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Átadták a díszpolgári címeket

A XXIV. Marosvásárhelyi Napok keretében

Nem illik már
a képbe a telepi
piac

Egy ideje fontolgatja a fürdőtelep aljában lévő piac felszámolását a szovátai
önkormányzat, ugyanis sem esztétikailag, sem az áru tekintetében nem illeszkedik az utóbbi években egyre
szebbé, korszerűbbé vált fürdőtelep
színvonalához.

____________2.
Ülésezett a Maros
Megyei Tanács

A megyei önkormányzat testülete által
csütörtökön hozott határozatokkal a
Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó két kórház költségvetését
egészítették ki a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatósággal kötött
szerződésekre kifizetett összegekkel.

____________4.
Bakelit-, CD-lemez
és online
zenehallgatás
Az online világ térhódításával a zenehallgatás is megváltozott. Sokan vannak, akik már nem vásárolnak CD-t,
mert már nem tudják mivel meghallgatni, vagy megveszik, de csak azért,
hogy legyen egy emlékük.

A Kultúrpalota Tükörtermében szombaton átadták a díszpolgári címeket a város három kiemelkedő személyiségének,
akik pályafutásuk alatt maradandót alkottak szakmájukban,
a tudományos munkában, és példaként szolgálnak a fiatal
generáció számára. A díszpolgári cím idén dr. Cornel Sigmirean
és dr. Pál-Antal Sándor történészeket, továbbá post mortem
Sorina Bota újságírót illette meg. A kitüntetéseket Soós Zoltán,
Marosvásárhely polgármestere nyújtotta át.

Mezey Sarolta

Fotó: Ovidiu Sebezan

Akik a város szellemi arculatát fémjelzik
Soós Zoltán a gálán elmondta, hogy nagy megtiszteltetés számára
rendkívül értékes közéleti személyiségeknek díszpolgári címet adományozni, mely jó alkalom újra megfogalmazni, hogy a szakmai teljesítményen túl mi az a többlet, amit a kitüntetettek a város jó hírnevének az
öregbítéséért tettek és tesznek. A város arculatát általában az építmények,
városi terek, lakónegyedek rendezése szokta körvonalazni, de a város
csak akkor szerethető és vonzó, ha tiszteletre méltó a szellemisége.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Konfekciógyártástól
az autóiparig

Marosszentanna egykori konfekciógyárát a gyors profilváltás, illetve az
átszervezés mentette meg a gazdasági összeomlástól, és a koronavírusjárvány sem jelentett akadályt az új
úton való elindulásban.

____________6.

Csődös válságkezelés

Benedek István

Jobb későn, mint soha – tartja a mondás –, és ezt minden jel
szerint a kormánypalotában is fejből fújják. Egy és egynegyed
évvel az első karanténintézkedések meghozatala után jelentette
be a szakminiszter, hogy kártalanítják a vendéglátóipari ágazatot, amely minden kétséget kizáróan az egészségügyi és gazdasági válságnak a legnagyobb kárvallottja.
Amúgy ez a kártalanítás is meglehetősen harmatos, bár a
nehéz időket túlélő vállalkozók számára biztosan jól jön a késői
segítség is. Az érintett cégek a 2019-es és 2020-as bevételük
különbségének 20 százalékát kaphatják meg, azaz a veszteségeik egy töredékét. S ez sem biztos, mert a programot fix keretösszeggel indítják, vagyis, ha túljelentkezés lesz, az igénylők
kevesebbet kapnak. Elvileg komoly esély volna rá, hogy a keret
ne fedezze az igényeket, de van a rendszerben pár akadály, ahol
nem nehéz elbukni. Egyrészt szűk, tíznapos határidőt adtak a
jelentkezésre, és a teljes ügyintézés online megy, ami papíron
szép EU-konform megoldás, csak a valóságban a kormányzati
portál nem a stabil működéséről híres. Borítékolni lehet, hogy
nem minden rászoruló férhet majd hozzá a lehetőséghez a
rövid idő s a gyatra rendszer miatt, bár azt azért javára lehet
írni a döntéshozóknak, hogy legalább a benyújtandó aktahalmazt szűkre szabták. Nem így a kifizetési határidőt, amire egy
évet adtak saját maguknak. Vagyis az érintetteket tavaly sújtó
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 32 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 179. napja,
hátravan 186 nap.

Ma LEVENTE és IRÉN,
holnap PÉTER és PÁL napja.
IDŐJÁRÁS
Meleg,napos
idő

Hőmérséklet:
max.290C
min. 140C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

36,14,40,28,13+4

35,10,30,40,25,37
23,27,25,11,18,22

Megyei hírek

NOROC PLUS: 187421

SUPER NOROC: 883976
NOROC: 2942744

Tervezik az ócskapiac megnyitását

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal előkészületeket
tesz az ócskapiac megnyitására. Amennyiben július elsejétől újabb lazító intézkedéseket vezetnek be, megnyithatnak a piacok és vásárterek is. Ha elfogadják a
kormányhatározat-tervezetet, július 4-én megnyílhat a marosvásárhelyi ócskapiac is.

Fonalkosár- és dísztárgykészítés

Június 28-án, hétfőn 17.30–19.30 óra között a Női Akadémia újra várja a hétfő délutánonkénti rendszeres tevékenységére
azokat
a
hölgyeket,
akik
különböző
kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani,
a Divers Egyesület Avram Iancu utca 29. szám alatti székházának udvarán. Ügyes kezű lányokat, asszonyokat (és
az őket kísérő gyerekeket) várják, akiket érdekel a fonalkosár készítése, de 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, amennyiben esős idő lesz, a foglalkozást
zárt térben tartják, ez esetben a maszkviselés kötelező. A
szervezők a résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel elfogadnak, amit a tevékenységeken használt alapanyagra fordítanak – tájékoztatott Koreck Mária, a Divers Egyesület
elnöke.

Nem illik már a képbe a telepi piac

Egy ideje fontolgatja a fürdőtelep aljában lévő
piac felszámolását a szovátai önkormányzat,
ugyanis sem esztétikailag, sem az áru tekintetében nem illeszkedik az utóbbi években egyre
szebbé, korszerűbbé vált fürdőtelep színvonalához. A piaccal szinte szemben, az egykori megálló, majd parkoló helyén egy új, modern
szállodát építenek.

Menyhárt Borbála

Fülöp László Zsolt polgármester elmondta, Szovátának
három piaca van: az egyik a napi-, zöldség- és élelmiszerpiac, amelyet nemrég kissé odébb költöztettek és szépen
felújítottak, így a környék egyik legszebb piaca lett. A felújítás óta az árusok ízléses, fából készült asztalokon kínálják a portékáikat, parkolóhelyek állnak a vásárlók
rendelkezésére. Emellett van egy heti-, szombati piac is,
ahol egykor a zöldségtől a gabonáig, a ruhaneműig, valamint az állatokig mindent lehetett kapni. A piacon az állatkereskedést egy ideje a törvény nem teszi lehetővé, a
gabonakereskedés is átalakult, egyre inkább a házhoz szállítás kerül előtérbe. Ez a piac is megérett a felújításra, ellenben az önkormányzat azt fontolgatja, hogy meg fogja
szüntetni, és elköltözteti az árusokat az új, felújított piacra,

mivel nincs értelme fenntartani. A polgármester megjegyezte, minden változás érzékenyen érinti az embereket,
tehát nem egyik napról a másikra, de a hetipiac előbb-utóbb
az új piacra költözik, ahol helyet tudnak adni azoknak is,
akik hetente egyszer szokták kínálni a portékáikat. Az új
helyszín korszerű, parkolási lehetőség is van, így biztosak
benne, hogy az emberek hozzá fognak szokni.
Az önkormányzat ugyanakkor régóta fontolgatja a szovátaiak által telepi piacként emlegetett vásárfelület felszámolását, ami igencsak elmaradt a fürdőtelep színvonalától.
A telepi piacon kilenc árus van, közülük három fizet
rendszeresen az önkormányzatnak, a többiekkel folyamatosan gond van. – A telepi piac kérdése évek óta téma a tanácsban. Az a piac is nagyon elmaradt a telep színvonalától,
egyrészt az építkezési adottságai, másrészt az ott kínált termékek miatt. Tudjuk, hogy kellemetlenül érinti az árusokat,
viszont nekik is elmondtuk, ahhoz, hogy korszerű piacot
létesítsünk számukra, területet kellene vásárolni, a fürdőtelepen azonban nem az a kérdés, hogy mennyiért, hanem
hogy van-e szabad felület.
Nem tartjuk észszerűnek a területvásárlást, és több
százezer euróból a piaccsarnok-építést. Egy lehetőség
lenne: ha sikerülne felépíteni egy többszintes parkolóházat,
és annak a földszintjén elkülöníteni egy helyiséget számukra – mutatott rá a városvezető.

Látogatható a kutyfalvi kastély

A kutyfalvi Degenfeld-kastélyban június 19-én elkezdődött
a látogatási idény. A nyár folyamán hét végén előzetes bejelentkezés alapján látogatható a kastély, nagyobb csoportok számára hét közben is. A kastélyban vezetett sétákkal,
kiállításokkal, szabadulószobával (fiataloknak, idősebbeknek és családoknak egyaránt ajánlják), társasjátéktérrel, a
Székely Legendárium óriás-társasjátékával várják a látogatókat, kávézni is lehet. Bejelentkezés: office@anteportum.com, 0720-416-784.

Megnyílt a Medve-tó

Június 25-én megnyílt a szovátai Medve-tó, egyelőre a tavalyi díjszabással: a felnőttek 30, a gyerekek, nyugdíjasok,
egyetemisták 25 lejért válthatnak jegyet. A kültéri korlátozásokat szinte teljesen feloldották, a szabadtéri strandon
nem kell maszkot viselni, csupán a napozón kell a két
négyzetméter felületet biztosítani személyenként. A Mogyorósi-tó a tavaly zárva volt, idén a két évvel ezelőtti árakkal várja a strandolókat: a felnőtteknek 20, a gyerekeknek
15 lejbe kerül a belépő.

A városközpont hétvégi lezárásáról
döntöttek

Marosvásárhely központját hétvégente továbbra is lezárják, helyi tanácsi határozat nyomán, szombaton 14 órától
vasárnap éjfélig, ugyanakkor szombatonként 14 órától éjfélig az Enescu és a Bolyai utcát is. A hivatalos munkaszüneti napokon 14–22 óra között válik sétálóutcává a
megyeszékhely központi övezete.

Vendégelőadók a dzsesszklubban

Július 1-jén, csütörtökön 22 órától Sárik Péter Trió & Falusi
Mariann lemezbemutató koncert lesz a Sörház utcai
dzsesszklubban, Jazzkívánságműsor magyarul 2. címmel.
A Fonogram-díjas sikersorozat keretében közönségkérésre olyan magyar slágerek dzsesszfeldolgozásai hallgathatók, mint az Olyan ő, Vigyél el, Nagy utazás, Várj, míg
felkel majd a nap. A koncerten a hamarosan megjelenő új
CD dalai mellett az előző műsorából is válogat a csapat –
tájékoztatott Demeter József (Döme).
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

RENDEZVÉNYEK

Láng Orsolya könyvbemutatója
Marosvásárhelyen

Június 30-án délután 6 órától Láng Orsolya Pályamatricák (Lector, Marosvásárhely 2020) című útirajzkötetét
mutatják be Marosvásárhelyen, a Teleki Téka udvarán.
A szerzővel András Orsolya irodalmár, műfordító beszélget.

Megjelent Kuszálik Péter új könyve

A Záróra címet viselő kötet első részében egy hosszú
interjú olvasható, amelynek témája: Mörfi életszemlélete
és „bogarai”. A kötet második felében napjaink divatos
jelenségeiről, kampányszerű mozgalmairól mond csípős véleményt a pamfletíróként ismert szerző. Június
29-én, kedden a Bernády Ház udvarán (Horea utca 6.
sz.) 14 és 17 óra között a szerző dedikálja az ott meg-

Fotó: Nagy Tibor

vásárolható könyvet. A 266 oldalas kötet ára 20 lej, nem
kerül könyvkereskedésbe, kizárólag a szerzőnél kapható. Az érdeklődők vásárlási szándékukat telefonon
közöljék a szerzővel naponta 18–20 óra között (Kuszálik
Péter, 0770-186-675).

A Duplakanyar
a nyári színpadon

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata június 28-án, ma és 29-én, kedden 20.30-kor a
Duplakanyar című előadást játssza a nyári színpadon.
Méhes György vígjátékát Gáspárik Attila rendezte.
Jegyek a színház nagytermi jegypénztáránál válthatók
(nyitvatartás munkanapokon 11–18 óra között, tel.
0365-806-865), a helyszínen előadás előtt egy órával,
valamint
online,
a
https://teatrunational.biletmaster.ro/?lang=hun honlapon. A színház Kultúrpalotában működő jegyirodája
zárva van.
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Az Európai Bizottsághoz intézett levelet
a PSD elnöke

Az Európai Bizottság (EB) vezetőihez intézett levelet Marcel Ciolacu, a PSD elnöke, aki szerint „a kormány antidemokratikus intézkedései veszélybe
sodorják a jogállamiságot”.

Az Ursula von der Leyen EB-elnök és Frans Timmermans
EB-alelnökhöz intézett levélben Ciolacu felidézte, hogy a
jobbközép parlamenti többség alkotmányellenesen nevezte ki
a közszolgálati televízió és rádió ideiglenes vezetőit, a beruházásokért és európai projektekért felelős miniszter elleni egyszerű indítvány parlamenti szavazásán „törvénytelenül”
számolták meg a szavazatokat, ugyanakkor „a hatályos törvények megsértésével” menesztették a Romániában nép ügyvédjének nevezett ombudsmant, Renate Webert.
Ciolacu azt írta, örül, hogy a románok olyan barátok támogatásának örvendhetnek, mint az EB vezetői, akik „mindenek
fölé helyezik a jogokat és a népek biztonságát”. „Az elmúlt
időszakban történtek miatt kötelességemnek érzem, hogy tájékoztassam Önöket arról, hogy a kormánypártok veszélybe
sodorják a demokráciát és a jogállamiságot, ezért az Európai

Bizottság támogatását kérem, állítsuk meg ezeket a visszaéléseket” – írta Ciolacu. Rámutatott: a román ellenzék az uniós
végrehajtó szerv rendelkezésére áll, hogy megfelelő megoldásokat találjanak annak érdekében, hogy Románia ne haladjon antidemokratikus irányba. Ciolacu szerint a kormánypárti
politikusok egyet mondanak Brüsszelben, és közben „otthon
az európai értékek ellen cselekszenek”. Hozzátette: a kormánypártok lassan az ellenzék minden pozícióját fel akarják
számolni. Ciolacu szerint a kormánypártok módosítani akarják az alkotmánybíróság összetételét és a választási törvényeket, hogy számukra kedvezően befolyásolják a következő
választásokat. „Úgy gondoljuk, eljött az ideje annak, hogy az
Európai Bizottság szóvá tegye ezeket a problémákat, és szólítsa fel a kormánypártokat az antidemokratikus akcióik leállítására” – írta Ciolacu a levélben. Korábban az Európai
Bizottság többször elmarasztalta az akkor kormányon levő
szociáldemokratákat, hogy az igazságszolgáltatás reformjának
akadályozásával veszélybe sodorják a román jogállamiságot.
(MTI)

Visszahelyezték a leváltott ideiglenes vezetőket
a közmédia élére

A parlament egyesített házbizottsága visszahelyezte tisztségükbe csütörtökön a közszolgálati
rádió és televízió ügyvivő vezérigazgatóit, akiknek
a korábbi kinevezését múlt héten érvénytelenítette
az alkotmánybíróság.

