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A látogatók száma felülmúlta az elvárásokat

Sikeres volt a 15. múzeumi éjszaka
A lélek
visszhangjai

Belső tájképeinket festi meg regényeiben a kézdivásárhelyi Székely Ildikó,
írói álnevén Czernay Hajna. Ha fázik a
lélek című első könyve után máris
megszületett a Visszhang című második. Az írónővel a Marosvásárhelyen
és Szászrégenben is kapható műről
beszélgettünk.

____________5.
Kommandó
– időkapszula

Vannak helyek, ahol lelassul az idő múlása. Zsákutcák térben és időben. Nem
kell elmenni őserdő borította tájakra,
ahol a még fel nem fedezett őskorban
rekedt törzs tagjai regélhetnek régmúltunkról. Vannak vidékek hozzánk közelebb, amelyek rólunk regélnek a maguk
valóságával, csak kell tudni olvasni,
látni mindazt, ami nemzedékeken át
összeköt a múltunkkal. Ilyen Erdély,
Székelyföld a Kárpátok ölében…

Egy év kihagyás után június 12-én, szombaton újra átadhatták magukat a kiállítóterek nappali és sötétedés utáni varázsának a marosvásárhelyi kultúrabarátok. A 15. Múzeumok
Éjszakáját a világjárvány miatt visszafogottabban szervezhette meg partnerintézményeivel a Maros Megyei Múzeum,
a virtuálisba is átnyúló kínálat azonban így is számos korosztályt megszólított.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

A Múzeumozz felelősen! jelmondattal meghirdetett összművészeti
rendezvényen – a korábbi forgatókönyvekhez hasonlóan – a múzeumi
élményeket klasszikus zene, modern tánc, színházi kulisszajárás és bábszínházi program egészítette ki.
Gyermeksziget a palota előtt
A legfiatalabb résztvevők már a délelőtti órákban birtokba vették az
Enescu utcai, közúti forgalomtól mentes ,,szigetecskét”, ahol egymás
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Veszélyhelyzet
Marosvásárhelyen

A testületnek tudomást kellett vennie a
városi vészhelyzeti bizottság döntéséről, illetve felhatalmaznia a polgármesteri hivatalt, hogy sürgősségi
eljárással szerződést kössön egy köztisztasági szolgáltatóval.

____________11.

Elvárások és lehetőségek

Antalfi Imola

Visszaemlékszem arra, amikor 2-3 évvel ezelőtt Nagyernye község
vezetését tette próbára az akkori köztisztasági szolgáltató. Nem vitte
el időben a szemetet, mindenféle kifogást felhozott, az emberek felháborodása az egekig csapott. A községvezetés a bürokrácia és a jog keretei között „hadakozott” a köztisztasági céggel, hiszen mindenki
közös érdeke volt, hogy jól működjön a szolgáltatás, érvényt szerezzenek a szerződésnek. Aztán sikerült új céggel leszerződni, és a hulladék
begyűjtése, elszállítása jelenleg is zökkenőmentes.
Marosvásárhely hasonló „cipőben” jár, de a helység méreteit, a lakosság számát tekintve egy ilyen botrány sokkal súlyosabb következményekkel jár, mint egy község esetében. Falun az ember visszaviszi
az előcsomagolt háztartási hulladékot, majd egy hét múlva újra kiteszi,
esetleg komposztálja, a szelektívvel már más a helyzet. Bízik benne,
hogy megoldódik a gond. Türelmesebb. Városon a tömbházlakó nincs
hova tegye a háztartási hulladékot, nem mellesleg komoly összeget
fizet ezért a szolgáltatásért. No meg a tavaszi nagytakarításért, ami a
jelek szerint Marosvásárhelyen „nyári” lesz, ha ugyan el nem marad...
Vannak tehát jogos lakossági elvárások, az önkormányzatnak pedig
csak bizonyos jogi keretek között szabad működnie. Hogy a jelenlegi
helyzet mennyiben megörökölt, mennyiben politikai hátterű, illetve
gazdasági érdekek generálják-e csupán, az adófizető polgárt nem igazán érdekli. Egy ideig türelmes, bizalmat szavaz a városvezetésnek.
Egy ideig. Mert utána már gyanakodik. És kérdez. Miért húzódik évek
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 29 perckor,
lenyugszik
21 óra 16 perckor.
Az év 165. napja,
hátravan 200 nap.

Ma VAZUL,

holnap JOLÁN és VID napja.
IDŐJÁRÁS
Esősidő

Hőmérséklet:
max.180C
min.120C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

19, 34, 18, 31, 6 +18
1, 10, 36, 16, 37, 19
37, 25, 5, 38, 30, 10

NOROC PLUS: 333466

SUPER NOROC: 418155

Megyei hírek

NOROC: 3928790

Szülőföldön magyarul

Meghirdették a 2020/2021-es tanév Szülőföldön magyarul
pályázati programját. A benyújtási határidő június 10. –
szeptember 30. között. A támogatás összege a hallgatók
számára megváltozott, ezentúl ők is 22.400 forintot kapnak, ugyanannyit, mint az oktatás-nevelési támogatást
igénylők. Tekintettel a tanév végének közelségére, mindenkit arra ösztönöznek, hogy mihamarabb vegye át az igazolást a tanintézményektől. Az adatlapok letölthetők a
www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról, az igazolást és
mellékleteket csatolva máris beküldhető az igénylés. Határidő: szeptember 30. (a postai bélyegző dátuma).

Kinyit a Mircea Birău uszoda

Június 15-től látogatható lesz a marosvásárhelyi Mircea
Birău uszoda. Keddtől péntekig az esti órákban, 20–22 óra
között, hétvégén reggel 6 és este 10 óra között fogadják a
nagyközönséget, a nap többi részében a sportolóknak tartják fenn a használati jogot. A járványhelyzetre való tekintettel egyszerre legtöbb 40-en tartózkodhatnak az
épületben. A belépéshez előzetesen be kell jelentkezni. A
koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása miatt
továbbra sem használható a szauna, az infraszauna, a gőzfürdő, a jacuzzi és a szolárium. Előjegyzést a 0734-560937 telefonszámon lehet kérni.

Előadások a Nemzeti Színházban

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata június 15-én, kedden és 16-án, szerdán 19 órától a
nagytermi stúdiótérben bemutatja a Henrik Ibsen műve
alapján készült Nóra című előadást. Rendező: Keresztes Attila. Szintén 16-án 19 órától a nyári színpadon a Pacsirtaszó
című gyermekkoncertet adják elő a társulat művészei.

Boldog nyárfalevél – bemutató

Tamási Áron Boldog nyárfalevél című darabjának bemutató
előadására várják a nagyérdeműt június 15-én, kedden 19
órától a Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermébe. Rendező: Török Viola. A darab alaptémája a megmaradás, a helytállás, a hűség és a szeretet a történelem
viharában. A dráma kifejezőerejét Kelemen László zenéje
és a Maros Művészegyüttes táncbetétjei gazdagítják. Koreográfus: Varga János. A Spectrum Színház és a Maros
Művészegyüttes társulata mellett az előadásban fellép Bogdán Zsolt kolozsvári Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló
művész. A belépő egységes ára 20 lej. Jegyvásárlás a helyszínen előadás előtt. Helyfoglalás a 0757-059- 594-es telefonszámon hétköznapokon 9-13 és 17-19 óra között vagy
a 0744-301-875-ös számon.

Előzetesben a zsaroló

Június 10-én a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség bűnügyi
osztálya zsarolás vádjával helyezett 24 órás előzetesbe egy
17 éves fiatalt. A rendőrség közleménye szerint május–júniusban az illető több ízben is pénzt kért egy 31 éves férfitól, akit azzal zsarolt, hogy nyilvánosságra hozza a róla
készült kompromittáló fotókat, ugyanakkor fizikai bántalmazással is fenyegette. Az ügyészségi eljárás keretében a
zsarolót a pénz átadása közben Marosvásárhelyen érték
tetten, a nála talált 800 lejt és több mobiltelefont bizonyíték
gyanánt lefoglalták. A bűncselekményt huzamosabb ideig
elkövetett zsarolás vádjával vizsgálják.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Átereszek, árkok takarítása Ákosfalván

Használhatóbb mezei utakért

Sok településen jelent
gondot a mezei utak
karbantartása, mivel
azok tönkretétele, keskenyítése, beszántása,
az átereszek, vízelvezető árkok értelmetlen
megsemmisítése sok
vita és kellemetlenség
forrása lehet.

Szer Pálosy Piroska

Ákosfalva önkormányzata felhívással fordult a
mezőgazdasági gépekkel
közlekedőkhöz annak érdekében, hogy a mezei utak
épségét megőrizzék. A községben a mezőgazdasági területekre vezető földutakon
hidakat, átereszeket, sáncokat takarítottak ki. Az elmúlt hetek tapasztalataiból
kiindulva a nagy mennyiségű, tartós esőzések alkalmával felgyűlő csapadék
elvezetését tartották fontosnak a folyamatban lévő
építkezések mellett.
Egyelőre Ákosfalván,
Harasztkeréken, Székelyvajában, Szövérden és Nyárádszentbenedeken kellett
olyan hidak, átereszek körüli szakaszokat kitakarítsanak, ahol a felgyülemlett
hordalék akadályozta a vízelfolyást, a munkálatokhoz
bevetették az idén vásárolt
nagy teljesítményű Caterpillar buldoexkavátort is.
Amint Osváth Csaba
polgármester hangsúlyozta,
ahol szükségessé válik, ott
folytatják a hasonló munkálatokat. Azt megelőzően közösségi oldalán is arra figyelmeztette a mezőgazdasági gépek
tulajdonosait – akik egyre többen vannak a községben –,
hogy lehetőség szerint nagyobb esőzések után ne menjenek
a szántóföldekre a nagy sárban, mert a mezei utakat tönkreteszik és a sáncokat eltömik, így a vízlecsapolási munkálatok fölöslegessé válnak. Amúgy a mezőgazdasági
területek tulajdonosainak kötelességük a vízelvezetésről
gondoskodni, vagy legalább segíteni a hivatal munkáját
azáltal, hogy megőrzik a kialakított sáncokat. Ugyanakkor
köztudott, hogy a közúti törvény szerint bírság jár az országutakra felhordott sár miatt.
Az önkormányzat egy hónapja együttműködésre kérte
a mezőgazdasági gépekkel közlekedő gazdákat, hogy a

RENDEZVÉNYEK

Tájfutó verseny gyerekeknek

Június 21-én, hétfőn 10 órától az Orienter klubbal közösen iskolásoknak tájfutó versenyt szerveznek a marosvásárhelyi állatkert mellett, mintegy 80 résztvevővel.
Az esemény a Tájfutás az iskolában, a Bethlen Gábor
Alap által finanszírozott projekt része, amelyet 2019ben indítottak el, és öt iskola, mintegy 12 osztályközösség vett részt benne. A program keretében tematikus
testnevelésórákon játékosan bemutatták a tájfutást az
iskolák udvarán, a cél a sport népszerűsítése, valamint
az utánpótlás kinevelése. A projekt részeként egy kiadvány is készült tanároknak arról, hogy miként lehet az
iskolában izgalmas tornaórákon oktatni a tájfutást.

Újraindul a klubtevékenység

Hosszú kényszerszünet után június 15-én, kedden délután 4 órakor újraindul a tevékenység a marosvásárhelyi Magányosok Klubjában, a Deus Providebit
Tanulmányi Ház Szent Mihály termében, a Rózsák tere
61. szám alatt. Várják a klubtagokat, valamint a régi
tagok mellett újak jelentkezését is.

Fotó: Osváth Csaba

község szántóföldjein is megőrizzék a rendet. Az elvárás
kölcsönös, mivel az önkormányzat támogatja a gazdákat,
sokszor még egyes kihágások esetén is megértően viszonyultak hozzájuk (úttestre felhordott sár, gépek és más járművek hiányos felszereltsége stb.) – állt a felhívásban.
Mivel hosszú és csapadékos ősz és tavasz volt, a mezei
utak megrongálódtak a traktorok és mezőgazdasági gépek
használatával, az árkok megteltek vízzel. A mezőgazdálkodással foglalkozókat ezért arra kérik, hogy szántóföldjeik felé haladva javítsák és tartsák karban a mezei utakat,
megtartva azok teljes szélességét. Addig a legalkalmasabb
a munkálatok elvégzése, amíg lágy a talaj, ahol pedig hidakat, átereszeket kell kialakítani, az önkormányzat biztosítja a betongyűrűket is.

Díszbabák, dísztárgyak készítése

Június 14-én, hétfőn 17.30–19.30 óra között a Női Akadémia újra várja az ügyes kezű nők hétfő délutánonként
megszervezett tevékenységére a hölgyeket, akik különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani. Helyszín a Divers Egyesület Avram Iancu
utca 29. szám alatti székházának udvara. Olyan lányokat, asszonyokat várnak (és az őket kísérő gyerekeket),
akiket érdekel a díszbabák készítése, emellett továbbra
is lehet nemezelni, újrahasznosított anyagokból dísztárgyakat készíteni vagy kedvenc kézimunkákon dolgozni. A foglalkozást Lajos Anna kézműves vezeti. A
szervezők biztosítják a tevékenységhez szükséges
anyagot, ha a résztvevőknek olyan elképzelésük van,
amihez különleges díszítés szükséges, ezeket a díszítőelemeket vigyék magukkal. Amennyiben esős idő
lesz, a foglalkozást zárt térben tartják, ez esetben a
maszkviselés kötelező. A szervezők a résztvevőktől 5
lej adományt köszönettel elfogadnak, az összegyűlt
pénzt a tevékenységeken használt alapanyagra fordítják – tájékoztatott Koreck Mária, a Divers Egyesület elnöke.
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Készül az egyszer használatos műanyag hulladék
mennyiségének csökkentését szabályozó törvény

