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Turisztikai-kulturális
központként működne

A marosvásárhelyi tanács jóváhagyta a várszabályzatot

Erdőmérnöki szak
indul a Sapientián

Országos viszonylatban hiánypótló
magyar nyelvű erdőmérnöki alapképzést indít szeptemberben a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem az
intézmény sepsiszentgyörgyi tanulmányi központjában.

____________4.
Vitorlással át
a Földközitengeren

A dolog előtörténetéhez tartozik egy
igen ismert ember, Zoli, becenevén
Kobra Zoli. Azon székely atyafi, aki
pár évvel ezelőtt körbebiciklizte a földgolyót, pár éve pedig vitorlással kívánta megtenni ugyanezt, ezúttal
családostól.

____________6.
Emberhátrányban
két gólt hozott be
az OSK

A tengerpartiak egyhetes pihenő után
azzal a céllal érkeztek Sepsiszentgyörgyre, hogy bebiztosítsák a bennmaradáshoz szükséges pontokat, és
ehhez kis hátszelet is kaptak a játékvezetőtől. Nem számoltak azonban a
szentgyörgyiek buldogtermészetével.

Erdély egyik legnagyobb, hétbástyás
vára az elkövetkező években, évtizedekben „élő” kulturális és turisztikai
központtá válhat. A városi tanács legutóbbi ülésén megszavazta a vár működési szabályzatát, ennek végrehajtása a
polgármesteri hivatal feladata.

Antalfi Imola

„A marosvásárhelyi vár helyiségeit kulturális-turisztikai menedzsmentterv alapján legtöbb
öt évre adná bérbe vagy közvetlenül használatba az önkormányzat civil szervezeteknek, intézményeknek, amelyek fenntartható, átlátható,
színvonalas és turisztikai szempontból vonzó
kulturális tevékenységeket szerveznének. A cél
egy kulturális központ kialakítása, népszerűsítése itthon és nemzetközileg is. Élő vár legyen,

Fotó: Nagy Tibor

gazdag kulturális kínálattal, sokszínű tevékenységgel, román és magyar nyelvű előadásokkal,
időszakos és állandó kiállításokkal. Hosszú
távon követhető, anyagilag fenntartható menedzsmenttervekre van szükség” – nyilatkozta
a tervezet kezdeményezője, Vajda György önkormányzati képviselő.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________7.
Új lehetőségek,
kimerülő pénzforrások, uniós
adóterhek

Winkler Gyula európai parlamenti
képviselővel arról beszélgettünk, hogy
miként lehet egyeztetni ezeket a követelményeket a költségvetés összeállításakor, és egyáltalán milyen
jövedelemforrásokkal rendelkezik az
Európai Unió.

____________10.

O tempora, o mores!

Bodolai Gyöngyi

Ó idők, ó erkölcsök! – kiálthat fel a boszorkányos szónoki tehetséggel megáldott ókori római író, filozófus szavaival az utas, aki Kolozsvárra érkezik. A kincses városba, amelynek egykori
polgármestere, Köteles György, aki szerint Jézus is dák volt, minden,
ami festhető volt, még a sétatéri padokat is piros-sárga-kék ruhába
öltöztetve formálta a maga ultranacionalista képére Kolozsvárt.
Ezzel szemben Emil Boc liberális polgármester idején a folyton
kizászlózott városban, amely mintha örökös ünnepre készülne, nemrégiben az úttestre festett jelek a nemzetközi szabványnak megfelelően piros, fehér és zöld színekben pompáznak. Az élénkpiros és fehér
csíkos gyalogátjárók látványát máshol is megszokhattuk, a zöld kerékpársáv is nemzetközi útjel. Ennek ellenére a román szemlélők egy
része Kolozsvár visszamagyarításának jelét látja benne, ezért felháborítónak tartja. Mivel „zöld posztó” a szemében a magyar zászló,
véletlenül sem gondol az olaszra vagy az iránira.
A mezei magyar szemlélő pedig úgy morfondíroz magában, hogy
nocsak, milyen szép lett az úttest, míg a másik a magyar zászló színeinek megszentségtelenítésén háborog, hisz ha nem is lánctalpak,
de elegánsan suhanó, szép lila elektromos meghajtású autóbuszok,
trolik, villamosok, továbbá gyalogosok és kerékpározók tapossák a
piros, fehér, zöldet.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 33 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 181. napja,
hátravan 185 nap.

Ma PÉTER,PÁL,
holnap PÁL napja.
IDŐJÁRÁS
Időnkéntfelhőátvonulások

Hőmérséklet:
max.290C
min.180C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

11, 38, 29, 10, 36 + 3

NOROC PLUS: 6 7 7 7 2 6

35, 13, 33, 27, 16, 5

NOROC: 4 8 0 5 9 2 2

36, 10, 25, 5, 38, 39

Megyei hírek

SUPER NOROC: 8 1 6 1 9 9

Kedden lejár
a kedvezményes adófizetés

A marosvásárhelyi magán- és jogi személyek június 30-ig,
keddig fizethetik be 10%-os kedvezménnyel a 2020-as
évre az ingatlan-, telek- és gépjárműadót. Mint ismeretes,
az érintettek abban az esetben részesülnek a kedvezményben, ha az egész évi helyi adóikat június végéig kifizetik. Az ingatlanok adófelértékelési jelentését szintén
június 30-ig lehet benyújtani.

Gyűjtik az elektronikai hulladékot

Elektromos háztartási gépek begyűjtését hirdette meg az
országos elektronikai begyűjtőhálózat (SNC). Akiktől a
Maros megyei kirendeltség csapatai a júniusi akciójuk
során elszállítják a régi, működésképtelen háztartási gépeket, elektronikai berendezéseket, a július 1-jei tombolahúzáson tárgynyereményekre számíthatnak. A régi,
használhatatlan elektronikai eszközök ingyenes elszállítása érdekében a 0756-036-756-os vagy a 0741-754-708as telefonszám hívható előzetes egyeztetés végett.

Rövid terápia szenvedélybetegeknek – időpontváltozás

A Bonus Pastor Alapítvány által hirdetett kéthetes rövid terápia időpontja megváltozott. A koronavírus-járvány okozta
hivatalos intézkedések miatt a programra július 20–31. között kerül sor. Várják azok jelentkezését, akik változtatni
szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt
életmódjukon. Az alkalom jó lehetőséget nyújt az egyéni
és a kapcsolati gyógyulásra. Helyszín: Szentkatolna, Rebeka Missziós Központ. Jelentkezési határidő: július 15.,
marosvásárhelyieknek és környékbelieknek az alábbi elérhetőségen: Adorján Éva – tel. 0743-039-255.

A Marosvásárhelyi Rotary Club Téka
újabb orvosi műszereket adományozott

Miután márciusban egy multifunkcionális,
hordozható lélegeztetőgépet adományozott a
Megyei Klinikai Kórház intenzív terápiás
részlegének, a Rotary Club Téka most újabb
orvosi műszereket adományoz 5000 USD értékben a marosvásárhelyi tüdőklinikának.
Az öt székelyföldi Rotary Club (Csíkszereda, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy,
Kézdivásárhely és Marosvásárhely) közös
Global Grant projektjének (END COVID
NOW – SECLERLAND) keretében, amelyet
a 2241-es Rotary-körzet és a Rotary International társfinanszíroz, számos térségi egészségügyi intézmény számára vásárolunk orvosi
felszerelést, aminek célja elsősorban a
COVID–19-járvány betegeinek segítése. A
projekt összértéke 42.453 USD. Projektünk
nem jöhetett volna létre a Pécsi Rotary Club
támogatása nélkül, amit ezúton is köszönünk!
Az orvosi felszerelések kiválasztása során
kiemelten figyeltünk arra, hogy azok a járvány
lejártát követően is hasznosak legyenek. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, és megkezdődött az orvosi eszközök beszerzése,
amelyeket a lehető legrövidebb idő alatt az
egészségügyi intézmények rendelkezésére kívánunk bocsátani.
A Marosvásárhelyi Rotary Club Téka, partnerségben a Gedeon Richter Románia Rt.-vel,
a Maros megyei Klinikai Kórház tüdőgyógyászati osztálya számára vásárolt öt db oxigénkoncentrátor-berendezést. A beszállító a
Procardia cég, melynek tulajdonosai, dr. prof.
Kikeli Pál István és Kikeli Szabolcs a klub
tagjai.
A szponzorszerződés aláírása június 24-én
történt meg dr. Ovidiu Gîrbovan menedzser
igazgató, dr. Ianosi Edit orvos igazgató és
Nagy István klubelnök jelenlétében. A műszerek átadására június 26-án, pénteken du. 3 órakor került sor a tüdőklinikán. (közlemény)

Július 1-jén, szerdán 18 órától a marosvásárhelyi várban bemutatják a Vajda
György, a Népújság munkatársa által szerkesztett Barangoló című könyvet, Maros
megyei turisztikai kalauzát.
A szerkesztő mellett jelen lesz Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Szőcs
Levente, a Visit Mureş igazgatója, Karácsonyi Zsigmond, a Népújság főszerkesztője és
Mátyás Levente, a Bookman könyvkiadó
vezetője.

Várják a véradókat

A napokban a megyénkbeli kórházakban is fokozatosan újraindulnak a sebészeti beavatkozások, a járvány idején viszont jelentősen lecsökkent a vérkészítmények száma.
Ezért a marosvásárhelyi regionális vértranszfúziós központ
arra kéri az egészséges személyeket, menjenek vért adni,
ugyanis fontos, hogy a sebészeti beavatkozásokhoz szükséges vérkészlet folyamatosan biztosítva legyen. A vérközpontban hétfőtől péntekig naponta 7.30–13 óra között
fokozott óvintézkedések közepette fogadják a véradókat.

Online felvételi a Sapientiára

Beiratkozási díj nélküli online felvételit hirdet a Sapientia
EMTE. Az egyetem szenátusi határozata értelmében a
2020. évi felvételi lebonyolítása online történik, a jelentkezőket pedig mentesítik a beiratkozási díj alól. A nyári felvételi időszak július 8–19. között lesz. A döntés értelmében
az alap- és mesterképzésekre való nyári és őszi beiratkozás, és ahol szükséges, a felvételi vizsga is online platformon keresztül fog zajlani. Részletes információk az
egyetem honlapján. A Sapientia EMTE a 2020/2021-es
egyetemi tanévben összesen 1115 alapképzéses és 291
mesterképzéses helyet hirdet meg.

Kölcsön előnyös feltételekkel

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára tagjainak és leendő tagjainak előnyös feltételekkel nyújt kölcsönt 12 vagy 24 hónapra, akár a kérvényezés napján, a
törvényeknek megfelelően. Az érdekelteket a Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám alatti székhelyen hétfőtől péntekig 7-13 óra között várják. Érdeklődni a 0265/262-651-es
telefonszámon lehet. Az ügyfeleknek kötelező a védőmaszk viselése, és be kell tartani a távolságtartásra vonatkozó törvényes előírásokat – tájékoztatott az
igazgatótanács.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Barangoló –
könyvbemutató

Nyári előadások az Ariel színház udvarán

Július 15-ig szabadtéri előadásokra várja a gyerekeket az
Ariel színház. A sort a 4 éven felülieknek ajánlott Csihipuhi történetek nyitotta június 28-án, vasárnap délelőtt az
Ariel színház belső udvarában.
A helyek száma korlátozott, telefonos foglalás szükséges

a 0740-566-454 mobilszámon, naponta 9-13 óra között. A
belépés csak maszkkal megengedett, a bejáratnál történő
érintésmentes lázmérés és kézfertőtlenítés után. A jegyek
ára egységesen 9 lej, a helyszínen, előadás előtt fél órával
válthatók ki.

Június 26-án, pénteken délután a rendőrség a mezőcsávási otthonából 24-én eltávozott 15 éves lány nyomára bukkant, akinek felkutatására aznap délelőtt körözést adtak ki
– tájékoztatott a megyei rendőr-felügyelőség sajtószóvivője.
A rendőrök operativitásának köszönhetően a kiskorút
Marosvásárhelyen azonosították egy 23 éves fiatalember
társaságában, akivel baráti viszonyt ápol. A lányt átadták a
családjának, és megállapították, hogy az eltűnése alatt nem
vált bűncselekmény áldozatává.

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség múlt héten pénteken délelőtt adott ki általános körözést a két napja otthonából eltávozott kiskorú miatt. A közlemény szerint június
24-én, szerdán ismeretlen helyre távozott egy mezőcsávási
15 éves lány, az édesanya június 25-én jelentette a rendőrségen, hogy előző nap a lánya elhagyta otthonát, és azóta
nem adott magáról életjelt. Az anya elmondása szerint a
lány magával vitte a személyazonossági igazolványát, a
születési okiratát, mobiltelefonját és más személyes tárgyakat. (pálosy)

Megkerült a csellengő lány
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Már tavaly márciusban Európában lehetett
a koronavírus

Spanyol kutatók 2019. március
12-én gyűjtött barcelonai szennyvízmintákban is kimutatták az új
koronavírus jelenlétét – jelentette be pénteken a Barcelonai
Egyetem.