A televízió megbízott vezérigazgatói tisztségére a PNL által
jelölt Ramona Saseanu, a rádió élére pedig az USR-PLUS szövetség által javasolt Liviu Popescu kapott – ezúttal nem féléves, hanem – 60 napra szóló kinevezést.
Az ideiglenes médiavezetők kinevezésének feladata azután
hárult a házbizottságra, hogy szerdán a kormánypártok bojkottja miatt határozatképtelenné vált a parlament plenáris
együttes ülése, amelyen a médiavezetők kinevezése szerepelt
napirenden. Az ellenzéki PSD törvényhozói nem vettek részt
a házbizottság csütörtöki ülésén, miután szabályellenes színjátéknak minősítették a plénum határozatképtelenné tételét.
Lucian Romascanu, a PSD szenátusi frakcióvezetője szerint
a kormánytöbbség azért „játszotta át” a médiavezetők kinevezésének jogát a házbizottsághoz, hogy a „nyilvánvalóan
jogszerűtlen” kinevezéseket ne lehessen másodszor is alkotmányossági kontrollal érvényteleníttetni. Az alkotmánybíró-

ságnál ugyanis csak a parlament plénumának döntései ellen
lehet óvást emelni, a házbizottság határozatait nem lehet a taláros testületnél megtámadni.
Az alkotmánybíróság múlt csütörtökön helyt adott a PSD
óvásának, és megállapította, hogy a parlamentnek nem lett
volna joga ügyvivőket kinevezni a közmédia élére – ha már
leváltotta a korábbi kormánytöbbség által megszavazott vezetőket –, hanem meg kellett volna kezdenie a teljes jogú igazgatótanácsok megválasztását. A PNL, az USR-PLUS és az
RMDSZ alkotta kormánykoalíció azonban előbb módosítani
akarja a közmédia működéséről szóló törvényt, hogy különválassza a két intézményben az elnöki és a vezérigazgatói
tisztséget.
A PSD a jogállamiság megsértésének tartja és az európai
intézményeknél is panaszt emelt amiatt, hogy az új kormánytöbbség sorra lecseréli a korábbi baloldali kormánytöbbség
által tisztségbe helyezett állami intézményvezetőket.
A PSD szenátusi frakcióvezetője jelezte: az ellenzék megpróbálja a közigazgatási bíróságon elérni a közmédia-vezetők
házbizottsági kinevezésének hatályon kívül helyezését. (MTI)

A kormány 9 ezer személy elbocsátását tervezi
2030-ig a szénnel működő energiavállalatoktól

A kormány 9 ezer személyt fog elbocsátani 2030-ig,
többségüket a szénnel működő energiavállalaktól
és a hozzájuk tartozó bányáktól – jelentette be csütörtökön Florin Cîţu miniszterelnök.

A kormányfő a kabinet csütörtöki ülése után nyilatkozott,
ismertetve az elfogadott jogszabályokat. Elmondta, hogy a kabinet elfogadta azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely 9
ezer személy elbocsátásával számol, biztosítva számukra a
végkielégítést. Az energiaügyi minisztérium már korábban társadalmi vitára bocsátotta a rendeletet, amely szerint több mint
9 ezer dolgozót bocsátanak el, ebből 6484-et az Oltenia hőerőműtől, 2239-et a Hunedoara hőerőműtől, további 282-t az
Országos Urántársaságtól.
Románia az Európai Unióval szemben vállalt kötelezettsé-

gek értelmében 2030-ig, illetve 2050-ig meg kell tisztítsa
energiatermelését a karbonsemlegesség céljából. A kabinet
azért döntött nagyszabású elbocsátásokról a két energiavállalatnál, mert ezek főleg Zsil-völgyi fekete- és barnaszénnel működnek. Ezeknek a vállalatoknak leginkább a bányáikat kell
bezárniuk, így az elbocsátások többnyire bányászokat érintenek.
Az Oltenia hőerőmű főleg Craiova várost látja el távhővel,
emellett a Románia által használt villamosenergia 20 százalékát állítja elő, a Hunedoara hőerőmű a 2 százalékát. Az
utóbbi vállalat csődeljárás alatt áll 2019 óta. A villamosenergia-hálózat szempontjából főleg az Oltenia hőerőmű bír stratégiai fontossággal. Ott környezetkímélő kapacitások üzembe
helyezését tervezik, ugyanis Románia nem tudja teljesen kiiktatni ezt az energiatermelő egységét. (MTI)

Törökországban megkezdődött a Márvány-tengert
és a Fekete-tengert összekötő Isztambul-csatorna
építése

Törökországban megkezdődött az Isztambul-csatorna építése, amely a tervek szerint a Boszporusztól nyugatra, Isztambul európai oldalának
külterületén húzódva köti majd össze a Márványtengert és a Fekete-tengert – számoltak be róla vasárnap a török napilapok.

A munkálatok a csatorna felett átívelő egyik híd alapkőletételével vették kezdetüket.
Recep Tayyip Erdogan török elnök, aki először 2011-ben
helyezte kilátásba az Isztambul-csatorna megépítését, a szombati ceremónián felszólalva azt mondta, hogy új fejezetet nyitnak Törökország fejlődéstörténetében. „Isztambul jövőjének
megmentőjeként tekintünk a projektre” – hangsúlyozta az államfő, kiemelve egyúttal, hogy teljes mértékben „nemzeti forrásokból” finanszírozzák az építkezést.
A tengeri útvonal hossza 45 kilométer, mélysége 20,75
méter, míg a mederfenék szélessége 275 méter lesz. Az építkezés előreláthatólag hat évet vesz igénybe, várható összköltsége pedig nagyjából 15 milliárd dollár.
A projekt bírálói úgy látják, hogy az ország őrült vállalko-

zásba vágja a fejszéjét. Arra figyelmeztetnek, hogy a csatorna
veszélybe sodorja a tengeri ökoszisztémát és a nagyváros
édesvízellátását, amit a földrengések kockázata csak tovább
növel.
A kormányzat szerint a csatornára a Boszporusz fokozott
hajóforgalma miatt van szükség. A szoroson évente 43 ezer
hajó halad keresztül a biztonságosnak ítélt 25 ezres határ helyett, és ez a várakozási időre is negatívan hat.
Ekrem Imamoglu, Isztambul ellenzéki főpolgármestere, aki
szintén az építkezés kritikusai közé tartozik, csütörtöki sajtótájékoztatóján szemfényvesztésnek minősítette a híd szombati
alapkőletételét. Azt állította, hogy a lépésnek nincs köze az
Isztambul-csatornához, szerinte a híd ugyanis csak a metropoliszt északról elkerülő autópálya újabb szakaszának a része.
A projekt ellenzőin túl Oroszország is aggodalommal szemléli a vállalkozást. Moszkva attól tart, hogy az új tengeri útvonalra nem terjednének ki az 1936-os montreux-i nemzetközi
hajózási egyezmény előírásai, márpedig a szerződés szabályozza a Boszporuszon áthaladó hadihajók fekete-tengeri jelenlétét. (MTI)

Ország – világ
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Újabb árvízriasztások

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet
újabb első- és másodfokú árvízriasztásokat adott ki
vasárnap: a másodfokú riasztás hétfő reggelig érvényes 8 megyében, az elsőfokú pedig hétfő éjfélig 30
megyében. Ez utóbbi a Maros, a Nyárád, a Kis-Küküllő és a Nagy-Küküllő folyók vízgyűjtő medencéjére
is kiterjed. (Agerpres)

Ötvenegy településen okozott
kárt a szélsőséges időjárás

Huszonkét megye 51 településén okozott károkat a
szélsőséges időjárás pénteken és szombatra virradó
éjszaka – tájékoztatott szombaton a katasztrófavédelmi főigazgatóság (DSU). A katonai tűzoltóknak
egy házból, 16 udvarból és két pincéből kellett kiszivattyúzniuk a vizet, ugyanakkor az úttestre dőlt 226
fát és hat villanyoszlopot kellett eltakarítaniuk. Két,
villám okozta tűz eloltására is riasztották őket. Tíz
személyautó megrongálódott, a szél több építmény
tetejét károsította meg. Ideiglenesen le kellett zárni a
közlekedést 15 országúton Fehér, Argeş, Bihar,
Buzău, Kovászna, Ialomiţa, Maros, Szatmár, Temes
és Teleorman megyében. 35 megyei úton is fennakadások voltak. (Agerpres)

Kriza János-emléknap
Kolozsváron

Kriza János néprajzkutató, költő, műfordító, unitárius
püspök születésének 210. évfordulója alkalmából
emléknapot tartanak Kolozsváron – közölték a szervezők. A Magyarország kolozsvári főkonzulátusa és
az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv- és
történettudományi szakosztályával partnerségben
szervezett program hétfőn lesz a kolozsvári János
Zsigmond Unitárius Kollégium dísztermében. Az emléknapon a résztvevők megtekinthetik a Kriza János
Országos Ballada- és Mesemondó Verseny díjazottjainak előadását, amely előtt bevezetőt mond Zsigmond Emese kolozsvári egyetemi tanár. Ezt
követően Olosz Katalin néprajzkutató tart előadást
Tíz év a Kriza-kutatásban címmel, majd bemutatják
Tasnádi Erika Háromszéki népmesék. Kriza János
nyomán című könyvét, amely 2020-ban jelent meg a
Kreatív Kiadó gondozásában. Az esemény zárásaként Kovács Sándor egyháztörténész, a kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet rektorhelyettese tart előadást Kriza Jánosról, akinek unitárius püspökként
végzett munkásságát ismerteti. A Kriza-nap eseményeit az Erdélyi Múzeum-Egyesület Facebook-oldalán is lehet követni. (MTI)

Lemondott
a brit egészségügyi miniszter

Lemondott szombaton Matt Hancock brit egészségügyi miniszter, aki a brit sajtóban megjelent fotók tanúsága szerint bensőséges kapcsolatba került egyik
hivatali kolléganőjével. A nős, háromgyermekes Hancock távozását a kormányzó brit Konzervatív Párton
belül is többen sürgették, nem elsősorban a munkatársnőjével kialakított intim viszony miatt, hanem
azért, mert a legolvasottabb brit bulvárlap, a The Sun
által közölt fotók szerint megsértette a saját minisztériuma által a koronavírus-járvány megfékezése végett érvényben tartott munkahelyi távolságtartási
ajánlásokat. (MTI)

Csődös válságkezelés

(Folytatás az 1. oldalról)
bevételkiesésre két év késéssel adnak elvi húsz százalékos támogatást, az idei évre is kiterjedő lezárások kompenzálása eddig még szóba sem került. Mérföldekről
látszik, hogy akik ezt kitalálták, a gyakorlatban közel
sem jártak még szolgáltató vállalkozáshoz, legfeljebb
kliensként.
A kormányzat válságkezelő és gazdaságélénkítő
programokhoz való hozzáértésének egyik fokmérője,
hogy a válságos időkben hány vállalkozásnak kell lehúznia a rolót. Egy néhány hetes adatsor szerint az európai uniós országok közül nálunk volt a második
legmagasabb a tavalyi év utolsó negyedében a csődök
számának emelkedése. Az egy évvel korábbihoz viszonyítva a tavalyi év utolsó hónapjaiban, amikor már javában érezhető volt a gazdasági válság hatása, 7,8
százalékkal több csődöt jelentettek szép hazánkban,
ennél magasabb csődhullámot csak a spanyol gazdaságban jegyeztek. A vendéglátó-ágazatban, ahol jellemzően a nyári szezonális bevételekből élnek meg a cégek,
az év utolsó negyedében háromszorosára ugrott a csődök száma az esztendő megelőző szakaszához viszonyítva is. Ezen a hullámon fikarcnyit nem fog lassítani
a most nagy késéssel bejelentett, rossz viccnek is csak
nagy jóindulattal minősíthető támogatási program.
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Hírnevét szellemiségével érdemli
ki, amit nem tünetnek fel kalauzokban, illetve számszerűsíteni sem
lehet semmilyen kimutatásban. A
város szellemi arculatát azok fémjelzik, akik elismerésre méltó munkásságuk mellett azt sem rejtik véka
alá, hogy büszke vásárhelyi polgárok, szellemi munkájukat a város
javára fordítják. A három kitüntetett
éppen ezt a szellemiséget képviseli.
A két történész olyan mestereinknek számítanak, akiknek kutatásait
mérföldkőnek tekintjük, akik sokat
tettek azért, hogy térségünk történelmi öröksége felszínre kerüljön,
hogy Marosvásárhely történelme
hangsúlyosabban jelenjen meg a
régió múltjában – fogalmazott a
polgármester.

Átadták a díszpolgári címeket

hanem a közösség érdekében végezte. A szakma szeretete és erdélyi
szellemisége által indíttatva sokat
tett a magyar–román levéltárosi
kapcsolatok kiépítéséért, melyért
méltán nyerte el a magyar és a
román levéltárosi és történészi közösség elismerését. Ennek az elismerésnek a jegyében vehette át a
Széchényi Ferenc-díjat, és vált
2010-ben a Magyar Tudományos
Akadémia külső tagjává.
Az EME marosvásárhelyi fiókjának elnökeként Pál-Antal Sándor
eredményesen fogta össze és irányította a városunk történetét kutató fiatalabb történészek munkásságát.
Az általa szervezett helyi és vándorkonferenciák eredményeként megszületett
tanulmánykötetek
városunk, térségünk múltjának ala-

Dr. Pál-Antal Sándor átveszi a díszpolgári kitüntetést Soós Zoltán polgármestertől
Fotó: Ovidiu Sebezan

Tudósként a közösség önzetlen
szolgálatában
Az ünnepi gálán dr. Pál-Antal
Sándort dr. Tamási Zsolt, a marosvásárhelyi Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Teológiai Líceum igazgatója méltatta. A laudációban elmondta:
– Dr. Pál-Antal Sándor Csíkkarcfalván született, akadémikus, nyugalmazott levéltáros, immár 58 éve
él és alkot Marosvásárhelyen. A kiemelkedő történész munkássága Erdély és Marosvásárhely középkori
és kora újkori történelmi kutatásának meghatározó mérföldköve.
Szerteágazó kutatói tevékenységét számos hazai és magyarországi
díjjal és kitüntetéssel jutalmazták. A
Pauler Gyula-díjjal elismert levéltárosi tevékenysége, a Magyar Tudományos
Akadémia
által
adományozott Arany János-díj azt a
munkát méltatta, amely révén akkor
is kitartóan kutatta közösségünk
múltját, amikor elméleti esélye sem
volt, hogy kutatásainak eredményei
napvilágot láthassanak. Levéltárosi
tevékenységét nem öncélúan,

posabb, forrásokon alapuló megismerését teszik lehetővé. A
tudományszervező tevékenység
mellett hihetetlen munkabírása és a
rendszerváltás előtti csendes szakmai tevékenysége eredményeképpen az elmúlt három évtized alatt
több mint 50, szerzőként vagy társszerzőként jegyzett könyve láthatott
napvilágot. Ezenkívül a könyvfejezetek, szaktanulmányok száma az
év napjainak számához állnak
közel. A publikációi mögötti alapos
feltáró kutatómunkának köszönhetően mi, a mai és a jövő nemzedék
történészei a köteteit kézikönyvekként használhatjuk.
Egy rövid laudáció nem elég
arra, hogy részletesen elemezzük
Pál-Antal Sándor úttörő munkásságát, kutatási témáit és eredményeit.
Azt viszont mindenképp kiemelnénk, hogy az ő nevével fémjelzett
történészi és levéltárosi tevékenység felbecsülhetetlen Marosvásárhely és a Székelyföld történetének
megismerése szempontjából. A levéltári dokumentumokban rejtőző,
és az ünnepelt által az évtizedek fo-