„Romániának gyakorlatba kell ültetnie a műanyag hulladék mennyiségének csökkentését szabályozó 904/2019. számú európai irányelvet.
Jelenleg négy szaktárca kapcsolódott be a munkába,
és 12 munkacsoportban zajlik az egyeztetés, hogy
az ország tartani tudja a direktíva romániai jogrendbe történő átültetésének határidejét. Célunk az
irányelv hatékony végrehajtását hátráltató jogi és
gyakorlati akadályok elhárítása, hogy az valóban kifejthesse hatását” – fogalmazott Tánczos Barna, az
RMDSZ környezetvédelmi minisztere. Kiemelte, a
műanyag hulladék mennyiségének csökkentésére
irányuló intézkedéseket a megrendelt hatástanulmányok alapján, lépcsőzetesen fogják bevezetni.
Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter példaként elmondta, hogy Magyarország már gyakorlatba ültette ezt az irányelvet, és idén januártól lépett
hatályba, azonban a magyarországi jogrendbe történő átemelés előtt számos konzultációt és egyeztetést folytattak az érintett iparágak képviselőivel.
„Romániában ez az egyeztetés későre indult el, egy hosszú folyamat része, amíg minden érintettel sikerül letárgyalni az irányelvbe foglalt előírásokat. A szaktárca mindent megtesz, hogy
határidőre elkészüljön a jogszabály” – fogalmazott a miniszter.
2024. július 3-tól csak legfeljebb háromliteres műanyag palackokat lehet forgalmazni, amelyek dugója rögzítve van.
2025-től a forgalomba hozott palackok 25 százalékban újrahasznosított műanyagból kell készüljenek, 2030-től pedig ez
az arány 30 százalékra emelkedik. Tánczos Barna rámutatott,
az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat idén januárban közzétett, 2018-as helyzetképet rögzítő adatsora szerint
Románia a műanyag hulladék újrahasznosítását tekintve az
uniós átlagnál jobban teljesít: „Ugyanakkor az is biztató, hogy
az országban közel négy százalékponttal csökkent a műanyag
csomagolási hulladék aránya. Azonban még mindig két százalékponttal vagyunk az EU-s átlag fölött” – mondta a környezetvédelmi miniszter. Hangsúlyozta: a jogszabályok
mellett a fenntartható fogyasztói döntéseket támogató, vala-

Ezzel Bukarest jogalapot teremtett arra, hogy kizárja Kínát,
illetve a kínai Huawei telekommunikációs óriáscéget a romániai ötödik generációs (5G) távközlési hálózatok kiépítéséből.
A törvény azokat az – 5G hálózatokkal kapcsolatos – alapelveket foglalja jogszabályba, amelyekről Donald Trump amerikai és Klaus Iohannis elnök 2019 augusztusában a
washingtoni Fehér Házban írt alá megállapodást.
Ennek megfelelően a romániai 5G hálózatoknál használt
technológiát csak átlátható tulajdonosi szerkezettel rendelkező, tisztességtelen üzleti előélettől mentes cégek szállíthatják, amelyek nem állnak idegen állam ellenőrzése alatt
(kivéve ha az illető országnak független igazságszolgáltatása
van), és amelyek alávetik magukat az átlátható vállalati működési gyakorlatot megkövetelő jogszabályoknak.
A jogszabály szerint kizárólag a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) engedélye alapján kiadott miniszterelnöki jóváhagyással rendelkező gyártók szállíthatnak műszaki
eszközöket és szoftvereket az 5G hálózatok kiépítéséhez és

960.000 adag vakcina érkezik
Forrás: RMDSZ

mint a felelős fogyasztói magatartásra sarkalló gazdasági intézkedésekre van szükség.
A tárcavezető arra figyelmeztetett, hogy az elmúlt 50 évben
hússzorosára emelkedett az előállított, illetve felhasznált műanyag mennyisége. Amennyiben folytatódik a mostani tendencia, az elkövetkezendő 20 évben megduplázódik, és
elérheti a 600 millió tonnát. Az Európai Unióban a műanyag
hulladék 30 százalékát gyűjtik szelektíven, illetve hasznosítják
újra. Annak ellenére, hogy az élővilágra ez jelenti a legnagyobb veszélyt, a tengerparti hulladék 85 százalékát képezi a
műanyag szemét.
Az új uniós célkitűzések szerint 2030-ra a belső piacon
minden műanyag csomagolásnak újrahasznosíthatónak kell
lennie, csökkenteni kell az egyszer használatos műanyagok
fogyasztását, a mikroműanyagok szándékos használatára
pedig korlátozás lesz érvényben. Ez azért fontos, mert Európában az összes műanyag-felhasználás 40 százalékát csomagolásra használják. (RMDSZ-tájékoztató)

működtetetéséhez a romániai mobilszolgáltatók számára. A
kérelemtől számított négy hónapon belül kiadott engedélyt
(szintén a CSAT kezdeményezésére) a miniszterelnök viszsza is vonhatja nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva.
Miután a képviselőház a kormány által előterjesztett formában szavazta meg a jogszabályt, a szenátusban annyit módosítottak a szövegen, hogy az 5G hálózatok által használt,
már beépített műszaki felszerelések – a távközlési maghálózat esetében öt évig, a többi hálózati elem szintjén hét
évig – akkor is üzemben maradhatnak, ha gyártójuk nem
kapta meg, vagy időközben elveszítette a nemzetbiztonsági
jóváhagyást.
A Ziarul Financiar pénzügyi lap szerint a Huawei romániai
leányvállalata 2019-ben 1,8 milliárd lejes forgalmat bonyolított le, és 2300 alkalmazottnak, a beszállítókon keresztül pedig
további 4100 embernek adott munkát.
A törvény elfogadása ellen lobbizó Huawei szerint a cégnek
2,7 milliárd eurós, a romániai távközlési iparnak pedig akár
4,2 milliárd eurós veszteséget, illetve bevételkiesést okozhat
a következő tíz évben, ha kitiltják az 5G-piacról.
Az ősszel kiírandó 5G frekvenciaaukciótól a kormány 2,5
milliárd lejes bevételt remél az idei költségvetésben szereplő
adatok szerint. (MTI)

Szükség van a csúcstalálkozóra Bidennel

A személyes kapcsolatok helyreállítása és a párbeszéd beindítása végett van szükség a Joe
Biden amerikai elnökkel szerdán megtartandó
genfi csúcstalálkozóra – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz államfő a Rosszija 1 televízió
Moszkva.Kreml.Putyin című vasárnapi magazinműsorában sugárzott interjújában.

Putyin egyetértett azzal a Washingtonban is kifejtett állásponttal, miszerint számos kérdés kölcsönös érdeklődésre tart
számot. Ezek között a hadászati stabilitás és a regionális konfliktusok témáját, a környezetvédelem és az ökológia kérdéseit,
valamint a gazdasági együttműködést nevezte meg.
„Vannak olyan kérdések, amelyekben valóban hatékonyan
tudunk együttműködni” – hangsúlyozta az orosz elnök.
„Ha a mostani találkozó után munkamechanizmusokat hozunk majd létre ezeken a területeken, az szerintem már jó
lenne. Elmondhatnánk, hogy a találkozó nem volt hiábavaló”
– hangoztatta. „Helyre kell állítanunk a személyes kapcsolatainkat, viszonyunkat, közvetlen párbeszédet kell kialakítanunk, és ténylegesen működő kölcsönhatás-mechanizmusokat
kell létrehoznunk a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken” – tette hozzá.
Az orosz vezető a kiberbiztonságot az egyik legfontosabb
megtárgyalandó kérdésnek nevezte, rámutatva, hogy hackerek
fontos rendszereket tudnak lekapcsolni, amelynek „nagyon
súlyos következményei lehetnek”. Közölte, hogy Moszkva
kész kiberbűnözőket kiszolgáltatni az Egyesült Államoknak,

69 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 69 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte több mint
16.000 koronavírustesztet végeztek – közölte vasárnap a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). A GCS
szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük. Az új esetekkel 1.079.726-ra nőtt a járvány kezdete óta
diagnosztizált fertőzöttek száma az országban.
1.044.237 személyt közülük gyógyultnak nyilvánítottak. Ez idáig 8.109.383 RT-PCR koronavírusteszt
eredményét dolgozták fel Romániában és 1.283.203
antigén gyorstesztet végeztek el.
(Agerpres)

Hatályba lépett az 5G technológia telepítését
nemzetbiztonsági jóváhagyáshoz kötő törvény

Hatályba lépett Romániában az 5G hálózatok telepítését nemzetbiztonsági jóváhagyáshoz kötő törvény, miután Klaus Iohannis államfő pénteken
kihirdette a szenátus által néhány napja nagy többséggel megszavazott kormányzati tervezetet.

Ország – világ
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ha ugyanerre az amerikai fél is hajlandó lesz Oroszország viszonylatában. Úgy vélekedett, hogy az erre vonatkozó kölcsönös kötelezettséget szerződésben kellene rögzíteni.
Putyin ugyanakkor óvott attól, hogy valaki túlzott jelentőséget tulajdonítson az amerikai részről hallható negatív retorika visszafogásának. Rámutatott, hogy az ilyesmi bevett
gyakorlat csúcstalálkozók előtt, „profi megközelítés” az amerikaiak részéről, s a maga részéről Moszkva is hasonlóképpen
jár el.
A „professzionalizmus megnyilvánulásaként” méltatta,
hogy a Biden-kormányzat első külpolitikai lépéseként meghosszabbította a hadászati támadófegyverek csökkentéséről
megkötött Új START-szerződés hatályát. Azt mondta, hogy
Moszkva egyetlen olyan lépést sem tett, amely a biztonság területén rontaná a kétoldalú kapcsolatokat.
„Itt van Lengyelország és Románia – rakétavédelmi rendszerek települnek ott, és csapásmérő eszközöket lehet oda helyezni. Mi pedig kivontuk a katonai bázisunkat Kubából. Mi
nem tesszük (ugyan)ezt, a partnereink pedig ezzel vannak elfoglalva” – nyilatkozta Putyin.
Ezzel az orosz elnök arra a Washingtonnal szemben többször megfogalmazott moszkvai vádra utalt, hogy a Lengyelországba és Romániába telepített vagy telepítendő Aegis
Ashore ballisztikusrakéta-elhárító rendszerek kilövőállásai Tomahawk típusú manőverező robotrepülőgépek indítására is alkalmasak. Putyin kifejezte reményét, hogy a genfi csúcs megteremti a
feltételeit az ilyen problémák megbeszélésének. (MTI)

Újabb szállítmány érkezik hétfőn az országba a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájából, több
mint 960.000 dózis – tájékoztatott az oltással kapcsolatos tevékenységeket koordináló országos bizottság
(CNCAV). Az oltóanyagot speciális konténerekben
szállítják az elosztóközpontokba az otopeni-i és a kolozsvári repülőtérről, a szállítást a gyártó cég biztosítja. A bukaresti elosztóközpont 624.780 dózist kap,
a brassói 99.450-et, a kolozsvári 87.750-et, a craiovai
35.100-at, a konstancai 58.500-at, a iaşi-i 58.500-at.
Eddig 9.968.849 adag Pfizer-BioNTech-oltás érkezett
Romániába, ebből 6.774.826 adagot már felhasználtak a lakosság immunizálására – közölte a CNCAV.
(Agerpres)

Kiértékelés alatt a PNRR

A Románia által benyújtott országos helyreállítási terv
(PNRR) jelenleg a kiértékelési szakaszban van, amikor az Európai Bizottság (EB) pluszinformációkat kér
– jelentette ki Cristian Ghinea európai projektekért felelős miniszter. Facebook-bejegyzésében a tárcavezető „hazugságnak” nevezi a PSD elnöke, Marcel
Ciolacu állítását, miszerint az EB elutasította az országos helyreállítási tervet. A miniszter rámutatott, a
terv hivatalos benyújtását annak kiértékelése követi,
és ez van folyamatban. A múlt héten sor került már
néhány ágazati egyeztetésre az európai projektekért
felelős minisztérium, az illetékes szaktárcák és az EB
képviselőinek részvételével, ezeken megvizsgálták a
terv részeként benyújtott dokumentumokat, és az EB
többletinformációkat kért. Néhány kérdést már az
egyeztetéseken sikerült tisztázni, a többire rövidesen
küldik a választ – magyarázza Ghinea. Marcel Ciolacu pénteken lemondásra szólította fel egy Facebook-bejegyzésben a beruházásokért és európai
projektekért felelős minisztert. Az EB-nek két hónap
áll rendelkezésére, hogy jóváhagyja a helyreállítási
terveket. Az egyik fő kritérium az, hogy a keretösszeg
legalább 37%-át a zöldátalakulásra, 20%-át pedig a
digitális ágazatra kell fordítani. (Agerpres)

Letartóztatás embercsempészeti
ügyben

Az olasz rendőrség szombaton közölte, hogy letartóztatott egy román állampolgárt, akit a brit hatóságok
köröztek egy embercsempészeti ügyben, amely 39
vietnámi ember halálához vezetett – közölte az AFP.
A letartóztatott román állampolgár a 28 éves Ştefan
Damian Dragoş, akit azzal vádolnak, hogy ő szerezte
be a kamiont, amellyel Angliába szállították a migránsokat. A férfi, akit a milánói rendőrség brit elfogatóparancs alapján vett őrizetbe, „egy illegális
bevándorlással foglalkozó bűnszervezet tagja” – áll
a közleményben. A 39 vietnámi migráns – akik között
két 15 éves fiú is volt – a konténer zárt terében fulladás és hipertermia következtében halt meg a NagyBritanniába vezető úton, ahol új életet akartak
kezdeni. A kamion rakterében heverő holttesteiket
2019 októberében találták meg London közelében.
Az embercsempész csoport vezetőit, Ronan Hughes
41 éves északír kamionsofőrt és Gheorghe Nica 43
éves román állampolgárt, akik a vád szerint a tragédiával végződő akció szervezői voltak, januárban 20,
illetve 27 év börtönbüntetésre ítélték nem szándékos
emberölésért és migránscsempészetért. Maurice Robinson, a kamion sofőrje 13 évet és négy hónapot kapott. Eamon Harrissont, a 24 éves sofőrt, aki a
pótkocsit a belga Zeebrugge kikötőjébe vitte, azt állítva, hogy nem tudott a benne lévő migránsokról, 18
év börtönbüntetésre ítélték. (Agerpres)

Elvárások és lehetőségek
(Folytatás az 1. oldalról)
óta a megyei hulladékgazdálkodási program megvalósítása, a 2-es zónát (Marosvásárhelyt) is beleértve,
miért van folyamatban a negyedik közbeszerzési eljárás
is a városban, immár közvetlen tárgyalással? Miért nem
vontak jogilag felelősségre még senkit a történtekért?
Hogy jutottunk oda, hogy veszélyhelyzetet hirdetnek ki
az egykor a tisztaság városának tartott megyeszékhelyen? Precedens nélküli helyzet.
Valószínűleg csak így lehet rövid távon megoldani a
szemétügyet. A probléma hosszú távú megoldása annak
függvénye, hogy a városvezetés képes lesz-e nagyon
gyorsan eligazodni a köztisztasági „bizniszben”, megküzdeni a minden oldalról keresztbe tevőkkel, és működőképes, színvonalas szolgáltatást végző vállalattal kötni
szerződést. Mert ha nem, valóban egyre mélyülő veszélyhelyzet állhat elő, beláthatatlan következményekkel.
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Sikeres volt a 15. múzeumi éjszaka