Eredményeik, amelyeket a medRxiv
tudományos tanulmányok honlapján
mutattak be és elküldték egy tudományos folyóiratnak is, azt jelzik, hogy a
koronavírus-fertőzés jelen volt még azelőtt, hogy a Covid-19-et bárhol diagnosztizálták volna a világon – írták
közleményükben.
Az új koronavírus felbukkanását 2019.
december elején jelentették be a kínai Vuhanban, és a betegség később az egész világon elterjedt. Az első európai esetet
Franciaországban jegyezték 2020. január
végén. A betegség terjedésének ezen kro-

nológiája megváltozhat a Barcelonai
Egyetem vezette kutatás alapján.
Bár a Covid-19 légzőszervi betegség,
kutatók már bizonyították, hogy nagy
mennyiségű koronavírus-genom található
a szennyvizekbe kerülő székletekben. A
spanyol kutatók két nagy barcelonai
szennyvízkezelő vízmintáit elemezték
2020. április 13. után. „Ezekben a mintákban a SARS-CoV-2 genomjának
szintje megegyezett a Covid-19-esetek
számának alakulásával a lakosság körében” – mondta Albert Bosch professzor,
a tanulmány koordinátora.
Később az előző hónapokból származó lefagyasztott szennyvízmintákat
elemezték, amelyek megmutatták a
SARS-CoV-2 genom növekvő jelenlétét
2020. január eleje és március eleje között, ami a koronavírus spanyolországi

megjelenését még korábbra tette: már január 15-i mintákban kimutatták a vírus
jelenlétét, 41 nappal az első regisztrált
megbetegedés előtt.
A kutatók ezután 2018 januárja és
2019 decembere között vett mintákat is
megvizsgáltak, ami megdöbbentő eredményt mutatott: a SARS-CoV-2 genom
jelenlétét 2019 márciusában. Valamennyi
minta negatív volt, kivétel a 2019. március 12-i, amelyben a genom jelenléte
alacsony, de pozitív volt” – írták a közleményben. „Barcelonában sok vendég
fordul meg, turisták és szakmai látogatók” – magyarázta Bosch, aki lehetségesnek nevezte, hogy hasonló helyzet
előfordult a világ más részein is. Mivel a
legtöbb Covid-19-eset az influenzához
hasonló tünetekkel jár, lehetséges, hogy
ezeket influenzának hitték. (MTI)

az alacsony jövedelmű fejlődő országokat is támogatni tudják.
Boris Johnson brit miniszterelnök az
esemény kapcsán úgy nyilatkozott, hogy
amikor egy igazán hatékony oltóanyag
rendelkezésre áll, akkor a világ vezetőinek erkölcsi kötelességük, hogy azt minden ember számára hozzáférhetővé
tegyék.
Emmanuel Macron francia elnök szerint az önző megközelítést el kell utasítani, és együttes erővel kell megoldást
megtalálni.
Giuseppe Conte olasz elnök, akinek
hazáját az Európai Unióban a leginkább
sújtotta a koronavírus-járvány, úgy vélekedett: a járvány azt is megmutatta, hogy
létezik európai szolidaritás, és hogy a
multilateralizmus és a globális partnerség kulcsfontosságú a járvány legyőzésében.
Angela Merkel német kancellár azt
mondta, hogy Németország 383 millió
eurót adományoz a cél eléréséhez, azonban hozzáfűzte, hogy az erőfeszítéseket
tovább kell folytatni.
Az adománygyűjtéshez az Európai

Unió után az Egyesült Államok járult
hozzá a legnagyobb összeggel, 545 millió amerikai dollárral.
Az akciót online koncertsorozat követte, amelyen fellépett többek között
Shakira, a Coldplay, Usher, Jennifer
Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber,
Quavo, J Balvin, a Chloe x Hallek duó,
Yemi Alade, Christine and the Queens,
Chris Rock, Hugh Jackman, Charlize
Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek, Billy Porter és
Diane Kruger. Az est házigazdája
Dwayne Johnson volt.
Az online szuperkoncertet olyan rangos alapítványok támogatták, mint a
Bloomberg Philantropies, a Bill és Melinda Gates Alapítvány, valamint a Wellcome Trust.
Az EB május 4-én szervezte első
nemzetközi online adományozói konferenciáját, amelyen 7,4 milliárd euró
gyűlt össze a koronavírus-járvány elleni
küzdelemre, mindenekelőtt oltóanyag,
továbbá egyéb gyógyszerek kifejlesztésére, valamint tesztelésre. (MTI)

Liviu Dragnea létrehozott volna egy
szervezett bűnözői csoportot, amelyben
a helyi közigazgatásban dolgozó egyes
tisztségviselők és az üzleti élet néhány
képviselője vett volna részt. Ez a csoport állítólag azon dolgozott, hogy 2001
és 2017 között, hivatali visszaéléssel,
európai alapok csalárd módon való felhasználásával, adócsalással és nem nyilvános információk felhasználásával
jelentős összegekhez jusson országos és
európai alapokból finanszírozott szerződések által. A vádhatóság azt állítja,
hogy Dragnea vezetésével több köztisztviselő azon dolgozott, hogy a Tel Drumot privatizálja, és több közbeiktatott
személyen keresztül a Teleorman megyei tanács tulajdonából a Szociáldemokrata Párt (PSD) volt elnökének
birtokába juttassa.
A csoport céljai közé tartozott, hogy
a Tel Drum megnyerje a DJ 701-es megyei út 55 kilométeres szakaszának aszfaltozására kiírt, 114.263.011 lejes
pályázatot, amelyből 13.772.603 euró
európai alapokból származó összeg
volt. A vádhatóság szerint Liviu Dragnea, aki akkor a Teleorman megyei tanács elnöki tisztségét töltötte be, elérte,
hogy a pályázati kiírásban olyan feltételeket szabjanak, amely előnyös helyzetbe hozta a Tel Drumot. Ezen
túlmenően a Tel Drum olyan bizalmas

információkhoz is hozzáfért, amely elősegítette, hogy megnyerje a pályázatot.
A Tel Drum hasonló módon nyerte meg
a DJ 506-os megyei út 50 kilométeres
szakaszának aszfaltozására kiírt,
62.482.442 lejes pályázatot, amelyből
6.930.138 euró európai alapokból származó összeg volt – feltételezi az
ügyészség. A nyomozók azt állítják,
hogy az odaítélési eljárás során adatokat helyettesítettek és hamisítottak meg,
többek között bevitték a Tel Drumot
előnyben részesítő korlátozó feltételt,
biztosítva ezzel, hogy megnyerje a pályázatot. Ugyanakkor azt is feltételezik,
hogy mesterségesen megnövelték a
munkálatok becsült költségvetését. Az
állami költségvetést a DJ 701 esetében
25.600.927 lejjel károsították meg
(ennyi volt a különbség a Tel Drum
által ajánlott ár és a legalacsonyabb
ajánlott ár között), a DJ 701 esetében
pedig 5.742.872 lejjel (ennyi volt a különbség a projektben szereplő valós
költségvetés és a módosított költségvetés között). Az így okozott összesen
31.343.799 kár a közbeszerzéseket
megnyerő Tel Drum Kft. illetéktelen
hasznává lett. Liviu Dragneát pénteken
a rahovai börtönből a DNA székhelyére
szállították, és tudomására hozták, hogy
vádat emeltek ellene a Tel Drumügyben. (Agerpres)

Milliárdok gyűltek oltóanyagra

Az Európai Bizottság (EB) közreműködésével szervezett online
adományozói konferencián 6,16
milliárd euró gyűlt össze a koronavírus elleni oltóanyagra szombaton.

A világszintű eseményt, amelynek az
volt a célja, hogy finanszírozási alapot
teremtsen a koronavírussal összefüggő
gyógyszer- és vakcinakutatásokra, a
brüsszeli testület a Global Citizen jótékonysági mozgalommal együtt kezdeményezte.
A bizottság 4,9 milliárd eurós felajánlását a rendezvény fővédnökeként Ursula von der Leyen elnök jelentette be,
aki egyben azt mondta: az Európai Unió
teljes mértékben elkötelezett amellett,
hogy az emberiség a lehető leghamarabb
megfizethető oltóanyaghoz jusson. Hozzátette, hogy az EB nem hisz az „oltóanyag-nacionalizmusban”, e tekintetben
a multilateralizmust támogatja. Szavai
szerint a bizottság feladata az oltóanyagok kifejlesztése után meggyőzni a
magas jövedelmű országokat, hogy vásároljanak annyi vakcinát, amennyiből

Vádat emeltek Dragnea ellen a Tel Drum-ügyben

Vádat emelt az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Liviu
Dragnea ellen a Tel Drumügyben; a feltételezett okozott
kár 31,3 millió lejre rúg. A DNA
péntek esti közleménye szerint az
ügyészség szervezett bűnözői
csoport létrehozásával, kétrendbeli hivatali visszaéléssel, európai
alapok megszerzéséhez szükséges pontatlan vagy hiányos dokumentumok rosszhiszemű felhasználására való felbujtással vádolja Liviu Dragneát.

A vádhatóság szerint az államháztartásnak okozott kár 31.343.799 lej, amely
összeg illetéktelen haszonként a Tel
Drum Kft-nek jutott. Az ügyben ugyanakkor eljárás indult a Teleorman megyei
tanács számos egykori tisztségviselője
és a Tel Drum több alkalmazottja ellen,
szervezett bűnözői csoport létrehozása,
európai alapok megszerzéséhez szükséges pontatlan vagy hiányos dokumentumok rosszhiszemű felhasználása,
hivatali visszaélésben való bűnrészesség
és adócsalás gyanújával. Ugyanakkor
eljárás indult a Tel Drum Kft. mint jogi
személy ellen, szervezett bűnözői csoport létrehozása, folyamatosan elkövetett adócsalás (10 eset), és kétrendbeli
hivatali visszaélésben való bűnrészesség
miatt. Az ügyészség azt állítja, hogy

Ország – világ

3

Háromszáz alatt
az új fertőzöttek száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 291 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, és ezzel
26.313-ra nőtt a fertőzöttek száma – közölte vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). A
fertőzöttek közül 18.814-et gyógyultnak nyilvánítottak
és kiengedtek a kórházból. Jelenleg 217 beteget
ápolnak az intenzív osztályon. Ez idáig 694.909 koronavírustesztet dolgoztak fel Romániában. Szombaton 10 óra és vasárnap 10 óra között 23 új, a
koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet
regisztráltak az országban, ezzel idáig 1612 halálos
áldozata volt a koronavírusnak Romániában.
(Agerpres)

Huszonhét megyében vannak
sertéspestisgócok

Huszonhét megye 147 településén 243 afrikaisertéspestis-gócot tartanak nyilván jelenleg – közölte az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági
Hatóság (ANSVSA). Az elmúlt egy hét alatt 15 új fertőzésgóc jelent meg (két-két eset Bihar, Dolj, Teleorman, Iaşi és Szatmár megyében, egy-egy eset Fehér,
Buzău, Konstanca, Giurgiu és Vâlcea megyében), és
44-et sikerült felszámolni (23-at Teleorman, 14-et
Prahova, négyet Buzău, kettőt Bákó és egyet Galac
megyében). A kórt 3697 vaddisznónál is kimutatták.
Az intézmény tájékoztatása szerint az afrikai sertéspestis 2017. július 31-ei első megjelenése óta országos szinten 15.133 sertéstulajdonost kártalanítottak,
nekik összesen 441 millió lej kártérítést utaltak át. Az
ANSVSA felhívja a figyelmet, hogy a sertéspestissel
való fertőzés gyanúját azonnal jelenteni kell, az állatokat pedig meg kell semmisíteni. Az afrikai sertéspestis az emberre nem ártalmas, ám a
megfertőződött állatok kivétel nélkül elpusztulnak. A
betegséget nem lehet kezelni, és nem létezik védőoltás sem ellene, csak a szigorú állategészségügyi
előírások betartásával lehet elejét lehet venni a kór
terjedésének. (Agerpres)

Medvével találkozott,
helikopterrel mentették

Helikopterrel mentettek ki egy turistát a Fogarasi-havasokból, miután egy medvével találkozott – jelentette vasárnap Adrian David, a nagyszebeni
hegyimentő szolgálat vezetője. Az incidensre még
szombaton este került sor. A turista egy medvével találkozott a gerincen, megijedt, és miközben menekülni próbált, mindkét lábára megsérült. A pácienst a
nagyszebeni sürgősségi kórházba szállították.
(Agerpres)

Fellendülést jelez előre a Fitch

A tágabb értelemben vett közép- és kelet-európai térség gazdaságait is komolyan megterheli az idén a koronavírus-járvány, a régióban azonban az év második
felétől már fellendülés, jövőre lendületes növekedés
várható – áll a Fitch Ratings pénteken Londonban ismertetett átfogó előrejelzésében. A nemzetközi hitelminősítő közölte: modellszámításai arra vallanak,
hogy az általa vizsgált 22 gazdaságban – köztük az
egykori szovjet térség több országában – a hazai
össztermék (GDP) idei egész éves visszaesésének
mediánüteme 4,6 százalék lesz, de 2021 egészében
– ugyancsak mediánértéken számolva – az országcsoport gazdaságai 5 százalékkal növekedhetnek.
(MTI)

O tempora, o mores!

(Folytatás az 1. oldalról)
Hogy mi lesz ebből az interneten gyűrűző alaphelyzetből? Kitart-e Boc a nemzetközi jelek mellett, vagy
egy szép napon a zöld – lett légyen nemzetközi jel –
megkékül egy kicsit, hiszen úgyis majd megkopik, és elveszti eredeti színét. Kíváncsian várjuk a fejleményeket.
És marosvásárhelyiként tippelhetünk, hiszen itt is voltak
olyan buzgó hazafiak, akik szóvá tették, hogy a téli díszkivilágítás a zöld fenyőággal, piros gömbbel és fehér
gyertyával magyar színeket jelent, akárcsak a főtéri karácsonyfa díszei. Ez elég is volt ahhoz, hogy a reményt
jelképező zöld, az ünnep örömét jelentő piros helyett a
rideg, személytelen kék-fehérbe öltöztessék a téli ünnepekre a várost. Ami meg is felelt annak a reménytelenségnek, amelyet a megereszkedett díszkövekkel „ékes”
korszak jelentett a város életében.
Ó idők, ó erkölcsök!
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Turisztikai-kulturális központként működne

(Folytatás az 1. oldalról)
Hozzátette: az elfogadott szabályzat szerint a vár
menedzsmentjét a polgármesteri hivatal közműszolgáltatásokkal foglalkozó ügyosztálya végzi. A szabályzat lehetőséget ad arra, hogy a licit mellett
közvetlenül is odaítélhetők legyenek bizonyos helyiségek, például a megyei múzeumnak. A kulturális eseményeket a multikulturalitás jegyében mind román,
mind magyar, valamint egy nemzetközi körforgású
nyelven is népszerűsíteni kell, a feliratozást szintúgy.
A várban nemcsak kulturális, de egyházi rendezvényeket is szervezhetnek az elismert romániai egyházak. A szabályzat tiltja az 1000-nél nagyobb számú
résztvevővel tartandó rendezvényeket, kivéve, ha a tanács másképp dönt. Mivel állandó és időszakos tárlatokat is létrehoznának a várban, a szükséges
biztonsági intézkedéseket is megtennék. A vár melletti

téren a szabályzat lehetővé teszi vásárok, különféle
tematikus rendezvények megtartását, egyik bástyában
– a megyei múzeum segítségével – berendeznék a
„város múzeumát”, a szóban forgó helyiségeket közvetlenül és ingyenesen adnák a múzeum használatába.
A szabályzat egyik előírása szerint ellenőrizhetővé
tennék a belépést a várba.
A vár történetének korszerű, többnyelvű audioismertetésével, a várbeli tevékenységek megfelelő népszerűsítésével remélik elérni a látogatók számának
növekedését.
A marosvásárhelyi vár egyébként „készen áll” a turisták fogadására: a mintegy 8 éve EU-s forrásokból
megkezdett felújítási munkálatok – várfalak, belső
épületek restaurálása, parkosítás stb. – befejeződtek,
immár az épület jó kihasználása jelent komoly kihívást az önkormányzat számára.

Újabb hiánypótló magyar nyelvű képzés
Országos viszonylatban hiánypótló magyar nyelvű erdőmérnöki alapképzést indít
szeptemberben a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem az intézmény sepsiszentgyörgyi
tanulmányi
központjában. Az új tanév
másik újdonsága a táncművészet szak, amely Kolozsváron
indul. A Sapientia felé kacsingató diákok az alapképzésre
július 8-19., a mesterképzésre július 8-25. között iratkozhatnak
be,
a
járványhelyzet miatt idén a
beiratkozás online történik és
díjmentes.

Menyhárt Borbála

Nyárádi Imre István dékánhelyettes, a marosvásárhelyi karhoz
tartozó sepsiszentgyörgyi tanulmányi központ igazgatója lapunknak
elmondta, már az egyetem 2013ban kidolgozott fejlesztési stratégiájában szerepelt új helyszínek és új
szakok beindítása. Sepsiszentgyörgyön 2015 szeptemberében indult
az agrármérnöki szak, és idén márciusban született meg a Romániai
Felsőoktatási Minőségbiztosítási
Hatóság döntése, amelynek alapján
az ősszel elindulhat ugyanott az erdőmérnöki képzés is. Akárcsak az
agrármérnöki szak esetében, összesen harminc hely áll rendelkezésre,
ebből 25 tandíjmentes, a fennmaradó öt pedig tandíjas. A tandíj egy
tanévre 400 euró.

