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35 helyi kisgyereket várnak

Elkészült a koronkai református bölcsőde

Megkezdődött
az érettségi

Június 28-án, hétfőn a román nyelv és
irodalom írásbelivel megkezdődött az
érettségi vizsgasorozata. Maros megyében 3134 fiatal iratkozott be a
megmérettetésre, közülük az első
vizsgán 3035-en vettek részt, 99 diák
hiányzott.

____________2.
Különleges
időkben különleges
városnapok
Az elmúlt hétvégén a Marosvásárhelyi
Napokat ünnepelte a város. A hagyományokkal ellentétben az idei kiadás
„csak” két napot tartott, azonban a jelenlegi körülmények között ez is bravúrként könyvelhető el. Bár az
események több helyen is zajlottak, a
központi helyszín a marosvásárhelyi
vár volt.

____________4.
75 éves
a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem

A tegnap, június 28-án kezdődött és
július 3-ig tart az a négynapos eseménysorozat, amelyet a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
fennállásának 75. évfordulója alkalmából szervezett az intézmény. Ezen a
héten számos érdekes programpontot
kínál az igencsak gazdag tartalmat felvonultató rendezvény.

Az új bölcsőde

Koronka egy gyönyörűen felújított épülettel lett gazdagabb,
amelyben a közeljövőben református bölcsőde fog működni.
Az egyházi tulajdonban levő ingatlan a falu közepén, a polgármesteri hivatallal szemben, a református templom szomszédságában található, a magyar kormány támogatásával
sikerült felújítani – számolt be lapunknak Rigmányi Arnold
református lelkipásztor.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

A volt felekezeti iskola kap új rendeltetést
Az állam 2008 októberében szolgáltatta vissza az egykori református
elemi népiskola épületét, megrongált, lelakott állapotban. A visszaszolgáltatást követően még egy fél évig benne működött az iskola, aztán kiköltözött az új iskolaépületbe. A református egyház tulajdonában levő
ingatlan üresen maradt. Az egyházi vezetőkben meg is fogalmazódott,
hogy az épülettel kezdeni kell valamit, mert az elhanyagolt, üres épület
nem ronthatja a falu központjának az összképét.
(Folytatás a 6. oldalon)

____________5.
Az emberi élet
a legfontosabb

Lassan már se szeri, se száma az
utóbbi időben a medvejárásnak, néhol
csak este, máshol már fényes nappal
az utcán láthatók a veszélyes nagyvadak. Az utóbbi hetekben szinte emberéleteket követelő támadások is
történtek, és miközben a felelős miniszter megoldásokat keres, egyes,
magukat „zöldnek” nevező civil aktivisták a leváltását kérik.

____________7.

Megy vagy marad?

Mózes Edith

Ma szavaz a parlament a Cîţu-kormány elleni bizalmatlansági indítványról, amelyet a múlt héten nyújtott be a Szociáldemokrata Párt
(PSD). A kormányt az ellenzéki párt elnökhelyettese „elemi csapásnak” nevezte, amely egyebek mellett befagyasztotta a béreket, a
nyugdíjakat, a családi pótlékot, ráadásul szerinte a nemrég elkészült
úgynevezett helyreállítási terv is katasztrofális, és szinte kizárólag a
politikai klientúrának átjátszott pénzekről szól.
A kormányhoz közelálló körökből származó hírek szerint maga a
vezető kormánypárt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is szívesen megszabadulna a kormányfőjétől, különösen mióta kiéleződött a harc a
párt elnökségéért. Menesztené tehát a miniszterelnökét, de úgy, hogy
ennek ellenére kormányon maradjon. A pártelnök meg szívesen viszszaülne a miniszterelnöki székbe.
Tegnap még huszonkét szavazat hiányzott ahhoz, hogy sikerüljön
a kormánybuktatás, egyelőre a Románok Egyesüléséért Szövetség
(AUR) és a nemzeti kisebbségek parlamenti csoportja – amely korábban mindig a kormányok pártján állt – biztosították támogatásukról. A PSD elnöke azonban a kormányzattal elégedetlen
kormánypártiak szavazataira is számít. Vannak ugyan fenntartásai,
és annak is tudatában van, hogy hatalmas nyomás nehezedik a liberálisokra minden irányból, de – mint mondta –, mégis „megtörténhet, hogy Orban hőstettet hajt végre, és megszabadítja az országot
a Cîţu-kormánytól”.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 32 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 180. napja,
hátravan 185 nap.

Ma PÉTER és PÁL,
holnap PÁL napja.
PÁL: latin eredetű, jelentése: kis
termetű férfi.

IDŐJÁRÁS

Napos, meleg idő
Hőmérséklet:
max.310C
min.140C

Megyei hírek

Maros megyében egy diákot zártak ki a vizsgáról

Megkezdődött az érettségi

Június 28-án, hétfőn a román nyelv és irodalom Jóval kevesebben, mint tavaly
írásbelivel megkezdődött az érettségi vizsgasoOrszágszerte 114.163 idén végzett diák, a korábbi évrozata.
folyamokról pedig 19.520 fiatal jelentkezett a megméret-

Nagy Székely Ildikó
VALUTAÁRFOLYAM
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Ma teszik közzé
a kisérettségi eredményeit

Június 29-én, ma 14 óráig közzéteszik a nyolcadik osztályt
végzett diákok országos képességfelmérő vizsgáinak első,
óvások előtti eredményeit. A vizsgajegyeket a vizsgaközpontokban, illetve az evaluare.edu.ro honlapon lehet majd
megtekinteni. Az osztályzatukkal elégedetlen diákok az
eredmények kifüggesztése napján 16–19 óra között, valamint június 30-án, szerdán 8–12 óra között nyújthatják be
fellebbezési kérelmüket. A végső eredményeket július 4-én,
vasárnap hozza nyilvánosságra a megyei tanfelügyelőség.

Jövő héten speciális vizsgaidőszak

Azok a diákok, akik a június 22–25. közötti vizsgaidőszakban a koronavírus-járvány miatt karanténban voltak, vagy
egyéb egészségi okokból nem tudtak részt venni a kisérettségin, és erről orvosi igazolást tudnak felmutatni, július 5–
7. között írják meg a vizsgateszteket. 5-én román nyelv és
irodalomból, 6-án matematikából, 7-én anyanyelvből bizonyíthatják tudásukat az érintett diákok. Eredményeiket július 9-én, pénteken déli 12-ig teszik közzé, fellebbezni
aznap 14 és 20 óra között lehet. A végső vizsgajegyeket július 12-én déli 12 óra után hozzák nyilvánosságra.

Látogatható a kutyfalvi kastély

A kutyfalvi Degenfeld-kastélyban elkezdődött a látogatási
idény. A nyár folyamán hét végén előzetes bejelentkezés
alapján látogatható a kastély, nagyobb csoportok számára
hétközben 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.

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.

Frissen végzettek jelentkezését várják

A Maros Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség idén is
várja a 2021-ben végzett fiatalok jelentkezését, hogy nyilvántartásba vegye őket, és ezáltal hozzájussanak az
ügynökség által nyújtott szolgáltatásokhoz, annak érdekében, hogy elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon. A
Maros megyei végzősök az ügynökség marosvásárhelyi,
marosludasi, szászrégeni, segesvári, szovátai és dicsőszentmártoni irodáiban nyújthatják be iratcsomójukat, attól
függően, hogy hova szól a személyazonossági igazolványuk. A szükséges iratok listája megtalálható az ügynökség
honlapján. A nyilvántartásba vett fiatalok ingyenes tanácsadásban, szakmai tájékoztatásban és továbbképzésekben,
valamint pénzsegélyben részesülhetnek, munkaerő-közvetítésre is számíthatnak.

Újraindult a klubtevékenység

Hosszú kényszerszünet után újraindult a marosvásárhelyi
Magányosok Klubjának tevékenysége a Deus Providebit
Tanulmányi Ház Szent Mihály termében, a Rózsák tere 61.
szám alatt. Kedd délutánonként 4 órára várják a klubtagokat, és a régi tagok mellett újak jelentkezését is.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Maros megyében 3134 fiatal iratkozott be a megmérettetésre, közülük az első vizsgán 3035-en vettek részt, 99
diák hiányzott – tudtuk meg Irimie Matei Cameliától, a
megyei tanfelügyelőség szóvivőjétől. Megyénkben 19
vizsgaközpontban bizonyíthatták tudásukat az érettségizők, csalási kísérlet miatt egyetlen diákot zártak ki.
A korábbi évekhez hasonlóan a humán és reál szakos
osztályok végzősei más-más tételsort kaptak. Humán, illetve pedagógia szakon Elena Văcărescu egyik írásával
kapcsolatos feladatokat kellett megoldani, reál, műszaki,
illetve vokacionális szakon Şerban Cioculescu Ion Luca
Caragiale életéről szóló írásával kellett dolgozni, és érvelő
szöveget írni arról, hogy az élet nehézségei a család iránti
felelősségvállalásra ösztönöznek. Második tételként mindkét profilnak egy-egy Ion Vinea-vers elemzése jutott. A
harmadik tételsornál a humán szakosok egy tanult novella
szereplőépítésének jellegzetességeiről, a reál szakosok a
novela sajátosságairól írhattak esszét.

tetésre. Az idei 152.000 végzősből különböző okokból –
a lezáratlan tanulmányi helyzet vagy az érettségivel szembeni érdektelenség miatt – 18.000 nem vesz részt a nyári
vizsgákon. 2021-ben majdnem 22 ezerrel csökkent az
érettségizők száma a tavalyi adatokhoz képest. Médiaforrások szerint Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter aggasztónak minősítette ezt a helyzetet. A tárcavezető azt is
kijelentette, hogy idén nem szerepelhetnek megtévesztő,
csapdaszerű feladatok a vizsgatételek között, amelyeknek
közepes nehézségűeknek kell lenniük.
Az első vizsganapon csalási kísérlet miatt országszerte
54 diákot zártak ki a megmérettetésről. Június 29-én, kedden (ma) a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 30án, szerdán a választott tantárgyból, július elsején,
csütörtökön anyanyelvből írásbeliznek a fiatalok. Az óvások előtti ideiglenes eredményeket július 5-én, hétfőn délig
teszik közzé, fellebbezni aznap 18 óráig lehet. A végső
vizsgajegyekről július 9-én, pénteken szerezhetnek tudomást a diákok.

A románok többsége keresztény,
nemzeti érzelmű szavazó

A román választópolgárok többsége szavazna
keresztény értékeket hirdető, a hagyományos
családot védő nacionalista pártra, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy támogatná országa kilépését az Európai Unióból, vagy a nemzeti
kisebbségek jogainak korlátozását – derült ki
egy hétfőn ismertetett felmérésből.

Az INSCOP Research közvélemény-kutató intézet második alkalommal készített felmérést a Társadalmi bizalmatlanság: Nyugat vagy Kelet, a nacionalizmus térnyerése
az álhírek és félretájékoztatás korában címmel, amelyhez
a román–lett–amerikai partnerséggel létrehozott, a Feketetenger térsége civil szervezeteit és médiaprojektjeit segítő
Black Sea Trust for Regional Cooperation alapítványtól
szerzett pénzügyi támogatást.
A márciusi adatokhoz képest négy százalékponttal 32
százalékra emelkedett azok aránya, akik szerint Romániának nemzeti érdekei feladása árán is be kell tartania az
unió szabályait, illetve néhány tizeddel 64,8 százalékra
emelkedett azok aránya, akik szerint Romániának ki kell
állnia nemzeti érdekei mellett, ha vitába kerül az EU-val,
akkor is, ha ezzel kizárását kockáztatja.
Mindazonáltal a nemzeti érdekek melletti kiállást szorgalmazók csaknem 65 százaléka (a teljes lakosság 42 százaléka) úgy értékeli, hogy Románia nemzeti érdekei
sérülnének, ha az ország távozna az EU-ból.

RENDEZVÉNYEK

Kuszálik Péter dedikál

Június 29-én, kedden (ma) 14–17 óra között a marosvásárhelyi Bernády Ház udvarán (Horea utca 6. sz.) dedikálja Kuszálik Péter új, Záróra című kötetét, amely a
helyszínen megvásárolható. A kötet első részében egy
hosszú interjú olvasható, amelynek témája: Mörfi
életszemlélete és „bogarai”, a második felében napjaink
divatos jelenségeiről, kampányszerű mozgalmairól
mond csípős véleményt a pamfletíróként ismert szerző.
A 266 oldalas kötet ára 20 lej, de nem kerül könyvkereskedésekbe, kizárólag a szerzőnél kapható. Az érdeklődők vásárlási szándékukat telefonon közöljék a
szerzővel naponta 18–20 óra között (Kuszálik Péter,
0770-186-675).

Sing a new song –
kórushangverseny

Sing a new song (Énekelj egy új dalt) címmel kórushangversenyre kerül sor június 29-én, kedden (ma) 19
órától a Kultúrpalota nagytermében. A Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia vegyes karát Demeter-Vincze András vezényli, szólisták: Beatrice Iordache – szoprán,
Bölönyi-Márton Beáta – szoprán, Fülöp Csongor –
tenor. Meghívottak: Cristina László – zongora, Szigeti
István – klarinét, Gombócz Avar – ütőhangszerek, Móriczi Melinda – zongora.

A felmérés szerint keresztény értékeket hirdető, hagyományos családot védő nacionalista pártra a megkérdezettek 59,5 százaléka adná voksát. A nacionalista érzelmű
szavazók prioritásainak további elemzéséből kiderült,
hogy csak 35 százalékuk – vagyis a teljes lakosság
mintegy 21 százaléka – támogatna olyan politikai intézkedéseket, amelyek az Európai Unióból történő kilépéshez
vezethetnek.
A nacionalista pártok szavazóinak még kisebb aránya –
a pártválasztók 25 százaléka, vagyis a választópolgárok
mintegy 15 százaléka – tartana ki az illető párt mellett, ha
az a nemzeti kisebbségek jogait akarná korlátozni. Azzal
alig 21 százalékuk – a választópolgárok 12 százaléka – értene egyet, hogy az általuk támogatott párt Románia
Oroszországhoz történő közeledését szorgalmazza.
A megkérdezettek több mint 90 százaléka egyetért
azzal, hogy Romániának védenie kell a területén élő nemzeti kisebbségek jogait, bár a felmérés nem pontosítja, melyek ezek a jogok.
Az INSCOP háromszázalékos hibahatárral, telefonos
módszerrel készült felmérése szerint Románia felnőtt lakosságának immár több mint 59 százaléka bízik a NATOban (a márciusi 49 százalékhoz képest), az EU bizalmi
indexe pedig 55 százalékra emelkedett a korábbi csaknem
52 százalékhoz képest.

Helyi zenészek és vendégelőadók
a dzsesszklubban

Csütörtökönként helyi zenészek koncerteznek Marosvásárhelyen, a Sinaia utcai Sörház teraszán. Július elsején 22 órától a Sárik Péter Trió & Falusi Mariann
lemezbemutató koncertjére kerül sor a klubban Jazzkívánságműsor magyarul 2. címmel. A Fonogram díjas
sikersorozat keretében közönségkérésre olyan magyar
slágerek dzsesszfeldolgozásai hallgathatók, mint:
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.

