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Vidéken is igénylik a bölcsődét

Akadályok vannak, de remények is

A fejlődés kulcsa
a kutatásfejlesztés
és a digitalizáció

Nagyon fontosnak tartom a kutatás
támogatását, fellendítését. Egyelőre
azt látom, hogy más országokhoz viszonyítva nálunk nincsenek látványos
kutatási programok, pedig rengeteget
dolgoznak ezek az intézmények.

____________4.
Több mint
háromszázan
alkottak élőláncot

Koronkában befejezték az ingatlan kialakítását, de az őszi tanévkezdéskor itt még nem valószínű a kezdés

Pozitív visszhangok fogadták Cseke
Attila fejlesztési és közmunkálatügyi
miniszter azon márciusi bejelentését,
hogy a tárca új bölcsődeépítési országos programot indít az idén. A nagyvárosokban közismerten kevés a bölcsődei
hely, és nagy igény volna az új beruházásokra, de a nagyobb vidéki településekről is elmondható ugyanez. Az
anyaországi kormány már régen megelőzte a most készülő hazai programot,
néhány helyen abba a kezdeményezésbe kapcsolódtak bele a közösségek.

Gligor Róbert László

A minisztérium által bejelentett program számos önkormányzat problémájára megoldást jelentene, de kérdés, hogy a váltakozó kormányok
mennyire ragaszkodnak majd ennek fenntartásához, illetve további támogatásához, hiszen
számos országos programot láthatunk évtizedes
csöndben porosodni, csak azért, mert a következő kormányok elsőbbségi listáján már nem
szerepelt az illető elképzelés. Ilyen meggondolásból aggódik joggal Gyulakuta elöljárója is,
aki az elmúlt héten benyújtotta a dokumentciót
a legkisebb típusú bölcsőde igénylésére az Országos Beruházási Társaságnál.
Nem a gyermeklétszám jelenthet akadályt,
hiszen a község lakosságának egyharmada kis-

Fotó: Tóth József Attila

korú, hanem az, hogy az első lépésben bejelentett kétszáz bölcsődét hogyan és hová osztják
el, hiszen számszerűleg megyénként négy-öt
beruházás jutna, de a municípiumok valószínűleg elsőbbséget élveznek, hiszen ott érthetően
nagyobb az igény is – mondta el lapunknak
Varga József. Az általa vezetett községben is elkelne a bölcsőde, a napközi megléte ellenére is,
mert a lakossági foglalkoztatottság tekintetében
jól állnak, és a kisgyerekes édesanyák nagy
része hamarabb visszatérne dolgozni, ha volna
lehetősége kisgyerekét biztonságos körülmények között hagyni.
(Folytatás az 5. oldalon)

Egy év kihagyás után a hétvégén
ismét megszervezték Marosvásárhelyen a civil szervezetek hagyományos
vásárát, ami jó lehetőség arra, hogy a
városlakók megismerjék ezek tevékenységét, hiszen adott helyzetekben
létfontosságú az a segítség – elsősorban szociális téren –, amit a civil szervezetek nyújtani tudnak.

____________6.
Útbaigazítás az
egyetemi felvételik
labirintusában

A KMDSZ Előtér egy egyetemi tájékoztató program, amely elsősorban
azoknak szól, akik idén készülnek
egyetemre, és szeretnék megérteni a
felvételi menetét. Továbbá arra is lehetőséget ad, hogy az érdeklődők
megismerkedjenek a jövendőbeli
egyetemükkel, illetve diáktársaikkal.

____________10.

A román gordiuszi csomó

Mózes Edith

Amikor a hírt olvastam, a volt államelnök, Ion Iliescu jutott
eszembe, aki egy hasonló eset kapcsán cinikusan annyit mondott: „românul e şmecher”, vagyis bármilyen helyzetben feltalálja magát. Mai divatos szóhasználattal: jól tudja magát
menedzselni.
De miről is van szó? Arról, hogy egy közintézmány egy
egyetlen embert igénylő – természetesen közpénzekből jól megfizetett – állásból kettőt csinált, csak azért, mert ketten is igényelték, és peres úton el is nyerték.
A Román Vasúti Hatóságról van szó, ahol 2018-ban egy alkalmazottat elmozdítottak addigi állásából. A munkaszerződésében viszont az állt, hogy ebben az esetben a fentebb említett
vezető állásba kell őt áthelyezni. Ám azt a vezető tisztséget már
valaki betöltötte – ideiglenesen.
Csakhogy ahelyett, hogy az ideiglenes szerződést a cég felbontotta volna, és jogaiba helyezte volna azt, aki a munkaszerződése alapján erre jogosult volt, gondolt egy merészet és
nagyot, és egyetlen tollvonással véglegesítette az illetőt az ideiglenes osztályvezetői funkcióban. Közel tízezer lejes fizetéssel.
Rossz nyelvek szerint pártpolitikai meggondolásból.
Az eset nem maradt következmények nélkül. Az illető, akinek
a posztját a vállalat vezetősége az ideiglenesen kinevezett személynek adta, beperelte az intézményt, és megnyerte a pert.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 47 perckor,
lenyugszik
20 óra 51 perckor.
Az év 137. napja,
hátravan 228 nap.

Ma PASZKÁL, holnap
ALEXANDRA és ERIK napja.
IDŐJÁRÁS
Változóidő

Hőmérséklet:
max.190C
min. 90C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

36,7,8,25,13+1
14,5,31,21,7,37
3,36,9,41,11,24

NOROC PLUS: 281169

SUPER NOROC: 225311
NOROC: 5974440
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Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Újabb repülőjárat Marosvásárhelyre

A WizzAir légitársaság megnyitotta 43. légi bázisát Rómában, így júliustól 32 új repülőjáratot indít 19 országba a már
meglévő 25, Rómából induló járata mellett. Július 1-jétől
négy Airbus 321 neóval bonyolítják le az utasszállítást a
Róma-Fiumicino reptérről. Romániába Marosvásárhelyre,
Konstancára és Szatmárnémetibe lehet utazni. A meghirdetett új járatokra online már foglalhatók jegyek.

Kárpát-medencei színjátszó
és drámaíró tábor

Nem hivatásos színjátszók, drámaírók, drámaírásra vállalkozók számára kínál szakmai képzést
és tapasztalatcserét a brassói Mikó András Alapítvány és a békéscsabai Féling Színház Kulturális
Egyesület. A Kárpát-medencei Szórvány Színjátszó és Drámaíró Tábort augusztus 4–15. között
tartják a Brassó megyei Székelyzsomboron.

Nagy Székely Ildikó

A táborra harmadik alkalommal kerül sor. A több mint
tíz éve színházszakmai kapcsolatot ápoló Mikó András Alapítvány és a Féling Színház Kulturális Egyesület első alkalommal 2014-ben a vajdasági Bezdánban szervezett
színjátszó tábort a Kárpát-medencei érdeklődők számára,
majd 2019-ben Székelyzsomboron a színjátszás mellett a
drámaírásnak is teret biztosítottak.
,,A programok megvalósítása igazolta, hogy kölcsönös
igény van az intenzív szakmai programokra. (…) A teljes
magyar nyelvterületen működő színjátszó csoportoknak
gondot okoz a jelenkorú, élethelyzeteket, konfliktusokat,
érzelmeket, gondolatokat fel/bemutató eredeti drámák hiánya. A drámaírói kurzus ezen kíván, tud enyhíteni. (…) A
korábban megvalósított workshopok tapasztalata azt mutatja, meghatározó jelentőségű, hogy éppen Székelyzsomborban (amely alig 500 fős település) megélhető az »egy
nemzet, azonos kultúra«, ennek kapcsán az együvé tartozás, a közös alkotás élménye. Ez egyaránt fontos a Magyarországon, a szórványban és a diaszpórában élők számára.
A programban résztvevők saját közösségeikhez a megújhodás élményével, az élő közös kultúra tudatával térhetnek
vissza” – írják a szervezők a szerkesztőségünkbe eljuttatott
közleményben.

A tábor helyszíne a Mikó András Alapítvány székelyzsombori diáktábora, ahol 40 személy ellátására van lehetőség. A szakmai képzést a színházi világ jeles képviselői
biztosítják: Formanek Csaba író, színész, rendező (drámaíró workshop), Hegedűs Ildikó színháztörténész-bölcsész,
a Győri Nemzeti Színház és a Hold Színház rendezője (színészmesterség, rendezés), a Magyar Érdemkereszttel kitüntetett Bálint Ferenc, a brassói Áprily Lajos
Főgimnázium Grimasz színjátszó csoportjának rendezője,
aki több erdélyi fesztivál I. díjas előadását állította színpadra (színészmesterség, rendezés), Steinwender József, a
békéscsabai Féling Színház több arany, ezüst és bronz minősítéssel elismert rendezője (színészmesterség, rendezés)
és Hanusz Norbert békéscsabai filmrendező (film). Az említett előadók színházszakmai ismereteik mellett több tízéves kurzus- és csoportvezetői gyakorlattal rendelkeznek.
A képzést a teljes magyar nyelvterületen és a diaszpórában – Erdély, Felvidék, Délvidék, Partium, Kárpátalja, Magyarország – is meghirdetik. Idén egy drámaíró (nyolc fő)
és három (3 x 8 fő) színészmesterség szekciót szerveznek,
amelyeken előzetesen megadott feladatok alapján jelenetek
és/vagy kamaradrámák születnek, és kerülnek színpadra. A
résztvevők számára ajánlott alsó korhatár 16, a felső korhatár 50 év. Jelentkezési határidő július 10.
A jelentkezési lap az alábbi linkeken érhető el:
http://felingszinhaz20.atw.hu/, http://users.atw.hu/felingszinhaz20/Feling.html men.
A tábor költségeiről és egyéb részletekről a
bizalom@gmail.com, steinwender.jozsef@gmail.com email-címeken, illetve az alábbi telefonszámokon lehet érdeklődni: 0724-795-577 (Bálint Ferenc, Erdély),
+36/20/938-99-06 (Steinwender József, Magyarország).

Szúnyog- és kullancsirtás

Előreláthatólag május 31-ig tart a rovarirtás – ezen belül
szúnyog- és kullancsirtás –, valamint rágcsálóirtás Marosvásárhely köz- és magánterületein (zöldövezetekben, útszéleken, a természetes és jogi személyek tulajdonát
képező nyílt területeken stb.). Ezúttal a Culex pipiens,
Aedes albopictus (szúnyogok) fajához tartozó rovarokat irtják. A szereket az egészségügyi minisztérium biocid termékek országos bizottsága véleményezte, az Xi és Xn
mérgezési csoportba tartoznak. A szerek az országos nyilvántartásban is megtalálhatók. A rovarirtás a megjelölt időintervallumban azokon az estéken végezhető, amikor nem
esik az eső, nincs nagy szél, és a hőmérséklet nem esik 5
C-fok alá.

Új terápiás lehetőség

A Bonus Pastor Alapítvány június 10–13. között négynapos
terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak Szentkatolnán. A program célja
az absztinencia elkezdése, információszerzés a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv készítése, önismeret. Ezeket a célokat csoportfoglalkozások, workshopok,
személyes tanácsadás, igei csendességek, valamint fölépült szenvedélybetegek élettörténeteinek meghallgatása
által érik el. A felvétel előzetes interjú alapján történik. A jelentkezéseket június 7-ig az alábbi telefonszámokon várják:
Bartha Éva – 0740-056-691, McAlister Magdolna – 0742653-331 (Marosvásárhely).

Bölcsődébe való beíratás

Május 17-étől megkezdődik a marosvásárhelyi bölcsődékbe való beiratkozás a 2021/2022-es tanévre. A kérvényeket első szakaszban online május 17–31. között lehet
benyújtani. A szükséges információkat kifüggesztik a megyeszékhelyi bölcsődéknél és a Bölcsődeigazgatóságnál,
valamint közzéteszik az önkormányzat honlapján és a közösségi hálókon, sajtóközleményekben. A beiratkozás I.
szakaszában mindössze két kitöltött dokumentumot kell
beküldeni/benyújtani: a kérvényt és a beleegyezést. A beiratkozási kérvény, illetve a mindkét szülő által kitöltendő,
a személyes jellegű adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezés letölthető Marosvásárhely önkormányzatának
honlapjáról, az „Online szolgáltatások – Szükséges iratok
és típusnyomtatványok – Bölcsődeigazgatóság Közszolgálat” menüpontnál, illetve megtalálható a Bölcsődeigazgatóság székhelyén.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Halálos baleset Székelyvaja–Ákosfalva között

Pénteken délután a DN13-as Segesvár–Marosvásárhely
országúton egy kamion és egy személygépkocsi közötti súlyos közúti balesetről tájékoztatott a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség.
A Székelyvaja–Ákosfalva között történt balesetben a 41
éves, havadi illetőségű gépjárművezető életét vesztette, a

RENDEZVÉNYEK

Szatmárnémeti képzőművészek
kiállítása

Május 15-étől két hétig látogatható Marosvásárhelyen
– az Unirea galériában (Köztársaság tér 9. szám) – a
Maros Megyei Képzőművészek Egyesületének szervezésében a Szatmárnémeti Képzőművészek Egyesületének kiállítása. A két egyesület több mint húsz éve
rendszeresen szervez cserekiállításokat Szatmárnémetiben és Marosvásárhelyen. Jelen tárlaton hatvan képzőművészeti munka látható – tájékoztatott Czirjék Lajos.

személyautóban utazó nőt sérülésekkel szállították a sürgősségire. Az 57 éves TIR-sofőrt alkoholtesztnek vetették
alá, az alkoholszonda eredménye negatív értéket mutatott.
A rendőrség a baleset körülményeinek kiderítésére kivizsgálást indított, erre hivatkozva bővebb információval nem
szolgáltak.

Frigyesy Ágnes könyvbemutatója
Marosszentgyörgyön

A marosszentgyörgyi római katolikus plébánia és a református egyházközség közös szervezésében május
19-én, szerdán, a 18 órakor kezdődő szentmise után a
plébánia tanácstermében Muresan Kilyén Emma bemutatja a szerző jelenlétében Frigyesy Ágnes: Az Úr csodásan működik – Erdélyi nagy tanúságtevők: Ferencz
Béla Ervin Ofm, Tőkés István, Bíró Antal Ofm; valamint
Íme az én szeretett fiam! Böjte Csaba ferences kisebb
testvéri küldetéséről című kötetét. Az est házigazdái
Becsky Eörs lelkész és Baricz Lajos plébános. A találkozó végén a szerző dedikál.
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Módosították
a beutazókra érvényes karanténszabályozást

Románia módosította az egyes országokra alkalmazott járványügyi kockázati besorolásokat, így ezentúl kevesebb külföldről érkező utast fognak
karanténba küldeni. A Magyarországról érkezőkre
továbbra is kéthetes karantén vár, ha nincs megfelelő oltásigazolásuk vagy PCR-tesztjük.