Fotó: Nagy Tibor

Elkészültek az új harangok

Megérkeztek Héderfájára a
református gyülekezet új harangjai, amelyek a magyar
kormány hathatós támogatásával készültek el.

Gligor Róbert László
Történelmi pillanatként értékelte
a gyülekezet, hogy megérkeztek az
új harangok: nemzetiszín szalagokkal kötötték át, és nemzetiszín csokrokkal díszítették fel, majd rövid
hálaadó istentiszteletre került sor a
kisebbik, 210 kilogrammos harang
felirata szerint: „Szólj, mert hallja a
te szolgád” (I. Sám. 3.10/b). A nagyobbik, 290 kilogrammos harangra a következő evangéliumi
idézet került: „Az én juhaim hallják
az én szómat, és én ismerem őket,
és ők követnek engem” (Ján.
10.27.). Mindkettőre felkerült az
egyik reformátori alapelv, a „Soli
Deo gloria” (Egyedül Istené a dicsőség), valamint a következő feljegyzés: „Öntetett Magyarország
Miniszterelnöksége támogatásával
Lázár Imre műhelyében 2020”. A
mintegy félszáz gyülekezeti tag
előtt Nagy Csaba lelkész kiemelte,
hogy a februárban leégett harangtorony újjáépítésének ez az első kézzelfogható, tapintható eredménye,

Nemzetiszín szalagokkal és csokrokkal ékesítették fel

Erdőmérnöki szak indul a Sapientián

– A magyar nyelvű erdőmérnöki
képzés országos viszonylatban hiánypótló. Magyarországon is csupán
Sopronban
képeznek
erdőmérnököket.
Romániában
nyolc helyszínen van ilyen képzés,
mind román nyelven. Történelmi
múlttal a brassói erdőmérnöki kar
rendelkezik, hozzá társult a rendszerváltás után a suceavai egyetem,
amely szintén minőségi képzést
biztosít. Ennek a szakmának van
létjogosultsága, hiszen az országban mintegy 6,7 millió hektár
erdős, fás növényzettel borított terület van. A környékünkön, Hargita, Kovászna, Maros megyében
jelentős az erdős terület, a rendszerváltás után számos közbirtokosság,
magánerdészet alakult, ahol szakemberekre van szükség. Ha eddig
központilag több ezer vagy tízezer
hektáron gazdálkodott egy állami
erdészeti hivatal, a tulajdonjog
visszaszolgáltatásával változott a
helyzet, nagyon sok kis egység van
a szakterületen, legyen az közbirtokosság, magánerdészet, amelyek
várják a szakembereket. Ilyen szakembereket eddig magyar nyelven
nem képeztek. A Sapientia ott tart,
hogy az idén 31 szakra hirdet felvételit, tehát jó kis palettát fedünk
le, de még mindig vannak hiányterületek, amelyeken ha biztosítani
tudjuk a magyar nyelvű képzést, az
közösségünk előnyére szolgál – fejtette ki a sepsiszentgyörgyi tanulmányi központ vezetője.
Mint mondta, már 2013-ben célul

tűzték ki az erdőmérnöki szak elindítását, ezért a sepsiszentgyörgyi tanulmányi
központot,
az
infrastruktúrát úgy alakították ki,
hogy az agrármérnöki, illetve erdőmérnöki szak számára (akkor még
a sport szak nem volt a tervben)
megfelelő legyen. Sikerült kiépíteni
egy korszerű oktatási infrastruktúrát, 17 jól felszerelt szaklaboratórium,
három
előadóés
szemináriumterem áll a diákok és
az oktatók rendelkezésére.
A laboratóriumi gyakorlatok
mellett a terepmunkához szükséges
hálózatot is kiépítették – ami elvárás volt a szak engedélyeztetése
során –, szerződést kötöttek több,
Hargita, Kovászna és Maros megyei erdőtulajdonossal, illetve ezen
a téren tevékenykedő egységekkel,
a pisztrángtenyészettől a parajdi erdészetig, amelyek vállalták, hogy
lehetőséget adnak a leendő erdőmérnököknek a gyakorlati képzésre. Emellett több mint ötven
hektár saját tulajdonú erdőterülettel
is rendelkezik a Sapientia alapítvány.
Soproni oktatók és helyi szakemberek alkotják a tanári kart
A szak elindításába, illetve a leendő erdőmérnökök képzésébe
partnerként a soproni egyetem is
bekapcsolódott, a sepsiszentgyörgyi
szakokat működtető marosvásárhelyi kar és a soproni erdőmérnöki kar
között együttműködési megállapodás jött létre, már nevesítették azokat a soproni tanárokat, akik

és a hétköznapi pillanatok ellenére
sem mindennapi esemény ez a gyülekezet életében, hiszen harangot
csak két-három évszázadonként öntenek, sőt vannak négy-ötszáz évesek is.
A két haranggal együtt mintegy
meglepetésként egy harmadik, kis,
mindössze 78 kilogrammost is vásároltak, amelyet fel is szereltek az
ideiglenes haranglábra, hiszen az
elmúlt három hónapban egy, a székelyudvarhelyi öntödétől kölcsönkapott kis harangot használtak,
ezután ez fogja templomba szólítani
a híveket, amíg elkészül az új harangtorony a leégett mintájára.
Nagy Csaba lelkésztől megtudtuk:
még mindig keresik a toronyhoz
szükséges nyolc, egyenként tíz mélter hosszú tartóoszlopot, és több
szálon haladva próbálnak megfelelő
árú és minőségű cserefához jutni. A
mérete mellett az anyagiak biztosítása sem könnyű feladat, hiszen a
faanyag egy árajánlat szerint 70
ezer lej, ebből a harangszékig érő
nyolc gerenda legkevesebb 40 ezer
lejbe kerülne. A február elején felgyújtott 1862. évi harangtorony újjáépítésének ügye hat irányban
folyik, rengeteg adminisztrációs teendővel jár – tájékoztatott a lelkész.

Sepsiszentgyörgyön fognak tanítani.
Nyárádi Imre István elmondta, a
soproni egyetem rektora, dr. Náhlik
András professzor jelen volt az akkreditációs bizottság ellenőrzésén, és
személyesen biztosította a hatóságot, hogy a soproni egyetem erdőmérnöki kara támogatja a
folyamatot. Az engedélyeztetési
iratcsomóban 33 tanárt nevesítettek,
akik a teljes négyéves ciklusban tanítani fognak az új szakon, a tanárok több mint fele a Sapientia
EMTE alapállású oktatója, hozzájuk társult a Soproni Egyetem erdőmérnöki kara tíz szakoktatóval,
ugyanakkor az egyes tantárgyak oktatásába erdélyi magyar, doktori fokozattal rendelkező szakmabelieket
is bevontak. – Egyelőre ez a három
pillér alkotja az oktatói közösséget,
de természetesen a hosszú távú cél
az, hogy helyi szakembercsoportot,
tantestületet neveljünk ki, a soproni
egyetem segítségünkre lesz ebben –
tette hozzá a dékánhelyettes.
Elhelyezkedtek a szakmában
az első agrármérnök évfolyam
végzősei
Érdeklődésünkre, hogy van-e érdeklődés az erdélyi diákok körében
az öt évvel ezelőtt indított agrármérnöki szak iránt, illetve milyen
arányban sikerült elhelyezkedniük
az eddigi végzősöknek, a dékánhelyettes viszonyításképpen rámutatott, a rendszerváltás előtt a
felvételin 11-en pályáztak egy

Fotó: www.facebook.com

helyre a mai kolozsvári agrártudományi és állatorvosi egyetem mezőgazdasági karán, ma azonban
messze nem áll így a helyzet. Az
első évben, 2015-ben minden hely
betelt az agrármérnöki szakon, 43an jelentkeztek, majd a következő
években a jelentkezők száma egyre
csökkent. A tavaly kezdett fölfelé
ívelni, a 30 helyre 22 jelentkező
volt, és nagyon bíznak benne, hogy
ez a tendencia az idén is marad. Az
elhelyezkedés kapcsán hozzátette, a
tavaly végzett az első évfolyam, 12
agrármérnök, és örömükre szolgál,
hogy mindannyian vagy továbbtanulnak, vagy pedig a szakmában
helyezkedtek el, több diákjuk jól
menő székelyföldi vállalkozásoknál, közismert farmokon állt munkába.
Magyar állami támogatással
campus épül Sepsiszentgyörgyön
A Sapientia alapítvány magyar
állami támogatásból korszerű egyetemi campust épít Sepsiszentgyörgyön, a terv elkészítésére nemrég
hirdették meg a közbeszerzést. A
campus a 2015-ben indított agrármérnöki, az idén induló erdőmérnöki, illetve a szintén régóta
tervezett két sport szak hallgatóit
szolgálná ki. Ez utóbbinak az akkreditációs folyamatát elindították,
és a tervek szerint amint az meglesz, Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy felváltva fogja indítani a
sport és edzőképző, illetve a testnevelés és sport szakot.
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Mörfi naplója (9.)

Genderedik vagy göndörödik?

Erdélybe is begöndörödött a gendervita. Eddig csak Budapesten dúltak az indulatok – úgy rémlik,
emiatt helyezték át Bécsbe a CEU
(Közép-európai Egyetem) néhány
karát –, de most látom, hogy Bukarest is megszólalt.
Ott kapcsolódtam be a történetbe, amikor „A szenátus megtiltotta a genderelmélet oktatását az
iskolákban” (Népújság, június 18.).
A cikk két fontos mozzanata:
(1.) Az indítványt Vasile Cristian
Lungu képviselő terjesztette be, aki
ortodox teológiát végzett és az
AEÁ-ban tanult pszichológiát. A
kezdeményező kifejtette, hogy „a
genderelmélet azt népszerűsíti,
hogy egy gyermek megválaszthatja
a saját nemét, amely eltérő lehet a
biológiai nemétől”.
(2.) „Az egészségügyi nevelés
névre keresztelt tantárgy [= nemi
felvilágosítás] választhatóvá vált és
csak szülői beleegyezéssel vehetnek
részt az órákon a diákok.” Azért
lenne fontos bevezetni a tantárgyat,
mert Romániában a legmagasabb a
gyermekanyák száma az EU keretén belül. – Rendben van, ideje volt.
[Három adat a ’felvilágosítás hiánya és az abortuszok magas
száma’ témakörhöz:
• „Igen jóízűen el lehet borozgatni arról, hogy pusztul a magyar,
de ki figyelt oda arra, hogy egyik
tanítóképzőnk diáklányai között egy
esztendő alatt harminchárom művi
abortusz volt?” (1994-ben írtam
erről; megtalálható a Mörfi című
kötetemben.)
• Ijesztő adatokat közöltek a Keresztény Orvosok Szövetsége tudományos
ülésszakán:
Hargita
megyében 1984 és 2001 között 86
ezer művi abortuszt végeztek (két,
Székelyudvarhely nagyságú város
lakosságával egyenértékű!). (UH,
2002. nov. 7.)
• Romániában 100 élve születésre 170 terhességmegszakítás jut,
Magyarországon 58, Svédországban 35, Hollandiában 12. (Szabadság, 2003. aug. 12.)]
Térjünk vissza az első pontra
A képviselő úr helytelenül érvelt,
ezt azonnal helyreigazítom; előbb
azonban egy furcsa reakcióról szólnék.
A maszol.ro június 17-én közölt
egy ’ütős’ cikket, ebből idézek.
„»Elborzaszt minket, hogy
2020-ban olyan törvénytervezetet
fogad el a parlament, amely a kommunizmus gyakorlatát eleveníti fel:

előírják, ki mit gondoljon és azt is,
hogy ki miben higgyen« – szögezte
le közös állásfoglalásában a Magyar
Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT), a Romániai Magyar Középiskolások
Szövetsége (MAKOSZ), az Országos
Magyar
Diákszövetség
(OMDSZ) és a Romániai Magyar
Doktoranduszok és Fiatal Kutatók
Szövetsége (RODOSZ) annak kapcsán, hogy egy kedden elfogadott
törvény értelmében valamennyi romániai tanintézményben tilos a genderelmélet oktatása.”
„»Elfogadhatatlannak tartjuk,
hogy 2020-ban, a modern világ legsúlyosabb világjárványa közepette,
egyes parlamenti képviselők legnagyobb elfoglaltsága az, hogy a romániai fiatalok tanuláshoz és
oktatáshoz való jogát korlátozzák«
– olvasható a diák- és ifjúsági szervezetek közös állásfoglalásában.
Nem értenek egyet azzal, hogy a
parlament ily módon döntsön arról,
miről tanulhatnak és miről nem.” –
Azt a mákos dödölléjét neki! Nem
elég a kovid, még okosodni sem engedik a tudásra szomjas magyar ifjakat. A szépen fogalmazott
tiltakozásról egy klasszikus történet
jut az eszembe: „a hang Jákobé, de
a kéz Ézsaué”. (A bibliai példázat
jelentése: valaki más sugallatára beszél úgy, mintha a saját véleményét
mondaná.)
„Egyetlen tudományos elméletet
sem lehet és nem szabad betiltani”
– érkezik a dörgedelem, majd jön az
überelés: „A tanszabadság, az egyetemi autonómia alapvető, törvény
által garantált jog, amit semmilyen
körülmények között nem lehet és
szabad korlátozni!” Hm. Vajon a
betiltás elleni gittegyleti közóhaj
hogyan ítéli meg a nemzetiszocializmus eszméjét? Merthogy bármely ideológia az eszmetudomány
fattya, s ilyenformán „nem lenne
szabad betiltani”. Ámde: a parancsuralmi jelképek (horogkereszt, nyilaskereszt, sarló és kalapács)
törvényileg be vannak tiltva. Akkor
csak a ’jelvény’ tilos, az eszme
nem?
„Elborzaszt minket, hogy 2020ban olyan törvénytervezetet fogad
el a parlament, amely a kommunizmus gyakorlatát eleveníti fel: előírják, ki mit gondoljon és azt is, hogy
ki miben higgyen.” A kommunista
matematika például azt hirdette,
hogy 2 x 2 = 4. Ha nem hittél benne,
megbuktattak. Ma már nem annyi:
vételnél kevesebb, eladásnál több.