Gabi és a repülő nagypapa

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház július 3-án, szombaton 18 órától mutatja be a Gabi és a
repülő nagypapa című bábelőadást, ami a premiert követően július 4-én, vasárnap délelőtt 11 órától lesz újra
látható. Színpadra írta Gimesi Dóra. Szereplők: Halmágyi Éva, Puskás Győző, Szabó Dániel, Gönczy Katalin.
Zeneszerző: Monori András, tervező: Mátravölgyi Ákos.
Rendező: Vidovszky György. Az előadás létrejöttét a
Bethlen Gábor Alap támogatta. A helyek száma korlátozott, ezért telefonos foglalás szükséges a 0740-566454 mobilszámon naponta 9–13 óra között. Belépés
kizárólag maszkkal, a bejáratnál történő érintésmentes
testhőmérés és kézfertőtlenítés után. 6 év alatti gyerekeknek a maszk viselése nem kötelező.
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Időközi helyhatósági választások

Ország – világ

A nagy pártok jelöltjei győztek

A legtöbb helyen a nagy román pártok jelöltjei győztek a vasárnap rendezett helyhatósági választásokon, a székelyföldi Uzonban pedig az RMDSZ
színeiben induló Bordás Enikőt választották polgármesterré.

Hétfőn mind a kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt
(PNL), mind az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) sietett
győztesnek kikiáltani magát még a hivatalos eredmények közzététele előtt.
Ludovic Orban, a PNL elnöke a párt győzelmeként jelentette be, hogy a 35 megválasztott polgármester közül 16 a PNL
jelöltje. Megválasztásukhoz Florin Cîţu miniszterelnök is gratulált. „A tisztánlátás, a pénzügyi források és a minőségi emberi erőforrások jelentik Románia fejlődésének kulcsát a
következő nyolcéves liberális kormányzás idején. Mi rendelkezünk mindezzel, ahogy az időközi választásokon győztes
kollégáim is bebizonyították” – írta közösségi oldalán a jobbközép koalíciós kormány liberális miniszterelnöke.

Sorin Grindeanu, a PSD elnökhelyettese szerint azonban
egyértelmű, hogy ellenzéki győzelem született. Hétfő reggeli
bejelentése szerint a PSD önmaga 17 településen állít polgármestert, míg szerinte a „teljes kormányoldal” mindössze 16
településen győzött, két településen pedig, ahol a PSD-nek
nem volt saját jelöltje, független jelölt végzett az élen.
Vasárnap egy székelyföldi településen, a Kovászna megyei
Uzonban is polgármestert választottak, miután a tisztséget
eddig betöltő Ráduly Istvánt a tavaly decemberben az RMDSZ
részvételével megalakult koalíciós kormány a megye prefektusává nevezte ki. Uzon polgármesteri tisztségét az RMDSZ
által jelölt és az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) által is támogatott Bordás Enikő közgazdász, az önkormányzat gazdasági igazgatója nyerte a voksok 63,7 százalékával, a PNL által
jelölt, a szavazatok 36,3 százalékát összesítő Kloos Paula önkormányzati képviselővel szemben.

Honfoglalási emlékünnepség Kárpátalján

Honfoglalási emlékünnepséget tartott a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a kárpátaljai
magyarság egyik legjelentősebb emlékhelyén, a Beregszász közelében fekvő Tiszacsoma község emlékparkjában.

A beregszászi járási Tiszacsomán, a Honfoglalási Emlékparkban, ahol negyed évszázada ezeréves Árpád-kori temetőt
és települést tártak fel a régészek, 1996 óta emlékezik a honfoglaló ősökre a kárpátaljai magyarság. Egy évvel ezelőtt a
koronavírus-járvány miatt elmaradt az ünnepség, idén viszont
a kedvező egészségügyi helyzet lehetővé tette a közös megemlékezést.
A honfoglalás legendáriuma a történelmünk kezdetét jelzi
– hangoztatta a jelenlévőket köszöntő Beke Mihály András,
Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott
konzulja. „Megtaláltuk a helyünket Európában, megteremtettük a magyarok államát, egy keresztény és független államot”
– húzta alá a diplomata.
Szavai szerint Szent István állama évszázadokon keresztül
védelmet és otthont nyújtott a Szent Korona minden népének,
a honfoglaló magyarok utódainak, az itt élő szlovákoknak, ruszinoknak, az Oszmán Birodalom támadásai elől északra húzódó szerbeknek, a Kárpátokon átkelő románoknak, a messze

földről idetelepített dolgos németeknek és másoknak.A honfoglalás ünnepe itt már szép hagyománnyá vált – állapította
meg Beke Mihály András. „Nem mi őrizzük a hagyományokat, hanem azok őriznek meg minket” – mondta a beregszászi
magyar konzul.
Beregszász és egyben a hozzá tartozó kistérség polgármestere, Babják Zoltán üdvözölte a KMKSZ 26 éves kezdeményezését, amelynek köszönhetően az oda látogatók két napon
keresztül tematikus programok segítségével ismerkedhetnek
meg honfoglaló őseink életmódjával, a népi mesterségekkel.
Szavai szerint 1996-ban egy új nemzet ünnep született, a
Tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark pedig „nemzeti identitásunk őrzője”.
Gulácsi Géza, a KMKSZ alelnöke ősi, vihartépte tölgyfához
hasonlította a magyar nemzetet, amelynek „számos ága törött
le, és mégis itt van”, miközben számos olyan népről, birodalomról tudunk, amelyek ma már csak a történelemkönyvekben
találhatók meg. A mai nemzedék feladatáról szólva a politikus
kifejtette, hogy „hűségesnek kell maradnunk, és a tölgyfa szívósságával kell kapaszkodnunk továbbra is anyanemzetünkbe”. Az ünnepség végén a történelmi egyházak képviselői
mondtak áldást, majd a jelenlévők elhelyezték az emlékezés
koszorúit.
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37 új megbetegedés, egy halott

A legutóbbi tájékoztatás óta 37 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte több mint
tízezer koronavírustesztet végeztek – közölte hétfőn
a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új esetekkel 1.080.667-re nőtt a járvány kezdete óta diagnosztizált fertőzöttek száma Romániában. Egy nap
alatt 4533 RT-PCR tesztet végeztek el (2312-t az
esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján,
2221-et pedig kérésre) és 6190 antigéngyorsteszt
eredményét dolgozták fel. Az elmúlt 24 órában egyetlen koronavírussal diagnosztizált személy halt meg –
közölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). (Agerpres)

Kánikulai meleg
és légköri instabilitás

Kánikula és magas hőmérsékleti értékek, de viharok
is várhatók a következő két héten a régiók többségében – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat
(ANM) június 28-a és július 11-e közötti periódusra
vonatkozó előrejelzéséből. Erdélyben június 30-áig
várhatóan az átlag 28-ról 34 Celsius-fokig emelkedhet a csúcshőmérséklet. Július első három napjában
enyhe lehűlés várható, a hőmérséklet 3-án már nem
fogja meghaladni a 26-27 fokot, ezt követően azonban ismét fokozatosan emelkedni fog. Az éjszakai minimumok július elsejéig emelkednek, majd enyhe
csökkenés várható, 3-a és 11-e között pedig nem
lesznek jelentősebb variációk. Mivel továbbra is fennáll a légköri instabilitás, szinte mindennap lehet átvonuló zivatarokra, viharokra számítani. ( Agerpres)

Magyarország vakcinát ad
Bosznia-Hercegovinának
és Montenegrónak

Annak érdekében, hogy a térség országaiban nagyobb legyen a koronavírus elleni védettség, Magyarország 200-200 ezer koronavírus elleni vakcinát ad
Bosznia-Hercegovinának és Montenegrónak – közölte hétfőn a magyar külgazdasági és külügyminiszter a V4-csoport lengyelországi találkozóján, amelyen
részt vettek a nyugat-balkáni országok diplomáciai
vezetői is. Szijjártó Péter a nyugat-lengyelországi Rogalin-kastélyban az MTI-nek elmondta: minél védettebbek a szomszédok, annál biztonságosabb
helyzetbe kerül Magyarország egészségügyi szempontból. Ezért Magyarország 200-200 ezer adag oltóanyagot
biztosít
Montenegrónak
és
Bosznia-Hercegovinának, hogy fel tudják gyorsítani
oltási kampányukat – mondta Szijjártó. (MTI)

Metróállomást öntött el, fákat
döntött ki a vihar Moszkvában

Őrizetbe vették
az Apple Daily hongkongi lap egyik vezércikkíróját

Fotó: MTI

Őrizetbe vették az Apple Daily hongkongi lap egyik
vezércikkíróját a város repülőterén vasárnap este,
amint éppen elhagyni készült a különleges közigazgatású kínai területet – adta hírül internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című
hongkongi lap.

Az 57 éves Fung Wai-kong a SCMP forrásai szerint NagyBritanniába utazott volna, amikor a rendőrség a repülőtéren
feltartóztatta a nemzetbiztonsági törvény megsértésének gyanúja miatt. Fung 1997 óta dolgozott a múlt héten megszűnt
Apple Dailynek, emellett pedig a CitizenNews nevű helyi hírportál vezető szerkesztője és rovatírója. Az újságíró a hetedik,
akit az elmúlt két hétben őrizetbe vettek az Apple Daily munkatársai közül.
Fung őrizetbe vételével egy időben a hongkongi ellenzék
körében népszerű Stand News című hírportál közölte, hogy
eltávolítja az oldalon megjelent véleménycikkeket, és leállít
egy már futó pénzgyűjtő akciót a platform védelme érdekében.
A hongkongi rendőrség nemzetbiztonságért felelős egysége
június 17-én nagyszabású, meglepetésszerű akció keretében a
lap öt vezető munkatársát vette őrizetbe, az Apple Daily
nyomtatott, illetve internetes kiadásban is megjelent cikkek

tartalmára hivatkozva. A cikkek egyebek mellett Hongkonggal
és a kínai anyaországgal szembeni külföldi szankciókat szorgalmaztak, ami a rendőrség szerint bizonyíték arra, hogy a lap
vezetősége külföldi erőkkel szőtt összeesküvést. Ugyanaznap
a hatóságok a laphoz kötődő három cég 18 millió hongkongi
dollárt (680 millió forint) kitevő vagyonát is befagyasztották,
valamint házkutatást tartottak az őrizetbe vettek otthonaiban
és a lap székházában. A székház átkutatására több mint kétszáz
rendőrt küldtek ki, akik hat óránál tovább vizsgálták az irodákat, és több mint 40 digitális eszközt – egyebek között számítógépeket és merevlemezeket – foglaltak le. Múlt szerdán
pedig őrizetbe vették a lap vezető vezércikkíróját, Yeung
Ching-keet is.
A rendőrségi akciók hatására a 26 éve működő, bulvárhíreket és politikai kommentárokat megjelentető lap múlt szerdán
befejezte működését.
Tavaly augusztusban a rendőrség már őrizetbe vette Jimmy
Lait, az Apple Daily alapítóját, valamint a laphoz kötődő kilenc másik embert – köztük Lai fiát – a nemzetbiztonsági törvény megszegése, valamint csalás gyanújával. Lai jelenleg
börtönbüntetését tölti 2019-es, valamint tavalyi, engedély nélküli gyülekezéseken betöltött szerepei miatt.

A betört víz a Jaszenyevo metróállomást árasztotta
el, Tyoplij Sztan és Novojaszenyevo között nem járnak a szerelvények. Leállt a közlekedés egy másik
vonalon is, a Kijevszakaja és a Kuncevszkaja megálló között. Az orosz főváros keleti részének utcáin a
víz és a kidőlt fák miatt akadozik a forgalom. Az osztankinói tévéközpont földszintje átmenetileg ár alá került. A Moszkva megyei Ramenszkij járásban
összeomlott egy építkezési daru. A fővárostól 20 kilométerre keletre lévő Balasiha városban 15 ezren
maradtak áramellátás nélkül. Megrongálódott tetőkről, leszakított reklámpajzsokról és betört kirakatokról
is érkeztek jelentések. A szél sebessége elérte a másodpercenkénti 17-22 métert.

Megy vagy marad?

(Folytatás az 1. oldalról)
A pártelnök, Ludovic Orban a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy a közötte és Cîţu között a pártelnökségért
folyó hatalmi harc nincs befolyással a koalíciós kormány stabilitására. Egyébként a koalíciós partnerek –
az USR PLUS és az RMDSZ is – támogatásáról biztosították a kormányt.
Ahhoz, hogy átmenjen a bizalmatlansági indítvány,
és megbukjon a kormány, 234 szavazatra van szükség.
A PSD egyik vezető politikusa nem tartott kizártnak egy
közös PNL–PSD-kormányzást a következő választásokig, azonban a párt elnöke ezt a megoldást kizártnak
tartja. Szerinte, ha bukik a jobbközép kormánykoalíció,
előre hozott választásokat kell szervezni.
Kíváncsian várjuk tehát a mai szavazás eredményét.
Még csak annyit, hogy a 2020. decemberi parlamenti
választásokra az akkori kormány 625 millió lejt különített el…
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Újabb mezőgazdasági támogatások

Fűszernövényekre és zöldségtermesztésre

A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség újabb támogatási lehetőséget hirdetett meg. A fűszernövényekre
sajnos igen szűkös a határidő, a fóliasátras vagy üvegházas zöldségtermesztőknek
majdnem
egy
hónap
áll
rendelkezésükre, hogy benyújtsák a
szükséges dokumentációt. A lehetőségekről Bordi Kacsó Zsolt, az APIA Maros
megyei kirendeltségének aligazgatója tájékoztatott.

Vajda György

Fűszernövényekre
Június 30-ig igényelhetnek ún. de minimis támogatást azok, akik fűszernövényeket termesztenek (bazsalikom, csombor, koriander,
édeskömény, mustár). Ez esetben a gazda neve
benne kell legyen az APIA rendszerében (RUI).
Az említett kultúrákat legkevesebb egy hektáron
kell termessze, a bazsalikom és a csombor esetében elég a fél hektár. A továbbiakban a gazdának
szerepelnie kell a polgármesteri hivataloknál vezetett mezőgazdásági jegyzékben a fűszernövények termesztésére szánt területtel, és
természetesen szükséges még az értékesítési igazolvány – szerződés, nyugtatömb, 2021. október
21-ig érvényes termelői könyvecske. És nem
utolsósorban a termesztőnek szerződést kell kötnie egy értékesítővel, és ezt a dokumentumot is
mellékelnie kell az igénylőnek az APIA-hoz benyújtott dossziéhoz. Mindezekhez a következő
minimális mennyiséget kell termeszteni növényenként: bazsalikomból 4000 kilogrammot fél
hektáron vagy 650 kg szárított növényt, csomborból szintén 4 tonnát fél hektáronként, vagy 1000
kg szárított növényt, koriandermagból 800 kilogrammot, édesköménymagból 650 kg-ot, mustármagból 950 kg-ot hektáronként. A támogatás
összege: bazsalikom esetében hektáronként 2600
euró, csombortermesztőknek 3400 euró, a korianderért 100 euró, az édesköményért 200 euró, a
mustármagért pedig 150 euró jár hektáronként.
A jelentkezéshez egy űrlapot kell kitölteni az
APIA-nál, szükséges még a gazda személyi igazolványának másolata, 2021. december 31-ig érvényes mezőgazdasági termelői igazolvány
(atestat de producător), érvényes bankszámlakivonat (extras de cont), a mezőgazdasági jegyzék
alapján kiállított bizonylat (adeverinţa) és az ér-

A Marosvásárhelyi Napok

Az elmúlt hétvégén a Marosvásárhelyi Napokat ünnepelte
a város. A hagyományokkal
ellentétben az idei kiadás
„csak” két napot tartott,
azonban a jelenlegi körülmények között ez is bravúrként
könyvelhető el. Bár az események több helyen is zajlottak,
a központi helyszín a marosvásárhelyi vár volt.