(Folytatás az 1. oldalról)
után születtek a krétarajzok, színes
könyvjelzők, mi több, egy minibábszínház is helyet kapott ott. A
Kultúrpalota előcsarnokában az
antik mozaikolás, agyagozás,
üvegfestés titkaiba leshettek be, illetve a hieroglifák világát idéző,
növényi rostokból készített papirusszal is megismerkedhettek a
gyermekek. A járványügyi előírások miatt ezekbe a tevékenységekbe nem lehetett aktívan
bekapcsolódni, a négyféle bemutató műhely azonban így is felkeltette a kis és nagyobb látogatók
figyelmét. Pár lépéssel odébb, a
megyei könyvtár központi épületének udvarán mesehallgató aprónéppel találkoztunk, a magyar
csoport éppen egy dakszli ikerpár,
Barnabás és Bendegúz történetével
ismerkedett. Közben a Közigazgatási Palota tornya előtt egyre nőtt a
magasba kívánkozók sora.
Mivel a természetrajzi múzeum
főépületét javítják, a látogatókat a
melléképületbe várták, ahol 70 millió évvel ezelőtti erdők világáról

I. világháborús kiállítás

Fotó: Nagy Tibor

A rendkívül szemléletes kiállítás
négy tematikát jár körbe időrendben
1914-től 1922-ig. A földszinti részen a boldog békeidők hangulata
érinti meg a látogatót, majd a katonák életébe nyerhetünk bepillantást
a bevonulástól a kiképzés idején,
valamint az 1. és 2. frontvonalban
való részvételen át a 250 nap után
járó szabadságig. Az élet olyan aspektusai villannak itt fel, mint az
étkezés, az orvosi ellátás, a hitvilág, a szórakozás, utolsó stációként
pedig a motiváció eszközei, a kitüntetések is felsorakoznak. A harmadik tematika a hátország
létkörülményeiről, egyebek mellett az élelmiszerhiányról mesél. A
gazdag tárgyi, illetve képi anyag
mellett hangfelvételek hozzák karnyújtásnyira a nagy világégést, így
több, frontról küldött levél tartalmát is megismerhetjük. ,,Szép tavaszi napokat érjetek” – kívánja az
otthoniaknak egy Nagy Samu
nevű katona, míg egy másik levélből a bevonultak mindenkori vágya
is elhangzik: ,,Csak hazasegít a Jóisten egyszer”. A negyedik temaaz
impériumváltás
tika
eseményeinek biztosít teret, majd
utolsó mozzanatként Kós Károly
Kiáltó szava zárja a nem mindennapi időutazást.
Ötvös Koppány kiemelte, hogy
bár bizonyos használati tárgyakat
kölcsönkaptak, a tárlat a Maros Megyei Múzeum önálló kiállítása, amit
a Nemzeti Kulturális Alap és a
Maros Megyei Tanács támogatásával valósítottak meg. Bár a látogatóknak tárlatvezetést is biztosítanak,
az év végéig szeretnének kiadni
egy, a kiállítást bemutató útmutatót
is.
Az idei múzeumi éjszaka még
számos helyszínen várta a látogatókat, a programok ezúttal éjfélig tartottak. A rendezvénysorozat utáni
délelőttön a látogatószámról kérdeztük a múzeumigazgatót. Ötvös
Koppány elmondta, hogy mintegy
hatezren kapcsolódtak be az eseményekbe. Minden múzeumi teret belaktak erre a napra a marosvásárhelyiek, az állatkertbe pedig,
ahol az esti órákban több izgalmas
program is zajlott, kétezren látogattak el.
– Az érdeklődés minden várakozást felülmúlt – összegzett a múzeumigazgató.

Leszállt az első HiSky-gép a marosvásárhelyi repülőtéren

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtérre pénteken
megérkezett a HiSky moldovai köztársasági légitársaság
első gépe. A légitársaság a turisztikai cégekkel együttműködve charterjáratot fog
üzemeltetni, az egyiptomi
Hurghadába szállítja a turistákat. A repülőgépet és legénységét
ünnepélyesen,
vízsugár kapuval fogadták a
repülőtéren.

Mezey Sarolta

nyílt időszaki kiállítás. A
vizuális élmények körútján
természetesen ezt a helyszínt sem hagyták ki a múzeumozók. A várudvaron
ez idő alatt a megyei múzeum egyik partnerintézménye,
a
ForCamp
Egyesület szervezett telefonos applikációs kincskereső játékot az arra
,,portyázó” gyermekcsapatoknak, amelyek a játék
során megtudhatták, hogyan nézett ki a középkorban a vár.
Erőltetett menetben
A 15. múzeumi éjszaka
sajátosságairól, illetve a
szervezői munka kihívásairól Ötvös Koppány múzeumigazgatóval a néprajzi és népművészeti mú- Ötvös Koppány
zeumban – a múzeumi kíegy sajnálatos, illetve egy örömteli
nálat fénypontjának számító Maros változást tudok kiemelni. A szomentiek a nagy háború lövészárka- morú az, hogy a járványhelyzet
iban című tárlat bejáratánál – be- miatt a korábbi évek többnapos
szélgettünk.
programja egynaposra zsugorodott.
– Az idei rendezvény kapcsán Kedvező újdonság viszont a hagyo-

mányost kiegészítő virtuális programkínálat, amely a továbbiakban is
elérhető a múzeum új honlapján. Itt
az egyes múzeumi részlegekhez
kapcsolódó rövidfilmeket lehet díjmentesen megtekinteni – tudtuk
meg az intézményvezetőtől, aki az
élő kulturális élményeket kiegészítő
múzeumi digitalizációt új, követendő irányként említette. Ötvös
Koppány arról is beszámolt, hogy a
francia kezdeményezésre indított,
eredetileg a május 18-i múzeumi világnaphoz legközelebb eső szombaton
megrendezésre
kerülő
rendezvényt a korlátozások miatt
kizárólag a virtuális térben képzelték el, amikor azonban hivatalos
partnerük, a Romániai Múzeumok
Országos Hálózata értesítette a megyei múzeumot a hagyományos
esemény létrejöttének lehetőségéről, június 12-re halasztották, és
másfél hónap alatt, erőltetett menetben szervezték meg a hibrid múzeumi éjszakát.
– 28 partnerintézménye van a
rendezvénynek, nem meglepő,
hogy idén a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal is támogat.
Amellett, hogy a korábbi partnereinket igyekeztünk megtartani, és
újakat bevonzani, a fő célunk az
volt, hogy visszavezessük a közönséget a kultúra színtereire, és olyan
marosvásárhelyieket is megszólítsunk, akik egyébként nem szoktak
múzeumba járni. Pár évvel ezelőtt
rekordszámú, tízezres látogatottsága volt az eseménynek. Idén ötezer karkötőt biztosítunk – a
különleges helyzetre való tekintettel
díjmentesen –, de már akkor is nagyon elégedettek lennénk, ha
háromezer elkelne – árulta el a múzeumigazgató.
,,Csak hazasegít az Isten egyszer”
A Múzeumok Éjszakája alkalmából nyílt, még évekig látogatható I.
világháborús kiállításról szintén
Ötvös Koppányt kérdeztük. A múzeumigazgatótól megtudtuk, hogy a
tárlat ötlete 2017-ből származik,
amikor munkatársai légi régészeti
módszerrel tanulmányozták a római
limest, és megyénk területén
lövészárkokra leltek. A cél nem a
nagy összecsapások bemutatása
volt, térségünkben ugyanis csak egy
kisebb csatára került sor a Bekecsen, hanem a frontélmény, valamint a hátország mindennapjainak
a valósághű felelevenítése.

Az első HiSky gép pénteken
15.30 órakor landolt a marosvásárhelyi repülőtéren, innen pedig egy
óra múlva szállt fel. A gép a nyár
folyamán
minden
pénteken Hurghada–Marosvásárhely–
Hurghada útvonalon fog közlekedni
– tájékoztatott Peti András, a repülőtér igazgatója.
A HiSky légitársaság mellett a
Tarom és az AnimaWings üzemeltet

járatokat Marosvásárhelyről Egyiptomba, tehát heti három gép szállítja az utasokat üdülni.
Ugyancsak június 11-én indított
járatot a Tarom légitársaság Antalya–Marosvásárhely–Antalya útvonalon. A gép 11.50 órakor landol,
és 12.50 órakor száll fel a turistákkal. Nem a Tarom az egyetlen légitársaság, amely Törökországba
szállítja a vakációzókat, hiszen a
két Tarom-járat mellett az AnimaWings légitársaság charterjárata is
hetente egyszer megteszi ezt az
utat.
Gyorstesztelési lehetőség
A Transilvania repülőtéren, mint
már írtuk, oltópontot nyitottak, ahol
a repülőgépek érkezése előtt és után
két órával az utasok és kísérőik előjegyzés nélkül kérhetik az oltást; itt
Johnson&Johnson vakcinával oltanak.
Mivel igény volt rá, a repülőtéren
új szolgáltatásként bevezették az
antigén gyorstesztek végzését, amelyet szintén a repülőjáratok időpontjához igazítottak.

Fotó: Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér
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Czernay Hajna újra mesél

A lélek visszhangjai

Belső tájképeinket festi meg
regényeiben a kézdivásárhelyi Székely Ildikó, írói álnevén
Czernay Hajna. Ha fázik a lélek
című első könyve után máris
megszületett a Visszhang című
második. Az írónővel a Marosvásárhelyen
és
Szászrégenben is kapható műről beszélgettünk.

Nagy Székely Ildikó

– Amikor két évvel ezelőtt frissen
megjelent debütkötetedről kérdeztelek, már elkezdted írni az újabbikat.
Ez alkalommal hogyan jött az ihlet,
mi inspirált ennek a történetnek a
megteremtésében?
– Valóban, szinte párhuzamosan
az első regényemmel már írtam a
másodikat. Akkoriban, azaz tavaly
nyáron nagyon sokat bicikliztem a
mezőn, és a környező kisebb falvakat tűztem ki pihenésem céljául.
Legkedvesebb számomra a Kézdivásárhelytől 9 km-re fekvő Futásfalva lett. Megigézett a hegyek
lábánál megbújó, zsindelytetős
házak halmaza, a tornácokon pirosló muskátlik, a kékre meszelt,
netán elhagyatottan álló parasztházak szépsége. A kis templom déli
harangszóját hallva édes, meleg
érzés járta át a szívemet. Futásfalvát
barátságos, összetartó emberek lakják, itt mindenki köszön mindenkinek, akár ismeri, akár nem.
Valószínű ez a kis létszámú lakónak
is betudható, de akár a hely is befolyásolja, hiszen kívül esik a tranzitforgalmon, innen már nincs út
tovább. Egy kis katlan a hegyek lábánál, ahová csak akkor jut el a külvilág zaja, ha azt akarattal behívjuk
magunknak. Ez a falu késztetett a
tanyasi élet megörökítésére, amely
egyszerűen magába szippantott,
szépségével elragadott. Mi több,
annyira megihletett, hogy mindaz,
amit a főhős személyében megírtam, a saját életemben valóra vált.
Amikor tavaly szeptemberben megszületett a könyv, nem volt szándékomban
elköltözni
Kézdivásárhelyről. Valószínű a lelkem
hangját, vágyát vetítettem előre, hiszen idén áprilisban a férjemmel mi
is futásfalviak lettünk.
– Ezt eddig nem tudtam, de az
életed egyes mozzanatait ismerve
(pl. munkahely, könyvek szeretete)
kicsit az volt az érzésem, hogy valójában rólad szól a regény, te vagy
Tekla. Mennyire van ez így?
– Nagyon is! Rengeteg önéletrajzi elemet csempésztem a műbe.
Több mint 24 évet töltöttem a banki
világban, ahol sokat tanultam, fejlődtem, és amiért nagyon hálás vagyok a Teremtőnek. A tapasztalás
lehetőségéért, a gyors életvitelért,
az egyre nagyobb elvárásokért is.
Hiszen mindaz, amit megéltem, tapasztaltam, érlelt. Épp mint a jó
bort, amely kiforrik, amikor eljön
az ideje. Az én életemben is így jött
el a váltás ideje: kilépni a napi rutinból, a megfelelési kényszerek

fogságából. Ebben nem kevés
munka van, sok megértésre és lemondásra volt szükség. De mindez
nem teher, inkább édes gyönyörűség. Hiszen az élet falun csendesebb, békésebb, ízes és zamatos.
Masszőrként dolgozom, ez is segíti
a befelé fordulást, a mély lelki munkát, sokszor nemcsak önmagammal, hanem a hozzám fordulókkal
is. Ami a könyvek iránti szeretetemet illeti, az az évek során egyre
nőtt. Kisgyerekkorom óta olvasok,
pontosabban, amióta a betűket jólrosszul össze tudtam rakni. Most
már felnőttfejjel kijelenthetem,
hogy függő vagyok. Nincs nap,
hogy ne vegyek a kezembe egy
könyvet. Annyira kell, mint a betevő falat, talán még jobban. Mindenkivel, aki olvas, lelki rokonságot
érzek, mintha kicsit már ismerném,
még ha idegen is.
„Feltör egy érzés...”
– Az első regényed pár hét alatt
született meg. Most is így zajlott az
alkotás folyamata?
– Amikor erős vággyal tör fel az
írás iránti szenvedély, képes vagyok
bármilyen későig fennmaradni, és
írni, csak írni. Így a Visszhang is
rövid idő alatt született. Egy nagyon
kedves barátom tanácsára azonban
vártam a megjelentetésével. Most
már értem, hogy mire utalt, amikor
azt mondta, jó, ha legalább kilenc
hónap eltelik a két könyv megjelenése között. Valóban szükséges egy
kifutási idő, ami alatt beérik a ,,gyümölcs”. Igaz, még mindig nagyon
keresett az első regényem is.
Nekem csupán egy darab maradt
belőle, de az erdélyi könyvesboltokban még kapható.
– Nők bántalmazása, munkahelyi stressz, szerelmi háromszög, beteljesedett szerelem, boldogtalan