A kapitalizmus nem kommunizmus!
„Tiltakozunk az elfogadott törvénytervezet ellen, és kiállunk a tanuláshoz való jog, valamint a
tanügyi intézményeket megillető
autonómia mellett!” Sok sikert,
kedves diákocskák! Csak előbb olvassatok el egy tájékoztatót a genderelméletről és egy másikat a
korlátlan szabadság csapdáiról. És
vizsgáljátok meg milliméterről milliméterre, hogy hol sérült meg a tanuláshoz való jog, mert annak
nyomát sem találtam. Mindezt a
magatok biztonsága és jövője érdekében.
Még egy megálló…
a korlátok fölötte szükséges voltáról. Tetszettek hallani a korhatárbesorolásról? Az egy olyan
osztályozási rendszer, amely filmeket, sorozatokat, könyveket, műsorokat sorol be tartalmuk szerint
különféle csoportokba. „A besorolás célja a szülők és nevelők jobb
tájékoztatása a gyermekek és fiatalok szellemi fejlődésére veszélyes
vagy káros tartalmakról.” – A korlátozás a hatóság feladata, bármennyire is ellenzi ezt a MAKOSZ
választmánya. Az ifjúság olvasmányainak megszűrése a francia királyi udvarban is szokás volt. Ezt jelzi
az ’ad usum Delphini’ kifejezés, értelme: az ifjú és fogékony trónörökös számára készített ’szelídített’
kiadás.
Egy mai csemete nagyon is jól
tudja, hogy mit tiltanak tőle, jól példázza ezt egy három évvel ezelőtti
epizód. A novemberi könyvvásáron
történt: egy (13-14 éves) kölyök
mutatja a haverének, hogy mit vásárolt. A Kámaszútrát. Kérdem tőle:
Apádnak vetted karácsonyra? Egy
pillanat alatt eltűnt a kölyök.
Nem kell siettetni a dolgokat;
jobb a szilvát is éretten enni, az
éretlen csak elcsapja a hasatokat.
Nem tudtam megérteni azt az anyukát sem, aki – a hallótávolságomon
belül – a kb. 16 éves fiának adott
praktikus tanácsokat a nemi partnere megválogatásához. A nemi
érettség még nem jelent sem erkölcsi / észbeli, sem társadalmi érettséget. Várni kellene egy kicsit, ebben
a korban még más fontos teendői
vannak egy gyermeknek.
Nem haszontalan, csak fölösleges
Tisztázzuk: a genderelmélet nem
azt népszerűsíti, hogy „egy gyermek megválaszthatja a saját nemét,
amely akár eltérő lehet a biológiai

Átvehető a makfalvi kultúrotthon

A kivitelező néhány napja átadta a
felújított kultúrotthont a makfalvi önkormányzatnak, így hamarosan birtokba veheti a lakosság is, miután a
finanszírozó hatóság átveszi – tudtuk
meg Vass Imre makfalvi polgármestertől.

Gligor Róbert László

Szinte mindent felújítottak és kicseréltek
az épületen, csak a falak maradtak az eredetiek: új tetőszerkezetet éptettek, új nyílászárókat szereltek be, megújult a terasz, a
konyha, új mosdókat alakítottak ki, így most
már mindkét szinten van illemhelyiség. Felújították a kazánházat, új, kettős központifűtés-rendszert
is
szereltek,
minden
helyiségben fűtőtestek vannak, a nagyobbakban padlófűtés is működik. Az épület eszközellátása is jó, a színpadi függünyöket most
cserélték ki, míg egy előző európai pályázat
révén új székekkel, hangosító- és világosítóberendezéssel gyarapodtak.
A beruházás közel ötszázezer eurós euró-

pai pályázati támogatással valósult meg, a kivitelezés 3.322.797 lejbe került, amelyhez a
község több mint 63 ezer lejjel járult hozzá.
A munkálatokat tavalyelőtt kezdték el, és különösebb gond nélkül sikerült véghezvinni.
Az épület használatára már vannak jelentkezők, hiszen az utóbbi időben a lakodalmak
és egyéb családi rendezvények a községben
az éttermekből kezdenek „visszaköltözni” a
művelődési otthonokba, a faluban a kosaras
és szüreti bálok egyaránt hagyományosak,
nyáron művésztábor zajlik. A felújított épületet a nyár folyamán szeretnék felavatni egy
színvonalas műsorral: a nyárádszeredai Bekecs egyik előadása márciusra volt betervezve, de a járvány miatt elmaradt, ezt
szeretnék pótolni, amint azt a hatósági rendelkezések lehetővé teszik.
A község többi művelődési otthona is
rendben van – tette hozzá az elöljáró: Hármasfaluban az elmúlt években tetőjavítás
volt, rövidesen befejezik az épület külső szigetelését és külső-belső felújítását. A székelyabodi és szolokmai kultúrotthonokat is
felújították az elmúlt négy évben.

nemétől”. (Egy ilyen ötlet legfennebb az elmélet téves értelmezéséből és ’túlhajtásából’ származhat.)
Azért sem, mert tájainkon a szülő
felel a kiskorú gyermekéért – minden szinten. Meg aztán: hogyan
döntsön olyasmiről az a gyermek,
akinek elemi fogalmai sincsenek a
nemiségről?
Miről szól a kotta? Antoni Rita
segít eligazítani (nőkért.hu, 2010.
02. 22. és 24.hu, 2018. 08. 17.) „A
társadalmi ’nem’ (gender) fogalmán
nem a biológiai ’nem’ elvetését és a
nemi identitás önkényes megválasztását értjük, hanem a nemek társadalmi helyzetét, a társadalmi
nemiszerep-elvárásokat és nemi
sztereotípiákat.” – Vajon Juliska
mama miként tudott kilenc unokát
fölnevelni társadalmi nemiszerepelvárások és sztereotípiák nélkül?
Még egy moccanat: „arról van
szó, hogy fogadjuk el: ahogyan az
emberek közt különböző egyéniségek vannak, akik nem szoríthatók
bele két csoportba, a nőiességnek,
illetve a férfiasságnak is többféle
formája létezik, és ezek egyenértékűek. A társadalom ne kényszerítsen rá egy életutat, egy sémát az
egyénre, csak azért, mert az nő vagy
férfi!”
[Nosza. a) Petőfi sorai – „Ha férfi
vagy, légy férfi, / S ne hitvány
gyönge báb” – társadalmi kényszert jelentenek-e vagy inkább
sémát? S ha a költő rám akarja
ezt kényszeríteni – Barguzinból
küldött expressz levélben –,
akkor hogyan tudnék védekezni
ellene? b) Milyen beleszólása
lehet a „társadalomnak” abba,
hogy Béla bácsi vásárol és főz a
nyolctagú családjának?]
„A gyerekekre ne húzzák rá már
óvodás korukban a társadalom által
helyesnek vélt mintákat csak azért,
mert kislányok vagy kisfiúk! A nemekkel kapcsolatos elvárások, illetve a hagyományos nemi szerepek
leszűkítik az egyén választási lehetőségeit; a ’genderelmélet’ ezzel
kíván vitatkozni, nem azzal, hogy
férfiak és nők léteznek! A ’genderelmélet’ tehát nem a biológiai
nemet kívánja háttérbe szorítani,
hanem az ehhez társított elvárásokat.”
[a) Mely területen lennének
egyéni választási lehetőségeim, s
miben állna a leszűkítés? Ahogy
elnézem: ez amolyan ’játék a
szavakkal’, de az sem kizárt,
hogy ezen az úton haladva eljuthatunk a léggömhámozás magas
művészetéhez. b) Meg aztán ki
írja meg a nemi szerepeimet:
Shakespeare, Brecht vagy Madách? Még egy – fontos – titok:
a genderelmélet „vitatkozni

Kívül-belül megújult, impozáns épület várja a közönséget

5

kíván”. Hát akkor menjen ki a
Szaharába, s vitatkozzék a homokdűnékkel! c) „Háttérbe szorítani a társadalmi elvárásokat?”
Van ahol sikerült: szemétbe dobták az illemkódexeket, emiatt az
ifjú nemzedékre sem a tekintélytisztelet, sem az illemtudás nem
jellemző.]
Még folyik a duma, de ennyi is
elég. Ahogy elnézem, ez is csak egy
olyan elmélet, ami kizárólag a kitalálójának és az oktatóinak hajt hasznot; aki elmerül ezekben a
tanokban, azt majd az idegbaj fogja
környékezni az állandó ’sémából
való kitörés’ és a megfelelési kényszer miatt. Bőven van benne pszichológia és manipulatív technika, a
normális embernek viszont nincs rá
szüksége. Egy kicsit a kultúrantropológiára is hajaz ez a göndörödés,
amelynek legpontosabb meghatározása így hangzik: „ez a tudomány
az emberiségről készít röntgenképet, kár, hogy életlen”. Van tehát
egy új ’tudomány’, amelyet elültettek, gondoztak, leszüreteltek és feltálaltak. Egye meg, aki szereti.
Lehet a tamtamot verni körülötte,
más hasznát nem látom.
Bocsánat, most veszem észre,
hogy mégiscsak jó ez valamire!
„Ami pedig a munkaerő-piaci elhelyezkedési lehetőségeket illeti, Pető
Andrea történész, az MTA doktora
a következőt írja: »A Közép-európai Egyetemen 2006 óta [2018-ig]
139 diák végzett az angol nyelvű
[gender studies] szakon. A múlt évi
tanszéki értékelésre állítottuk össze
a jelentést, melyből kiderült, hogy
milyen remekül helytálltak a végzett diákjaink: egyetemi tanárok,
filmrendezők, fordítók, szakértők,
szakpolitikusok, sok nyelvre lefordított írók, trénerek, vállalkozók,
pénzügyi elemzők, újságírók, főszerkesztők, tanácsnokok, könyvelők, kampánymenedzserek, tudományos kutatók lettek belőlük.«”
Magyarán: az évenként végzett
tíz-tizenegy gendermester nem a tanult szakmájában helyezkedett el,
mert nincs rá kereslet; de nem halnak éhen, mert az új divat szerint
csupán az orvosi, jogi meg a mérnöki pályán kívánnak szakértelmet
(kihagytam valamit?). Tökmindegy,
milyen diplomája van valakinek,
politikusnak, coach-nak, PR-menedzsernek és áruházi polcfeltöltőnek filmrendezői vagy teatrológusi
diplomával is fölveszik.
Még valamit! A lázongó és a
parlamentet felelősségre vonó erdélyi diákok, ifjak és csemeték figyelmébe ajánlom a létező, ám kevésbé
divatos szakokat (nagy hiány van
pl. fizikatanárokból). Jó tanulást!
Marosvásárhely, 2020. június 20.

Fotó: Jakab Csaba
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Vitorlással át a Földközi-tengeren
Prelúdium

Kaáli Nagy Botond

Mint derült égből villámcsapás –
pozitív és negatív előjelű váratlan
fordulatot egyaránt jelöl eme közhellyé nemesedett mondás, és ez a
mi esetünkben sem volt másképpen.
Egy esős délután, amikor épp azon
morfondíroztam, hogy szedjem-e ki
a motort a garázsból vagy sem, hívott fel Tibi barátom egy visszautasíthatatlan ajánlattal: segítenem
kéne elhozni egy vitorlás hajót Gibraltártól Horvátországig. Természetesen a tengeren. Mivel az idei
kirándulásszezont a tavaszi skóciai
túránk után kirobbant vírusválság
miatt nagyjából lefújtam (titkon
azért reménykedtem, hogy valamikor augusztusban azért elmehetünk
motorral vagy lakókocsival Görögországba vagy Horvátországba),
azonnal kaptam az alkalmon.
Ugyanakkor ama kérdés is belém
hasított, hogy hogyan tudom ezt
megoldani? Körülbelül három hét,
ameddig átszeljük a Földközi-tengert, itt a meló, a család, a motorosklub… Aggályaimra Tibi nemes
egyszerűséggel válaszolt: „Szomszéd. Ne légy marha! Mikor kapsz

még egy ilyen ajánlatot?” Igaza
volt. És mindent sikerült elrendezni.
A dolog előtörténetéhez tartozik
egy igen ismert ember, Zoli, becenevén Kobra Zoli. Azon székely
atyafi, aki pár évvel ezelőtt körbebiciklizte a földgolyót, pár éve pedig
vitorlással kívánta megtenni ugyanezt, ezúttal családostól. A tavaszi hónapokban
indult
vissza
a
Karib-tengerről, ismét áthajózta az
Atlanti-óceánt, immár csak kettesben egy brit sráccal. A családja repülővel érkezett haza. Eme brit srác
kiszállt Gibraltáron, hogy hazarepüljön Angliába, és itt jöttünk a képbe
mi. A hosszú tengeri út utolsó etapjának legénysége, aki segít Zolinak
hazahozni a jachtját. Egyedül az Atlanti-óceánon át lehet ugyan hajózni,
de nem pihentető és nem kellemes
(20 percnyi alvás, 20 percnyi őrség
folyamatosan, heteken keresztül), a
Földközi-tengeren viszont akkora a
forgalom, hogy e vállalkozás szinte
a lehetetlennel határos. Figyelni a
szelet, az irányt, a hullámokat, a vitorlákat, a mélységmérőt, a radart,
a rádiót, az időjárás-előrejelzéseket,
és közben fúrni, faragni, valamit folyamatosan megjavítani, ennivalót

Fotó: Kulcsár Tibor

készíteni, aludni – nos, mindez nem
egy embernek való feladat, és itt fogunk segíteni mi, marosvásárhelyi
matrózok: Huba, Tibi és én. Mi is
rendelkezünk tengeri hajósi jogosítvánnyal, vitorlásengedéllyel. A Zoli
jachtja egy 14 méter hosszú, Harmony márkájú szlúp, azaz egyárbócos hajó, amely orrvitorlát és
nagyvitorlát visel, és természetesen
dízelmotorral is rendelkezik. Ezt
fogjuk a horvátországi téli kikötőjébe navigálni.
Persze mindez nem lett volna
kellően izgalmas, ha nincs a vírus
okozta járvány, amely rendesen betett mindannyiunknak. Gibraltár
szóba sem jöhetett, így Malagába
vettünk repjegyet. Ám Spanyolországban is igencsak eldurvult a
helyzet, Zolit nem engedték kikötni,
számunkra pedig kérdéses, hogy kiengednek-e a repülőtérről. Megpróbáljuk igazolni, hogy csak
tranzitutasok vagyunk, amint kitesszük a lábunkat a malagai terminálból, egyenesen a hajóra
megyünk, és másnap reggel indulunk is tovább. Elméletileg nem

kéne gondot jelentsen, a Romániában bejegyzett vitorlás jogilag
román felségterületnek számít, az
ország része, bárhol is jár. Meglátjuk, mi lesz. Itthon mindent bevásároltunk, UV-szűrős pólók, sapkák,
napszemüvegek, éjjeli őrséghez
melegítőalsó, polárpulcsi és motoros esőruha, fehér talpú cipő, laptop, fényképezőgép, GoPro kamera,
munkáskesztyű és hasonlók. A polipkonzerveket és a söröket majd
megvesszük Spanyolországban, ha
sikerül a fedélzetre lépnünk. Pálinkát vittünk itthonról.
Terveim szerint hajónaplószerűen beszámolok majd a több ezer
mérföldes útról. Egyelőre úgy
tűnik, hogy az első megállónk Szicíliában lesz, ami körülbelül öt
napig tartó, éjjeli és nappali folyamatos tengeri vitorlázást jelent. Ezután
ismét
internetközelbe
kerülünk. Útközben, régmúlt korok
felfedezőihez hasonlóan, lejegyzem
az élményeimet, amelyeket Tibi borítékolhatóan nagyszerű fotóival fogunk majd illusztrálni.
Horgonyt fel!
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Emberhátrányban két gólt hozott be az OSK

Szerkeszti:FarczádiAttila

Nagyot küzdött a Sepsi OSK a
Konstancai Viitorul ellen a
labdarúgó 1. liga alsóházának
rangadóján. A tengerpartiak
egyhetes pihenő után azzal a
céllal érkeztek Sepsiszentgyörgyre, hogy bebiztosítsák
a bennmaradáshoz szükséges
pontokat, és ehhez kis hátszelet is kaptak a játékvezetőtől.
Nem
számoltak
azonban a szentgyörgyiek
buldogtermészetével.