Románia eddig azokat az országokat tekintette járványügyi
szempontból magas kockázatúnak, ahol az utóbbi két hétben
a romániainál magasabb volt a koronavírus-fertőzések lakosságarányos száma: az ebből a térségből érkező utasokat – bizonyos kivételektől eltekintve – kéthetes karanténba küldte.
Mivel azonban a romániai fertőzési rátánál most már csak
a portugál, finn, máltai és izlandi alacsonyabb az Európai Unióban, a többi tagállamból hazalátogató román vendégmunkásokra kéthetes karantén várt. Románia javuló járványügyi
mutatói paradox módon a külföldi turisták visszatérését is ellehetetlenítette, és ez a romániai vendéglátósokat hátrányosan
érintette.
Az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) pénteki
ülésén ezért új karanténszabályozást vezetett be, az országokat
a fertőzési rátájuk alapján osztályozva.
Románia mostantól azokat az országokat sorolja a „zöld zó-

nába”, ahol az utóbbi két hétben az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések aránya nem éri el a lakosság másfél ezrelékét. A „sárga zónába” a másfél és három ezrelék közötti
fertőzési rátájú országok tartoznak, a három ezrelék feletti lakosságarányos fertőzési rátájú országokat pedig a „vörös zónába” sorolják.
Azoknak az utasoknak, akik a zöld zónából érkeznek Romániába, nem kell karanténba vonulniuk. A sárga zónából érkezőkre – jelenleg ebbe a kategóriába tartozik Magyarország
is – kéthetes karantén vár, kivéve, ha legalább tíz napja megkapták a védőoltás második adagját is, vagy 72 óránál nem
régebbi negatív PCR-tesztet mutatnak fel a határon.
A vörös zónából érkezőknek csak az oltási igazolás nyújt
mentességet a karanténkötelezettség alól, a negatív teszt nem
elegendő.
A korábbi szabályozásoktól eltérően már nem kerülhetik el
a karantént azok, akik arra hivatkoznak, hogy átestek a betegségen. Eddig azok a sárga zónából érkező, Romániába belépő
utasok is mentesültek a karanténkötelezettség alól, akik kórházi zárójelentéssel, vagy laboratóriumi antitestteszttel igazolták, hogy legalább tíz napja, de nem több mint három
hónapja kigyógyultak a koronavírus-fertőzésből. (MTI)

Decentralizációs törekvések a sportminisztériumban

Múlt héten a parlament képviselőháza sport- és ifjúsági szakbizottsági ülésén részt vett Novák
Eduárd ifjúsági és sportminiszter, aki arról a szándékáról tájékoztatta a képviselőket, hogy a minisztérium hatáskörébe tartozó sportlétesítményeket
átadnák az önkormányzatoknak. A vitán részt vett
Kolcsár Károly RMDSZ-es képviselő is, meghívottként jelent volt Csíki Zsolt, a marosvásárhelyi Szász
Adalbert líceum igazgatója.

A több órán át tartó vitán többféle megközelítésből tárgyalták a témát a bizottság tagjai. A sportminiszter álláspontja szerint új finanszírozási rendszert kellene kialakítani a sportban.
Jelenleg a sportbázisok fenntartása, karbantartása hatalmas
összegeket emészt fel, így kevés marad a sportklubok, események támogatására, ezért át kellene ruházni a létesítményeket

az önkormányzatokra. Természetesen azzal a megkötéssel,
hogy a polgármesteri hivatalok nem változtathatják meg az
épületek rendeltetését. Közel 1000 ilyen létesítményről van
szó, ami hatalmas terhet jelent a minisztériumnak. A megbeszélésen jelen voltak a kölönböző szakszövetségek vezetői is.
Mások mellett Răzvan Burleanu (labdarúgás), Alexandru
Dedu (kézilabda), Elisabeta Lipa (evezősport), akik kifejthették véleményüket. És természetesen Mihai Covaliu, a Román
Olimpiai Bizottság elnöke is. A szakértők egyik érve az volt,
hogy az épületek javítására hosszas bürokráciát követően lehet
pénzt igényelni a központi költségvetésből, ezt is csökkenthetnék azzal, hogy a döntést a helyiekre bízzák. Voltak olyanok is, akik nem látják át a folyamatot, ezért szeretnék, ha az
erre vonatkozó jogszabályt alapos parlamenti vita után terjesztenék elő. A megbeszélések folytatódnak. (v.gy.)

Ország – világ

3

Pénzbírság a szervezőknek

Raed Arafat belügyi államtitkár, az országos katasztrófavédelem vezetője közölte: a széles körű részvételű rendezvények szervezőit, amelyeken csak
beoltott személyek vehetnek részt, pénzbírsággal
sújtják, ha ezt a feltételt nem tartják tiszteletben. A
rendezvények szervezőinek kötelességük lesz ellenőrizni, hogy a résztvevők be vannak-e oltva, ellenkező esetben bírsággal sújtják őket – jelentette ki
Arafat. Azt is leszögezte: a rendezvényre belépő személyek esetében nem vesznek figyelembe olyan dokumentumot, amely azt igazolja, hogy az illető átesett
a betegségen. A belépéshez oltási igazolvány vagy
negatív teszteredmény kell. (Agerpres)

Oltási célkitűzések

Célunk, hogy június 1-jéig öt-, július 1-jéig hat-, augusztus 1-jéig hétmillió embert oltsunk be – jelentette
be Klaus Iohannis államfő. Hozzátette: nincs más út
kilábalni a járványból, mint a védőoltás. Iohannis szerint a fentiekhez alkalmazkodik a lazító intézkedések
menetrendje, mert azt el kell kerülni, hogy júniusban
minden korlátozást megszüntessünk, és augusztusban újra be kelljen ezeket vezetni. Hozzátette: ezeket
a lazításokat két rendkívül fontos tényező határozza
meg, nevezetesen a világjárvány alakulása, amelyet
a fertőzöttségi rátával mérnek, és az átoltottság mértéke. Az államfő kifejtette: bár a járvány „nem ér véget
holnap”, már most fel kell készülni a pandémia utáni
időszakra, amikor is Romániában reformokat hajtanak végre, amelyben fenntartható fejlődés van,
amelyben beruházásokat eszközölnek az egészségügyi rendszerben, amelyben biztonságosabbá teszik
az iskolákat, munkahelyeket teremtenek, a gazdaság
növekszik. (Agerpres)

Stratégia az antiszemitizmus
megelőzéséről

Elfogadta a kormány az antiszemitizmus, az idegengyűlölet, a radikalizálódás és a gyűlöletbeszéd megelőzéséről és leküzdéséről szóló országos stratégiát
– jelentette be Alexandru Muraru, a kormánynak az
emlékezetpolitika előmozdításáért, az antiszemitizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelemért felelős
különmegbízottja. Románia ezáltal csatlakozott azon
tagállamokhoz, amelyek már elfogadtak ilyen stratégiai dokumentumokat, akár az antiszemitizmus megelőzése és leküzdése, akár az intolerancia, az
idegengyűlölet, a radikalizálódás, a gyűlöletbeszéd,
a politikai vagy szimbolikus erőszak egyéb formáinak
megelőzése és leküzdése érdekében. Alexandru Muraru hozzátette: a stratégia kidolgozása körülbelül két
évig tartott, és húsz országos intézményt, köztük öt
minisztériumot (oktatás, külügy, igazságügy, belügy
és kulturális) érintett. (Agerpres)

Autós megmozdulás

Több tucat sofőr vett részt pénteken reggel azon az
engedélyezett autós megmozduláson, amellyel a Tordát Topánfalvával összekötő 75-ös országút siralmas
állapotára kívánták felhívni az illetékes hatóságok figyelmét. A sofőrök Kolozsvárról indultak el gyulafehérvári úti céllal. Az emberek követelik a 75-ös
országút korszerűsítését, szerintük az útfoltozgatás
már nem fogadható el. (Agerpres)

Felkészültek a segítségnyújtásra

Románia 29,2 milliárd eurót hív le a helyreállítási alapból

Románia az uniós helyreállítási alapban rendelkezésére álló teljes összegre, 29,2 milliárd euróra
fogja benyújtani a nemzeti helyreállítási és ellenállóképességi tervet (PNRR), amelyet a kormány előzőleg a parlamentben is bemutat – jelentette be
Florin Cîţu miniszterelnök.

A kormányfő brüsszeli tárgyalásaira utalva elmondta: Bukarest reformtörekvéseinek a megvalósítására, elsősorban infrastruktúra-fejlesztésre akarja felhasználni a helyreállítási
keretet, és más államoktól eltérően nemcsak a vissza nem térítendő támogatást, hanem a kedvezményes hitel formájában
rendelkezésére álló keretet is igénybe akarja venni.
Cîţu szerint ehhez megszerezte az európai partnerek támogatását, miután megnyugtatta őket, hogy Románia az eredeti
tervek szerint fogja csökkenteni a költségvetési hiányt. Románia tartja magát a vállalt költségvetési fegyelemhez, és a
GDP-arányos deficitet 2024-ig 3 százalék alá csökkenti – szögezte le a kormányfő.
Cîţu megerősítette, hogy kormánya továbbra sem fog adókat növelni vagy újabbakat bevezetni. Úgy értékelte: az általa
(korábban pénzügyminiszterként) garantált adóügyi stabilitásnak köszönhető, hogy Romániában javult az adózási fegyelem. A kormányfő egyébként a pénzügyi rendszer
digitalizálásától – egyebek mellett a pénztárgépeknek az adóhatósághoz történő online csatlakoztatásától – reméli az adócsalás megfékezését és a költségvetési bevételek növelését.
A kormányfő nem részletezte, milyen összegeket irányoz-

nak elő a PNRR-ben az egyes ágazatok számára, de a
brüsszeli tárgyalásairól beszámoló média tudni véli, hogy a
keret legnagyobb, 27 százalékos részét (7,9 milliárd eurót) infrastruktúra-fejlesztésre, autópálya- és vasútépítésre használnák. Az egészségügyi rendszer 4, a helyi közigazgatás 2, az
oktatás 2, az energiaszektor 1,2 milliárd eurót kapna – értesült
a Digi24 hírtelevízió. A kormányfő szerint az ágazati miniszterek legfőbb dolga lesz a következő két hétben, hogy a PNRR
minden részletét kidolgozzák, és Románia olyan tervet nyújtson be, amelyet Brüsszel gyorsan elfogad.
Újságírói kérdésre válaszolva Cîţu elismerte, hogy a helyreállítási alap érdekében az ellenzéki Szociáldemokrata Párttal
(PSD) is konzultálnia kell. A PSD folyamatosan bírálta a
jobbközép koalíciós kormányt, amiért a kormánypártok nem
egyeztetnek az ellenzékkel a PNRR-ről, holott parlamenti ciklusokon átnyúló reformokról és hitelekről van szó. Marcel Ciolacu
PSD-elnök
szerint
Brüsszel
most
a
szociáldemokratáknak adott igazat, és a „parlament elé küldte
Cîţut a PNRR-rel”.
Korábban a PSD kilátásba helyezte: nem biztosítja a kétharmados többséghez szükséges szavazatokat az uniós sajátforrás-egyezmény ratifikációjához, ha a kormány nem rendez
parlamenti vitát a PNRR-ről. Ily módon az egész uniós alap
veszélybe kerülhet, létrehozásához ugyanis a tagországi hozzájárulások növelésére van szükség, ezért az Európai Unió Tanácsának erről szóló rendeletét minden tagországnak
ratifikálnia kell. (MTI)

Körülbelül 320-350 román állampolgár van a Gázai
övezetben – közölte vasárnap Bogdan Aurescu külügyminiszter. A térségben működő diplomáciai képviseleteket utasították, hogy készüljenek fel a
segítségnyújtásra, de eddig nem érkezett konzuli segítségnyújtásra vonatkozó kérés a konfliktusövezetben élő román állampolgároktól. A diplomácia
vezetője azt mondta, határozottan elítélték a Gázai
övezet felől indított rakétatámadásokat, amelyek Izrael polgári területeire irányulnak. Hozzátette, úgy
döntött, hogy összehív egy külügyminisztériumi akciócsoportot, amely nagyon figyelmesen nyomon követi a helyzetet, és kidolgozza a román állampolgárok
támogatására irányuló lehetséges cselekvési irányvonalakat, ha a helyzet tovább romlik. (Agerpres)

A román gordiuszi csomó

(Folytatás az 1. oldalról)
Azonban a frissen véglegesített személy is beperelte a
céget, mert, ugye, őt véglegesítették az ominózus funkcióban. És, láss csodát, ő is megnyerte a pert. A bírák
meg azt mondták, a vállalat idézte elő a konfliktust,
oldja is meg.
A vállalat meg úgy oldotta meg a problémát, mint
annak idején Nagy Sándor a gordiuszi csomót. A szó
szoros értelmében „kettévágta” a peres úton követelt,
és két személy által is megnyert tisztséget, és mindketten
megkapták az osztáyvezetői funkciót. Ami magyarán azt
jelenti, hogy ugyanazt a munkát, amit addig egyetlen
ember simán el tudott végezni – hiszen köztudott, hogy
a közintézményekben nem teszik tönkre magukat a tisztviselők –, ezentúl ketten végzik, fejenként több mint kilencezer lejes fizetéssel.
A sajtó kérdéseire az intézmény lakossági adókból
busásan fizetett vezetője ordítozásssal és ajtócsapkodással „válaszolt”. A közlekedési miniszter azt ígéri,
vizsgálatot indít az ügyben. Aminek, jó román szokás
szerint, nem biztos, hogy lesz finalitása. Ilyen a román
gordiuszi csomó.
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A fejlődés kulcsa a kutatásfejlesztés és a digitalizáció

Év elején az RMDSZ a marosvásárhelyi Fülöp Lóránd egyetemi
óraadó tanárt, informatikust és kommunikációs szakembert
nevesítette a Kutatási, Innovációs és Digitalizációs Minisztérium államtitkár-helyettesi posztjára. Az új minisztérium a
PNL–USR–RMDSZ kormányban jött létre, egyebek mellett
azért, hogy előrelendítse az ország közigazgatásának digitalizációját. És azért is, mert az EB 2020–2027-es finanszírozási
ciklusának egyik prioritása ez a szakterület. Az államtitkárral
a minisztériumbeli teendőiről beszélgettünk.

Vajda György

– Magánszektorban dolgozó
szakértőként miként fogadtad a
nevesítést?
– Meglepődtem, amikor jelöltek.
Az RMDSZ olyan fiatal, a szakmában már bizonyító szakembereket
keresett, akik hajlandóak feladni az
itthoni munkakört, és felvállalni
Bukarestben az állami beosztást. A
vállalkozásomban nagyon sok projekten dolgoztunk, így ez a munkakör nem volt idegen számomra.
Elismerem, kevés a tapasztalatom
az állami közigazgatásban. 2001ben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban dolgoztam fél évet.
A nevesítés előtt többször beszélgettünk arról, hogy melyek az
RMDSZ elvárásai, milyen feladatokat kell majd ellátnom a minisztériumban. Január 20-án nevesítettek,
április 2-án neveztek ki, azonban a
húsvéti ünnepek miatt pár nappal
később értesültem a hivatalos kinevezésről. Ebben a köztes periódusban
számos
ötletet
megfogalmaztam, papírra vetettem
arról, hogy mit lehetne tenni a digitalizálás, kutatás, innováció terén.
Azonban miután a minisztériumba
kerültem, elég hamar megértettem,
hogy ez a szaktárca stratégiát készítő, elméletet kialakító intézmény,
és nem kivitelező, nem úgy működik, mint egy magáncég.
– Mi a szerepe a minisztériumnak?
– Ez a minisztérium felel Románia digitalizációjáért, azonban, úgy
tűnik, nagyon kevés eszköze van
arra, hogy a más minisztériumok
rendszerét feljavítsa. Ahogyan én
látom, még ha a minisztériumunk ki
is dolgozna egy olyan rendszert,
amely elősegítené a pénzügyminisztériumi ügyintézést, akkor sem
biztos, hogy egyszerű lenne a rendszert működésbe hozni. Természetesen minden minisztérium tesz a
digitalizációért, de egyelőre nem
tűnik összehangoltnak a rendszer,
hisz eddig nem is volt senki, aki
ezeket a rendszereket összehangolta
volna. Most azonban, úgy tűnik,
megérett rá az idő.
– Sikerült-e körvonalazni, hogy
államtitkár-helyettesként milyen
téren kellene inkább tenni azért,
hogy valami mozduljon e szakterületen?

