákok játékosai
képpen jobb teljesítményt kell nyúj- a labdarúgó Bajnokok Ligája har- négy ellentámadást is lövéssel zártania a Ferencvárosnak a mai madik selejtezőkörébe. A magyar tak, Anderson Esiti labdavesztése

után az utolsó kísérletük győztes
gólt eredményezett.
A feladat mindennek ellenére
nem megoldhatatlan, a zöld-fehérek
összeszedett játékkal felülkerekedhetnek előnyben lévő vetélytársukon, ám ahhoz a legjobbjukat kell
nyújtaniuk. A zöld-fehéreknek nagy
csalódás lenne, ha a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében kiesnének
–
erre
legutóbb
2016–2017-ben volt példa, akkor az
albán FK Partizani ütötte ki a Ferencvárost –, mint azt megírtuk korábban, a mostani a klub idénybéli
legfontosabb párharca, mert tovább-

jutás esetén biztosan valamely kupasorozat csoportkörében játszhat
az FTC az ősszel. Ellenben ha búcsúzik a sorozattól, nehéz helyzetbe
kerül: az Európa-liga 3. fordulójában az Olympiakosz – Maccabi
Haifa párharcának vesztesével találkozna (az első, Izraelben rendezett
mérkőzés 1-1 lett), s ha elbukná azt
az ütközetet is, az Európa-konferencialiga rájátszásába kerülne, ahol
úgyszintén nem lenne könnyű
dolga.
A mérkőzés 21.30 órakor kezdődik, az M4 Sport televízió élőben
közvetíti.

Olasz bírót jelölt az UEFA
A Slovan – Ferencváros BL-selejtező visszavágóján az olasz Marco
di Bello bíráskodhat. A 41 éves játékvezetőt a 2020–2021-es idényben
Olaszország legjobbjának választották. 2018 óta UEFA-játékvezető, az
Európa-ligában és az Európa-konferencialigában is vezetett már mérkőzést, míg a legutóbbi Európa-bajnokságon videobíróként működött
közre.

Holman gólpasszt adott, simán
nyert a Slovan

A Slovan Pozsony sima győzelemmel hangolt a Ferencváros elleni
labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező mai visszavágójára. A szlovák
címvédő a bajnokság második fordulójában hazai pályán 4-0-ra győzte
le a Trencsén együttesét. A pozsonyi alakulatban Holman Dávid kezdőként 68 percet játszott, az első félidőben pedig gólpasszt adott. Az
ötszörös magyar válogatott támadó a nyitófordulóban büntetőből gólt
szerzett.

Európai klubok is keresik a kiváló nyarat produkáló Gazdag Dánielt
Az angol válogatottnak lőtt gólja,
valamint az észak-amerikai profi
labdarúgóligában (MLS) az utóbbi
időben szerzett találatai óta európai
kluboktól is érdeklődnek Gazdag
Dániel iránt.
A Philadelphia Union magyar támadója az M1-nek elmondta, az angolok elleni idegenbeli négygólos
győzelem után óriási önbizalommal
tért vissza az Egyesült Államokba.
„Az óriási eredmény volt, sokat tett
hozzá az önbizalmamhoz, ebből nagyon sokat tudok építkezni. Bízom
benne, hogy szeptemberben is ilyen
szép eredményeket érünk el a válogatottal, és benn maradunk az A ligában” – mondta Gazdag, aki a
magyar csapat negyedik gólját szerezte a júniusi, wolverhamptoni
Nemzetek Ligája-meccsen.
Hozzátette, az angolok legyőzésére klubcsapatában is mindenki
felkapta a fejét. „Nemcsak legyőztük Angliát, hanem négyet rúgtunk
nekik idegenben, miközben ők
egyet sem tudtak nekünk, ez tényleg világraszóló eredmény volt. Van
egy-két angol a szakmai stábban,
velük viccelődtem is ezzel, ha valamit beszólnak, ezt válaszolom rá, és
akkor csendben maradnak” – magyarázta.
A magyar válogatott megítélése
szerinte világszerte jó irányba
halad, a tavalyi Európa-bajnokságon nyújtott teljesítmény és az idei
eredmények is figyelemre méltók.