Labdarúgó 1. liga, alsóház, 6. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Konstancai
Viitorul 3-3 (1-2)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Andrei Antonie (Bukarest) – Vlad Bârleanu (Bukarest), Adrian Vornicu (Jászvásár). Tartalék: Ionuţ Coza
(Cernica). Ellenőr: Cristian Nica (Ploieşti).
Gólszerzők: Fülöp Loránd (42.), Vaşvari (64. – büntetőből), Šafranko (86.), illetve
Iancu (10. – büntetőből), Ghiţă (17.), Matei (58.).
Sárga lap: Carnat (11.), Bouhenna (32.), Vaşvari (51.), illetve Boboc (36.), Artean (64.).
Kiállítva: Carnat (48.).
Sepsi OSK: Niczuly – Carnat, Bouhenna, Tincu, Fl. Ştefan, Vaşvari (64. Velev), C.
Popescu (32. Ştefănescu), Fülöp István (46. Achahbar), Kovács (79. Csiszér), Fülöp
Loránd, Karanović (46. Šafranko).
Viitorul: Căbuz – Boboc (56. Dussaut), Mladen, Ghiţă, Cr. Ganea, Ciobanu, Artean
(67. Iacob), Achim (58. De Nooijer), Iancu, Rivaldinho (67. L. Munteanu), Cr. Matei
(67. Chiţu).

Eredményjelző

Labdarúgó 1. liga, rájátszás:
* felsőház, 5. forduló: Medgyesi Gaz Metan – FC Botoşani 0-2;
* asóház, 6. forduló: Nagyszebeni Hermannstadt – Academica Clinceni 0-1, Chindia Târgovişte – Jászvásári CSM Politehnica 0-2, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
– Konstancai Viitorul 3-3.

Bálint Zsombor

Frissebben kezdték a mérkőzést
a vendégek, és a házigazdáknak
legalább húsz percükbe telt, hogy
ráébredjenek, nem Jászvásárral állnak szemben, hiszen ami elég volt
szerdán, a kupameccsen, az már
nem bizonyult megfelelőnek az agresszíven kitámadó Viitorul ellen.
Középpályán folyton amazok voltak elsők a labdánál, és az első helyzetek is Niczuly kapujánál alakultak
ki, ám a gólhoz kellett egy igen
könnyen megadott büntető is, hiszen Carnat felsőkarját úgy érte a
labda, hogy az ellenfele kevesebb
mint egy méterről fejelte rá. Hét
perccel később Ghiţă egy szöglet
után kettőre növelte a konstancai
előnyt.
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A játék addigi képe és a 0-2 alapján kevesen gondolták volna, hogy
itt még lehet keresni valamit, azonban az OSK lassan felvette az ellenfél ritmusát, és megjelentek a
kapujelenetek Căbuz kapuja előtt is.
A 42. percben pedig Fülöp Loránd
két védő satujából is bele tudott
piszkálni testvére, István szögletébe, hogy szépítsen.
A második félidőt azzal az elszántsággal kezdte az OSK, hogy
fordítani fog, ám egy újabb játékvezetői ítélet ismét megfogta a lendületét. Carnat megkapta a második
sárgáját egy sima szabálytalanság

Fotó: GSP

miatt (az elsőt a tizenegyesnél mutatta fel neki a játékvezető), és emberhátrányba került a házigazda.
Aztán ráadásul egy konstancai ellentámadás újabb gólt eredményezett. Tíz játékossal is sikerült
azonban egyenlíteniük a szentgyörgyieknek, és kis híja volt, hogy nem
nyerték meg a meccset. Előbb Vaşvari szépített a Šafranko elkaszálása
miatt megítélt tizenegyesből, majd
négy perccel a vége előtt a szlovák
csatár fejese az egyenlítést jelentette. Közben a 82. percben Fülöp
Lorándot feltaszították a tizenhatoson belül, de a második büntetőt

1. Kolozsvári CFR
2. Craiova
3. FCSB
4. Botoşani
5. Astra
6. Medgyes

1. Viitorul
2. Sepsi OSK
3. Clinceni
4. Voluntari
5. Jászvásár
6. Nagyszeben
7. Târgovişte
8. Dinamo
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Ranglista
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Alsóház
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2
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már nem fújta be Antonie játékvezető.
Ez volt az ötödik mérkőzése a
Sepsi OSK-nak két hét alatt, és a
folytatás is szombat–szerda–szombat ritmusban következik. Ilyen körülmények között immár másodjára
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27
25
25

31
24
23
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sikerült helytállni emberhátrányban.
Három idegenbeli találkozó következik Leo Grozavu csapata számára.
Szerdán Clinceni-ben, majd kétszer
Jászvásáron lép pályára: vasárnap a
bajnoki alsóházban, aztán a kupa
elődöntőjének visszavágóján.

Feljutást érhet a fegyelmezettség Huszonhét év után búcsúzott az élvonaltól a DVSC

a piros lap három büntetőpontot jelent, és pontegyenlőség esetén az a
csapat lesz előnyben, amelynek kevesebbszer mutatták fel a színes lapokat
a
játékvezetők.
A
gólkülönbség csupán a harmadik a
kritériumok sorában, míg negyedik
Bálint Zsombor
helyre a szerzett gólok számát sorolták.
Az igazgatótanács ugyanakkor
Mint ismeretes, az idén hármas
csoportokban rendezik a feljutást elhalasztotta a tornák szabályzatáeldöntő tornákat, ezek győztesei nak elfogadását, és felhatalmazta a
jutnak a harmadosztályba. A sport- sürgősségi bizottságot, hogy ezt
ági szövetség azonban nyitva ha- véglegesítse. Eddig ugyanis csak
gyott egy kiskaput a csoportok annyit lehet tudni, hogy a tornákat
második helyezettjei előtt is: augusztus 1-9-e között tartják, a
amennyiben maradnak betöltetlen rendezés módja ismeretlen. A sorhelyek a visszalépések miatt, azt solás csak a mérkőzések sorrendjéezek a csapatok elfoglalhatják. A ről döntött, ezen túl három változat
szövetség igazgatótanácsa most el- lehetséges. Az egyik, hogy a mecsfogadta, hogy miként állítják fel a cseket semleges pályán játsszák, a
sorrendet a csoportok második he- másik, hogy a három résztvevő
lyezettjei között. Az első kritérium egyikének az otthonában szervezik
a csoportban szerzett pontok száma, meg a tornát, míg a harmadik az
ezt azonban nem a gólkülönbség lenne, hogy minden csapat egy
követi, hanem a sportszerűségi meccset hazai pályán játszana,
pontszám. Egy kapott sárga lap egy, egyet pedig idegenben.
Maros megye képviselője (amennyiben nem sikerül
megszervezni
időben a rájátszást a 4. ligában, akkor ez a Nyárádtői Unirea lesz) a sorsolás
szerint a csoport második
és harmadik mérkőzésén
lesz érdekelt, miután ismeri a Sepsi OSK II és
Szeben megye bajnoka
közötti eredményt. A harmadik változat elfogadása
esetén Maros képviselője
hazai pályán kezdene
Szeben megye bajnoka
ellen, majd Sepsiszentgyörgyön játszana az
OSK fiókcsapatával. A
Az a csapat lesz előnyben, amelynek kevesebbszer mu- meccsek
sorrendje a
tatták fel a színes lapokat a játékvezetők. A piros lap
másik
két
változat
esetéhárom, a sárga egy büntetőpontot jelent majd.
Fotó: Mirror ben sem változna.
A fegyelmezettség szintje
dönthet az idén arról, hogy
mely csapatok játszhatnak az
ősztől a labdarúgó 3. ligában
az osztályozón részt vevő klubok közül.

A Debrecen búcsúzik a magyar labdarúgó-bajnokság
élvonalától, miután az OTP
Bank Liga 33., utolsó fordulójában 1-1-es döntetlenre
játszott a vendég Pakssal,
amely ezzel bennmaradt. A
hétszeres bajnok, hatszoros
kupagyőztes DVSC 1993 óta
folyamatosan az első osztály
tagja volt.

A Debrecen mezőnyfölényével
telt a találkozó első negyedórája, a
Paks jól szervezett védelmével
szemben azonban komolyabb
helyzetet nem tudtak kialakítani a
hazaiak. A vendégek aztán teljesen
váratlanul vezetést szereztek, és a
folytatásban magabiztosan őrizték
előnyüket, kontratámadásaikkal
pedig többször is zavart okoztak a
Loki védelmében.
A szünet után is a DVSC birtokolta többet a labdát, mezőnyfölénye azonban helyzetekben nem
nyilvánult meg. A hazai esélyeket
egy óriási kapushiba hozta vissza,
a menteni igyekvő Rácz ugyanis
nem találta el a labdát, Trujic pedig
az üres kapuba gurított. A bennmaradáshoz a Debrecennek még egy
gólt szereznie kellett volna. A haj-

Fotó: MTI

rában mindent egy lapra feltéve rohamozott is a házigazda, de Ferenczi
lövése
–
már
a
hosszabbításban – a felső lécről a
gólvonalra pattant, így maradt a
döntetlen.
A lefújás után az elkeseredett
debreceni szurkolók a pályára rohantak, és számonkérték a játékosokon a gyenge teljesítményt,
többüket meglökték és megpróbálták lerángatni róluk a mezt.
A volt válogatott debreceni Tőzsér Dániel pályafutása utolsó
meccsét játszotta.

Jegyzőkönyv

Magyar labdarúgó NB I, 33. forduló: Debreceni VSC – Paksi FC 1-1 (0-1)
Debrecen, 9400 néző, vezette: Berke.
Gólszerzők: Trujic (75.), illetve Könyves (17.).
Sárga lap: Kundrák (25.), Kinyik (49.), Haris (69.), illetve Osváth (42.), Rácz (87.),
Balogh B. (90.).
DVSC: Kosicky – Kinyik, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi – Kusnyír (Garba, 80.),
Bényei (Milunovic, 46.) – Kundrák (Haris, 67.), Tőzsér, Szécsi (Trujic, 46.) – Adeniji.
Paksi FC: Rácz – Osváth, Szélpál, Gévay, Szabó J. – Windecker, Balogh B. –
Hahn (Böde, 60.), Bertus (Szakály D., 60.), Könyves (Haraszti, 79.) – Sajbán (Kulcsár, 53.).

Eredményjelző

Labdarúgó OTP Bank Liga, 33. forduló: ZTE FC – MOL Fehérvár FC 1-1, Diósgyőri VTK – Kisvárda Master Good 0-2, Újpest FC – Kaposvári Rákóczi FC 5-0,
Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-0, Puskás Akadémia FC – Budapest
Honvéd 2-1.

A bajnokság végeredménye

1. Ferencváros
33
23
7
3
58-24
76
2. Fehérvár FC
33
18
9
6
56-29
63
3. Puskás AFC
33
14
12
7
52-41
54
4. Mezőkövesd
33
14
8
11
42-31
50
5. Honvéd
33
12
8
13
36-44
44
6. Újpest
33
12
7
14
45-45
43
7. ZTE
33
11
10
12
51-44
43
8. Kisvárda
33
12
6
15
42-43
42
9. Diósgyőr
33
12
5
16
40-52
41
10. Paks
33
11
8
14
46-53
41
11. Debrecen
33
11
6
16
48-57
39
12. Kaposvár
33
4
2
27
27-80
14
A Ferencváros a Bajnokok Ligája-selejtezőben, a Fehérvár FC és a Puskás AFC
az Európa-liga-selejtezőben indulhat. A Debrecen és a Kaposvár kiesett.
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A Ferencváros indulhat a női Bajnokok Ligájában Grozav a Diósgyőrhöz szegődött

Az FTC-Telekom labdarúgócsapata indulhat a női Bajnokok Ligájában, mivel az MTK Hungária
elleni párharcát lezáró harmadik
felvonáson házigazdaként 2-1-re
győzött múlt csütörtökön.
A Kocsis Sándor Sportközpontban rendezett mérkőzésen az aktívabban kezdő MTK Németh
Loretta révén az 5. percben vezetést
szerzett.
A félidő közepén magára találó
népligetiek azonban a szünetig fordítottak: a 33. percben Szabó Viktória egyenlített, az első félidő
ráadásában pedig egy szöglet utáni
kavarodás végén Nagy Ágnes öngóljával átvette a vezetést a Ferencváros.
A második játékrészben
több helyzet adódott mindkét
kapu előtt, de az eredmény
nem változott. Ezzel a Ferencváros 2-1-re nyerte meg az
egyik fél második győzelméig
tartó párharcot, és az előző
idényhez hasonlóan magyar
részről a férfi és a női BL-ben
is a népligeti klub indulhat.
A magyar szövetség határozata értelmében a Simple Ligában nem hirdettek bajnokot,
így a BL-részvételért a zárótabella első két helyezettje a bajnoki döntővel megegyező
forgatókönyv szerint játszott.

Fotó: MTI

Jakabfi Zsanett sorozatban negyedszer nyerte meg a Bundesligát
a Wolfsburggal
Jakabfi Zsanett sorozatban negyedszer nyerte
meg a Wolfsburggal a
német női labdarúgó-bajnokságot. A 30 éves Jakabfi Zsanett 2009 óta
erősíti a Wolfsburg együttesét, amellyel amellett,
hogy kétszer nyert Bajnokok Ligáját, immáron
hatszoros Bundesliga-bajnok. Szerződését nemrég
2021-ig meghosszabbítotFotó: MTI ták.