– Nagyon fontosnak tartom a kutatás támogatását, fellendítését.
Egyelőre azt látom, hogy más országokhoz viszonyítva nálunk ninlátványos
kutatási
csenek
programok, pedig rengeteget dolgoznak ezek az intézmények. Valami hiányzik, és biztos vagyok
benne, hogy sikerül beazonosítani,
hogy mi. A digitalizáláshoz kapcsolódva csak a digitális könyvtárak hiányát említem meg, pontosabban
fogalmazva: a könyvtárak digitalizálásának fontosságát. Itt-ott különböző magánkezdeményezésekből
digitalizálnak bizonyos dokumentumokat, könyveket, újságokat, de nagyon nehéz hozzáférni a különböző
szakterületeken a kordokumentumokhoz. Lenne, aki a digitalizációt
elvégezze, de fontos tudni, hogy
milyen rendszerben, ki kezeli a
programot, miként biztosítható az
adattárhoz való hozzáférés, és nem
utolsósorban ki finanszírozza a
munkát. Fontosnak tartom ezt, mert
ez egyfajta tudásalapot biztosít,
több kutatási terület kiindulópontját
is jelenti. A másik megjegyzésem
informatikusként az állami rendszerekkel kapcsolatosan – akár a vírusjárvány leküzdésére elindított
oltáskampány digitális felületére
utalva –, hogy piaci megközelítésből ezek a rendszerek lenne még
mit fejlődjenek. Ezek szubjektív
dolgok, természetesen nehéz mindenki kedvében járni, de mégis ez a
személyes véleményem. Örülök,
hogy léteznek, remélem, egyre jobbak lesznek idővel. Azonban nem is
ez a legnagyobb gond, hanem az,
amire korábban utaltam, hogy minden minisztériumnak, szakhatóságnak megvan a maga különálló
digitális rendszere, és ezek nincsenek összekötve. Ha még ott tartunk,
hogy például autóvásárláskor az
adásvételi szerződést el kell vigyem
a polgármesteri hivatalhoz, majd az
innen kapott adóigazolvánnyal el
kell sétáljak a megyei pénzügyi
igazgatóság ügyfélfogadó ablakához, akkor távol állunk az ideális
online rendszertől. Mindez azonban
az állami hivatalok közötti átjárhatóságot megvalósító digitális rendszerrel megoldható lesz.
– Valóban, a legnagyobb hiányosság ezen a téren az állami
közigazgatásban tapasztalható.
Évek óta beszélünk az ún. e-governmentről – vagyis a digitális

Fülöp Lóránd

kormányzásról, közigazgatásról, az átjárhatóságról. Vannak
országok, ahol léteznek egységes ügyfélablakok, ahol minden
állampolgári ügyet néhány perc
alatt el lehet intézni, de mi még
távol állunk ettől.
– Jelenleg az állampolgár az
állam postása. A vírusjárvány idején
derült ki, hogy mennyire szükségünk van a digitalizációra, hiszen
több állami intézmény a fertőzés
megelőzéséért online rendszerbe
kényszerült, és így emiatt is megpróbáltak egyszerűsíteni az ügyvitelen. Azonban a törvényeken is
módosítani kell, hiszen az állami intézményeknél még mindig szükség
van rá, kérik a dokumentumok archiválását, megőrzését papíron is.
Ameddig ezen nem változtatunk,
nem lehet teljes mértékben megvalósítani azt a digitalizációt, amelyről elméletileg évtizedek óta
beszélünk. A minisztériumunk már
dolgozik azon, hogy egyszerűsítsük
a rendszert. Csak ugye időre van
szükség. Az állami intézményekben
nem olyan sebességgel haladnak a
dolgok, mint ahogy azt egyesek –
többek között én is – szeretnék.
– Amint korábban elhangzott,
nem elég rendszereket kiépíteni,
hanem ezeket működtetni, érteni
és megérteni kell. El kell ismerni, hogy Romániában vannak, akikhez még mindig nem
jutott el a digitális világ.
– Az előbbi példát folytatva, elmondhatom, hogy a digitális rendszerek bevezetése ellenére még
mindig nagyon sokan mennek el a
közhivatalokba azért, mert egyszerűen idegenkednek a számítógép
használatától, vagy nem értenek
hozzá. Az jó, hogy a rendszerváltást
követően fokozatosan ugyan, de be-

Fotó: Vajda György

vezették a digitális oktatást az elemi
iskolától az egyetemig, de van egy
olyan generáció, amelyet már nem
igazán lehet erre megtanítani. Most
már egyre kevesebb az a hely az országban, ahova nem jut el mondjuk
az internet, mert a telefonhálózatok
elég jól lefedték a kábellel nehezen
elérhető helységeket is, de mindenkinek a zsebében ott lapul az okostelefon, amit használni lehet
digitális ügyintézésre. Tehát marad
a digitális kompetenciák erősítése,
és erre vannak is tervek szerencsére,
természetesen ezt az oktatási minisztériummal közösen kell végigvinni.
– Korábban szó esett arról,
hogy a minisztériumban már
körvonalazódnak
bizonyos
programok.
– Ez egy teljesen új minisztérium, amely a volt kutatási és oktatásügyi minisztériumból vált ki,
ehhez társult a digitalizáció és az innováció. Néhány hatáskört átvett a
korábbi szaktárcától ugyan, de egy
új struktúrát kellett felépíteni. A körülbelül 280 állásból eddig mindössze 140-et töltöttek be. Megvan a
szerkezeti felépítés, kijelölték a feladatköröket, de még nincsenek
mind betöltve az állások. A minisztériumban jelenleg a helyreállítási
és ellenállóképességi mechanizmuson dolgozunk. Az már körvonalazódott, hogy hol akarunk állni a
digitalizáció terén öt év múlva, de
ehhez fel kell építenünk egy követhető, életképes stratégiát. Ebben
többek között benne van a digitális
személyazonossági igazolvány bevezetése, a minisztériumok által
használt rendszerek összekötése,
hogy a személyi szám alapján minden (az ügyintézéshez) szükséges
adat elérhetővé váljon. A műszaki

megoldásokról is beszélgettünk, de
még csak elméleti szinten.
– Ezek szerint egyhamar nem
lesz ezen a téren látványos változás?
– Optimista vagyok, remélem,
hogy munkánkkal tudunk változtatni a jelenlegi helyzeten, elindíthatunk egy folyamatot. Ha három
év múlva el tudom mondani, hogy
bármely közhivatalhoz intézett kérdést, ügyet a digitalizációnak köszönhetően nem harminc nap alatt,
hanem egy-két napon belül megválaszolnak, elintézik, akkor egyik célomat kipipálhatom.
– Nyilván a minisztérium által
előterjesztett tervek kivitelezéséhez, megvalósításához politikai
akarat is kell, hiszen enélkül
nem születhetnek döntések állami szinten. Van-e együttműködési szándék a minisztériumban
a különböző politikai formációk
részéről ajánlott szaktársak között?
– Ciprian-Sergiu Teleman USRs miniszter is a magánszférából
„evezett át”, hihetetlenül nyitott,
modern gondolkodású, elfogadja a
kezdeményezéseket, és a hatékonyság neki is fontos. Kiváló szakemberek kerültek a minisztériumba,
tehát egyelőre hiszem, hogy eredményesen együtt tudunk majd dolgozni.
– Mi a garanciája, hogy amit kidolgoznak, a parlamenti cikluson túl is kivitelezhető?
– Ezért kell stratégiát készíteni,
olyan irányt mutatni a minisztériumoknak a digitalizáció terén, ami
politikamentesen kivitelezhető. A
hosszú távú terveket el kell fogadtatni a politikummal, hisz csak ez
garantálhatja, hogy az elképzelések
valóra válnak. Azt kell végre megérteni, hogy a kutatásfejlesztés, a
digitális kompetenciák erősítése
fontos mérvadója lehet egy ország
intelligenciájának. Én azt gondolom, hogy egy ország jövőbe vetett
hitét tükrözi az is, hogy mennyi
pénzt fordít a kutatásra. Közvetve
ez garantálja az állam modernizációját. A nagy kérdés továbbra is az
számomra, hogy milyen sebességgel szeretnénk felzárkózni Európához? Az innováció, a digitalizáció
egyértelműen ezt a célt szolgálja, és
ez lehet ennek a letéteményezője, a
hajtómotorja. Ha van erre pénz,
akarat, akkor felgyorsíthatjuk a folyamatot. Hiszem, hogy mindehhez
hozzájárulhatok a munkámmal,
hogy segíteni tudok, hogy ezek a
fejlesztések, előrelépések eljussanak az ország más régióiba is. Ha
ezt elérem, akkor van értelme
annak, hogy én vagyok ott, és nem
valaki más, mondjuk a fővárosból.

Törvénnyel rendezik a kiszolgáltatott energiafogyasztók kérdését

bert érint az Európai Unióban. A zöldmegállapodásban az
EU-direktívába foglalták a lakások energiahatékonyságának
javítását, valamint az energiaszegénység csökkentését.
Abban az esetben beszélünk vulnerábilis fogyasztóról, amikor egy egyén a havi jövedelme 10-15 százalékát alapvető
energiaszolgáltatásokra (fűtés, hűtés, világítás, mobilitás és
áramellátás) költi. Romániában eddig nem volt hivatalos definíciója és mérőszáma az energiaszegénységnek. A Nemzeti Statisztikai Hivatal (INS) tanulmánya értelmében
Romániának több mint 20 százaléka energiaszegénységben
él.
A koalíció által kezdeményezett törvénytervezet egyértelműen meghatározza a kiszolgáltott fogyasztók kategóriáját,
és számos pénzügyi és nem pénzügyi intézkedéssel segíti az
Az energiaszegénység fontos társadalmi kihívás, hiszen érintetteket. Ennek értelmében azok a családok tartoznak a
közvetlen hatása van az egészségre, és szinte 54 millió em- vulnerábilis energiafogyasztó kategóriába, amelyeknek egyé-

Pozitív jelentést kapott a szenátusban a kiszolgáltatott energiafogyasztókról szóló törvénytervezet
a Gazdasági, Ipari és Szolgáltatási Bizottság, valamint az Energiaügyi, Energetikai Infrastruktúra és
Ásványi Erőforrások Bizottság ülésén. „Vulnerábilis” energiafogyasztóról beszélünk abban az esetben, amikor egy háztartás nem képes megengedni
magának az alapvető energiaszolgáltatásokat. Romániának szüksége volt erre a törvényre, mert
pontosan meghatározza azokat az egyéneket, háztartásokat, akiknek/amelyeknek szükségük van támogatásra – nyilatkozta Antal Lóránt Hargita megyei
szenátor, az Energiaügyi, Energetikai Infrastruktúra és Ásványi Erőforrások Bizottságának elnöke.

nenként 810 lej nettó vagy annál kevesebb jövedelmük van,
egyedül élők esetében 1450 lej a határ. Amíg szabályozott
árak voltak a piacon, szinte mindenki előnyös áron kapta meg
a villamos energiát és a földgázat – fogalmazott a törvényhozó. Hozzátette: a jelenlegi jogszabály meghatározza az
elektromosenergia-, földgáz- és tűzifafogyasztás referenciaértékeit, és olyan intézkedéseket vezet be, amelyek megkönynyítik a kiszolgáltatott fogyasztó hozzáférését az
energiaellátáshoz a jobb életminőség érdekében. A munkaügyi minisztérium felmérése szerint több mint 400.000 személyre nőhet a kedvezményezettek száma a törvény hatályba
lépése után.
A törvénytervezetről a szenátus első házként, a képviselőház döntő házként szavaz, a tervezet az államelnöki kihirdetést követően 2022. szeptember 1-jén léphet hatályba.
(RMDSZ-tájékoztató)
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Vidéken is igénylik a bölcsődét

(Folytatás az 1. oldalról)
Van, ahol a napközi elégséges
Nem minden nagyközségnek van
szüksége napközire – derült ki körképünkből. A Gernyeszegen és
Körtvélyfáján létező napközi otthonok sem működnek a legnagyobb
kapacitással, ezért egyelőre nincs
igény egy újabb intézményre –
mondta el kérdésünkre Kolcsár
Gyula polgármester. Hasonlóképpen Vámosgálfalván is három éve
napközi otthon is működik, még vakáció idején is, ahol szakácsnő,
dada, asszisztensnő egyaránt van,
így minden szükségletet ellátnak a
délelőtti három óvodás és délutáni
két napközis csoportban. Az önkormányzat már évekkel ezelőtt lépett
a kisgyerekek ügyében, ezért jelenleg más projektek megvalósítására
összpontosít, mint a kultúrotthonok
javítása, a községközponti iskola
felújítása és egy tanuszoda megépítése a jövőben – jelentette ki Balog
Elemér polgármester.
Erdőszentgyörgyön egyelőre elég
a meglévő
Erdőszentgyörgyön az Erdélyi
Református Egyházkerület révén
épült óvoda és bölcsőde a magyar
kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében. A
két óvodai csoport tavalyi beindí-

tása után idén márciusban a bölcsődei helyeket is meghirdették, és áprilisban két csoport indult az új
épületben. Lapunk kérdésére Szász
Levente alpolgármester elmondta:
ez a két csoport kielégíti bölcsődei
igényeket, így most nem terveznek
újabb bölcsődét építeni, ugyanis jelenleg egy óvodai épületbe is beruháznak, így később derül ki, hogy
a jövőben milyen újabb intézményre lesz szükség.
Szovátán nem elég a nagy épület
Szovátán hamarosan átadják az
ország legnagyobb, háromszáz férőhelyes óvodaépületét, ahol elhelyezhetik a városban szétszórt
óvodai csoportokat, és ahol bölcsődei csoport is lesz. Fülöp László
Zsolt polgármester szerint azonban
ez az óvoda is csak szűkösen oldja
meg az óvodai helyiségek kérdését,
így a növekvő bölcsődei igények
megválaszolása érdekében a településnek szüksége lesz még egy ilyen
intézményre. Ezért az önkormányzat egy nyolcvan férőhelyes bölcsőde építésére fog benyújtani
pályázatot a minisztériumhoz,
ehhez rendelkezik megfelelő területtel az új óvoda szomszédságában.
Mivel első lépésben a második bölcsőde biztosan nem telne meg helyi
gyerekekkel, a fürdőváros vezető-