Farkas Bence

Szombaton már a délelőtti órákban érdekes programokkal várták az
oda látogatókat. A fellépők leginkább népzenét énekeltek, a jelenlévők tetszésére. A várban minden

tékesítővel/feldolgozóval kötött szerződés másolata. (Egy eurót 4,8725 lejes árfolyammal számolnak.) A pályázatban feltüntetett öt
fűszernövény közül csak egyre kérhető támogatás
akkor, ha a gazda az elmúlt három esztendőben
nem kapott 20.000 eurónál nagyobb de minimis
támogatást. A követelmények között szerepel az
is, hogy a betakarítás előtt legkevesebb 10 nappal
értesíteni kell az APIA-t, majd ezt követően egy
héten belül az ügynökség munkatársai ellenőrzik
a gazdát, és csak ezután lehet begyűjteni a termést.
Fóliasátras
vagy üvegházas zöldségtermesztőknek
Pályázati lehetőséget hirdettek a védett területen termesztett (fóliasátor, üvegház) kultúrákra
(paradicsom, uborka, paprika, padlizsán) is. A
feltételek a korábban közöltekhez hasonlóak,
némi eltéréssel. A gazda be kell legyen jegyezve
az APIA rendszerébe, vállalja fel, hogy legkevesebb 1000 négyzetméteres (10 ár) területen termeszti az említett zöldségek valamelyikét,
továbbá a szóban forgó területekkel szerepelnie
kell a polgármesteri hivataloknál vezetett mezőgazdasági jegyzékben. A termést idén november
másodika és december másodika között kell értékesíteni. Az eladott minimális mennyiséget igazoló számlát vagy termelőkönyvecskét december
3-ig fel kell mutatni az APIA illetékeseinek. Növényvédő szerek használata esetén figyelembe
kell venni az erre vonatkozó regisztert. A következő minimális mennyiséget kell termeszteni, értékesíteni: fóliasátras termesztés esetén
paprikából 1600 kg-ot, uborkából 3000 kg-ot, paradicsomból 3200 kg-ot, padlizsánból 2000
kg-ot. Üvegházi termesztéssel paprikából 2500
kg-ot, uborkából 5000 kg-ot, paradicsomból 8500
kg-ot, padlizsánból 3000 kg-ot.
Pályázásnál a fűszernövényeknél is említett
okiratokat kell benyújtani. A zöldségtermesztőknek szánt legnagyobb támogatás 2000 eurónak
megfelelő lej, amelyet 4,8725 lejes árfolyamon
számolnak át. Ez esetben is csak egy zöldségre
kérhető egyszeri támogatás az 1000 négyzetméteres felületre. Itt is kizáró, ha az elmúlt három
évben a gazda már kapott 20.000 eurónál nagyobb de minimis támogatást. A betakarítás előtt
tíz nappal ez esetben is értesíteni kell az illetékeseket, akik egy héten belül ellenőrzik a deklarált
felületet. A kérvények leadási határideje július
20-a.

Kedvezménykártya
a sepsiszentgyörgyieknek
a sport- és szabadidős
létesítmények használatához

Sepsiszentgyörgy helyi tanácsa
jóváhagyta a Sepsi Card elnevezésű, többéves program elindítását, amely a megyeszékhelyen
történő sport- és szabadidős tevékenységeket hivatott támogatni.

Sepsiszentgyörgy önkormányzata folyamatosan a lakók életminőségének javításán dolgozik, illetve azon, hogy
széles körű kikapcsolódási és sportolási
lehetőségeket teremtsen a városban.
Ezért az önkormányzat a városlakók
rendelkezésére egy új kedvezménykártyát bocsát, amelyet életkortól függetlenül minden sepsiszentgyörgyi lakos
igényelhet.
A Sepsi Carddal kedvezményes belépő vásárolható a városi strandra, az
uszodába, a Sugás Spába és a sóbarlangba, a központi jégpályára és a sugásfürdői sípályákra.

A sepsiszentgyörgyiek ez év végéig a
személyi igazolványuk vagy érvényes
diákigazolvány felmutatásával is részesülhetnek a kedvezményekben, ezek
2022. január 1-től csakis a Sepsi Card
kártyával rendelkező lakosoknak lesznek elérhetőek.
Mindazoknak, akik igényelni szeretnék a kedvezménykártyát, ideiglenes
vagy állandó lakcímmel kell rendelkezniük, az igénylőlap mellé csatolni kell
egy saját felelősségű nyilatkozatot is,
miszerint nincs tartozásuk a helyi költségvetés felé. Továbbá mellékelni kell a
személyi igazolvány vagy az érvényes
diákigazolvány másolatát és a kérelmező fényképét. A Sepsi Cardot más településekről
származó,
de
Sepsiszentgyörgyön tanuló diákok is
igénybe vehetik.

Különleges időkben különleges városnapok

korosztály jelen volt, így nosztalgiával gondolhattunk vissza azokra az
időkre, amikor a város aprajanagyja a Ligetben mulatott egy
egész héten át.
Délután előadást tartott a Farkaslovagok rendje. A helyszínnek, valamint az eredeti módon, középkori
ruhába öltözött „lovagoknak” hála,
egy órára a régmúltban érezhettük
magunkat, megfeledkezve rövid
időre a mindennapi problémáinkról.
A városnapokat még az eső sem
ronthatta el, ugyanis a jelenlévők
beülhettek a várban található teraszokra, de akár a Vár sétányon álló
fák menedéke alatt is túlvészelhették a zord időt. Mindkét nap, az este
közeledtével, egyre több fiatal érke-

zett, ugyanis a színpadon elkezdődött a koncertek sora. Az idei évben
nem hallhatta a marosvásárhelyi közönség az ország ismert előadóit, de
a jelen lévő együtteseknek is sikerült remek hangulatot teremteni.
A vár főbejárata előtti téren egy
kisebb vásár is helyett kapott. A kínálat természetesen nem lehetett
olyan bő, mint az eddigi években,

de így is kellően változatos volt.
Népviselettől kezdve, karkötőkön
és játékokon át sok mindent meg lehetett találni. Akit a programok anynyira lekötöttek, hogy még ebédelni
sem ment haza, elfogyaszthatott egy
fánkot vagy egy kürtőskalácsot, de
akár az ételsátor kínálatából is választhatott.
Az idei Marosvásárhelyi Napok

Fotó: Nagy Tibor

rövidsége ellenére is jól sikerült, lényegét az egyik várba látogató is kiválóan megfogalmazta: – Ha csak
egy hétvégére is, de eszünkbe juthatott, milyen egy igazi rendezvény,
és örülök, hogy a barátaimmal ismét
kiülhetünk a Vásárhelyi Napokra.
A jelenlévők kisebb csoportokba
ültek és szórakoztak, felidézve a vírusmentes világ emlékét.
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Megnyílt a Szervátiusz Szalon

Budapesten a Szervátiusz Alapítvány székházában bensőséges ünnepség keretében kezdte el
rendezvényei sorát a Szervátiusz
Szalon. Ezzel a két nagy szobrász,
Szervátiusz Jenő és fia, Szervátiusz
Tibor emlékét, életművét tovább éltető alapítvány újabb lehetőséget teremt
a
közönséggel
való
kapcsolattartásra, az alapítványt
2003-ban létrehozó, 2018. április
25-én elhunyt, a Nemzet Művésze

címmel kitüntetett Szervátiusz
Tibor szellemi örökségének népszerűsítésére, a két kiváló alkotóval
kapcsolatos kiadványok és társművészeti megnyilatkozások bemutatására. A Szervátiusz Alapítvány
kiemelt figyelmet szentel Erdélynek, az erdélyi művészetek képviselőinek, a tehetséges fiatalok
támogatásának, fennállása során
több marosvásárhelyi alkotót is kitüntetett a Szervátiusz Jenő-díjjal,

Biró Borbála, a Marosvásárhelyi
Művészeti Líceum diákja jelenleg
is Szervátiusz Tibor-ösztöndíj kedvezményezettje. Az egy évre szóló
ösztöndíjat a Kossuth-díjas szobrászművész özvegye, az alapítvány
elnöke, Szervátiusz Klára hozta
létre.
A Szervátiusz Szalon június
24-i első eseményén köszöntőt
mondott Hoppál Péter, a Magyar
Országgyűlés Kulturális Bizottsá-

Ünnepi, négy napig tartó eseménysorozat a héten

gának alelnöke. Bemutatták az
Emeld fel, Uram, népemet című kötetet. A zenés betétekkel gazdagított
könyvbemutatón Petrás Mária énekelt lányával, Petrás Alinával. Petrás Máriát és a szerzőt, Szervátiusz
Klárát Csűrös Csilla vezető szerkesztő méltatta.
Idézzünk a Szalon házigazdája és
további működtetője, az alapítvány
elnöke, a beszélgetőkönyv szerzője,
Szervátiusz Klára elhangzott gondolataiból:
„Nem tettem a Szalon elé minősítő jelzőt, egyrészt mert szép az alliteráció: Szervátiusz Szalon,
másrészt a Szervátiusz név – a két
Szervátiusz, akik Temesi Ferenc
szavaival a magyar képzőművészet
ikertornyai – már kijelöli az utat és
a feladatot.
Miért a Petrás-könyv a megnyitó
esemény? Mert üzenetértékű a
címe: Emeled fel, Uram, népemet.
Ahogyan a jeles keramikusművész
naponta fohászkodik Istenhez népéért, úgy szándékozunk mi a két
Szervátiusz szellemiségében változatlanul a nemzet felemelkedéséért
dolgozni. Petrás Mária már igen
magasra emelte népét a hiteles,
tiszta forrású, kivételes művészetével, a tiszta, hittel teli lényének fényével. S ahová felemeltetett egy
nép, ott is marad az. Ha a csángó
nevet valódi értelmében használjuk:
erőset jelent a hun hagyomány szerint. Bizony kellett az erő, az Istentől kapott, hogy ez a kicsi magyar
csoport megmaradjon ezer évnél is
régebb óta az elzártságban. Mert
Szervátiusz Tibor, aki az 1950-es
években járt Moldvában, többször

75 éves a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

5

mondta, hogy öreg apókák így válaszoltak a kérdésre, hogyan kerültek oda: Attila apánk telepített le.
Az erőt, a hittel, az Isten rendje szerint élők erejét, annak hatását mutatták, példázzák nekünk a moldvai
csángó magyarok.
S ha földi értelemben esetleg valóban elvesznek is, akkor se lesz az
megsemmisülés. Mert megtermékenyítették a lelkünket, így beteljesítették feladatukat. Miként halódó
csillag, amely szétosztja minden
energiáját, mielőtt darabokra
hullna.
Nem pusztul el, örökre gazdagítja a mindenséget a csillag, miként a moldvai csángó magyarság.”
(nk)

A tegnap, június 28-án kezdődött és július 3-ig tart az a négynapos eseménysorozat, amelyet a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem fennállásának 75. évfordulója alkalmából szervezett
az intézmény. Ezen a héten számos érdekes programpontot
kínál az igencsak gazdag tartalmat felvonultató rendezvény,
amelynek a további programját az alábbiakban közöljük. Az
eseményekre a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Köteles
Sámuel utca 6. szám alatti székhelyén, a marosvásárhelyi várban, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, a Stúdió 2.1-ben
(Levél utca 9.), valamint a Shopping Cityben kerül sor.

Június 29., kedd. 11:00 óra –
Művészeti Egyetem, 30-as terem:
Nyílt lecke. 11:00 óra – Kisszínpad:
Atelier Dans Urban. 14:00 óra –
Előadások bástyája – 3ghub: rendezésvizsga – II. év, rendező szak,
román kar. 15:00 óra – a Vártemplom sétánya: bonsaikiállítás megnyitója. 16:00 óra – Előadások
bástyája – 3ghub: színészmesterség-vizsga – II. év, színész szak,
román kar. 17:00 óra – Kutatók bástyája: Szalman Lóránt és Szabó
Csaba. Díjátadó ünnepség a zeneintézetben. 18:00 óra – Stúdió 2.1: Érzelmek – bábművészet-vizsga, III.
év, bábszínész szak, román kar.
18:00 óra – Művészeti Egyetem,
26-os terem: művészi beszéd vizsga
– I. év, színész szak, magyar kar.
20:00 óra – Kortárs dramaturgia
bástyája: Jégsivatag. Felolvasószínház, magyar kar. 21:00 óra, Nagyszínpad: Musical Journey – színész
szakos hallgatók koncertje.
Június30.,szerda. 11:00 óra –
Előadások bástyája – Yorick: Kezes
etűdök. Bábművészeti vizsga, I. év,
bábszínész szak, magyar kar. 12:00
óra – Előadások bástyája – Yorick:
Tárgyjátékok. I. év, bábszínész
szak, magyar kar. 15:00 óra – Előadások bástyája – Yorick: Akárki –
Parafrázis. I. év, bábszínész szak,
magyar kar. 15:00 óra – Kutatók
bástyája: Egyetemindítás áprilisban
– dr. Gáspárik Attila előadása.
16:00 óra – Művészeti Egyetem,
8-as terem: Alázat. Koreográfiavizsga. III. év, koreográfia szak,
román kar. 17:00 óra – Kutatók bástyája: Színházi beszélgetések. Meg-

hívott: Tompa Gábor, moderál: Keresztes Attila. 17:00 óra – Előadások bástyája – 3ghub: A parkban.
Bábművészet-vizsga – III. év, bábművész szak, román kar. 18:00 óra
– Film.Média bástya: Workshop. 48
órás maraton. Rövidfilmek készítése, magyar kar. Elkészült munkák
bemutatása és díjazása. 18:00 óra –
Művészeti Egyetem, 8-as terem:
Ipso Facto. Koreográfia-vizsga, III.
év, koreográfia szak, román kar.
19:00 óra – Kutatók bástyája: Nyárias dallamok. Kamarazene. 19:00
óra – Előadások bástyája – 3ghub:
Ştefan Caraman: Hazatérés. Színészmesterség-vizsga, III. év, színész szak, román kar. 20:00 óra –
Művészeti Egyetem, 8-as terem: Én
és önmagam. Koreográfia-vizsga,
III. év, koreográfia szak, román kar.
20:00 óra – Kortárs dramaturgia
bástyája: Uroborosz. Felolvasószínház, magyar kar. 20:00 óra – Stúdió
Színház: Bertolt Brecht: Arturo Ui.
I. év, magiszteri színész szak,
román kar. 21:00 óra – Nagyszínpad: Hangórák – román versek és
dalok. 21:30 óra – a Vártemplom
sétánya: Sakura – A japán szellem
hagyománya.
Július1.,csütörtök. 16:00 óra –
Előadások bástyája – 3ghub: August Strindberg: A pelikán. Rendezővizsga, III. év, rendező szak,
román kar. 17:00 óra – Film.Média
bástya: rövidfilmek vetítése. A
2020-as év végzősei. Média szak,
magyar kar. 19:00 óra – Film.Média
bástya: rövidfilmek vetítése, III. év,
média szak, magyar kar. 18:00 óra
– Előadások bástyája – 3ghub: Ava-

