
Sütő András 
világa 
Sütő András világából címmel nyílt fo-
tókiállítás a marosvásárhelyi vár Szű-
csök bástyájában, a Marx József
Fotóklub kiállítótermében. Az író élet-
pályáját felvillantó felvételek vásárhelyi
fotóművészek alkotásai, ezekről és az
íróhoz fűződő emlékekről Káli Király
István és Ferenczy Miklós egykori
pusztakamarási lelkész beszélt.
____________5.
Wellnessrészleggel
bővül a Teleki 
Oktatási Központ
Előreláthatólag novemberre készül el
a szovátai Teleki Oktatási Központ
(TOK) új wellnessrészlege, amit pályá-
zati forrásokból valósít meg az intéz-
ményt működtető Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége.
____________6.
Jerome France nyert
Marosvásárhelyen
Zsinórban a második győzelmet aratta
Jerome France az Országos Szuper
Rally Bajnokságban, így a francia ver-
senyző a marosvásárhelyi, második
forduló után is vezeti az összesített
ranglistát.
____________7.

Július 1-től a jelenlegi 3-ról 5 lejre nő a szovátai fürdőtelepen
az óránkénti parkolási díj: ezzel tulajdonképpen a többi üdü-
lőtelepen alkalmazott díjszabásokhoz zárkózik fel Szováta is
– mutatott rá Fülöp László Zsolt polgármester.

A parkolás a strandidényben okoz némi gondot a telepen, viszont a
városvezető szerint nem az a megoldás, hogy lépten-nyomon parkoló-
helyeket alakítsanak ki a közterületen. Mint mondta, egy ideje az önkor-
mányzat csak akkor ad engedélyt szálláshelyek építésére, ha ugyanannyi
parkolóhelyet biztosítanak a szálló saját udvarán, mint ahány szoba 

Virágzó korrupció
A Transparency International legutóbbi jelentése szerint a román

állampolgárok 80 százaléka szerint a politikai-kormányzati korrupció
komoly probléma. Ennek ellenére 53 százalékuk szemet hunyna felette.
Így Románia az egyetlen európai uniós ország, ahol a korrupció szinte
„lételem”. A jelentés szerint Európa második legkorruptabb rendőr-
sége is országunknak van. 

A Transparency International A globális korrupciós barométer című
felmérésével, amely 40 ezer uniós állampolgár megkérdezésével ké-
szült, azt vizsgálta, hogy az emberek hogyan vélekednek a korrupció-
ról. Az EU lakosságának közel egyharmada gondolja azt, hogy
országában nagyon súlyos probléma a kormányzati korrupció. A vá-
laszadók 7%-a mondta, hogy az utóbbi évben csúszópénzt adott, hogy
könnyebben hozzáférjen közszolgálatokhoz. A válaszokból az is kide-
rült, hogy európai szinten a kenőpénz használatánál jóval elterjedtebb
az ismerőshöz való fordulás.

Az egyes államok között jelentős különbségek vannak: Dániában,
Finnországban és Svédországban 1% alatt használtak kenőpénzt. Ro-
mániában 20 százalék élt vele. 

Tehát ebben is „elsők” vagyunk. A sorban utánunk következik Bul-
gária 19%-kal, Magyarország és Litvánia 17%-kal. A romániai meg-
kérdezettek 11 százaléka nyilatkozta, hogy az állami iskolák kapcsán
kellett használnia kenőpénzt, 9 százaléknak valamilyen személyi 
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Egy emeletes parkolóház sokat javítana a helyzeten

Júliustól nő a parkolási díj 
a telepen



Partnerszerződést kötött a Szállításügyi Minisztérium a
Szászrégeni Polgármesteri Hivatallal, ami lehetővé teszi,
hogy az eddigi eljárásokkal ellentétben operatívabban ké-
szüljön el a város déli oldalán megépítendő, Marosvásár-
hely, illetve Maroshévíz felé vezető terelőút. Sikerült
elfogadtatni a végleges nyomvonalat, amelyre már készül
a megvalósíthatósági tanulmány. Ezzel párhuzamosan fo-
lyamatban van a kataszterezés, azon területek tulajdonjo-
gának a tisztázása, amelyek a későbbiekben kisajátításra
kerülnek. Mivel országos érdekeltségű beruházásnak mi-
nősül a terelőút, ez esetben kötelezően kisajátítják a terü-
leteket, amelyekért az állam által megállapított összegeket
fizetnek ki a tulajdonosoknak. Az országos útügyi igazga-
tóság brassói kirendeltségénél tartott egyik gyűlésen arról
biztosították a polgármestert, hogy van finanszírozási le-

hetőség a munka elkezdéséhez, így a tanulmányok elkészí-
tése után a minisztériummal közösen lehet pályázni a kivi-
telezésre. Az egyezség szerint a polgármesteri hivatal
választja ki majd a kivitelezőt. Esély van arra, hogy az év
végéig megtarthassák a licitálást, így a jövő év elején már
nekifoghatnak a munkálatoknak.

A kivitelezést hátráltathatja, hogy az út 6 km-es szakasza
tartozik Szászrégenhez, hasonlóan kell eljárjon Petele, Gör-
gényoroszfalu és Marosfelfalu önkormányzata is, hiszen az
út az említett községeket is érinti. Mindezek mellett két
hidat kell építeni a Maros, egyet a Görgény-patak fölött, és
áthalad egy viadukt a jelenlegi Marosvásárhely – Hévíz kö-
zötti országút felett, ezenkívül három le- és felvezető utat
is ki kell alakítani. A beruházás hozzávetőleges értéke je-
lenleg 35 millió euró. (vajda)

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max.290C
min.150C

Ma PAULINA, 
holnap ZOLTÁN
és SZIDÓNIA napja.
PAULINA: a Pál férfinév női
párja.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. június 21.

1 EUR 4,9250
1 USD 4,1340

100 HUF 1,3889
1 g ARANY 238,2808

Szülőföldön magyarul 
Meghirdették a 2020/2021-es tanév Szülőföldön magyarul
pályázati programját. A támogatás összege az egyetemi
hallgatók számára megváltozott, ezentúl ők is 22.400 forin-
tot kapnak, ugyanannyit, mint az oktatás-nevelési támoga-
tást igénylők. Tekintettel a tanév végének közelségére,
mindenkit arra ösztönöznek, hogy mihamarabb vegye át az
igazolást a tanintézményektől. Az adatlap letölthető a
www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról, az igazolást és
mellékleteket csatolva máris beküldhető az igénylés. Ha-
táridő: szeptember 30. (a postai bélyegző dátuma).

Újraindul a klubtevékenység 
Hosszú kényszerszünet után kedd délutánonként 4 órától
újraindult a marosvásárhelyi Magányosok Klubjának tevé-
kenysége a Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály
termében, a Rózsák tere 61. szám alatt. Várják a klubtago-
kat, és a régi tagok mellett újak jelentkezését is.

Frissen végzetteket várnak
A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség idén is várja
a 2021-ben végzett fiatalok jelentkezését, hogy nyilvántar-
tásba vegye őket, és ezáltal részesüljenek az ügynökség
által nyújtott szolgáltatásokból, annak érdekében, hogy el-
helyezkedhessenek a munkaerőpiacon. A Maros megyei
végzősök az ügynökség marosvásárhelyi, marosludasi,
szászrégeni, segesvári, szovátai és dicsőszentmártoni iro-
dáiban nyújthatják be iratcsomójukat, attól függően, hogy
hova szól a személyazonossági igazolványuk. A szükséges
iratok listája megtalálható az ügynökség honlapján. A nyil-
vántartásba vett fiatalok ingyenes tanácsadásban, szakmai
tájékoztatásban és továbbképzésekben, valamint segély-
ben részesülhetnek, munkaerő-közvetítésre is számíthat-
nak. 

Ingyenes tanfolyamok hátrányos
helyzetűeknek 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szociális osztálya
a Maros Megyei Munkaügyi Hivatallal (AJOFM) június
végén több ingyenes szakképző tanfolyamot indít Maros-
vásárhelyen élő hátrányos helyzetűeknek. Az érdeklődők-
nek a szociális igazgatóság munkatársai segítenek a
beiratkozásban és a dokumentáció összeállításában. A
résztvevőknek legalább 4 osztályos végzettséggel kell ren-
delkezniük. A tanfolyamra a beiratkozáshoz szükséges a
személyazonossági kártya, a születési bizonyítvány, a há-
zasságlevél/válási dokumentum (esetenként), a végzettsé-
get igazoló iratok vagy oklevél (eredeti és fénymásolat).
Részletek a 0365-430-859-es telefonszámon, 125-ös mel-
lék, illetve a szociális igazgatóság székhelyén – Dózsa
György utca 9. szám, 3. emelet, 91-es iroda.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

22.,kedd
A Nap kel 

5 óra 30 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 19 perckor. 
Az év 173. napja, 

hátravan 192 nap.

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Még segíthetünk – és akár nyerhetünk is

Kisajátítják a szászrégeni körgyűrű nyomvonalán
levő telkeket 

Az Ariel színház műsora 
Az Ariel színház június 23-ig egy előadásra várja nézőit
a Nyomda utcai nagyterembe, illetve a belső udvarra. A
helyek száma korlátozott. Telefonos foglalás szükséges
a 0740-566-454-es számon naponta 9–13 óra között.
Belépés maszkkal. Június 23., szerda, 10 óra: Csihi-
puhi történetek (közönséggel, a belső udvaron). Június
30-ig interneten érhető el az Ariel színház jelenleg mű-
soron levő egyetlen online előadása: Lázár Ervin: A kis-
fiú meg az oroszlánok, Puskás Győző előadásában.
Részletek, online jegyvásárlás, videó:
https://bit.ly/A_kisfiú .