házasság, gyász, újrakezdés – valamennyi témát lírai szemléletességgel szólaltatod meg. Az említettek
közül van-e olyan terület, ami a legközelebb áll hozzád, és aminek a
megírása esetleg önmagad számára
is segítette a felszabadulást, elengedést?
– Az említett témák mind nagyon közel állnak hozzám. Amikor
azonban elkezdtem írni a Visszhangot, semmiféle elképzelésem nem
volt arról, hogy miről fog szólni.
Soha nem tervezem ezt el előre. Valójában úgy kezdődik, hogy feltör
egy érzés, és vele emlékek sora,
majd onnan a lehetőségek tárháza,
végtelensége, hogy mi is történhetett volna, ha egy másik élethelyzetet választok? Így bontakoztatom ki
a cselekményt. Sokszor a saját tapasztalataimról, máskor nekem elmesélt életekről írok mélylélektani
szempontból. Általában a ,,lélek
fájdalmát”, a megtapasztalt, elért
bölcsességet öltöztetem fel cselekménnyel, úgy, hogy abból bárki erőt
meríthessen, kiutat találjon. Ugyanakkor, épp mint az első regényemben a házasságtörés fogalmát,
ebben a szerelmi háromszöget illetően próbálok ítélkezés nélkül elfogadtatni olyan élethelyzeteket,
amelyek napjainkban is előfordulnak, amiről suttognak az emberek,
esetleg megbotránkozva ír a sajtó.
Mindenkinek megvan a maga sorsfeladata, amit be kell teljesítenie.
,,Nem kiképzőtábor a létezés”
– Akárcsak az első regényednek,
az új műnek is van egy erős ezoterikus jellege. Mi tulajdonképpen a
nagybetűs Visszhang?
– A lelkünk hangja. A belső világunkat a külső környezet mindig
tükrözi, hiszen mi magunk is teremtők vagyunk. Gondolatainkkal, ér-

zelmeinkkel teremtjük meg saját
valóságunkat. A könyvemben szereplő Tekla azokat a férfiakat, szerelmeket
vonzza
magához,
amelyek által az őt uraló érzelmeket meg tudja élni. Nem szereti
saját magát, és önbecsülési zavarokkal küszködik, úgy érzi, nem
szerethető, nem eléggé értékes.
Ezért marad meg éveken keresztül
egy testileg is bántalmazó, megalázó kapcsolatban, valamint azt is
eltűri jó ideig, hogy harmadikként
ő legyen a fényt, szerelmet vivő fél
a férfinak, aki nap nap után párjához tér haza. Mindaddig, amíg rá
nem eszmél a benne lévő nő fájdalmára, szeretetlenségére, nem tud
változtatni.
A könyv tanítása valójában arra
mutat rá, hogy mit kell tennünk,
amikor egy élethelyzetet, tapasztalatot nem akarunk többé a sajátunknak tudni. A cselekményt követve
világossá válik, hogy felesleges
mások érzelmein, reakcióin, életvitelén, kapcsolatain változtatni
akarni, hiszen az lehetetlen. Nekünk
magunknak kell olyan frekvenciára
állnunk, ahol megfelelő életminőséget tudunk megélni. Hiszen azért
vagyunk itt a földön, hogy boldogok legyünk. Nem szenvedés, nem
kiképzőtábor a létezésünk, ha mi
azzá nem tesszük.
– Mit tudhatunk a könyv képi világáról és a kiadóról?
– Mindkét könyvem fedőlapját a
kézdivásárhelyi Estefan Barnabásnak köszönhetem. Hálás vagyok a
csodálatos, lelkiismeretes munkájáért. A borítón látható fiatal, szintén
városombeli hölgy illett leginkább
– Barnabás szerint és szerintem is –
a regény témájához. Az éles, törött
tükör a sokat megélt, az életre
mégis rácsodálkozó szemeket vetíti
vissza. A lány szájának vonala sejteti főhősnőm érzékiségét, aki útkeresése
közben
nemcsak
fájdalomban, hanem boldogságban
is megfürdött néha. Az ezoterikus
tanítás mellett is jelen van a műben
az erotika, a titokban megélt együttlétek lehetősége, a testi vágy feltörő
energetikája, ami mind az életünk
része. A pöttyös kis blúz, a felcsatolt haj, amely bármikor leomolhat,
az ártatlanságot, véletlenszerűséget
sejteti, azt, hogy semmi sem sorolható be előre, nem sűríthető merev
keretek közé, hiszen életünk történetét mi írjuk, formáljuk, nemcsak
napról napra, hanem percről percre.
A regény korrektúráját Peti Botond irodalom szakos tanár végezte,
ő is a céhes város lakója. Vele és
Barnabással alakítjuk azt a triót,
amely mintegy észrevétlenül összefonódik mindkét könyv megszületése alatt. A könyveimet az
Underground kiadó adta ki, nekik
köszönhető, hogy nagyobb magyarországi könyvesboltokban is elérhetők, nemcsak papírformában,
hanem e-bookként is.
Örök érvényű történetek
– A Czernay Hajna írói álnév és
a borító illusztrációja is régies
hangulatot sejtet, pedig a történet
egészen 21. századi. Vagy mégsem?
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– A Hajna ősi magyar név, amely
véleményem szerint megfelelően
érzékelteti azt az idős és tapasztalt
lelket, akit magaménak tudok ott
mélyen, belül. Amint megláttam a
jó öreg Google keresőnek köszönhetően, rögtön megragadott. Így
mintha egy kicsit mögéje rejtőztem
volna, úgy, hogy közben a saját nevemmel is felvállalom az alkotásaimat. A történet napjainkban
játszódik, a témája viszont örök.
Szerintem a műben megrajzolt érzelmek egyidősek az emberi lélek
tapasztalatával, lefutott földi pályánkkal.
– Milyen volt a mű fogadtatása?
– Az olvasóim nagyon várták,
április vége felé már naponta kérdeztek a várható megjelenésről.
Olyan is volt, aki a nyers, még nem
korrektúrázott tartalmat is szívesen
olvasta volna. Amióta a könyv piacra került, nagyon sok visszajelzést kaptam. Van, akiben be nem
gyógyult sebeket érintett meg, van,
aki spirituális tanításként fogadja
be, de olyan is, akit bosszant a szerelmi háromszög, a testi vágy leírása. Egyesek szerint nem lenne
szabad arról a fájdalomról írni, amit
egy nő akkor érez, amikor ,,megbizonyosodik arról, hogy párja mást
szeret, és ő csupán másodlagos szerepet tölt be az életében. Miképp lehetséges úgy tenni nap nap után,
mintha semmi sem történt volna?
Ilyenkor szembesíteni kellene, rázúdítani csalódottságunkat, vagy
éppen szemet hunyni, és mereven
összezárt ajkakkal hallgatni? Van
kiút a szeretetlenségből? Kell erről
egyáltalán írni, és sokak szívében
elindítani a fájó emlékezést? Hiszen
nincs ember a földön, aki nem hordozza magában a megcsalás fájdalmát,
önmaga
leértékelését”.
Rengeteg ehhez hasonló kérdést
kapok, valamint köszönetet mindazért, amit a könyv nyújtott. Nagyon hálás vagyok minden
kérdésért, és azért, hogy olvasnak.
Úgy gondolom, attól, hogy szőnyeg
alá söpörjük, a problémáink még léteznek, ezért minderről, egyebek
mellett a titkos szerelemről is, írni
kell.
Megszületőben a harmadik...
– A marosvásárhelyi, Maros megyei olvasók hogyan juthatnak a
könyvhöz?
– A Visszhang a Kobak könyvesboltok mindenikében – Marosvásárhelyen, Szászrégenben és a
Hargita megyei Parajdon is – megtalálható. Persze, postázom is mindazoknak, akik megkeresnek, írnak
nekem.
– Készül a harmadik regényed.
Erről mit tudhatunk?
– Egy kapcsolatokba menekülő
nőről szól, aki szerelmek vagy
éppen látszatszerelmek tükrében
keresi önmagát. Ennek kapcsán a
„hogyan lehet jól szeretni”, illetve
„lehet-e rosszul szeretni” témát is
körüljárom. Szerelmi történeteken,
bukásokon keresztül tárom fel az
olvasók előtt a fent és lent mélységeit. Az erotika ebben a regényben
is szerepet kap, talán erőteljesebben
is, mint az eddigiekben.
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Kommandó – időkapszula

_________________________________________________ 2021. június 14., hétfő

Vannak helyek, ahol lelassul az idő múlása. Zsákutcák térben
és időben. Nem kell elmenni őserdő borította tájakra, ahol a
még fel nem fedezett őskorban rekedt törzs tagjai regélhetnek régmúltunkról. Vannak vidékek hozzánk közelebb, amelyek rólunk regélnek a maguk valóságával, csak kell tudni
olvasni, látni mindazt, ami nemzedékeken át összeköt a múltunkkal. Ilyen Erdély, Székelyföld a Kárpátok ölében, ahol a
táj szépsége, a föld gazdagsága miatt évszázadok óta jó volt
élni, megélni, túlélni. És ez sehol sem képződik le olyan plasztikusan, mint a végeken. Ott, ahol a természet is határt emelt
kelet és nyugat, észak és dél között. Van egy ilyen hely, amely
alig 102 éves, ahova sokáig a technika csodájának köszönhetően csak siklóval lehetett feljutni, hogy Erdély zöld aranyát
a Kárpátokból a Lajtán túlra szállítsák.

Vajda György

Nyüzsgő múlt

Kommandó – a név hallatán első
hallásra az akciófilmek maszkos,
állig felfegyverzett harcosai jutnak
eszembe, akik életüket kockáztatva
titkos bevetéseken vesznek részt.
Mai napig sem tisztázták, hogy a
név honnan ered. Van, aki azt állítja,
hogy valamikor az erdő mélyén, a
Habsburg-, majd az Osztrák–Magyar Monarchia határán állt egy
épület, amelyen németül azt írta:
Grenzkommando. Már a XVIII.
században is amolyan előretolt
helyőrség volt itt. Székelyek teljesítettek történelmi küldetést, és védték a határt. Ma is látni a vámházat,
amely jelzi, hogy eddig tartott a birodalom.
A település két embernek köszönhette létét, fellendülését a békebeli
időkben.
Az
erdő
tulajdonosának, Zathureczky Gyulának, aki eladta a fát egy felvidéki
származású pesti üzletembernek,
Horn Dávidnak, aki hatalmas építkezésbe kezdett. A korábbi, közelben
létesült
települést
az
erdőtulajdonosról nevezték el Gyu-

Kommandói urbánus táj

lafalvának, nem az ősvezérről. Nem
találhatók itt olyan ősi tárgyak, maradványok, amelyek vitára adnának
okot, hogy a fenyvesek alján milyen
nemzet fiai telepedtek meg először.
Fénykorában kilenc nemzetiség fiai
jöttek ide dolgozni, szerencsét próbálni. S olyan nyüzsgő életet lehetett itt élni, mint amilyen a
vadnyugaton a telepesek korában
volt. Jöttek ide fát kitermelni csángók, magyarok, ruszinok, csehek,
olaszok, zsidók, románok. Mesélik,
az utóbbiak 1918-ban úgy átjöttek a
„Grenzkommandón”, hogy semmi
sem maradt az útjukban. Néhány
fegyver, katonai felszerelés emlékeztet a helyi múzeumban a nagy
háborúra, de közeli csatáról nem
tudnak. Az biztos, hogy aki akkor
fent volt a havason, lemenekült. A
pusztán maradt tisztáson újra kellett
építeni a telepet. A nagy világégés
előtt érdekes társadalmi struktúrája
volt a településnek. Igazi prosperáló
időszak volt, amikor a zsidó fakereskedők vezették a telepet. Nekik
köszönhetően jutott el a Székely
körvasút Kovásznára, majd a siklók
segítségével Kommandóról hozták
le a fát, amely messze jutott a monarchiában. Aztán mindenféle nép
dolgozott az erdőn, nemzete jegyeiből egy kicsit magával hozva. Kaszinó is működött a korabeli Erdély
második, villanyárammal ellátott

településén. E dicső múlt, az etnikai
sokféleség jegyei ma már nem láthatók, csupán az egykori gyártelep
igazgatójának házában létrehozott,
zsúfolásig megtelt múzeum néhány
tárgya utal rá. A központi park kivételével nem látni székely kaput,
zsindelyfedeles tornácos házat.
Egy-két lakrészes munkásházsorok
húzódnak végig a fatelepen, időtállóan megőrizve a barakkok kényelmetlenségét.

Faszékely

Egy rozsda kikezdte helységnévtábla van a több mint tíz kilométeres, autópróbáló út után. Mert
valamikor ide csak vasúton lehetett
feljutni. De a modern idők vezérei
– még az átkosban – korszerűtlennek találták e szállítóeszközt, és utat
vágtak az erdőben úgy, hogy helyenként az egykori síneket is kerülgetni kell a kátyú csipkézte földön.
Az út a kovásznai szív- és érrendszeri betegségeket kezelő – elhíresült – szanatóriumtól indul, és
alternatív programot kínálhatna a
kezelteknek. A környék, a táj csodálatos, ennek ellenére a telepet ma
sem a turistáknak szánják. Rönk-

szállító autók hada lavírozik az
úton, helyenként valóban akciófilmekbe illő kanyarokat véve. A mozgás örök. Csak a szállítóeszközök
változtak. A település nagy, hiszen
a Nagy-Bászka folyó völgyében
messze benyúlik a fenyvesek övezte
völgyekbe. Keressük a központot, a
főteret. Lengőhídon egyensúlyozva
érünk a túlsó partra. Egy székely
kapu és fakerítés övezte parkot látunk. Amolyan helyi Central Park,
központi alakja egy fából kifaragott
favágó székely. Körülötte két fedett
pad, egyik feldöntve, mellette szemét. A park sarkában egy tábla áll,
a környékbeli havasok térképét ábrázolja. Megtudjuk, hogy a Pintyiló- (Penteleu) havasokban
vagyunk. Néhány jelzett útvonal is
van, de hogy a helyszínről merre
kell tartanunk, ha valamelyiket kiválasztanánk, nem tudni. Legalább
némi jele van annak, hogy a fakitermelés mellett a turistákat is felcsalogatnák a hegyre.