Ülésezett a Maros Megyei Tanács

lyamán közkinccsé tett népességi,
köz- és társadalomtörténeti, helytörténeti, hadi és műszaki adatok
összegyűjtése, értelmezése, előadása és publikálása a munkásságának a kvintesszenciája.
Imponáló életművén túl azonban
azok, akik megismerhették, és
együtt dolgozhattak Pál-Antal Sán-

a Szocio-humán Kutatóintézet kutatója. 1994-től a Petru Maior Egyetem oktatója, részt vett az egyetem
történelem és nemzetközi közkapcsolatok szakának létrehozásában,
2016-ban doktorátusi képzést indított. Cornel Sigmirean történészt itthon és külföldön egyaránt
elismerik. Több mint 200 tanul-

dorral, elmondhatják, hogy az ünnepelt igaz barát és munkatárs,
olyan szerény tudós, aki fáradhatatlanul tervez, kutat, dolgozik, segít,
ismereteit megosztja, és tudásával
önzetlenül szolgálja azt a közösséget, amelynek a tagja – hangzott el
dr. Tamási Zsolt méltatásában.
Pál-Antal Sándor lapunknak elmondta, meghatódott azon, hogy a
város ilyen rangos kitüntetéssel illette, nem számított rá. – Igen fontosnak tartom ezt a díjat,
elfogadásához egy kis gondolkodási időt kértem, aztán igazoltam,
hogy igen, elfogadom. Az igazság
az, hogy számos kitüntetésem van,
de a város részéről ezt nem vártam
volna, meglepett. Amikor tavaly
Csíkszeredában a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét megkaptam,
ömlött belőlem a szó, itt viszont válogattam a szavakat, és összegeztem azt a munkásságot, ami a város
számára jelentős. A városi vezetőségben vannak történészek, akik ismerik
és
értékelik
a
tevékenységemet. Az előző vezetőség nem valószínű, hogy hasonlóképpen járt volna el – fogalmazott.
Jelzésértékű kitüntetés
A másik kitüntetett dr. Cornel
Sigmirean (fotó fent) egyetemi
tanár, kutató, a Petru Maior Egyetem volt kancellárja és szenátusi elnöke,
a
Gh.
Şincai
Humánszociológiai Kutatóintézet
igazgatója. Munkásságát dr. Liviu
Boar egyetemi tanár ismertette. A
laudációban elhangzott, hogy a kitüntetett a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
történelem
és
filozófia karának elvégzése után
Szovátára került. Több mint 30 éve

mányt publikált, cikkeket és recenziókat írt, 42 kötetet adott ki mint
szerző, társszerző, szerkesztő,
könyvei 177 európai és amerikai
könyvtárban vannak jelen, többek
között a Kongresszusi Könyvtárban, a Harvardon, Oxfordban, a
British Libraryben, Heidelbergben.
Több mint 378 konferenciát tartott,
ezek közül 73-at Marosvásárhelyen,
sokukat a Kultúrpalota elegáns termeiben. Tudományos munkásságáért a román akadémia háromszor is
kitüntette, megkapta a Marosfelfalui Fibulát is.
Dr. Cornel Sigmirean hozzászólásában kiemelte, hogy a helyi tanács mindkét történész esetében
egyöntetűen szavazott a díszpolgári
cím odaítéléséről. Ez jelzésértékű.
A város életét mindig is történelmi
események határozták meg, s re-

mélhetőleg a szemléletváltás elhozza a város ébredését.
Tisztelgés a színvonalas újságírás
előtt
A túl fiatalon elhunyt Sorina
Bota
újságíró
munkásságát
dr. Angela Precup, a Román Televízió marosvásárhelyi stúdiójának
munkatársa vázolta fel.
– Sorina Bota emléke sokunk
számára kedves, de ami még fontosabb, viszonyítási pont az 1990–
2000-es évek újságírói számára.
Marosvásárhelyen mintegy 15 évig
tevékenykedett újságíróként, mindvégig jó mesélő volt. Szenvedélyesen kutatta a sajtótéma mögött
rejtőző történetet. Több sajtóorgánumnál dolgozott, riportokat, interjúkat készített, amelyeket utólag A
város meséi című kötetben nyújtott
át az olvasóknak. A könyv újszerű
módon – történészekkel, művészettörténészekkel, muzeológusokkal,
építészekkel folytatott párbeszédek
révén – közelíti meg a történelmet.
2010-ben jelent meg Marosvásárhely legelső hangoskönyve, amely
elbeszéléseket, meséket tartalmaz a
város meghatározó román és magyar személyiségeiről, olyanokról,
akik itt éltek és alkottak. Ezt követte
a 2011-ben kiadott, Marosvásárhely
épületeiről szóló kiadvány. Sorina
Botát három alkalommal tüntette ki
a Román Újságíróklub. A város
most az ő munkássága és emlékezete előtt, egyben a magas mércéjű
újságírás előtt is tiszteleg – fogalmazott Angela Precup.
Sorina Bota post mortem díszpolgári címét Marcel Ţintar vette át.
A díszpolgári címek átadási ünnepségén a Tiberius vonósnégyes
muzsikált, a műsort Kilyén Ilka és
Liviu Pancu színművészek vezették.

Tiberius vonósnégyes

Egészségügyi kérdésekről és útjavításról döntöttek

Csütörtökön soros ülését tartotta a Maros Megyei Tanács,
amelyen az egészségügyi ellátást érintő kérdésekről, útfelújításról és megyei, régiós
rendezvények támogatásáról
döntöttek – tájékoztatott
Molnár Imola, a megyei tanács
tanácsadója.

Mezey Sarolta

Két kórház költségvetését
egészítették ki
A megyei önkormányzat testülete
által csütörtökön hozott határozatokkal a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó két kórház
költségvetését egészítették ki a
Maros Megyei Közegészségügyi

Igazgatósággal kötött szerződésekre kifizetett összegekkel. Ennek
értelmében a Maros Megyei Klinikai Kórház költségvetése 590 ezer
lejjel nő, míg a dicsőszentmártoni
Gheorghe Marinescu Városi Kórháznak a tébécéprogramra 11 ezer
lejt utalnak ki.
Az igényekhez igazították
a kórházak stratégiáját
Ugyanakkor a megyei testület elfogadta a két szóban forgó egészségügyi intézmény több évre szóló
fejlesztési stratégiáját is. A Maros
Megyei Tanács honlapján, a
www.cjmures.ro oldalon megtalálható határozat szerint a kórházak
fejlesztési stratégiája 2023, illetve
2024-ig szól. Ezek elkészítésekor
figyelembe vették a térség lakossá-

gának igényeit, valamint a térségben található egészségügyi szolgáltatások
piacát,
hogy
ezek
ismeretében javítsanak a kórházi
egészségügyi szolgáltatások minőségén és a betegek biztonságán.
– Az elfogadott stratégiáknak kiemelt jelentőségük van a Maros
megyei egészségügyi szolgáltatások fejlesztésében. Már mandátumom elején is említettem, hogy
számomra az egészségügyi ellátás
fejlesztése, a szolgáltatások minőségének javítása fontos. Minden
évben igyekszünk növelni az alárendeltségünkbe tartozó kórházak
költségvetését, ugyanakkor átfogó
felújítási és korszerűsítési munkálatokat végeztünk a Megyei Klinikai
Kórházhoz tartozó épületeken –

nyilatkozta Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács elnöke.
Feújítják
a 107D jelzésű megyei utat
Csütörtökön a megyei tanácsosok elfogadták a műszaki-gazdasági
mutatóit, valamint a műszaki-gazdasági dokumentációját annak az
útjavítási tervnek, amely a 107D
jelzésű megyei út Maros megyei
szakaszának felújítására vonatkozik. Ez a szakasz Fehér megye határa – Mezőkirályfalva – Ádámos –
14A jelzésű országút kereszteződése között van. A 107D jelzésű
megyei útszakasz hossza 21,47 km,
és Magyarsülye településnél köti
össze Fehér megyét Maros megyével. A munkálatok az Ádámos községhez tartozó Magyarherepét,

Magyarkirályfalvát és Sövényfalvát
érintik, a megyében felújításra kerülő útszakasz 12,3 km, a beruházás
összértéke 134 és fél millió lej.
Rendezvények szervezését
támogatják
A tanácstestület jóváhagyta
ugyanakkor, hogy a Maros Megyei
Tanács partnerként/támogatóként
részt vegyen különböző civil szervezetek, egyesületek által szervezett kulturális, közösségépítő és
sporteseményeken. Ezek között hét
fesztivál is van, például a Görgényés a Maros-völgyi fesztivál, a KisKüküllő menti fesztivál, a gernyeszegi AWAKE, a VIBE, valamint az
Alternatív
rövidfilmfesztivál.
Ezekre egyenként 60-70 ezer lej támogatást szavazott meg a tanács.
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Bakelit-, CD-lemez és online zenehallgatás
Az online világ térhódításával
a zenehallgatás is megváltozott. Sokan vannak, akik már
nem vásárolnak CD-t, mert
már nem tudják mivel meghallgatni, vagy megveszik, de
csak azért, hogy legyen egy
emlékük. Ezzel egy időben viszont kezd újra előkerülni a
bakelit, aminek viszont nagyon drága az előállítása, és
sok együttesnek nem éri meg,
mert az ár miatt nem lenne rá
kereslet, nem tudnák értékesíteni.

Nagy-Bodó Szilárd

Pedig az online zenhallgatás nem
képes visszaadni a borítón szereplő
illusztrációkat, a becsomagolt CDt vagy lemezt, és esetenként azt a
meglepetést, amit az együttes ezek
mellé ad, például egy kis füzet formájában.
A lemezekről, a zenehallgatási
szokásokról és az első KVAB-nagylemezről, a Nyárról beszélgettünk a
zenekar két tagjával, Balázs-Bécsi
Eszterrel és Lőrincz Árpáddal.
– Mit takar a nagylemez? Miben
különbözik más lemezektől?
– Lőrincz Árpád: Többféle meghatározás létezik, attól függ, hogy
melyik szervezet határozza meg. A
nagylemezről általában azt tartják,
hogy vagy 30 percnél hosszabb,
vagy nyolc dalnál több van rajta. A
kislemez 2-3 dalt foglal magába, és
10 percnél rövidebb. A középlemez
pedig legfeljebb 25 perces lehet. Ha
szó szerint követjük a meghatározásokat, akkor a nagylemez, lemez és
album kifejezések ugyanazt takarják. Albumnak akkor lehet elnevezni egy anyagot, ha megfelel
ezeknek a kritériumoknak. Azért
nem neveztük az eddigi kiadásainkat lemeznek, mert vártuk, hogy
egy nagylemezt tudjunk kiadni, az
első KVAB-nagylemezt. 17 perccel
hosszabb, mint az EP-nk, de igazság szerint csak kihasználtunk egy
meghatározásból fakadó tényezőt,
azaz van rajta 10 dal, és akkor már
lemez vagy album. Hozzátenném
még, hogy a lemez kifejezés a bakelitből indul ki, ami 40 perc anyagot bír meg, a mi nagylemezünket,
ami 35 perc, le lehet osztani az A és
B oldalra 17-17 perc arányban. Az

Megjelent az első KVAB-nagylemez, a Nyár

oldalak kifejezése szintén a bakelittől származik. De összességében
nincs különbség lemez, nagylemez
és album között, ezek a szavak csak
arra szolgálnak, hogy esetenként
jobban lehessen reklámozni.
– Hogy került be az A és B oldal
a CD-k világába, és most már
az online térbe?
– Á.: Lehet, hogy ódivatú vagyok, de lemezben gondolkodtam.
Úgy akartam megcsinálni, mint
’70–80-ban a nagy együttesek. Ők
évente kiadtak egy nagyobb anyagot, persze a készítés közben megszellőztettek 1-2 dalt, és a végén,
amikor kiadták az albumot, volt
rajta 7-8 dal, amit azelőtt senki nem
hallott. Ez volt a kiindulópont.
Innen származik a mi esetünkben az
A és B oldal kifejezés.
– Hogyan készült a ti nagylemezetek, a Nyár?
– Balázs-Bécsi Eszter: Sok idő
kellett hozzá. Amikor voltak szabad
vasárnapjaim, elutaztunk Marosvásárhelyre, ifj. Kacsó Tiborhoz, a
NoiseBrush stúdióba vételezni. Már
az első felvétel előtt megvolt az
összes dalunk. Viszont pont ebből
származott egy nehézség: el kellett
dönteni, hogy mely dalok kerülnek
fel a lemezre, kellett választani és
kidobni is. Nem az volt a gond,
hogy milyen anyaggal töltjük meg
az albumot, hanem hogy mit hagyunk ki róla. Természetesen volt
olyan dal is, egy vagy kettő, amely
bizonyos értelemben a stúdióban
készült. Nem ott íródott, de ott született meg a végső változata.
– Á.: Az Álom című dal szinte
teljes egészében a stúdióban készült. Eszter hamarabb elküldte a
szöveget és az akkordokat, én valamiket „bütyköltem”, de akkor nem
tartózkodtunk egy városban, és a
stúdióban találkoztunk. Így ezt a
dalt csak egyszer volt időnk elpróbálni, tehát végeredményben szinte
teljesen a stúdióban készült, ahogy
a Hazudósnak az új változata is.
– Hol lehet meghallgatni a
nagylemezen szereplő dalokat?
– E.: Majdnem mindenhol. Fent
vannak a YouTube-on, a Spotifyon,
az Apple Music-on, a Deezeren, sőt
még TikTok-on is. Az Instagramtörténetekben is el lehet helyezni a
dalokat. Már nagyon várjuk, hogy

Évzáró Mezőmadarason

Ünnepélyesen zárták a tanévet a mezőmadarasi PatakyÁgotha Általános Iskolában,
ahol a járványügyi korlátozások miatt tanároknak és diákoknak mindhárom forgatókönyvhöz alkalmazkodni kellett. Ennek ellenére az évzárón
sok jó tanulót díjaztak, okleveleket, könyvjutalmat adtak
át, a kiválók Szekeres-díjat is
kaptak, amit maga a díjalapító, a mezőmadarasi gyökerekkel rendelkező Szekeres
Szabolcs adott át.