„Akárkivel beszélek, mindenki tud
róla, hogy milyen eredményeket ért
el a nemzeti csapatunk. Ezen az
úton kell haladnunk, olyan válogatottunk van, amellyel mindenkinek
számolnia kell” – mondta.
Az angolok elleni meccs, valamint a bajnokságban az utóbbi idő-

ben szerzett találatai óta európai
kluboktól is érdeklődnek iránta, de
jól érzi magát a csapatánál és az
MLS-ben is. „Egyre többen érdeklődnek, sok menedzser vagy csapat
keresi a menedzseremet Európából
is. Meglátjuk, mit hoz a jövő, de
egyelőre nagyon jól érzem magam

Philadelphiában. Konkrétumokról
egyelőre nem szeretnék beszélni,
mert a legtöbb még érdeklődés
szintjén folyik, felesleges is lenne
ezekről beszélni” – fogalmazott.
A gólkirályi cím nem szerepel a
céljai között, a Philadelphiát ugyanakkor akár a végső győzelemre is

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

esélyesnek tartja az észak-amerikai
profi bajnokságban. A csapat a legutóbbi fordulóban a korábbi kispesti
középpályás
góljával
diadalmaskodott az Orlando City
otthonában. Gazdagnak ez volt a
10. találata az idényben, és ezzel ő
lett a klub történetének első középpályása, aki elérte ezt a számot.
A 26 éves játékos elmondta, előzetesen nem tudta, hogy egy ilyen
mérföldkő előtt áll, a találkozót követően azonban „figyelmeztették” a
sajtósok, a társaktól pedig rengeteg
gratulációt kapott. Hozzátette,
ugyan előkelő helyen van a góllövőlistán – holtversenyben jelenleg
a hetedik, az élen Sebastián Driussi
és Valentín Castellanos 13-13 góllal
áll –, de középpályásként nyilván ez
a cím nem szerepel a céljai között.
A 15-szörös magyar válogatott
futballista megjegyezte, a sorozatban négy sikernél járó keleti éllovas
Philadelphia Union remek formában van, összeállt a csapat, támadásban és védekezésben egyaránt.
A gárda eddig mindössze 15 gólt
kapott, és a célja, hogy megjavítsa
a 27-es ligarekordot a hátralevő 12
fordulóban. „A tavalyi bajnok New
York Cityt már oda-vissza legyőztük az alapszakaszban, persze az
egymeccses rendszerű playoffban
bármi lehet, de a csapat akár a
végső győzelemre is esélyes lehet”
– fogalmazott.

George Becali azt várja, hogy az „orosz“ Orbán Viktor vegye fel a kesztyűt
Bár a csapata gyenge idénykezdete miatt az előző napokban még a
visszalépést fontolgatta a FCSB tulajdonosi minőségéből, Gheorghe
Becali most mégis további 10 millió
eurót fektetne be a klubjába, csakhogy a Sepsi OSK előretörését
megakadályozza, írta tegnap délutáni jelentésében a News.ro hírügynökség.
Mint ismert, hétfőn Anton Petrea
vezetőedző lemondott tisztségéről a
Rapid 1923 csapatától vasárnap este
elszenvedett 2-0-s vereség következtében. Gyorsan megtalálták az
utódját a csapat volt játékosa, Nicolae Dică személyében. A sietségnek

oka van, a bukaresti együttes 0-1-es
hátrányból várja a Saburtalo Tbilisi
elleni, Európa-konferencialigás párharc csütörtöki visszavágóját.
Ilyen összefüggésben némiképpen váratlannak tűnhet Becali pálfordulása, hiszen az előző nap óta
nem történt semmi, ami azt indokolta volna – a Sepsi OSK tudniillik
még azelőtt nyert 4-0-ra a CFC
Argeş ellen, mielőtt a FCSB vesztett volna vasárnap este. Mégis tegnap nyilvánosságra került a
nyilatkozat, miszerint a székelyföldi
alakulat életben tarthatja Becali érdeklődését a futball iránt.
„Nem engedhetjük, hogy a Sepsi

OSK magasra törjön, legalábbis
ami engem illet. Ha kell, további 10
millió eurót fektetek be, hogy a fejükre koppintsak, és tiszteletet parancsoló távolságra tartsam őket.
Szétverünk mindent, ami hozzájuk
kapcsolódik. Futballban, nem
egyébre gondolok. Ez nem diszkrimináció, ugye? Nem hagyom, hogy
a Sepsi OSK bajnokságot nyerjen
Romániában. A Sepsi OSK-nak be
kell állnia a sorba“ – mondta Becali.
A magyar kormányfőnek is üzent
a FCSB tulajdonosa (miután a Sepsi
OSK tulajdonosa, Diószegi László
többször is nyilvánosan megerősítette, hogy jelentős segítséget kapott

a magyar államtól, a csütörtöki,
Olimpija Ljubljana elleni Európakonferencialigás mérkőzést pedig a
helyszínen tekintette meg a magyar
miniszterelnök is – a szerk.). „Itt
minden folyó, minden ág az én barátom. Neked, Orbán Viktor, az ellenséged. Jöhet ide meccset nézni,
amennyit csak akar! De amíg én a
fociban vagyok, addig Orbán Viktor
tegye félre az étvágyát!“ – mondta.
Hozzátette: most a magyar kor-

mánnyal akar megküzdeni. „Ők is
fektessenek be, én is befektetek. És
aztán lássuk, ki az erősebb, a magyar kormány vagy én? Harcra
hívom őket. A Sepsi OSK Orbán
Viktorral és én a FCSB-vel. Lássuk,
ki az erősebb! Várom, hogy az
orosz Orbán Viktor felvegye a kesztyűt“ – nyilatkozta George Becali.
Kijelentette: „Engem ez tart még
a fociban, az OSK, mert túl magasan hordja az orrát“.