Székely Kincső Borgóprundon folytatja

A következő idényben is a Beszterce-Naszód me- a 12 csapatos rangsorban, a március 15-ére tervezett
gyei Borgóprund első ligás csapatábana focizik a nyá- tavaszi start azonban a járvány miatt elmaradt. Kincső
rádszentmártoni Székely Kincső.
az U17 válogatott tagjaként nyolcszor lépett pályára,
A 17 éves játékossal egy évre újabb szerződést írt idén kijutottak az Euro 2020 elit tornájára, amelyet aualá a klub.
gusztusban tartanak meg Magyarországon. Itt a román
– Nagyon jól érzem magam itt, azért döntöttem úgy, válogatott a házigazdák mellett Izlanddal és Oroszorhogy Borgóprundon maraszággal küzd a továbbjutádok, mert a lányok és a stáb
sért.
is eredményeket szeretne.
Székely Kincsővel egy
Úgy vélem, jó a keretünk,
időben egy marosvásárhelyi
így ebben az évben nemcsak
testvérpár is aláírt a Heniu
a Románia-kupát célozzuk
csapatához: Boroș Alina és
meg, a bajnokság megnyeréPaula Mădălina tíz évig az
séért is harcba szállhatunk”
ASA-nál futballoztak, és
– nyilatkozta az aláírás után
tagjai voltak az U15-ös,
a nyárádmenti lány.
U17-es és U19-es országos
Székely Kincső a Marosnői válogatottnak.
vásárhelyi Ladies csapatáA Borgóprundi Heniu SK
ban kezdte a focizást, majd
1938-ban alakult, 2013-ban
2017–2019 között a Kolozscsatlakozott az UEFA női
vári Olimpia keretének volt
labdarúgás-fejlesztési proa tagja, az első évben harmajektjéhez, s az első osztályos
dik, a második évben első
felnőtt női csapat mellett az
helyen végzett csapata az ifutánpótlásképzésre is nagy
júsági bajnokságban, de a
hagsúlyt fektet, valamint a
bajnok felnőttcsapatban is
Reális, nem virtuális foci
szóhoz jutott. A tavaly ősztől
projekt híve, a klub számára
a Borgóprundi Heniu csapaa futball a fiatalok nevelésétában kergeti a lasztit, az
nek és társadalmi integrácielső ligás női csapat az őszi
ójának egyik eszköze.
bajnokságot a 6. helyen zárta Fotó: az ACS Heniu közösségi oldala
(GRL)

Röviden

júniusának végéig meghosszabbítja az FC Barcelona
labdarúgócsapata. Lapértesülések szerint a katalán ala* Angol bajnok a Liverpool labdarúgócsapata. A kulat egy plusz egyéves kontraktusban állapodott meg
Mersey-parti klub 30 év szünet után hódította el újra a az argentin csapatkapitánnyal, aki – ha akarja – bármetrófeát, amely története 19. bajnoki címe. A Premier lyik bajnoki szezon végeztével elhagyhatja a
League 1992 óta íródó történetében még egyszer sem klubot.
* Végleg megszerezte Olekszandr Zubkov játékjotudott diadalmaskodni az együttes.
gát
a magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapata. A
* Lionel Messi jövő nyáron lejáró szerződését 2023
23 éves ukrán szélsőt tavaly nyáron a Sahtar Donyecktől igazolták le. A most zárult
idényben kölcsönjátékosként szerepelt, 10
gólt szerzett, és 12 gólpasszt is adott.
* Külső térdszalagszakadást szenvedett
Vida Máté a Rózsahegy otthonában 3-0-ra
elveszített kupaelődöntő-visszavágón. A
Dunaszerdahely 24 éves magyar középpályására legalább fél év kihagyás vár.
* Autójával kétszáz méteres mélységbe
zuhant Henrique, a brazil Cruzeiro futballistája. Csodával határos módon kisebb
karcolásokkal megúszta az esetet. A 35
éves középpályást tűzoltók mentették ki
szorult helyzetéből, és sokkos állapotban
szállítottak kórházba. Henrique nem tudott
Az angol Premier Liga 1992 óta íródó történelmében még nem volt bajnok a Livermagyarázattal szolgálni, hogy mi történt
pool, így a körülményeket is tekintetbe véve kétszeresen rendkívüli a most elnyert
vele a hegyi úton.
cím. Fotó: Union Journal

Tovább építi csapatát a következő szezonra a DVTK: Hegedűs János
után júliustól a 31-szeres román válogatott Gheorghe Grozav is a
DVTK-ban folytatja pályafutását – olvasható a klub hivatalos honlapján.
„Magyarországon folytatom a pályafutásom, mert a bajnokság egyre
jobb, mindenki láthatja, mennyit fejlődtek a körülmények az elmúlt
években – mondta el a DVTK második nyári szerzeménye, Gheorghe
Grozav. – Feczkó Tamás régóta érdeklődött, hogy lenne-e kedvem Diósgyőrbe igazolni, és számomra rendkívül fontos, hogy egy kiváló vezetőedző velem akar dolgozni. A DVTK jó csapat, sok jó játékos alkotja
a keretet, az egymás elleni mérkőzéseken pedig megtapasztaltam, milyen erőt ad a közönség. Rendre kemény meccseket játszottam a DVTK
ellen, nem is sikerült soha betalálni ellenük, és ez most már egy ideig
így is marad. Mindenekelőtt játszani szeretnék, méghozzá a csapat hasznos tagjaként. Az eredményeket pedig majd meglátjuk, bízom benne,
minél előrébb végzünk. Számomra legfontosabb a csapat eredményessége, a góljaim száma csak ezt követi. Szombaton a DVTK és a Kisvárda egymás ellen játszik, minden jót kívánok egykori csapatomnak,
de számomra most már a Diósgyőr az első.”
„Gheorghe Grozav személyében kreatív, gólerős és tapasztalt labdarúgót igazoltunk – tette hozzá Benczés Miklós, a DVTK sportigazgatója.
– Nagyon fontos lesz, hogy nem csak gólokkal, hanem gólpasszokkal
is segítheti majd a csapatot, hiszen ez a korábbi klubjaiban is jellemző
volt rá. A koronavírus-járvány miatt elrendelt szünet után sajnos a gólszerzés nem volt erősségünk, ezért a szakmai stáb részéről is fontos
kérés volt, hogy egy támadóval erősítsük meg a keretet. Sok sikert kívánok neki Diósgyőrben!”
A 31-szereres román válogatott Gheorghe Grozav az elmúlt két szezonban 37 mérkőzésen lépett pályára a magyar élvonalban, 12 góljával
pedig alaposan hozzájárult a Kisvárda teljesítményéhez.
Gheorghe Grozav szülővárosában, a Gyulafehérvári Unirea csapatában lett labdarúgó, itt mutatkozott be a román élvonalban 2009-ben.
Két év után szerződtette a belga Standard Liège gárdája, majd a következő idényt kölcsönben a Kolozsvári Universitatea csapatánál töltötte,
2012. május 30-án pedig egy Svájc elleni barátságos mérkőzésen rögtön
győztes góllal debütált a felnőtt nemzeti tizenegyben. Nyáron leigazolta
a Petrolul Ploiești, ahol a román élvonal mellett az Európa-ligában is
fontos gólokat szerzett csapatában, így szerződéséből kivásárolta őt az
orosz Akhmat Grozny. Ismét kölcsönbe tért haza a Bukaresti Dinamóba
2015-ben, hogy aztán újra légiósnak álljon. A 183 centiméter magas
szélső ezúttal dél felé vette az irányt: Törökországban előbb a Karabükspor, majd a Bursaspor labdarúgója lett. 2018-ban ismét hazatért,
újra a Dinamo labdarúgója lett, ahonnan útja a magyar élvonalba, Kisvárdára vezetett.
Gheorghe Grozav a felkészülést már Diósgyőrben kezdi társaival.

Corriere dello Sport: 25 millió
euró Szoboszlai kivásárlási ára

Fotó: DVTK

Lassan véget ér a szezon, és felélénkülhet az érdeklődés az egyik legkeresettebb magyar játékos iránt.
Szoboszlai Dominik iránt többek között a Milan és a Lazio is érdeklődik, de a válogatott játékos korábban úgy fogalmazott, ezekkel a megkeresésekkel csak a szezon után kíván foglalkozni.
Sokáig azt sem lehetett tudni, vajon jelenlegi klubja, a Red Bull Salzburg mennyiért hajlandó megválni tőle. A Corriere dello Sport információi szerint a játékos kivásárlási ára 25 millió euró.
A 19 esztendős játékos az elmúlt hetekben remek formában játszik,
hiszen a járvány miatti kényszerszünetet követően hat bajnokin négy
gól és öt gólpassz fűződik a nevéhez.
Szoboszlai 2018 januárjában érkezett Salzburgba az FC Lieferingből,
és mostanra meghatározó embere lett az együttesnek. Eddig 57 meccsen
lépett pályára, ezeken 14 gólt szerzett és 19 gólpasszt adott. Többek
között az Európa-ligában és a Bajnokok Ligájában is pályára léphetett
a Salzburg játékosaként.

Szoboszlai Dominik a labdarúgó-Európa-ligában is bizonyított. Fotó: EPA
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A csapatsportok képviselőivel egyeztetett
a miniszter

Bálint Zsombor
A csapatjátékok sportági szövetségeinek vezetőivel találkozott
Ionuţ Stroe sportminiszter, hogy a
tevékenység újraindításának lehetőségeiről egyeztessen. Mint ismeretes, ezek a sportágak sínylik meg
leginkább a járványügyi korlátozásokat, hiszen még a mai napig sem
indíthatták újra az edzésmunkát,
ugyanis anyagi tekintetben egyikük sem képes azokat a drákói feltételeket teljesíteni, amelyekkel a
labdarúgó 1. liga újrakezdése például lehetségessé vált.
A találkozón a kosárlabda-, a
röplabda-, a vízilabda-, a rögbi- és
a jégkorongszövetségek képviselői
vettek részt.
Jelen volt a képviselőház illetékes szakbizottságának alelnöke,
Călin Matei is, aki a szervezett

sportra vonatkozó jogszabályok
módosítására és kiegészítésére, a
korlátozó intézkedések enyhítésére
vonatkozó javaslatokat ismertette.
A megbeszélés témája értelemszerűen azoknak az akadályoknak az
elhárítása volt, amelyek a csapatjátékok tevékenységét mind a mai
napig ellehetetlenítik.
A találkozót követően Ionuţ
Stroe elmondta: „Megoldást kerestünk a tevékenység – az edzések és
mérkőzések – újrakezdésére. Ezek
a csapatsportok nem rendelkeznek
a labdarúgás anyagi erejével, hogy
megengedhessenek
maguknak
többhetes zárt edzőtábort és többszörös tesztelést. Szerintem a
sportágak közül a világjárvány a
csapatjátékokat sújtotta leginkább,
tekintve a test-test elleni küzdelmet
feltételező jellegüket, és a viszonylag nagyszámú résztvevőt. A kor-

látozások enyhítésére vonatkozó
javaslatainkat, amelyekről most
egyeztettünk, a napokban megvitatjuk az egészségügyi minisztérium
és
az
országos
közegészségügyi intézet szakembereivel is. Azt javasoltam a szövetségeknek, hogy egészítsék ki az
egészségügyi és sportminisztériumok leendő közös rendeletét saját
normákkal, amelyek részletezik a
betartandó szabályokat. Minisztériumként mindenben igyekszünk a
segítségükre lenni: egyrészt közvetlen támogatással, másrészt az
anyagi forrásokhoz való hozzáférés megkönnyítésével”.
A részt vevő szövetségek mind
lezárták a 2019–2020-as bajnoki
idényt, és az új bajnokság előkészítésén munkálkodnak, amely szeptember–októberben rajtolhat.
Dán tudósok egyébként egy
olyan kutatás eredményeit tették
közzé, amely a csapatjátékokat
aszerint osztályozza, hogy mekkora a koronavírusos megfertőződés
veszélye.
Eszerint
a
legkevesebb veszélyt a vízilabda
hordozza, ahol a klórral fertőtlenített víz alá merülések megakadályozzák a vírus terjedését, míg a
legnagyobb veszély a röplabda
esetében áll fenn, ahol nincs ugyan
fizikai kontaktus, de az ellenfelek
szinte folyamatos jelleggel egymással szemben helyezkednek el,
néhány centiméterre, még ha a háló
két oldalán is.

Bekerült a második
álomcsapatba Hanga Ádám

Hanga Ádám bekerült a spanyol
második
kosárlabda-bajnokság
számú álomcsapatába. Az edzők és
újságírók idén is összeállították az
ACB Liga legjobbjainak a névsorát,
és a 31 éves magyar légiós a második ötösben kapott helyet. Az eddigi
25 mérkőzésen átlagosan 7,4 pontot, 3,7 lepattanót és 4,2 gólpasszt
gyűjtött.
A liga honlapja szerint a pontva-
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dászat legjobbja Hanga klubtársa, a
montenegrói származású, de spanyol válogatott Nikola Mirotic lett,
aki korábban hat szezont töltött az
NBA-ben.
A katalánok négy győzelemmel
és egy vereséggel bejutottak a bajnokság 12 csapatos, zárt kapus valenciai végjátékának elődöntőjébe.
Ott 17 órától a Burgos vár rájuk, a
döntőt jövő kedden rendezik.

Motorhome-ok helyett sátrak
a Forma–1-ben

Fotó: Sport365

A világ legnagyobb online edzése
Fotó: Baschet.ro

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a világ legnagyobb
online
edzését
szervezte a sport és az olimpizmus keddi ünnepnapján.

A NOB élő, Instagramon és az
Olympic Channelen elérhető, számos olimpikont felvonultató tréninggel készült a június 23-i
világnapra. Amióta a koronavírusjárvány otthon maradásra kényszerítette a világot, és a tokiói
játékokat el kellett halasztani, több
mint 50 ország közel ötezer olimpiai sportolója vett részt a NOB
#StayStrong, #StayActive és
#StayHealthy
kampányában,
amelynek keretében napi edzéseket
tartottak, tippeket és trükköket osztottak meg az egészség megőrzése
érdekében, az ép testben ép lélek
jelmondat jegyében. A különböző
digitális anyagok 243 millió emberhez jutottak el, a 2020-as olimpiai világnap pedig új szintre
emelte a kampányt – olvasható a
Magyar Olimpiai Bizottság (MOB)
honlapján.
„Az olimpiai világnap ünneplése
merőben eltért az előző évekétől,
ugyanakkor üzenetünk, miszerint a
sport ereje reménnyel és optimizmussal tölt el mindenkit, még fontosabb. A sport erejét az
elhalasztott 2020-as tokiói olimpiai

Fotó: Getty

játékok előkészítésére, az emberiség szolidaritásának és ellenállásának
megnyilvánulására
használtuk” – idézte az olimpia.hu
oldal Thomas Bach NOB-elnököt.
A programok népszerűsítésében
az egész olimpiai mozgalom részt
vett, a NOB és partnerei, beleértve
a tokiói, pekingi, párizsi és Los Angeles-i szervezőbizottságokat, a
nemzetközi szövetségeket és a

szerződött közvetítőket, mind arra
buzdítottak, hogy minél többen vegyenek részt a virtuális edzésen.
Az olimpiai világnapot 1948ban ünnepelték először a modern
kori olimpiai mozgalom 1894. június 23-i születésére emlékezve. A
cél az, hogy kortól, nemtől vagy
fittségtől függetlenül mindenki
sportoljon, és részesévé váljon az
olimpiai értékeknek. „Egy csónakban evezünk. A globális koronavírus-járvány miatt mindannyiunkat
nagy bizonytalanság vesz körül a
jövőt illetően – mondta Thomas
Bach, hozzátéve, hogy a nehéz
időkben különösen szükség van az
olimpiai értékekre, a barátságra, a
tiszteletre és szolidaritásra. – Az
olimpiai láng a fény annak a sötét
alagútnak a végén, amelyen most
haladunk át. Ezt az üzenetet közvetítjük az olimpiai világnapon. Maradjatok erősek, aktívak és
egészségesek! Az olimpia szellemében kívánok mindenkinek csodálatos
2020-as
olimpiai
világnapot” – zárta üzenetét a
NOB első embere.

Jövő tavasszal lehet döntés arról,
hogy lesz-e olimpia

Tokió kormányzója bizonytalan abban a tekintetben, hogy a jövő évre
halasztott olimpiát karanténidőszak, illetve nemzetközi
utazási
egyezmény nélkül meg
lehet-e rendezni. Koike
Juriko a Financial Timesnak azt mondta, a versenyzők, a hivatalos személyek és a szurkolók szabad mozgásának
biztosítása a legfontosabb az olimpia és a paralimpia megrendezéséhez. A kormányzó kiemelte: a játékok megrendezésének előfeltétele, hogy a világ minden tájáról érkezhessenek emberek
Japánba. Jelenleg azonban 111 országból tilos a beutazás a koronavírus-járvány miatt.
A 2021-re halasztott olimpia július 23-án kezdődik, és augusztus
8-ig tart majd, míg a paralimpia augusztus 24-e és szeptember 5e között zajlik majd.