tar. Mozgásszínház. 18:00 óra – Kutatók bástyája – könyvbemutató: A
nyomda emlékezete – XX. századi
marosvásárhelyi sajtó. 19:00 óra –
Kutatók bástyája – könyvbemutató:
Gianina Cărbunariu: Hétköznapi
emberek. 19:00 óra – Kortárs dramaturgia bástyája – könyvbemutató: A színész – Az emberi
megismerés költeménye és a kommunikáció tükröződése a színész
művészetének tükrében. 20:00 óra
– Kortárs dramaturgia bástyája: felolvasószínház Cristian Stamatoiu
drámája nyomán, román kar. 20:00
óra – Előadások bástyája – Yorick:
Lázadni veletek akartam, magyar
kar, Yorick Stúdió.
19:00 óra – Stúdió Színház:
Mondd el, ki vagyok. Musical, II.
év, magiszteri. Zenés színház,
román kar. 21:00 óra – Nagyszínpad: Laila Ripoll: Epe; színészmesterség-vizsga, I. év, magiszteri
színész szak, román kar.
Július 2., péntek. 12:00 óra –
Kutatók bástyája: Drámapálya – díjátadó. 15:00 óra – Kutatók bástyája
– könyvbemutató: 40 pillanatkép.
17:00 óra – Kutatók bástyája – ke-

rekasztal-beszélgetés:
Színész/
Nő/Kutató. 17:00 óra – Stúdió Színház: 1% indián, magyar kar. 17:00
Óra – Film.Média bástya: Making
of – Teatru Popular Trailer vetítése.
Rövidfilmek vetítése, média szak,
román kar. 19:00 óra – Stúdió Színház előtere: Aranydiploma. 19:00
óra – Film.Média bástya: rövidfilmek vetítése – végzősök, média
szak, magyar kar. Rövidfilmek vetítése – III. év, média szak, magyar
kar. 18:00 óra – Stúdió 2.1: Slawomir Mrożek: Emigránsok. Végzősök előadásai. 19:00 óra –
Előadások bástyája – 3ghub: Conor
McPherson: Tolvajok. Végzősök
előadásai – a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház produkciója.
19:00 óra – a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Nagyterme: Székely Csaba: 10. II. év, magiszteri
színész szak, román kar. 20:00 óra
– Művészeti Egyetem, 30-as terem:
Az őz. I. év, magiszteri színész
szak, magyar kar. 21:00 óra – Nagyszínpad: Barocktól a Rockig.
Zenés-táncos előadás, román kar.
22:00 óra – marosvásárhelyi vár:
Florin Lăzărescu nyomán: Három

kis Titanic. Rendezővizsga, I. év,
magiszteri rendező szak.
Július3.,szombat.11:00 óra –
Shopping City: Florin Lăzărescu
nyomán: A Titanic. Rendezővizsga,
I. év, magiszteri rendező szak,
román kar. 11:00 óra – Előadások
bástyája – 3ghub: Tadeusz Slobodzianek: A mi osztályunk. Színészmesterség-vizsga, III. év, színész
szak, román kar. 12:00 óra – Kutatók bástyája – könyvbemutató:
Test-hatalom-intézmény. A színházi
nyilvánosság szerkezetváltozásai.
15:00 óra – marosvásárhelyi vár:
Florin Lăzărescu nyomán: A Titanic. 15:00 óra – Stúdió 2.1: Elżbieta
Chowaniec: Gardénia. Színészmesterség-vizsga, III. év, bábszínész
szak, magyar kar. 17:00 óra – Stúdió Színház: Marius Von Mayenburg: Műanyag. Színészmesterségvizsga, II. év, magiszteri színész
szak, román kar.
Az eseményekre a belépés ingyenes. Az előadások után az egyetem
oktatói és hallgatói minden érdeklődőt várnak a beszélgetésekre is.
(Knb.)
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35 helyi kisgyereket várnak

Szerkesztette:MezeySarolta

Irigylésre méltó falukép

Aki gyalog sétál, Koronkán
takaros épületekkel, rendezett utcákkal, pompázó virágokkal, szép faluképpel
szembesül. Úgy tűnhet, hogy
minden megvan már, azonban kiderült, hogy további
infrastrukturális fejlesztéseket terveznek. Az újabb beruházásokról és a közeljövő
terveinek
kivitelezéséről
Takács Szabolcs, Koronka polgármestere számolt be.

– Nemrégiben zárult egy 15 ezer
eurós pályázat, ami révén a község
területén wifihálózatot létesítettünk. Így a koronkai központ, a
Tholdalagi Mihály Általános Iskola, az óvoda, a kastély szomszédsága, a bósi sportpálya és a
kultúrotthon környezete wifiszolgáltatással van lefedve, így a gyerekek
számára
jobb
az
internet-szolgáltatás, gyorsabb, és
jobban működik, mint a telefonos.
Ha gyermekekről van szó, elmondom, hogy pályáztunk tabletekre
is, de ezek még nem érkeztek meg,
pedig a járvány ideje alatt nagy
szükség lett volna rájuk. Egy projektünkre most nyertünk támogatást, több mint 500 utcai
világítótestet fogunk kicserélni
jobb teljesítményű LED-es világítótestre. Ennek az értéke 100 ezer
euró. A munkálatokat rövidesen
megkezdik – mondta a polgármester.
– Akkor térjünk is rá az iskolafejlesztésekre.

Takács Szabolcs

– Az iskola udvarán felújítottuk
a műfüves pályát, Székelybósban
pedig leaderes pályázati támogatással létesítettünk egy új műfüves
pályát. Van egy lehetőség, amelyre
július 5-étől lehet benyújtani a pályázatokat. Erre készítjük a terveket, s reméljük, hogy a tanács is
jóváhagyja, hogy korszerűsíthessük az iskola fűtési rendszerét, és
hőszigetelhessük az épületet. Haladnunk kell a korral, nekünk is
hangsúlyt kell fektetnünk a zöldenergiára, arról nem is beszélve,
hogy ezzel a technológiával jelentősen csökkentjük a havi
fűtésszámlát.
– Miközben sok faluban nem sikerült még a vízhálózatot sem kiépíteni, a Koronkához tartozó
Székelybósban elkészült a víz- és
csatornahálózat is.

– A székelybósi víz- és csatornahálózat gerincének kiépítése befejeződött, most kezdődik el a
háztartási fogyasztók csatlakoztatása, ami családonként 5000 lej
alatti költséget jelent. A lakosság
80 százaléka igényelte ezt a szolgáltatást.
Újabb bölcsődére pályáznak
A falu központjában elkészült a
református bölcsőde, de a gyermeklétszám felmérése után úgy
tűnik, hogy ennek a befogadóképessége nem lesz elegendő, ezért
élünk a lehetőséggel, és a fejlesztési minisztérium bölcsődeprogramja keretében pályázni fogunk
egy újabb bölcsőde megépítésére.
Ehhez területet kell megvásárolnunk, ezt meg is hirdettük.
Ezenkívül még vásárolunk egy
telket, ahová egy fedett sportlétesítményt szeretnénk építeni.

Az önkormányzat megvásárolja
a Tholdalagi-kastélyt

Terepútjaink alkalmával mindig ellátogattunk a romos állapotban lévő Tholdalagikastélyhoz, hogy szemrevételezzük, hol omlott be a tetőzet, hol roskadtak meg a
falak. Most sem hagyhattuk
ki, s újból megállapítottuk,
kevés kell még, hogy a másfél évtizede magántulajdonban lévő egykori főúri
ingatlan teljesen összedőljön. A kastély sorsában minden valószínűséggel fordulat
áll be a közeljövőben, hiszen
körvonalazódik a műemlék
épület megmentése, amit az
önkormányzat vállal fel. A
kastély megmentési tervéről
Takács Szabolcs polgármester télyt, akkor az eredeti épület meg- éke. A helyi önkormányzatnak nem
számolt be.
menthető lett volna. Sajnos a jelen- volt lehetősége megvásárolni a

Tanácsi határozat van, a tanácsosok
szakvéleményt is kérnek
– A kastéllyal kapcsolatban különféle vélemények voltak, többen
egyetértettek abban, hogy az önkormányzat vásárolja meg, viszont
ezt a tervet nem minden tanácsos
támogatja. A kastély siralmas állapotban levő épületét felértékeltettük, hogy tudjuk, mi az értéke,
mennyiért vásárolható meg. Jelenleg úgy néz ki, hogy a kastély az
önkormányzat tulajdonába kerül,
hiszen erre született már egy tanácsi határozat. Azonban a tanácsosok egy része kérte, hogy külön
szakvéleményezést végeztessünk
el, amiből kiderüljön, mi menthető
meg az épületből, s mennyit kell
teljesen lebontani. Tekintettel arra,
hogy műemlék épületről van szó, a
visszaépítés is körülményes, hiszen sokkal több engedélyt kell kiváltani. Ha a tanácsnak korábban
sikerült volna megvásárolnia a kas-

legi tulajdonos, a francia Jean
Claud Moscovici több mint másfél
évtizede semmit sem tett annak érdekében, hogy megőrizze a kastély
állagát – fogalmazott a polgármester.
100 ezer eurót kértek a kastélyért
A visszaszolgáltatás után az örökösök túladtak a kastélyon és a
hozzá tartozó földterületen. Persze
az uradalom lényegesen nagyobb
kiterjedésű volt, mint a mai 45 ár
terület, hiszen Marosvásárhely határáig tartott.
2004-től a kastély tulajdonosa
egy francia üzletember lett, aki famegmunkáló és nyílászárókat
gyártó céget működtetett a kastélyhoz tartozó helyiségekben, de ezeket később elköltöztette a kastély
szomszédságából. Aztán a helyiséget bérbe adta egy autókereskedő
és autójavító cégnek. A helyiek és
az önkormányzat tétlenül nézték,
hogyan megy tönkre a falu egykori

kastélyt, és semmit sem tehetett
annak érdekében, hogy a tulajdonost állagmegőrzésre vagy felújításra öszöntözze, jóllehet ezt a
szándékát jelezte, sőt terveket is
készíttetett, mégsem lett belőle
semmi. Takács Olga polgármester
asszony pert is indított a tulajdonos
ellen, de a bíróság nem hozott kedvező döntést, a tulajdonost nem
minősítette felelősségre vonhatónak a kastély épületének elhanyagolása miatt.
A tulajdonos a közelmúltban
úgy döntött, hogy túlad a kastélyon
és a hozzá tartozó 45 ár területen,
valamint a felújításra elkészíttetett
terveken, amiért 100 ezer eurót
kért.
Az önkormányzat elképzelése
szerint a kastélynak közösséget
szolgáló rendeltetést szánnak, ahol
elegáns környezetben lehet majd
megejteni például a házasságkötéseket.

(Folytatás az 1. oldalról)
– 2011-ben nagyméretű közmunkával, a hívek segítségével sikerült
olyan állapotba hoznunk az épületet, hogy nem kellett szégyenkeznünk amiatt, hogy az egyház
épületét nem tartjuk karban. Átforgattuk a cserepeket, lefestettük az
ablakokat, lemeszeltük a falakat, de
nem volt konkrét tervünk, elképzelésünk, hogy milyen rendeltetést
adjunk neki. A gyülekezeti alkalmakra rendelkezünk helyiségekkel,
van tanácstermünk, irodánk, vannak vendégszobáink, tehát az a döntés született, hogy bérbe adjuk az
épületet. Rengeteg helyen próbálkoztam, ingatlanközvetítőknél is,
de nem igazán volt komoly érdeklődő. 2011-ben Kató Béla püspök
úr, akkori főjegyző, aki a Sapientia
Alapítvány elnöki tisztségét is betölti, többször is megfordult Koronkában, látta az épületet. Akkor az az
ötlet született, hogy a jó lenne a Sapientia egyetemnek egy kisebb
bentlakást létrehozni. El is indult a
tervezgetés, amely egy 45 személyes bentlakás kialakítását vetítette
elő. Viszont éppen abban az évben
kapta meg a Sapientia a nagy támogatást a campusának felépítésére, s
így a mi kis tervünk meghiúsult.
Amikor beindult a magyar állam
átal támogatott bölcsőde- és óvodaprogram, akkor vetettem fel újra,
hogy most az ideje az épületet betársítani a projektbe. 2017-ben már
ötvenegy 1-3 év közötti, többnyire
magyar gyermekek nevét tartalmazó listát tudtam bemutatni, olyanokét, akiket a szülők az új
intézménybe íratnának be. A püspök úr is úgy látta, hogy eljött az
ideje egy bölcsőde létesítésének, s
így kapcsolódtunk be ebbe a programba, amit a magyar állam támogatott – fogalmazott Rigmányi
Arnold tiszteletes úr.
Az épület kész,
a berendezés folyamatban
2018-ban elkezdődött a felújítás
terve, amit a Multinvest cég készített el. 2019 tavaszán egy nyárád-

szeredai építőcég nyerte el a munkálatokat. Az épületen nagyon nagy
méretű felújítást kellett végezni, teljesen alá kellett betonozni, a pincehelyiségeket meg kellett mélyíteni,
hogy itt is helyiségeket lehessen kialakítani.
A szerződésben az szerepelt,
hogy 2020 májusára elkészülnek a
felújítással, de olyan előre nem látott munkálatok adódtak, amelyek
miatt nem sikerült határidőre befejezni a munkát.
Az épület 2021 januárjára készült
el, a tűzvédelmi rendszertől a riasztóberendezésig mindennel felszerelve. Berendezésének költségeit is
magyar állami támogatásból fedezzük, a bútorzat nagyjából megérkezett, további ágyakat és asztalokat
kell még leszállítsanak.
A közösség szolgálatában
a tanács venné át a működtetést
A tervek szerint a bölcsőde működtetését a helyi tanács venné át,
miután az egyház erre vonatkozó
írásos ajánlatot tesz a testületnek –
mondta Takács Szabolcs polgármester. A polgármesteri hivatal felmérte, hogy hány fiatal család
tartana igényt a bölcsődei szolgáltatásra. Az összesítésben 60 olyan
gyermek neve szerepel – köztük
román nemzetiségűeké is –, akiket
református bölcsődébe íratnának.
Ez a névjgyezék is indokolná, hogy
a közösség javát szolgálva a tanács
átvegye az épület adminisztrálását.
Az új bölcsődének szép nagy udvara, játszótere van. Az épületben
két foglalkoztatóterem lesz, az
egyik 15 gyerek befogadására alkalmas, külön fürdőszobával és hálószobával rendelkezik. További két
tízes létszámú csoportnak közös
foglalkoztatóterme lesz, külön hálóval és mosdóval. Ezenkívül lesz
egy orvosi rendelő és egy elkülönítő, továbbá egy adminisztrációs
iroda, egy konyha, ahol az előre
megrendelt ételt megmelegítik. A
pincében raktárak és technikai helyiségek kapnak helyet.

Kevesebben iratkoznak
városi iskolába

A Tholdalagi Mihály Általános
Iskolában nagyvakáció előtti
hangulatban Dósa Ibolya
igazgatónő fogadott. Arra
voltunk kíváncsiak, hogy milyen tanévet zártak, hányan
jelentkeztek a képességvizsgára.