Könyvbemutató 
a Teleki Téka udvarán

Június 24-én, csütörtökön délután 6 órától a Teleki Téka
udvarán mutatják be a Mentor Könyvek Kiadó gondo-

zásában megjelent A Maros megyei magyarság törté-
netéből 5. című, történelmi, kultúrtörténeti, egyház- és
vallástörténeti tanulmányokat, valamint heraldikával és
sigillográfiával foglalkozó írásokat tartalmazó kötetet. A
szerzőkkel László Lóránt történész beszélget.

Hármas könyvbemutató 
a Bernády Házban

Június 23-án du. 6 órakor mutatják be a marosvásárhe-
lyi Bernády Házban Székely Ferenc: Távolban egy fehér
torony és Aranypénz című, jeles erdélyi személyiségek-
kel készült interjúköteteit, valamint A pusztakamarási
családkönyvet, amely a Pusztakamaráson élő magya-
rok 300 éves családtörténetét tartalmazza. A köteteket
ismertetik: Gáspár Sándor és Barabás László. Meghí-
vottak: Kuti Márta, Kákonyi Csilla, Tomcsányi Mária, Ki-
lyén Ilka, Bandi Árpád, Jakab Sámuel, Tóth Béla.
Közreműködik: Simon Vanda Paula, a Művészeti Lí-
ceum diákja. Szervező: EMKE – Maros megye.

RENDEZVÉNYEK

Csütörtökön zárul az a jótékonysági akció és nye-
reményjáték, amelyet egy bolyais beteg diák
megsegítésére indítottak a társai. A kezdemé-
nyezésbe bárki bekapcsolódhat(ott), és azon túl,
hogy segít(ett) egy gyógyulást váró fiatalon, még
nyerni is lehet. 

A mindössze 10 lejért megvásárolható támogatói jegyek
tombolaként is szolgálnak, a kezdeményezők 15 értékes
ajándékcsomagot sorsolnak ki a jegyvásárlók között, és két
hordozható számítógép is gazdára lel. Az alig két hete in-
dított jótékonysági akció csütörtökön zárul, a nyerteseket
június 25-én, pénteken 9 órától sorsolják ki a középiskola
tanévzárója keretében, a Bolyai sportpályáján. Aki még be
szeretne kapcsolódni, az a Bolyai líceum könyvtárában
(Bolyai utca 3. szám) és Marosvásárhely bármely TimKo-
üzletében vásárolhat támogatói jegyeket (bármennyit), de

vidéken is kaphatók jegyek, például a backamadarasi re-
formátus parókián.

Hogy megkönnyítsék az érdeklődők dolgát, a kezdemé-
nyezők online is lehetővé teszik a tombolavásárlást. A se-
gíteni szándékozónak át kell utalnia a jegyek számának
megfelelő összeget az OTP Banknál nyitott
RO85OTPV320001156362RO01 számlaszámra az Asoci-
aţia Bolyai János Tehetséggondozó Egyesület részére (fon-
tos, hogy utaláskor megjegyzésként írjuk be: „Segíteni
öröm”). Ezt követően privát üzenetben küldeni kell az uta-
lásról egy képernyőképet (screenshot) a Segíteni öröm –
összefogás egy bolyais diákért nevű akció Facebook-olda-
lára, a moderátorok pedig hamarosan megküldik a sorso-
lásban részt vevő tombolajegy (vagy jegyek) sorszámát.
„Játssz velünk, segíts és nyerj!” – hívnak segítségül min-
den jóakarót a kezdeményezők. (grl)



okmány megszerzéséhez, 7 százalék rendőrségi ügyben,
36% kórházi-egészségügyi okok miatt élt a kenőpénz le-
hetőségével. Az európai átlag ez utóbbi esetben 6%. 

Az EU lakosságának többsége úgy érzi, állama kor-
mánya nem kezelte a pandémiát átlátható módon. A
román állampolgároknak csak 25%-a gondolja, hogy a
kormány rájuk is gondol, mikor döntéseket hoz, és 66%
úgy véli, a korrupció elleni intézkedések végrehajtása
nem megfelelő. A román állampolgárok szerint legkor-
ruptabb a parlament (51%), a kormánytisztviselők
(40%), a miniszterek (37%), az elnöki hivatal alkalma-
zottai és a helyi közigazgatás képviselői (33), a bankok
(28), a rendőrök (24), illetve a bírák és ügyészek (22).
A romániaiak 45 százaléka szerint az utóbbi évben nőtt
a korrupció mértéke, 32 százalék szerint eddig is ilyen
rossz volt a helyzet. 

Az európaiak közül csupán a román állampolgárok
53%-a nyilatkozta azt, hogy érthető és elfogadható a
korrupció, 49 százalék azt hiszi, ha jelentené a korrup-
ciót, ő járna rosszul. 

Ez a helyzet a koronavírus-járvány második évében.
Jut eszembe: miközben árvizek pusztítanak az ország-
ban, több száz honatya követeli vissza peres úton a spe-
ciális nyugdíját. Köztük Adrian Năstase, Petre Roman,
Gabriel Oprea, Petre Daea, Teodor Meleşcanu, Vasile
Blaga…

Kezdődik a képességfelmérő
vizsga

Több mint 131.000 nyolcadikos iratkozott be az or-
szágos képességfelmérő vizsgára – közölte az okta-
tási tárca. A vizsga június 22-én kezdődik a román
nyelv és irodalom írásbelivel, 24-én matematikából
adnak számot tudásukról a nyolcadik osztályt végzet-
tek. A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok június
25-én vizsgáznak anyanyelvből. Az első vizsgaered-
ményeket június 29-én teszik közzé, az óvásokat jú-
nius 29-én 16 és 19 óra között, illetve 30-án 8 és 12
óra között fogadják. Az óvásokat elektronikus úton is
be lehet nyújtani. Végleges eredmények július 4-én
várhatók. Azok a nyolcadik osztályt végzett tanulók,
akik elkülönítés, karantén vagy más, orvosi igazolás-
sal alátámasztott okból nem tudnak megjelenni a
vizsgán, levizsgázhatnak július 5. és 12. között. A
speciális vizsgára június 28. és július 2. között lehet
beiratkozni. A jelöltek belépése a terembe a hatályos
járványügyi biztonsági intézkedések betartása mellett
8.00 és 8.30 között engedélyezett. A vizsga 3850
központban zajlik majd, 9 órai kezdettel. A vizsgázók
15 perc alatt kitöltik a személyazonosító sarkot, majd
120 perc áll rendelkezésükre a tételek kidolgozásá-
hoz. (Agerpres)

Zöldszámon lehet bejelenteni 
a rendellenességeket

Az oktatási minisztérium ingyen hívható zöldszámot
hozott létre, amelyen a héten zajló országos képes-
ségfelmérő vizsgákkal kapcsolatos esetleges rendel-
lenességeket lehet majd bejelenteni. A szaktárca által
létesített 0800801100-s zöldszám június 22-étől 25-
éig lesz hívható, 8 és 16 óra között. (Agerpres)

Kétszázezer vakcina érkezik
Újabb 208.800 dózis Vaxzevria (AstraZeneca) vak-
cina érkezik kedden a bukaresti Cantacuzino intézet-
hez. A koronavírus elleni oltási kampányt koordináló
országos bizottság (CNCAV) szerint a vakcina szállí-
tását a gyártó cég biztosítja, és a szállítmány száraz-
földi úton érkezik a fővárosba. A vakcinát egyelőre
elraktározzák, majd kiosztják a regionális központok-
nak. Eddig összesen 3.165.200 adag AstraZeneca-
vakcinát kapott Románia, és ebből 835.780 dózist
használtak fel a lakosság immunizálására. (Agerpres)

Kilencmillió felé közelít 
a beoltottak száma

Az elmúlt 24 órában 20.345 személy kapta meg Ro-
mániában a koronavírus elleni vakcinát – derül ki az
oltáskampányt koordináló országos bizottság
(CNCAV) által vasárnap ismertetett adatokból. A jel-
zett időszakban 16.680-an kapták meg a Pfizer-Bi-
oNTech által kifejlesztett védőoltást, 2328-an a
Johnson&Johnson, 766-an a Moderna, 571-en az
AstraZeneca vakcináját. Az elmúlt 24 órában 6125
személynek az első, 14.220-nak a második dózist
adták be. Ezzel 8.736.769-re nőtt a beadott oltások
száma Romániában. Az oltási kampány kezdetétől
4.633.520 személyt oltottak be, közülük 278.389-en
az első adagot, 4.355.131-en a második dózist is
megkapták. Az elmúlt 24 órában három esetben re-
gisztráltak mellékhatást az oltást követően, vala-
mennyi általános jellegű volt. Az oltáskampány
kezdetétől összesen 16.495 esetben jegyeztek mel-
lékhatást a koronavírus elleni vakcina beadása után,
1773 helyi és 14.722 általános jellegűt. 145 eset ki-
vizsgálása folyamatban van. (Agerpres)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Virágzó korrupció

Mavir: sikeres az árampiac-összekapcsolási projekt

Az USA nem kerül le 
a barátságtalan országok listájáról

A genfi csúcs nem teremtette meg a feltételeit
annak, hogy az Egyesült Államok lekerüljön az
Oroszországgal szemben barátságtalan országok
listájáról – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml
szóvivője újságíróknak hétfőn Moszkvában.

A szóvivő szerint a találkozón az orosz és az amerikai elnök
azt mérte fel, hogy a felek mely területeken tudnak együttmű-
ködni, és melyeken nem. Rámutatott, hogy a csúcs eredmé-
nyeinek konkrét megvalósítására még várni kell. Amíg ez nem
történik meg, nincs ok változtatni a listán.

A Moszkvával szemben barátságtalan országoknak az orosz
külügyminisztérium által május 14-én közzétett listáján az
Egyesült Államok és Csehország szerepel.

Peszkov az Oroszországgal szemben Alekszej Navalnij el-
lenzéki politikus megmérgezése címén bevezetendő amerikai
szankciókkal kapcsolatban azt mondta, hogy azok egy részét
törvény írja elő az Egyesült Államokban. Ezeket a gazdasági
büntetőintézkedéseket a szóvivő szerint nem befolyásolja Joe
Biden álláspontja.