Teljesen átalakul a paddock képe
a 2020-as szezon első versenyein,
az új egészségügyi protokoll értelmében ugyanis a csapatok nem állítják
fel
jól
megszokott
motorhome-jaikat; azok helyét sátrak és napernyők veszik át.
A helyszínen megjelenők létszámának korlátozására irányuló lépések részeként a Forma–1 vezetői
megegyeztek a csapatokkal abban,
hogy 2020-ban mellőzik az európai
helyszíneken évek óta felbukkanó
motorhome-okat, mivel azok szállítása valamint felépítése, illetve lebontása nagyszámú munkaerőt
igényelne.
A motorhome-ok – valamint a
garázsok közeléből szintén „eltávolított” teherautók – hiányában a csapattagoknak sokkal több helyük
lesz a munkavégzésre, miközben a
távolságtartással kapcsolatos szigorú szabályokat is könnyebben be
tudják majd tartani, jelentette az M4
Sport.
A garázsok mögé az eddig megszokott hipermodern egységek és a
kamionok helyére az alakulatok
idén sátrakat és napernyőket telepítenek majd, alapjaiban változik

Fotó: XPB

tehát meg a paddock képe a 2020as évben.
Arról, hogyan birkózik meg egy
csapat ezekkel a kihívásokkal, a
Mercedes logisztikai vezetője, Karl
Fanson nyilatkozott az újrakezdés
előtt. „Most minden más lesz, mint
amit eddig megszoktunk az európai
versenyek esetében – kezdte. – Az
F1-gyel együttműködve sikerült elérnünk, hogy a teherautókat a garázsoktól távolabb parkoltassuk, és
azok mögé a saját sátrainkat, napernyőinket állítsuk fel. Így több helyünk lesz, és könnyebben
tarthatjuk a távolságot” – mondta.
Azt is elmagyarázta, hogyan veszik át az egyes „szállítmányokat”
a különböző partnerektől most,
hogy az egyes csoportok között is
minimalizálni kell az érintkezést.
„Az üzemanyagot általában a garázsunkba szokták szállítani, a gumikért pedig a saját embereinket
küldjük a Pirellihez. Most viszont
lesz egy tárolópont az üzemanyag
és a gumik számára is. Az embereink elmennek a gumikért, a használtakat meg visszaviszik, a Pirelli
pedig összeszedi őket” – magyarázta.

A Renault nem kivételez Oconnal

A Renault ugyanolyan szorosan együttműködik Daniel Ricciardóval a 2020-as szezonban, mint tavaly, bár az ausztrál már a szezon
kezdete előtt bejelentette, hogy távozik a csapattól, és a McLarennél
folytatja. A francia csapat jelezte, Ricciardónak nem kell attól tartania, hogy mérnökeik esetleg „eltitkolják” előle az új fejlesztéseiket,
és azokat csak az istállónál maradó csapattárs kapja meg. „Nem lesz
kivételezés Esteban és Daniel között, mert a csapatunknak nem ilyen
a felfogása. Ezenfelül a kivételezés szükségtelen is: legyünk őszinték, nem a bajnokságért harcolunk” – hangzik a Renault hivatalos
álláspontja.
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Új lehetőségek, kimerülő pénzforrások, uniós adóterhek

Az Európai Unió költségvetésének fontos összetevői a kohéziós alapok és a mezőgazdasági támogatás. A 2021–2027-es
ciklus előkészítésénél szó esett más prioritásokról, mint az ITszektor vagy a fenntartható fejlődés, amelyek kiépítésére,
működtetésére további pénzforrásokra van szükség, ezért kevesebb marad az egészségügyi és a szociális szektorra. Winkler
Gyula európai parlamenti képviselővel arról beszélgettünk,
hogy miként lehet egyeztetni ezeket a követelményeket a
költségvetés összeállításakor, és egyáltalán milyen jövedelemforrásokkal rendelkezik az Európai Unió.

Vajda György

– Korábban arról is szó volt,
hogy folyamatban vannak a tárgyalások az Európai Unió költségvetésének kialakításáról,
hiszen minden állam a maga érdeke szerint lobbizik, és nehéz
egyeztetni az elképzeléseket. Milyen javaslatokkal állt elő Románia, miben kért hangsúlyozottabb támogatást az uniótól?
– Közpolitika szintjén Románia
képviselete az Európa Tanácsban ragaszkodik a klasszikus politikákhoz.
Szükségünk van a kohéziós alapokra és a közös agrárpolitikára,
mivel országunkban folytatni kell az
infrastrukturális beruházásokat, a
mezőgazdaság fejlesztésre szorul,
így az előző ciklusban kialakított
költségvetés szinten tartását vagy az
alapok növelését szorgalmazzuk.
Nem teljesen világos, hogy az EU
által megfogalmazott új prioritásokban merre akar lépni Románia. Itt
beszélnünk kell az IT-szektorról, a
kutatásról, az energetikáról, a megújuló energiaforrások kiaknázásáról,
mindezekben az ország gazdasági
szempontok szerint óriási potenciállal rendelkezik. Ha a megújuló energiákra gondolok, megemlíthetem
Erdély változatos földrajzi adottságait, ha a számítástechnikára, ebben
Kolozsvár az ország második legnagyobb IT-központja, ahol nyilván jelentős magyar gazdasági szereplők
is vannak. A következő hónapokban
ki kell dolgozni az ezekre vonatkozó
stratégiát. A klímaváltozás, a zöldpolitikák megvalósítása terén rengeteg lehetőség van. Az elmúlt három
hónap igazolta, hogy szükséges kiépíteni a digitális szolgáltatásokat az
ügyintézés, az oktatás, a közigazgatás, politika, a kereskedelem és sok
más területen. A kényszerhelyzetben
megtett lépéseket rendszerezni kellene. És arra is vigyáznunk kell,
hogy senki ne maradjon le a digitális
rendszer által kínált lehetőségekről.
Mindezekre választ kell adjon az
említett stratégia, amelynek a megvalósítását a jövőben támogatja az
unió.
– Az EU költségvetése nem foglalkozik jóléti transzferekkel
(például munkanélküli-segélyekkel), egészségi biztosítással
vagy például olyan közjavakkal,
mint a védelem. Miként lehet
ezeket az ágazatokat megerősíteni?
– Az Európai Unió azzal tud foglalkozni, amire kiterjed a hatásköre.
A szociális támogatás és a munkaügyi intézkedések tagállami hatáskörök. Az Európai Unió a szociális
pillér terén ki akarja alakítani az
összehangoltabb szociális politikát,
azonban továbbra is vitatott, hogy
jó-e vagy rossz ilyen téren közös
döntéseket hozni, követelményeket
felállítani. Gondoljunk az alanyi
jogon járó minimális jövedelem
megszabására. Dönthet róla az unió,
a tagállamok fölött? Létezik közös
kereskedelmi politika, de nem létezik a munkanélküliség kezelését
célzó közös politika az unióban. A
kormányok szuverének ezen a téren.
Emlékezzünk vissza, hogy a Brexit
kapcsán milyen nagy vita kerekedett
az unión belüli szabad mozgás jogáról. A szabad mozgás ugyebár alapvető uniós jog. A szociális

támogatáshoz való jog a tagállamok
hatásköre. Ez azt jelenti, hogy az
előbbi alapján bárki szabadon mehet
az unión belül bármely tagországba,
és ott igénybe veheti az adott ország
szociális szolgáltatásait, úgy, hogy
előzőleg nem járult hozzá a saját
adóival. Akkor mikortól számítható
ez a jog, amikor igénybe vette az ottani szolgáltatásokat, és a másik országban kitermelt keresetéből
hozzájárul az alaphoz, vagy a szülőhazájából származó összegből törlesztik az ottani szociális biztosítást?
– Ezek a kérdések az utóbbi időben aktuálissá váltak, hiszen a
koronavírus-járvány idején kiderült, hogy a nem állandó lakhellyel rendelkező vendégmunkások milyen jelentősen
hozzájárultak egy adott ország
nemzetgazdaságának a fenntartásához.
– Minden előnynek megvan az
ára is. Romániában – természetesen
a romániai magyar közösségből
származó fiataloknak is – a szabad
mozgás joga esélyt jelentett a munkavállalóknak keresetük gyarapításához. Ugyanakkor ez a mozgás
károsan hatott a munkaerő- és az ún.
agyelszívásra. Ezen a téren hátrányosan érintette az országot a kivándorlás. Nagyon sok tehetséges fiatal
elvándorolt, munkájukkal, tudásukkal, tehetségükkel nem a mi gazdaságunkat erősítik. Ezért is vitatott
kérdés, hogy akarunk-e szociális
kompetenciákat átruházni Brüszszelre vagy sem. Legyen európai
standard a munkanélküliségi támogatások esetében? Nem tudom, lehetséges-e ezt ma kivitelezni,
amikor még mindig nagyok a gazdasági különbségek az unió tagállamai között.
– Többször megfogalmazódott
az EU tagországain belül, így
nálunk is, hogy a pályázatok elbírálása, elszámolása (főleg az
agrár jellegűek és a vidékfejlesztésre szánt kiírások) túl bonyolult, nagy a bürokrácia.
Tesznek-e azért az EU bürokratái, hogy a következő ciklusban
leegyszerűsítsék ezt a folyamatot?
– 2014-től beindult egy folyamat,
amelynek célja csökkenteni a
brüsszeli bürokráciát. Sajnos, ez
nem látszik a bukaresti perspektívából, mert az elmúlt hét évben inkább
növekedett a bürokrácia, mintsem
csökkent. Világosan ki kell mondani, hogy a pályázatok elbírálásakor kisebb mértékben van szó
brüsszeli megkötésekről, mint inkább a bukaresti, túlközpontosított
bürokrácia követelményeinek teljesítéséről. Nem Brüsszelből kérik,
hogy egy polgármester alá kell írja
a 280 oldalas pályázat minden lapját, vagy azt, hogy 14 féle engedélyt
és sok más egyéb jóváhagyást kell
kérni a tervek kivitelezéséhez. Az
RMDSZ mindenkori célkitűzése a
decentralizáció volt. Hogy mikor
ébrednek rá a bukaresti bürokraták,
hogy mindez a fejlődés akadálya,
nem tudni. Remélem, hogy ebben
sikeresek leszünk, de ez egy olyan
harc, aminek a színtere Bukarest, és
nem Brüsszel. Ugyanakkor beszélnünk kell a közigazgatási kapacitásról is. Több helyen láthatjuk, hogy
hiányzik a hozzáértés. Magyarul:
nincs elég szakképesített személy a
pályázatírásra, a felülvizsgálatra. az

rendszerint nem működik.
Lehet szó arról, hogy
olyan szennyező anyagok
esetében, amelyeket továbbra is használunk, az
így előállított termék árában jelenik meg az adóteher,
vagy
bizonyos
intézkedésekkel csökkentjük a használatát. Például
Németországban a pillepalackok visszaválthatók,
20-35 eurócentet is adnak
értük az üzletekben. Ez is
egy módszer arra, hogy az
előállításukat korlátozzuk.
Ha ezt Romániában is bevezetik, lehet, hogy ösztönözni
fogja
a
csomagolóeszközöket újrahasznosító ipar kiépítését, működtetését, és így
kevesebbet adózunk. Ez
az ún. körkörös gazdaság
Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)
működtetését feltételezi,
elbírálásra. Romániában a pályáza- ami azt jelenti, hogy a használt tertok elbírálását követő óvások elem- mék vagy hulladék újrahasznosízése is egy új szakma. Így tásra visszakerül az előállítóhoz, és
hónapokig el lehet húzni a folyama- ezáltal csökken az erre kivetett adó.
tot. Ehhez nyilvánvalóan hozzájárul Az ilyen rendszerek jól megszervea korrupció is. Mindezek jelentősen zett működése jelentős gazdasági
hátráltatják a gazdasági hatékony- hozadékkal járhat.
ságunkat. Nem vagyok túl opti– A közös költségvetés kialakítámista, hogy ezen belátható időn
sánál a befizetéseknél figyebelül változtatni lehetne, mert Bukalembe veszik, hogy melyik
restnek jelenleg nagyon fontos a
országot milyen mértékben érinközpontosított rendszer fenntartása.
tette a világjárvány, és ennek
A digitalizáció hozhatna változást
megfelelően valamiféle kedvezezen a téren. Mindemellett azonban
ményben részesítik az adott álmeg kellene érteni ennek a folyalamot?
matnak a jelentőségét. Sajnos, to–
A helyreállítási csomag részevábbra is vannak fenntartásaim. Az
ként
összeállítottak egy ún. allokáegyik romániai városházán történt,
hogy valamely közigazgatási ügyin- ciós táblázatot, amely egy prioritási
tézésért sorszámot foglaltak az inter- lista. Ennek felállításánál figyeneten, de ezt személyesen kellett lembe vették a koronavírus okozta
kivenni a közönségszolgálati fülké- válság hatását is, így Olaszország és
Spanyolország mint a legérintettebb
ből... ami igencsak furcsa.
országok kapják a nagyobb támoga– Honnan veszi az EU a jövedetást. Romániában nemrég nyilválemforrást? Befizetések esetén nosságra hozták 2020 első
ki van téve a tagállamok befize- évharmadának gazdasági mutatóit,
tési szándékának, ezért tartósan az adatok szerint 2,5%-os a gazdafennálló különbségek vannak a sági növekedés. Ez jó eredmény, de
közös költségvetésbe való nettó mégsem vagyok túlzottan optimista,
befizetések terén. Kiegyensúlyo- nem hiszem, hogy rövidesen kilábazódik-e ez valamiképpen az új lunk a válságból. Augusztusban fogciklusban, vagy marad a koráb- juk tudni, hogy mit jelentett a
ban alkalmazott befizetési rend- második évharmad gazdasági kieszer?
sése, amikor a járvány miatt idősza– Az Európai Unió költségvetése kosan leállt az ipar. Visszatérve a
a tagállamok nemzeti jövedelmének kérdésre, nincs szó a befizetések
az 1,1%-a. Ennek 2027 után 2%-ra csökkentéséről, több pénzhez juthatkell emelkednie, mert 2028-tól fi- nak azok az államok, amelyeket
zetni kell a helyreállítási csomagra gazdaságilag jobban megviselt a járfelvett kölcsönöket. Ehhez kellenek vány.
az új, saját bevételi források. Ezek
– A vidéki polgármesterek türelolyan adók lesznek, amelyeket az
metlenül várják, hogy folytatódEurópai Unió vet ki, és kezeli az
jon a LEADER program, mivel
ebből származó bevételeket. Több
az ezen keresztül meghirdetett
elgondolás van. A szén-dioxid-kibopályázatoknak köszönhetően sicsátásra kivetett adó alkalmazásákerült olyan beruházásokat esznak kidolgozása folyamatban van.
közölni, amelyek hozzájárultak
Ugyanakkor szó esett a pénzügyi
a települések fejlesztéséhez,
tranzakcióra kivetendő adókról,
azonban több megírt, pozitívan
amiről tíz éve vitatkozunk, de még
elbírált pályázat finanszírozás
nem született döntés. Az egyszer
nélkül maradt. Mikorra várható
használatos műanyagra, a szenyaz újabb kiírás?
nyező anyagokra kivetendő adó is
–
2021-ben várhatóan nem hirdetszóba jöhet. Az EP tárgyal még a
nek
meg új pályázati kiírásokat,
globális vállalatokra kivetendő kümivel
elsősorban jóvá kell hagyni a
lönadókról, amelyek kihasználják a
nemzeti
stratégiai terveket, ki kell
belső piac előnyeit. Azért „sikamlós” a helyreállítási alap, mert még alakítani az irányító hatóságokat,
nem született törvényes megoldás az vagy újakat létrehozni, és meg kell
új forrásokra. Hét év van arra, hogy szabni a keretösszegeket, mindez
ezeket az új forrásokat megállapít- időigényes folyamat. Tudni kell,
suk és alkalmazzuk. Egyezség léte- hogy 2014-ben a Ponta-kormány
zik arról, hogy kellenek az új adók, megváltoztatta a romániai strukturáa nézeteltérések abból adódnak, lis alapok lehívásának rendszerét, új
hogy még nem tudni, miként hajtja hatóságokat, programokat hoztak
létre. Mindezeket saját kormányuk
be ezeket az unió.
(PSD),
érdekeinek megfelelően ala– Mennyire terhelik majd ezek
kították. Ezért akkor több mint kétaz adók az uniós állampolgároéves késéssel hirdették meg a
kat?
pályázatokat. Ez lett az egyik oka,
– Ez attól függ, hogy a tagorszá- hogy Romániának nem sikerült legok milyen módon építik be az adó- hívni teljes mértékben a kohéziós
nemeket saját költségvetéseikbe. alapokat a 2014-2017-es ciklusban.
Lehet olyan törvényt hozni, ami Egyelőre létezik a kormánynak egy
arról szól, hogy nem fogadható el a terve, amelyet januárban bemutatvégtermék árának a növelése, de ez tak, tárgyaltunk erről az európai ala-