– A járvány alatt a gyermekek
nem betegedtek meg, az online oktatás is elég zökkenőmentes volt,
annak ellenére, hogy diákjainkat
nem tudtuk táblagépekhez juttatni.
A polgármesteri hivatallal pályáztunk, és azért, hogy ne legyen átfedés, nem pályázhattunk a tanügy
által meghirdetett táblagépekre.
Tény, hogy várjuk a pályázat eredményét, reméljük, hogy nyertes lesz
– fogalmazott az igazgató.
Az intézményben a most lezárult
tanévben 203 gyermek tanult, ebből
65 óvodás. A román tagozatú óvodai csoportban tavaly három gyermek volt, az újonnan iratkozókkal
a létszám 17-tel nő. Székelybósból
Koronkába 11 gyerek ingázik, iskolabusszal szállítják be őket.
Valószínűleg a marosvásárhelyi
zsúfolt, nehézkes közlekedés miatt
kevesebb gyermeket íratnak a városi iskolákba, mint régebben, tehát
az „elvándorlás” csökkenő tendenciát mutat. Többnyire azok a gyermekek ingáznak Vásárhelyre, akik
művészeti vagy felekezeti iskolában tanulnak.
Az igazgató arról is beszámolt,
hogy az iskolában 12 nyolcadikos
végzett, közülük 8-an iratkoztak képességvizsgára. A románvizsgán

csak 7-en jelentek meg, ugyanis az
egyik tanuló megbetegedett.
Azok a diákok, akik nem jelentkeztek a megmérettetésre, szakiskolába készülnek.
– A vizsgázó tanulók ügyes, komoly gyermekek, de nem tízes tanulók. Nagyon nagy eredményeket
nem várunk, de az a fontos, hogy
legyenek elégedettek azzal a teljesítménnyel, amit felmutatnak a
vizsgán. Ha sikerült olyanokat nevelni, akik helyt tudnak állni ebben
a társadalomban – hiszen nem lehet
mindenkiből orvos és ügyvéd –, és
jó szakemberek lesznek, az nekünk
már elégtétel – fogalmazott az igazgatónő.
Sok városi iskola csodájára járhat
a koronkainak. A szép tantermeken
túl a felszereltség is adott az oktatáshoz. Jól felszerelt például az infolaboratórium,
számítópek,
nyomtatók, laptopok állnak a tanulók rendelkezésére. Négy osztályban kivetítő is van. Sportolni is van
lehetőség, felújították az iskola műfűves pályáját, és rendbe tették a
tornatermet is.
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Tarthatatlanná vált a medvekérdés, azonnali közbelépést sürgetnek

Az emberi élet a legfontosabb

Lassan már se szeri, se száma
az utóbbi időben a medvejárásnak, néhol csak este, máshol már fényes nappal az
utcán láthatók a veszélyes
nagyvadak. Az utóbbi hetekben szinte emberéleteket követelő
támadások
is
történtek, és miközben a felelős miniszter megoldásokat
keres, egyes, magukat „zöldnek” nevező civil aktivisták a
leváltását kérik.

Gligor Róbert László

Lapunkban többször is beszámoltunk arról, hogy a tavasz óta
ismét megjelentek a medvék. Az
egyik leginkább érintett övezet
Nyárádgálfalva község és annak
egyik települése, Szentháromság,
ahonnan szinte naponta futottak be
jelentések az országos vészjelző hívószámra. Az elmúlt három héten
nem jelezte medve jelenlétét a RoAlert riasztórendszer, de ettől még
a helyzet semmit sem javult a faluban – tudtuk meg Török Gáspár alpolgármestertől. A nagyvad minden
éjjel visszatér a településre, volt,
amikor déli harangszókor sétált bocsaival az utcán (!). Az elszaporodott medvék továbbra is zaklatják a
juhászokat a határban, és van olyan
gazdaság, ahová egy hét alatt háromszor tért vissza az egyik egyed,
elpusztítva az összes baromfit. Gálfalván a sportteremnél is megjelent
élelem reményében, alighogy egy
vendégcsoport eltávozott a helyszínről. Ennek ellenére a lakosság
már nem tesz kárjelentést, hiába
buzdítja őket erre az elöljáró, in-

Erdőszentgyörgy utcáin zavartalanul sétál éjszaka a medve – de ezzel sem elégszik meg

vadásztársaságnál, amely továbbítja
az ügyet a szakminisztériumnak.
Addig is igyekeznek rendszeresen
kiüríteni a kukákat, mivel a medve
élelem reményében merészkedik be
a településre – nyilatkozta a sajtónak Fülöp László Zsolt polgármester.
Medveinvázió Mezőpanitban
A tavalyelőtt csak méheket károsított a medve Mezőpanit községben, a tavaly már egy juhot és
kecskét is elvitt, idén viszont rendszeressé vált a jelenléte – tudtuk
meg a községházán. A háztáji gazdaságokat még nem célozta meg,
csak egyetlen esetben, amikor egy
juhot és bárányt pusztított el egy faluszéli kertben, viszont azóta egyre
gyakoribb a támadás, egy hét alatt
három juhászt károsított meg, akiktől harmincnál több állatot rabolt el,

lahol. A polgármester szerint a
vadak a Kis-Küküllő partján vonulnak be a településre, az önkormányzat pedig minden jelzett esetet
jelentett: azonal vadászok, csendőrök, rendőrök jelentek meg. Előfordult, hogy együttes fellépésükkel
sem sikerült elriasztani a nagyvadat
zsákmányától.
szétmarcangolt
Ugyanakkor kérték a pusztító és veszélyes állatok azonnali kivonását,
azaz elszállítását vagy kilövését.
„Őszintén remélem, hogy nagyobb
baj nem lesz, ahogy azt is, hogy
végre az illetékesekhez eljutnak a
panaszaink, problémáink, és többet
fog érni egy emberélet bárminél!” –
írta egyik bejegyzésében a városvezető.
A miniszter keményen fellépne
Az elmúlt napokban Székelyföld egészében több esetben támadt

A medvetámadások nemcsak rengeteg anyagi kárral járnak, hanem már az emberélet is veszélybe került

kább mindenki igyekszik éjszakára
jól bereteszelni a kaput, ajtót, istállót, aki pedig teheti, villanypásztort
vásárol. Az önkormányzat pedig
csak annyit tehet, hogy jelentést
küld a megyei hatóságoknak, a környezetvédelmi ügynökségtől a prefektusi hivatalig, és fellépést sürget
– leveleire azonban még válasz sem
érkezett az utóbbi napokban.
Máshol is megjelenik
A megye minden övezetéből jeleznek a nagyvadakat, ha Szentháromságról nem is érkezett hívás,
rögtön a Nyárádszeredához tartozó
Vecéből jelentették kétszer is az
utcán megjelent vadat, de a kisváros
végén is láttak egy medvét átszaladni az úton a déli órákban.
Gödemesterházán állatot ölt meg
a vad, de Szovátát sem kerülte el:
ezúttal nem a fürdőtelepet látogatta
meg, hanem esti „sétája” során magángazdaságokat vett célba, ahol
tudott, kárt tett a baromfiban; látták
éjszaka ólálkodni már lakóövezetben és vendéglátó egység közelében
is. Az önkormányzat jelenti az eseteket és a károkat a katasztrófavédelmi felügyelőségen és az illetékes

mi több, az egyik bergenyei juhász
állataira hatszor tört rá – részletezte
a Népújságnak Gál János, a községháza mezőgazdasági előadója. A
mindennapos támadások és károk
miatt sok a kárbejelentés, az elmúlt
napokban hét jegyzőkönyv született.
Erdőszentgyörgyöt is terrorizálják
Lassan rettegniük kell Erdőszentgyörgy lakosainak is. Alig két hete
jelent meg egy felvétel arról, hogy
egy medve átússza a bözödújfalusi
tavat, azóta mindennapossá vált a
medvék jelenléte a kisvárosban. Éjszakai filmfelvételeken látni, amint
a nagyvad az utcákon sétál, de nem
elégszik meg a forgalmasabb helyek meglátogatásával, hanem éjszaka a házakhoz is betör. Csibi
Attila Zoltán polgármester a közösségi médiában felvételeket is megosztott elpusztított állatokról,
baromfikról, a támadások száma
már meghaladta a tucatnyit – derült
ki. Az elöljáró fokozott óvatosságra
intette azokat, akiknek este az utcán
kell tartózkodniuk, illetve kérte,
hogy rögtön jelezzék az egységes
hívószámon, ha medvét látnak va-

medve emberekre. Székelykeresztúr térségében súlyosan megsebesített egy férfit, akit aztán három
orvosi csapat hat órán át műtött,
hogy megmentse az életét. Kápolnásfalu közelében hasonló eset történt. Zágonban kétbocsos medve
támadt egy férfira egy faluszéli
kertben. Szerencsére egyik eset sem
végződött tragikusan, de az áldozatok sérülései súlyosak. Ugyanakkor
múlt csütörtökre virradóra Tusnádfürdőn panzióba, üzletbe és polgármester garázsába tört be a nagyvad,
élelmet keresve; a kár jelentős. A
városban már nappal is az utcán
sétál egy példány.
Tánczos Barna környzetvédelmi
miniszter ez ügyben kifejtette: egy
készülő törvénymódosítással lehetővé tenné, hogy a medvetámadás
bejelentése után 24 órán belül egy
csendőrökből és vadászokból álló
különítmény eltávolíthassa a veszélyes állatot egy jól kidolgozott eljárás alapján, felmérve a kialakult
helyzet súlyosságát. A hír még
nyomdafestéket sem láthatott rendesen, az Agent Green nevű civil
szervezet máris bejelentette, hogy
kérvényezni fogja Tánczos leváltá-

Felvételek: Csibi Attila Zoltán közösségi oldala

sát, mert szerintük a tárcavezető a
vadászok és nem a természet érdekeit képviseli.
A miniszter a székelyföldi elöljárókkal és vadásztársulatok vezetőivel tanácskozott a készülő
törvénytervezet kapcsán, majd az
Erdélyi Magyar Televízió egyik
műsorában kifejtette: az emberélet
mindennél fontosabb, ezért beavatkozásra és megoldásokra van szükség, a veszélyforrást pedig meg kell
szüntetni még akkor is, ha ez a
medve kilövésével is jár. A miniszter olyan civil szervezetekkel is
leült tárgyalni, amelyek, bár védik
a medvét, megértik a helyzet súlyosságát. Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes a kormánykoalícióban is felvetette az ügyet,
hiszen politikai egyezségre is szükség van az új törvénytervezet életbe
léptetéséhez. A törvényjavaslatot
véglegesítik és bemutatják a kormányban, és remélhetőleg egy-két
héten belül elfogadják, „másként lehetetlen ezt a helyzetet kezelni”.
„Azonnali beavatkozásra és védelemre van szükség” – jelentette ki
Tánczos. A tárcavezető elmondta:
öt év alatt – amióta 2016-ban a kormány vadászati korlátozásokat vezetett be a barnamedve-populáció
megóvása érdekében – ezek a nagyvadak mintegy 50 százalékos állománygyarapodást értek el, és már
állandóan jelen vannak az emberi
élettérben. Jelenleg naponta átlagban 40 sürgősségi bejelentés érkezik a medvék jelenlétéről, öt év alatt
a krízishívások száma megtízszereződött. A miniszter kihangsúlyozta:
az új jogszabály csak megelőzés jellegű beavatkozásokat tesz lehetővé,
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a kilövés is csak indokolt esetekben
történhet meg, ezt pedig a vadásztársaságok képzett szakemberei
hajtják végre, így szó sem lehet trófeavadászatról vagy az erdőkben
való beavatkozásról: csak a településeken megjelenő, emberekre és
állatokra közvetlenül veszélyes
egyedek kilövése vagy elszállítása
lesz lehetséges.
Megáll az ész
A Green Agent kijelentése, miszerint kérni fogja a környezetvédelmi
miniszter
leváltását,
felháborodást váltott ki sokak körében. Csibi Attila Zoltán is úgy érzi,
hogy egy ideje a medvék elűzése a
legégetőbb feladat Erdőszentgyörgyön, ezért egy magát zöldnek nevező szervezet képviselője ne
próbálja bemagyarázni, hogy ez így
van jól. „Az a rengeteg háziállat,
amit csak az elmúlt tíz napban ölt
meg, az a rettegés a lakosság körében, a mindennapos félelem – és
bármikor jöhet az emberi életet követelő támadás is – nem számít, az
ember és a munkája nem számít,
mert a medve védett állat?! Váltsunk le mindenkit, aki tenni akar az
emberekért, az a normális, ha az
állat fontosabb, mint az ember?!
Tényleg baj van ezzel a világgal.
Félreértés ne essék, semmi bajom
azzal az állattal, amelyik a saját
életterében él, de az, amelyik lakott
területen napok óta öl, és rettegésben tart egy egész közösséget, ne
tudjon a védettsége mögé bújni!
Csak remélni merem, hogy a
normalitás fog győzni, és végre elkezdődik a medvepopuláció szabályozása és visszaszorítása a saját
életterébe! Egyszerűen túlszaporodott az állomány a sok nagyon
okos, világos és sötétzöld intézkedéstől, és sok esetben a vadászati
törvény rossz alkalmazása miatt!
Egészséges törvényt kell alkotni!
Egészségesen kell szabályozni a populációt! Mindezt úgy, hogy az
ember és lakott környezete, javai legyenek az első helyen, ne a cserebogarak vagy éppen a medvék!” –
fejezte ki véleményét a közösségi
oldalán tett bejegyzésében a polgármester.
Hadd tegyük hozzá: jogosnak találjuk a felháborodását, ahogyan
Tánczos Barna miniszter véleményét is: a kérdést nem Bukarestből
vagy egy osztrák luxuslakásból irányítva kell lerendezni, hanem azok
kezébe kell adni a helyes megoldás
keresésének lehetőségét, akik – szó
szerint is – a saját bőrükön érzik a
helyzet súlyosságát, akik nap mint
nap rettegve lépnek ki házuk ajtaján.
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Zenés utazásra hív
a Csíkszeredai Régizene Fesztivál

Javában zajlanak a Csíkszeredai Régizene Fesztivál előkészületei, ami idén is július
derekán várja a régi zenét
kedvelő közönséget. Zenében utazunk – ez a fesztivál
üzenete: a régi zene segítségével térben és időben nagy
utat bejárva szabadon utazni. Ebben a közös utazásban
számos helyszín, idősík és
téma váltakozik: bejárhatjuk
az öreg kontinenst, találkozhatunk zarándokokkal, trubadúrokkal, királyokkal és
szerzetesekkel.

Természetesen valódi utazás is
lesz: hat országból érkeznek külföldi meghívottak, és számos hazai
fellépő is Csíkszeredába tart feltöltődni és találkozni mindazokkal,
akiket a régi zene szeretete fűz
össze.
Fellép a fesztiválon a régi zene
nagy öregjei közé sorolható szerbiai Ensemble Renaissance együttes és a bukaresti Madrigal

kamarakórus, amely a hazai zenei
élet kimagasló teljesítményű formációja. A kórus és a fesztivál kapcsolata több évtizedes múltra tekint
vissza.
Újra csíkszeredai színpadon muzsikálnak a fesztivál kedves barátai: Miquèu Montanaro, Erdal
Şalikoǧlu és a Musica Historica régizene-együttes.
A meghívottak között szerepel
Jiří Havrlant (Cseh Köztársaság)
is, aki a 2019-ben, Kolozsváron, a
La Stravaganza barokk zenei fesztivál keretében szervezett csembalóverseny egyik első díjasa.
A hazai zenei palettát színesítik
az erdélyi zenekarok, a Carmina
Renascentia, a Kájoni Consort és a
Codex együttes, továbbá élőben
hallhatjuk a Fonte di Gioia együttest Kolozsvárról, amely 2020-ban
egy különleges online koncerttel
jelentkezett.
Mindemellett idén sem marad el
a régizene-fesztivál saját produkciója, a Barokk Fesztiválzenekar elő-

adása, Tóth Mónika koncertmester
vezetésével.
A fesztivál kísérőrendezvényekben sem fukarkodik, zenés, gasztronómiai
és
természetjáró
kalandokat kínál az érdeklődőknek. Szombaton délelőtt a gyermekeké a Mikó-vár udvara, a
reneszánsz gyermeknapon különböző kézműves-foglalkozások és
korabeli játékok várják a kicsiket
és nagyokat egyaránt.
Amint arról már korábban beszámoltunk, a fesztivállal párhuzamosan, július 11–16. között zajlik
a Régizenei Nyári Egyetem. A diákok idén hat mesterkurzus közül
választhatnak: orgona; furulya, fuvola; ének; barokk hegedű; csembaló, klavikord; viola da gamba és
violone. A jelentkezési határidőt
meghosszabbították, a mesterkurzusok bármelyikére július 4-ig, vasárnap éjfélig lehet jelentkezni a
következő
linken:
https://forms.gle/cmbYXyJid7FSg
ENaA (közlemény)

Farkaslaka lovasa nyerte a 10. Székely Vágtát

Fotó: Facebook, Csíkszeredai Régizene fesztivál

A bizonytalan időjárás miatt
kétszer változott a Székely
Vágta döntőjének időpontja,
az időpont-módosítás viszont
semmit nem vett el a döntő
izgalmából: négy, mindenre
elszánt lovas állt a rajthoz
azzal a reménnyel, hogy
végül ő emelheti a magasba
a Székely Vágta vándorszablyáját. A jubileumi rendezvényt Farkaslaka lovasa,
Tamás Csaba nyerte Villámlás
nyergében.