„Szankciós törekvéseit és szankciófüggőségét tekintve 
Washington egyszerre mutat következetességet és kiszámít-
hatatlanságot” – mondta Peszkov.

Hozzátette, hogy az amerikai elnöknek a konkrét intézke-
dések kiválasztásával módja van árnyalni a törvény által előírt
szankciópolitikát. Nehezményezte, hogy az elmúlt években az
orosz–amerikai kapcsolatokban a legmagasabb szinten elért
egyetértés „munkaszinten” vagy a „mélyállam” részéről teljes
passzivitásra ítéltetett, megvalósítása a megállapodásétól el-
térő pályán haladt, vagy elakadt. Kifejezte reményét, hogy
Genf után másképp lesz.

Peszkov elmondta, hogy függetlenül a genfi csúcs egészé-
ben véve pozitív mérlegétől, Moszkva arra számít, hogy 
Washington folytatni fogja az Oroszország feltartóztatását
célzó politikáját. Közölte, hogy az orosz fél folytatni fogja a
párbeszédet az Egyesült Államokkal és európai partnereivel
az Északi Áramlat-2 földgázvezeték mielőbbi beindításáról.
Megjegyezte, hogy amerikai részről Genf után is elhangzott a
projektet ellenző hivatalos nyilatkozat. (MTI)

Majdnem egész Olaszországban feloldották 
a korlátozásokat

Majdnem minden olaszországi tartomány úgyneve-
zett fehér zónába lépett át hétfőn a járványkorláto-
zások szinte teljes feloldásával, egyedül a maszk
használata maradt kötelező szabadtéren is.

Olaszországban az október végén bevezetett járványintéz-
kedések nagy részét megszüntették. Országosan eltörölték az
esti kijárási tilalmat. Az egyetlen kivételt a 125 ezer lakosú
Valle d’Aosta képviseli, mely csak június 28-tól lesz fehér
övezet.

Az ország többi részében teljesen szabaddá vált a mozgás
a tartományok és a városok között.

Kötelező korlátozásként fennmaradt a biztonsági távolság
betartása, valamint a szájmaszk viselete szabadtéren is. A
római kormány a következő napokban határoz a maszkviselés
eltörléséről, melynek dátuma július eleje lehet. Az autonóm
Alto Adige tartomány viszont önállóan döntött, és máris fel-
oldotta a szabadtéri maszkhasználatot.

Olaszországban hivatalosan megkezdődött a nyári szabad-

ság időszaka, miután az utóbbi napokban véget ért a tanév, és
befejeződött az érettségi is. Valamivel kevesebb mint félmil-
lióan tettek érettségi vizsgát, mely tavalyhoz hasonlóan kizá-
rólag szóbeli részből állt. Szombaton és vasárnap telt ház volt
a tengerparti strandokon. Fiatalok tömegei rohamozták meg
San Marino Köztársaság diszkóit, melyek az olaszországi
diszkókkal ellentétben már újranyitottak a korlátozások teljes
oldásával.

Firenzében hétfőn délelőtt hosszú sorokban álltak az olasz
és külföldi, többnyire európai turisták a firenzei dóm előtt be-
lépésre várva. Róma utcáin is egyre több turistát látni.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint hétfő délelőt-
tig több mint 46 millió olasz kapott védőoltást, közöttük ke-
vesebb mint 16 millióan második dózisban is részesültek, ami
a lakosság valamivel több mint 29 százalékának felel meg.

Francesco Paolo Figliuolo járványbiztos bejelentette, hogy
ismét akadozik a vakcinaszállítmányok érkezése, ami szep-
tember végére tolhatja a nyájimmunitást. (MTI)

Összekapcsolódtak a közép-kelet-európai országok
alkotta 4M MC régió (Csehország, Szlovákia, Ma-
gyarország, Románia) és a nyugat-európai országo-
kat lefedő MRC régió árampiacai múlt csütörtökön;
az Interim Coupling projekt sikeres zárása még ked-
vezőbb feltételeket teremt a másnapi villamosener-
gia-kereskedelemben résztvevő piaci szereplők
számára, illetve növeli a térség villamosenergia-
rendszereinek rugalmasságát – közölte a Mavir Ma-
gyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító
Zrt. pénteken az MTI-vel.

A közleményben felidézték, hogy az Interim Coupling kez-
deményezés az Európai Unió legnagyobb piacösszekapcsolási
projektje, ami az utolsó és egyben a legjelentősebb lépés az
egységes európai másnapi árampiac megteremtése szempont-
jából. Magyarország számára kiemelten fontos, hogy legerő-
sebb nagykereskedelmi piaca, a másnapi piac rugalmasan és
hatékonyan szolgálja a piaci szereplőket.

A projekt hozzájárul az egységes, ezáltal erősebb európai
uniós villamosenergia-piac megteremtéséhez, illetve fontos
szimbóluma az árucikkek szabad mozgásának, az EU egyik
fő alapelvének – emelte ki a Mavir.

A közlemény szerint a határkeresztező kapacitások optima-
lizált felosztása az importáló országok számára, mint amilyen
jelenleg Magyarország, megteremti a lehetőségét annak, hogy
a lehető legkedvezőbb áron szerezzék be energiaszükséglete-
iket, és ezáltal kedvező hatással lehet a fogyasztói árakra is.

A projekt magyar résztvevői számára fontos járulékos stra-
tégiai haszon, hogy az uniós villamosenergia-piacok fejlesz-
tésének irányait meghatározó jelentős nyugat-európai
piacokkal közös döntéshozó testületekbe kerülnek – értékelte
a piacösszekapcsolást Herczeg Sándor, a Mavir Zrt. vezérigaz-
gató-helyettese.

Az első összekapcsolt kereskedési nap minden különösebb
fennakadás nélkül, sikeresen lezajlott. Az árak az eddig meg-
szokott szinten mozogtak, miközben a kereskedett mennyiség
kiemelkedően magas szintre emelkedett – jelezte Istvánffy
György, a HUPX Zrt. piacfejlesztési vezetője a közleményben.
Hozzátette: a következő hetekben folyamatosan elemezni fog-
ják az eredményeket.

A Mavir projektvezetőként vezényelte le a 7 ország 16 ener-
getikai vállalata részvételével megvalósított közös munkát.

Az éles indulás után 3 hónappal valósulhat meg a bolgár–
román piacösszekapcsolás. (MTI)

Nem csökkent, így továbbra is óriási a különbség az
Európai Unió leggazdagabb és legszegényebb or-
szága, Luxemburg és Bulgária között – derült ki az
Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) által
hétfőn kiadott, a tavalyi előzetes adatokat tartal-
mazó jelentésből.

Vásárlóerő-egységben (PPS) számolva az egy főre jutó
bruttó hazai termék (GDP) és az egy főre jutó tényleges egyéni
fogyasztás (AIC) alapján is toronymagasan vezet a nyugat-eu-
rópai nagyhercegség a 27 tagú közösségben. Bulgária javított,
de továbbra is erős lemaradásban van.

Az uniós átlagot 100 százaléknak véve, az euróövezetben
az egy főre jutó hazai össztermék és az egy főre jutó tényleges
egyéni fogyasztás is 105 százalékra rúgott tavaly.

A leggazdagabb országban, Luxemburgban az egy főre jutó
GDP 266 százaléka volt az uniós átlagnak, míg az utolsó he-
lyezett Bulgáriában 55 százalék. Egy évvel korábban, 2019-
ban Luxemburg egy főre jutó GDP-je 259 százalék, Bulgáriáé
pedig 53 százalék volt.

Tíz országban – Luxemburg, Írország, Dánia, Hollandia,
Ausztria, Svédország, Németország, Belgium, Finnország és
Franciaország – haladta meg az uniós átlagot az egy főre jutó
GDP tavaly.

A középmezőnybe – a 70 és 100 százalék közötti kategóri-
ába – került Málta, Olaszország, Csehország, Szlovénia, Lit-
vánia, Ciprus, Észtország, Spanyolország, Portugália,
Lengyelország, Magyarország, Lettország, Románia és Szlo-
vákia. A maradék három országban – Horvátországban, Gö-
rögországban és Bulgáriában – 70 százalék alatt volt a mutató.

A háztartások életszínvonalát jobban tükröző egy főre jutó
tényleges egyéni fogyasztásban is Luxemburg az első az EU-
s átlag 131 százalékával és Bulgária az utolsó az átlag 61 szá-
zalékával. Egy évvel korábban 134, illetve 58 százalékon állt
a két adat.

Tavaly kilenc uniós tagállamban – Luxemburg mellett Né-
metország, Dánia, Hollandia, Ausztria, Finnország, Belgium,
Svédország és Franciaország – volt magasabb az uniós átlag-
nál az egy főre jutó tényleges egyéni fogyasztás. Tizenhárom
országban mértek az uniós átlag és 75 százalék közötti értéket,
így Cipruson, Olaszországban, Litvániában, Írországban, Spa-
nyolországban, Csehországban, Portugáliában, Máltán, Len-
gyelországban, Szlovéniában, Romániában, Észtországban és
Görögországban. A folyamatos javulás ellenére Szlovákiában,
Lettországban, Magyarországon, Horvátországban és Bulgá-
riában még mindig az EU-átlag 75 százaléka az egy főre jutó
tényleges egyéni fogyasztás. (MTI)

Továbbra is a leggazdagabb EU-tagország



„Hat órán át küzdöttek annak a
személynek az életéért, akit pénte-
ken hajnalban Székelykeresztúr tér-
ségében megtámadott egy medve.
Estére stabilizálódott az állapota. Ez
a tragédia is egyértelműen jelzi:
egyre sürgetőbb alkalmazni azt a
jogszabályt, amellyel ártalmatlanná
tehetők a veszélyes medvék. 

A jogszabály-módosítás értelmé-
ben a medvetámadás bejelentését
követően legtöbb 24 órán belül egy
csendőrökből és vadászokból álló
különítmény eltávolíthatja a veszé-
lyes állatot egy eljárás alapján, fel-
mérve a helyzet súlyosságát. A
megoldást a problémára a megelő-
zés és az azonnali közbelépés je-
lenti” – mutatott rá Tánczos Barna
környezetvédelmi, vízügyi és erdé-
szeti miniszter pénteken este Csík-
szeredában.