Szovátán az ország legnagyobb óvodája épül, de itt sem lesz elég hely a bölcsődének

sége a környező községekbeli
igénylőket is figyelembe veszi, az
onnan érkező gyerekekre is számít.
Nyárádszeredában is szükség van rá
Nyárádszeredában is a református egyház révén épült egy kétcsoportos bölcsőde. Tóth Sándor
polgármester szerint hamarosan átveszi az önkormányzat az új épületet az egyháztól, és elkezdhetik a
bölcsőde mint intézmény létrehozását és beépítését a kisváros iskolahálózatába. Ezt követően kezdődik
az engedélyeztetési folyamat, és
minden erőforrást megmozgatnak,

hogy még a szeptember 13-i iskolakezdéskor szalagvágással avathassák fel az új intézményt. Az év eleji
igényfelmérés megmutatta, hogy legaláb kétennyi helyre volna szükség, ezért az önkormányatnak
szándékában áll a minisztérium
által meghirdetett programra is jelentkezni egy négy-öt csoportos
bölcsőde igénylésével. Ehhez csendes, biztonságos, megfelelő területtel rendelkeznek. Egy új épület
valószínűleg már nem telne meg
csupán helyi kisgyerekekkel, ezért
a szomszédos községeknek is felajánlják a lehetőséget, hogy gyerekeket írassanak majd be majd oda.
Hogy ezzel fognak-e élni a közeli községek, nem tudni, ugyanis
például Csíkfalva is szeretne bölcsődét igényelni a kormányprogramból, de ehhez Székelyhodos
csatlakozására is szüksége lenne,
hiszen egymagában egyik község
sem rendelkezik megfelelő gyereklétszámmal.
Szentpálnak is kell
Kerelőszentpálon is szükség van
bölcsődére: a községközpontban új
lakóövezet épül, ott kapna helyet
az új intézmény. A községvezetés
már le is tette kérését a fővárosban,
és a helyszínt is előkészítette. Kisebb épületet szeretnének, az megtelne, hiszen sok a fiatal a
községben, és a felmérés szerint
nagy igény van rá, annak ellenére,
hogy a községben, Búzásbesenyőben egy napközi otthon is van –
fejtette ki lapunk érdeklődésére
Simon István polgármester.

Ahol még nem indul be
Koronkában is befejezték a munkát az egykori felekezeti iskola épületén, a vállalkozó át is adta a múlt
héten a kész beruházást a tulajdonosnak. Itt is a magyar kormány támogatásával dolgoztak, a már több
mint százéves épületet felújították,
és az igényeknek megfelelően átalakították, három bölcsődei csoportot
indítanának be benne. Mivel az
épületet még csak ezután adhatja át
a református egyházközség az önkormányzatnak, elképzelhető, hogy
a következő tanévben még nem fog
működni a bölcsőde, hiszen engedélyeztetni kell – értesültünk Rigmányi Arnold lelkésztől.
Backamadarason már tavaly élvezhették az óvodás gyerekek azt az
épületet, amelynek felépítését
ugyancsak a magyar kormány támogatta. Az önkormányzat átvette az
ingatlant, és a jól felszerelt óvoda
működik, de a bölcsőde még nem.
Jelenleg minősítési ellenőrzést várnak, és bár igény van napközire is,
a bölcsőde egyelőre várat magára.
Az önkormányzat az idei költségvetésében nem tudott pénzt elkülöníteni a bölcsőde felszerelésére és
engedélyeztetésére. Kilátásban van,
hogy esetleg a kormány átvállalná a
bölcsődék támogatását, ha pedig az
megvalósulna, akkor a község is
tudna egy összeget biztosítani mellé,
de jelenleg még nem tud jó hírrel
szolgálni a községháza – mondta el
Szőcs Antal polgármester.

A nagyobb, négyszobás lakás két
apartmanná alakítható, az épület
padlásterében pedig további szálláshelyeket lehet kialakítani, vagy
könnyűszerkezetű megoldással –
igény szerint – még egy lakás létrehozható.
A Studium–Prospero Alapítványról
A marosvásárhelyi székhelyű
Studium–Prospero Alapítvány partnerei támogatásával immár több
mint húsz éve azon dolgozik, hogy
a marosvásárhelyi állami magyar
felsőoktatásban tanuló diákok,

egyetemi oktatóik, illetve a fiatal erdélyi magyar orvosok, gyógyszerészek, művészek szülőföldön való
boldogulását segítse.
Ezt a célt szolgálják az egyetemi
oktatók számára épített szolgálati
lakások Marosvásárhelyen (2003),
a fiatal, hazaköltöző orvosoknak kialakított lakások Sepsiszentgyörgyön (2015), Szatmárnémetiben
(2017), Csíkszeredában (2018),
Krasznán (2019), Gyergyószentmiklóson (2019).
A MOGYE, illetve a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem háttérintézményeként
igyekszik
fejleszteni a magyar orvos- és művészképzés infrastruktúráját, hogy
az egyetemi hallgatók itthon is versenyképes tudást szerezhessenek.
Ennek érdekében működtetnek orvosi, színház- és filmművészeti
szakkönyvtárat Marosvásárhelyen
több mint 9000-es könyvállománynyal, indítanak rendszeresen taneszközpályázatot a MOGYE és a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatói, doktori iskolája számára,
működtetnek
vendégtanárprogramot. A Studium Kiadóban hiánypótló, minőségi, magyar
nyelvű orvosi szakkönyveket adnak
ki, több mint ötvenet az elmúlt 20
évben.

Orvoslakásokat avatott Borszéken a Studium–Prospero Alapítvány

Nyárádszeredában az a forgatókönyv, hogy szeptember 13-án megnyitják a bölcsődét

Orvosok számára épített szolgálati lakásokat Borszéken a
Studium–Prospero Alapítvány
a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. támogatásával. Átadásukra pénteken délután került sor.

Az eseményt megtisztelték jelenlétükkel: Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkára, Brendus Réka,
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja, Bende Sándor, az
RMDSZ parlamenti képviselője,
Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, valamint Borszék önkormányzati vezetői.
Dr. Vass Levente, a Studium–
Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke, egészségügyi államtitkár
köszöntőbeszédében kiemelte, a
Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
példával jár elöl az orvosok, művészek támogatásában, az itthon való
boldogulást választó fiatal értelmiség szolgálati lakásokkal való segítésében.
Hozzátette,
a
nemzetpolitika és a marosvásárhelyi magyar orvos- és művészképzés
háttérintézménye, a Studium–Pros-

pero Alapítvány együttműködése
túlmutat a szolgálatilakás-építési
projekten, számos taneszköztámogatási, kutatási és tanulmányi ösztöndíjpályázatot sikerült közös
erővel meghirdetni az elmúlt években.
A borszéki Kárpát utca 1700 m2es telkén kétszintes ingatlant épített
az alapítvány, amelynek alsó szintjén háromszobás, a felső szintjén
pedig négyszobás lakást alakított ki.
Az egyik lakás elfoglalására az üdülővárosban és környékén dolgozó

Fotók: Gligor Róbert László

családorvosok, más szakorvosok, illetve a gyógyturizmus fellendítésében közreműködő, a leendő
kezelőközpont szakemberei jogosultak. A másik lakás orvosok számára rekreációs helyként szolgál
majd, ahol rotációs megoldással,
egy-egy hetes időintervallumokra
családdal, barátokkal el lehet vonulni, meg lehet pihenni, feltöltődni.
Így kívánják megköszönni az Erdély-szerte helytálló egészségügyi
szakembereknek az elmúlt időszak
megfeszített ütemű munkáját.
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Járványhelyzetben felértékelődőtt a civil szervezetek szerepe

Több mint háromszázan alkottak élőláncot

Egy év kihagyás után a hétvégén ismét megszervezték Marosvásárhelyen a civil szervezetek hagyományos vásárát, ami jó lehetőség arra,
hogy a városlakók megismerjék ezek tevékenységét, hiszen adott helyzetekben
létfontosságú az a segítség –
elsősorban szociális téren –,
amit a civil szervezetek nyújtani tudnak.

Menyhárt Borbála

Az Együtt a közösségért civil
szervezetek vására csatlakozott az
oltási maratonhoz, melyet a George
Emil Palade Marosvásárhelyi Orvostudományi, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Műszaki Egyetem
szervezett, a Samaritanus Mentőszolgálat előzetes bejelentkezés
alapján az oltóközpontba szállította
a mozgásukban korlátozott személyeket, szombaton, a vásár
ideje alatt pedig bárkit, aki
szeretett volna mentőkocsin
eljutni az oltásra.
Az elmúlt év kivételével,
amikor a járványhelyzet
nem tette lehetővé, minden
év májusában megszervezték Marosvásárhelyen a
civil szervezetek vásárát,
hogy lehetőséget nyújtsanak
a tevékenységeik, szolgáltatásaik bemutatására, hogy a
város közössége tudjon
róluk, és vegye igénybe
azokat, amennyiben a szükség úgy hozza. Nagy segítség ugyanis a bajban lévő
családoknak, ha tudják,
hová fordulhatnak, ha például idős, beteg hozzátartozójuk ápolásra szorul, vagy
baleset miatt ideiglenesen
egészségügyi
segédeszközre van szükség, netán
fogyatékkal élő gyerek van a családban, akit fejleszteni kell, vagy
esetleg támaszra, útbaigazításra van
szükségük a szülőknek, akiknek a
gyerekénél cukorbetegséget állapítottak meg. Számtalanszor hangzott
már el különféle fórumokon, hogy
Maros megye lakossága szerencsés
ebből a szempontból, ugyanis rend-

kívül széles az a paletta, elsősorban
szociális téren, amit az itt tevékenykedő civil szervezetek lefednek. A
vásár ugyanakkor alkalmat ad önkéntesek toborzására, valamint a
személyi jövedelemadó 2, illetve
3,5 százalékának megszerzésére.
A krízishelyzetben számos segítő
kezdeményezés született
Az utóbbi évben igencsak felértékelődött a civil szervezetek szerepe,
hiszen
számtalanszor
nyújtottak támaszt a járványhelyzet
miatt még elesettebbé vált személyeknek, külön-külön, valamint öszszefogva ott igyekeztek segíteni,
ahol arra a legnagyobb szükség
volt.
Ennek jegyében A civil szervezetek szerepe krízishelyzetben címmel
civil kávéházra került sor csütörtökön a Dimitrie Cantemir Egyetemen, ahol a szervezetek bemutatták
a járvány alatt megvalósított programjaikat, illetve munkájuk elisme-

betegnek létfontosságú segítséget
jelentett, a Samaritanus Mentőszolgálat projektje, amelynek keretében
eddig több mint félezer, otthon gyógyuló fertőzöttnek bocsátottak a
rendelkezésére ingyenesen a felépülésükhöz szükséges, adományokból
beszerzett oxigénpalackot. A Divers
Egyesület tavaly tavasszal kezdte el
A város segít – Meleg ételt a rászorulóknak elnevezésű programot,
amely ma is működik, és amelynek
keretében több mint száz rászorulónak juttatnak hetente kétszer egyegy tartalmas levest, negyed kiló
kenyeret az Eldi, valamint a Timko
pékség jóvoltából, amelyek a program indulása óta állandó támogatók. Tavaly áprilisban szállították ki
az első harminc adagot, azóta a rászorulók száma egyre nőtt, jelenleg
106 személy (többségük gyerek)
kap az Alpha Transilvană Alapítvány konyháján készült meleg ételt,
köztük 35 hidegvölgyi kisiskolás

réseképpen díjazták önkénteseiket.
Koreck Mária, a Divers Egyesület
elnöke, a vásár szervezője lapunknak elmondta, a rendezvényen hét
szervezet ismertette az elmúlt évbeli tevékenységét, amelyek között
több, a közösségnek rendkívül
hasznos kezdeményezés is szerepelt. Egyik, amely a koronavírusos

gyerek heti három alkalommal levest, hússal, zöldséggel, valamint
kenyeret és édességet. A program
indulása óta több mint tízezer adag
ételt szállítottak ki a rászorulóknak,
illetve biztosítottak különféle szociális szolgáltatásokat is számukra –
mutatott rá a Divers Egyesület elnöke. Mint mondta, az egyesület
magánszemélyek, vállalkozások
adományaiból teremti elő a szükséges alapanyagokat, viszont rövidesen elfogy a rendelkezésre álló
anyagi keret, így sürgősen megoldást kell keresniük arra, hogy június után is adni tudják a levest,
kenyeret a célszemélyeknek. Koreck Mária szerint nagy segítség
lenne, ha a pékségekhez hasonlóan
a húsfeldolgozó cégek is felkarolnák a kezdeményezést. A civil kávézóban ugyanakkor az Alpha
Transilvană Alapítvány képviselői
beszámoltak arról, hogy a járvány
idején, elsősorban a tavaly tavasszal bevezetett karantén alatt miként
próbáltak
segíteni
a
rászorulókon, a Marosszéki Közösségi Alapítvány képviselői pedig
arról, hogy miként szervezték át a
megszokott adománygyűjtő programjaikat úgy, hogy azok jelen

helyzetben is kivitelezhetők legyenek.
Felvonulás helyett élőlánc
Szombat délután több mint huszonöt civil szervezet mutatkozott

Csíksomlyói búcsú: zarándokok viszik az imaszalagokat

A csíksomlyói búcsú felekezeti hovatartozástól függetlenül fontos zarándoklata közösségünknek,
a
Kárpát-medencei
magyarság egyik legjelentősebb keresztény
eseménye. A világjárvány miatt tavaly csak
az online térben követhettük, és sajnos a járványhelyzet miatt a létszámkorlátozások
idén sem teszik lehetővé mindenki számára
a jelenlétet.
Az Erdélyi Mária út szervezői lehetőséget

biztosítanak arra, hogy a Maros megyei magyarság lélekben és imáikkal ott legyen a
kegyhelyen, ezért gyalogos, kerékpáros és
lovas stafétás zarándoklatot szervez azoknak, akik az imaszalagokat juttatják el oda.
Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök,
Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei
Tanács alelnöke és a Maros megyei RMDSZ
ügyvezető elnöke, Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, valamint több Maros

Fotó: Menyhárt Borbála

kedveskedtek a gyerekeknek, egy
bohóc is gondoskodott a szórakoztatásukról.
Mivel idén elmaradt a hagyományos felvonulás, ehelyett szolidaritási láncot kezdeményeztek
a szervezők, amelybe több
mint háromszázan kapcsolódtak be, kifejezve ezáltal
a támogatásukat a civil szervezetek és az önkéntesek
munkája iránt.
Ingyenesen oltani vitték
az igénylőket
Az Együtt a közösségért
civil szervezetek vására
csatlakozott a hét végén
Marosvásárhelyen zajló oltási maratonhoz, a Samaritanus Mentőszolgálat az
Alpha Transilvană Alapítvánnyal felvállalta, hogy
péntektől vasárnapig, előzetes bejelentés után díjmentesen az orvosi egyetem
udvarán lévő oltóközpontba
szállítja azokat a mozgássérült vagy idős, beteg embeForrás: a Caritas Facebook-oldala reket,
akik
szeretnék
beoltatni magukat. Emellett
be Marosvásárhely főterén, és szombaton 16–20 óra között a vásámivel az időjárás kedvezett a sza- ron bárki igényelhette, hogy a helybadtéri programoknak, sokan láto- színen állomásozó mentőkocsi
gattak ki a vásárra, jó hangulatú, elvigye oltani. Szombaton, ottjárrágóta várt találkozások színtere lett tunkkor a mentőszolgálat munkatára virágóra körüli tér. Amellett, hogy sai
azonban
azt
mondták,
a szervezetek ismertették kínálatu- mindaddig kevesen éltek a lehetőkat az arra sétálókkal, több sátornál séggel.
arcfestéssel és egyéb játékokkal

megyei önkormányzat és egyházközség képviselője május 17-én, hétfőn délben az
Ákosfalva községhez tartozó Harasztkeréken adja át az imaszalagokat az André Mónika által vezetett harasztkeréki Varázspatkó
Lovarda lovas zarándokainak, akik közt a
marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Teológiai Líceum igazgatója, Tamási Zsolt is ott lesz. Az eseményen jelen
lesz Molnár Levente operaénekes, az idei

pünkösdi búcsú világi fővédnöke, az induló
zarándokokra áldását a maros-küküllői főesperesi kerület főesperese, ft. Oláh Dénes
adja.
Akik személyesen nem vehetnek részt a
pünkösdi zarándoklaton, imaszalagjaikat átadhatják a lovas zarándokoknak május 18-án
Erdőszentgyörgyön.
AzRMDSZ
Marosmegyeiszervezete

2021.május17.,hétfő___________________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Szerkeszti:FarczádiAttila

7

1186.