Mezey Sarolta

Egy tanév – három forgatókönyv
Kovács László, az iskola igazgatója elmondta, ez a tanév minden
szempontból nehéz volt, hiszen a
járvány miatt sok mindent át kellett
élniük.
– Az oktatás piros, sárga és zöld
forgatókönyv szerint is zajlott, a legnehezebb időszak a november–február közötti volt, akkor online folyt
az oktatás, amihez a gyermekek
ügyesen csatlakoztak. Az idei tanév-

A KVAB, Lőrincz Árpád és Balázs-Bécsi Eszter

ki fog KVAB-dalokat tiktokolni, de
sajnos még nem igazán kaptunk videókat. Reméljük, hogy hamarosan
felfedezik az emberek.
– CD-n meg lehet vásárolni az
albumot?
– Á.: Lesz CD, a borító már megvan, azonban még rajzokat kell készíteni, de Hatházi Rebekának,
akivel együtt dolgozunk, még sok a
munkája. Ezért úgy álltunk hozzá a
dolgokhoz, hogy az online bemutatóra legyen meg a külső borító és
egy másik dátumra lesz kész a belső
rész. Ha azok meglesznek, küldjük
is nyomdába. Szerintem már nem
kell egy hónap, és kézbe lehet fogni
a CD-t, ami már most előrendelhető.
– E.: Meglepetés mindenképpen
lesz benne, tehát érdemes megvásárolni a CD-t.
– Véleményetek szerint online,
vagy inkább CD?
– Á.: Otthon már nem lehet CDt hallgatni, az újabb számítógépeknek nincs CD-olvasója. Azt
gondolom, ha kazettát adnánk ki,
arra nagyobb lenne a kereslet, többen megvennék, már csak hippiség-

A képet az együttes tagjai juttatták el szerkesztőségünkbe

ből is. Sokan csak a fizikai emlék
miatt veszik meg a CD-t, nem tudják lejátszani. Azonban Eszter egyszer viccesen megfogalmazta, hogy
amikor valaki a Hargitán utazik autóval, ott nincs internet, és akkor jól
jön a CD. Ezenkívül szeretnénk bakelitlemezt is, de az elég drága mulatság. Kellene egy kiadó, amely
segít, hogy ne a saját költségünkön
kelljen előállítani, amit lehet, hogy
nem is vesznek meg. A lemezt profit nélkül eladni is nagy kihívás, nekünk egy körülbelül 100 lejbe
kerülne. Nem hiszem, hogy lenne
például 20 ember, aki ilyen árban
megvenné tőlünk, bevallom, hogy
amikor veszek egy új AC/DC-lemezt 80 lejért, drágának találom.
Azonban szeretnénk, és biztos,
hogy lesz bakelit is, de meg fogjuk
hirdetni, hogy lássuk, mekkora rá a
kereslet. Persze, egy kiadóval sokkal könnyebb lenne.
– Mennyibe kerül egy CD előállítása?
– Á.: Attól függ, hogy milyen a
borító, mi van benne, hány oldal
stb. Amelyik gyártóval eddig dolgoztunk, az nem kimondott
nyomda, hanem reklámfelületekkel

Tizenegyedszer adták át a Szekeres-díjakat

ben 12 tanuló fejezte be a VIII. osztályt, ebből egynek pótvizsgára kell
jelentkeznie, egy pedig osztályismétlő. Mind a tíz átmenő diák jelentkezett a képességvizsgára. A román
tagozaton négy tanulóból hárman
vizsgáznak. Sok ügyes gyermek
tanul az iskolában, sokukat díjaztuk,
könyveket adtunk át. Idén is átnyújtottuk a pénzjutalommal járó Szekeres-díjakat az iskola legjobb
tanulóinak – fogalmazott az igazgató.
Kötelességvállalás a faluért
Szekeres Szabolcs személyesen
ment el az évzáróra. Elmondta, hogy
édesapja, dr. Szekeres János emlékére létesítette a díjat, aki a PatakiÁgotha iskola egykori diákja volt. A
díjak összértéke 340 euró, a fődíjat,
100 eurót idén Székely Evelin kapta.
– A családnak Mezőmadarason
voltak földjei, de mivel nagyapámat
elűzték innen, külföldön telepedett
le. 1975-ben látogattunk el a faluba,
amikor édesapám a családdal Madridban élt, én meg Washingtonban.
Akkor találkoztunk édesapám osztálytársaival, köztük volt egy Fodor

nevezetű, aki az egyetlen értelmiségiként maradt a faluban. Azt
mondta: valakinek itthon is kell maradni. Láttam, hogy apám nagyon
megilletődik. Ugyanis mi elmentünk. Úgy éreztük, hogy a falu iránt
kötelességünk van. 1997-ben jöttünk
el újra Mezőmadarasra, s ekkor fűztük szorosabbra a kapcsolatot a helybeliekkel. Úgy éreztem, hogy
tennem kell valamit a faluért. Többek között felépítettük a Szekeres
közösségi házat, és létrehoztuk a
Szekeres-díjat, amely arra hivatott,
hogy a helybeli gyermekeket tanulásra ösztönözze.
Argentínában magyar apácák által
vezetett iskolába jártam, ott az éltanulók felkerültek az érdemtáblára,
jómagam is. Innen jött az ötlet, hogy
a mezőmadarasi iskolában is függesszünk ki egy ilyent, mert ez ösztönzően hat a diákokra – magyarázta el
Szekeres Szabolcs, aki beszámolt
arról is, hogy létrehozták a Szekeres
János Egyesületet, amely intézményes formában folytatja a Mezőmadarason megkezdett értékteremtő
munkát.
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A mezőmadarasi éltanulók

és autók fóliázásával foglalkozik.
Készít CD-borítót is, de vannak
olyan dolgok, amelyeket ő is el kell
küldjön nyomdába. A borítót egy
kis ötoldalas füzetként képzeltük el,
ahol vagy a dalszövegek lennének,
vagy a refrének. Ezt a nyomda kell
megcsinálja. Továbbá nem műanyagot, hanem kartont akarunk használni, ami megint nyomdai munka.
A CD festése egy újabb költség. A
Milyennek látsz 12 lejbe kerül nekünk, de az nagyon egyszerű változat, benne van a festett CD, két
papírlap és a műanyag csomagolás.
Szerintem a nagylemez CD formája
darabonként legalább 20 lejbe fog
kerülni nekünk. Konkrét árajánlatot
még nem kaptunk, mert még nem
sikerült leküldeni a borítót.
– A CD-ken és a lemezeken kívül
milyen egyéb költségvonzatai
vannak egy albumnak?
– E.: A stúdiózást ki kell fizetni,
illetve ott vannak az utazási költségek. Két egyetemistának nagy öszszeg, hogy az utazást és a stúdiózást
kifizesse. Ennek az albumnak az
előállítása összesen körülbelül 2000
lejbe kerül, és ebben nincs benne az
utazási költség.
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Másfél millió eurós beruházás Marosszentannán

Konfekciógyártástól az autóiparig

Marosszentanna egykori konfekciógyárát a gyors profilváltás, illetve az átszervezés
mentette meg a gazdasági
összeomlástól, és a koronavírus-járvány sem jelentett
akadályt az új úton való elindulásban. A németországi
Aunde C&S Automotive Kft.
három éve vásárolta fel azt az
ipari egységet, amelynek felszámolás lett volna a sorsa,
majd másfél millió eurós beruházással korszerűsítette az
autóipari beszállító csoportosulás.

Szer Pálosy Piroska

Egyazon időpontban hangyaszorgalommal dolgozó csarnoknyi embert régóta nem láthattunk
testközelből. A sorozatgyártásra jellemző monoton gépzaj mögött
azonban időnként zenei ritmus is
felsejlett. A konfekciógyár felszá-

Ellenőrzés

molását és a munkanélküliséget egy
lelkiismeretes szakember hozzájárulásával, Florinel I. Barbasura vezérigazgató ötletei és nemzetközi
kapcsolatrendszere révén sikerült
megakadályozni, aki elhatározta,
hogy kiaknázza az egységben és a
tapasztalattal rendelkező alkalmazottakban rejlő értékeket, biztos
megélhetést és folyamatos továbbfejlődési lehetőséget biztosítva számukra. Az új elektronikai és
automatizálási technológiával, korszerű informatikai rendszerrel sikerült teljesen átszervezni a
Marosvásárhellyel összenőtt község
egykor Gerry Weber néven működő
konfekciógyártó részlegét. A gépeket és berendezéseket belső hálózatra csatlakoztatták, ezáltal a teljes
termelési folyamatot online követik.
A szakma iránti alázat
és elköteleződés
Előzetes bejelentkezés nélkül érkeztünk a vállalathoz, ennek ellenére a vezérigazgató rendkívüli
nyíltsággal fogadott, és örömmel
mesélt a vállalat múltjáról, megmentésének körülményeiről, az átszervezésről, az új technológia
alkalmazásáról, annak elsajátításáról, a betanítási nehézségekről, az
automatizált gépekre előírt környezetvédelmi engedélyeztetés bonyodalmairól, illetve a jövőbeli
tervekről.
Több mint húsz éve indult világhódító útjára a fővárosból szabászként induló, majd menedzsment és
közgazdaságtudományt végzett ambiciózus fiatalember, közben a
ranglétra különböző lépcsőfokain
szerzett tapasztalatot, bizonyíthatta
tudását, tehetségét. Alig 19 évesen
figyelt fel rá a Gerry Weber, majd
az Aunde Group vezetősége, és
olyan nemzetközi cégcsoportokhoz
került, ahol bővíthette szakmai is-

Florinel I. Barbasura vezérigazgató a termelési folyamatot ismerteti

mereteit. Egy ideig Ukrajnában irányította a tevékenységet, majd következett Kína, ahol tizennégy évet
töltött el vezető beosztásban, és
mint mondja, a keleti kultúra igen
nagy hatással volt rá. Az országba
való visszatérését Sanghajban szü-

az alkalmazottakkal. Két hónapig
nem volt termelés, ennek ellenére
megkapták a havi bérüket, mivel
egyetlen szakembert sem akartak
elveszíteni, ez havonta egymillió
lejbe került a beruházónak. Mivel
nem volt termelés, hanem a beruházó finanszírozta a bérköltségeket,
a romániai pénzügyi ellenőrök
azóta is értetlenkednek és kutakodnak – mesélte. A pozitív termelési
mutatók 2019–2020 között azonban
már megmutatkoztak.
Közvetlen menedzsment,
állandó kommunikáció
A csőd szélére került ruhagyárnak egykor 330 alkalmazottja volt,
nagy részüket azonban a bizonytalanság szele megérinthette, és távoztak, így jelenleg 230-an
dolgoznak, de amint az igazgató

alkalmazottak vannak, akikkel folyamatos a kommunikáció. A
27.000 négyzetméteres összterületből 5.000 négyzetméter a termelési
csarnok, ahol tizennégy gépsor van,
az irodahelyiségek 950 négyzetmétert foglalnak el. Ma már automatizált szabászgépekkel, korszerű
berendezésekkel készítenek hajszálpontos üléskárpitokat az autóipar
nagyjainak, ugyanakkor automatizált befecskendezőkkel a Ford
Puma személyautó első üléseinek
hátlapját is előállítják.
Integrált környezetvédelmi
engedély – akár a vegyiparban
A Ford autóhátlapokat készítő
automatizált gépek az autógyártó
megrendelésére készültek. A gond
akkor adódott, amikor kiderült,
hogy a román törvények értelmében
a beszerelésük az integrált környezetvédelmi engedély megszerzéséhez van kötve, amit majd évente
meg kell újítani, nagy halomnyi dokumentumot beszerezve még a városrendezési igazgatóságtól is. A

Fotó: Nagy Tibor

letett gyermekei érdekében már
2013-tól fontolgatta, de közben a
Gerry Weber cégcsoporttól Kína
után törökországi ajánlatot kapott.
Felszámolás helyett profilváltás
Marosszentannán 2001-ben épült
meg a nemzetközi piacon közismert
Gerry Weber konfekciógyártó részleg, amelynek sorsa az alapító elhunyta után megpecsételődött. A
jelenlegi igazgató 2017-ben került
adminisztrátorként a marosszentannai Gerry Weber konfekciógyárhoz,

Készül az autóülés kárpithuzata

és amint utólag számára egyértelművé vált, az alapító örököseinek
szándéka az volt, hogy a cég felszámolásának ügyintézését lebonyolítsa. Szakemberként azonban
felismerte az alkalmazottak minőségi munkájának az értékét, a sokéves tapasztalatukat, és elhatározta,
hogy felszámolás helyett irányváltással menti meg a könnyűipari egységet. 2018-ban az autóipari
beszállítóként ismert Aunde cégcsoport felvásárolta a konfekciógyárat,
és komoly beruházásokat eszközöltek, az új technológiákat ismertették

Szabászgép

hangsúlyozta, a bizonytalan helyzet
ellenére egyetlenegy személyt sem
bocsátottak el, mivel az alkalmazottak 90%-a több mint tízéves tapasztalattal rendelkezett. Közvetlen
menedzsment, vízszintes szervezeti
felépítés jellemzi a 2018-tól tulajdonossá vált marosszentannai székhelyű Aunde C&S Automotive Kft.
autóipari beszállító új vezetési koncepcióját. A horizontális szervezeti
struktúrában nincsenek középvezetők, menedzserek. Ebben a formában csak a felsővezetés és a
közvetlen alárendeltségében lévő

bürokrácia lépcsőfokait Marosvásárhelytől Bukarestig többször is
megjárva 2020 januárjában sikerült
megkapni egy olyan környezetvédelmi engedélyt, amilyenre az Azomureş vegyi kombinátnak van
szüksége – mesélte az igazgató azokat a kezdeti nehézségeket, amelyek egy Távol-Keletről érkező
számára még felfoghatatlanok.
Szabványminőség
az oldallégzsákok működéséért
Az autóipar nagyjai a szerződéseket azt követően kötötték meg a

Ford Puma-hátlap szerelése

marosszentannai részleggel, hogy
pályamunkájuk a legjobbnak bizonyult, annak ellenére, hogy komoly
versenytársak is jelentkeztek. Az
első megrendelőjük, amely kárpitgyártásra szerződött velük, a BMW
autógyár volt, azt követte a Mini
Cooper, majd a Craiován összeállított Ford Puma.
A MAN, DAF, Volvo stb. kamionok vezetőfülke-üléseire kerülő
üléshuzat tartós, kemény anyagból
és kifogástalanul kell készüljön,
ahol a cérna minősége és szerepe,
akárcsak a varrás szabványminősége rendkívül fontos. Amint a saját
ismereteit is állandóan fejlesztő
igazgató hangsúlyozta, az üléskárpitban elhelyezett, emberéleteket
mentő légzsák ütközés esetén való
aktiválását a szakszerű varrás, a cérnavezetés és a cérna minősége is
befolyásolhatja. A hálózati szoftver
jelzi a felmerülő hibákat, ugyanakkor tárolja is a készülő termékek
adatait. Az alapján bármelyik autógyártó cég egy tragikus kimenetelű
baleset nyomán lekövetheti a kárpit
gyártóját, és amennyiben nem nyílt
ki a beépített légzsák, azonosítani
tudják, és felelősségre vonhatják a
kárpit, a kárpitanyag, de még a felhasznált cérna gyártóját is.
Szükség van munkaerőre
Kísérőnk a termelőcsarnokban
zajló tevékenységeket ismertetve
megjegyezte, hogy az utolsó generációs automatizált gépek sem helyettesíthetik az emberi munkaerőt,
mindenik mellé szükség van emberekre, akik ellenőrzik, irányítják a
folyamatokat, kijavítják, illetve
megelőzik a hibalehetőségeket.
Ezért korosztályra és végzettségre
való tekintet nélkül alkalmaznak és
betanítanak olyanokat, akik hosszú
távon gondolkodnak, egyetlen feltétel a komolyság. A termelésben
dolgozók havi bruttó javadalmazása
3.500–4.000 lej, amelyhez hozzáadódnak a jutalékok, étkezési utalványok és a szállítási költségek
megtérítése 50 kilométeres távolságig. „Nem munkásként, hanem
partnerként tekintek az alkalmazottakra, ezért a munkás, dolgozó megnevezést nem is használom.
Olyanokat várunk, olyan emberekre
van szükségünk, akiknek hasonlóképp szükségük van ránk” – fejtette
ki a vállalat vezetője.
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Marco Rossi: Az eredmények nem tükrözik az előrelépés mértékét

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya,
Marco Rossi szerint a csapat
által a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon
elért eredmények nem tükrözik az előrelépés valódi mértékét.