Tánczos Barna a sajnálatos eset
kapcsán hangsúlyozta: „Elsősorban
az emberélet szempontjából kell
vizsgálnunk a történteket. Az állam
felelőssége és kötelessége szava-
tolni az állampolgárok biztonságát.
Meg kell előznünk az ilyen és ehhez
hasonló tragédiákat!”

A miniszter kifejtette: bár a ro-
mániai emberek többsége számára
nem jelent valós veszélyt a medve,
az áldozat családja, rokonai, isme-
rősei, barátai, közvetlen környezete,
illetve annak a 13 megyének a lakói
körében, ahol az utóbbi időben
megszaporodtak a medvetámadá-

sok, egészen más a sokszor állatvé-
delmi szempontból láttatott medve-
kérdés megítélése.

„Az ország lakosságának 80
százalékát, például azt, aki a fővá-
rosban a tizedik emeleten lakik,
nem érinti közvetlenül ez a prob-
léma. Ők nem mérik fel a helyzet
súlyosságát, számukra a medve
nem veszély, hanem egy szép
nagyvad. De az államnak azonnal
be kell avatkoznia, ugyanis min-
den egyes emberéletért felelősség-
gel tartozik. Ahogy a sürgősségi
esetek felügyelőségének vészhely-
zetek esetén, úgy az általam veze-
tett minisztériumnak is
gondoskodnia kell megfelelő pro-
cedúrákról és jogi keretekről, ha
medvetámadásról van szó. Kör-
nyezetvédelmi miniszterként fele-
lős vagyok azokért az
intézkedésekért, amelyeknek meg
kell teremteni a jogi hátterét az
emberi élet védelméért. Ez az
egyetlen racionális, vitathatatlan
és elengedhetetlen megközelítés,
amellyel meg tudjuk előzni az
ilyen és ehhez hasonló tragédiá-
kat” – szögezte le a szaktárca ve-
zetője. Emlékeztetett ugyanakkor
arra is, hogy az RMDSZ már évek
óta szorgalmazza mind a politi-
kum, mind pedig a természetvé-
dők előtt a medvetámadások
megelőzésének fontosságát,
amellyel kapcsolatosan már tör-
vénytervezetet is előkészített.

A miniszter hétfőn Facebook-be-
jegyzésben közölte, hogy össze-
hívta a közvetlenül érintett
szervezeteket és intézményeket,
hogy egyeztessenek a készülő jog-

szabálytervezetről, amely lehetősé-
get teremtene a helyi hatóságoknak,
hogy altatólövedékkel vagy kilö-
véssel 24 óra alatt eltávolítsák a ve-
szélyes vadállatokat. Hétfőn 18

órától a székelyföldi polgármesteri
hivatalok képviselőivel, a vadász-
társaságokkal és a gazdaszerveze-
tekkel találkozott. „Rendkívül nagy
a felelősségünk, és ebben az ügyben
racionálisan, közösen kell meghoz-
nunk a lehető legjobb döntéseket” –
nyilatkozta Tánczos Barna. 

(RMDSZ-tájékoztató)
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Románia a járvány utáni helyreállítást szol-
gáló EU-s alapból szeretné finanszírozni az
A3-as észak-erdélyi autópálya Magyarnádas
és Vaskapu 42,3 kilométeres szakaszának a
megépítését, és a Kolozsvár – Biharpüspöki
vasútvonal felújítását – jelentette be Cătălin
Drula szállításügyi miniszter, amikor meglá-
togatta az A3-as autópálya Kolozs megyei
építőtelepét.

A pályaszakaszon a miniszter szerint jól halad a
Spedition UMB társaság által vezetett cégcsoport a te-
repmunkákkal.

Az autópálya Kolozsvártól nyugatra eső részén a
Meszes-hegység alatti alagutat is magába foglaló 41
kilométeres Vaskapu – Szilágynagyfalu szakaszon fo-
lyamatban van az építő kiválasztása, a 13,55 kilomé-
teres Szilágynagyfalu – Berettyószéplak szakaszon
egy török építővállalattal kötöttek szerződést, a 26,35
kilométeres Berettyószéplak – Bisztraterebes szaka-
szon folyamatban van a benyújtott pályázatok elbírá-
lása, a 28,55 kilométeres Bihar – Bisztraterebes
szakaszon pedig egy román–szlovák cégcsoport
nyerte el a munkálatokat.

A Kolozsvártól Nagyváradon keresztül a magyar–
román államhatárig vezető vasútvonal felújítására
egymilliárd eurót irányoztak elő a romániai helyreál-
lítási tervben – közölte a miniszter.

Cătălin Drula ezt követően az A3-as autópálya
épülő Maros megyei szakaszára látogatott el. Amint

az Agerpres hírügynökség közölte: itt bejelentette,
hogy még az idén befejezik az autópálya Nyárádtő –
Marosvásárhely szakaszát. Az osztrák Strabag által
épített 4,5 kilométeres pályaszakasz és 4,7 kilométe-
res bekötőút gyorsforgalmi összeköttetést teremt Ma-
rosvásárhely és a Transilvania nemzetközi repülőtér
között is.

A tárcavezető sajnálatosnak tartotta, hogy jogi aka-
dály késlelteti a munka befejezését a 15,7 kilométeres
Aranyosgyéres – Maroskece pályaszakaszon. Itt a
Straco társaság által vezetett konzorcium a munkála-
tok közel 38 százalékát végezte el, amikor ez év már-
ciusában felbontották vele a szerződést. A céggel
szemben azonban csődeljárás folyik, és a jog védi az
ebben a helyzetben levő társaságokat, ezért a bíróság
érvénytelenítette a szerződésbontást. Erről vagy a ki-
jelölt csődbiztossal kell megállapodni, vagy a bíró-
ságnak kell kimondania a társaság csődbe jutását.

A miniszter reményének adott hangot, hogy a bírák
megértik, milyen fontos ügyről van szó, és nem halo-
gatják sokat a döntést. A szerződés jogerős felbontása
után válik lehetővé, hogy újabb pályázatot írjanak ki
a Marosvásárhely és Kolozsvár között még hiányzó
pályaszakasz befejezésére.

A tárcavezető azt is közölte: a romániai közúti inf-
rastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) pén-
teken hirdetett győztest az A3-as autópálya
nagyváradi bekötőútjának a megépítésére kiírt pályá-
zaton. A munkát az osztrák Strabag nyerte el. (MTI)

A helyreállítási alapból épülne meg az A3-as
autópálya egyik szakasza

A Romgaz állami gázvállalat kizárólagos tár-
gyalási jogot szerzett az amerikai ExxonMo-
bil romániai leányvállalata részvényeinek
megvásárlására – jelentette be pénteken a
bukaresti értéktőzsdén a vállalat.

Közölték, hogy szerdán írták alá az amerikai vál-
lalattal azt a megállapodást, amelynek értelmében
az ExxonMobil négy hónapon át, egészen október
15-ig, kizárólag az állami vállalattal tárgyal romá-
niai leányvállalata valamennyi részvényeinek eladá-
sáról.

Az amerikai vállalat birtokolja a fekete-tengeri
Neptun Deep elnevezésű gázmező részesedésének 50
százalékát, a másik 50 százalék az osztrák OMV tu-
lajdona. Az amerikaiak már korábban lemondtak a

román felségterületen levő offshore gázmező kiter-
meléséről, a Romgaz pedig jelezte, szívesen átvenné
a kitermelési jogot. A Romgaz március végén tett kö-
telező vételi ajánlatot az ExxonMobil 50 százalékos
részesedésére.

A mostani bejelentés szerint azonban nem csak a
kitermelési jogot, hanem az ExxonMobil romániai le-
ányvállalatát is megvenné az állami gázkitermelő vál-
lalat.

A Romgaz és az OMV képviselői áprilisban meg-
állapodtak arról, hogy amennyiben a Romgaz átveszi
az ExxonMobil részesedését, akkor az osztrák vállalat
lesz a gázmező operátora. A földgázmezőben 42-84
milliárd köbméterre becsült gázmennyiség rejlik.
(MTI)

Megvásárolnák az ExxonMobil 
romániai leányvállalatát

„A 24. órában vagyunk, de változtathatunk”
A súlyos medvetámadásról beszélt Tánczos Barna

Fotó: Virág Emőke (Forrás: Facebook)

A Magyarország és Románia
között megkötendő kulturális
egyezményről, a nagyváradi
Szigligeti Színház körül kiala-
kult helyzetről, valamint
Veszprém és Temesvár Eu-
rópa kulturális fővárosa (EKF)
címéről, a két város lehetsé-
ges együttműködéséről foly-
tatott megbeszélést a magyar
és a román kormány kulturá-
lis államtitkára, Fekete Péter
és Demeter András szomba-
ton Kisvárdán.

Fekete Péter a magyar színházak
33. kisvárdai fesztiváljának meg-
nyitója előtt tartott sajtótájékoztatón
arról beszélt, az egyeztetésen átte-
kintették az államtitkárságok műkö-
dési rendjét, az ebben rejlő
együttműködési lehetőségeket, to-
vábbá az egyes projektek állását.

A közös munka legfontosabb
alapja a két ország közötti kulturális
egyezmény kérdése – jelentette ki
az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának (Emmi) kultúráért felelős
államtitkára. Fekete Péter jelezte,
Magyarországnak nagyon sok or-
szággal van érvényben lévő kultu-
rális egyezménye, Romániával
azonban még nem született ilyen
megegyezés.

Ezt felül kell vizsgálni, és záros
határidőn belül új kultúregyez-
ményt kell megfogalmazni és rati-
fikálni – mondta az államtitkár.