Depóba zárt gazdaság

két világháború hősi halottainak és
civil áldozatainak állít emléket. Neveket hiába keresünk. Egy árva
kopjafa az 1848-as forradalomra
emlékeztet. Ez a hely mindenkiről
szól. Nemcsak a múltról, hanem
egy kicsit a jelenről is. Mert néhány
száz méterrel odébb az egykori fatelepre, a második világháború
utáni állapotokat idéző helyre
érünk. Ahol talán az 1970–1980-as
években körfűrészek hasították a
fát, ma néma csend honol. Az egykori csarnokokban bombatámadás
utáni díszletet lehetne berendezni.
Nem is kell hatáskeltő eszközöket
becsempészni. A régi bútorok, egykori munkaasztalok vázai még a helyükön, tégla- és törmelékhalmaz
közepette. Az épületek között a letűnt ipari érának emléket állító bizarr köztéri alkotásoknak vélhető
installációk: a szó szoros értelmében
tönkretett, egykori IMZ terepjáró,
földbe gyökerezett lánctalpas buldózer és egy rönköknek támasztott úthenger. Majd kissé távolabb,
holtvágányhoz láncoltan, a település
életét jelentő mozdonyok, vagonok
rozsda marta szerelvényei. Az egyik
félrehúzott tehervagon úgy áll ott a
semmiben, mint az egyik ismert
munkatáborban intő jelként otthagyott szállítóeszköz. A sínpárok hol
az égbe törnek, hol pedig, Bolyai–
Lobacsevszkij elméletét igazolva,
egy kis fenyő aljában találkoznak.
Hétvége van. Alig néhányan járnak kint. A telep körül az utcáknak
sincs nyoma. Egy idős, baseballsapkás férfi üvegpalackokat húz maga
után. A Büdös-kúthoz jön tankolni.
Szóra bírjuk. Már a nyolcvanadik
életévét is átlépte. Csodálkozunk
hegy edzette egészségén. A munka,
a jó levegő, az ásványvíz, a kitartás
őrizte meg így. Nem panaszkodik,
sorsával megbékélve mondja: ő maradt, a gyerekei külföldön. Aztán
lassan elindul. Néhány házzal
odébb egy néni eteti a tyúkokat. A
nagyszüleimet juttatja eszembe. Elmondom neki. Ő is nagymama,
mondja, túl a nyolcvanadikon... hét
unokája van – újságolja, majd hozzáteszi: mind külföldön. „Itt maradtam a tyúkjaimmal” – teszi hozzá.
Kerítése mellett a rönkszállító vagonok egymásra „dobott” elemei és
egy Dacia gépkocsi roncsa hever

Ahol a párhuzamosok
találkoznak

A polgármesteri hivatal és a helyi
tanács székháza kétszintes, impozánsabb épületben van. Itt volt valamikor a kaszinó. Ma másként
szórakoznak benne. Az épület előtt
elárvult park, közepén zászlótartó,
amelyen félárbócra engedett székely zászló, alatta a felirat, hogy a

Gazdag múlt … fényképeken

Fotók: Vajda György

valami furcsa DNS-szálra emlékez- kal, sportteremmel, pályákkal, détető romhalmazban a semmibe futó zsával s minden kényelemmel. Eljutni kicsit nehéz ide, mert aki nem
síneken.
ismeri az utat, sokat bolyongana a
Paradoxonok
GPS irányítórendszer nélkül. Az
Az egykori – felújításra szoruló – aszfalt 50 méterrel a tábor bejárata
vezérigazgatói lakásban falu- és előtt véget ér, hogy a bizonytalant
helytörténeti múzeumot, valamint még bizonytalanabbá tegye. Annál
egy kis természettudományi kiállí- nagyobb a felfedezés öröme, hogy
tást rendeztek be. A múzeum a Horn van ilyen létesítmény is.
Dávid Egyesület gondozásában jött
A tábor közelében a jövő még egy
létre, a helyi önkormányzat támoga- jele látszik. Pirosban áll a helyi istásával működtetik. Marika néni kola kétszintes, új épülete. Mellette
igazi helyi lexikon, mindent tud van a régi. Már ami maradt belőle.
múltról, jelenről. Szívesen ecseteli 2017-ben ugyanis fele leégett. Opramindazt, ami egykor a település Béni Béla igazgató mesélte, hogy
volt, és azt is elújságolja, hogy igazi hőstettet végrehajtva, a közkönyv is született a község múltjá- ségbeli férfiakkal összefogva sikeról, amely úgy elfogyott, mint a rült megmenteni a menthetőt, és a
cukor a kommunista boltokból. mínusz 30 fokos hidegben „kettéMert Kommandó csak egy van a vi- vágni” a lángokban álló iskolát,
lágon. A dicső múlt csak fényképek- hogy a fele megmaradjon. Amerikáről köszönt vissza. A jövő? Modern ban Oscar-díj-jelölt filmet készítetépítészeti stílusú villák épülnek. He- tek
volna
a
történetből.
lyenként. Bár, amint megtudjuk, tu- Kommandón maradt az összefogás,
lajdonosaik többnyire bukarestiek és a jövőbe vetett hit reményének szép
Buzău megyeiek.
emléke. Aztán az igazi nagy közösSátoros ünnepkor megtelik a ségi összefogásnak – megyei és
falu. Nem véletlenül áll egy színpad helyi önkormányzatnak, vállalkoa Nagy-Bászka folyó partján, ter- zóknak, magánszemélyeknek és
mészetes, amfiteátrumszerű tér sokan másoknak – köszönhetően két
előtt. Hazajönnek az elszármazot- évvel a tragédia után hozzáfoghattak
tak, kivonul a falu. A ragaszkodás az új, sokkal nagyobb iskolaépület
jele ez a múlthoz, a jelenhez s talán felépítéséhez. Két évvel ezelőtt 18
a jövőhöz is, még akkor is, ha az, óvodás és 64 I-VIII. osztályos kiskorunk politikai viharai miatt, egyre diák örülhetett az újjákezdésnek. Az
bizonytalanabb. A tér most puszta. igazgató halkan jegyzi meg: öt év
Vírusjárvány van. Ha elmúlik, alatt az iskolát látogatók létszáma
ismét benépesedik. Talán...
több mint a felére csökkent. A szórA központ épületei között egy ványátok elérte Kommandót is.
kopott tábla jelzi, hogy a helyi
sportegyesületnek komoly támoga- Epilógus a mocsárban
tója van: az OTP Bank. Megtudom,
Azt beszélik, hogy a döntéshonem véletlenül. Csányi Sándor, az zóknak szándékában áll visszaállíOTP elnöke ide jár vadászni. Talán tani a boldog békeidőkben működő
egy partin ígérte meg, hogy segít. féltucatnyi siklók közül legalább az
Ígéretét betartotta, a sportklub nem. egyiket; hogy a rozsdásodó szerelA szponzorálás ellenére nem lépett vények csak Csipkerózsika-álmukat
előre a bajnokságban. Maradt a alusszák; hogy a fakitermelés,
szép emlék és egy félig kidőlt tábla. amely éltette a községet, újra életet
Valamikor pionírtábor is volt itt. lehel a településbe e zavaros világAz 1989-es rendszerváltást köve- ban; hogy az állattenyésztés és az
tően megszűnt a „kényszertáboroz- erdei gyümölcsök alternatív gazdatatás”, az ilyen létesítmények az sági forrásként még egy mentőövet
ország nagy részében tönkremen- jelenhetnek; hogy a környéken matek. Kommandón nem. A megyei gasló Kárpát-kanyarulat hegyei,
tanács átvette, majd komoly beru- vadai idecsábítják a kalandra váházással felújította. Mintegy két éve gyókat; hogy...
korszerű turisztikai egységként is
Kommandó egyik érdekessége a
várja vendégeit, rendbe tett szobák- temető szomszédságában levő tőzegmohaláp. Csak véletlenül lehet
odatalálni, mert semmi nem jelzi a
jelenlétét. De érdemes elmerészkedni oda. Alig néhány lépés után
igazi ősrengetegben bolyonghatunk,
és egy kis fantáziával a történelem
előtti időkbe térhetünk vissza. Ha
bele nem botlunk civilizációnk hagyatékába. Az egyik kis tavacskában vadonatúj WC-kagylót látunk.
Elképzelem, ahogy elnyeli a mocsár,
és évezredek múlva, amikor megtalálják a régészek, tanakodnak, hogy
milyen kor relikviáját emelték ki a
mindent konzerváló tőzegből. Kilépünk a főútra, ahol ATV-k zaja hoz
vissza a jelen valóságába. Újkorunk
hódító lovagjai hajtanak el mellettem kurjongatva.
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Elkezdődött a labdarúgó-Európa-bajnokság

Az olasz és a török válogatott mérkőzésével (30-ra nyertek a taljánok)
péntek este megkezdődött
a 16. labdarúgó-Európabajnokság, amelyen ismét
szerepelhet a magyar csapat.
Az európai szövetség
(UEFA) korábbi elnöke,
Michel Platini a szervezet
fennállásának 60. évfordulójára különleges, az egész
földrészen átívelő tornát
álmodott meg, amely Magyarországnak és Romániának is esélyt kínált a
rendezésre. Budapest és
Bukarest 2014 szeptemberében el is nyerte a társházigazda szerepét: a 2019
novemberében
átadott
Puskás Aréna, valamint a
bukaresti Nemzeti Aréna
egyaránt három-három
csoportmérkőzésnek és egy nyolcaddöntőnek ad majd otthont.
A francia sportvezető évekkel ezelőtt még nem sejthette, hogy az ötlete milyen nehézségeket jelent
majd a koronavírus-járvány kitörése
miatt. Az eseményt eredetileg 13 ország egy-egy stadionjában rendezték volna, de ezen már 2017
decemberében változtatni kellett, a
brüsszeli stadion építésének csúszása miatt ugyanis a belga főváros
csoportmérkőzéseit és nyolcaddöntőjét az elődöntőre és fináléra kije-

lölt London vette át. A pandémia
aztán további változtatásokra kényszerítette az UEFA-t, egyrészt a
kontinensviadalt 2020 nyaráról egy
évvel el kellett halasztani, másrészt
idén áprilisban Bilbaót Sevillára
cserélte, Dublin csoportmeccseit
Szentpétervárra, a nyolcaddöntőjét
pedig Londonba helyezte át, mivel
a két város nem tudta garantálni a
szurkolók beengedését. A végül 11re redukálódott rendező város közül
kizárólag Budapest vállalta a telt
házas rendezést. E tekintetben Mün-

Eriksen állapota stabil
az újraélesztés után

A pályán összeesett, és újraélesztették
Christian Eriksent, a dán labdarúgó-válogatott játékosát a finnek elleni koppenhágai
Európa-bajnoki mérkőzés 43. percében. A
29 éves középpályást kórházba szállították,
azóta állapota stabil, és már kommunikációra is képes.
Az Internazionaléval olasz bajnok, 109szeres válogatott futballista egy dán akció
után elindult visszafelé, majd mindenféle
előzmény nélkül, két-három botorkálva
megtett lépés után összeesett az oldalvonal
mellett. A drámai pillanatok után gyorsan a
pályára értek az orvosi stáb tagjai, és egy
paraván, valamint a dán játékosok alkotta
gyűrű mögött megkezdték az újraélesztést.
Több mint 10 perc után Eriksent hordágyon
vitték le a pályáról. Az európai (UEFA) és

Együtt a dán csapat a drámai pillanatokban.

Fotó: MTI

chen a sereghajtó a kapacitás 20
százalékos kihasználtságával, Bukarest, Koppenhága, Glasgow, London és Róma legalább 25, a beugró
Sevilla 30, Amszterdam 33 százalékot vállalt, míg Baku és Szentpétervár minden második székre enged
szurkolót.
A 11 társházigazda közül csak
Azerbajdzsán és Románia válogatottjának nem sikerült kiharcolnia
az Eb-részvételt. A negyedszer részt
vevő magyar csapat, amely először
jutott ki két egymást követő tornára,

rendezőként két csoportmérkőzését
vívhatja hazai közönség előtt: holnap a címvédő portugálokat, négy
nappal később a világbajnok franciákat fogadja a Puskás Arénában, az
utolsó, június 23-ai fordulóban
pedig a németek vendége lesz Münchenben.
A világjárvány nemcsak a helyszínekre és a nézők számára volt
hatással, ugyanis felkészülve az
esetleges fertőzésekre, az UEFA 23ról 26-ra növelte a keretek létszámát, a sűrű versenynaptár okozta
nagyobb terhelést pedig azzal ellensúlyozza, hogy élt a szabályalkotó
testület (IFAB) által ideiglenesen
felkínált lehetőséggel, azaz három
helyett öt csere engedélyezett a
szakvezetőknek. A torna másik
nagy újítása a Bajnokok Ligájában
és a legnagyobb európai bajnokságokban már évek óta használt videóbíró (VAR) alkalmazása.
A nézőcsúcs a korlátozások miatt
biztosan nem dől meg, de a rekordok átírásáról a portugálok világklasszisa, Cristiano Ronaldo
gondoskodhat. A Juventus sztárja
mérkőzésszámban jelenleg is egyedül csúcstartó, míg az örök-góllövőlistát Platinivel holtversenyben
vezeti. Ötödik részvételével szintén
rekorderré válik.
A torna legnagyobb kérdése persze az, hogy július 11-én a Wembley Stadionban ki emelheti magasba
a Henri Delaunay Kupát, amelyet
eddig tíz csapat hódított el, legtöbbször, szám szerint háromszor a
német és a spanyol.
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Az Eb legnagyobb favoritja a világbajnok és a magyarokkal azonos
csoportban szereplő francia válogatott, amelyben jószerével minden
poszton világklasszis labdarúgó
szerepel majd. A belgák és az angolok abban reménykednek, hogy a
három évvel ezelőtti vb-elődöntő
után mostanra beérett a csapatuk, és
nemcsak a végjátékig jut el, hanem
a csúcsra is felér.
Rajtuk kívül a címvédő portugálokat, valamint a spanyolokat és a
németeket sem szabad leírni.
Utóbbi kettőnél azonban sok kérdőjel van: előbbi esetében nagy kérdés, hogy milyen hatással lesz az
együttesre, hogy a csapatkapitány
Sergio Busquets koronavírus-fertőzése miatt felborult a felkészülés
hajrája, míg utóbbi márciusban korántsem teljesített meggyőzően a
vb-selejtezőkön, például kikapott
Észak-Macedóniától, ráadásul a
szövetségi kapitány, Joachim Löw
biztosan távozik a posztjáról a kontinensviadalt követően.
A – talán nem is annyira – titkos
favorit pedig az az Olaszország,
amelynek keretében nincsenek világsztárok, ugyanakkor 2018 szeptembere óta veretlen, azaz (a
törökök elleni, péntek esti sikert is
beleszámítva) immár 28 találkozón
nem talált legyőzőre Roberto Mancini egységes együttese.
A hat kvartettből az első két helyezett mellett a négy legjobb harmadik jut a legjobb 16 közé,
onnantól pedig egyenes kieséses
rendszerben zajlik a torna egészen
a július 11-i, londoni fináléig.

Két nap, négy meccs, egy nagy ijedség

a dán szövetség bejelentette, hogy a játékos
magánál van, és stabil állapotban kórházba
szállították. A szörnyű esetet követően a világhálón rengeteg labdarúgó, valamint klub
és szövetség, az UEFA elnöke, Aleksander
Ceferin és Sanna Marin finn miniszterelnök
is jókívánságát fejezte ki, egyben reményének adott hangot, hogy Eriksen felépül.
A 43. percben, 18.44-kor félbeszakított
mérkőzést azok után folytatták 20.30-kor,
hogy az UEFA egyeztetett mindkét csapattal, és a dán játékosok tudtak beszélni a kórházban kezelt Eriksennel.
Eriksen mostani pályára lépésével a 4.
helyre lépett a dán örökranglistán, csak
Peter Schmeichel (129), Dennis Rommedahl (126) és Jon Dahl Tomasson (112)
számlál több válogatottságot.