„Köszönetet szeretnék mondani
a srácoknak, mert a magyar együttes félelem nélkül játszik, még magasabban jegyzett ellenfelekkel
szemben is, és bebizonyította, hogy
a világ legjobbjaival is felveszi a
versenyt fizikailag, állóképesség és
futás terén” – jelentette ki az olasz
szakember, aki hozzátette: technikai
szinten van még némi lemaradás,
ugyanakkor abban bízik, hogy hamarosan olyan játékosokat tud majd
behívni a válogatottba, akik ezen
tudnak segíteni.
„Az elmúlt több mint 35 napban
én is sokat fejlődtem, és a teljes
szakmai stáb tekintetében is tapasztalható előrelépés. Van csapatunk, a
fiúk motiváltak, és rátermettek
azoknak a feladatoknak a végrehajtására, amiket kérek tőlük” –
mondta Rossi
Az 56 éves kapitány úgy fogalmazott, ő változatlanul szeretne támadóbb felfogású futballt játszatni
a magyar válogatottal, még akkor
is, ha a rivális magasabban jegyzett
együttes. „Természetesen a németek vagy a franciák ellen itt az Eb-n
ezt nem lehetett megvalósítani, ők
azért nem a Feröer szigetek, Lettország vagy Litvánia” – nyilatkozta
Rossi, aki arról is beszélt, hogy szerinte „mindig van hova fejlődni”, ő
maga ezen dolgozik minden nap.
„Nem feltétlenül az a jó edző, aki jó
taktikus, mert éppen a taktikai isme-

Bálint Zsombor

Két olyan csapat mérkőzött meg
egymással a labdarúgó-Európa-bajnokság első, Amszterdamban megrendezett
nyolcaddöntőjében,
amelyek nem nyújtottak túlságosan
meggyőző teljesítményt a csoportkörben. Dánia sem, amely négyet
rúgott ugyan az utolsó csoportmecscsen az oroszoknak, és furamód
most sem, amikor szintén négyet rámoltak Wales hálójába, de az eredmény nem feltétlenül tükrözi híven

Marco Rossi szövetségi kapitány a Németország – Magyarország mérkőzésen, a müncheni
Allianz Arénában 2021. június 23-án.
Fotó: MTI/Kovács Tamás

ret az utolsó, amire szükség van,
ezért én mindig próbálok 360 fokban fejlődni.”
A kapitány szerint csak úgy lehet
jobbá válni, ha tisztában vagyunk a
hibáinkkal, és nem félünk szembenézni velük, a taktikát pedig mindig
a rendelkezésre álló játékosok képességeihez kell alakítani. „Nincs
egy olyan játékrendszer, amivel biztos a győzelem, ugyanakkor a franciák és a németek ellen jelentősen
be voltak határolva a lehetőségeink” – jelentette ki.
A szakvezető azt mondta, majdnem minden pillanatát a szívébe
zárja ennek az Európa-bajnokságnak, ami, bár rövid ideig tartott a
magyaroknak, óriási élmény volt.
„A legmegindítóbb pillanatok a
szurkolókhoz kötődnek, ahogyan
végig mellettünk voltak, és ahogyan

hozzáálltak a válogatotthoz. Szokták mondani, hogy a labdarúgás
csak egy játék, de igazából nem
csak az, mert nagyon mélyen mozgat meg az emberben érzelmeket” –
fogalmazott a kapitány.
Rossi szerint a csapat szintjén és
egyénileg is több játékos felhívta
magára a figyelmet ezen az Eb-n,

az erőviszonyokat. Azt nem állítanánk, hogy Wales jobb volt, vagy
hogy megérdemelte volna a győzelmet, ám az első húsz percben egyértelműen beszorították a dánokat,
akik szinte a semmiből jutottak vezetéshez Dolberg szépségdíjas góljával. Ez fordította meg a meccset.
A walesiek elveszítették az összpontosításukat, és amikor nagy elhatározással jöttek be szünet után,
ugyanaz a Dolberg ismét gólt szerzett egy hatalmas védelmi hiba
után. Már ez is túlzónak tűnt, ám

teljesen elbizonytalanította a walesieket, akik szinte a teljes második
félidőt végigtámadták, ám nem tudtak komolyabb helyzetet kialakítani, és a végjátékban két újabb gólt
kaptak, amikor már teljesen elveszítették a fejüket, és a piros lapot is
kikényszerítették a játékvezető zsebéből. Dánia tehát megérdemelten
nyert, de nem igazán győzött meg
arról, hogy a negyeddöntőben a hollandok vagy a csehek (vélhetően a
hollandok) ellen lesz amit keresnie.
Az Olaszország – Ausztria találkozón is igazolódott az a tétel, hogy
a csoportkör után, az egyenes kiesési
szakaszban egy új torna kezdődik.
Az olaszok esetében arra volt mindenki kíváncsi, hogy tudják-e tartani
azt a ritmust, mint a csoportban, hiszen a világ- és Európa-bajnokságok
egész sorozata igazolta, hogy többnyire olyanok szereztek végső győzelmet, akik bukdácsoltak a
csoportban, és fordítva: a nagyon belekezdő csapatok nagy vereségekbe
szaladtak bele utólag. Ez pedig
szinte beigazolódott most is. Olaszország számára Ausztria nagyon kemény diónak bizonyult, és csak a
videóbíró akadályozta meg, hogy az
osztrákok 1-0-ra megnyerjék a mérkőzést, egy néhány centiméteres les
miatt. A hosszabbításban viszont
ismét egy új olasz csapatot ismerhet-

ezért számíthatnak arra, hogy rangosabb bajnokságokból is keresni
fogják őket. „Amíg én leszek a magyar válogatott kapitánya, addig a
karakterek szintjén nem lesz visszaesés, mert csak olyanokat fogok behívni, akik futnak és harcolnak.
Akiben ugyanis nincs küzdőszellem, az hiába technikás, nemzetközi
szinten semmire sem jó” – mondta
az olasz szakember, és hozzátette,
2019-ben, a Walesszel szemben 20-ra elveszített cardiffi Eb-selejtező
után az fogalmazódott meg benne,
hogy vagy felmond, vagy pedig
megváltoztatja a válogatás kritériumait.
„Amíg azt érzem a szurkolók részéről, amit az elmúlt mérkőzéseken éreztem, addig maradni
szeretnék a kapitányi poszton. A
magyar válogatott ugyanis a magyar nép tulajdona, én pedig nem
valakinek felelek a csapat eredményeiért, hanem a magyar embereknek” – hangsúlyozta Rossi. Kitért
rá, hogy a csatár Szalai Ádám sok
bírálatot kapott, és őt is érte kritika,
amiért mindig számít a Mainz játékosára, de szerinte a válogatott
mostani csapatkapitánya „pótolha-

Gulácsi: Nehéz elfogadni, hogy nem sikerült

A kapus Gulácsi Péter és a csapatkapitány Szalai Ádám is azt írta közösségi oldalán: fájdalmas, hogy a
magyar labdarúgó-válogatott nem jutott tovább csoportjából az Európa-bajnokságon.
Az RB Leipzig kapusa csütörtökön felidézte, percekre voltak attól, amiről senki nem gondolta, hogy lehetséges. Hozzátette, fájdalmas és nehéz elfogadniuk, hogy végül nem sikerült, mert érezték, hogy ez mennyit
jelentene. „Hittünk, küzdöttünk, a szívünk vitt előre minden pillanatban. Köszönjük a hihetetlen támogatást,
örök élmény marad” – írta Gulácsi.
A németek ellen gólt szerző Szalai azt írta, egy ideje már tagja a magyar csapatnak, de ennyire talán még
nem fájt semmi, ami a válogatottal kapcsolatos, mint a mostani kiesés. „A fájdalmamat két szó enyhíti: az
egyik a csapat szó fogalma, a másik pedig magyarnak lenni. Nincs az életemnek szebb ajándéka, mint ezt a
csapatot vezetni, a magyar himnuszt énekelni, és a szívem fölött ezt a címert hordani” – írta az FSV Mainz
csatára.

Olaszországot a VAR mentette meg a vereségtől

Az osztrákok elleni mérkőzésen mindhárom gól a hosszabbításban született.
Fotó: az UEFA EURO 2020 közösségi oldala

tatlan, leválthatatlan”, ezért a továbbiakban is ott lesz a keretben.
A kapitány azt mondta, ha valamin utólag változtathatna, akkor a
portugálok elleni első csoportmérkőzésen másképp cserélne.
A három ellenfél várható Eb-szerepléséről Rossi úgy nyilatkozott,
mindegyik messzire juthat a kontinenstornán, csapatjátékban ugyanakkor a franciákat és a németeket
tartja igazán erősnek, a címvédő
Portugália szerinte eddig nem nyújtott meggyőző teljesítményt.
Hazája
válogatottjáról
azt
mondta, akár a fináléig is eljuthat,
azonban ha az elődöntőben a világbajnok franciákkal találkozik, akkor
nagyon nehéz dolga lesz, Didier
Deschamps együttese ugyanis a
magyar kapitány szerint „leküzdhetetlen, ha csapatként összeáll a játéka”.
A magyar válogatott a Puskás
Arénában 3-0-ra kikapott Portugáliától, majd 1-1-et játszott a franciákkal, szerdán pedig 2-2-es
döntetlent ért el Németország ellen
Münchenben, így negyedik helyen
végzett a csoportjában.

tünk meg. A korábban elsősorban a
védekezésre és a tizenegyesekre spekuláló azzurrik már a hosszabbítás
első félidejében kétgólos előnyre tettek szert. Az is igaz, hogy 1168 perc
után véget ért az olasz kapott gól nél-

küli sorozat, mert még az osztrákok
szépíteni tudtak, de a negyeddöntőbe
az új típusú olasz csapat jutott. Ha
azonban Ausztria ekkora kihívás volt
a számukra, mi lesz Belgium vagy
Portugália ellen?

Jegyzőkönyv

Nyolcaddöntő: Dánia – Wales 4-0 (1-0)
Amszterdam, Johan Cruijff Arena, 14.645 néző, vezette Daniel Siebert (német).
Gólszerzők: Dolberg (27., 48.), Maehle (89.), Braithwaite (90+4.).
Sárga lap: Rodon (26.), Moore (40.), Brooks (80.), Bale (90+3.).
Kiállítva: H. Wilson (90.).
Dánia: Schmeichel – Christensen, Kjaer (77. Andersen), Vestergaard – Stryger (77.
Boilesen), Höjbjerg, Delaney (60. Jensen), Maehle – Damsgaard (60. Nörgaard),
Dolberg (70. Cornelius), Braithwaite.
Wales: Ward – C. Roberts (40. N. Williams), Rodon, Mepham, B. Davies – Morrell
(60. Wilson), Allen – James (78. Brooks), Ramsey, Bale – Moore (78. T. Roberts).

Jegyzőkönyv

Nyolcaddöntő: Olaszország – Ausztria 2-1 (0-0, 0-0, 2-0) – hosszabbítás után
London, Wembley Stadion, 18.910 néző, vezette: Anthony Taylor (angol).
Gólszerzők: Chiesa (95.), Pessina (105.), illetve Kalajdzic (114.).
Sárga lap: Di Lorenzo (50.), Barella (51.), illetve Arnautovic (2.), Hinteregger (103.),
Dragovic (121.).
Olaszország: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola – Barella
(67. Pessina), Jorginho, Verratti (67. Locatelli) – Berardi (84. Chiesa), Immobile
(84. Belotti), Insigne (108. Cristante).
Ausztria: Bachmann – Lainer (104. Trimmel), Dragovic, Hinteregger, Alaba –
Schlager (106. Gregoritsch), Grillitsch (106. Schaub) – Laimer (114. Ilsanker), Sabitzer, Baumgartner (90. Schöpf) – Arnautovic (97. Kalajdzic).

Az Eb-nyolcaddöntő további programja

* hétfő: Horvátország – Spanyolország (19.00 óra), Franciaország – Svájc (22.00)
* kedd: Anglia – Németország (19.00), Svédország – Ukrajna (22.00)
A mérkőzéseket az M4 Sport és a Pro TV közvetíti
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Ausztriában edzőtáborozik
az OSK

Bálint Zsombor

Elutazott az ausztriai edzőtáborba a Sepsi
OSK Konferencia-ligára készülő labdarúgócsapata. A háromszékiek Kaprunban rendezkedtek be, ahol túl vannak már az első
edzéseken, és öt edzőmérkőzést is tervbe vettek. Július 1-jén az orosz FK Krasznodar
ellen lépnek pályára, míg július 5-én kettéosztják a keretet, és az orosz FK Ufa ellen két
mérkőzést is játszanak. Július 8-án a cseh
Viktoria Plzen együttese lesz az ellenfelük. A
szakmai stáb egy ötödik meccset is tervez,
erről még folynak az egyeztetések.
A rendelkezésre álló keret a múlt hét óta
nem sokat változott, egyelőre elmaradnak
azok a „bombaigazolások”, amelyeket
Hadnagy Attila sportigazgató ígért a felkészülés megkezdésekor. A kötelező 21 év
alatti játékos biztosítása érdekében (végül a
szabály ugyanaz marad, mint az előző bajnokságban, noha a szövetség szigorítani szeretett volna, de a klubok ellenkezésébe
ütközött) egy évre leigazolták a 19 éves Botorok Jánost az FK Csíkszeredától, aki a
győztes gólt szerezte csapatának az U19-es
elit liga döntőjében.
A legnagyobb kihívás a középcsatár poszt
betöltése, hiszen Šafranko távozása után nagy
űr marad ezen a poszton, és talán ide lehet a
legnehezebben megfelelő szintű labdarúgót
találni. Már nem titok, hogy a cseh Ondrášeket szerették volna leigazolni a Viktoria
Plzentől, azonban az FCSB elhalászta az
orruk elől. Nem ez az első alkalom, hogy
amint az OSK kinéz magának egy játékost,
arra azonnal a FCSB is lecsap – panaszolta a

klub tulajdonosa, Diószegi László. Hasonló
eset történt a télen is, amikor a horvát Vukuševićet térítette el a bukaresti klub, hogy
aztán teljesen mellőzze. Ez pedig gondolkodásra ad okot, vélte a klubvezető. Más próbálkozások (Bajrović, Rapp) sikertelennek
bizonyultak. A Sepsi OSK azonban nem
mondott le arról, hogy két-három minőségi
játékossal még kiegészítse a keretet. Az egyik
Chindriș lehet a Botosáni FC-től, akiről a jelenlegi klubja azt híresztelte, hogy Portugáliából érdeklődnek iránta. Cornel ȘfaiXer, az
OSK elnöke szerint napokon belül döntés
születik az U21-es válogatott középhátvéd átigazolásának ügyében.
Az edzőtáborból a csapat július 9-én tér
haza, egy héttel később pedig már rajtol az 1.
ligás bajnokság új idénye. A Konferencia-ligában július 22-én és 29-én a szlovákiai,
Nagyszombati Spartak ellen játszik az OSK.
A visszavágót Sepsiszentgyörgyön rendezhetik, mivel az UEFA jóváhagyta a stadion
használatát a megkövetelt módosítások és kiegészítések elvégzése után. És itt tehetjük
hozzá, hogy a Sepsi OSK első részvétele az
európai kupákban egybeesik egy lényeges
szabálymódosítással: 55 év után eltörölték az
idegenbeli gólok megduplázását egyenlőség
esetén. Az UEFA szerint ezt az indokolta,
hogy már nem számít akkora hátránynak az
idegenbeli szereplés, mint a szabály bevezetése idejében, több okból is: a pályák közötti
lényeges különbségek eltűntek, az utazás kevésbé fárasztó, mint fél évszázaddal korábban, a biztonság lényegesen jobb, illetve a
játékvezetők képzettebek, kevésbé hajlamosak segíteni a hazai csapatot.

„Már az nagy dolog, hogy a Sepsi nevet kiejtették
az UEFA-székházban”

A Konferencia-liga-sorsolás eredményét kommentálva a klub sportigazgatója úgy vélte,
noha sokan favoritnak tartják a csapatot, ő 50-50%-os esélyt lát a továbbjutásra. Igaz,
hogy elvileg a Sepsi OSK-t alkotó játékosok képességei alapján jó esély van a sikerre, de
a nemzetközi tapasztalat hiánya nagy akadály lehet. Ugyanakkor kedvező dolognak vélte
Hadnagy Attila, hogy az első meccset idegenben játszhatják, mert a visszavágóra hazai
pályán már többet fognak tudni az ellenfélről.
Diószegi László klubtulajdonos széles mosollyal vette tudomásul a sorsolás eredményét.
„Már az is hatalmas dolog, hogy az UEFA székházában egyáltalán kiejtették a Sepsi OSK
nevét a sorsolás során” – mondta, majd hozzátette, hogy nem hiszik el neki, de már a sorsolás előtt Nagyszombatot akarta ellenfélnek. „Szlovákiában eljönnek a meccsre szurkolni
a dunaszerdahelyi barátaink (sz. megj.: a szlovákiai magyarság csapatának számító DAC
székhelye 25 kilométerre található Nagyszombattól), így szinte két mérkőzést játszhatunk
hazai pályán.”