Kolozsvári siker Craiován, Ouzounidis magyarázatot vár a játékosoktól

Fotó: A CSU Craiova közösségi oldala

időkben se fordítsanak neki hátat.
Bár nem lehetnek ott a lelátón, de a
nyilvános térben így is megjelentek
bírálatok a Sepsitől elszenvedett vereség után, ami természetes. De ne
felejtsük el, hogy háromnaponta játszunk, és nagyon nehéz ennyi idő
alatt pihenni és a következő mérkőzést is előkészíteni. Most egy nappal több időnk volt, és ez meg is
látszott a játékunkon.”
A CSU Craiova szakvezetője,
Marinos Ouzounidis erősen bírálta
a csapatát az általa nem várt vereség
után. „Nem voltunk agresszívek, elvesztettük az összes labdát... Ha azt
hiszik, hogy megnyerik a kupadöntőt, és minden rendben lesz, akkor
nagy hibát követnek el. Nagyon jól
kezdtünk, aztán nem tudtam elhinni, amit látok. Tudtuk, hogy vannak problémáink, de ma nem
futballoztunk. Jó csapatunk van, de
egy hét alatt mindent leromboltunk.
Miért? Magyarázatot várok a játékosaimtól! A jelenlegi körülmények
között jobb, ha a második csapattal
állunk ki a FCSB ellen. Mi volt ez?
Hogy nézzem meg még egyszer?
Azt már nem! Ez nem az én csapatom, nem az én stílusom. Nem
értem, hogyan adták fel a harcot,
annak ellenére, hogy az eredmény

értékelt a végén a Kolozsvári CFR
1907 edzője, Edward Iordănescu. –
A szombati meccs önbizalmat ad
nekünk a szezon utolsó két összecsapására. Szükségünk volt a győzelemre, ezt nagyon jó játékkal
elértük. A Sepsi OSK elleni kudarc
után visszaszereztük az önbizalmunkat. A csapatunk jól állt erőnléti
szempontból, és a játékunk is tetA vendégek már az 5. percben szett. Kérem a szurkolókat, hogy
vezetéshez jutottak Păun révén, aki álljanak ki a csapat mellett, és nehéz
Deac szögletlabdáját a hálóba
küldte. A házigazdák gyorsan
Jegyzőkönyv
egyenlítettek, a 11.-ben Baiaram a
büntetőterületen kívülről „eleresz- Labdarúgó 1. liga, felsőházi rájátszás, 8. forduló: CSU Craiova – Kolozsvári CFR
tett” egy lövést, amely a kapuban 1-3 (1-1)
kötött ki. A döntetlen állást a 68. Craiova, Ion Oblemenco stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Kovács István.
percig regisztrálta az eredmény- Gólszerzők: Baiaram (11.), illetve Păun (6., 74.), Deac (68.).
jelző, ekkor Deac 7 méterről beta- Sárga lap: Iordănescu (27.), Vinicius (34.), Deac (35.), Costache (59.).
lált. A tabellát az első gólt szerző CSU Craiova: Pigliacelli – Capătănă, Acka, M. Constantin (46. Bălaşa), Vătăjelu –
Păun zárta le nyolc perccel később, Mateiu (78. Tudoria), Nistor – Cimpanu (66. Screciu), Cicăldău (79. Fedels), Baiaram (39. Camara) – A. Ivan.
amikor kilőtte a hosszú sarkot.
„Nagyon nehéz mérkőzésen va- Kolozsvári CFR 1907: Sandomierski – Susic, Vinicius, Burca, Camora – Deac (81.
gyunk túl, örülök, hogy sikeresen Hoban), Bordeianu, Sigurjonsson (66. Pereira) – Gîdea (4. Păun, 81. Rondon), Debeljuh, V. Costache (66. Itu).
abszolváltuk a craiovai találkozót –

A Kolozsvári CFR 1907 3-1-re
legyőzte a CSU Craiovát az 1.
ligás
labdarúgó-bajnokság
felsőházi rájátszásának 8. fordulójában, és ezzel négy
pontra növelte előnyét a második helyezett FCSB-vel
szemben, amely tegnap, lapzárta után a Sepsi OSK vendége volt.

Marco Rossi 30 fős bő keretet hirdetett

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya
múlt csütörtökön harmincfős
bő keretet hirdetett a részben
budapesti és bukaresti rendezésű labdarúgó-Európa-bajnokságra. Marco Rossinak
június elsejéig kell 26 játékosra szűkítenie a névsort.

Marco Rossi az M4 Sporton közvetített sajtótájékoztatón az RB
Leipzig játékosa kapcsán arról is
beszélt, hogy optimista, ezért abban
reménykedik, a felkészülési mérkőzéseken már játszhat. Hozzátette,
tudomása szerint már nincsen fájdalma és az erőnléte kilencvenszázalékos.
A kimaradók tekintetében az
olasz szakember kifejtette, a
Herthában futballozó Dárdai Márton még nem döntött, hogy a magyar válogatottban szeretne-e
szerepelni, a korábbi csapatkapitány Dzsudzsák Balázs pedig a másodosztályú DVSC-ben játszik, ami
kizáró ok a mindenki által ismert
válogatási elvei alapján. Bese Barnabás és Könyves Norbert nem,
vagy alig játszott az utóbbi hónapokban sérülés miatt, rájuk ezért
nem, s „ahogy korábban már többször elmondtam, főként azokra a játékosokra
számítok,
akik
oroszlánrészt vállaltak az Eb-kiju-

A keretet az ausztriai edzőtábort követően szűkítik.

tásból és a Nemzetek Ligája-feljutásból – mondta az MLSZ honlapján Marco Rossi. – Ugyanakkor az
is fontos szempont volt, hogy többségük többnyire játékban legyen,
rendszeresen játsszon a klubjában.
Az egyetlen kivételt Szoboszlai Dominik jelenti, aki januári klubváltása óta nincs játékban, azonban
jelenleg ő az első számú tehetségünk, a válogatott egyik kulcsembere. Ha június 1-jéig megfelelő
állapotban lesz, számítani fogok rá
a szűk keretben is. Ha viszont nem,
akkor kénytelenek leszünk visszaengedni klubjához.”
„Bolla Bendegúz már korábban
keretben volt, aztán erőnléti problémája volt, azért nem hívtuk be, de

Fotó: MLSZ

őt már régóta figyelemmel követjük. Az NB I gólkirálya, Hahn János
több támadó poszton is bevethető,
míg Schön Szabolcs gyors bal oldali játékos, aki jó teljesítményt
nyújtott” – beszélt az MTI érdeklődésére az újoncokról Rossi. Rajtuk
kívül a Puskás Akadémia védője,
Spandler Csaba és kapusa, Tóth Balázs nem öltötte még magára a címeres mezt.
A nagy visszatérő, a válogatottban legutóbb öt éve szerepelt Bogdán Ádám, akiről úgy nyilatkozott,
hogy már ősszel is gondolkodtak a
meghívásán Kovácsik Ádám sérülését követően, de végül az az öt
meccs győzte meg őt és a stábját,

akár 10-0 is lehetett volna. Hihetetlen! Egy csapat mindent bele kell
adjon, még akkor is, ha az eredmény nem kedvező a számára. Nem
fogadom el, hogy valaki feladja.
Csalódtam a tapasztalt játékosokban, most leginkább nekik kellett
volna segíteniük a csapatot. Ha így
állunk, jobb, ha a második csapatot
állítjuk ki a FCSB elleni mérkőzé-

sen, és az első tizenegyet az Astra
elleni kupadöntőre hangoljuk. Ha
nem nyerjük meg a kupát, az európai kupaszereplés lehetősége is elvész.”
A felsőházi rájátszás 9. (utolsó
előtti) fordulójában a Kolozsvári
CFR 1907 a Botosáni FC vendége
lesz, míg a CSU Craiova a FCSB
otthonában lép pályára.

Eredményjelző

1. liga, rájátszás, 8. forduló:
* felsőház: Academica Clinceni – Botosáni FC 4-3, CSU Craiova – Kolozsvári CFR
1907 1-3
* alsóház: Chindia Tîrgoviște – Konstancai Viitorul 0-2, Jászvásári CSM Politehnica
– Nagyszebeni Hermannstadt 0-1, Gyurgyevói Astra – FC Voluntari 0-3.
Románia-kupa, elődöntő, visszavágó mérkőzések:
* Bukaresti Dinamo 1948 – Gyurgyevói Astra 1-0 – tizenegyesekkel 4-5, továbbjutott az Astra
* Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii (2. liga) – CSU Craiova 2-2, továbbjutott a CSU
Craiova, 5-2-vel

1. CFR 1907
2. FCSB
3. CSU Craiova
4. Sepsi OSK
5. Botosán
6. Clinceni

8
7
8
7
8
8

1. Târgoviște
2. Pitești
3. Medgyes
4. Viitorul
5. UTA
6. Dinamo 1948
7. Voluntari
8. Astra
9. Nagyszeben
10. Jászvásár

8
7
7
8
7
7
8
8
8
8

A felsőház állása
5
3
2
4
3
2

1
2
2
1
1
1

2
2
4
2
4
5

12-5
11-9
8-11
7-4
13-16
8-14

48
44
37
36
31
29

4
3
3
4
3
4
3
1
3
2

3
2
3
1
0
1
2
2
1
1

1
2
1
3
4
2
3
5
4
5

7-3
9-4
11-7
8-4
6-9
9-7
6-7
6-11
5-9
5-11

35
31
29
29
28
27
27
24
23
20

Alsóházi tabella

amelyen pályára lépett a bajnok Ferencvárosban. „Kényelmetlen és
kellemetlen ellenfelek akarunk
lenni az Eb-n. A riválisoknál frissebbek lehetünk, ha nem is a mérkőzésszám miatt, hanem a lejátszott
meccsek intenzitása és a BL-lel járó
lelki stressz miatt” – fogalmazott
Rossi, aki az MTI kérdésére kifejtette, indokolt volt a keretek létszámának emelése 23-ról 26 főre. Neki
ez azért is könnyebbség, mert a sűrű
tavaly őszi program során is volt,
hogy ekkora létszámú kerettel dolgozott.
Kiemelte, a szűkítés, amelyre a
foglalkozások alapján az ausztriai
edzőtáborban kerül sor, ugyanolyan
nehéz lesz, mint a bő keret kihirdetése volt. A felkészülési ellenfelek,
Ciprus és Írország kapcsán azt
mondta, nincsenek azon a szinten,
mint az Eb-csoportellenfelek, de

hiába szeretett volna élcsapattal is
megmérkőzni, nem találtak megfelelő időpontot, ezért az nem jött
össze.
A válogatott OTP Bank Ligában
játszó játékosai, és akiknek a klubkötelezettségei már véget értek, ma
kezdik meg a felkészülést Telkiben.
A teljes keret május 24-étől Ausztriában edzőtáborozik tíz napig, majd
június 4-én Ciprus, június 8-án
pedig Írország ellen játszik felkészülési mérkőzést a Szusza Ferenc Stadionban. A csapat Marco Rossi
kinevezése óta most először tölthet
együtt ennyi időt egyhuzamban.
A magyarok június 15-én a címvédő portugálokat, négy nappal később a világbajnok franciákat
fogadják a Puskás Arénában, majd
június 23-án a németek vendégei
lesznek Münchenben a csoportkör
zárófordulójában.