Fotó: MTI/EPA

Bálint Zsombor

A Rómában elrajtolt 2020-as labdarúgóEurópa-bajnokságon már a második napra jutott egy nagy ijedség. A dán–finn mérkőzés
42. percében a dánok egyik legjobbja, Christian Eriksen minden előzmény nélkül összeesett a pályán, és úgy kellett újjáéleszteni.
Kísértett néhány korábbi eset, a pályán elhunyt játékosok réme, így akkora lett a riadalom, hogy a meccset csak másfél órával
később folytatták, miután kiderült: Eriksen állapota stabil, tudatánál van, és kommunikál a
hozzátartozóival a kórházban. A mérkőzésre
és a dán csapat lelkiállapotára azonban anynyira rányomta a bélyegét a történet, hogy
nagy meglepetésre Finnország nyerte a mecscset, megszerezve egyúttal a csapat első győzelmét a finnek első Eb-részvételén. Ezt
annak ellenére, hogy Anthony Taylor angol játékvezető, talán ő is a történtek hatása alatt,
még egy büntetőt is „kitalált” a házigazda dánoknak. Ám ezt is kihagyta Højbjerg, vagy ha
úgy tetszik, védte Hradecky, a finnek Pozsonyban született hálóőre.
A focinál maradva, és talán nem meglepő
módon, hisz a torna elején mindenki próbál
még tartalékolni, egyetlen hajtósabb meccset
láthattak a nézők, ezen azonban a belga fölény
idegenben, Szentpéterváron is érvényesült
Oroszország ellen, míg a megnyitón Olaszország gyakorlatilag szuszogni sem engedte a
túlságosan megilletődött törököket. Az olaszoknak, úgy tűnik, használt a lecke, hogy
három éve lemaradtak az oroszországi vb-ről,
mert egészen másfajta futballt mutattak, mint
amilyenhez hozzászokhattunk tőlük. A korábbi olasz csapat az első gól után altatta
volna a játékot, ezzel szemben most tovább
hajtottak, s meg sem álltak háromig. Nem is

rúgott soha korábban hármat az olasz válogatott még Európa-bajnokságon!
A svájci–walesi csata döntetlenje az utóbbiaknak hízelgőbb, és Törökországnak jön a
legjobban, mert így továbbra is valós a továbbjutási esélye. Ez a meccs azonban igazi
kezdő találkozó volt, amelyen mindkét fél elsősorban arra törekedett, hogy ne kapjon ki.
Először vetették be az Európa-bajnokságok
történetében a videóbírót, és már az első mérkőzéseken számos vitát generált. Egyrészt egy
egyértelmű kezezést az olasz–török meccsen
visszanézés után sem ítéltek szabálytalannak,
Taylor említett „bűvészkedését” pedig meg
sem nézték tüzetesebben, akkor pedig mire jó
egyáltalán ez a visszajátszási rendszer? Lényeges ügyben egyszer használták, amikor
nem adták meg a svájci Seferovic gólját a 88.
percben, mert utóbbi lesről indult, ám itt azt
nem értjük, hogy a partjelző hogy nem látta
ezt elsőre, annyira nyilvánvaló volt az eset. A
videóbíráskodás bevezetését sokan követelték
évekig, hisz ettől a súlyos játékvezetői tévedések kiküszöbölését remélték. Ily módon
azonban, ahogy most használják, egyáltalán
nem akadályozza meg, hogy a bírók azt fújjanak, amit akarnak. És nem a „szürke zónáról”,
hanem a teljesen egyértelmű esetekről beszélünk.
Amaiműsor
*16.00óra:Skócia–Csehország(Dcsoport)
*19.00óra:Lengyelország–Szlovákia
(Ecsoport)
*22.00óra:Spanyolország–Svédország
(Ecsoport)
AmérkőzéseketazM4SportésaProTV
közvetíti.
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Eriksen drámája után finn
győzelem a dánok ellen

Az Eb-újonc finn labdarúgó-válogatott 1-0-ra legyőzte a társházigazda dán csapatot Koppenhágában, a B csoportban.
Kiváló hangulatban, az enyhülő
dán járványügyi intézkedéseknek
köszönhetően 15.200 néző előtt
kezdődött az északi rangadó,
amelynek hetedik percében Wind
18 méteres lövése után Hradeckynek kellett nagyot védenie. Újabb
hét perc elteltével Höjbjerg fejjel
veszélyeztetett, majd Eriksen próbálkozott távolról, de a finn kapuson egyikük sem tudott kifogni. Az
első félidő második felében is a
dánok uralták a játékot, de gólt nem
tudtak szerezni, ráadásul a 43. percben elvesztették egyik legjobbjukat,
Christian Eriksent. A csapatkapitány mindenféle előzmény nélkül
összeesett a pályán, ahol bő tíz percen át élesztették újra, mielőtt szállítható állapotba került. A
109-szeres válogatott játékost végül
stabil állapotban vitték kórházba,
ahol már kommunikálni is tudott.
A közel 105 perces kényszerpihenő után a játékosok először csapatonként összeölelkeztek, majd
egymást is köszöntötték az újrainduláskor. Az első félidő hajrájával
folytatódó összecsapáson előbb lejátszották a játékrészből hátralévő

négy percet, majd újabb öt perc szünetet követően a térfélcsere után
kezdődött a második felvonás.
A fordulást követően fokozta a
nyomást a házigazda, ám az Ebújonc finnek – akik az első játékrészben kapura sem lőttek – a 60.
percben Pohjanpalo fejesével megszerezték a vezetést. A továbbra is
fölényben játszó dánok negyedórával később hatalmas lehetőséghez
jutottak: Arajuuri szabálytalankodott a tizenhatoson belül a kisodródó Poulsennel, ám a megítélt
büntetőt Höjbjerg kihagyta. A hajrában is próbálkozott a 2021-ben
eddig veretlen házigazda, de nagy
gólhelyzetet már nem tudott kialakítani, így kikapott az első nagy tornáján szereplő finn csapattól.
A lefújás után Kasper Hjulmand
dán szövetségi kapitány elmondta,
hogy a játékosainak Eriksen elvesztése után hatalmas erőfeszítésbe
telt, hogy befejezzék az összecsapást. „Hihetetlen, amit a játékosok
csináltak, fizikailag és lelkileg is kimerültek. Nem lehetek rájuk büszkébb – fogalmazott. – Két
lehetőségünk volt. Vagy ma fejezzük be a meccset, vagy vasárnap
délben. A játékosok tudták, hogy
ma már úgysem tudnak aludni,
ezért jobb volt most folytatni.”

Jegyzőkönyv

Európa-bajnokság, B csoport, 1. forduló: Finnország – Dánia 1-0
(0-0)
Koppenhága, 15.200 néző, vezette: Taylor (angol).
Gólszerző: Pohjanpalo (60.).
Sárga lap: Lod (4.), Sparv (51.).
Finnország: Hradecky – Toivo, Arajuuri, O’Shaughnessy – Raitala
(90. Väisänen), Lod, Sparv (77. Schüller), Kamara, Uronen – Pohjanpalo (84. Forss), Pukki (77. Kauko).
Dánia: Schmeichel – Kjaer (63. Vestergaard), Wass (76. Stryger),
Christensen, Maehle – Eriksen (43. Jensen), Höjbjerg, Delaney (76.
Cornelius) – Poulsen, Wind (63. Olsen), Braithwaite.

Könnyed olasz siker
a nyitómeccsen

A társházigazda olasz labdarúgóválogatott 3-0-ra legyőzte a török
csapatot az Európa-bajnokság pénteki, római nyitómérkőzésén.
A mérkőzés előtt látványos megnyitóünnepséggel vette kezdetét a
koronavírus-járvány miatt tavaly
nyárról idénre halasztott össz-európai kontinenstorna. A felvezetésben
előbb fúvószenekar, majd égbe
emelkedő dobosok, végül a világhírű olasz tenor, Andrea Bocelli
szórakoztatta a közönséget Puccini
Nessun Dorma című művével.
A mérkőzés első negyedórája
aztán nem sok szórakozást nyújtott,
a betömörülő és kontrákban bízó törökökön nem találtak fogást a 27
tétmérkőzés óta veretlen olaszok. A
18. percben Insigne tekerése jelentett veszélyt, majd négy perccel később egy szögletet követően
Chiellini fejesénél már bravúrt kellett bemutatnia Cakirnak. A folyta-

tásban megélénkült ugyan a mérkőzést uraló olaszok játéka, de újabb
nagy gólhelyzetet a szünetig nem
tudtak kialakítani.
A fordulás után az 52. percben a
csereként beállt Ünder révén megszületett a törökök első, kaput eltaláló lövése, sokáig azonban nem
örülhettek ennek: Demiral szerencsétlen öngóljával egy perccel később már a továbbra is hatalmas
fölényben futballozó olaszok vezettek. A Squadra Azzurra, bár nem
gyakran talált rést a török védelmen, hatvan perc után már 21 kapura lövésnél járt, igaz, ennek
többségét blokkolták, vagy célt tévesztett. A 66. percben a második
hazai találat végleg eldöntötte az
összecsapást, amelyen a nyomasztó
olasz fölény még egy gólt eredményezett, így végül rendkívül sima és
könnyed győzelemmel rajtolt Roberto Mancini együttese.

Jegyzőkönyv

Európa-bajnokság, A csoport, 1. forduló: Olaszország – Törökország
3-0 (0-0)
Róma, 12.916 néző, vezette: Makkelie (holland).
Gólszerzők: Demiral (öngól, 53.), Immobile (66.), Insigne (79.).
Sárga lap: Söyüncü (88.), Dervisoglu (90.).
Olaszország: Donnarumma – Florenzi (46. Di Lorenzo), Bonucci,
Chiellini, Spinazzola – Barella, Jorginho, Locatelli (73. Cristante) –
Berardi (85. Bernardeschi), Immobile (81. Belotti), Insigne (81. Chiesa).
Törökország: Cakir – Celik, Söyüncü, Demiral, Meras – Yokuslu
(64. Kahveci) – Karaman (76. Dervisoglu), Tufan (64. Ayhan), Yazici
(46. Ünder), Calhanoglu – B. Yilmaz.

Hivatalos szurkolói zóna Budapesten

Megnyitotta kapuit Budapesten az Európa-bajnokság hivatalos szurkolói zónája a Városligeti Műjégpályán, ahol 31 napon át várják a sportág kedvelőit és a kikapcsolódni vágyókat.
A közös meccsnézés izgalmát négy óriás – egyenként 60 négyzetméteres – kivetítő biztosítja, a további
szórakoztatásról pedig a nagyszínpad fellépői gondoskodnak. A tízezer négyzetméteres műfüves, futballpályára emlékeztető, de mégis hamisítatlan piknikterületen e-sport sarok, teqball, ügyességi akadálypálya és
fotósarok is található.
A tágas, szabadtéri helyszínre védettségi igazolvánnyal lehet belépni, valamint 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel, illetve olyan hivatalos igazolással, hogy az illető hat hónapon belül átesett a fertőzésen.
Plusz biztonsági lépcsőként a bejáratnál hőkapukat is elhelyeztek.
A helyszín kapacitása 11 ezer fő, a kapuknál pedig olyan technika áll rendelkezésre, amely segítségével
telt ház esetén be tudják csukni a kapukat.

Döntetlent harcolt ki Wales
a svájciakkal szemben

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Wales 1-1-es döntetlent játszott Svájccal szomba- korábban beállt Gavranovic csapott le a középre fejelt
ton az A csoport első fordulójában, Bakuban.
labdára, be is lőtte, de videós elemzés után a találatot
Kiegyenlített volt a mérkőzés eleje, mindkét olda- visszavonták.
lon akadt egy-egy nagy helyzet: a 15. percben bal olA svájciak nagy erőkkel támadtak az utolsó perdali walesi beadás után Moore szépen fejelt, Sommer cekben, de nem tudták a maguk javára fordítani az
bravúrral tolta ki a léc alá tartó labdát, aztán a 20. állást.
percben a túloldalon Schär sarkalása jelentett váratlan
Jegyzőkönyv
veszélyt. A svájciak birtokolták többet a labdát, és
több lövési kísérletük is akadt, de a walesiek szerveEurópa-bajnokság, A csoport, 1. forduló: Wales
zetten, stabilan védekeztek, és ha lehetőségük nyílt
– Svájc 1-1 (0-0)
rá, ellentámadásokat vezettek, amelyekben volt veBaku, 10.000 néző, vezette: Turpin (francia).
szély. A szünet előtt még Seferovic előtt adódott nagy
Gólszerzők: Moore (74.), illetve Embolo (49.).
esély, de nem jól találta el a labdát. Összességében
Sárga lap: Moore (47.), illetve Schär (30.),
kevés volt az igazán komoly gólszerzési lehetőség az
Mbabu (63.).
első játékrészben.
Wales: Ward – Roberts, Rodon, Davies,
A második félidő elején előbb nagy helyzetet haMepham – Morrell, Allen, Ramsey (90+3.
gyott ki a védők közül kilépő Embolo, pár másodAmpadu) – James (75. Brooks), Moore, Bale.
perccel később viszont már pontos volt, és szép
Svájc: Sommer – Elvedi, Schär, Akanji –
Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodríguez – Shaquiri (66.
fejessel vezetéshez juttatta csapatát. A hátrányba keZakaria) – Embolo, Seferovic (84. Gavranovic).
rülő walesiek kénytelenek voltak feladni addigi taktikájukat, megpróbálták tartani a labdát, és
abból támadásokat vezetni, így viszont a
Az A csoport állása
svájciak előtt több terület adódott, akik
1.
Olaszország
1
1
0
0
3-0
3
ebben a szakaszban lezárhatták volna a mér2.
Svájc
1
0
1
0
1-1
1
kőzést. A hajrához közeledve összejött a
3. Wales
1
0
1
0
1-1
1
walesi egyenlítés, majd a svájciak a 85. perc4.
Törökország
1
0
0
1
0-3
0
ben még szereztek egy lesgólt: az egy perccel