Eredményjelző
Labdarúgó Szuperliga, 2. forduló: Chindia Tࣗârgovişte – Nagyszebeni Hermannstadt 1-1, Aradi UTA – Petrolul 52 Ploieşti 2-0.
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nem nevezhető terepjáró. Külön érdekesség, hogy a vásárlók zöme az
öreg kontinensen is inkább a V6
motort preferálta.
Aztán az évek során folyamatosan esett vissza a vásárlási kedv,
míg végül már alig-alig adott el a
Volkswagen a hatalmas platósból.
Most viszont itt az új lendület, a
Forddal közösen ugyanis kifejlesztették az Amarok második generációját. Az elmúlt időszakban már
sok előzetest láthattunk a típus kapcsán, amelyet a Ford gyárt a Ranger
gépsorain, most viszont végre álca
nélkül is megmutatták. A Ford pickSzerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
uppal való rokonságot természetesen minél jobban megpróbálták
elrejteni, de a spórlás még ennél is
fontosabb volt. Az ablakokon és a
tetőn egyértelműen látszik, hogy a
A Volkswagen Amarok első kia- valóban érdeklődtek – Európában is res turbó dízel került, míg máshol a Rangerről származnak, így csak az
dása 2010-ben látta meg a napvilá- – a pick-upok iránt. Bár itt az alap- V6 volt a belépő, elég nagy érdek- autó orrát és a sárvédőket tudta átgot, akkor, amikor még a vásárlók kivitelbe csak a szokványos 2 lite- lődést váltott ki a kicsinek éppen tervezni a Volkswagen formatervező részlege.
A szögletes formájú sárvédőt egy
olyan részletnek szánták, amely valamilyen szinten kapcsolatot teremt
az előző generációval, de ilyen részlet a szintén vízszintes vonalak által
uralt hűtőrács is, valamint a motorháztető élés végződései. Összeségében ezek különböztetik meg a
Volkswagent a műszakilag csavarra
azonos Rangertől. Ezektől a részletektől persze nem lesz vonzóbb az
Amarok a Rangernél. Ebben a tekintetben már az ízlés kell döntsön.
Az viszont tagadhatatlan, hogy bár
kevés részlet különbözik, ezek
mégis egy eléggé eltérő karaktert
kölcsönöztek az Amaroknak, így az
avatatlan szemek számára önálló
konstrukciónak tűnhet.
Az elődmodellhez képest az autó
tengelytávja 17 centiméterrel nőtt,
viszont a teljes hossz mindössze 10
centivel ugrott meg az első generáVolkswagen Amarok, második generáció
Forrás: Volkswagen

Bemutatták
a Ford-alapú Volkswagen Amarokot

Lehullt a lepel
a Volkswagen ismeretlen luxusautójáról
A 2000-es évek elején minden gyártó bemutatott valamilyen luxusautót, vagy legalábbis
egy annak tervezett típust. Aztán az évek során
ezek leszivárogtak az átlagemberekhez, akik
szerettek volna prémium autóval járni, de nem
volt rá pénzük. Amikor ezek a kocsik elérték a
15 éves kort, anyagilag elérhetőek lettek, ám a
reménykedő vásárlók nem számoltak azzal,
hogy bár az értékük esett, a fenntartási költségük
továbbra is az egekben van. Így az egykori felső
kategóriás autóknak mára elég rossz a megítélésük, mert nagy részük elhanyagolt, a műszerfalon minden visszajelző világít, rozsdakupaccá
vált. Születtek jó prémium autók is az ezredforduló után, azonban voltak olyan típusok is, amelyek nem állták ki az idő próbáját. Ilyen a
Volkswagen Phaeton is.
A típus a testvérmodelltől, az A8-as Auditól
kölcsönzött néhány megoldást, és bár olcsónak
soha nem volt nevezhető, nem került annyiba,
mint a négykarikás társa. Természetesen nem is
ugyanazt a szintet képviselte, így nem is kelt el
olyan nagy példányszámban. Arról nem is beszélve, hogy például a V10 5.0 literes dízel kimondottan rossz hírű volt már a megjelenése
után. Erről a konstrukcióról – amelyet az első
generációs Volkswagen Touareg is megkapott –
azt tartják, hogy a Volkswagen egyik legroszszabb motorja, a szerelők réme, pénztemető.