Bálint Zsombor

Több játékossal hosszabbítottak a Sepsi OSK-nál, másoknak élő szerződésük van, így
a klub a következő futballistákat sorolta fel mint akik az új idényben is piros–fehérben
szerepelnek majd: Achahbar, Aganović, Fofana, Dimitrov, Fülöp István, Golofca, Eder,
Bogdan Mitrea, Niczuly, Ňinaj, Păun, Ștefănescu, Vașvari. Szintén a keret tagja marad
Tincu, Csiszér, Tamás Nándor és Dumitrescu, akik kevesebb lehetőséget kaptak, de amikor
mégis, hasznos csapattagnak bizonyultak. További maradók a kevésbé vagy egyáltalán
nem használtak közül Dragomir, Gedő, Vlad Mitrea, valamint a harmadik kapus, Szántó
Albert. Külön említést érdemel Dumiter esete, akit gyakorlatilag már eladott a klub 350
ezer euróért a FCSB-nek, ám a játékos úgy döntött, nem kíván olyan szeszélyes klubtulajdonossal dolgozni, mint Gigi Becali, így nem írta alá a szerződést. A Sepsinél pedig
visszafogadták a tékozló fiút...
Tizenhárom név van azon a listán, amely a különböző okokból távozókat tartalmazza:
Šafrankóért jó pénzt kapott a csapat, Bouhennától botránnyal váltak meg, Fülöp Lorándnak
és Petrilának lejárt a kölcsönszerződése. Florin Ștefan és Nouvier maguk kérték, hogy távozhassanak, míg Purece, Deljanidisz, Bajrović, Fernandez, Gál-Andrezly, Kovács Lóránt
és Rapp esetében a klub kezdeményezte a válást.
Helyettük egyelőre öt új játékos érkezett: a kapus posztra Began Călărași-tól, a középpályás BărbuX Craiováról, az északmacedón jobbszélső Askovszki Botoșani-ból, a bolgár
középcsatár Csuncsukov Clinceni-től, valamint a hátvéd Hugo Sousa az Astrától.

Marad a tíz csoport a 3. ligában,
új edző Nyárádtőn

Amit a járvány miatti kényszerintézkedésként vezettek be 2020 őszén
a labdarúgó 3. ligában, ti. hogy szétaprózták tíz csoportba – egyenként
tíz résztvevővel – a csapatokat, az új
idényben is megmarad. A klubok elsősorban azért szorgalmazták ezt a
megoldást, mert így lényegesen
csökkennek a kiszállási költségek,
nemigen vannak olyan távolságok,
amelyek szükségessé teszik, hogy
egy nappal korábban elutazzanak az
idegenbeli meccsekre. Ugyanakkor
tarthatatlan volt, hogy egy idény
mindössze 18 mérkőzésből álljon,
különösen, hogy a tesztelési költségek minimálisra csökkenthetők
azzal, hogy a beoltott játékosoknak
és stábtagoknak nem kell többé negatív tesztet felmutatniuk. Ezért a szövetség úgy döntött, hogy marad a 100
résztvevő tíz csoportban, de az odavissza alapszakasz után rájátszás következik.
A mezőny első négy helyezettje a
felső-, a többi hat az alsóházban folytatja. Ez már 24, illetve 28 mérkőzést

jelent az idényben, illetve az felsőház
első két helyezettje kétfordulós odavissza osztályozót is játszik a feljutásért.
Maros megyét továbbra is két csapat, a Nyárádtői Unirea 2018 és a
Szászrégeni Avântul képviseli, hacsak nem történik valami váratlan.
Óhatatlanul lesznek ugyanis megszűnő, visszalépő klubok, és ezeknek
a helyét be kívánja tölteni a szövetség, bár még nem született döntés
arról, hogy miként. Könnyen megtörténhet, hogy a 4. ligából való feljutásért szervezett osztályozón vesztes
csapatok közül hívnak meg egyeseket a harmadosztályba. Ez azonban
várhatóan csak a július 20-ai beiratkozási határidő lejárta után, augusztus közepe táján derül ki. A bajnoki
rajtot augusztus 28-ára tűzték ki. A
IX. csoportból indulásra jogosultak
az új idényben is a CSO Kudzsir, a
Szászrégeni Avântul, a Tordai Sticla
Arieşul, a Nyárádtői Unirea 2018, a
CS Vajdahunyad, a Gyulafehérvári
Unirea 1924, a Kolozsvári Sănătatea
és a CS Marosújvár. Mivel a közvetlen környéken sem 2. ligából kieső,

Maradók, távozók, érkezők

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

sem feljutó csapat nincs, várhatóan
más csoportokból kell egy-két csapatot áthozni, hogy teljes legyen a mezőny.
A két Maros megyei klub közül a
nyárádtői csapat az, amely nagyobb
ambíciókkal vág neki az új idénynek,
ehhez új edzőt szerződtetett. A kispadra leülő, Adrian Popot váltó Dan
Stupar a szerződés aláírását követően
bejelentette, hogy az első négy hely
egyikének a megszerzését, azaz a felsőházba jutást szeretné. „Tetszett a
lelkesedés és a bizalom abban, hogy
valami rendkívülit tudunk alkotni.
Minden attól függ, hogy milyen
munkát végzünk, hogyan kezeljük az
együtt töltött időt, hogy milyen keretet tud biztosítani a vezetőség, és milyen szinten támogatja a szakmai
stábot. Nyárádtőn megalapozott terveket és ambíciós embereket találtam” – nyilatkozta Stupar a klub
Facebook-oldalán. Az új edző elsősorban Arad és Temes megyében dolgozott korábban, de egy ideig az
időközben megszűnt marosvásárhelyi kiválósági központban is tevékenykedett.

Búzásbesenyő nyerte
a Székely kupát

Befejeződött a rendkívül rövidre fogott 2020–21-es idény a
helyi érdekű labdarúgásban. A 4. liga után a megyei labdarúgóegyesület megszervezte a Székely kupát is, amelyet szombaton
fejeztek be. A szerdai elődöntőket követően az ACS Marosvásárhely és a Búzásbesenyői ÎnfrăXirea kerültek a döntőbe, amelyet a radnóti Cornel Orza stadionban rendeztek. A döntőt
Búzásbesenyő nyerte, amely a szünetben 2-1-re vezetett, és 53-as sikerrel fejezte be a sorozatot.
A megyei labdarúgó-egyesületnek júliusig kell megneveznie
azt a csapatot, amely a megyét képviseli a Románia-kupa megyeközi szakaszán. Hogy ennek a kiválasztása hogyan történik,
erről az egyesület nem közölt részleteket. Az egyik lehetőség,
hogy a 4. liga bajnokát, a másik, hogy a Székely kupa győztesét
nevezik. Ha egyáltalán a pályán elért eredmény lesz a mérvadó.
Az új bajnoki idény szeptemberben rajtol, és a remények szerint
hagyományos módon játszanak le minden mérkőzést valamenynyi bajnoki szinten.

Eredményjelző

Labdarúgó Székely kupa (Maros megye):
* elődöntő: ACS Marosvásárhely – Mezőszengyeli Inter
2-1; Búzásbesenyői ÎnfrăXirea – Marosvásárhelyi Atletic 4-1
* döntő: ACS Marosvásárhely – Búzásbesenyői ÎnfrăXirea
3-5
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Kolozsvár visszahódította a bajnoki címet

Bálint Zsombor

Ötödik mérkőzésre is szükség
volt, hogy eldőljön, ki lesz a kosárlabda-bajnokság aranyérmese. Miután a Kolozsvári U-BT megnyerte
a hazai mérkőzéseit, a címvédő
Nagyvárad sem hagyta magát, és
egyenlíteni tudott két otthoni sikerrel. A mindent eldöntő találkozót a
Kolozsvár Arénában 4000 néző
előtt játszották. Olyan körülmények között, hogy csak a csarnok
50%-át foglalhatták el a szurkolók!
Méltó befejezése egy olyan szezonnak, amelyben nem élvezhették
a lelátók hangulatát a csapatok, az
alapszakaszt és a rájátszás elejét az
ürességtől kongó csarnokokban
rendezték, amelyekben a játékvezetők sípja szinte sikoltásként
hangzott a normalitás utáni vágy
jelzéseként.
Az ötödik meccsen szünetig kiegyensúlyozott volt a játék, és
noha az U-BT végig vezetett,
Nagyváradnak csupán egyenlítenie
sikerült két alkalommal, a második
játékrész előtti 39:37 izgalmas
folytatást ígért. A harmadik negyed
azonban a bajnokoké – mondják a
kosárlabdapályák szélén megőszült

szakemberek, a legtöbb meccs itt
dőlhet el. Ezúttal a bajnokságot is
ebben a negyedben biztosította be
magának Kolozsvár. 28-11-re
nyerte a negyedet, és a 19 pontos
hátrány az utolsó tíz percben már
behozhatatlannak bizonyult.
A kosárlabdaidény zárása gyakorlatilag Horia Păun elnök lemondásával egy időben zajlott a
sportági szövetséget sújtó botránysorozat végeként. Korábban Dan
Berceanu főtitkár is lemondott, az
ideiglenes elnöki tisztséget Adrian
Voinescu látja el. A lemondássorozat azzal van összefüggésben,
hogy a június 24-ére meghirdetett
közgyűlés napirendjéről jogi bonyodalmak miatt le kellett venni a
tisztújítást, és sokan bírálták a szövetség vezetőségét azok miatt a
hibák miatt, amelyek ehhez vezettek. A kosárlabda-szövetség egyébként évek óta arról „híres”, hogy
késve és hiányos, többféleképpen

értelmezhető szabályzatokat készít, azután pedig ezeket sem tartja
be. Marosvásárhelyi szempontból
jó példa erre a feljutási jog kapcsán
kialakult bizonytalanság és vita, illetve Șolopa eltiltása a döntő tornán.
És itt nem a büntetés jogossága
vagy annak mértéke a lényeg,
hanem az, hogy egy olyan testület
döntött erről, amely a szövetség
statútumában nem létezik, amelynek tagja volt például két rivális
csapat edzője. A fegyelmi bizottság, amely az egyetlen dönteni hivatott ezekben az ügyekben, össze
sem ült. Más szóval az eltiltás attól
lett effektív, hogy maga a csapat
nem játszatta a folytatásban, mert
nincs olyan szabály, amely megakadályozhatta volna ebben. Mindezek azt mutatják, hogy régóta
esedékes a rendteremtés a bukaresti Basarabia sugárút 39. szám
alatt székelő szövetségben.

Eredményjelző

Kosárlabda Nemzeti Liga, döntő sorozat:
* Nagyváradi CSM – Kolozsvári U-BT 75:71 és 64:60 (2-2)
* Kolozsvári U-BT – Nagyváradi CSM 86:67 (3-2)

Csizmadia Csaba
a Marosvásárhelyi TVR-ben

9

Június 28-án, hétfőn 17.05-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után
című sportműsorának meghívottja Csizmadia Csaba. A marosszentgyörgyi származású, többek között a Ferencvárosnál, Székesfehérváron, Budafokon megfordult tizenkétszeres volt magyar labdarúgó-válogatottal,
jelenlegi edzővel Szucher Ervin a látványosan fejlődő anyaországi futballról beszélget.

Bronzérmes a Romgaz-Elektromaros
a Bajnokok Ligájában

Bronzérmet szerzett a Marosvásárhelyi Romgaz-Elektromaros női
tekecsapata a Bajnokok Ligája
2019-2020-as kiadásának egy évvel
elhalasztott döntőjén. Az eredeti kiírás szerint a négyes döntőt 2020
áprilisában a szerbiai Apatinban
rendezték volna, azonban a járvány
felülírta az elképzeléseket. A döntőt
többször elhalasztották, és a helyszínét áthelyezték a németországi
Bambergbe, az egyik részt vevő
csapat otthonába. Sajnos a négyes
döntőt ezúttal sem sikerült gondok
nélkül megszervezni, az egyik csapat, a cseh Slovan Rošice nem jelent meg Bambergben. Ezt az
elődöntőbeli ellenfele, a horvát
Mlaka Rijeka használta ki, amely
játék nélkül jutott a döntőbe, pontosabban az elődöntő helyett egy
bambergi válogatott ellen játszott
barátságos találkozót.
Az egyetlen elődöntőben papírforma-eredmény született, a toronymagas esélyes Victoria Bamberg
legyőzte a marosvásárhelyi csapatot, amelyben nem szerepelt a BL
első két körében igen lényeges sze-

repet játszó Sáfrány Anita. Igaz,
vele is nehezen lehetett volna legyőzni a házigazdákat, akiknek
négy játékosuk is 600 fa fölött teljesített. A marosvásárhelyi együttesből a veteránnak számító Duka
Tilda tudta felvenni velük a versenyt 616 fával, és az egyetlen volt,
aki jobbnak bizonyult közvetlen ellenfelénél. A többiek, Monica Dan
kivételével, a fiatalabb generáció
képviselői, akik először játszottak
ezen a szinten, és ez az egyéni teljesítményen is meglátszott. Jó átlagos eredményeket értek el, ám nem
sikerült a legjobbjukat túlszárnyalni.
Ezzel az amúgy bekalkulált vereséggel véget is ért a Romgaz-Elektromaros szereplése, noha lapzárta
után még pályára lépett egy barátságos találkozón egy helyi válogatott ellen. Most nem sikerült
meccset nyernie, de a bronzérem kiváló eredmény, hisz ez a négyes
döntőbe jutás következménye. Csupán arra lettünk volna kíváncsiak,
hogy mi lett volna a Rijeka elleni
mérkőzés eredménye...

Jegyzőkönyv

Fotó: Az U-BT közösségi oldala

Május 22-én, szombaton délelőtt 10 és este 8 óra között a
koronkai műfüves labdarúgópályán Teqball Day néven
teqballnapot szervezett az
idén megalakult MindJó Baráti Társaság Sportklub, amelyen
az
érdeklődők
megismerhették és kipróbálhatták a hajlított felületű asztalon folyó labdajátékot és
annak szabályait. A magyar
fejlesztésű teqball egyre nagyobb népszerűségnek örvend térségünkben: nemrég
Marosvásárhelyen rendezték
az országos sorozat (challenge) második állomását.