pok miniszterével. Vannak programok, amelyeket folytatnak, de lesznek újdonságok is. Például
létrehoznak egy egészségügyi operatív programot. A struktúra marad,
de konkrétan arról, hogy ezt miként
működtetik, nem tudok nyilatkozni.
Az a zavaró, hogy kevés a társadalmi párbeszéd ezen a téren. Tárgyalni kellene politikailag a
parlamentben, szakmailag a megyékkel, az önkormányzatok szervezeteivel, a gazdasági szférával,
hogy a valós szükségletek alapján
közösen állapítsák meg, miként működtessék a rendszert, mire mennyi
pénzt szánjanak. Egyelőre a kormány nem hajlandó erre. Nyilván,
itt is megjelenik a decentralizáció és
a központosítás közötti harc, hiszen
minél több pénzt be akarnak tenni a
központosított programokba, így
azonban biztosak lehetünk, hogy nehézkes lesz a lehívás. Az lenne a jó,
ha minél több pénz jutna a regionális operatív programokra, amelyek
valóban a helyi igényeket veszik figyelembe, és egyszerűbben jutnak
majd hozzá az érdekeltek. Az
RMDSZ mindig azt javasolta, hogy
több pénz legyen a regionális operatív programokra, hiszen tudjuk jól,
hogy minden megye és település
szintjén léteznek olyan tervek – függetlenül attól, hogy útjavításról, az
ivóvíz- és csatornahálózat kiépítéséről, energetikai projektekről szólnak
–, amelyek azonnal megvalósíthatók
lennének, ha van rájuk pénzforrás.
Valóban több olyan megnyert pályázatról is tudunk, amely a finanszírozási fázisban akadt el pénzhiány
miatt, ezeket is folytatni kellene. Ott
van még a PSD-kormány által indítványozott, romániai költségvetésből
fedezett helyi fejlesztési program, a
PNDL. Kérdéses, hogy lesz-e elegendő pénz és politikai akarat arra,
hogy ezeket a programokat folytassák, illetve van-e technikai kapacitás, hogy áthelyezzék ezeket a
projekteket a saját költségvetési finanszírozásból az európai uniós támogatásba. Ez megoldást kínált az
azonnali intervencióra, amelyre 3
milliárd eurót bocsátott Románia
rendelkezésére az EU, a kohéziós
források átcsoportosítása révén. A
brüsszeli intézkedés arról szól, hogy
az ebből a forrásból finanszírozott
helyi fejlesztési projektekhez nem
kell önrész, nyilván a pénz elköltését szabályosan el kell számolni.
– Mikor tudjuk meg, hogy menynyi pénzből és miként gazdálkodunk a 2021 és 2027 közötti
időszakban? Konkrétan mire
számíthat Románia?
– Erre a kérdésre a választ július
végén tudjuk meg. Az EP és az EB
az Európa Tanáccsal együtt dolgozik a költségvetés véglegesítésén.
Vannak, akik azt szeretnék, hogy augusztusban, a parlamenti vakáció
idején folytassák a munkát. Elvileg
július végéig kell megegyezni európai szinten, ha ez megtörtént, van
esély arra, hogy szeptembertől decemberig a tagállamok ratifikálják a
helyreállítási csomagot. De az sem
kizárt, hogy nem lesz egyezség. Az
is megtörténhet, hogy párhuzamosan a tárgyalásokkal az EB kidolgozza a 2021-re vonatkozó átmeneti
tervet. Olyan átmeneti tervet kértünk az Európai Parlamentben,
amelyben többek között szerepeljen
az Erasmus, az oktatási és a Cosme
kutatási program is. Ha nem születik
egyezség 2021 végéig a költségvetésről, a programoknak működniük
kell. Bonyolult a folyamat. 2014ben és 2007-ben is késve fogadták
el az EU költségvetését. Minél nehezebb időket élünk, annál nagyobbak a tagállami ellentétek, érdekek,
és egyre nehezebb dönteni az EU
működésének legfontosabb területén, amely természetesen a közös
költségvetés.
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Putyin: a náci német haderő legyőzésében
döntő szerepe volt a Vörös Hadseregnek

Ki kell állni a történelmi igazság mellett, miszerint a hitleri és a vele szövetséges
haderő zömét a Vörös Hadsereg győzte le, és a nácizmus
elleni harc terhének nagy részét a szovjet nép viselte –
jelentette ki Vlagyimir Putyin
orosz elnök a náci Németország felett aratott győzelem
75. évfordulója alkalmából a
moszkvai Vörös téren rendezett katonai díszszemlén
szerdán.

Szavai szerint 1941-ben Németország és szövetségesei fegyveres
erejének több mint 80 százalékát
vonták össze a Szovjetunió ellen.
Mint mondta, a szovjet nép több
mint 600 ellenséges hadosztályt,
valamint az ellenséges repülőgépek, tankok és tüzérségi ágyúk 75
százalékát semmisítette meg. Ez „a
becsületes, semmivel el nem homályosított igazság a háborúról”,
amit meg kell védeni az elkövetkező nemzedékek számára – hangsúlyozta.
„A mai díszszemlét ennek a
szent igazságnak a tiszteletére rendeztük meg, a győztesek kiemelkedő nemzedéke számára, amely
meghatározta az egész második világháború kimenetelét” – mondta
az orosz elnök.
Putyin szerint elképzelhetetlen,
milyen lett volna a világ, ha nem
kel védelmére a Vörös Hadsereg,
amely „pótolhatatlan árat fizetett
Európa szabadságáért”. Az orosz
elnök egyúttal azt is hangsúlyozta,
hogy Moszkva nyitott a párbeszédre és az együttműködésre egy
közös biztonsági rendszer létrehozása érdekében, amelyre nagy
szüksége van a gyorsan változó világnak. Mint mondta, az országok
csak együtt tudják megvédeni a világot „az új, veszélyes fenyegetésektől”.
A díszszemlét eredetileg május
9-én, a német kapituláció évfordu-

lóján tartották volna meg, de Putyin a koronavírus-járvány miatt a
halasztás mellett döntött. Az eseményt végül a frontról visszatért
szovjet csapatok 1945. június 24én megtartott parádéjának 75. évfordulójára tűzték ki, és annak
ellenére is megtartották, hogy
Moszkvában más tömegrendezvényt még mindig nem szabad tartani.
A díszszemle alatt sem a felvonuló katonák, sem a díszvendégek
túlnyomó többsége nem viselt
maszkot, a tribünön pedig minden
hely foglalt volt. A meghívott veteránok, akik közül sokak életkora
meghaladta 90-et, az elmúlt hét
hetet karanténban töltötték, a
Kreml szóvivője szerint szanatóriumokban és üdülőkben.
A moszkvai belvárosban a főváros polgármestere, Szergej Szobjanyin előzetes kérése ellenére több
ezren gyűltek össze, hogy megtekintsék a haditechnika felvonultatását. Oroszországban a nap
folyamán idén – a járványhelyzet
miatt – csak 28 városban rendeztek
katonai parádét, több helyszínen
közönség nélkül.
A moszkvai parádét Putyin mellett a Független Államok Közössége (FÁK) öt másik tagállama, a
Georgiától önkényesen elszakadt
Abházia és Dél-Oszétia, továbbá
Szerbia, valamint Bosznia és Hercegovina elnöke tekintette meg. A
Vörös téren Oroszországé mellett
13 másik állam – köztük Kína,
India, Szerbia és Mongólia – díszegységei vonultak fel.
Az elmúlt hetekben a cseh, az
örmény, az azeri, a türkmén és a
horvát elnök különböző, de többnyire a járványhelyzettel összefüggésbe hozott okokból lemondta
megjelenését a díszszemlén. A kirgiz államfő elutazott ugyan
Moszkvába, de mivel az általa vezetett küldöttség két tagjánál
Covid-19-et diagnosztizáltak, a pa-

rádéra végül nem ment el. A volt
szovjet köztársaságok vezetői
közül a balti államok és Ukrajna
vezetői nem kaptak meghívást.
Moszkvában 14 ezer, az egész
országban pedig 64 ezer katona vonult fel. A Vörös téren 234 egységnyi haditechnikát mutatott be az
orosz haderő, közülük 24 típust
első alkalommal. A parádé idején
az orosz főváros felett 75 repülőgép és helikopter szállt el, 16 alakzatban.
A díszszemlét követően az államfők a Sándor-kertben megkoszorúzták az ismeretlen katona
sírját. Később Putyin a Kremlben a
magas rangú vendégek előtt a veteránok, az egység, valamint a
múlt- és jövőbeni győzelmek tiszteletére mondott pohárköszöntőt.
Hangsúlyozta, hogy Oroszország
mindig emlékezni fog azokra, akik
nem tértek vissza a háborúból.
„Bátor katonáink és a hátország
önfeláldozó dolgozóinak hőstette
fontos és elidegeníthetetlen része
országaink történelmének, amely
az igazságosság győzelmének felbecsülhetetlen értékű példája” –
hangoztatta Putyin, aki a továbbiakban magas állami kitüntetéseket
is átadott.
A leszármazottaknak a világháború résztvevőinek portréival való
felvonulását, az úgynevezett Halhatatlan Ezred tömegeket megmozgató
menetelését
a
járványhelyzet függvényében júliusra halasztották. Az ünneplést az
orosz városokban tűzijáték zárja
majd.
A VCIOM állami közvéleménykutató intézet kedden ismertetett
felmérése szerint az oroszok 95
százaléka a Szovjetunió világháborús győzelmét tartja hazája szempontjából
a
20.
század
legfontosabb eseményének. (MTI)
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ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz FÉRFI MUNKATÁRSAT a pékségbe
és NŐI MUNKATÁRSAT üzleteibe. Telefon: 0756-128-310 vagy 0756128-313. (64779-I)

MAROSMEGYEICÉGhollandiai munkapontra alkalmaz FESTŐKET. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. Érdeklődni a 0762-986-532-es telefonszámon. (64840-I)
TAKARÍTÓNŐT alkalmaz a KOVÁCS PÉKSÉG Marosszentgyörgyre. Tel. 0741-215-738. (64832-I)

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk teljes ellátással. Tel. 0744-624809. (64843)

FRISS ÚJSÁGOK
kaphatók július 1-jétől
SZOVÁTA központjában, a Fő úton. (sz.-I)

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

LAKÁS
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kárpátok sétányon. Tel. 0746-332392. (7921-I)

MINDENFÉLE
TETŐFEDÉST, szigetelést, kisebb
javításokat vállalunk és fateraszokat
készítünk. Tel. 0769-389-182, András. (7822-I)
KÚTÁSÁST vállalunk és kútgyűrűket
árulunk. Tel. 0765-385-595. (7873)

MEGEMLÉKEZÉS
Szemünkben könnyel, szívünkben
örök
bánattal
emlékezünk a drága jó
gyermekre,
testvérre,
unokára, jó rokonra és
barátra, az ákosfalvi NAGY
ATTILÁRA halálának első
évfordulóján.
Hirtelen távozása mély sebet
hagyott szívünkben. Amíg élt,
szerettük,
amíg
élünk,
siratjuk.
Összetört
szívű
családja. (mp.)

Fájó
szívvel
emlékezünk
június 29-ére. Már egy éve,
hogy a szeretett és szerető
feleség,
édesanya,
nagymama, dédi, id. MÓZES
ISTVÁNNÉ
szül.
ÉLTETŐ
KATALIN örökre lehunyta
szemét. Nagyon szeretünk,
nagyon
hiányzol.
Békés
nyugodalmat!
Gyászoló
családja. (7905-I)

Kegyelettel emlékezem drága
szüleimre:
június
29-én
BALLÓ PÁLRA halálának
harmadik, valamint december
1-jén
BALLÓ
MÁRIÁRA
halálának 11. évfordulóján.
Hozzátok
már
csak
a
temetőbe mehetek, virágot
csak
a
néma
sírotokra
tehetek. Minden értetek hulló
könnycsepp
nyugtassa
álmotokat. Elmentetek tőlünk,
mint a lenyugvó nap, de
szívünkben emléketek örökre
megmarad. Minden virág
beszél, mennyire szeretünk.
Sokszor utam a csendes
temetőbe vezet, hogy ott
csendben
beszélhessek
veletek, de a fájó szívem
feleletet nem kap, mert a
fekete föld tőletek eltakar. Egy
pillanat, és mindennek vége,
eltávoztatok a végtelenségbe.
Maradt a bánat és egy
csendes sírhalom, szívemben
az
örökös
fájdalom.
Pihenjetek csendesen a porló
hant alatt, én szomorúan
őrzöm
örök
álmotokat.
Vigaszom, hogy pihenni én is
oda térek, és az örök
hazámban újra együtt leszek
veletek, mert a halál után jön
az örök élet, ott majd ti vártok
rám, és én átölellek. Isten
nyugtasson
benneteket!
Emléküket őrzi leányuk, vejük,
unokájuk, unokavejük és két
dédunokájuk. (7897-I)
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Viseljmaszkot,
mert
megmentheti
azéleted!
Vigyázzarra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.
• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.
• a maszk színes oldala legyen
kívül.
• a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.
• a maszkot a gumifüllel rögzítsd a füledre.
• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.
• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füledről.
• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületektől.
• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.
• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázzarra,
hogyNE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.
• csupán a szájadat vagy az orrodat takard el.
• maradjon rés a maszk és az
arcod között.
• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.
• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.
• érintsd meg a maszk belső
felét.
• távolítsd el a maszkot, amikor beszélsz valakivel.
• hordd a maszkot az állad
alatt.
• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.
• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viseljmaszkot,
mutasdmeg,
hogyfelelősségteljesember
vagy!

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