A motortól eltekintve a Phaeton nem nevezhető csúnya autónak, 2010-ben pedig kapott egy
ráncfelvarrást, ami tovább segített rajta, legalábbis külalak szempontjából. Idén pedig, a
Phaeton 20 éves bemutatási évfordulóján, a
Volkswagen megmutatta, hogyan nézett volna
ki a második generáció, amely soha nem készült
el, bár a képek alapján nem állhatott messze a
sorozatgyártástól. A D2 névre keresztelt koncepciótípust vaskos hátsó tetőoszlop, az elődjénél
határozottabb vonalvezetés és nagyobb hűtőrács
jellemezte. A stílus nem meglepő, hiszen már az
első generáció is hasonlított a Touareghez, ez a
D2 esetében sincs másképpen, egyértelmű a rokonság a 2015 környéki nagy Volkswagen terepjáróval.
A Phateon soha nem volt sikeres, de a
Volkswagen nem ezért engedte el a D2 kezét,
hanem mert közbejött a dízelbotrány, amikor is
évek profitja úszott el. Akkor született meg a
döntés, hogy új pályára kell állítani a céget,
amibe már nem fért bele egy olyan presztízsprojekt, mint a Phaeton D2. A gyártására szánt
pénzt inkább a villanyautók fejlesztésére fordította a cég. Napjainkban pedig már tét nélkül
mutathatták meg, hiszen mostanság senki nem
készít ilyen luxusszedánt. Tehát kijelenthető,
hogy a Phaetont el lehet temetni, hacsak nem
támad fel egyszer elektromos autóként, bár erre
kicsi az esély.

Volkswagen Phaeton D2, a soha el nem készült luxus-Volkswagen
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cióhoz képest. Ez pedig, ha figyelembe vesszük, hogy milyen mértékben nőnek az autók a generációk
között, nem nevezhető soknak, persze nem szabad elfelejteni, hogy az
első generációs Amarok sem volt
éppen kicsi, így olyan sokat nem is
nyújthattak rajta. A közlemény szerint a hosszabb tengelytáv egyébként a kabin térkínálatában lesz
majd tetten érhető. Az Új Amarok
platója változattól függően 1-1,16
tonna teherbírású, vontatni pedig
akár 3,5 tonnát is lehet vele.
Mivel a műszaki adatok teljesen
azonosak, senki számára nem meglepő, hogy a motorválaszték teljes
egészében a Fordtól érkezik. Lesz
kétliteres dízel 150, 170 és 209 lóerővel, de a palettán szerepelni fog a
háromliteres V6-os kivitel is 241
vagy 250 lóerővel. Értelemszerűen
piaconként el fog térni, hogy mely
típusok lesznek elérhetőek. A második generációs Amarok érdekessége, hogy a legerősebb változat
nem dízel, hanem benzines lesz. Ez
már csak azért is különleges, mert
ekkora behemótokba nem igazán
szoktak benzinmotort tenni. De ismerve a Ford 2,3 literes turbós
négyhengeresét, még az sem kizárt,
hogy beválik. Ennek a teljesítménye 302 lóerő lesz, tehát az erőre
nem lehet majd panaszkodni. Ami a
váltót illeti, a 200 lóerő fölötti kivitelekbe kizárólag a Ford tíz sebességes automata váltóját építik.
Összkerékhajtásból is többféle készül, a munkaváltozatokhoz kapcsolható,
míg
a
drágább
modellekhez állandóan működő
rendszert kínálnak.
Az új modell várhatóan az év végétől válik elérhetővé Európában,
de az első generáció is forgalmazásban marad Latin-Amerika egyes országaiban.

Új, turbós motort kap
a Toyota Highlander

Toyota Highlander

A Toyotát sokszor a hibrid szinonimájaként is használjuk. Nem csoda, hiszen a gyártó már 1996 óta kínál benzinelektromos autókat, és egyértelműen az
ő kezében van a legkiforrottabb technológia. Most azonban a legnagyobb személygépjárművükben lecserélik a hibrid
hajtást, pontosabban készítenek belőle
egy turbós kivitelt is.
Bár eddig csak hibrid hajtással kínálta
a Toyota a legnagyobb szabadidő-autóját,
a Highlandert, az idei frissítéssel érkezik
belőle egy másik változat, legalábbis az
európai országok számára.
Az új kivitelbe egy 2,4 literes turbós
benzinmotor kerül, teljesítménye 269
lóerő. Ez papíron minimális különbség,
hiszen a hibrid változat összteljesítménye 248 lóerő, viszont ebből a benzin-

Forrás: Toyota

motor csak 190 lóerő, és ez az a teljesítmény, amely mindig rendelkezésre áll.
Így pedig már közel 80 lóerő teljesítménynövekedésről beszélhetünk. A nyomatékadatokat nem közölték egyelőre,
viszont mivel turbós motorról van szó,
lehet sejteni, hogy az is növekedni fog.
Az új változat mellett a hibrid kivitel
is forgalmazásban marad, kap egy kisebb
ráncfelvarrást, egyebek közt egy 12,3 hüvelykes új információs rendszert, amely
felhőalapú navigációs rendszert és valós
idejű forgalmi adatokat ígér. Ezen túlmenően a digitális műszerfal grafikáján is
változtatni fognak.
A frissített Highlander a mostani adatok alapján az idei év negyedik negyedévében kerülhet a kereskedelembe.
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A brit hírszerzés egyre inkább a növekvő
kínai fenyegetésekre összpontosít
A brit hírszerzés (MI6) az elmúlt években átszervezte
műveleteit, és egyre inkább a
növekvő kínai fenyegetésekre összpontosít – jelentette ki az MI6 főigazgatója
az Egyesült Államokban, a
Colorado állambeli Aspenben
rendezett biztonságpolitikai
konferencián, amelyről a The
Washington Times című napilap számolt be.