A magyar labdarúgó-válogatott 30 fős, bő kerete

* kapusok: Bogdán Ádám (Ferencváros), Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi
Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Puskás Akadémia FC)
* védők: Bolla Bendegúz (MOL Fehérvár FC), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Hangya Szilveszter (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Lugano), Lang Ádám (Omonia), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Spandler Csaba
(Puskás Akadémia FC), Szalai Attila (Fenerbahce), Willi Orbán (RB Leipzig)
* középpályások: Cseri Tamás (Mezőkövesd Zsóry FC), Gazdag Dániel (Budapest
Honvéd), Holender Filip (Partizan Beograd), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy
Ádám (Bristol City), Nego Loic (MOL Fehérvár FC), Schäfer András (DAC), Sigér
Dávid (Ferencváros), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)
* támadók: Hahn János (Paksi FC), Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár FC), Sallai
Roland (Freiburg), Schön Szabolcs (FC Dallas), Szalai Ádám (Mainz), Varga Kevin
(Kasimpasa), Varga Roland (MTK Budapest)
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Az Universitatea 1948 Craiova feljutott az 1. ligába

Farczádi Attila

Megszerezte az 1. ligás részvételi jogot az
Universitatea 1948 Craiova, az 1989 előtti
Universitatea Craiova jogutódja.
Az alakulat múlt héten 0-0-s döntetlenre
játszott az FK Csíkszeredával a 2. ligás felsőházi rájátszás 8. fordulóban, ezzel behozhatatlan előnyre tett szert üldözőivel
szemben.
A klub 11 évnyi száműzetés után került
vissza az élvonalba, ahonnan még a Mircea
Sandu szövetségi elnök és Dumitru Dragomir
ligaelnök nevével fémjelzett időszakban zárták ki máig lezáratlan – és ilyenként tisztázatlan – ügy nyomán.
Azért, hogy a komoly futballhagyományokkal rendelkező Craiova ne maradjon
élcsapat nélkül, a sportági szövetség akkori
vezetősége rendkívüli módon jóváhagyta,
hogy egy új klub, a Club Sportiv Universita-

Eredményjelző

Labdarúgó 2. liga:
* felsőházi rájátszás, 8. forduló: CS Mioveni – Dunărea 2005 Călărași 1-1, Universitatea 1948 Craiova – FK Csíkszereda
0-0, Bukaresti Rapid – Temesvári ASU
Politehnica 1-0
* osztályozó a kiesés elkerüléséért, 1. mérkőzés: Lénárdfalvi ACSF – Unirea 04 Slobozia 2-0

Becaliék pofára estek

Nagy pofont kapott a George Becali patronálta FCSB: a klub második
csapatának azt jelölték ki feladatául, hogy megakadályozza a hadsereg
klubjának, a Steauának a feljutását a 2. ligába, azonban nem jutott odáig,
hogy ezt közvetlenül megtegye. Elbukta ugyanis az előzetes erőpróbát, a
CS AfumaRi elleni, elődöntős párharcot!
Bár az első mérkőzésen, idegenben 1-0-s győzelmet aratott, és így a
továbbjutás nagy esélyese volt, a FCSB II a vasárnapi visszavágón 4-1es vereséget szenvedett hazai pályán. Ezzel az AfumaRi jutott a döntőbe,
és lesz a Steaua ellenfele, amely a visszavágón ugyancsak 2-0-ra nyert,
így 4-0-s összesítéssel kvalifikált.
A döntős párharc két mérkőzését május 22-én és 29-én rendezik.

tea (röviden CSU) Craiova a 2. ligában indulhasson. Ez gyors ütemben bekerült az 1. ligába, és európai kupasorozatban is szerepelt
(emlékezetes marad a Kispest Honvéd elleni
párharc az Európa-liga selejtezőjében mint az
állandó magyar–román „futballháború” egy
újabb epizódja: a lelátók garázdálkodó közönsége a bírót is megdobta, aki összeesett, később a tartalék játékvezetőnek kellett levezetnie a hátramaradt percek játékát; s bár mindenki biztos volt benne, hogy a román csapat
megkapja méltó büntetését, az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA mégis jóváírta a pályán jegyzett eredményt, és csak pénzbüntetést
ítélt, így a budapesti együttes kiesett).
Az új sportszervezetet a város akkori polgármestere, Lia OlguRa Vasilescu után
CraiolguRának csúfolták. Marosvásárhelyen
is vendégszerepeltek, az időközben csődbe

A Víkendtelepen hódított
a teqball

A labdarúgó 1. ligából jól ismert Ionuț Rada (j) és Eric de Oliveira bemutató mérkőzést játszott
Marosvásárhelyen
Fotó: A Teqball Romania közösségi oldala

Bálint Zsombor

Marosvásárhelyen, a víkendtelepi műfüves pályán felállított asztalokon rendezték az országos
teqballbajnokság második fordulóját. A magyar fejlesztésű fiatal
sportág Székelyudvarhely központtal honosodott meg Romániában,
ám mostanra egyre szélesebb körben terjed, így Marosvásárhelyen is
vannak olyan játékosok, akik meg
tudják szorongatni a világranglista
előkelő helyein álló udvarhelyi teqballosokat.
A marosvásárhelyi versenyre 18
egyéni játékos nevezett, tíz páros,
illetve hat vegyes páros állt az egyedül a teqballra jellemző hajlított
asztalhoz. Székelyudvarhelyt két
csapat, a Góbék és a Siqer képviselték, Marosvásárhelyt a Transilvania
Teqball Team, Kolozsvárról a Club
Transilvania, illetve a Luceafărul
Zsidvé volt jelen.
Az első körben csoportmérkőzéseken döntötték el a főtábla párosításait, majd egyenes kieséssel
folytatták. A világranglista 3. helyén
álló
székelyudvarhelyi
Györgydeák Apor (Góbék) igazolta
n

három versenyszámban (egyéni,
páros és vegyes páros) megszerezte
a tornagyőzelmet. Egyéniben Ilyés
Szabolcsot, a klubtársát győzte le a
döntőben, míg a bronzért Kovács
Tamás Lázár Zsolt ellen nyert. Párosban a döntők azok vívták, akik
az egyéniben az első négy helyen
végeztek, valamennyien a székelyudvarhelyi Góbék csapatától. A
győzelmet a Györgydeák/Ilyés
páros szerezte meg a Kovács/Lázár
duó fölött. A kisdöntőben marosvásárhelyi siker született, Kristály
Hunor és Szilágyi Arnold három
szettben nyert a Balázs Gergely/Pap
Ferenc csapat fölött.
Vegyes párosban a dobogót ismét
kisajátította a Góbék. A döntőben
Györgydeák/Mikós Tünde nyert az
Ilyés/Lakatos Krisztina alkotta csapat ellen, míg a dobogó legalsó
fokát Lázár Zsolt és Takács Boglárka foglalta el. A negyedik helyen
marosvásárhelyi duó végzett, Kristály Hunor és Tóth Evelin révén.
A verseny díszvendégei a Kolozsvári CFR egykori bajnok játékosa, IonuR Rada, illetve a
labdarúgó-élvonalból szintén jól ismert Eric de Oliviera voltak, akik
b

ment ASA (korábban FCM)
vendégeként, a találkozó
után a csapat játékosai emlékezetes módon szétverték az
öltözőt.
A régi Universitatea Craiova szurkolói közül sokan
kitartottak a száműzött csapat mellett. Az eleinte nem
kedvelt új klub az eltelt évek
alatt fokozatosan betöltötte
az űrt, aminek céljával létrehozták, és kialakította a saját
szurkolótáborát. Nem csak
az oltyán város, de az egész
ország futballkedvelői kíváncsisággal vegyes izgalommal várják a két csapat
majdani összecsapásait.

Fotó: Az Universitatea 1948 Craiova közösségi oldala

A 2. liga felsőházának állása

1. Universitatea 1948
2. Rapid
3. Mioveni
4. Călăraşi
5. ASU Politehnica
6. Csíkszereda
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Ifj. Lungu Constantin a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után
című sportműsorának meghívottja a Marosvásárhelyi CSM
labdarúgóedzője, ifj. Lungu Constantin. A húszperces stúdióbeszélgetésben Szucher Ervin és vendége megpróbálnak
választ találni arra, hogy lehet-e ellenszélben eredményekben és csapatépítésben gondolkodni a városi sportklubnál.

Gulácsi 2025-ig hosszabbított
a Leipziggel

A magyar labdarúgó-válogatott
kapusa, Gulácsi Péter 2025-ig
meghosszabbította szerződését
klubjával, az RB Leipziggel. A
klub hivatalos honlapjának közleménye szerint a játékos korábbi
szerződésének lejárta előtt egy
évvel, további két szezonra kötelezte el magát.
„A klub és én 2015 óta egy különleges utat járunk be, hiszen a
másodosztályból indulva tavaly
már a Bajnokok Ligája elődöntőjében játszottunk. Egy rendkívül sikeres időszak volt ez, amelyet
szeretnénk folytatni, ráadásul a
családommal is otthonra találtunk
Lipcsében, a klubnál, a régióban” – idézte a honlap Gulácsit.
A Salzburgtól 2015 nyarán szerződtetett futballista egy évvel később már első számú kapusnak
számított, és eddig 222 meccsen
állt a háló előtt a német és nemzetközi mércével is meghatározó tényezővé váló Leipzigben. A
magyar hálóőr a Bundesligában
(162) és a Bajnokok Ligájában
(24) is rekorder a klub történetében, ebben az idényben 42 tétmérkőzésen lépett pályára és 20
alkalommal zárt kapott gól nélkül.
A bajnoki hajrá mellett a magyar
válogatottal a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra is készülő kapus után – a Bild című

A Besiktas
a török futballbajnok

A Besiktas nyerte a török labdarúgó-bajnokságot, miután
szombat este, az utolsó fordulóban vendégként 2-1-re legyőzte
a Göztepe együttesét. Az isztambuli alakulat 2017 után végzett megint az élen a Süper
Ligben. Mögötte másodikként a
városi rivális Galatasaray zárt,
amely ugyanúgy 84 pontot
gyűjtött, de rosszabb volt a gólkülönbsége. A harmadik helyet
a magyar válogatott védőt, Szalai Attilát is foglalkoztató,
ugyancsak isztambuli Fenerbahce szerezte meg 82 ponttal.
A tavalyi bajnok Basaksehir ezú l csak a 12. lett.

napilap korábbi információja alapján – a közelmúltban a Borussia
Dortmund érdeklődött intenzíven.
Az angol sajtó eközben a Tottenham Hotspur érdeklődéséről is írt.
A szakemberek által is a Bun-

desliga egyik legjobb, legmegbízhatóbb kapusának tartott Gulácsi –
akit a Kicker 2019-ben a bajnokság
legjobb játékosának választott –
nemrégiben ünnepelte 31. születésnapját.

Gyurcsó Ádám váltani készül

Nem tudja elképzelni, hogy hosszabb távon a horvát labdarúgóbajnokságban ezüstérmes Eszék (Osijek) játékosa maradjon Gyurcsó
Ádám. A 20-szoros válogatott szélső sajnálatosnak tartja, hogy bár
kifejezetten az eszéki vezetőedző kérésére szerződött oda a Hajduk
Splitből, a tavaszi szezonban mégis kevés alkalommal kapott lehetőséget, így az Európa-bajnoki magyar válogatott keretből is kimaradt.
„Az edzésmunkámmal elégedettek voltak, az edző sem mondott
semmi rosszat a játékomra, azt viszont világossá tette, hogy nincs helyem folyamatosan a csapat játékrendszerében. Ezért mivel a szerződésem lejár, keresem a legjobb megoldást a folytatásra. Nem akarok
kapkodni, de túl későn sem szeretnék döntést hozni, mert nem mindegy, hogy mikor tudok csatlakozni egy csapathoz a felkészülési időszakban” – jelentette ki Gyurcsó.

Holender végleg a Partizané

A magyar válogatott Holender Filipet múlt pénteken végleg megszerezte a Partizan Beograd labdarúgócsapata. „A fellegekben járok.
Közhelyesnek hangzik, de tényleg otthon érzem magam az első naptól
kezdve – fogalmazott a szerb klub honlapján a 26 éves futballista. –
Nagy vágyam volt, hogy a Partizannál maradjak, ezért külön köszönöm a klubvezetésnek, hogy élt az opció lehetőségével.”
A kispesti nevelésű Holender tavaly októberben a svájci Luganótól
kölcsönbe került a Partizanhoz, amelynek színeiben kilenc bajnoki
gólnál tart, emellett 25 meccsen négy gólpasszt adott.
A Partizan biztosan ezüstérmesként zár a bajnokságban, a veretlenül éllovas Crvena zvezda mögött.

2021.május17.,hétfő___________________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Feljutni vagy nem feljutni?

Feljutni vagy nem feljutni? –
ez itt a kérdés! A marosvákosárlabdasport
sárhelyi
szurkolói számára legalábbis,
hiszen jó ideje már, hogy a
sportág – az egész megyeszékhelyi sporttal egyetemben – bizonytalanságban
sínylődik, és szomorúan kell
megállapítanunk, hogy az új
városvezetéssel sem tűnik
rózsásabbnak a helyzet.

Egy dolgot mindjárt az elején
tisztázni kell, hiszen szinte általánosan elterjedt vélekedés, még a
csapat keretében is, hogy a szövetséghez egyelőre (az ismét, most
már június 24-ére elnapolt közgyűlésig, amikor véglegesítik a csatlakozott klubokat) ideiglenesen
társult CSU Medicinának nincs feljutási joga. Mindezt arra alapozzák, hogy amikor néhány éve
egyetlen közös bajnokságot szerveztek minden felnőttcsapatnak,
akkor született egy olyan szabály,
hogy az ideiglenesen csatlakozott
klubok abban az idényben nem vehetnek részt a rájátszásban (emlékezzünk,
akkor
ez
a
Marosvásárhelyi CSM-t érintette).
Ennek a szabálynak az alkalmazása azonban jelen esetben okafogyott, hiszen a közgyűlés után a
CSU Medicina is végleges tagja
lesz a szövetségnek, így az ősztől
indulhat az élvonalban. Mindezt
megerősíti az 1. liga szabályzata,
amely tételesen kimondja, hogy
amennyiben valamelyik élvonalbeli klub második csapata végezne
erre jogosító helyen, akkor nem
vehet részt az osztályozó tornán.
Szó nem esik arról, hogy ideiglenesen csatlakozott klub ezt nem tehetné meg. Igaz, az osztályozó
tornát azóta törölték, de ez csak
annyit jelent, hogy csikócsapat
nem juthat fel, mindenki más igen!
Mi több, a szabályzatban az is
benne van, hogy az az együttes,
amely részvételi jogot szerez az élvonalbeli bajnokságban, de mégsem vállal szereplést a Nemzeti
Ligában, elveszíti a jogot, hogy jövőre beiratkozzon az 1. ligába!
A CSU Medicina számára tehát
a döntő torna első két helyének
egyikén végezni a feljutást jelenti!

Nadal, Oszaka
és a Bayern nyerte a sportolói
Oscar-díjat

Két teniszező, a férfiaknál a
spanyol Rafael Nadal, a nőknél pedig a japán Oszaka
Naomi nyerte a sportolói
Oscar-díjnak is nevezett Laureus-díjat.