Fekete Péter elmondta, arra kérte
romániai kollégáját, hogy a nagyvá-
radi Szigligeti Színház kérdésében
különös figyelemmel járjon el.
Hozzátette, örömmel hallotta, hogy
a román fél ismeri és elemzi a kér-
dést, valamint erősen figyel arra,
hogy a színház ügye pozitívan zá-
ruljon.

A megbeszélésen szóba került
Temesvár és Veszprém 2023-as
EKF-programsorozatának kérdés-

köre is. A romániai város és a gö-
rögországi Elefszína eredetileg
2021-ben viselte volna ezt a címet,
ám a koronavírus-járvány miatt
csúszó előkészületek okán 
az Európai Parlament és az Európai
Tanács döntése szerint a két város
2023-ban, immár Veszprémmel
együtt ad helyet a programsorozat-
nak.

Demeter András, Románia kultu-
rális minisztériumának kultúráért
felelős államtitkára a sajtótájékoz-
tatón elmondta, az egyeztetésen
olyan témákat tudtak felvetni egy-
másnak, amelyek egy hosszú távú,
a korábbiaknál sokkal erősebb kul-
turális együttműködést tesznek le-
hetővé a két ország között.

Az egyezményről szólva el-
mondta, Fekete Péterrel együtt
megtesznek mindent annak érdeké-
ben, hogy a kulturális megállapo-
dást mielőbb aláírja a két ország.

A nagyváradi színház ügyével
kapcsolatban közölte, a kérdés
eléggé kényes, nem szabad nem
szakavatottan a problémához
nyúlni, mert ezzel „visszarendező-
dés” következhet be, ami senkinek
sem érdeke.

Az EKF-ről szólva kitért arra,
fontos, hogy a két, egymáshoz föld-
rajzilag és kulturálisan is viszony-
lag közel fekvő régió ne
versenytársa, hanem kiegészítője
legyen egymásnak.

Nagyon aktív testvérvárosi kap-
csolat van Veszprém és Sepsiszent-
györgy között, ami kiterjeszthető
lenne akár Temesvárra is, ezzel
pedig létrejöhetne egy kulturális há-
romszög a három város között – kö-
zölte Demeter András.

A sajtótájékoztatón köszöntőt
mondott Petneházy Attila, az Emmi
magyar–magyar kulturális kapcso-
latokért felelős miniszteri biztosa.
(MTI)

Kisvárdán egyeztetett 
a magyar és a román kormány

kulturális államtitkára



Sütő András világából címmel
nyílt fotókiállítás a marosvá-
sárhelyi vár Szűcsök bástyá-
jában, a Marx József Fotóklub
kiállítótermében. Az író élet-
pályáját felvillantó felvételek
vásárhelyi fotóművészek al-
kotásai, ezekről és az íróhoz
fűződő emlékekről Káli Király
István és Ferenczy Miklós
egykori pusztakamarási lel-
kész beszélt. A szervező Sütő
András Baráti Egyesület nevé-
ben Kilyén Ilka színművész és
Demeter József, az egyesület
elnöke köszöntötte a szép
számban megjelent emléke-
zőket. A megnyitó előtt ko-
szorút helyzetek el az író
sírjánál. 

Pusztakamarástól 
a református temetőig 

A marosvásárhelyi Sütő András
Baráti Egyesület évente legalább
kétszer emlékezik az íróra, június
17-én, a születése, illetve szeptem-
ber 30-án, halálának évfordulóján. 

– Az idén bizonytalanok voltunk
az előkészületeket illetően, hiszen
nem tudhattuk, hogy mi lesz június-
ban a vírushelyzet miatt, azért úgy
gondoltuk, hogy fotókiállítást szer-
vezünk, mert ha nem lesz lehetőség
megtartani a kiállításmegnyitót,
akkor a képeket online tesszük
közzé. Örömünkre megnyithattuk a
kiállítást. Nagy segítségünkre volt a
Marx József Fotóklub – fogalma-
zott Kilyén Ilka színművész.

A kiállításon 42 kép tekinthető
meg, a szerzők marosvásárhelyi fo-
tóművészek, Bálint Zsigmond, Ka-
rácsonyi Zsigmond, Incze István,
Vajda György, illetve Ferenczy Mik-
lós volt pusztakamarási lelkész.

A fotókat Sütő életpályájának
kronológiája szerinti sorrendben he-
lyezték el a bástya emeleti termé-
ben. 

– Az első képek Pusztakamarást
ábrázolják, aztán következik a re-
formátus templom, ahol Sütő szám-
talanszor megfordult, a Magyar
utca, a szülői ház, a Sütő család
három generációja, a szülők, az író
és az egyik unoka. Az írót pusztaka-
marási emberek, gyermekek köré-
ben is láthatjuk, de híres
személyiségek – Oláh Tibor, Szé-
kely János, Kányádi Sándor, Sinko-
vits Imre, Czine Mihály, Király
Károly – társaságában is, megjele-
nik a sikaszói ház képe a kapuállítás
alkalmával. Látható egy olyan fel-
vétel is, ahol a Nemzeti Színház
nagytermében zsúfolt ház tapsol
Sütőnek. Az 1990 márciusi drámai
eseményekhez fűződő képeket nem
állítottuk ki, mert nem szerettük
volna sérülten vagy a betegágyon
ábrázolni. A kiállítást a temetésen
készült felvételek zárják, amint
megrendült arcú fiatalok állnak a
koporsó mellett, látható a tengernyi
gyászoló, akik az írót utolsó útjára
kísérik a vártemplomi ravataltól
egészen a református temetőig.
Aztán következnek azok a fotók,
amelyek halála után a Sütő-megem-
lékezéseken készültek – mondta Ki-
lyén Ilka. 

Velünk, bennünk
Káli Király István az íróhoz fű-

ződő, saját élete fordulópontjainak
is nevezett eseményeit villantotta
fel személyes hangvételű emlékezé-
sében. Ilyen volt az 1989 decemberi
főtéri nagygyűlés, amikor Sütő a
közösen felépíthető jövőről festett
hiteles képet, 1990. február 10-e,
amikor a könyves-gyertyás tüntetés
élére állva hitet öntött a sok tízezer
magyarba, azokba, akik a fordulatot
követően veszni érezték a szabadsá-
got, a megmaradást éltető reményt;
március 19-e, amikor az írónál gyűl-
tek össze, hogy a fenyegető helyze-
tet elemezzék, majd délután, amikor
az egykori királyi tábla első emeleti
ablakából igyekezett megértetni a
véreivel, hogy miért nem szabad üt-
közési felületet adni a bármire kész
embereknek; a megtámadásukat kö-
vető padlásfogságba esés estéje,

majd később, 2002-ben az író 75.
születésnapja alkalmából szervezett
ünnepség, amelyre emlékkönyvet
szerkesztett írótársak és barátok kö-
szöntőjével. – A történelem kegyes
hozzánk, még van közös nyelvünk,
tehát vagyunk. De ehhez nagyon
kellett, hogy te, Jézust parafrazálva,
a leghatározottabban ráparancsolj a
világra: „Engedjétek hozzám jönni
a szavakat!” Kár, hogy nem zárha-
tom azzal: Isten éltessen sokáig,
András bácsi! De vigasztal a tudat,
hogy amúgy is éltet. Velünk, ben-
nünk. Mert a hozzád siető szavak, a
te tisztánlátásodon átszűrődve, át-
folytak belénk a tájból, amelybe be-
leszülettél. És remélhetőleg itt
maradnak nekünk világunk végez-
téig – mondta Káli Király István. 
Részese a mezőségi világnak

Ferenczy Miklós egykori puszta-
kamarási lelkész 1974-től nyolc
évig szolgált a faluban. Ezek az
évek, az itteni emlékek, a Mezőség
világa, a Sütővel való találkozások
mély nyomot hagytak az életében.

– Az első pusztakamarási kará-
csonyunk alkalmával a presbiterek
megkántáltak, és közölték, hogy öl-
tözzön, tiszteletes úr, mert a Magyar
utcára megyünk kántálni. A negye-
dik szomszédban lakott id. Sütő
András, megkántáltuk. Otthon volt
a fia, akit Andornak szólítottak a
helybeliek. Akkor ismertem meg.
Azután, ahányszor Kamaráson járt,
mindig meglátogatott, eljött a temp-
lomi ünnepségekre is. Minden
könyvét dedikálta. Az Anyám köny-
nyű álmot ígér című kötet olvasása-
kor jöttem rá, hogy én is részese
vagyok ennek a világnak – fogal-
mazott Ferenczy Miklós. 

A fotókiállítás-megnyitón Ferenczy
Attila Levente, a művészeti líceum
tanulója, Szilágyi Mária Erzsébet
tanítványa mezőségi népdalokat
énekelt.

A kiállítás két hétig tekinthető
meg naponta 16–18 óra között. Az
érdeklődők Sütő András naplójegy-
zeteit az író előadásában hangfelvé-
telről hallgathatják. 

Mezey Sarolta

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Fotókiállítás a marosvásárhelyi várban 
Sütő András világa 

Ezzel a címmel koncertezett csütörtökön este a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia a Koszika & The HotShots
együttessel. Néhány héttel korábban a nemzeti szín-
házban tartott nagyszabású koncert után a filharmónia
saját előadóterében is bizonyította, hogy a magasabb
zenei művészettől távolabb álló ifjú generációt is meg
tudja szólítani. Autentikus szerzeményekkel új hang-
zást adott a klasszikusoknak. 

A zenei kínálat sava-borsát a Koszorus Krisztina – Koszika –
által fémjelzett Koszika & The HotShots együttes adta, amely jól
beilleszkedett a filharmonikusok által előadott áthangszerelt zenei
világba. A repertoárban jól megfért egymás mellett a román és a
magyar népzenei feldolgozás az együttes által már megszokottá
vált stílusban, mi több, az előadás második felében felcsendült
dalok hallatán azt
is elmondhatjuk,
hogy ez jól beil-
leszkedett a nem-
zetközi slágerek
közé. Sőt, Koszo-
rus Krisztina és
Szász Csaba né-
hány szerzemé-
nye nemzetközi
elismerésre is tör-
hetne. És itt jön
be az a talán,
amely oly sokszor
elhangzik a pop-
világ keletibb ré-
gióiban, hogy
miért nincs ná-
lunk olyan áttö-
rési lehetősége a
szakmának, mint

a gépezetté duzzadt angolszász kultúrkörben? A válasz megér egy
misét. 