A jobboldali-konzervatív amerikai újság online írása szerint Richard Moore főigazgató azt
mondta: „Az MI6-nek sosem voltak illúziói a kommunista Kínával
kapcsolatban”.
Kifejtette: a nyugati kormányok
és a nyugati közvélemény tagjai
között egyre egyértelműbb a felismerés a kínaiak által az Egyesült
Államokra, Nagy-Britanniára és
szövetségeseikre jelentett veszélylyel kapcsolatban. Ezen megfontolásból alaposan átalakították a brit
hírszerzés fókuszát is. „A különbség az, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt helyezünk Kínára, mint
korábban, és mára ez a hangsúly
nagyobb lett minden más konkrét,
egyedi országra irányított figyelemnél” – fogalmazott Richard
Moore. Hangoztatta: az MI6 kínai
törekvései már sokkal többet jelentenek a terrorizmus elleni küzdelemnél, a szervezet egyrészt
támogatja a brit külpolitikai döntéshozók munkáját, hogy erős pozícióból
tárgyalhassanak

Pekinggel, másrészt igyekszik
megelőzni a kínai fenyegetéseket.
Az MI6 főigazgatója hozzátette,
hogy a szervezet szorosan együttműködik amerikai partnerével, a
Központi Hírszerző Ügynökséggel
(CIA). A brit hírszerzés számára az
igazi kihívást a homályos, átláthatatlan kínai kommunista rendszer
jelenti, amelyen nagyon nehéz áthatolni – emelte ki.
Az amerikai hírszerzési közösség tagjai megerősítették, hogy a
kínai elhárítás 2010 óta több tucat,
helyben toborzott (kínai) amerikai
ügynököt leplezett le, és ez a kudarc nagyban korlátozta az amerikai hírszerzés azon képességét,
hogy kínai titkokhoz férjen hozzá.
Ennek ellenére Richard Moore
szerint egyáltalán nem nehéz megérteni Hszi Csin-ping kínai elnök
stratégiai szándékait. „Ha az ember
elolvassa a Made in China 2025
(Készült Kínában 2025-ben) című
tanulmányt, a kínai elnök nyíltan
bemutatja Peking stratégiai törekvéseit a technológiai kérdésekkel
kapcsolatban és azt, hogy Kína
szeretné uralni a kulcsfontosságú
technológiai területeket. De ha a
fenti stratégia mögé akarunk nézni,
abban az értelemben, hogy miként
akarják ezt végrehajtani, hogyan
szervezik meg magukat, mi a taktikai szándékuk, és milyen képességeket fejlesztenek ehhez: az már
egy feketedoboz” – illusztrálta
mondandóját Moore.
A brit hírszerzés vezetője szerint

a kínai elnök sajátos – a nyugati
elemzők által „rögzített narratívának” nevezett – felfogást tett magáévá a nyugati országok
gyengeségeivel
kapcsolatban.
Moore szerint ez alapján Hszi alábecsülheti az Egyesült Államok elszántságát és erejét, ezzel növelve
annak az esélyét, hogy Peking elszámítja magát egy katonai konfliktus, például Tajvan megszállása
esetén. Moore nem gondolja, hogy
a két ország között elkerülhetetlen
egy jövőbeli katonai konfliktus, és
szerinte a Peking és Tajvan közötti
különbségeket békésen kellene és
lehet is rendezni.
Az MI6 vezetője mellett William Burns CIA-főigazgató is felszólalt az aspeni konferencián, aki
szerdai előadásában hangsúlyozta:
Kína nagyon szoros figyelemmel
követi Oroszország küzdelmét Ukrajnában annak érdekében, hogy
becsléseket és elemzéseket készíthessen, hogy Tajvan esetleges
kínai katonai megszállása milyen
kül- és biztonságpolitikai fejleményekkel járhatna.
A CIA vezetője értésre adta:
nem becsülné alá Hszi elnök elszántságát, hogy katonai erővel
foglalja el Tajvant a következő pár
évben. A pekingi vezető szerinte
egyértelműen azon dolgozik, hogy
a kínai hadsereg képes legyen a
kínai partoktól alig 160 kilométerre fekvő, demokratikus berendezkedésű sziget sikeres katonai
megszállására. (MTI)

Az EB újabb jogi eljárásokat indított
az Egyesült Királysággal szemben
Az Európai Bizottság négy új
kötelezettségi eljárást indított az Európai Unióból kilépett (Brexit) Nagy-Britannia
ellen, mivel London az uniós
intézmények felszólítása ellenére sem hajtotta végre a
Brexit feltételrendszeréhez
kapcsolódó észak-írországi
jegyzőkönyv jelentős részeit.