Sepsiszentgyörgy, Kézdialmás,
Farkaslaka és Kézdivásárhely lovai
és lovasai feszültek egymásnak,
mindenkinek van, mivel dicsekedni: Fazakas János-Alpár (Sepsiszentgyörgy) 2019-ben nyerte a
Székely Vágtát; Kézdialmás lova
(Hilton Haragos) tavaly negyedik
helyezést ért a budapesti rangadón;

a farkaslaki Tamás Csaba 2018ban első lett, 2019-ben második a
Székely Vágtán; Ugron Attila
(Kézdivásárhely) pedig 2012-ben
és 2017-ben is harmadik lett. Így
egyik lovasnak sem kellett bemutatni a pályát, és az is világos volt
számukra, hogy mi a verseny tétje.
Nem így lovaknak, amelyek mind
első alkalommal futottak a Székely
Vágta döntőjében.
Felfokozott állapotban közelítettek a startzónába a lovasok, ahogy
pedig a harang megkondult, fejvesztve vágtáztak a győzelemért.
Az első félkörben még nagyon
egyben voltak, azonban Tamás
Csaba már akkor az élre tört. Szorította hátulról Libertényi Péter
Hilton Haragossal, és rögtön mellettük volt Fazakas János-Alpár és
Ugron Attila is, semmi nem dőlt el
az első körben. Kézdialmás lovasa

előzni próbált, sikertelenül, közben
Tip Top és Marsal Szultán fáradni
kezdtek, visszavettek egy picit a
tempóból.
A sepsiszentgyörgyi lovas minden erejével futotta a köröket, a
kézdivásárhelyi versenyző viszont
lemaradt a hármastól, az utolsó
körben pedig már csak az volt a
kérdés, hogy Kézdialmás lovasának sikerül-e átvenni a vezetést. S
bár Hilton Haragos nagyon küzdött, a bravúr nem sikerült, így Villámlás magabiztosan futott be
elsőként, így nyerve meg a 10.
Székely Vágtát.
Második helyen végzett Libertényi Péter és Hilton Haragos (Kézdialmás), harmadik lett Fazakas
János-Alpár és Tip Top (Sepsiszentgyörgy), negyediknek ért
célba Ugron Attila és Marsal Szultán (Kézdivásárhely).

Fotó: Codra Botond

Szegedi és kolozsvári egyetemi
küldöttség Krakkóban

Tisztelgés Báthory István sírjánál

A Szegedi Tudományegyetem
alapításának 440. évfordulója
alkalmából Krakkóba látogatott prof. dr. Rovó László rektor és prof. dr. Zakar Péter
nemzetközi és közkapcsolati
rektorhelyettes. Az SZTE vezetői megbeszéléseket folytattak a II. János Pál Pápai
Egyetemen, majd a kolozsvári
Babeş–Bolyai
Tudományegyetem rektorhelyettesével
együtt megkoszorúzták az
egyetemalapító Báthory István síremlékét.

440 éves múltját és hagyományait ünnepli idén a Szegedi Tudományegyetem. A jeles évforduló
alkalmából az SZTE vezetése a közelmúltban Krakkóba, az egyetemalapító Báthory István erdélyi
fejedelem és lengyel király nyughelyének városába látogatott.
A krakkói II. János Pál Pápai
Egyetemen előremutató tárgyalásokat folytatott a Szegedi Tudományegyetem rektora, prof. dr. Rovó
László és rektorhelyettese, prof. dr.
Zakar Péter, továbbá Kiss-Rigó
László szeged-csanádi püspök, valamint Karol Biernacki, Lengyelország tiszteletbeli szegedi konzulja
alkotta delegáció. A találkozón jelen
volt a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem tanulmányi rektorhelyettese, Soós Anna is.
„Nem lenne ma a krakkói pápai
egyetem, ha nincs Szent Hedvignek, a magyar király lányának a
bölcsessége. Ő volt az, aki megkérte a férjét, Jagelló Ulászló lengyel királyt, hogy kérjen engedélyt
a pápától arra, hogy a Jagelló Egyetem mellett teológiai fakultás is létesüljön. Ez a teológiai kar 1954-ig
működött a Jagelló Egyetem részeként, majd a kommunista diktatúra
alatt megszüntették. Utána alakult
meg egy felsőoktatási intézmény,
amelyből a mai egyetem létrejött” –
emlékeztetett Robert Tyrała, a II.
János Pál Pápai Egyetem rektora.
Rovó László elmondta, az SZTE
most ünnepli Szegedre költözésének 100. és alapításának 440. évfordulóját, amelynek alkalmából
komoly ünnepségsorozatot szerveznek. Kiemelte, hogy a szegedi egye-

Fotó: SZTE

tem elkötelezett a nemzetközi
együttműködések mellett. Az egyik
ilyen szövetség az európai jóléttel
kapcsolatos kutatás, oktatás. A mielőbbi közös munka megteremtése
érdekében meghívta a II. János Pál
Pápa Egyetem vezetését Szegedre,
az együttműködési szerződés aláírására.
Az SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese a közös értékekről, a magyarok és a lengyelek
közös útjáról beszélt. Zakar Péter
hangsúlyozta: az SZTE 12 karán
szinte minden diszciplína megtalálható, az intézmény magas szintű
együttműködésekben vesz részt.
A nemzetközi kooperáció fontosságára a BBTE tanulmányi rektorhelyettese, Soós Anna is kitért.
Felvetette, érdemes lenne olyan
együttműködést kötni, amely az intézmények doktori képzésében lehetővé tenné a közös diploma
kiállítását. Ezzel egy elitképzés valósulhatna meg.
Az egyetemi vezetők megbeszélését követően a delegáció megtekintette a Wawel székesegyházat
Zdzisław Sochacki prelátus vezetésével. A szegedi és a kolozsvári
egyetemi küldöttség elhelyezte a
tisztelet koszorúit Szent Hedvig és
az egyetemalapító Báthory István
sírjánál.
„Vagy ne született volna, vagy ha
született, örökké élne” – tartja egy
lengyel mondás Báthory István erdélyi fejedelemről és lengyel királyról. A humanista műveltségű
Báthory István 1571. május 25-én
emelkedett az erdélyi fejedelmi
székbe, ahonnan útja a lengyel trónig vezetett. Báthory 1579-ben Vilniusban egyetemet alapított, majd
1581-ben hasonló szándékkal megalapította Kolozsvárott a mai Szegedi Tudományegyetem és a BBTE
jogelődjének számító jezsuita kollégiumot.
A koszorúzási ünnepséget követően a delegáció megtekintette Magyarország kormányának ajándékát,
Zsigmond Ágost gyermekpáncélját
a Wawel királyi várban, majd részt
vett a Szent II. János Pál pápa szobor- és emléktábla-avató ünnepségén. (Az SZTE közleménye)
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Az Eb legnagyobb meglepetése: a csehek kiütötték a hollandokat

után teljesen átfordult a meccs. Holeš váltotta. Ez alapjaiban változtatta meg
Bálint Zsombor
és Schick góljai pedig beállították az a játékot a második félidőre, hosszú
Miután Hollandia mindhárom mér- Eb eddigi legnagyobb meglepetésé- percekig beszorult a belga csapat, de
kőzését megnyerte a csoportban, nek tartott eredményt. Schicknek ez a Vertonghenék nagyon jól tudták, elég,
Csehország pedig csak a skótokat negyedik gólja, és feljött másodiknak ha Ronaldóra figyelnek fokozottan,
tudta legyőzni, egyértelműnek tűnt, az ötgólos Ronaldo mögé, aki viszont mert a portugálok őt fogják keresni
hogy Hollandia az esélyes a tovább- hármat tizenegyesből szerzett, míg szinte minden labdával. El is durvult
jutásra az egymás elleni nyolcaddön- Schick mind a négyet akcióból a csata, Felix Brych játékvezető pedig
tőben. Csakhogy voltak már előtte is lőtte.
nem mindig volt a helyzet magaslajelek, hogy a csoportkör az egy, és az
Ráadásul Ronaldo már nem is nö- tán. Belgiumnak kimaradt néhány
egyenes kieséses szakasz egészen velheti góljai számát, hisz ezzel elju- ígéretes kontrája, miközben Courtois
más dolog. Frank de Boer holland tottunk
a
Belgium–Portugália elmondhatja magáról, hogy jó kapusszövetségi kapitányról régóta hírlik, csatához, amelynek az első félideje nak jó a kapufája... Több gól már nem
hogy képtelen egységet tartani a csa- abból állt, hogy a felek csak óvatosan esett, de Belgium nagy árat fizetett a
pata sztárjátékosai között, míg Cseh- kóstolgatták egymást, hagyták az el- továbbjutésért: De Bruyne és Eden
ország szoros meccsen játszott lenfelet hátul passzolgatni. Tartott a Hazard is sérülten hagyta el a pályát,
döntetlent Horvátországgal, aztán címvédőtől a belga, a világranglista és nem tudni, hogy helyre lehet-e őket
pedig, biztos továbbjutóként, „elen- vezetőjétől a portugál fél. A ritka ve- hozni az Olaszország elleni müncheni
gedte” az Anglia elleni meccset, hogy szélyesebb akciók egyikét aztán Torg- negyeddöntőre, márpedig nagy szüka könnyebb ágra kerüljön. És milyen hen Hazard a 43. percben gólra ség lesz rájuk.
igaza volt! Így ugyanis Dániával fog játszani a negyeddöntőben... De ne
vágjunk a dolgok elébe.
A csehek ezúttal is uralták taktikailag a meccset.
Nem próbálták lerohanni a
hollandokat, hagyták őket
passzolgatni, majd miután
kellően magukra húzták
őket, villant a villámgyors
kontra. Már az első félidőben a csehek voltak veszélyesebbek, Vaclík kapuja
alig forgott veszélyben.
Igaz, a második játékrészben Malen kihagyta a hollandok
legnagyobb
lehetőségét, aztán de Ligt
csak szándékos kezezéssel A gólszerző cseh Tomás Soucek (k), valamint a holland Patrick van Aanholt, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij és
tudta megállítani a kapura Maarten Stekelenburg (b-j) a Hollandia–Csehország mérkőzésen a Puskás Arénában 2021. június 27-én.
törő Schicket, és a kiállítása Fotó: MTI/Illyés Tibor

A román sportsajtó mágikusnak
és a részben budapesti rendezésű
labdarúgó-Európa-bajnokság egyik
legnagyobb meglepetésének nevezte csütörtökön a Marco Rossi
által vezetett magyar válogatottat,
amely szerdán este 2-2-es döntetlent játszott Münchenben a német
válogatott ellen, és közel állt a nyolcaddöntőbe jutáshoz.

„Tisztelet, Magyarország!“

Az egyedüli nyomtatásban megjelenő, legrégibb sportújság, a Gazeta Sporturilor kiemelte, hogy a
magyarokat is magában foglaló
úgynevezett halálcsoport valóban
halálcsoport volt, és drámai módon
ért véget. A szerda esti német–magyar és portugál–francia mérkőzések idején sorra mind a négy csapat
állt továbbjutásra, három közülük
(Magyarország, Németország, Portugália) kiesésre is a pillanatnyi
eredmények tükrében, végül az esé-

Jegyzőkönyv

Európa-bajnokság, nyolcaddöntő: Csehország – Hollandia
2-0 (0-0)
Budapest, Puskás Aréna, 52.834 néző, vezette: Szergej Karaszjov (orosz).
Gólszerzők: Holes (68.), Schick (80.).
Kiállítva: De Ligt (55.).
Sárga lap: Coufal (56.), illetve Dumfries (46.), De Jong (84.).
Csehország: Vaclik – Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek –
Holes (85. Kral), Soucek – Masopust (79. Jankto), Barak (90+2.
Sadilek), Sevcik (85. Hlozek) – Schick (90+2. Krmencik).
Hollandia: Stekelenburg – Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind
(81. Timber), Van Aanholt (81. Berghuis) – De Roon (73. Weghorst), Wijnaldum, De Jong – Depay, Malen (57. Promers).

Jegyzőkönyv

Európa-bajnokság, nyolcaddöntő: Belgium – Portugália 1-0
(1-0)
Sevilla, 14.500 néző, vezette: Felix Brich (német).
Gólszerzők: T. Hazard (42.).
Sárga lap: Vermaelen (72.), Alderweireld (81.), illetve Palinha
(45.), Dalot (51.), Pepe (77.).
Belgium: Courtois – Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen –
Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard (90+5. Demdoncker) – De
Bruyne (48. Mertens), Lukaku, E. Hazard (87. Carrasco).
Portugália: Rui Patricio – Dalot, Dias, Pepe, Guerreiro – Moutinho (55. Joao Felix), Palhinha (78. Danilo), Sanches (78. Oliveira) – Silva (55. Fernandes), Ronaldo, Jota (70. Silva).

A további program

Nyolcaddöntő:
* ma: Anglia – Németország (19.00 óra), Svédország – Ukrajna
(22.00)
Negyeddöntő:
* péntek: Franciaország/Svájc – Horvátország/Spanyolország
(19.00 óra), Belgium – Olaszország (22.00)
* szombat: Csehország – Dánia (19.00), Svédország/Ukrajna
– Anglia/Németország (22.00)
A mérkőzéseket az M4 Sport és a Pro TV közvetíti.