Teqballnapot tartott a MindJó Baráti Társaság

Czimbalmos Ferenc Attila

A mostani rendezvényről így
összegezett ifj. Csutor András
(Tomi), a MindJó Baráti Társaság
SK alelnöke: „A teqballról sokan
nem hallottak, de érdekesnek vélik,
így itt kipróbálhatták ezt a dinamikus játékot. Ugyanakkor a rendezvényen
jelen
voltak
a
Marosvásárhelyi Transilvania Teqball Team csapat vezetői és játékosai is, akik közül néhányan
bemutatták a játékot. Örvendünk,
hogy nagy volt érdeklődés a sportág
iránt, sokan kipróbálhatták a
teqballasztalokat, a labdát, megismerkedhettek a szép és érdekes
sportág szabályaival.”
Azt is tudni kell, hogy alakulóban van a hazai föderáció, de már
most is teqballsorozatokat (chal-

Bajnokok Ligája, elődöntő: Victoria Bamberg – Marosvásárhelyi Romgaz-Elektromaros 7-1 (18-6, 3621-3402)
Eintracht Sportpark, Bamberg. Vezette: Marcel Volk (német).
Melissa Stark – Szabó Júlia Emese 1-0 (3-1, 601-557)
Sina Beisser – Maria Ciobanu 1-0 (4-0, 598-526)
Klara Sedlar – Seres Bernadett 1-0 (4-0, 616-556)
Corinna Kastner (Anne Tonat) – Duka Tilda 0-1 (1-3, 574-616)
Alina Dollheimer – Fekete Réka 1-0 (3-1, 630-584)
Ines Maričić – Monica Dan (Jánosi-Halmágyi Kriszta) 1-0 (3-1, 602-563)

lenge) szerveznek, amelyeken
sportklubok és magánszemélyek is
részt vesznek. Évente négy ilyen
rendezvény van, majd pontozás
alapján kerülhetnek fel a játékosok
a válogatottba. Mi több, arról is szó
van, hogy a teqball pár éven belül
olimpiai sportág lehet.
„A 2017-ben megálmodott és
2021-ben megalakult MindJó Baráti Társaság SK-ban jelenleg a teqballt promováljuk, de kispályás
csapatunk is van, amely a víkendtelepi 7+1-es bajnokságban szerepel,
és különböző tornákon, kuparendezvényeken is részt veszünk.
Őszire megszerveznénk az immár
hagyománnyá alakult MindJó
Kupát, ami, ahogy kinéz, a túlje-

lentkezés miatt idén kétnaposra
bővül, több mint 16 csapattal fiatal
és old boys ágon.
Azt is tervezzük, hogy a hazai
teqball-föderáció támogatásával havonta egy amatőr teqballtornát szervezzünk a sportklubunkon belül,
ami azt jelentené, hogy fellendülhet
egy új sportág városunkban” – zárta
gondolatát ifj. Csutor András.
A MindJó Baráti Társaság elnöke, Székely Szilárd a teqball fontosabb szabályait ismertette. „A
teqball – amely fizikai kontaktus
nélküli sport, hiszen az ellenfél és
asztal érintése sem engedélyezett –
a labdarúgás és az asztalitenisz elemeinek kombinálásával kialakított
sportág, ívelt asztalon játsszák. A

Fotó: MindJó Baráti Társaság

játékosok – akik egyéniben és párosban is mérkőzhetnek – a karok és
a kezek kivételével a test bármely
részével hozzáérhetnek az 5-ös méretű futball-labdához. Egyesben két,
párosban négy játékos játszhatja.
Egy teqballmérkőzés két nyert
játszmáig tart, egy játszma megnyeréséhez 12 pontot kell elérni, 11-11
esetén a következő pont döntő, de
döntő szett esetén két pont különbséggel lehet megnyerni a szettet. A
játékosoknak két lehetőségük van a
sikeres adogatás végrehajtására, a
játékosok vagy csapatok minden
négy pont után adogatást cserélnek.
Nem szabad ugyanazzal a testrészszel érinteni a labdát kétszer egymás után, és ugyanazzal a

testrésszel átadni a labdát kétszer
egymás után, sőt nem szabad hozzáérni az asztalhoz és az ellenfélhez
sem a játék során. Minden teqballozó vagy csapat maximum háromszor érhet a labdába bármely
testrésszel – a karok és kezek kivételével –, mielőtt visszajuttatná azt
az ellenfél térfelére. Azt is tudni
kell, hogy csusza (amikor az asztal
élét éri a labda) esetén meg kell ismételni a labdamenetet, ha a labda a
földre pattan a csuszát követően.”
Hozzátette: már 2017-ben, amikor
megálmodták a MindJó Sportklubot,
nagyon megtetszett nekik a teqball,
habár akkor még szinte ismeretlen
fogalom volt felénk. „Már akkor terveztük, hogy teqballasztalokat vásárolunk, bár nem gondoltuk, hogy
nálunk is így fellendülhet ez a
sportág, most pedig újabb asztalok
beszerzését tervezzük. Egyelőre egy
van, amelyet kibérelhet bárki a koronkai műfüves labdarúgópályánál,
akár Facebookon is, ahol fel vannak
tüntetve az árak: alkalmanként egy
óra 60 lejbe kerül, ha rendszeresen
ki akarják bérelni, 40 lejt kell fizetni.
Szabad helyek itt a két pályán inkább
hétvégeken vannak, mivel hétközben kispályás focicsapatok bérelik,
de mivel az asztalunk mobil, akár ki
is lehet szállítani egy adott helyszínre. Sportklubunk keretében itt
lehet teqballozni, saját helyiséget is
tervezünk. Az egyesületünkben gyerekeknek szeretnénk szervezni teqballedzéseket, ami sokat segít majd
a lábtechnikánál” – mondta Székely
Szilárd.
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Brexit

Átalakultak az erőviszonyok az EU-ban

2016. június 23-án döntöttek a kilépésről
az Egyesült Királyság választói. Az öt évvel
ezelőtti szavazás megváltoztatta az Egyesült Királyságot és Európát is.

Mózes Edith

Az öt évvel ezelőtti brexit-népszavazás óta átalakultak az erőviszonyok az Európai Unióban. A
brüsszeli politikára azért nem volt végzetes a britek
kilépése, mert ők korábban is félig kívülállók voltak. „Nagyon sok ország, kis és közepes méretűek
is elveszítették, ha nem is a példaképüket, de a kedvenc unión belüli partnerüket, ami a gazdasági
együttműködést, illetve a kereskedelmet illeti. Itt
természetesen Hollandiáról, az északi országokról
és Közép-Európáról van szó. Nekik át kellett gondolniuk az uniós álláspontjukat, a kapcsolatukat
Berlinnel, Párizzsal és Brüsszellel” – mondta Eric
Maurice elemző.
Az Egyesült Királyság lényegében már
a népszavazás előtt is csak félig volt tag
Az Egyesült Királyság az unión belül próbálta
ellensúlyozni a német–francia tengelyt. A szigetország hivatalosan 2020 januárjában távozott, azóta
a szabadkereskedelmet leginkább Hollandia képviselte, az EU-szkeptikus tábort pedig többnyire Magyarország és Lengyelország erősíti.
„Az Egyesült Királyság már a népszavazás előtt
is csak félig volt tag lényegében. Így tulajdonképpen az addigi nagy válságok, mint az EU-zóna krí-

zise, vagy a migrációs válság sem érintette őket túlságosan, ahogy a schengeni övezetbe és az eurózónába se léptek be. Vagyis az ilyen ügyekről szóló
vitákban vagy nem vettek részt, vagy a partvonalról
figyelték azokat” – mondta Jennifer Rankin, a Guardian tudósítója.
Az Európai Uniónak újabb kilépéstől egyelőre
nem kell tartania, de a szervezet erőviszonyai is átalakulóban vannak a brexit óta.
A halkereskedők a brexit vesztesei
A brexit után több mint négyszáz cég költözött el
Nagy-Britanniából, ezzel több ezer milliárd fontot
kihelyezve különböző európai uniós nagyvárosokba.
– A brexitet a vállalkozások és az emberek is
megérezték, bár a hatást nehéz megkülönböztetni
a járvány okozta hatástól – mondta az Euronews
tudósítója, Luke Hanrahan.
– London híres halpiacán, a hatszáz éves múltra
visszatekintő Billingsgate-en hajnali 4-kor kezdődik az élet. Itt minden normálisnak tűnik, de ha jobban megnézzük, látszik, hogy a brexit negatívan
érintette az itt működő családi vállalkozásokat.
Egy halkereskedő szerint korábban Észak-Írországból hozták az angolnákat, de idén ez az első
hét, hogy érkezett angolnaszállítmány, ráadásul
rengeteg a vele járó papírmunka. Egy másik halkereskedő arról beszélt, hogy a beszerzési árak emelkedtek, és kevesebb hal érkezik, főleg Skóciából.
Ugyanakkor minden drágább lett.
Forrás: Euronews

A hatszáz éves múltra visszatekintő Billingsgate halpiac

A nyári fesztiválok sorában (1.)

2050-re klímasemleges EU

Jóváhagyta az EP a klímarendeletet
Az új uniós klímarendelet 40 helyett legalább 55 százalékos kibocsátáscsökkentést ír elő. Az új
karbonelnyelőknek köszönhetően ez az érték akár 57 százalékra is emelkedhet.

Mózes Edith

lalását. Ez az úgynevezett „széndioxidbüdzsé” lesz a felülvizsgált 2040-es
cél meghatározásának egyik fontos
eleme.
A Bizottság 2023. szeptember 30-ig,
utána pedig ötévente felméri, hogy
mennyit haladtak az uniós tagállamok
a 2050-es klímasemlegesség felé, és
áttekinti az ezt célzó nemzeti intézkedéseket.
Európai tudományos tanácsadó
testület felállítása
Mivel a jó döntésekhez független tudományos információkra van szükség,
ezért a Parlament javaslata alapján felállítanak egy, az éghajlatváltozással
foglalkozó európai tudományos
tanácsadó testületet. A testület nyomon
követi az eseményeket és felméri,
hogy jó úton jár-e az európai szakpolitika.
Jytte Guteland (S&D, Svédország)
jelentéstevő:
– A Bizottsággal való egyezség nyomán legalább 55, de inkább 57 százalékban határoztuk meg a 2030-ig
elérendő nettó kibocsátáscsökkentési
célt. Én ugyan még messzebb mentem
volna, de tudományon alapuló, jó megállapodás született, amelynek nagy hatása lesz. Az uniónak a következő
évtizedben nagyobb mértékben kell
csökkentenie a károsanyag-kibocsátását, mint az ezt megelőző három évtizedben együttvéve. Olyan új és bátor
célértékeket tűztünk ki, amelyek más
országokat is markánsabb fellépésre
sarkallhatnak” – mondta.
A megállapodást rövidesen a tagállami szakminiszterekből álló Tanács is
jóváhagyja. A rendelet az Európai
Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 20. napon életbe lép.
2021. július 14-én a Bizottság egy sor
javaslatot terjeszt be az ambiciózusabb
2030-as cél eléréséhez.

A Parlament 442 szavazattal, 203 ellenszavazat és 51 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a klímarendeletet, amelyről áprilisban született megállapodás
az uniós intézmények között. A megállapodásban a 2050-re kitűzött uniós
klímasemlegesség (amikor egyensúly
van a kibocsátott szén-dioxid, illetve a
légkörből kivont, és szénelnyelőkben
tárolt szén-dioxid mennyisége között)
már mint kötelező cél szerepel, túl az
európai zöldmegállapodásban vállalt
politikai elkötelezettségen. A rendelet
jogi kiszámíthatóságot biztosít az átmeneti időszakra az európai polgárok
és vállalatok számára. 2050 után az
unió arra törekszik, hogy kevesebb
szén-dioxidot bocsásson ki, mint
amennyit kivon a légkörből.
Az unióban 2030-ig az 1990-es
szinthez képest legalább 55 százalékkal csökkenteni kell az üvegházhatású
gázok kibocsátását (ez az érték korábban 40 százalék volt). A Bizottság
emellett a mezőgazdaságra és erdőgazdálkodásra vonatkozó, hamarosan bemutatandó javaslatában növelné a
szénelnyelés mértékét, és ezáltal gyakorlatilag 57 százalékra emeli a 2030as csökkentési célt.
A 2040-es cél az üvegházhatású gázok
mennyiségétől függ
A Bizottságnak legfeljebb hat hónappal a párizsi megállapodásban
2023-ra kiírt globális felülvizsgálat
után elő kell állnia a 2040-es célkitűzési javaslattal. A Bizottság meghatározza majd, hogy legfeljebb mennyi
üvegházhatású gázt bocsáthat ki az
Forrás: az Európai Parlament Maunió 2050-ig anélkül, hogy veszélyeztetné a megállapodásban rögzített vál- gyarországi Kapcsolattartó Irodája

A Hagyományok Háza magyarországi programjai

A vészterhes időszak után a
Hagyományok Házában is a
nyári programszervezések kerültek reflektorfénybe. A belföldi
eseménynaptárban
minden hagyománytisztelő
megtalálhatja a kedvére való
tartalmas szórakozást.

A pandémia időszakában a Hagyományok Házában is elmaradtak
az évek során népszerűvé vált programok, így a nyári találkozók különösen nagy jelentőséget kapnak.
Az egyik legrangosabb eseménynek a Művészetek Völgye Fesztivál
ígérkezik, a találkozót idén harmincadik alkalommal rendezik meg. A
Hagyományok Háza együttműködése a Művészetek Völgyével
2015-re tekint vissza, amikor először nyitották meg az azóta nagyon
népszerűvé vált FolkUdvart, ahol az
idei vezérmotívum a „nőiség”, így
a fellépők java része is a szebbik
nem soraiból kerül ki. Az Udvar
egész nap változatos programot
kínál minden korosztálynak, lesz
idén is tánc- és énektanítás, szabadegyetem Rosonczy-Kovács Mihálylyal és Sándor Ildikóval, praktikák
a néphagyományban, kézműveskedés, népmese és természetesen soksok jó koncert és táncház, éjjel
pedig még közös karikázó is. A közreműködők, fellépők között megtaláljuk többek közt Petrás Máriát,
Kocsis Enikőt, erdélyi mestereket
és olyan kiváló énekeseket, mint
például Bognár Szilviát, Lakatos

Mónikát vagy Majorosi Mariannát.
Idén új helyszínnel is jelentkezik a
húszéves intézmény, a Hagyományok Háza Játéktérben kosaras körhinta, természetes anyagokból
készült népi ügyességi játékok várják a kicsiket és nagyokat.
A Hagyományok Háza szintén új
helyszínt avat a Balaton-felvidéki
KŐFESZT műsorfolyamában augusztus 5–7. között. A fesztiválközpontot Kővágóörsön nyitják meg, a
Hagyományok Háza Köveskálon
egy iskolaudvarban rendezi meg a
máshol már bevált fokudvarprogramokat. Ismert, hogy sok művész és
alkotó él e vidéken, közülük többekkel, például Navratil Andreával,
Paár Julcsival és Fábián Évával találkozhat a közönség.
A tradicionális villányi Ördögkatlan Fesztivál augusztus elején öt
helyszínen folytatódik. A Hagyományok Háza a helyi németség
egyik legszebb településén, Villánykövesden kapott feladatot. A találkozó idei hívószava a „népviselet
korunkban”, így az intézmény a nagyon népszerű „kis fekete” projektjét is népszerűsítheti a helyszínen.
A jelenlevők saját maguk készíthetik el a kedvükre való ruhakiegészítőket, a vállalkozóbb hölgyek pedig
a nekik tetsző viseleteket magukra
ölthetik. A Teleki Ligetben gyermekprogramok várják napközben a
legkisebbeket, az estéket színvonalas koncertek teszik vonzóvá.
A balatonfüredi önkormányzat és

a Hagyományok Háza – az Anna-bál
kísérőprogramjaként – idén kilencedik alkalommal tartja meg július 27–
28-án
a
balatonfüredi
prímásversenyt. Ebben az évben a
klasszikus cigányzenei hagyományt
folytató hegedűsök jelentkezését
várják, a megmérettetésben újdonságnak számít az ifjúsági kategória.
A legjobb produkciókból és a meg-

hívott előadók műsorszámaiból szerkesztett gálakoncertet a Gyógy téren
felállított nagyszínpadon rendezik.
Nem hiányozhatnak a Hagyományok Háza programjai a legnagyobb országos népművészeti
fesztiválról, a Mesterségek Ünnepéről sem, amelyet minden évben az
államalapítás ünnepe köré szerveznek a Budai Várban.

A nyár zárásaként, szeptember 4én a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum ad otthont a Kárpát-medencei
táncházzenészek találkozójának. Az
egész napos vigalomban négy portán tizenkét zenekar áll színpadra,
énektanítás, „összemuzsikálás”,
szakmai fórum és népművészeti
vásár teszi változatossá az együttlétet.
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Buszmegállóban találták meg a brit hadihajó
fekete-tengeri útjának kockázatelemzését

Egy angliai buszmegállóban
találták meg a brit királyi haditengerészet Defender nevű
rombolójának fekete-tengeri
útjáról készült előzetes kockázatelemzést. A megtaláló a
más bizalmas katonai dokumentumokat is tartalmazó,
eső áztatta iratköteget a BBC
brit közszolgálati médiatársaságnak adta át.