Bálint Zsombor

Márpedig az eddig látottak alapján
erre minden esélye megvan.
A CSM Ploiești ellen a múlt hét
végén elveszített mérkőzés paradox módon ezt a meggyőződésünket erősítette meg. A fiatalok kicsit
megilletődtek az ellenféltől, a palánk alatti teret az ellenfél uralta –
magyarázta a kudarc okait George
Trif edző, aki elismerte, hogy csapata az átlagosnál gyengébben játszott. Steff és Kilyén személyes
okok miatt hiányoztak – közölte,
illetve a palánk alatti hiányosság
egyik oka az volt, hogy két magas
ember is enyhe sérüléssel küszködött. Nem kellett azonban túlzott
szakértelem ahhoz, hogy látsszék,
Ploiești egyáltalán nem az a félelmetes ellenfél, simán legyőzhető,
ha a CSU Medicinának teljes a kerete, és picit jobban összpontosítanak. Miután pedig a többi
ellenfelet az alapszakaszban legyőzték, miért ne tehetnék ezt a
döntő tornán is?
A marosvásárhelyieken kívül a
CSM Ploiești és két bukaresti csapat, a Rapid és a Știința célozza az
élvonalat – mondta el George Trif,
és nem mindegy, hogy hol lesz a
döntő torna. Miután megnyerte az
alapszakaszt, Ploiești-nek, úgy
tűnik, ennek alapján nagy esélye
van megkapni a rendezési jogot.
Ismét a szabályzatra hivatkozunk.
Ebben az áll, hogy osztályozó tornát (amelyet, emlékeztetünk ismét:
töröltek) az első liga győztese rendezhet. Arról azonban egy szó sem
esik, hogy hol kell az ezt megelőző

Fotó: A CSU Medicina közösségi oldala

döntő tornát játszani, és hivatkozhatnak-e erre a ploiești-iek. Ugyancsak lényeges tényező, hogy a
kiírás szerint a mérkőzéseket öt
egymás utáni napon játsszák, és ez
fizikailag nagyon megterhelő –
vélte a szakember, aki szerint a
harmadik napon már egészen biztosan nem lesznek képesek a játékosok
ugyanolyan
szinten
teljesíteni, mint az elsőn. Így tehát
az sem mindegy, hogy milyen sorrendben játsszák a mérkőzéseket.
A feltételek azonban mindenkinek
ugyanazok, és az erőnlét rendkívül
fontos (sőt, nagy valószínűséggel
meghatározó) tényező lesz.
A csapat mindenesetre minden
mérkőzésen a győzelmet szeretné,
ehhez nem fér kétség, azonban feltevődik a kérdés, hogy mi lesz, ha
valóban az első kettő között végez?
Lesz-e pénz arra, hogy tisztességesen helytálljon a legjobbak között,
hiszen egészen más anyagi vonzata
van, mint az 1. ligának? Márpedig
a sportág játékosai és szakvezetői
éppen azért váltottak klubot, mert a
város képtelen volt biztosítani a
CSM keretében a hátteret. Az egyetemi klubnál pedig 2020 végéig sikerült megoldani a támogatást,
január óta a játékosok és az edzők
egy fityinget sem kaptak. Márpedig
a nyáron központi kérdés lesz,
hogy miből mit és mennyi az annyi.
Hahó, kedves politikusok, hahó,
kedves vállalkozók! Nehéz megérteni, hogy Marosvásárhelynél sokkal kisebb városokban van pénz a
sportra, csupán itt nincs. Miért?
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Oszaka először, Nadal 2011 után
másodszor kapta meg a rangos elismerést az egyéni sportolók kategóriájában.
A múlt csütörtökön Sevillában
rendezett ünnepélyes díjátadón az
év csapatának járó díjat a Bayern
labdarúgóegyüttese
München
kapta, amely mind az öt megnyerhető trófeát elhódította tavaly.
Az év áttörését Patrick Mahomes, a Kansas City Chiefs amerikaifutball-csapatának
Super
Bowl-győztes irányítója hajtotta
végre. A tavalyi év visszatérése a
kanadai hódeszkás Maxence Parrot
nevéhez fűződik. Az életműdíj ezúttal Billie Jean King 39-szeres
Grand Slam-tornagyőztes amerikai
teniszezőnek jutott.

Különdíjat kapott Mohamed Szalah, a Liverpool FC egyiptomi futballistája, aki hozzájárult egy
iskola, egy kórház és egy mentőállomás felépítéséhez a szülővárosában, valamint a Kickformore
elnevezésű, labdarúgással foglalkozó német szervezet, amely arra
ösztönzi a résztvevőket, hogy pozitívan járuljanak hozzá a közösségeikhez. Az év sportpillanatának azt
választották, amikor a Down-szindrómás amerikai Chris Nikic teljesített egy Ironman-versenyt.
Az év szószólója a hétszeres
Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton lett, aki sikereit és ismertséfelhasználva
számos
gét
igazságtalanságra hívta fel a figyelmet világszerte, és segített a megoldások keresésében.
A kategóriák jelöltjeit februárban
hozták nyilvánosságra, a győzteseket a sportakadémia több mint hatvan tagjának szavazatai alapján
választották ki.

Balról: felső sor: Rafael Nadal, Naomi Oszaka; alsó sor: Manuel Neuer (a Bayern kapusa), Mohammed Szalah.
Fotó: A Laureus közösségi oldala

Hanga Ádám: „NBA-sztárok és euroligás játékosok ellen játszunk, és ez jó!”

A Barcelonát erősítő Hanga
Ádám főként a küszöbön álló
kihívásokról beszélt, miután
csapata bejutott a férfikosárlabda-Euroliga négyes döntőjébe.

Az alapszakaszgyőztes katalánok
79:53-ra legyőzték hazai pályán az
orosz Zenitet a negyeddöntős párharc ötödik mérkőzésén – Hanga
hét pontot dobott –, és 3-2-es összesítéssel léptek tovább a kölni Final
Fourba.

„Hét év után vagyunk újra a négyes döntőben, az első itteni évemben, 2018-ban még csak 13.-ok
lettünk az Euroligában. A következő idényben már ott voltunk a
playoffban, tavaly a koronavírusjárvány miatt félbeszakadt a szezon,
de most végre sikeresen vettük az
akadályt, bár a Zenit nagyon megnehezítette a dolgunkat – mondta az
M4 Sport Sporthíradójában. – A
munkát azonban még nem végeztük
el, nem akarunk itt megállni, még

Fotó: Az FC Barcelona Basket közösségi oldala

két mérkőzést meg kell nyernünk a
trófeáért.”
A 32 éves légiós kifejtette, az
egyéni elismerések már nem érdeklik, csak a csapat fontos a számára,
és harmadik spanyol kupaaranya, illetve az Euroliga-végjátékba kerülés azt mutatja, hogy jó úton járnak.
Ami a május 28-án esedékes ELelődöntőt illeti az olasz Olimpia
Milano ellen (a másik ágon a
CSZKA Moszkva az Anadolu
Efesszel találkozik), közölte: „Most
még nem foglalkozunk ezzel. Tudjuk, hogy kik ellen játsszuk az első
mérkőzést Kölnben, de addig a hátralévő spanyol alapszakaszmeccseinkre összpontosítunk. Ezeken
próbálunk mentálisan és fizikálisan
minél jobb formába lendülni a Final
Fourra.”
Hanga Ádám elmesélte, hogy a
járványhelyzet miatt a spanyol liga
rájátszásában három helyett csak
két győzelemig tartanak majd a párharcok. Az alapszakaszt várhatóan
a Real Madrid nyeri meg, a Barca
pedig alighanem második lesz, így
ha a döntőben találkoznak, akkor a
fővárosiaknál lesz a pályaelőny.
„Most jön a szezon sava-borsa, ezt
élvezni kell, ezért dolgoztunk egész
évben, hogy itt legyünk, és persze

szeretnénk mindent megnyerni” –
összegzett.
A jövő őszi Európa-bajnokság
csoportköréről – amelyben a magyarok mérkőzéseinek szintén Köln
ad majd otthont a címvédő szlovénok, a franciák, a litvánok, a németek és a bosnyákok ellen – Hanga
elmondta: „Örültem, hogy erős csoportot kaptunk, de a srácok ezért
küzdöttek két évig a selejtezőben,

hogy ilyen csapatokkal játszhassunk az Eb-n. Így tudjuk hírét vinni
a magyar kosárlabdának, és a gyerekek azt látják majd otthon, hogy
NBA-sztárok és euroligás játékosok
ellen játszunk.
Remélem, hogy egészséges leszek, és tudom segíteni a válogatottat, szeretnénk továbbjutni a
csoportból, akárcsak 2017-ben” –
fűzte hozzá.

Eredményjelző

Kosárlabda Euroliga:
* a főcsoport végeredménye: 1. Barcelona, 2. CSZKA Moszkva, 3. Anadolu Efes,
4. Olimpia Milánó, 5. Bayern München, 6. Real Madrid, 7. Fenerbahce, 8. Zenit
Szentpétervár, 9. Pamesa Valencia, 10. Baskonia Basket, 11. Zalgiris Kaunas, 12.
Olimpiakosz, 13. Maccabi Tel Aviv, 14. Lyon-Villeurbanne, 15. Alba Berlin, 16. Panathinaikosz, 17. Crvena zvezda Belgrád, 18. Khimki Moszkva
* negyeddöntő (három megnyert mérkőzésig tartó párharcok): Barcelona (spanyol) – Zenit Szentpétervár (orosz) 3-2, Olimpia Milánó (olasz) – Bayern München
(német) 3-2, CSZKA Moszkva (orosz) – Fenerbahce (török) 3-0, Anadolu Efes
(török) – Real Madrid (spanyol) 3-2

Kobe Bryantet beiktatták
a Hírességek Csarnokába

Szombat este hivatalosan is beiktatták a kosárlabda Hírességek Csarnokába Kobe Bryantet, a Los Angeles Lakers tavaly januárban, helikopterbalesetben elhunyt legendáját. Az ötszörös bajnok, 18-szoros All
Star-válogatott játékost korábbi nagy riválisaival, Tim Duncannel és
Kevin Garnettel együtt választották be még tavaly a sportág halhatatlanjai közé.
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KMDSZ Előtér

Útbaigazítás az egyetemi felvételik labirintusában

A KMDSZ Előtér egy egyetemi
tájékoztató program, amely
elsősorban azoknak szól, akik
idén készülnek egyetemre, és
szeretnék megérteni a felvételi menetét. Továbbá arra is
lehetőséget ad, hogy az érdeklődők megismerkedjenek
a jövendőbeli egyetemükkel,
illetve diáktársaikkal. A május
17. és 23. közötti eseményen
mindenki ingyenesen részt
vehet az online térben, élő
Facebook-közvetítésen keresztül.

Nagy-Bodó Szilárd

A KMDSZ Előtérről Kovács Zoltán Dávidot, a rendezvény kommunikációs koordinátorát kérdeztük.
– Hogyan fog zajlani az egyetemek bemutatása?
– Az esemény egy hétig fog tartani, a járványhelyzetre való tekintettel online felületen. Minden részt
vevő egyetem számára kijelöltünk
egy napot, amikor az adott intézményt fogjuk bemutatni. Hétfőn a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem,
kedden a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem, csütörtökön a
Műszaki Egyetem, pénteken a Képzőművészeti és Formatervezési
Egyetem, szombaton az Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem, vasárnap az Agártudományi és Állatorvosi Egyetem bemutatójára kerül
sor. Szerda sem szabadnap, habár
nem lesz egyetemi bemutató, de
egy olyan előadással készülünk,
ami, meggyőződésünk, nagyon érdekli a diákokat, hiszen a Kolozsvári Magyar Diákszövetségről, azaz
a KMDSZ-ről lesz szó.
– Mely a fő célközönség, kik vehetnek részt az online eseményen?

– A rendezvény elsősorban azoknak szól, akik szeretnének alapképzési
programon
tanulni
Kolozsváron, legyen szó középiskolás diákokról vagy olyan személyekről, akik ismét be szeretnének
ülni az iskolapadba. Az eseményen
mindenki ingyenesen részt vehet.
– Idén másodjára lesz Előtér.
Milyen volt a tavalyi esemény,
és miben lesz más az idei?
– A legnagyobb változás a dátum.
Tavaly érettségi után szerveztük
meg, idén pedig megelőzi a tizenkettedikesek nagy próbatételét. Tavaly azért is került nyárra, mert
későn született meg az esemény ötlete. Idén mindenképpen korábban
akartuk megszervezni. Jelenleg a
diákoknak kevesebb mint két hónapjuk van a felvételiig. Ebben a
periódusban pedig elég sokan meggondolják magukat az egyetemválasztás kérdésében, azt szeretnénk,
hogy legyen elég idejük meghozni
a számukra jó döntést. Reméljük,
hogy az eseményen elhangzott információk segítenek ebben. A
másik nagy változás pedig a napszak, hiszen az esemény idején még
tart az oktatás, így nem tudnának
részt venni a délelőtti programokon,
ezért délután lesznek a bemutatók.
A struktúra azonban változatlan.
– Kik fogják bemutatni az egyetemeket? Inkább diákok vagy
meghívtatok oktatókat is?
– A programot úgy próbáljuk
összeállítani, hogy az oktatók is
megszólaljanak. Ők fogják bemutatni a felvételik menetrendjét.
Igyekeztünk, hogy minden egyetemről magyar nyelven beszélő tanárokat hozzunk, amennyiben ez
nem megoldható, akkor magyar tanulók fogják bemutatni a felvételi
rendszert. Emellett a résztvevőknek

Az Egyesült Államok ellenkezése miatt

lehetőségük lesz megismerkedni az
adott egyetemen tanuló diákokkal,
valamint a szakosztályok képviselőivel.
– A jövőre nézve terveztek újabb
Előtereket?
– Egyértelműen igen. Tavaly a
felvételi előtt én is részt vettem az
Előtéren, és sokat segített, mert az
előző évben, a koronavírus-járvány
miatt, változott a felvételi menete,
és nem lehetett tudni semmi konkrétumot. Idén valamivel jobb a
helyzet, és reméljük, hogy a diákoknak lesz idejük felkészülni. De jövőben is aktuális lesz ez a kérdés, és
ennek fényében a rendezvény is.
– A jövőben, a járvány után,
szeretnétek, hogy ez az esemény
átkerüljön a fizikai térbe, vagy
továbbra is online lesz?
– Erről még nem született döntés,
viszont nem tartom kizártnak, hogy

inkább az online rendezvény a valószínű. Ebben a formában sokkal
több személyt tudnunk elérni, hiszen nem kell ellátogatni Kolozsvárra a részvétel miatt. Egy másik
nagy előnye az online térnek, hogy
a bemutatókat bármikor vissza lehet
nézni, ha valakinek nem felel meg
az időpont. A harmadik pillér pedig,
hogy a KMDSZ-nek már van két
olyan eseménye, amelyeken az érdeklődők megismerkedhetnek a kolozsvári magyar diákélettel, ilyen a
KMDSZ Nyári Egyetem vagy a
KMDSZ Tour. A Tour lényege, hogy
házhoz visszük az egyetemet, ilyenkor minden nagyobb erdélyi városba
elmegyünk, így részt vehetnek
olyan személyek is, akiknek nincs
lehetőségük az online részvételre.
– Meglátásod szerint hogyan lehetne még fejleszteni az eseményt?

– Mivel az idei csak a második
kiadás, bőven van lehetőség a fejlesztésre. Az első lépés lehetne az,
hogy megpróbáljuk bevonni az eseménybe a többi egyetemet is, hiszen
nemcsak hat van, hanem ott van
még például a Református Teológiai Intézet, a Gheorghe Dima Zeneakadémia, illetve a Dimitrie
Cantemir egyetem, amelyeket nem
sikerült elérni. Továbbá szeretnénk
nagyobb hangsúlyt fektetni a diákokkal való kapcsolatra. Azt szeretnénk elérni, hogy miután részt
vesznek a KMDSZ Előtéren, azt
érezzék, hogy őket már várják az
egyetemen. A technikai felszerelés
kapcsán is van hova fejlődni, hiszen
a KMDSZ-nek nincs még nagy
gyakorlata az online események tekintetében.

Elmaradt az ENSZ BT pénteki, sürgősséggel összehívott ülése
az izraeli–palesztin konfiktusról

Elmarad az ENSZ Biztonsági Tanácsának péntekre tervezett rendkívüli
ülése a palesztin-izraeli konfliktusról
az Egyesült Államok ellenkezése
miatt, jelezték diplomaták már múlt
csütörtökön.