Román sportsajtó: „Mágikus magyarok“

lyesebbek léptek tovább, így Magyarország végzett a negyedik helyen.
Az újság a 65 éves Victor Piţurcă
volt román szövetségi kapitányt
idézi, aki az Eb-t közvetítő Pro TV
kereskedelmi csatorna szakmai
elemzőjeként gratulált a magyar válogatottnak, és sajnálatát fejezte ki
amiatt, hogy Rossi csapata nem jutott tovább. „Talán megérdemelték
volna ezt a győzelmet, a keretükben
szerényebb képességű játékosok
vannak, de az edzőnek sikerült egy
egységes, erős csapatot összeraknia.
Nagy dolog, hogy Németország és
Franciaország nem tudta legyőzni
őket, gratulálok nekik, emelt fővel
távoztak“ – mondta Piţurcă.
A mérkőzés után a legnézettebb
román sportcsatornán, a DigiSporton a német–magyar meccset elemezték a leghosszabban. Ilie
Dumitrescu korábbi román válogatott csatár a magyar együttes szer-

vezett játékára hívta fel a figyelmet.
Kiemelte, hogy a magyarok nemcsak a védekezéssel törődtek,
hanem támadni is képesek voltak,
és a németek egyenlítő gólja után
azonnal vissza tudtak vágni, ami azt
jelenti, hogy nemcsak fizikálisan,
hanem mentálisan is magas szinten
teljesítettek. A szakelemző a magyar együttes taktikai fegyelmezettségét is aláhúzta, majd elemzését
úgy zárta, hogy „le a kalappal a magyarok előtt“, miközben a román
sportcsatorna képernyőjén „Tisztelet, Magyarország!“ felirat volt olvasható.
Az Eurosport román nyelvű honlapján megjelent írás szerzője „mágikusnak“ nevezte a magyar
válogatottat, amely annak ellenére
játszott „szenzációsan“, hogy senki
nem adott neki esélyt a halálcsoportban. A szerző szerint Marco
Rossi megmutatta, hogy egy kis,
sztárokat nélkülöző ország is képes
esélyesként játszani a nagyok ellen,
ha egységes és szervezett csapatként küzd.

Német sajtó: gyengén játszott
a Nationalelf

A magyar csapat az F csoport utolsó fordulójában játszott Németország – Magyarország
(2-2) mérkőzésen a müncheni Allianz Arénában 2021. június 23-án. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A német sajtó a hazai válogatott
gyenge teljesítményét emelte ki a
magyar válogatottal játszott Európa-bajnoki csoportmérkőzésről.
A legnagyobb példányszámú napilap, a Bild úgy fogalmazott: „továbbjutottunk, de senki nem tudja,
hogyan”. A válogatott a 2018-as világbajnokságon címvédőként már a
csoportkörben kiesett, ezúttal pedig
egy „felfoghatatlanul drámai Ebestén” csak „egy hajszállal úszta
meg az újabb totális felsülést” –
írták.
A legnagyobb hírmagazin, a Der
Spiegel a hírportálján közölt kommentárjában ugyancsak azt emelte
ki, hogy Joachim Löw szövetségi
kapitány csapata az utolsó percekben menekült meg a kieséstől. Az
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együttes az Eb harmadik mérkőzésén „a harmadik arcát mutatta“,
Franciaország ellen „bátortalanul“,
Portugália ellen „bravúrosan“, a
„derekasan helytálló magyarok
ellen pedig tanácstalanul és ötletek
nélkül“ futballozott.
A Die Welt című lap kommentárja szerint a nemzeti válogatott
ritka nagy szerencsével kerülte el a
kiesést, és a magyarok elleni mérkőzés „elsősorban a gyengeségeit
mutatta meg“. A csapatból hiányzik
az állandóság, a támadások minőségében hatalmas az ingadozás, a védelem túlságosan sebezhető.
„Három mérkőzésen öt kapott gól,
nulla mérkőzés kapott gól nélkül –
ez a csoportkör sokatmondó mérlege“ – írták.
A többi között kifejtették, hogy
Joachim Löw a Portugália ellen pályára küldött csapathoz képest roszszul alakította át a kezdő
összeállítást, különösen a Thomas
Müller helyett szerepeltetett Leroy

Sané teljesítménye volt csalódást
keltő. A cserék viszont jól sikerültek, főleg Leon Goretzka játszott
meggyőzően.
A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című lap kiemelte, hogy
Szalai Ádám 11. percben szerzett
„szép találata“ révén a német válogatott visszacsúszott a csoport negyedik, kieső helyére, és így „a
megsemmisülés fenyegette a német
focit“. A csapat az első félidőben
nem is tudott teljesen kiszabadulni
a sokkhatás okozta bénultságból –
tették hozzá. A portugálok elleni
mérkőzésen mutatott elszántságnak
és a sok gólhelyzetnek „nyoma sem
volt“ a magyarok ellen, és „az elbizonytalanodott német csapat“ az
egyenlítéssel szerzett továbbjutási
esélyt is azonnal eljátszotta. Végül
csak az „utolsó erejét“ mozgósítva
sikerült elkerülni az utóbbi évek
legnagyobb szabású kudarcát és egy
„újabb megszégyenülést“ – írta a
FAZ.

A magyar válogatott Európa-bajnoki szereplései

A magyar labdarúgó-válogatott története során negyedszer szerepelt
Európa-bajnokságon, és a tavalyról idénre halasztott kontinenstornán
két döntetlennel és egy vereséggel negyedikként zárt a világbajnok
franciákat, az Eb-címvédő portugálokat, valamint a németeket felvonultató F csoportban.
A magyar labdarúgó-válogatott Eb-szereplései:
1960, Franciaország: –
1964, Spanyolország: bronzérem
1968, Olaszország: –
1972, Belgium: negyedik helyezés
1976, Jugoszlávia: –
1980, Olaszország: –
1984, Franciaország: –
1988, NSZK: –
1992, Svédország: –
1996, Anglia: –
2000, Belgium és Hollandia: –
2004, Portugália: –
2008, Ausztria és Svájc: –
2012, Lengyelország és Ukrajna: –
2016, Franciaország: nyolcaddöntő
2021, 11 helyszín, közte Budapest: csoportkör
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Francia regionális választások

Nem sikerült győznie egyetlen régióban sem a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülésnek a
franciaországi regionális választások vasárnapi második fordulójában, nagyon alacsony, alig 35
százalékos részvétel mellett – derült ki a francia televíziók által ismertetett exit poll eredményekből. A Nemzeti Tömörülés mellett
a regionális választások másik
nagy vesztese Emmanuel Macron
államfő pártja, amely messze nem
érte el a célul kitűzött 15 százalékos támogatottságot.

Jóllehet az első forduló után a déli
Provence-Alpes Cote d’Azur régióban a
Nemzeti Tömörülés jelöltje, Thierry Mariani által vezetett lista állt az élen, a második
fordulóban
a
jobbközép
Köztársaságiak listája győzött 57,7 százalékkal, miután a baloldali pártok az
úgynevezett „köztársasági front” nevében visszaléptek a jobboldal javára a
Nemzeti Tömörülés feltartóztatására.
A 13 európai régió többségét, hetet
eddig az ellenzéki jobbközép Köztársaságiak irányították, hatot pedig a szintén
ellenzéki baloldal, s a felmérések szerint
a következő hét évben is ugyanilyen
arányban fog megoszlani a hagyományos pártok között a régiók vezetése.
A választásra jogosult 48 millió franciának csaknem kétharmada távol maradt az urnáktól, hasonlóan a múlt heti
első fordulóhoz, ami történelmi méretű
érdektelenséget tükröz. Az 1958-ban
kezdődött V. köztársaság történetében
ilyen méretű távolmaradásra egyetlen
választáson sem volt példa mostanáig.
A jövő évi elnökválasztás előtti
utolsó, országos szintű választást a politikai elit az elnökválasztás főpróbájának
tekintette, miután több jobboldali régióelnök – Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez –, aki
megerősítette pozícióját, azt reméli,
hogy beleszólhat Emmanuel Macron és
Marine Le Pen párharcába a jövő évi elnökválasztáson.
„Most mindenki megértette, hogy az
elnökválasztás hármas mérkőzés lesz” –
vélte Xavier Bertrand, az északi Hautde-France régió újraválasztott konzervatív elnöke, Nicolas Sarkozy korábbi
államfő (2007-2012) kormányának volt
minisztere, aki már bejelentkezett a
2022-es elnökválasztás jobboldali jelöltségére.

Az Európai Unió rögtön az
orosz–amerikai csúcs után elkezdte „boldogan együtt dúdolni” az Egyesült Államokkal,
hogy Moszkvának a Nyugat
elvárásainak megfelelően kell
változtatnia viselkedésén a
kapcsolatok normalizálása érdekében – írta Szergej Lavrov
orosz külügyminiszter hétfőn
a Kommerszant című napilapban és a Rosszija v globalnoj
polityike című folyóiratban
megjelent cikkében.

Lavrov A jogról, a jogokról és a
szabályokról című cikkében emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai
elnök genfi csúcstalálkozóján,
ahogy azt az orosz vezető a nyilvánosság előtt is elmondta, arról volt
szó, hogy minden területen szigorúan a paritás és a kölcsönösen elfogadható érdekegyensúly alapján
lehet eredményt elérni. A tárcavezető szerint a tárgyalások során
ezzel szemben nem hangzott el ellenvetés.
Ám a tárgyalásokat követően az
amerikai fél arról kezdett el beszélni, hogy Moszkvát a csúcson
egyértelműen figyelmeztették, és
követeléseket fogalmaztak meg

Valérie Pécresse, a Párizs körüli Ilede-France régió újraválasztott jobboldali
elnöke pedig úgy fogalmazott, hogy „a
jobboldal és a centrum Franciaországának csapata győzedelmeskedett, amiből
én is profitálni fogok”.
Olivier Faure, a Szocialista Párt főtitkára úgy vélte, hogy a baloldal ismét
kezd teret hódítani, s amennyiben lesz
összefogás a Zöldekkel, sikeresek lehetnek a jövő évi elnökválasztáson.
„Ma este egyetlen régiót sem veszünk
át” – ismerte el rövid beszédében Marine
le Pen nem sokkal az urnazárást követően. Az eredmény „a helyi demokrácia
mély válságát” tükrözi, s a „mozgósítás
a jövőbeni győzelem kulcsa” – tette
hozzá az elnökválasztásra utalva.
Stanislas Guerini, a kormányzó Lendületben a Köztársaság (LREM) vezetője
„az
elnöki
többség
csalódottságának” adott hangot amiatt,
hogy a kormánypárt egyetlen régióban
sem tudott vezető helyet szerezni.
Annak ellenére, hogy Emmanuel
Macron több minisztere is jelöltette
magát saját régiójában, az LREM a régiók felében a második fordulóba jutáshoz szükséges 10 százalékot sem érte el,
így a remélt királycsináló szerepről már
a két forduló között le kellett mondania.
Az öt évvel ezelőtt megalakult pártnak
nincs helyi beágyazottsága, hasonlóan a
Nemzeti Tömörüléshez, ellentétben a
hagyományos nagy jobb- és baloldali
pártokkal.
Az elnöki hivatal vasárnap este azt is
tudatta, hogy az államfő nem kívánja
kommentálni a választási eredményt, de
kormányátalakítást sem tervez a kudarc
miatt.
A bal-jobb oldali erőjáték visszatérését a francia politikába az elemzők azonban nagyon óvatosan kezelik, egyrészt
az alacsony részvétel miatt, másrészt
azért, mert egyelőre egyik hagyományos
párt sem tudott felmutatni olyan személyiséget, aki a felmérések alapján megakadályozhatná, hogy a jövő évi
elnökválasztás második fordulójába bejutó két jelölt Emmanuel Macron és Marine Le Pen legyen. Miközben a helyi
intézmények szintjén a bal- és a jobboldali gondolkodás közötti megosztottság
erősen jelen van, addig országos szinten
már egészen más törésvonalak mentén
szerveződik a francia politika.

A keresztény vértanúk emléknapja

A római katolikus egyház első vértanúinak liturgikus emléknapját 1969-ben
tették június 30-ára, Szent Péter és
Szent Pál apostol ünnepe mellé, korábban, a 12-13. században június 22-én, a
16. század végén június 24-én emlékeztek meg róla. Az MTVA Sajtóarchívumának anyaga:

A szervezett keresztényüldözés a Római Birodalomban Néró császár uralkodása alatt, Kr.u.
64-ben kezdődött meg. A császár a nagy római
tűzvész után a keresztényeket vádolta meg azzal,
hogy felgyújtották a várost, ezért elrendelte tömeges kivégzésüket. Tacitus leírása szerint
„...ezt a leggyalázatosabb módon hajtották
végre. Vadállatok bőrébe kellett bújniuk, hogy a
kutyák marcangolják szét őket, vagy pedig a keresztfán haltak meg, ahol besötétedés után égő
fáklyaként világítottak az éjszakában. Nero
ehhez a látványossághoz átengedte a kertjeit, s
a kivégzésekből cirkuszi játékokat rendezett.”
Az első vértanúkat a vatikáni domb déli lejtőjén
végezték ki, Péter apostolt a mai Szent Péter bazilika helyén álló cirkuszban feszítették keresztre fejjel lefelé, Szent Pált pedig, aki római
polgár volt, lefejezték.
A Néró-féle üldözés utáni három évszázadban
több hullámban százezrek adták életüket keresztény hitükért, és még sokkal többen szenvedtek
el emiatt börtönt, kínzást, számkivetést. Tiszteletükről már a 2. század közepén máglyahalált
szenvedő Szent Polikárp vértanúságáról írt
Martyrium Polycarpi is szól, eszerint a szmirnaiak püspökük halálának évfordulóját mindig ünneppel szándékoztak megülni. A 3. században
már széles körben szokásban volt,
hogy a keresztény közösségek a
vértanúk halálának évfordulóján
összegyűltek sírjaiknál, és szentmisével emlékeztek meg róluk. E
vértanúk tiszteletével vette kezdetét a szentek tisztelete, ami a katolikus és a keleti ortodox egyház
sajátja.
Az üldözések elmúltával, a 4.
századtól a szentek naptára tovább
bővült: befogadták közéjük azokat
a hitvallókat is, akik börtönt és
kínzást szenvedtek Krisztusért, de
nem haltak vértanúhalált, a kör tovább tágult az aszkéták, a szerzetesek és a szüzek csoportjával,
akiket vértelen vértanúságot vállaló hősöknek tekintettek.
Az egyházjog fejlődése magával hozta a szentek tiszteletének
hivatalos megfogalmazását, szabályozását. A szentté avatást
1170-ben vonta pápai hatáskörbe

Az orosz külügyminiszter bírálata

vele szemben. Elhangzott az a fenyegetés is, hogy ha Oroszország
néhány hónapon belül nem fogadja
el a Genfben felvázolt „játékszabályokat”, akkor újabb nyomásnak
lesz kitéve.
„Különösen jelzésértékű, hogy
rögtön a tárgyalásokat követően
Washington a korábbi betokosodott
álláspontját kezdte el hangoztatni,
annál is inkább, mert az európai fővárosok, ráérezve a »nagy testvér«
hangulatára, azonnal aktívan és
örömmel kezdtek el együtt dúdolni
vele. Nyilatkozataik lényege, hogy
készek normalizálni a kapcsolatokat
Moszkvával, de csak azután, hogy
változtatott a magatartásán” – írta
az orosz diplomácia vezetője.
Megjegyezte: pedig még nem is
tudni, hogy a gyakorlatban hogyan
zajlanak majd a Genfben az együttműködés ügyében elért kölcsönös
egyetértés konkretizálásáról folytatandó orosz–amerikai konzultációk.
Lavrov szerint a nyugati országok vezetőinek az orosz–amerikai
csúcsot megelőző találkozói azt a
benyomást keltették, hogy céljuk a
Moszkvával való viszony „nyilvános szolidarizálására” való felkészülés volt. Emlékeztetett arra,
hogy Genf előtt tartották a G7-cso-

port cornwalli és a NATO brüsszeli
csúcstalálkozóját, Biden pedig találkozott Charles Michellel, az Európai Tanács és Ursula von der
Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.
Az orosz miniszter rámutatott,
hogy a cornwalli és a brüsszeli dokumentumok a „szabályokon alapuló világrend” koncepciójának
előmozdításáról szólnak, ellensúlyozandó a nemzetközi jognak az
elsősorban az ENSZ Alapokmányában rögzített egyetemes elveit.
„A Nyugat mindenki számára világossá akarta tenni: egységesebb,
mint valaha, és a nemzetközi színtéren csak azt teszi, amit helyesnek
tart, miközben másokat – különösen
Oroszországot és Kínát – arra kényszerít, hogy az általa kijelölt irányt
kövessék” – írta Lavrov.
Kifogásolta, hogy a Nyugat kerüli az általa emlegetett „szabályoknak”, valamint annak a kérdésnek a
kifejtését, hogy miért van szükség
rájuk, ha a nemzetközi jognak több
ezer általánosan elismert eszköze
van, amelyek egyértelműen rögzítik
az államok kötelezettségeit, valamint a teljesítésük ellenőrzését szolgáló átlátható mechanizmusokat.
„A nyugati »szabályok szépsége«