Pénteki sajtóközleménye szerint
az EU brüsszeli végrehajtó testülete több mint egy évig tartózkodott
jogsértési
eljárások
megindításától, annak érdekében,
hogy közös megoldásokat találjon
a londoni vezetéssel. A bizottság
szerint azonban az Egyesült Királyság nem hajlandó érdemi megbeszéléseket
folytatni
a
kereskedelmi megállapodásokat

szabályozó jegyzőkönyvről, továbbá a brit parlament az észak-írországi jegyzőkönyv módosításáról szóló törvényjavaslatot fogadott el, ami aláássa az együttműködést. A pénteken elindított
eljárások egyebek között az ÉszakÍrországból Nagy-Britanniába irányuló árumozgáshoz kapcsolódó
vám-, felügyeleti és kockázatellenőrzési követelmények be nem
tartására, illetve a jövedéki adókról
szóló uniós jogszabály átültetésének elmulasztására vonatkoznak.
Az Egyesült Királyságnak két
hónapja van, hogy választ küldjön
Brüsszel aggályaira.
Az Európai Unió és London vitája abból ered, hogy a Brexitmegállapodáshoz fűzött 64 oldalas
jegyzőkönyv alapján az Egyesült

Királysághoz tartozó Észak-Írország a Brexit után is harmonizált
viszonyrendszerben maradt az Európai Unió egységes belső piacával
és vámuniójával. Így viszont a
Nagy-Britannia és Észak-Írország
közötti áruforgalmat eseti ellenőrzéseknek kell alávetni annak megakadályozására, hogy ÉszakÍrországból Írországba – vagyis az
uniós egységes piacra – ellenőrizetlen termékek kerüljenek be.
Ez a megoldás az ára annak,
hogy ezeket az ellenőrzéseket nem
Észak-Írország és az Ír Köztársaság határán kell elvégezni, amelynek szabad átjárhatóságát az
északír konfliktust lezáró nagypénteki megállapodás előírja. (MTI)

Trump korábbi főtanácsadója akadályozta
az amerikai kongresszus munkáját

Bűnösnek találta az esküdtszék Donald Trump korábbi
amerikai elnök fehér házi
stratégiai
tanácsadóját,
Stephen Bannont az amerikai
kongresszus
munkájának
akadályozásában, mivel tavaly ősszel nem jelent meg a
kongresszus elleni, 2021. január 6-i támadást kivizsgáló
képviselőházi különbizottság
előtt – jelentette a The
Washington Times című
amerikai napilap szombaton.

A jobboldali-konzervatív amerikai napilap online cikke szerint a
pénteki esküdtszéki döntés komoly
győzelmet jelent a bizottság számára, amely igyekszik kiterjeszteni vizsgálódását további tanúkra.
A washingtoni szövetségi bíróságon összegyűlt esküdtszék két
vádpontban is bűnösnek találta
Bannont. A szövetségi ügyészek
érvelése szerint a volt elnök korábbi tanácsadója „a Donald

Trump iránti hűséget választotta a
jogszabályok betartása helyett”.
Az esküdtszék döntése több
hónap elmérgesedett hangvételű
jogi huzavona végére tett pontot a
korábbi tanácsadó és a bizottság
között, miközben a testület többször is csak komoly nehézségek
árán tudta felvonultatni tanúit a
kongresszus elleni támadás részleteit egy éven át vizsgáló nyomozás
során.
A tömeg Donald Trump akkori
elnök beszéde után rohamozta meg
a kongresszust. Steve Bannon
pedig már egy nappal korábban
arról beszélt, hogy január 6-án elszabadul a „pokol”.
Bannon péntek este a bíróság
épülete előtt megköszönte a bírák
munkáját, és elismerte vereségét.
„Tiszteletben tartjuk a bíróság
döntését. Lehet, hogy itt és most
elveszítettük a csatát, de nem fogjuk elveszíteni a háborút. Trump és
az alkotmány oldalán állok, és ezt

sosem fogom visszavonni” – tette
hozzá a korábbi stratégiai tanácsadó.
Bannon védőügyvédje, David
Schoen leszögezte, hogy „golyóálló fellebbezést” készít elő a bíróság elsőfokú döntése ellen.
Az esküdtszék kevesebb mint
három óra alatt hozta meg döntését.
A testület elnöke és alelnöke,
Bennie G. Thompson mississippi
demokrata, illetve Liz Cheney
wyomingi republikánus képviselő
„a jogállamiság győzelmeként és a
különbizottság munkájának fontos
elismeréseként” értékelte az esküdtszék döntését.
A kongresszus munkájának akadályozása az amerikai szövetségi
törvények szerint bűncselekmény,
1 hónaptól 2 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható.
Az ítélethirdetésre a fellebbezés
elbírálását követően, 2022. október
21-én kerülhet sor. (MTI)

Magyar hegymászósiker
Pakisztánban
Négy magyar alpinista: Ágoston Viktor, Kerekes Bence,
Nagy Márton és Szász László a
világon elsőként mászta meg
a csaknem hatezer méter
magas Bondit Peaket Pakisztánban – közölte a Magyar
Hegy- és Sportmászó Szövetség pénteken az MTI-vel.