A koncerten a kultúrák átjárhatóságát mi sem bizonyította job-
ban a hangszerelésnél, amelyet a jelenleg Marosvásárhelyen tar-
tózkodó Vaughn Roberts új-zélandi származású díjnyertes
trombitaművész, zeneszerző, hangszerelő és zenekarvezető tett
hozzá, aki karmesterként, trombitásként és vokalistaként is hoz-
zájárult a koncert sikeréhez, két átirat kivételével, amelyet Zeno
Apostolache jegyzett. Politikamentesen be lehet hozni a közéletbe
a sokat hangoztatott multikulturalitást, autentikus módon, minő-
ségi kínálattal. Megfelelően – anyagilag és erkölcsileg – megbe-
csült, saját művészekkel, akik felett a világhálódömping
kínálatában átsiklik a tekintetünk. Lehet, hogy a szakma sincs még
megfelelően ráállva arra a váltásra, receptúrára, amelyről az erdé-
lyi szimfonikus mesék szóltak a Kultúrpalotában? A kóstoló jól
sikerült. 

Recept a kultúrák átjárhatóságára 
Erdélyi szimfonikus mesék
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Vajda György

Kamaszok voltunk (vagyunk)
– kamaszszínházi produkció

A Kamaszok Ifjúsági Színtársulat újra színpadra
viszi a márciusban bemutatott, de a járvány miatt
elmaradt Kamaszok voltunk (vagyunk) című ka-
maszszínházi produkcióját. A produkció Találkozás
címmel négy emlékezésjelenetet tartalmaz: Bo-
szorkány, Kalapkúra, Magyaróra és Szent Péter, a
jegyszedő címekkel. Fellépnek: Kovács D. Nóra,
Tóth Árpád, Nagy Evelyn, Kovásznai Noémi, Fe-
kete Ákos, Máthé Zsófi, Dénes Hannah, Neagoi
Évi. Az előadásokat a vár Kapubástyájának stúdió-
termében lehet megtekinteni, a következő program
szerint: június 24-én, csütörtökön este fél 7-től, pén-
teken este fél 8-tól és vasárnap este fél 8-tól. Helye-
ket a 0726-221-504-es telefonszámon lehet foglalni.

Az Erdély TV műsorában
Hurrá, nyaralunk? 

A tavalyi kihagyást követően alig várjuk, hogy
elutazzunk. Biztonságos-e nyaralni? Hova érde-
mes menni? Melyek az utazási feltételek, és mi-
lyenek az árak? Az Erdélyi Magyar Televízió
Metszet című műsorában világutazó és turiszti-
kai szakemberek ismertetik az idegenforgalmi
helyzetet, és látják el a nézőket pragmatikus ta-
nácsokkal, de az egészségügyi hatóság képvise-
lője, szállodatulajdonos és turisták is
megszólalnak a műsorban kedden este 9-től a
tévé képernyőjén és YouTube-csatornáján. 

Itt az idő olvasni! 
Hamarosan elkezdődik a vakáció, eljött a házi

olvasmányok ideje. Mit olvassanak a gyermekek
a kötelezőek mellett? Hogyan lehet megszeret-
tetni a fiatalokkal az olvasást? Kortárs vagy
klasszikus műveket válasszunk, esetleg mindket-
tőt? A Kultúrcsepp című műsorban ezekre kap-
nak választ a nézők, de azt is körbejárják, miért
váltak tabutémává a kötelező olvasmányok. Kö-
vethető a műsor kedden este fél 10-től a tévé-
képernyőn és YouTube-csatornán. 

Fotó: Vajda György 

Káli Király István
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Szerkesztette:MenyhártBorbála a vendéglátóegységben van, hogy a
vendégek ne közterületen kelljen
hagyják a járművüket. – Nálunk
mindenki a lehető legközelebb sze-
retne parkolni a célállomáshoz. Vi-
szont mi nem a belföldi turisztikai
üdülőközpontokkal kell versenybe
szálljunk, hanem a külföldiekkel,
és külföldön bevett gyakorlat, hogy
a város szélén leparkolnak a turis-
ták, és onnan tömegközlekedési
eszközökkel közelítik meg az üdü-
lőtelepet – jegyezte meg a polgár-
mester. A szovátai önkormányzat
emeletes parkolóházat szeretne épí-
teni a rendőrség épülete melletti te-
rületre, ami enyhítene a parkolási
gondokon. Amennyiben lesz ilyen
típusú pályázati kiírás, élnek a le-
hetőséggel.

Tavaly a rendőrség melletti par-
kolót rendbe tették, letérkövezték,

automata beléptetőrendszerrel lát-
ták el, ott több mint 150 hely van.

Mivel a telepi piaccal szembeni,
a volt megálló helyén lévő parkolót
felszámolták – szálloda épül a he-
lyébe –, az önkormányzat megen-
gedte, hogy a Medve-tótól mintegy
150 méterre, egy régi villa helyén
parkolót alakítson ki egy vállal-
kozó. Fülöp László Zsolt elmondta,
lassan több mint három éve, amióta
a turisztikai idényben fizetőssé tet-
ték a parkolást a telepen, nem emel-
ték az árakat, most azonban úgy
döntöttek, alkalmazkodnak a többi
üdülőtelepen alkalmazott szinthez,
így július 1-től az eddigi 3 lejről 5
lejre emelkedik az egy órára érvé-
nyes díj. A fizetős útszakaszokon
automaták vannak, ahol parkolóje-
gyet lehet vásárolni, illetve telefo-
nos applikáción keresztül is lehet
jegyet váltani.

Egyik beruházás a másik után

Előreláthatólag novemberre
készül el a szovátai Teleki Ok-
tatási Központ (TOK) új well-
nessrészlege, amit pályázati
forrásokból valósít meg az in-
tézményt működtető Romá-
niai Magyar Pedagógusok
Szövetsége. A tervek szerint
az itt készülő tanuszodában
lehetőséget adnának a kör-
nyékbeli gyerekeknek a szer-
vezett úszásoktatásra –
számolt be az elképzelésekről
Biró Zsolt, a TOK újonnan kine-
vezett igazgatója, akinek
egyik fő célkitűzése turiszti-
kai szempontból még von-
zóbbá tenni a központot.

Egy, a napokban tartott sajtótájé-
koztatón Burus-Siklódi Botond, a
Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének elnöke elmondta, 25
évvel ezelőtt azzal a céllal alapítot-
ták az oktatási központot, hogy
színvonalas helyszíne legyen a szö-
vetség által szervezett programok-
nak. Emellett azonban 2, illetve 3
csillagos, valamint ifjúsági szállás-
helyként turisztikai célokat is szol-
gál. Ugyancsak az oktatási
központhoz tartozik a Tivoli szom-

szédságában lévő kemping, a Te-
leki-kert, amely táborhelyként egy
autóbusznyi gyerek befogadására
alkalmas, és a jövőben ezt is inten-
zívebben ki szeretnék használni.

Ottjártunkkor Biró Zsolt részletesen
beszámolt a Teleki Oktatási Központ
háza táján zajló beruházásról. Kor-
szerű wellnessrészleg épül, amellyel
turisztikai szempontból vonzóbbá sze-
retnék tenni a központ kínálatát.

A munkával jól haladnak, a szer-
ződés értelmében november végéig
kell a kivitelezőnek kulcsrakészen
átadnia a létesítményt, ellenben a
munkálatok menetét látva, előfor-
dulhat, hogy már október végére
elkészül. Az igazgatótól megtud-
tuk, hogy a központban egy tanu-
szoda is lesz, ahol a környező
településeken élő gyerekek megta-
nulhatnak úszni. Az épülő well-

nessrészlegen az úszásoktatásra is
alkalmas 8x20 méteres medence
mellett szaunák, valamint pezsgő-
fürdő kap helyet, és hat folyosóval
kötik össze a Teleki Oktatási Köz-
pont épületével, ahol a szálláshe-
lyek vannak.

Mint megtudtuk, a szövetség ter-
vei között a Teleki-kert felújítása is
szerepel, amely gyermektáborokra
kiváló helyszín, viszont jelenleg
csak nyáron használható, ezért egy
olyan épülettel szeretnék bővíteni,
ahol zárt térben is lehetne különféle
tevékenységeket szervezni az ifjak-
nak. 
Újraindítani a programokat

Az utóbbi másfél évben a világ-
járvány miatt eléggé megbicsaklott
az élet a TOK-ban – mutatott rá
Biró Zsolt, akinek a tervei között el-
sősorban a programok újraindítása
szerepel, ugyanakkor a kulturális
központ jellegét is szeretné vissza-
adni. A Sóvidék kiemelkedő kultu-
rális intézményeként ugyanis
képzőművészeti kiállítások, alkotó-
táborok helyszíne volt a TOK, és a
továbbiakban jó lenne ezt ötvözni
Szováta turisztikai potenciáljával.
Az igazgató reményét fejezte ki,

hogy a járványhelyzet megengedi,
hogy hamarosan újrainduljanak a
Határtalanul program keretében a
kirándulások, hiszen ennek egy fel-
legvára volt a Teleki Oktatási Köz-
pont, szinte egymásnak adták a
kilincset a magyarországi csopor-
tok. Fontosnak tartja ugyanakkor a
felsőoktatási intézményekkel való
kapcsolatépítést, hiszen ha a Teleki-
kertet konferenciaközponttal bőví-
tik, az kiváló helyszín lehetne egy
mini-Tusványos jellegű nyári egye-
tem megszervezésére is.