Mózes Edith

Hírforrások szerint Washington legkorábban kedden tartana virtuális tanácskozást,
amivel az jelentősen veszítene sürgős jellegéből. Az ülések összehívásához a Biztonsági
Tanács mind a 15 tagjának beleegyezése
szükséges.
Washington nem szeretné, ha az ENSZ
beavatkozna a konfliktusba
Az Egyesült Államok Izrael erős szövetségese, Washington nem szeretné, ha az ENSZ
beavatkozna a konfliktusba. Elemzők szerint
túl gyorsan eszkalálódott a mostani konfliktus, Washingtont készületlenül érte a civil áldozatokat követelő krízis hirtelen erősödése.
Az amerikai vezetés az elmúlt napokban
következetesen hangsúlyozta: Izraelnek joga
van megvédeni magát a Gázai övezetet uraló
Hamász iszlamista mozgalom rakétáitól,
ugyanakkor a feszültség csökkentésére szólította fel a feleket, és arra kérte szövetségesét,
hogy kerülje a civil áldozatokat.
A BT-nek a közel-keleti konfliktus újbóli
fellángolásával foglalkozó eddigi ülései
eredménytelenül végződtek
A múlt héten kiéleződött a feszültség a palesztinok és az izraeliek között, és Kelet-Jeruzsálemben összecsapásokra, tüntetésekre
került sor. A Gázai övezetből mintegy 1500
rakétát lőttek ki palesztin fegyveres csoportok Izraelre az elmúlt napokban. Izrael válaszul megtorló csapásokat hajtott végre. Izrael

Rakétaháború Izrael és Palesztina között

csütörtökön tankokat és páncélozott járműveket vezényelt az övezet határára. A múlt héten
83 palesztin esett az erőszak áldozatául a
Gázai övezetben, köztük 17 gyerek. Izraeli
oldalon heten vesztették életüket, köztük egy
gyerek és egy katona.
A Biztonsági Tanácsnak a közel-keleti
konfliktus újbóli fellángolásával foglalkozó
eddigi ülései eredménytelenül értek véget.

Washington ellenállása miatt nem sikerült elfogadni egy nyilatkozat-tervezetet, amely a
feszültség csökkentésére szólította volna fel
a szembenálló feleket.
A tűzszünet reményében Egyiptom
közvetítene
Egyiptomi tárgyalódelegáció érkezett csütörtökön Tel-Avivba, hogy közvetítsen az izraeli–palesztin konfliktusban a tűzszünet

reményében. Egy helyi
biztonsági forrás értesülései szerint az egyiptomi
küldöttség célja a kétoldalú fegyvernyugvás elérése a felek között, de
meg fogja vitatni a keletjeruzsálemi izraeli telepbővítések leállítását is.
A delegáció szerdán
Gázában tárgyalt a palesztin övezetet utaló radikális
iszlamista
Hamász és az Iszlám
Dzsihád szélsőséges csoport képviselőivel.
Egyiptom korábban
már többször is közvetített a konfliktus szereplői
között. A legutóbbi,
2014-es gázai háború idején szintén hozzájárult
erőfeszítéseivel egy tűzszünet eléréséhez.
Intenzív katonai művelet
készül a Gázai övezet
ellen
A forrás szerint Izrael
nem hajlandó leállítani a
támadásokat, várható egy,
a Gázai övezet ellen irányuló intenzív katonai művelet. Izrael és
gázai szélsőséges iszlamista szervezetek között múlt hétfőn rakétaháború robbant ki, miután Jeruzsálemben összecsapások voltak
palesztinok és izraeli biztonságiak között az
iszlám vallás Mekka és Medina után harmadik legszentebb helyén, az al-Aksza mecsetnél.
Forrás:Euronews
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A Hagyományok Háza képviseli Magyarországot
a legnevesebb angol folkfesztiválon
Az évente megrendezésre kerülő
English Folk Expo (EFEx) és a
vele párhuzamosan zajló Manchester Folk Festival nemzetközi szinten az egyik legfontosabb angol
zeneipari és kulturális esemény,
amelyen a helyi, népzenei indíttatású professzionális zenekarok
mellett minden évben egy kiemelt
vendégország kultúrájával is megismerkedhetnek a műfaj szakmai,
piaci képviselői, valamint a tágabb
közönség is. Május 14-én hivatalosan is bejelentették a szervezők,
hogy az idén Magyarország kerül
az EFEx fókuszába, melyre a Hagyományok Háza mint aktív partnerintézmény egy tíz főből álló
népzenei-világzenei szakmai küldöttséget, valamint négy kiemelkedő zenekart is delegál, köztük a
világszerte elismert Muzsikással és
a friss Fonogram díjas Ötödik Évszakkal.
Az English Folk Expo (EFEx)
jótékonysági szervezet, amely különféle projektekkel és kezdeményezésekkel támogatja az angol

népzenei szektort. Fesztiváloknak
és különféle szakmai eseményeknek adnak otthont évről évre, hogy
a legígéretesebb, népzenéből táplálkozó, akusztikus, illetve tradicionális hangszereken megszólaló
együtteseket bemutassa a közönségnek. A minden év októberében
megrendezésre kerülő Manchester
Folk Festival átlagosan 180 zeneipari képviselőt gyűjt egybe, hogy a
háromnapos rendezvény során
több mint 40 előadóval ismerkedjen meg testközelből.
Az idei esemény kiemelt partnereként a Hagyományok Háza képviseli a magyar népzenei és
világzenei szcénát. Az intézmény a
műfaj legjobb előadóit felvonultató
listájáról az angol fesztiválszervezők a világ legismertebb magyar
népzene-együttesét, a Muzsikást,
az első lemezével idén Fonogram
díjat kiérdemlő Ötödik Évszakot, a
rendhagyó hangszerelésével a
népek kultúrája közti híd szerepét
betöltő Pengetős Triót, valamint a
különleges női energiákat felszaba-

dító DALINDA a cappella triót válaszotta ki, hogy a múltat a jelennel
összekötő zenéjükkel reprezentálják a sokszínű magyar, illetve Kárpát-medencei
hagyományos
kultúrát. A meghívott előadók
közül a DALINDA és a Pengetős
Trió mindemellett a Hagyományok
Háza nemzetközi portfóliójának is
résztvevője.
Az expóra és a fesztiválra –
melynek korábbi kiemelt országai
közt szerepel többek között Dánia,
Skócia és Írország is – a Hagyományok Háza továbbá tíz, a magyar
népzene és világzene területén tevékenykedő, kiváló eredményekkel és előremutató munkássággal
bíró szakmai képviselőt is delegál,
akik a kiválasztott zenekarok mellett jelenlétükkel hozzájárulnak a
magyarországi kulturális szektor
megismertetéséhez, emellett kapcsolatteremtő diplomáciai és promóciós tevékenységük révén
fontos kapuk nyílhatnak meg a jövőben a magyar folkegyüttesek és
kulturális szervezetek előtt.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

VARRODA
(22614-I)

VARRÓNŐKET

LAKATOSMŰHELYBE MUNKATÁRSAKAT keresünk. Tel. 0759465-199. (65641-I)
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65548-I)

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

ADÁSVÉTEL
bakelitlemezeket, jó
Tel. 0740-280-126.

VÁLLALUNK: tetőkészítést bármilyen lemezből vagy cserépből, készítünk garázst, kerítést betonból is,
teraszt, manzárdot, kanálist, szemétleöntőt tömbházaknál, sürgős javítást. Munka után takarítunk, a
szemetet elszállítjuk. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel. 0755613-736. (11789)
VÁLLALUNK: ácsmunkát, tetőfedést, tetőszigetelést. Tel. 0740-667511. (22613-I)

Negyvenkét millió lej értékű biztonsági
felszerelések a kolozsvári repülőtéren

Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt és a képviselőház
elnöke, valamint Lucian Bode
belügyminiszter jelenlétében
mutatták be pénteken a kolozsvári nemzetközi repülőtér által több mint 42 millió
lejből, európai finanszírozással beszerzett biztonsági felszereléseket.

David Ciceo, a kolozsvári repülőtér vezérigazgatója elmondta, a
felszerelések megfelelnek a legújabb nemzetközi szabványoknak.
Az eszköz segítségével – a számítógépes tomográfhoz hasonlóan –
bármely tárgy három dimenzióban
látható. „Mi vagyunk az elsők Romániában ezzel a berendezéssel, és
Európában is az elsők között vagyunk; ez a felszerelés jelenleg a
legjobb a világon” – jelentette ki
Ciceo.
Ludovic Orban emlékeztetett

arra, hogy miniszterelnöksége idején különös figyelmet fordított a
közlekedési ágazatra, különösen a
légi közlekedésre.
„A légi közlekedési ágazatot súlyosan érintette a világjárvány, ez
az egyik leginkább érintett gazdasági ágazat, és megpróbáltunk támogató intézkedéseket kidolgozni.
Amint visszatér a normalitás, fontos, hogy támogassuk a közlekedési
infrastruktúra
további
fejlesztését” – mondta az alsóház
elnöke.
Lucian Bode belügyminiszter
felidézte, hogy ez a finanszírozási
projekt volt az első, amelyeket
közlekedési miniszterként aláírt.
Kifejtette, az általa vezetett közlekedési minisztérium és a Ludovic
Orban vezette kormány számára a
2020-as év volt az az esztendő,
amikor a közlekedési infrastruktúra került előtérbe. „A kolozsvári

repülőtér a romániai repülőtereknek nyújtott összes állami támogatás több mint 30%-át, közel
2.000.000 eurót kapott. A 2020-as
volt az az év is, amikor felgyorsítottuk az európai finanszírozású
projekteket” – mondta Lucian
Bode.
A pénteken bemutatott C3 szabványos kézipoggyász-ellenőrző berendezés integrált automatikus
tálcakezelő/visszaadó rendszerrel
19.106.751 lejbe került, ebből az
európai uniós vissza nem térítendő
finanszírozás 14.620.603 lej, tehát
az összeg 98%-a.
A CTX típusú robbanóanyag-érzékelő
berendezés
értéke
23.288.619 lej, ebből az EU-s viszsza nem térítendő finanszírozás
17.851.085 lej, szintén az összeg
98%-a – tájékoztat a repülőtér.
(Agerpres)

0742-298-872.

AMUREŞMEXRT.a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA 2250 lej nettó bértől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás
Marosvásárhelyről és támogatás más helységekből. Az önéletrajzokat a
mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0727333-194-es telefonszámon. (22616-I)

MINDENFÉLE

Fotó: Kása Béla

Tel.

AmarosszentgyörgyiGASTROMETALMAGÁNCÉG ARGONHEGESZTŐ-LAKATOS SZAKEMBEREKET alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881, az önéletrajzokat a
jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várjuk. (65638-I)

VÁSÁROLUNK
árat ajánlunk.
(11856)

A Muzsikás együttes

alkalmaz.
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VÁLLALUNK: kőművesmunkát, szobafestést, parkettrakást, csiszolást,
hőszigetelést, kertépítést, térkövezést. Tel. 0740-667-511. (22613-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést fémcserépből, cserépből, ácsmunkát, szigetelést polisztirénnel, kartonnal,
csatorna-, lefolyókészítést és kisebb
sürgős javításokat. Tel. 0749-689653. (11815-I)
VÁLLALUNK tetőfedést, bádogosmunkát, csatorna- és lefolyókészítést, felszerelést. Tel. 0752-468-860.
(11805-I)
KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőt és csatornát. Tel. 0756-703-359. (11750-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, járólaplerakást, szigetelést polisztirén lappal,
bitumenes tetőt, ipari javításokat,
készítünk kerítést, teraszt, lugast,
lefolyót, csatornát. Tel. 0759-552-041.
(11860)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmunkát, cserépforgatást, tetőfedést
lemezzel, cseréppel, festést, meszelést, bármilyen más munkát. Tel.
0742-734-062, Attila. (11593-I)

TERMOPÁN ajtók, ablakok gyártása és
szerelése német Veka profilokból. Tel.
0751-994-923. (11657)

ENGEDÉLYEZETT
cég
vállal
tetőkészítést
bármilyen
anyagból,
mindenféle
kisebb
javítást,
cserépforgatást, ácsmunkát, festést,
vakolást, bádogosmunkát, régi épület
lebontását, szigetelést. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0738-270-341. (11688)
VÁLLALUNK: tetőfedést, bádogosés ácsmunkát, tetőjavítást, cserépforgatást, festést, szigetelést tömbházaknál is, illetve kerítést készítünk.
Saját vagy a kliens anyagával is dolgozunk. Tel. 0759-837-891. (11753)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből,
ácsmunka,
teraszkészítés,
garázsfelújítás, csatornajavítás, bármilyen
kisebb javítás, mindenféle más munka.
Tel. 0755-654-115. (11878)
ENGEDÉLLYEL rendelkező magánvállalkozó vállal tetőkészítést, bármilyen tető javítását és bármilyen,
tetővel kapcsolatos munkát. Árajánlat
kérhető a következő telefonszámon:
0747-816-052. (11755-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Kegyelettel emlékezünk a volt
marosszentgyörgyi NAGY VID
GÁBOR
férfiszabóra
halálának 39. évfordulóján.
Drága
szép
emlékét
a
szívünkben hordozzuk egy
életen át. A Jóisten nyugtassa
békében!
Emléke
legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerető családja. (-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a holtmarosi születésű
id. CSATLÓS JENŐ
a volt COOP Mobila mestere
2020. december 25-én 81. évében
elhunyt. Hamvainak végső nyugalomra helyezésére 2021. május
18-án 13 órakor kerül sor a Municipal Central (volt közös) temetőben,
református
szertartás
szerint.
A gyászoló család. (p.-I)

12 NÉPÚJSÁG ___________________________________________ KÖZLEMÉNY–REKLÁM _________________________________________ 2021.május17.,hétfő
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2021. június 3-án 10 órakor a Marosvásárhely, Pandúrok
sétány42.számalattiszékhelyénnyilvánosárveréstszervezaMarosvásárhely,Rózsáktere20-21.számalattiingatlanánakeladására:

– 1.553 négyzetméter terület kizárólagos kvóta és 309 négyzetméter
osztatlan rész,

– A épületegyüttes: szuterén+földszint+emelet, rendeltetés: adminisztratív irodák, 746 négyzetméter hasznos felület az utcai fronton,

– B épületegyüttes: szuterén+földszint+3emelet+manzárd, rendeltetés: adminisztratív irodák, 1.561 négyzetméter hasznos felület az
utcai fronton,

– C épületegyüttes: szuterén+földszint+emelet és szuterén+földszint+2 emelet+manzárd, rendeltetés: adminisztratív irodák, 547 négyzetméter hasznos felület a belső udvarban,

– D épületegyüttes: földszint, rendeltetés: raktár 367 négyzetméter
hasznos felülettel a belső udvarban,
– 15 parkolóhely az udvarban.

A teljes együttes megközelíthető gépkocsival a Nyomda (Poligrafiei)
utcából, gyalogos megközelítés a Rózsák teréről.
Kikiáltásiár7.500.000lej,héanélkül.

Az árverésen való részvétel garanciája a kikiáltási ár 10%-a.

Alicitrevalófeliratkozásésagaranciabefizetésénekhatárideje:
2021.május28.,17óra.

Az árverésen való részvétel feltételei a feladatfüzetben találhatók,
amelyet a mihaela.simion@delgaz-grid.roe-mail-címről lehet kérni.

Hirdetőink figyelmébe!

Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakultrendkívüliegészségügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjukhirdetőinkfigyelmét,
hogyhirdetéseketfeladhatnakaszerkesztőségben,
anepujsag.roweboldalonlevő
onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