Mint írják, a Magyar Nemzeti
Hegymászó Válogatott 2022 nyarán
a Magyar Hegy- és Sportmászó
Szövetség támogatásával expedícióra indult Pakisztánba. Céljuk a Karakorum-hegység keleti végében,
Baltisztánban található Hushevölgy környékének felfedezése
volt.
„A környék kevésbé ismert és
mászott terület, leírást is alig találni
itteni mászásokról. Az alpinizmusban azonban éppen ez a fajta bizonytalanság jelenti az igazi
kihívást” – olvasható a közleményben.
Mint írják, a csapat előbb egy, a
Nangma-völgyben emelkedő 5400
méteres havas-sziklás csúcsot mászott meg, majd az alaptáboruk közelében emelkedő sziklagerincen
tették próbára mászótudásukat,
ahonnan ötezer méterről verte őket
vissza egy vihar.
Ezek után egy hosszabb, instabil
időjárású időszak következett,
amelynek során kipuhatolták a lehetőségeket a 7282 méter magas K6
hegycsoportban. Komolyabb mászást az időjárás itt nem tett lehetővé, ezért figyelmüket a közeli
Kande falu nyugati oldalán emelkedő csúcsok felé fordították. Itt található a korábban Muntincsúcsnak nevezett Bondit/Bondid
Peak, amelynek még a pontos magassága sem ismert. A hegyről
mindössze annyit tudtak, hogy
csaknem hatezer méter magas lehet,
és hogy a közelmúltban több expedíció (többek között egy új-zélandiír és két japán csapat) is
megkísérelte a megmászását, mind-

eddig sikertelenül – áll a közleményben.
Mint írják, a kedvező időjárási
ablakot kihasználva a válogatott
tagjai július 17-én felvonultak a
hegy lábához, ahol 4250 méteren
felállították táborukat. A völgy névadója és legprominensebb csúcsa
technikás havas-jeges mászást igényel. Az eddigi próbálkozások körülbelül ugyanazon az útvonalon, a
hegy északkeleti oldalában lefutó
gleccseren történtek. A magyar csapat is innen próbálkozott először, de
a gleccser annyira szétnyílt, hogy a
gerinchez közeli kuloárokon (sziklafolyosókon) kerestek alternatív
útvonalat. A mászás nehézségét a
felső régiókban függőgleccserré
alakuló jégfolyam átmászása jelentette – emelik ki a közleményben.
Mint írják, Ágoston Viktor 20-án
este jelentette a hazai háttércsapatnak rövid szöveges üzenetben, hogy
elérték a csúcsot, és huszonkét órányi mászás után már mindannyian
az 5150 méteren lévő sátrukban
vannak. A következő napon épségben levonultak a 4250 méteren lévő
alaptáborukba.
Ágoston Viktor, Kerekes Bence,
Nagy Márton és Szász László ezzel
a világon elsőként jutott fel a pakisztáni Bondit Peak csúcsára,
amelynek magasságát ők 5984 méternek mérték. Alpin stílusban, magashegyi teherhordók és előre
telepített táborok nélkül másztak.
„Ez a teljesítmény nemzetközi szinten is kiemelkedőnek számít” –
hangsúlyozzák a közleményben.
Mint kiemelik, a fejlett kereskedelmi expedíciós logisztikának, hegyivezetésnek és szolgáltatási
hálónak köszönhetően ma már tömegek által elérhető nyolcezer méteres csúcsokkal szemben az ehhez
hasonló, alpesi stílusú – a hegyen
minden külső támogatást és pótlólagos oxigént mellőző – expedícióknak van igazán elismert szakmai
értéke a hegymászás nemzetközi világában. (MTI)

Lengyelország dél-koreai
fegyvereket szerez be
Lengyelország dél-koreai FA50 típusú vadászgépeket, K9
önjárólövegeket és K2 harckocsikat szerez be, az erről
szóló szerződést a héten írják
alá – jelentette be pénteki sajtóértekezletén
Mariusz
Blaszczak lengyel kormányfőhelyettes és nemzetvédelmi
miniszter.