III. Sándor pápa, az eljárás módozatát pedig
VIII. Orbán pápa (1623-44) határozta meg. A
szentek ügyeivel foglalkozó Vatikáni Kongregáció 1588-ban jött hivatalosan létre a cím szabályozása érdekében, illetve, hogy a formális
szentté avatási folyamatban erősebb szelekciót
lehessen megvalósítani.
Katolikus felfogás szerint szenteknek azokat
nevezik, akik erényeikkel tűntek ki, és ha kellett,
életüket is feláldozták keresztény hitükért, ennek
következtében üdvözült állapotukról az egyház
bizonyítható csodák, jelek útján teljes bizonyosságot szerzett, s őket az egyház tisztelés végett
a hívek elé állítja.
Ehhez szigorú vizsgálatot folytatnak le, amely
megállapítja, hogy a jelölt valóban szent életet
élt-e, történtek-e közbenjárására csodák, illetve
nem részesült-e meg nem engedett tiszteletben.
Az első szakasz a boldoggá avatás, ehhez vértanúk esetén nincs szükség csodára, hitvalló esetében viszont egyet igazolni kell. A végső
döntést a pápa hozza meg, a boldogokat a helyi
egyházukban övezi tisztelet. A második szakasz
a szentté avatás, amelyhez még egy csoda igazolására van szükség, a szentnek nyilvánítottak
tisztelete az egész világegyházra kiterjed. A
szentté vagy boldoggá avatottak nevét fölveszik
a hivatalos jegyzékbe (kánon; innen a kanonizáció), a martirológiumba. A szentek számának
meghatározása rendkívül nehéz, feltehetőleg
tízezernél is több, egyedül Ferenc pápa 898
szentet kanonizált, igaz, 2013-ban egyszerre 813
otrantói vértanút avatott szentté, akiket a várost
elfoglaló törökök 1480-ban fejeztek le, mert nem
voltak hajlandóak áttérni az iszlám hitre.

éppen a konkrétumok hiányában
rejlik: amint valaki a Nyugat akaratával szemben cselekszik, a Nyugat
azonnal »szabályszegést« jelent be
(tények bemutatása nélkül), és kijelenti, hogy »joga van megbüntetni«
a szabályszegőt” – fogalmazott a
külügyminiszter.
Álláspontja szerint a konkrétumok hiánya szabad utat nyit az önkénynek,
a
versenytársak
gátlástalan módszerekkel történő
visszaszorítása érdekében. Ez Lavrovot Oroszország „hetyke” kilencvenes éveire emlékeztette, amikor
ezt a magatartást úgy hívták, „fogalmak szerint cselekedni”.
„A szankciók és a szuverén kormányokra való jogellenes nyomásgyakorlás
más
eszközei
használatának fokozásával a Nyugat a totalitarizmust erőlteti rá a
világ ügyeire, birodalmi, neokolonialista álláspontot képvisel más országokkal szemben: vezessétek be
otthon azt a demokráciamodellt,
amelyre szükségünk van, de a külügyekben ne törődjetek a demokráciával, mi mindent magunk döntünk
el, maradjatok csendben, különben
megbüntetünk benneteket” – írta.
A „szabályokon alapuló világrend” koncepciójának bevezetésé-

vel a Nyugat célja, hogy a kulcsfontosságú témákról szóló vitákat a
számára kényelmes fórumokon
folytassa le, amelyekre a másként
gondolkodók nem kapnak meghívást. Lavrov szerint az ilyen rend a
kettős mérce megtestesítője. Példaként említette, hogy a Nyugat a
népek önrendelkezési jogát a számára kedvező esetekben – a Malvin-szigetek (Falkland-szigetek) és
Koszovó esetében – abszolútumként ismerte el, a Krím esetében
azonban elítélte. De a „szabályok”
fogalma nemcsak a nemzetközi jog,
hanem „az emberi természet elleni
támadásban” is megnyilvánul.
A miniszter leszögezte, hogy a
komoly, önbecsüléssel bíró országok soha nem hagyják, hogy az ultimátumok nyelvén tárgyaljanak
velük, és csakis a méltányos párbeszédet tartják célravezetőnek a kérdések megoldásában.
„Mindig is nyitottak voltunk az
őszinte párbeszédre mindazokkal,
akik kölcsönös hajlandóságot mutatnak arra, hogy a nemzetközi jog
szilárd és sérthetetlen alapjain keressék az érdekek egyensúlyát.
Ezek a mi szabályaink” – írta Szergej Lavrov.
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A szovjet űrhajózás legsúlyosabb
katasztrófája 50 éve történt

Ötven éve, 1971. június 30án történt a szovjet űrhajózás legsúlyosabb szerencsétlensége: műszaki hiba miatt
leszállás közben életét vesztette a Szojuz-11 űrhajó háromfős legénysége. Az MTVA
Sajtóarchívumának anyaga:

A világ első űrállomását, a Szaljut-1-et 1971. április 19-én lőtték
fel Bajkonurból. A három részből
– egy kisebb és egy nagyobb munkaterület és dokkoló komponens –
álló 19 tonnás, 15,8 méter hosszú
és 4,2 méter átmérőjű létesítményt
a már sikeresen berepült Szojuzűrhajók és a katonai célra szánt
Almaz automata űrállomás tervei
alapján építették meg. Első legénysége egy héttel később érkezett
meg a Szojuz-10 fedélzetén, de a
három űrhajós a dokkolás után mechanikai problémák miatt nem
tudta kinyitni az átjáró ajtót, így öt
és fél órás hiábavaló próbálkozás
után dolgavégezetlenül tért vissza
a Földre. Akkor úgy tűnt, hogy balszerencséjük volt, de a következő
misszió sorsának ismeretében akár
szerencsésnek is nevezhetjük őket.
Az űrhajózás történetében először a kozmonauták nem a nyílt
űrön keresztül, hanem a belső áthaladást lehetővé tévő zsiliprendszeren keresztül jutottak be egy másik
űrobjektumba, ahol 22 és fél napon
át dolgoztak. Az első napot még űrFONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
112
Csendőrség, Mentőállomás):
- 0265/202-305
• Rendőrség
• SMURD (betegekkel
- 0265/210-110
kapcsolatos információk)
• Sürgősségi szolgálat:
- 0265/210-177
- gyermekeknek
Marosvásárhelyi
- 0265/268-330
Polgármesteri Hivatal
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110
• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351

hajójukban töltötték, amíg a ventilátorok megtisztították az űrállomás állott és füstös levegőjét, a 11.
napon pedig egy kisebb tűz ütött ki,
de végül nem kellett elhagyniuk a
Szaljutot. A tervezett programot sikeresen végrehajtották, a szovjet
televízió élő adásban kapcsolta
őket, a lapok folyamatosan beszámoltak a küldetésről. A Szojuz-11
űrhajósai összességében 570 órát
és 22 percet töltöttek a kozmoszban, ezalatt 383-szor kerülték meg
bolygónkat, 18-szor a dokkolás
előtt, 362 alkalommal a Szaljut-1
fedélzetén, 3-szor a szétválás után.
Az űrhajósok június 29-én fejezték be a munkát, s átszálltak a
Szojuz-11 kabinjába. Miután légmentesen lezárták az átjárót, kézi
vezérléssel megkezdték a szétválást, majd az orbitális pályáról
megkezdték a visszatérést. A leszálló modullal ugyan még azelőtt
megszakadt a rádiókapcsolat, hogy
ezt az ionizált levegő indokolta
volna, de akkor még senki sem aggódott. A földi irányítóközpontba
érkező adatok nem jeleztek műszaki problémát, a fékezőernyők
rendben kinyíltak, az űrkabin a kijelölt területen ért földet. Amikor
azonban a mentőegység kinyitotta
a kabin ajtaját, a három űrhajóst a
helyükön ülve, de életjelenségek
nélkül találták, az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel.
• Optolens szemsebészet
• Marmed
járóbeteg-rendelő:

- 0265/263-351
- 0265/250-344
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
- 0265/212-971
• Dora Medicals
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- 0265/929
- vidék
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ kb. 120 kg-os disznó. Tel.

0740-124-154. (12289-I)

ELADÓ modern dupla ágy. Tel. 0745-

388-286, 0365/439-735. (12309-I)
VÁSÁROLUNK

bakelitlemezeket.

(12194)

új

és

Tel.

használt

0740-280-126.

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-

sárolnék. Az elszállítását és forga-

lomból való törlését vállalom. Tel.

0748-882-828. (12172-I)

LAKÁS

ALBÉRLETBE kiadó bútorozatlan

garzonlakás.

(12056-I)

Tel.

0749-425-152.

A Jóisten vigasztaló és megtartó erejében bízva emlékezünk
június 29-én, illetve december 1-jén a felejthetetlen, drága jó
édesapámra, BALLÓ PÁLRA és felejthetetlen édesanyámra,
BALLÓ MÁRIÁRA, akiket 4, illetve 12 éve, hogy a halál búcsú
nélkül elragadott közülünk.
Olyan a csend így nélkülük, hogy szinte lehet hallani, amit utoljára
még akartak mondani. Szelíd hangjuk már csak emlék, megtört
szívük pihen a föld alatt.
„Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a
mezőnek virága, hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé.”
(Zsolt. 103: 15,16)
Akik ismerték őket, gondoljanak rájuk kegyelettel. Minket,
hozzátartozóikat vigasztal az ige. Reményt ad az, hogy tudjuk,
„közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett
lelkeket.” (Zsolt. 34:19)
Nyugodjatok békében!
Emléküket örökre megőrzi leányuk, vejük, unokájuk, unokavejük
és két dédunokájuk. (12325)

MINDENFÉLE

LAKÁST vásárolok haszonélvezeti

joggal, vagy egy részt egy ingatlan-

ból. Tel. 0752-141-516. (12330-I)

- közönségszolgálat
- központ

- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
- 0265/236-284
• Vasútállomás
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

ASALUBRISWASTEMANAGEMENT,

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

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,ROLETTÁK,GARÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVABEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638.
(sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)

KFT.RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (65744-I)
BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-959. (12233-I)

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

AMAROSSZENTGYÖRGYIGASTROMETALMAGÁNCÉG LEMEZHAJLÍTÓ-GÉPKEZELŐ
SZAKEMBEREKET alkalmaz betanítással. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon, az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (22563-I)

2019. június 29. Fájdalommal

emlékezünk erre a napra. A
drága jó feleség, édesanya,

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

FŰNYÍRÁST, permetezést vállalunk. Tel.
0747-634-747. (12228)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (12220-I)

nagyanya, dédmama, unoka-

testvér, sógornő, barátnő, id.
MÓZES

örökre itthagyta szeretett és

szerető családját. Gondoljanak rá szeretettel!

Bogicikánk, nagyon szeretünk,

nagyon hiányzol! Nyugodjál
békében! Találkozunk! Szeretteid. (12312-I)

ELHALÁLOZÁS

tisztítást, tetőfestést, cserépforgatást
javítást.

(12228-I)

Tel.

0770-621-920.

EGY-KÉT GYERMEK FELÜGYELE-

TÉT vállalom, csak a November 7.
negyed környékén. Tel. 0726-371662. (12300-I)

ENGEDÉLYEZETT
tetőkészítést
mindenféle

cég

bármilyen

cserépforgatást,

kisebb

vállal

anyagból,

ácsmunkát,

javítást,
festést,

vakolást, bádogosmunkát, régi épület

lebontását, szigetelést. Nyugdíjasoknak

18% kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0736-270-341. (11688)

VÁLLALUNK tetőfedést, tetőjavítást,
tetőfelújítást, teraszkészítést, ács-

munkát, bádogosmunkát, cserépfor-

gatást, teljes tető elkészítését, belső

munkát, festést, glettolást, parkettle-

rakást, belső gipszkartonozást. Garanciális

munka,

számla.

0747-318-469. (12329-I)

Tel.

szül.

ÉLTETŐ KATALIN már két éve

CÉG vállal háztetőkészítést, cserépés

ISTVÁNNÉ

Szomorú

szívvel

értesültünk

arról, hogy szeretett osztályfőnöknőnk,

KABOS ANNA

június 25-én elhunyt. Emlékét

őrzik az 1955–56-ban végzett mozigépészeti szakiskola növendé-

kei.

Nyugodjon

(12323-I)

békében!

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett

feleség,

nagymama, testvér,

édesanya,

SZEKERES POLIXÉNIA
szül. Szabó

hosszas, de türelemmel viselt

betegség

után

június

27-én

örökre itthagyott minket. Teme-

tése június 29-én, kedden 13 órakor lesz a Jeddi úti temetőben.

Nyugodjon békében!

Búcsúzik tőle szeretett férje, fia,
lánya, három unokája és a volt
menye, Melinda. (12339-I)
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Az ECT Hungary Kft. teszter adapter gyártás területén piacvezető, dinamikusan bővülő és
fejlődő cég. Zalaegerszegi telephelyünk lendületes csapatába keresünk motivált, hosszú
távra tervező, lelkes gépészmérnök kollégákat az alábbi fő feladatok ellátására, mérnöki
munkakörbe:

– Egyedi alkatrészek, gépészeti megoldások, komplett berendezések tervezése és gyártása
– Gyártás műszaki támogatása
– Projektmenedzsment

Elvárt képesítések, végzettség, szakmai ismeretek:

– Gépészmérnöki felsőfokú végzettség
– 3D-s modellezés előny
– Mechatronikában, pneumatikában és automatizálásban jártasság előny
– Méréstechnikai alapismeretek
– AutoCAD megbízható használata
– Windows szoftverek
– Stabil, magas szintű angolnyelv-tudás szóban és írásban

Előnyt jelentő gyakorlati tapasztalatok:

– 2-3 év tervezési/gépészeti szakmában
– Forgácsolástechnikai tapasztalat
– Nyomtatott áramköri gyártásismeret
– Egyedi célgéptervezési/gyártási ismeretek
– Vállalatirányítási ismeret
– Sales-es „véna”

Az ideális jelentkező:

– Kreatív, önálló, hatékony
– Pozitív, proaktív személyiség
– Kitűnő csapatjátékos

Amit kínálunk:

– Hosszú távú, biztos munkalehetőség egy fejlődő cégnél
– Versenyképes fizetés
– Bónuszkereseti lehetőség, cafeteria
– Fiatalos, családias hangulatú csapat, fejlődési lehetőség

Amennyiben úgy érzed, hirdetésünk Neked szól, várjuk fényképes jelentkezésedet a következő e-mailcímre: hr@ect-fsg.com
Csatlakozzazélvonalhoz!