Ugyanakkor különféle temati-
kus táborokra is gondoltak, mivel
köztudott, hogy a román nyelv el-
sajátítása igen nagy gondot okoz a
magyar gyerekeknek, ezért a sóvi-
déki, székelyföldi tanulók számára
nyaranta románnyelv- táborokat
szervezhetnének, hogy ezáltal se-
gítsék a nyelv elsajátításában a
tömbmagyar környezetben élő is-
kolásokat – osztotta meg elképze-
léseit az igazgató, aki szeretné, ha
maximálisan kihasználnák a 
TOK-ot, ne csak a legkedveltebb
nyári időszakban vagy télen a sí-
szezonban, hanem a kevésbé nép-
szerű tavaszi és őszi periódusban
is, ennek érdekében pedig vonzó
szolgáltatáscsomagok összeállítását
tervezi.

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

Júliustól nő a parkolási díj 
a telepen

A fürdőtelepen több munkálat is zajlik a tu-
risztikai idényben, ezek egy része magánbe-
ruházás, ugyanis folyamatban van két
szálloda építése, az önkormányzat pedig elő-
reláthatólag egy-két héten belül nekilát az
500 férőhelyes amfiteátrum kialakításának
az egykori mozi helyén.

Fülöp László Zsolt (fotó) rámutatott, az elképzelés
onnan indult, hogy néhány évvel ezelőtt elindítottak
egy, a turisták körében igen népszerűvé vált kezde-
ményezést, esténként önkéntes előadók léptek fel a
Petőfi parkban. Utólag felállítottak oda egy színpadot,
de már akkor világossá vált, hogy a parkot kinőtték
ezek a rendezvények, ezért pályáztak, és uniós alapo-
kat nyertek el egy ötszáz férőhelyes amfiteátrum ki-
alakítására. A licitet az a cég nyerte, amely most fejezi
be a szovátai óvoda építését, és amellyel végig jól
együttműködött az önkormányzat.

– Reméljük hogy a jövő évi turisztikai idény ele-
jére elkészülnek a beruházások, ugyanis az elemzők-
nek az a véleménye, hogy a 2022-es turisztikai
idényben visszatérünk a normalitáshoz. De ettől füg-
getlenül reménykedünk, hogy idén is jó szezonunk
lesz. Szovátát szeretik az emberek, szívesen jönnek
ide, ezért igyekszünk folyamatosan fejleszteni, szé-
píteni a telepet, mindent megtenni azért, hogy jól
érezzék magukat – jegyezte meg a polgármester.
Elkészült az óvoda és az uniós 
alapokból korszerűsített 13 utca

Jó hír a szovátai kisgyerekes családoknak, hogy el-
készült a városban az ország legnagyobb, 300 férő-

helyes óvodája és bölcsődéje, ahol már a nyáron fo-
gadni tudják azokat a gyerekeket, akiknek a szülei
igénylik a vakáció alatti felügyeletet, szeptembertől
pedig teljes gőzzel működik majd az új tanintézmény,
amelyet pályázati alapokból építettek fel, a beruházás
értéke 11 millió lej. Emellett a héten vesznek át egy
újabb jelentős beruházást, uniós alapokból 13 utcát
aszfaltoztak le. A város a turisztikai tengelyen nyert
erre finanszírozást, olyan utcákat korszerűsítettek, ahol
legalább egy vendéglátóegység működik – tudtuk meg
a polgármestertől.

Wellnessrészleggel bővül a Teleki Oktatási Központ



Fotó: Nagy Tibor

Bosnyák ellenfele lesz a Kolozs-
vári CFR-nek a labdarúgó Bajno-
kok Ligája első selejtezőkörében: a
Borac Banja Lukával találkozik az
erdélyi alakulat (első meccs idegen-
ben). Ha továbbjut, a luxemburgi
Fola Esch és a gibraltári Lincoln
Red Imps párharc győztesével mér-
kőzik a harmadik fordulóban, míg
ha kiesik, átkerül a Konferencia Li-
gába, ahol vagy a litván Zalgiris
Vilnius, vagy az északír Linfield
lesz az ellenfele, derült ki a szerdai,
nyoni sorsoláson.

Az európai kupaporondon bemu-
tatkozó Sepsi OSK labdarúgócsapa-
tának első ellenfele a nagyszombati
FC Spartak Trnava (Szlovákia) és a
Mosta FC (Málta) párharcának
győztese lesz. A háromszéki alaku-
lat, amely a romániai csapatok
közül egyedüliként nem volt kie-
melt, a Konferencia Liga második
selejtezőkörében mutatkozik be, az
első mérkőzésen idegenben.

A további román csapatok közül
a Bukaresti FCSB a kazah Sahtar
Karagandival került össze (első
meccs hazai pályán), míg a CSU
Craiova az albán Laci és a monte-
negrói Podgorica párharc győztesé-
vel találkozik, ugyancsak a második
selejtezőkörben.

A sorozatban rajtoló magyar klu-
bok szintén a második fordulóban
rajtolnak. Az Újpest FC a liechtens-
teini Vaduz ellen kezd. A kupagyőz-
tes lila-fehérek nem kiemeltként
várták a szerdai, nyoni sorsolást,
amelyen az is eldőlt, hogy hazai pá-
lyán játszhatják az első meccsüket.
Ez igencsak pikánsnak ígérkezik,
mivel a magyar együttes 15 éve tör-

ténete egyik legcsúfosabb kudarca-
ként 4-1-es összesítéssel kiesett a
Vaduzzal szemben az UEFA-kupa
selejtezőjének első fordulójában.

A másik két, már az első fordu-
lóban bemutatkozó magyar csapat
közül a bajnoki ezüstérmes Puskás
Akadémia a lett RFS vagy a feröeri
KÍ Klaksvík együttesével találko-
zik, amennyiben a nyitókörben túl-
jut a finn Inter Turkun. A felcsútiak
idegenben kezdenének.

A bajnoki bronzérmes MOL Fe-
hérvárra az örmény Ararat Jereván
után – siker esetén – az észt Paide
Linnameeskond és a lengyel Slask
Wroclaw párharcának győztese vár,
az első felvonást hazai pályán ját-
szaná.

Amennyiben a Ferencváros to-
vábbjutna a Bajnokok Ligája selej-
tezőjének első fordulójából (az
Üllői útiaknak előselejtezőből ér-
kező ellenfelük lesz: a San Marinói-
i Folgore, a koszovói Pristina, a
feröeri HB Tórshavn vagy az an-
dorrai Inter Club d’Escaldes), akkor
a második körben a litván Zalgiris
Vilnius és az északír Linfield pár-
harcának győztesével találkozna.
Ha kiesne, akkor a Konferencia Li-
gába átkerülve a walesi Connah’s
Quay Nomads és az örmény Alas-
kert párharcának vesztesével küz-
dene meg.

A Bajnokok Ligája-selejtező első
fordulóját július 6–7-én és 13–14-
én, a másodikat 20–21-én és 27–28-
án rendezik. A Konferencia
Ligában július 8-án és 15-én 
játsszák az  első forduló mérkőzé-
seit, míg a második kör játéknapjai
július 22-e és 29-e.

Ismertek az ellenfelek 
az európai kupasorozatokban

Négy évre szóló szerződést írt alá a magyar
labdarúgó NB I-ben szereplő MTK-val a nyá-
rádszeredai Kocsis Bence Máté. 

A húszéves tehetség tizenegy évesen került
Magyarországra, miután egy próbajátékot kö-
vetően beválogatta őt a Puskás Akadémia.
Azóta a felcsúti klub játékosa, annak korosz-
tályos csapataiban kergette a lasztit, majd 17
évesen az NB III-ban szerepelt, hét gólig jutott
a gólpasszai mellett. Ezt követően osztályt vál-
tott, az NB II-es Csákvár erőssége lett, ennél a
klubnál négy gólja mellett összesen 13 gól-
passzt osztott ki, ezzel az másodosztály egyik
legjobb előkészítőjévé vált. A bal lábas, több
poszton is használható támadó középpályás az
elmúlt években folyamatosan szerepelt a ma-
gyar korosztályos (U17-es, U18-as és U19-es)
válogatottakban is. Az elmúlt napokban itthon
töltötte rövid vakációját, ekkor kerestük meg,
és kérdeztük a klubváltásról.

– Miért keresett meg az MTK?
– A nyáron lejár a szerződésem Felcsúton, de

mivel nem hosszabbítottam, megkeresett az
MTK, és szerződtetett. Utánpótlás-válogatott játékos
voltam, s mivel az MTK-nak fiatal csapata van, rám
esett a választása.

– Hogyan fogadtad az ajánlatot?
– Nagyon örültem a megkeresésnek, mert követem

az NB I-et, és úgy vélem, a fiataloknak ennél a klub-
nál van a legtöbb lehetőségük.

– Mit jelent számodra egy ilyen hagyományokkal
rendelkező klub játékosának lenni?

– Úgy gondolom, ez a környezetváltás jó hatással
lesz a karrieremre, küzdeni fogok céljaimért, úgy
vélem, jó helyen leszek ott. Ez pluszmotivációt ad. 

– Karriert említettél. Vannak már terveid?
– Sohasem gondolkodom hosszú távon, mindig

csak az előttem álló idény számít, jelenleg is csak a
következő évre és az MTK-ra figyelek.

– Milyen emlékekkel válsz meg a Puskás Akadémi-
ától?

– Nagyon jó emlékeim vannak, sokat köszönhetek
az Akadémiának, itt kaptam lehetőségeket, itt váltam

felnőtt labdarúgóvá. Hálás vagyok, mert kilenc évig
támogattak. Nehéz szívvel hoztam meg ezt a döntést,
de szükség volt rá a jövőm érdekében. Hogy számí-
tanak-e rám a következőkben is a válogatottban, a
jövő titka, de mindent megteszek, hogy így legyen.

– Szinte veled egyszerre igazolta le az MTK a har-
mincegyszeres román válogatott játékost, Gheorghe
Grozavot is. Milyen érzés lehet egy ilyen csapattárssal
lépni pályára?

– Grozavot nagyon jó játékosnak tartom az NB I-
ben. Szerintem a csapat hasznára lesz, és közösen si-
keresek leszünk.