A Sieci lengyel konzervatív hetilapban a héten megjelenő interjú
pénteken közzétett részletében
Blaszczak közölte: a szerződést 48
FA-50 repülőre és legalább 182 K2
harckocsira fogják megkötni.
Sajtóértekezletén a politikus azt
is tudatta: az első K2-eseket és K9eseket még idén leszállítják Lengyelországba,
jövőre
pedig
megérkeznek az első vadászgépek.
A beruházás „ugrásszerűen növeli” Lengyelország védelmi képességeit – fogalmazott Blaszczak.
Hozzátette: az időtényező fontos,
hiszen a lengyel politikai vezetők
„tudatában vannak azon kihívásoknak, amelyekkel Lengyelország az

ukrajnai háború miatt, (Vlagyimir)
Putyin (orosz elnök) agresszív, az
orosz birodalom újjáépítésére törekvő politikája miatt szembesül”.
A felszerelést a szerződésteljesítés első szakaszában Dél-Koreában
gyártják, majd Lengyelországban
is, ennek részleteiről a lengyel állami fegyvergyártó, a PGZ még tárgyal a dél-koreai partnerekkel –
mondta el Blaszczak.
Lengyelország az utóbbi időben
több ügyletet jelentett be a hadsereg
korszerűsítése keretében, több beruházásra az amerikai partnerekkel
kötöttek szerződést.
A lengyel parlament március közepén fogadta el a védelmi kiadások
és a hadsereg létszámának növeléséről szóló törvényt. Ennek értelmében a fegyverbeszerzési kiadásokat
a költségvetési forrásokon kívül
hosszú távú kölcsönökből és kötvényekből is fedezik, egyúttal jövőre
a bruttó hazai termék (GDP) három
százalékára emelik Lengyelország
védelmi kiadásait. (MTI)

2022. július 27., szerda_________________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A TIMKO alkalmaz üzleteibe MUNKATÁRSAT két váltásba. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon. (66667-I)
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244200. (sz.-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást bármilyen
anyagból (cserepes lemezből is), já-

MEGEMLÉKEZÉS

11

Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
július

27-én

MÁRIÁRA

SZABADI

halálának

évfordulóján.

22.

Pihenésed

legyen

csendes!

emléked

örökké

Drága
élni

fog

szívünkben. Emlékét őrzi két
fia, veje, menye, két unokája
és dédunokája. (16577)

rólaplerakást, külső szigetelést (saját
anyagból is), kőművesmunkát, kerítéskészítést. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény.

Tel.

0753-967-492,

0751-622-195, István. (16570-I)

HÁZAK felújítását vállaljuk, tetőkészítést bármilyen lemezből, cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. Tel.
0746-739-502. (16403)

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-

Életed úgy múlt el, mint egy
pillanat, de emléked szívünkben
örökre
megmarad.
Szerető szíved pihen a föld
alatt, minden érted hulló
könnycsepp nyugtassa álmodat.
Fájó
szívvel
emlékezünk
éltünk legszomorúbb napjára,
július
27-ére,
KIS-MIKI
MIHÁLY ny. alezredes halálának második évfordulóján.
Emlékét
kegyelettel
őrzi
felesége,
fiai,
unokái,
dédunokája. (16625)

LAKÁS
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0771-260688. (sz.-I)

MINDENFÉLE
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (16351-I)

VÁLLALUNK: festést, csatornajavítást, tetőjavítást, bármilyen javítást.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (16446)

a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, rokon és jó barát,
HANUSZ ISTVÁN
életének 72. évében 2022. július
25-én csendesen megpihent.
Földi maradványait 2022. július
27-én 13 órakor helyezzük örök
gyi új temetőben. Emléke örökké
élni fog.

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjavítást, zsindelytető készítését, javítását, cserépátforgatást, ácsmunkát,

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

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

nyugalomra a marosszentgyör-

lalok. Tel. 0746-638-960. (16439)

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

ELHALÁLOZÁS

meszelést, vakolást, teraszkészítést,
csatornajavítást, széldeszkák javítását, festését. Tel. 0749-798-244.

Szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk július 27-én a
havadi születésű ADORJÁNI
ILONÁRA
halálának
10.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (16550-I)

(16522-I)

Gyászoló családja. (16640-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesanyát, testvért, nagymamát, rokont, szomszédot,
GUŢ ROZÁLIÁT
2022. július 25-én, életének 79.
évében magához szólította az Úr.

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgős javítást,
meszelést. Készítünk kerítést, kaput
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0759-638-257, Miklós. (16609-I)

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

kis

0746-972-003,
(16568-I)

javítást.
Fülöp

Tel.
Hunor.

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk
július
27-én
ADORJÁNI ILONÁRA (Iluska)
halálának 10. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes!
Szerettei. (16597-I)

2022. július 29-én, pénteken 15
órakor helyezzük örök nyugalomra a marosszentgyörgyi temetőben (a nagy kórház mögött)
levő Vili temetkezési központ ravatalozójából.
A gyászoló család. (16642)
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