Belgium az élen, Lukaku duplázott
az oroszok ellen

Belgium válogatottja magabiztos, 3-0-s sikert araJegyzőkönyv
tott Oroszország vendégeként szombaton, a labdaEurópa-bajnokság,
B csoport, 1. forduló: Belrúgó-Európa-bajnokság B csoportjának első
gium – Oroszország 3-0 (2-0)
fordulójában.
Szentpétervár, 26.500 néző, vezette: Antonio
A világranglistán éllovas belgáknak nem is igazán
Mateu
Lahoz (spanyol).
kellett a legjobb játékukat nyújtaniuk ahhoz, hogy
Gólszerzők: Lukaku (10., 88.), Meunier (34.).
kétgólos vezetésre tegyenek szert az első félidőben,
Belgium: Courtois – Alderweireld, Boyata, Verhiszen Romelu Lukaku és Thomas Meunier találatát
tonghen
(77. Vermaelen) – Castagne (27. Meunier),
is egy hatalmas védelmi hiba előzte meg. Előbbi a
legutóbbi 15 válogatottbeli fellépésén már a 19. gólját Dendoncker, Tielemans, T. Hazard – Mertens (72.
szerezte, utóbbi pedig sporttörténelmet írt azzal, hogy E. Hazard.), Lukaku, Carrasco (77. Praet).
Oroszország: Sunyin – Mário Fernandes, Szemaz első olyan játékos lett a kontinensviadalokon, aki
csereként beállva már az első félidőben eredményes jonov, Dzsikija, Zsirkov (43. Karavajev) – Ozdojev,
Barinov – Zobnyin (63. Mukin), Golovin, Kuzjajev
tudott lenni.
A második félidőben mintha takaréklángon égtek (30. Cserisev, 64. Mirancsuk) – Dzujba.
volna a belgák, visszavettek a tempóból, és könnyedén őrizték az eredményt. Az oroszok
A B csoport állása
szinte semmi veszélyt nem jelentettek a
kapura. A belgák így könnyed játékkal –
1. Belgium
1
1
0
0
3-0
3
a végén Lukaku második találatával még
2. Finnország
1
1
0
0
1-0
3
biztosabbá téve győzelmüket – gyűjtötték
3. Dánia
1
0
0
1
0-1
0
4. Oroszország
1
0
0
1
0-3
0
be a három pontot első mérkőzésükön.
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A sorozat felénél
a labdarúgó-Székely-kupa

Két fordulót játszottak a múlt héten a labdarúgó-Székely-kupából,
amely a Maros megyei csapatok kiesett idényét hivatott kárpótolni.
Az 1. csoportban az ACS Marosvásárhely mindkét találkozót megnyerte, így maximális pontszámmal vezeti a tabellát, gyakorlatilag
biztosan bejutott az elődöntőbe. A második helyért a héten dől el a
küzdelem, hiszen három csapatnak van 3-3 pontja az utolsó két forduló előtt.
A 2. csoportban a Marosszentgyörgyi Kinder ellentmondott az
előzetes esélylatolgatásunknak, és mindkét mérkőzését elveszítette,
ami talán azt mutatja, hogy a kupában nem feltétlenül a legjobb csapatukkal vesznek részt. Ebben a csoportban még mind az öt csapatnak van esélye elődöntőbe jutni. Az Academica Transilvaniának van
hat pontja, de már csak egy mérkőzést kell játszania, további három
csapatnak pedig 3-3 pontja két hátralévő mérkőzéssel. A Kindernek
szintén három pontja van, de csak egy hátralévő mérkőzése, így a
legnehezebb helyzetben van. (bálint)

Fotó: Bereczki Zsolt

Vajda György

Az idén július 1. és 4. között szervezi meg Marosvásárhelyen a Master Ski & Bike Sportklub, a triatlonszövetséggel, a polgármesteri hivatallal és a megyei
tanáccsal közösen a duatlon-Európa-bajnokságot. A verseny előkészületeiről a Master Ski & Bike Sportklub elnöke, a verseny főszervezője, Klosz Viktor tájékoztatta
lapunkat.
– A megyénkben szervezett 2019-es triatlon-Európabajnokság az utóbbi évek legnagyobb sporteseménye
volt, amely számos külföldi versenyzőt, szurkolóikat,
hozzátartozóikat hozta el Marosvásárhelyre és a megyében kijelölt helyszínekre, ezért akkor úgy döntöttünk,
hogy mindenképpen folytatjuk az eseménysorozatot. Tavaly sikeresen pályáztunk egy hasonló méretű nemzetközi verseny szervezésére, de a világjárvány miatt
lemondtunk róla. Az idén – a járványhelyzet enyhülése
miatt – úgy döntöttünk, hogy felvállaljuk a duatlon-Eb
szervezését, amely a triatlonnak egy ága. Ezen a versenyen nincs úszás, azonban elég emberpróbáló kerékpározásra és szaladásra kijelölt szakaszokon kell
teljesíteniük a sportolóknak – mondta a főszervező, aki
hangsúlyozta, a verseny a város és megye számára is
fontos, hiszen ennek nemcsak a sport, hanem az idegenforgalom szempontjából is jelentős hozadéka van.
Továbbra is befolyásolja a járvány az előkészületeket,
hiszen ha nem lenne a fenyegetettség, akár 1200 benevezőre is számíthatnának. Eddig 700 versenyző jelezte
részvételi szándékát, azonban kiutazásuk az adott országokban hozott intézkedésektől függ. Például Portugáliából nem jöhetnek el a sportolók, de bizonytalanná vált

XVIII. Kárpát Meditop Kupa

a 2019-es eseményre legnagyobb létszámban érkező britek részvétele is, akik az idén is jelentős kontingenssel
neveztek be. Szinte mindegyik európai országból jelezték részvételüket versenyzők, ugyanakkor marokkói,
chilei és bahreini atlétát is várnak Marosvásárhelyre.
Június 20-ig lehet még iratkozni, azonban kizárólag
valamely triatlonszövetségnél leigazolt sportolók jöhetnek. Ugyanakkor lesz egy „bemutató” verseny is,
amelyre bárki benevezhet, hogy belekóstoljon a sportágba.
A verseny hivatalos megnyitóját július 1-jén a főtéri
nyári színpadon rendezik. Július 2-án a motorsportpályán, Csergeden szervezik a standard duatlon versenyt,
ami 10 km szaladásból, 37,5 km kerékpározásból, majd
végül 5 km szaladásból áll. Itt tartják az országos gyermekversenyt és az ún. Fun Race-t, vagyis az ismertető
versenyt is. A következő napon, július 3-án a Somostetőn lesz a Dracula Night Run, vagyis az éjszakai szaladás, amely szintén nyílt verseny, bárki benevezhet.
Július 4-én a főtéren és a vár körül kijelölt útvonalon
lesz a gyorsasági verseny, ami 5 km szaladásból, 20 km
kerékpározásból és 2,5 km szaladásból áll. A versenyzők
mintegy öt kört kell majd megtegyenek ugyanazon az
útvonalon. Nemcsak európai, hanem hazai bajnokság is
lesz egyben, így minden kategóriában hazai bajnokokat
is avatnak majd. A díjkiosztás és a verseny zárása 4-én
a nyári színpadon lesz, a Motor Ringen elnyert érmeket
és okleveleket is itt kézbesítik.
A forgalom lezárásáról, a nézőkre vonatkozó előírásokról, szabályokról és a benevezők végleges létszámáról a későbbiekben tájékoztatják az érdeklődőket a
szervezők.

Határokon átnyúló kézilabdatorna

Június 12-én, szombaton délelőtt
a Szász Albert sportlíceum sportcsarnokában – a korábban játszott
kezdőmérkőzést követően – ünnepélyesen megnyitották a XVIII.
Kárpát Meditop Kupáért kiírt női
nemzetközi kézilabdatornát, amelynek célja az országhatáron átívelő
magyar–magyar kapcsolatok ápolása.
A kupát turné formájában rendezik meg, és minden benevezett település vállalja a házigazda szerepet.
Marosvásárhelyre a vendéglátó
együttes mellett Székelyudvarhelyről, Sepsiszentgyörgyről, Sárospatakról, Naszvadról (Felvidék) és
Adáról (Vajdaság) jöttek el középiskolás sportolók tanáraikkal, edzőikkel együtt.
A torna védnöke Magyarország
miniszterelnöke, Orbán Viktor,
ugyanakkor a magyarországi sportminisztérium is, célja pedig, hogy a
sportrendezvény által is ápolják
Magyarország és a határokon túl élő
magyarok közötti kapcsolatot, az
összetartozás érzését.
Ennek adott hangot a megnyitón
Marosvásárhely
polgármestere,
Soós Zoltán is, aki a sportolás fontosságát hangsúlyozta, hozzátéve,
hogy a város vezetősége megtesz

mindent azért, hogy támogassa a
sporttevékenységeket, új bázisokat
hozzon létre. Kolcsár Károly képviselő a magyar–magyar összefogás fontosságát emelte ki, azt, hogy
a magyar kormány a gazdasági
kapcsolatok mellett felkarolja a határon túli sportéletet is, ezúttal is
megerősítve az együvé tartozást.
A Szász Albert sportlíceum igazgatója, Csíki Zsolt is köszönetet
mondott a szervezőknek és mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény
megszervezéséhez, amely a sportteljesítményen túl jó alkalom
az ismerkedésre, kapcsolatok létrehozására – intézményesen, de a tanárok és a diákok között is. Nem
utolsósorban pedig az is fontos,
hogy a különböző vendéglátó helységekbe utazó csapatok megismerhetik a határon túli települések
közös történelmét, kultúráját, és ezáltal is erősíthetik azokat a kapcsolatokat, amelyeket egy politikai
döntés szétszakított. A líceum igazgatója román és magyar nyelven
felolvasta a Román Kézilabda-szövetség elnöke, Alexandru Dedu
üzenetét. A vendégeket és a közönséget Ács Tibor főszervező is köszöntötte. Az ünnepi megnyitót a
Maros Művészegyüttes táncosainak

rövid műsora egészítette ki.
A továbbiakban a kétnapos turnén a következő eredmények születtek:
Marosvásárhely
–
Székelyudvarhely 39-22, Sepsiszentgyörgy – Naszvad 23-28, Ada
– Székelyudvarhely 35-25, Naszvad
– Sárospatak 28-22, Ada – Marosvásárhely 43-26, Sepsiszentgyörgy
– Sárospatak 31-28. Az így kialakult helyzetben a továbbiakban
helyosztó mérkőzéseket játszottak.
Az 5-6. helyért: Székelyudvarhely
– Sárospatak 30-29, a 3-4. helyért:
Marosvásárhely – Sepsiszentgyörgy
32-26, míg a döntőben Ada és
Naszvad együttesei küzdöttek. Végeredmény: 28-22.
A legjobb marosvásárhelyi játékosnak járó díjat Moldován Anita
vehette át Marosvásárhely polgármesterétől. A legjobb kapus Sánduly
Zsófia
volt
Székelyudvarhelyről, a gólkirálynő Kolumbán Anett lett szintén Székelyudvarhelyről
35
találattal,
a
legtechnikásabb anyaországi játékos címet a sárospataki Turóczi
Alexandra nyerte el, míg a legtechnikásabb határon túli játékos Zachar
Karin volt.
A megnyitó hangulatához hasonló záró-, illetve díjátadó ünnep-

Eredményjelző
Labdarúgó-Székely-kupa,I.csoport,2.forduló:Mezőrücsi
Câmpia–MarosvásárhelyiAtletic0-1,ACSMarosvásárhely
–HadréviArieșul5-0,aMezőgerebenesiViitorulállt;3.forduló: MarosvásárhelyiAtletic –ACS Marosvásárhely 1-2,
HadréviArieșul–MezőgerebenesiViitorul3-2,aMezőrücsi
Câmpiaállt.
Székely-kupa, II. csoport, 2. forduló: Búzásbesenyői
Înfrățirea–MezőszengyeliInter2-1,MarosszentgyörgyiKinder–MarosvásárhelyiAcademicaTransilvania1-4,aMarosvásárhelyiSportlíceumállt;3.forduló:MezőszengyeliInter
–MarosszentgyörgyiKinder3-1,MarosvásárhelyiAcademica
Transilvania–MarosvásárhelyiSportlíceum1-2,aBúzásbesenyőiÎnfrățireaállt.

Vezet Kolozsvár a döntőben,
Pitești bronzérmes

A végéhez közelít a június közepéig kinyúlt belföldi kosárlabdaidény. Szombaton zárult a bronzcsata, amelyet az alapszakaszt csupán
a hatodik helyen záró FC Argeș Pitești nyert meg, miután az első
meccsen elvette a szezon meglepetésének számító CSO Voluntari
pályaelőnyét, majd magabiztosan érvényesítette a sajátját az idény
első és egyben utolsó, nézők előtt játszott hazai találkozóján.
Úgy tűnik, Voluntari-ból sokat kivett az öt mérkőzésig húzódó elődöntő a Kolozsvári U-BT ellen, mindenesetre sokkal többet, mint az
ellenfeléből, amely viszont nem engedte szóhoz jutni a címvédő Nagyváradot a Kolozsvár Arénában a sorozat első két találkozóján. Így a
szezonból akár az is lehet, hogy csak egy meccs van hátra, de ha Nagyváradnak sikerül a két hazai találkozóját megnyernie, akkor az utolsó
meccset vasárnap játszhatják a Kolozsvár Arénában. (bálint)
Eredményjelző
KosárlabdaNemzetiLiga,döntősorozat(háromgyőzelemig tartó párharc): Kolozsvári U-BT – Nagyváradi CSM
73:62és103:80(2-0)
Kisdöntő(kétgyőzelemigtartópárharc):CSOVoluntari–
FCArgeșPitești74:78,illetveFCArgeșPitești–CSOVoluntari79:61(2-0).

séggel ért véget a torna, amelyen az dr. Ács Zoltán és dr. Greskovits
Orbán Viktor miniszterelnök által Dávid adták át a nyertes csapatnak.
VajdaGyörgy,
felajánlott vándorserleget a MediCzimbalmosFerencAttila
top Gyógyszeripari Kft. ügyvezetői,

Fotó: A Kárpát Meditop Kupa közösségi oldala
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Álláshirdetés

A Maros Megyei Tanács 2021. 07. 06-án versenyvizsgát szervez – toborzás útján – a tanács szakapparátusa, a Műszaki Igazgatóság – Adminisztratív
Beavatkozási Szolgálat keretében levő betöltetlen állásokra:
1. szakképzett munkás, I. fokozat (kotrógépkezelő) – egy állás;
2. szakképzett munkás, I. fokozat (munkagépkezelő) – egy állás;
3. szakképzett munkás, I. fokozat (traktorista) – egy állás.