A BBC vasárnapi beszámolója
szerint a délkelet-angliai Kent megyében megtalált dokumentumok
egy részében a brit védelmi minisztérium illetékesei forgatókönyveket vázoltak fel arra, hogy az
orosz fél részéről milyen reakció
várható, ha a brit hadihajó a Krímfélsziget közelében halad el, és a
forgatókönyvek egyike agresszív
orosz válaszlépésekkel számol.
A Defender szerdán – a brit védelmi minisztérium akkori bejelentése szerint – rutinjellegű
áthaladást hajtott végre az ukrajnai
Odesszából Georgia felé a Feketetengeren. A tárca szerint a hadihajó
nemzetközileg elismert forgalomelkülönítő folyosón haladt,
amelyet még aznap biztonsággal el
is hagyott.
Nem sokkal a londoni bejelentés
előtt az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az orosz parti
őrség egy hajója két figyelmeztető
lövést adott le a Defender felé, miután a brit romboló három kilométernyire behatolt az orosz területi
vizekre a Fekete-tenger északnyugati térségében.

A moszkvai bejelentés szerint a
műveletben egy Szu-24M típusú
orosz katonai repülőgép is részt
vett, amely ugyancsak figyelmeztetésként négy bombát vetett a tengerbe a Defender nyomvonalában.
A londoni védelmi minisztérium
az orosz tájékoztatásra reagálásában közölte ugyanakkor, hogy a
Defenderre senki nem adott le figyelmeztető lövést, az orosz fél tüzérségi gyakorlatot tartott a
Fekete-tengeren, és erre előzetesen
fel is hívta a térségben hajózók figyelmét.
A tárca közölte: nem észlelte azt
sem, hogy a brit hadihajó nyomvonalában bombákat dobtak volna le.
Ben Wallace brit védelmi miniszter személyes nyilatkozatban is
cáfolta az incidensről szóló orosz
beszámolókat.
Wallace közleménye szerint a
Defendert rutinjellegű módon
orosz hajók kísérték, és az orosz fél
tudatta a brit hajóval, hogy tágabb
környezetében kiképzési célú gyakorlat folyik.
A Defender fedélzetén tartózkodó BBC-tudósító ugyanakkor
arról számolt be, hogy az incidens
idején legalább húsz orosz katonai
repülőgép húzott át kis magasságban a brit hadihajó felett, és az
orosz fél folyamatosan, egyre fenyegetőbb, fegyverhasználatot is
kilátásba helyező rádióüzenetekben követelte, hogy a hajó hagyja
el az orosz területi vizeket.
A Defender az incidens idején
19 kilométerre volt az Oroszország

által Ukrajnától elcsatolt Krím-félsziget partjaitól.
Boris Johnson brit miniszterelnök a történtek másnapján kijelentette: London továbbra sem ismeri
el a Krím-félsziget elcsatolását Ukrajnától, és álláspontja szerint a brit
hadihajó ukrán területi vizeken haladt. A BBC vasárnapi beszámolója szerint a Kentben megtalált
bizalmas dokumentumokból kitűnik, hogy a brit védelmi minisztérium magas beosztású illetékesei
még hétfőn, az incidens előtt két
nappal is azt találgatták, hogy
Oroszország miként reagál, ha a
Defender a Krím-félsziget közelében halad el.
Az iratok tanúsága szerint a
tárca fontolóra vett a Defender számára egy alternatív útvonalat is,
amely jóval a vitatott hovatartozású területi vizeken kívül vezetett
volna, és ebben az esetben elkerülhető lett volna a konfrontáció.
A minisztériumi elemzők szerint
azonban ezt Oroszország úgy értelmezhette volna, hogy a britek
„megijedtek és elszaladtak”, emellett Moszkva arra a következtetésre
is juthatott volna, hogy London elfogadta Oroszország igényét a
Krím körüli területi vizekre.
A brit védelmi minisztérium
szóvivője a BBC megkeresésére
csak annyit közölt vasárnap, hogy
egy alkalmazott bejelentette bizonyos bizalmas védelmi dokumentumok eltűnését, de „nem lenne
helyénvaló”, ha a tárca további
kommentárt fűzne az ügyhöz.
(MTI)

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

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12172-I)
VÁSÁROLUNK
bakelitlemezeket.
(12194)

új
Tel.

és
használt
0740-280-126.

MINDENFÉLE

ENGEDÉLYEZETT
cég
vállal
tetőkészítést
bármilyen
anyagból,
mindenféle
kisebb
javítást,
cserépforgatást, ácsmunkát, festést,
vakolást, bádogosmunkát, régi épület
lebontását, szigetelést. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0736-270-341. (11688)

VÁLLALOK tetőjavítást, ácsmunkát,
tetőfedést bármilyen cserepes lemezzel,
szigetelést, festést. Tel. 0720-680-854.
(12133)

MEGEMLÉKEZÉS

Halálának harmadik évfordulóján
emlékezünk
id.
BÁLINT LAJOSRA, a jó
édesapára, apósra, nagytatára, dédtatára. Szerettei.
(v.-I)
Fájó
szívvel
emlékezünk
június 28-án VASS JÁNOSRA
(Öcsi)
halálának
első
évfordulóján. Emlékét őrzik
szerettei. (12286-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Fotó: Wikipédia

ATIMKOPÉKSÉGSZEMÉLYZETETalkalmaz. 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)
MAROSVÁSÁRHELYICÉGHOLLANDIAIMUNKAPONTRA alkalmaz ASZTALOSOKAT, ÁCSOKAT. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. Tel. 0762-986-532. (22703-I)

AGEDEONRICHTERROMÂNIART.alkalmaz GÉPLAKATOST, KAZÁNFŰTŐT (gőzkazánhoz),
valamint ELEKTROMECHANIKUST. Az önéletrajzokat a cég székhelyén, Marosvásárhelyen, a Cuza Vodă
utca 99-105. szám alatt lehet benyújtani, vagy a cariere@gedeon-richter.ro e-mail-címre elküldeni. Bővebb
felvilágosítás a 0265/201-229-es telefonszámon. (65735-I)

ASALUBRISWASTEMANAGEMENT,

akerelőszentpálibiológiaiésmechanikaihulladékkezelőállomásengedélyezettüzemeltetője
felhívja
amarosvásárhelyiéskörnyéki(2-esövezet),valamintaszászrégeni(4-esövezet)szilárdtelepülésihulladékotösszegyűjtőcégekésterületiközigazgatásiegységek(UAT)
figyelmét,hogyátvesziazösszeselfogadottkezelendő/hasznosítandótelepülésihulladékot.(65730)
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)

Szemünkben
könnyel,
szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk a drága jó
gyermekre,
testvérre,
jó
rokonra
és
barátra,
az
ákosfalvi NAGY ATTILÁRA
halálának 2. évfordulóján.
Amíg élt, szerettük, amíg
élünk,
siratjuk.
Örökké
bánatos
szülei,
testvére,
Zsuzsa és családja, valamint
szerető rokonai. Nyugodj
békében, drága lélek! (12275)
Az élet csendesen megy
tovább, de a szép emléke
elkísér egy életen át.
Szeretettel emlékezünk TÓTH
JÁNOSRA halálának ötödik
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (12310-I)

11

Tudjuk, hogy nem jöhet,
mégis egyre várjuk. Enyhíti
hiányát, ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
hogy
egyszer
mi
is
elmegyünk, ahol Ő van, oda.
Az élet múlik, de akit
szeretünk, arra életünk végéig
könnyes
szemmel
emlékezünk.
Fájó
szívvel
emlékezünk
VARGYAS VILMÁRA szül.
Jantovics
halálának
2.
évfordulóján. Emlékét őrzi
férje,
lánya,
unokái,
dédunokái,
testvérei
családjukkal együtt. Emléke
legyen áldott! (12318)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa és nagytata,
CENGHER TEODOR
86 éves korában csendesen
megpihent. Temetése hétfőn, június 28-án 14 órakor lesz a
meggyesfalvi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)

„… Az Úr közel!” (Fil. 4.5)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
mádi PAPPSZÁSZ KÁROLYNÉ
magyargyerőmonostori
KABÓS ANNA
életének 96. évében, özvegységének 27. évében 2021. június
25-én megtért Teremtő Urához.
Drága halottunk temetése 2021.
június 28-án du. 3 órakor lesz a
Jeddi úti temető ravatalozójából,
római katolikus szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönet mindazoknak, akik
drága halottunk, HŐGYES MÁRIA
(szül. Peres) temetésén részt
vettek. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A gyászoló
család. (12317-I)

„Küzdöttem, de tovább már nem
lehet, átölel a csend és a
szeretet. ”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a
szeretett
férj,
édesapa,
nagyapa, dédnagytata, a nyomáti
születésű
KOVÁCS ALBERT
marosszentgyörgyi lakos
életének 87. évében, hosszas, de
türelemmel viselt szenvedés
után megszűnt élni. Temetése
június 28-án lesz a katolikus
cinteremből, unitárius szertartás
szerint, 14 órától, az unitárius
temetőben.
Szívünkben emléke örökké élni fog!
Bánatos felesége, leánya, 2 unokája, 2 unokaveje és a 3 dédunoka.
Két kezed munkáját mindenhol látjuk, áldott, szép emléked
szívünkbe zárjuk!
A gyászoló család. (-I)
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25. nemzetközi borverseny Balavásáron

AKis-KüküllőMentiSzőlészetiTársulásésaKis-KüküllőBorlovagrendjúlius6–10.közötta25.
hagyományosnemzetköziborversenytszervezimegBalavásáron,aRomantikvendéglőben.
Egyminta3db0,7l-esfelcímkézettpalackborbóláll.Acímkénfelkelltüntetniajeligét,aborfajtáját,évjáratátésszármazásihelyét.Egymintabenevezésidíja20lej.
A program a következő:
–július6-án9és18óraközött,illetvejúlius7-én9és15óraközöttabormintákbegyűjtése,
utánanemfogadunkbormintákat
–július7-én15–20óraközöttaborokbesorolása
–július8-án10órátólaborokelbírálása
–július10-én10órátólértékelés,díjazás,díszebéd
Azebédjegyeket–65lej/fő–avendéglőrecepciójánlehetmegvásárolni.Ajárványügyihelyzetre
valótekintettelszombaton,július10-énavendéglőzárthelyiségébecsakajárványügyiszabályokban
előírtigazolásokkallehetbelépni.
Bővebbfelvilágosítása0722-148-210,0723-227-369,0745-358-548-astelefonszámokon.
Aszervezőbizottság

„Ajóltájékozottfogyasztóútmutatója”:
AzElectricaFurnizaremegmagyarázza
ajúlius1-jétőlérvényesvillamosenergia-árakat,
valamintazt,hogyanvédiezentúlisügyfeleit

• Tekintettel arra, hogy 2021. július 1-jén az ANRE 5/2021-es számú
rendeletében foglalt ajánlások alapján a villamosenergia-szolgáltatók
által nyújtott kereskedelmi kedvezmény alkalmazási időszaka lejár, az
Electrica Furnizare bejelenti, hogy 2021.08.31-ig kedvezményt biztosít
minden olyan ügyfelének, aki a versenypiacról választ terméket. A
2021.07.01–08.31-e közötti időszakban biztosított árkedvezmény megegyezik az univerzális szolgáltatás ára és az Electrica Furnizare legalacsonyabb szabadpiaci ajánlata, a „Stabil 30” ára közötti különbséggel.
Az árkedvezményt július 1-jétől biztosítjuk. Ha élvezni szeretné ezt az
árkedvezményt, az ügyfélnek csak annyit kell tennie, hogy a fent említett időszakban bármikor kifejezze érdeklődését egy, az Electrica Furnizare versenypiaci portfóliójából származó ajánlat iránt.
• A 2021. július 1-jétől alkalmazott villamosenergia-árról szóló nyilvános vitára való tekintettel az Electrica Furnizare rámutat, hogy a háztartási fogyasztók számára a villamosenergia-ellátás árai jelenleg a
szabad energiapiac feltételei szerint alakulnak, és azok kialakításához
elsősorban az az ár járul hozzá, amelyen az energiát a termelők által
szabadon meghatározott nagykereskedelmi piacon a beszállítók megvásárolják.
• A számla összegét az áram mint árucikk (a számla összegének
mintegy 47%-a), valamint a hozzáadott szabályozott szállítási szolgáltatási, rendszerszolgáltatási, forgalmazási szolgáltatási árak, a zöldtanúsítványok ellenértéke, a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez
való hozzájárulás, a héa és a jövedéki adó (a számla összegének mintegy 53%-a) adják. A számla a végfelhasználó hálózati zónában elfoglalt helyétől is függ, például a szolgáltatások biztosításához
elengedhetetlen költségekkel és beruházásokkal közvetlenül arányos
árakat területi szinten az ANRE hagyja jóvá.
• A fogyasztóknak továbbra is számos mód áll rendelkezésére, hogy
a szabadpiacon szerződést kössenek:
1.Postaiszerződéskötésegészenjúnius30-áig: az ügyfeleknek
tudniuk kell, hogy a továbbiakban elegendő egyetlen ajánlatválasztási
formanyomtatványt beküldeniuk, amelyben kiválasztottak egy szabadpiaci ajánlatot. Amennyiben egy ügyfél több mint egy ajánlatválasztási
formanyomtatványt tölt ki és küld be, akkor az általa beküldött első
formanyomtatványt vesszük figyelembe. A villamosenergia-piac liberalizálása rendkívül nagyszámú szerződéskötési kéréssel jár, amelyeket
a beérkezésük sorrendjében áll módunkban kezelni, ügyfeleinknek
azonban fontos tudniuk, hogy az ajánlatválasztási formanyomtatvány
beküldési időszakának megfelelő szerződéskötési ár a formanyomtatvány feldolgozásának időpontjától függetlenül változatlan marad. Az
ajánlatválasztási formanyomtatvány magában foglalja a legalacsonyabb árú versenypiaci árat („Stabil 30”), az „Electrica 3in1” versenypiaci ajánlatot (amely magában foglal biztosítási ellátásokat is),
valamint az Univerzális Szolgáltatás ajánlatot, így ügyfeleink a szabadpiaci ajánlatok ki nem választása esetén alkalmazandó árról is tájékoztatást kapnak.
2.Szerződésaláírásaazügyfélszolgálatiközpontban: ügyfeleink
ellátogathatnak ügyfélszolgálati központjainkba (ezek listája a
https://www.electricafurnizare.ro weboldalon található), ahol az Electrica Furnizare egy képviselője segít nekik a szerződéskötésben.
3.Onlineszerződéskötés: az ügyfeleink beindítják a szerződéskötés
folyamatát a cég weboldalán (https://www.electricafurnizare.ro/contract-online/?prod=ee), amelynek első lépése az „Új ügyfél vagyok”
vagy „Meglévő ügyfél vagyok” lehetőségek egyikének kipipálása, az
ezt követő folyamat pedig a kért dokumentáció szintjén tükrözi a két
ügyfélkategória sajátosságait. Saját ügyfeleink rendelkezésére bocsátottunk egy egyszerűsített szerződéskötési folyamatot, amelynek keretében csupán egy hivatalos dokumentumot, név szerint a személyi
igazolványukat kell bemutatniuk, valamint az ügyfélszámukra és a fogyasztás helyére vonatkozó adatokat kell megadniuk. Azon fogyasztók
számára, akik az Electrica Furnizare portfóliójának részesei szeretnének lenni, a szintén egyszerűsített szerződéskötési folyamat a személyi
igazolványt, az áramellátásra vonatkozó helyiség hivatalos tulajdoni
okiratát (illetve eskü alatt tett nyilatkozatot kell aláírni), valamint az
utolsó közműszámlát kell bemutatni.
• Amennyiben egy, a cég portfóliójához tartozó ügyfél nem köt szabadpiaci szerződést, továbbra is megszakítás nélkül élvezheti az Electrica Furnizare által biztosított villamosenergia-szolgáltatást,
Univerzális Szolgáltatásként.
• Az Electrica Furnizare versenypiaci termékeinek és szolgáltatásainak igénybevételéhez a fogyasztók a piac liberalizálásának szentelt
weboldalon továbbra is tanulmányozhatják és kiválaszthatják a számukra megfelelő ajánlatot:
https://www.electricafurnizare.ro/liberalizarea-pietei-de-energie-electrica/