Általános követelmények:
Az állást elfoglalhatja az a személy, aki teljesíti a következő feltételeket:
a) román állampolgár, az Európai Unió más tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államnak az állampolgára és romániai
lakhellyel rendelkezik;
b) ismeri a román nyelvet (írás és beszéd);
c) a törvényes előírásoknak megfelelő életkorú;
d) teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
e) az egészségi állapota megfelelő, a családorvos vagy az erre jogosult egészségügyi egységek által kiadott egészségügyi igazolást hoz ennek
bizonyítására;
f) teljesíti a tanulmányi és – esetenként – a régiségre vonatkozó feltételeket, vagy más sajátos követelményeket a meghirdetett állás követelményei szerint;
g) nem volt jogerősen elítélve emberiesség, az állam és a hatóságok ellen elkövetett, szolgálati vagy a szolgálattal kapcsolatos, az igazságszolgáltatást akadályozó, hamisítási vagy korrupciós bűncselekményért vagy szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amely
inkompatibilissá teszi az állással, kivéve ha rehabilitálták.
Az I. fokozatú szakképzett munkási (kotrógépkezelő) állás sajátos követelményei:
– középfokú vagy általános iskolai végzettség;
– gépészeti szaktanfolyam (teraszosító gépekkel);
– szakmai régiség: legalább 9 év.
Az I. fokozatú szakképzett munkási (munkagépkezelő) állás sajátos követelményei:
– középfokú vagy általános iskolai végzettség;
– gépkezelői szaktanfolyam;
– szakmai régiség: legalább 6 év.
Az I. fokozatú szakképzett munkási (traktorista) állás sajátos követelményei:
– középfokú vagy általános iskolai végzettség;
– gépkezelői szaktanfolyam;
– szakmai régiség: legalább 9 év.

A versenyvizsga lebonyolításának módja:
A versenyvizsga gyakorlati próbából és interjúból áll.
A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén kerül sor, amint következik:
A gyakorlati próba 2021. 07. 06-án 11 órától lesz, a vizsgáztató bizottság által meghatározott terv alapján, amely a következő értékelési kritériumokat foglalja magába:
a) alkalmazkodóképesség;
b) a nehéz helyzetek kezelésének képessége;
c) a gyakorlati követelményeknek a megvalósításában való jártasság és adottság;
d) kommunikációs készség;
e) a gyakorlati próba lebonyolításához elkülönített források kezelésének képessége.
Az interjú a gyakorlati próba dátumától maximum 4 munkanapon belül lesz megtartva.
Az interjú dátumát, időpontját és helyét a gyakorlati próba eredményeinek a kifüggesztésével egy időben fogják közölni.
A beiratkozási aktákat a közlemény kifüggesztésétől számított 10 munkanapon belül lehet benyújtani.
A versenyvizsga iratai benyújthatók a következő címen: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., Lucia Cismaş, a humánerőforrás-osztály tanácsadója,
telefon: 0265-263-211, 1236-os belső, fax: 0372-651-236, e-mail: cismas.lucia@cjmures.ro.
A versenyvizsgára a jelentkezőknek a következő dokumentumokat kell benyújtaniuk:
a) a kérvény, a szervező közhatóság vagy -intézmény vezetőjéhez címezve;
b) a személyazonossági irat vagy bármely, a személyazonosságot igazoló dokumentumnak a másolata;
c) a tanulmányi szintet igazoló okiratoknak és a szakmai képzettséget igazoló iratnak a másolata, valamint a közhatóság vagy -intézmény
által kért, a sajátos feltételek teljesítését igazoló iratok másolata;
d) a munkakönyv vagy esetenként a munkarégiséget, a szakmai régiséget és/vagy szaktanulmányi régiséget igazoló igazolások, másolatok;
e) erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy nem büntetett előéletű, amely összeférhetetlenné tenné az
állással, amelyre jelentkezett;
f) orvosi igazolás, amely igazolja a megfelelő egészségi állapotot, legtöbb 6 hónapja kibocsátva a versenyvizsga előtt a jelentkező családorvosa vagy az illetékes egészségügyi egységek által;
g) önéletrajz.
Az egészségi állapotot igazoló bizonylat tartalmazza olvashatóan a számát, a dátumot, a kibocsátónak a nevét és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott szabványformátumban.
Az erkölcsi bizonyítvány esetében annak, aki saját felelősségére tett nyilatkozatot arról, hogy büntetlen előéletű, köteles kiegészíteni ezt az erkölcsi bizonyítvány eredeti példányával legkésőbb az első versenypróba időpontjáig.
A b), d) pontok által előírt iratoknál az eredeti példányt is be kell mutatni, hogy ellenőrizni tudják a másolatot.
Péter Ferenc
ELNÖK

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ
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Veszélyhelyzet Marosvásárhelyen

Gyors szerződéskötésre van szükség egy köztisztasági szolgáltatóval

A marosvásárhelyi tanácsot
pénteken azonnali hatállyal
hívta össze Marosvásárhely
polgármestere, Soós Zoltán,
aki személyesen is részt vett
az ülésen. A testületnek tudomást kellett vennie a városi
vészhelyzeti bizottság döntéséről, illetve felhatalmaznia a
polgármesteri hivatalt, hogy
sürgősségi eljárással szerződést kössön egy köztisztasági
szolgáltatóval.

Antalfi Imola

A pénteken délután 3 órára
„azonnal” összehívott gyűlés félórás szünettel kezdődött, mivel a
képviselők közül néhányan jelezték, hogy nem jutott el hozzájuk az
előterjesztés, így gyakorlatilag nem
tudták, miről is kell szavazniuk. Kiderült, hogy a marosvásárhelyi
vészhelyzeti bizottság a városban
veszélyhelyzetet rendelt el, arra hivatkozva, hogy a közbeszerzési eljárás elakadása következtében
fennáll a köztisztasági szolgáltatás
folyamatosságának megszakadása,
ami közegészségügyi szempontból
gondot jelent, főként a koronavírusjárvány idején.
Moldovan Florian, a közterületkezelő igazgatóság vezetője ismertette a helyzetet, aminek a lényege,
hogy annak a közbeszerzési eljárásnak az eredményét, amellyel 180
napra szerződtettek volna egy szak-

céget, a régi szolgáltató megóvta,
tehát a procedúra akár hónapokig is
elhúzódhat, és a szolgáltatás folytonosságának biztosítása emiatt veszélybe kerülhet. Soós Zoltán
polgármester közölte, hogy a polgármesteri hivatal a lehető leggyorsabban szerződést fog kötni egy új
szolgáltatóval, a 30 napra megkötendő szerződés pedig meghosszabbítható, mindaddig, amíg az óvást
el nem bírálják.
A képviselők a POL két tanácsosa kivételével megszavazták a
tervezetet.
„A pénteki tanácsi határozat arra
ad lehetőséget, hogy új tárgyalás
révén nagyon gyorsan megköthető
legyen a megbízási szerződés egy
köztisztasági céggel. A vészhelyzeti
bizottság döntése után ezt hamar
meg lehet oldani, a tárgyalásra várhatóan már hétfőn sor kerülhet” –
nyilatkozta lapunknak Portik Vilmos
alpolgármester. Az önkormányzat
által szerkesztőségünkhöz eljuttatott
közlemény szerint „egészségügyi
veszélyek miatt sürgősségi helyzet
alakult ki Marosvásárhelyen, a hulladék nem megfelelő begyűjtésével
a szolgáltató veszélyeztette a marosvásárhelyi lakosság egészségét és
környezetszennyezést
okozott,
ugyanakkor elutasította a polgármesteri hivatal azon felkérését, hogy
gyűjtse össze a lakosság által kihelyezett mindennemű hulladékot, és
végezze el a városi nagytakarítást,

Tűz ütött ki Gyulakután

Péntek este tűz ütött ki egy
bútorgyártással foglalkozó
gyulakutai kisüzemben. Az
anyagi kár jelentős.

A helyiek elmondása szerint a
tüzet este fél tíz táján észlelték a
szomszédok, akik rögtön értesítették a hatóságokat. A helyszínre
marosvásárhelyi, segesvári, szászrégeni, dicsőszentmártoni, szovátai
és nyárádszeredai hivatásos tűzoltókat rendeltek ki, a 42 személy, 10
tűzoltóautó és három esetkocsi
mellé csatlakoztak a szovátai, erdőszentgyörgyi, nyárádszeredai,
balavásári és gyulakutai önkéntesek is 29 tűzoltóval és öt oltóautóval. A tűz hevesen, nyílt lánggal

tombolt, és a mintegy háromezer
négyzetméteres felületből ezerkétszázat károsított meg. A tűzoltóknak a lángok terjedését sikerült
megfékezni, de a teljes oltás mintegy tizenhárom órát vett igénybe.
A tűz okát egyelőre nem sikerült megállapítani, de a cégvezetők
szerint a munkások délutáni távozásakor minden áramforrást lekapcsoltak a kisüzemben. A péntek
éjszakai tűzben személyi sérülés
nem történt, de annál jelentősebb a
kár, értéke akár a százezer eurót is
eléri: a sok nyersanyag mellett
munkagépek, egy gépjármű és a
gatter is a lángok martalékává vált.
(GRL)

bár erre vonatkozóan külön megrendelést is leadott a polgármesteri
hivatal”. A városi tanács pénteki
döntésével „jóváhagyta, hogy folytonos szolgáltatást biztosítsanak
Marosvásárhely közigazgatási területén, jóváhagyta az egyeztető proA hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

LAKÁS
ELADÓ a Libertăţii 99. szám alatti 2
szobás, II. emeleti, utcára néző lakás
csendes lépcsőházban. Tel. 0740881-635. (-I)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag és alumíniumredőnyöket, szalagfüggönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11908)
TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Bármilyen munkát vállalunk. Cégünk
garanciás munkát vállal. Tel. 0742734-062, Krisztián. (12110-I)

Nagy erőfeszítéssel sikerült megfékezni a jelentős károkat okozó tüzet

Ingyenes tanfolyamok
hátrányos helyzetűeknek

Fotó: Kacsó István

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szociális osztálya a Maros
Megyei Munkaügyi Hivatallal (AJOFM) június végén több ingyenes
szakképző tanfolyamot indít Marosvásárhelyen élő hátrányos helyzetűeknek, hogy segítsék őket a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben.
Az érdeklődőknek a szociális igazgatóság munkatársai segítenek a beiratkozásban és a tanfolyamokon való részvételhez szükséges dokumentáció összeállításában. A résztvevőknek legalább 4 osztályos
végzettséggel kell rendelkezniük. A tanfolyamra a beiratkozáshoz szükséges a személyazonossági kártya, a születési bizonyítvány, a házasságlevél/válási dokumentum (esetenként), a végzettséget igazoló iratok
vagy oklevél (eredeti és fénymásolat). Részletek a 0365-430-859-es telefonszámon, 125-ös mellék, illetve a szociális igazgatóság székhelyén
– Dózsa György utca 9. szám, 3. emelet, 91-es iroda.

cedúra elindítását egy új szolgáltatóval, hogy sürgősségi eljárással
szolgáltatói szerződést kössön, 30
napra, hosszabbítási lehetőséggel,
felhatalmazva Marosvásárhely polgármesterét, hogy megkösse a szerződést”. A közlemény szerint a
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Fotó: Nagy Tibor (archív)

helyi rendőrség és a közterület-kezelő igazgatóság felügyelői felméréséből az derül ki, hogy óriási
mennyiségű hulladék van kihelyezve a város 789 pontján, ami
közegészségügyi szempontból veszélyes.

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. (65669-I)
VÁLLALUNK tetőfedést, bádogosmunkát, csatorna- és lefolyókészítést, felszerelést. Tel. 0752-468-860.
(11805-I)
VÁLLALUNK
csatornakészítést,
csatornajavítást, szigetelést polisztirénnel, tömbházak szigetelését, tetőkészítést,
kerítéskészítést
és
bármilyen javítást. Tel. 0759-467356. (11968-I)
VÁLLALOK tetőjavítást, ácsmunkát,
tetőfedést bármilyen cserepes lemezzel, szigetelést, festést. Tel.
0720-680-854. (12133-I)

Fájó szívvel emlékezünk június
14-én MÁTÉFI FERENCRE halálának első évfordulóján. Emléke
legyen áldott és nyugalma csendes! Emlékét szívünkben hordozzuk egy életen át. Szerettei.
(12163)

ELHALÁLOZÁS

VÁLLALUNK tetőkészítést és tetőjavítást. Dolgozunk cseréppel, fémcseréppel.
Nyugdíjasoknak
15%
kedvezmény. Tel. 0757-538-910.
(12035)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, rokon és ismerős,
BIDIGA RÓZA
DODI néni
2021. június 11-én, életének 93.
évében örökre eltávozott közülünk. Drága halottunkat 2021. június 14-én 12 órakor a
Kőtemplom-temetőben az unitárius egyház szertartása szerint
helyezzük örök nyugalomra.
A gyászoló család.
Emléked szívünkben örökké élni
fog. (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőfelújítást, Lindab lemezből tetőkészítést és bármilyen munkát. Tel.
0754-553-856, Jani. (12099)

Szomorú szívvel emlékezünk
KILYÉN ERZSÉBETRE (született
Balogh) halálának 2. évfordulóján. Férje, lányai, unokái, testvére és vejei. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Szeretete
mindig
bennünk
él.
(12141-I)

Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága halottunkról,
FÜLÖP GÉZÁRÓL, a Kemény
Zsigmond Társaság egykori
alelnökéről
megemlékeztek,
temetésén részt vettek és mély
fájdalmunkban
osztoztak.
A gyászoló család. (-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ATIMKOPÉKSÉGSZEMÉLYZETET alkalmaz. Érdeklődni lehet a cég székhelyén: Marosvásárhelyen,
a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es és a 0756-128-313-as telefonszámon. (65665-I)
MAROSVÁSÁRHELYICÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA alkalmaz ASZTALOSOKAT, ÁCSOKAT 15 eurós órabérrel. Tel. 0762-986-532. (22639-I)
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Újabb díjat nyert az Azomureş

Az Azomureş újabb díjat nyert egy társadalmi felelősségvállalási projektért, az Azomureş platformján létrehozott ISU SMURD munkapontért, amelyet partnerségben valósított
meg a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőséggel (ISU).
A Társadalmi Kezdeményezés a Fenntarthatóságért szekcióban elért harmadik helyért
járó díjat a The Diplomat-Bucharest által szervezett gálán osztották ki.
A gálán bemutatott két érv a sok közül: a vészhelyzetek elhárítási idejének felére csökkentése és az elmúlt két év beavatkozásainak nagy száma.
Köszönjük az ISU SMURD-nak az Azomureş platformján dolgozó mentői felelősségteljes hozzáállását, illetve intézményi partnereinknek, a
Maros megyei Horea katasztrófavédelmi felügyelőségnek
az együttműködést.
Az Azomureş továbbra is
részt vállal azokból a társadalmi felelősségvállalási projektekből, amelyekkel támogatni lehet a helyi közösséget,
és amely része a vállalat stratégiájának, hogy ily módon
hozzájárulhasson a társadalom
fejlődéséhez.
# közösség # felelősség #
bizalom # fejlesztés
(Fotó: Azomureş – Facebook)
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