– A futball mellett tanulsz is.
– Az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetében ta-

nulok, most fejeztem be a három és fél éves alapkép-
zés első évét. Miután végzek, szeretnék
mesterképzésen részt venni, majd azután a karrier
mellett ezzel is foglalkozni. Még nem választottam
szakot, de vannak terveim. 

– Sok sikert!

Az MTK-nál folytatja Kocsis Bence

Zsinórban a második győzelmet aratta Jerome France az Országos
Szuper Rally Bajnokságban, így a francia versenyző a marosvásárhe-
lyi, második forduló után is vezeti az összesített ranglistát. Daniel Oţîl,
aki a tavaly rendezett egyetlen futam nyertese volt, a második helyet
szerezte meg, és a korábbi ökölvívó, Mihai Leu lett a harmadik.

A megyeszékhelyen 2018 és 2019 után harmadszor rendeztek or-
szágos ralibajnoki futamot. Ezúttal 35-en álltak rajthoz. A közönség
mindenféle autót láthatott versenyezni, olyant, amilyennel a Formula
Renault futamain mennek, de Ferrarit, BMW Mini Electricet és még
1300-as Daciát is.

Jerome France nyert 
Marosvásárhelyen

Minden ellenfelét legyőzte
a feljutási osztályozó cso-
portban a Marosvárhelyi La-
dies női labdarúgócsapata, és
ezzel feljutott az élvonalba. A
Bukaresti Dream Team elleni
siker után a Târgoviște elleni
idegenbeli győzelem követ-
kezett, míg az utolsó mecs-
csen 2-0-ra nyert hazai
pályán a Bihar United ellen.
Az osztályozó csoportban
egyébként kizárólag a Ladies
szerzett győzelmeket, a többi
három csapat közötti mérkő-
zések döntetlenre végződtek,
így a második feljutó helyet
úgy szerezte meg a CSS Târgoviște csupán két döntet-
lennel, hogy a legtöbb gólt rúgta a riválisok közül.

A marosvásárhelyi sport jelenlegi állapotára jellemző
módon a Ladies Székelyudvarhelyről származó anyagi
háttérrel érte el ezt a sikert, az 1. ligában 5. helyen
végző Székelyudvarhelyi Vasas Femina elnöke a sport-
ági szövetség hivatalos honlapjának adott nyilatkoza-
tában a Ladiest a klubjuk második csapatának nevezte. 

Talán van esély azonban arra, hogy ez megváltozzék.
A Ladies ugyanis ezt az utolsó mérkőzést már nem
Nyárádszeredában, hanem a marosvásárhelyi Sziget
utcai műgyepes pályán játszotta, amelyet a városi
sportklub kezel. A CSM ügyvivő elnöke, Szászgáspár
Barnabás elmondta, hogy együttműködési szerződés
aláírását tervezik a Ladies és a CSM között, hogy a
csapat ténylegesen a várost képviselhesse a 2021–
2022-es bajnokságban. A most befejeződött idényben

a CSM csapata a 3. helyen végzett a 2. liga III. cso-
portjában, miután a néhány megmaradt tapasztaltabb
játékos minden ellenszolgáltatás nélkül lépett pályára
a mérkőzéseken, a csapat több mint felét pedig nagyon
fiatal, tapasztalatlan játékosok alkották. Az ősztől
egyetlen női labdarúgócsapat marad a városban, egye-
lőre nem világos, hogy ez melyik klub nevével szerepel
majd, illetve hogy továbbra is megmarad-e a székely-
udvarhelyi függőség, és ha igen, milyen mértékben.

Feljutott a Ladies, 
egy női csapat marad a megyeszékhelyen

Gligor Róbert László
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Fotó: Az MTK honlapja

Eredményjelző
Női labdarúgó 2. liga, osztályozó: CSS

Târgoviște–MarosvásárhelyiLadies2-4,Bihar
United–BukarestiDreamTeam0-0,Bukaresti
DreamTeam–CSSTârgoviște2-2,Marosvásár-
helyiLadies–BiharUnited2-0.

Fotó: Tóth Evelyn közösségi oldala

Bálint Zsombor



Parádés meccsekkel zárult az F csoport
második fordulója. Budapesten a lelátót tö-
mött sorokban megtöltő szurkolók szárnyakat
adtak Marco Rossi csapatának, és a nagyon
takarékosan, nagyon lábujjhegyen kezdő
Franciaországnak kellett néhány perc, hogy
felocsúdjon. Aztán egyre jobban kezdett lát-
szani a francia játékosok jobb minősége, de
Gulácsi kapuja előtt négy nagy lehetőség is
kimaradt, a félidő pedig egy mintaszerű ma-
gyar kontrával zárult: Sallai gólpasszt adott
Fiolának, és a pályát végigsprintelő hátvéd-
ban még volt annyi hidegvér, hogy a rövid sa-
rokba helyezze.

Erre pedig sem Didier Deschamps, sem já-
tékosai nem számítottak, és a második félidő-
ben nem tudtak mit kezdeni a transzban
focizó magyar csapattal. Az egyenlítő gólt
még összehozták Griezmann révén, két vé-
delmi hiba után, azonban a magyar pontszer-
zés a világbajnok ellen így is nagy ered-
ménynek számít. 

Münchenben Németország győzelmi
kényszerrel lépett pályára Portugália ellen, és
Gosens révén már az 5. percben betalált,
csakhogy előtte Gnabry lesen volt. És ahogy
ilyenkor lenni szokott, Ronaldo volt az, aki a
másik oldalon vezetést szerzett. Ekkor még

senki nem gondolta, mekkora tűzijátékkal vá-
laszolnak a németek, négy gólt szerezve, még
ha ebből az első kettőt gyakorlatilag a portu-
gál védők vétették. A csoportban semmi sem
végleges, szerda este mind a négy csapatnak
van esélye megszerezni a továbbjutást, de ki-
esni is.

Az E csoportban mindkét meccs döntet-
lenre zárult, amihez az is hozzájárult, hogy 1-
1-nél a spanyol Moreno a kapufába lőtt egy
büntetőt. Ezzel amúgy több tizenegyes ma-
radt ki ezen az Európa-bajnokságon, mint
ahányat belőttek. A lengyeleknek – ki más? –
Lewandowski mentett meg egy pontot, ami-
nek úgy örültek a végén, mint a gyermekek.
Az utolsó fordulóban még mindenki tovább-
juthat a csoportból, de a legnehezebb dolguk
a szlovákoknak lesz, akik Sevillában a győ-
zelmi kényszerrel pályára lépő spanyolokhoz
látogatnak.

Az A csoportban vasárnap este lezárultak
a küzdelmek. Olaszország úgy is nyerni tu-
dott, hogy a fél csapatot pihentette Roberto
Mancini mester. Olaszországnak egyébként
ez a harmincadik mérkőzése, hogy nem kap-
tak ki, és a tizenegyedik, hogy gólt sem kap-
tak. Mi több, ezen a meccsen azt is
megengedték maguknak az azzurrik, hogy 1-
0 után már ne nagyon erőltessék, különösen
hogy Wales – abban bízva, hogy Svájc még-
sem veri néggyel a törököket – szinte kizáró-
lag a védekezéssel foglalkozott a kapott gól
után. Ez Ampadu kiállítását követően még
jobban észlelhető volt. Eközben Törökország
újabb vereséggel búcsúzott, Svájc pedig 3-1-
es sikerének köszönhetően joggal bízhat
abban, hogy a legjobb négy harmadik helye-
zett csapat között lesz, így bejut a nyolcad-
döntőbe.

Jegyzőkönyv
D csoport, 2. forduló: Horvátország –
Csehország 1-1 (0-1)
Glasgow, Hampden Park, 5607 néző, ve-
zette: Carlos del Cerro Grande (spanyol).
Gólszerzők: Perisic (47.). illetve Schick
(37., büntetőből).
Sárga lap: Lovren (35.), illetve Masopust
(50.), Boril (82.), Hlozek (93.).
Horvátország: Livakovic – Vrsaljko, Vida,
Lovren, Gvardiol – Modric, Kovacic (87.
Brozovic) – Perisic, Kramaric (62. Vlasic),
Brekalo (46. Ivanusec) – Rebic (46. Petko-
vic).
Csehország: Vaclik – Coufal, Kalas, Ce-
lustka, Boril – Holes (63. Kral), Soucek –
Masopust (63. Hlozek), Darida (87. Barak),
Jankto (74. Sevcik) – Schick (75. Krmen-
cik).

Jegyzőkönyv
D csoport, 2. forduló: Anglia – Skócia 0-0
London, Wembley Stadion, 20.306 néző,
vezette: Antonio Mateu Lahoz (spanyol).
Sárga lap: McGinn (16.), O’Donnell (87.).
Anglia: Pickford – James, Stones, Mings,
Shaw – Rice, Phillips – Foden (63. Grea-
lish), Mount, Sterling – Kane (74. Rash-
ford).
Skócia: Marshall – McTominay, Hanley,
Tierney – O’Donnell, McGinn, Gilmour
(76. Armstrong), McGregor, Robertson –
Dykes, Adams (86. Nisbet).

Jegyzőkönyv
E csoport, 2. forduló: Svédország – Szlovákia 1-0 (0-0)
Szentpétervár, 11.525 néző, vezette: Daniel Siebert (német).
Gólszerző: Forsberg (76., büntetőből).
Sárga lap: Olsson (23.), illetve Dúbravka (74.), Duda (80.), Weiss (87.).
Svédország: Olsen – Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson (88. Bengtsson) – S. Lars-
son, Ekdal (88. Svensson), Olsson (64. Claesson), Forsberg (90+3. Krafth) – Isak, Berg
(64. Quaison).
Szlovákia: Dúbravka – Pekarík (65. Haraslin), Satka, Skriniar, Hubocan (84. Hancko) –
Kucka, Hrosovsky (84. Dúris) – Koscelnik, Hamsík (77. Benes), Mak (77. Weiss) – Duda.

Jegyzőkönyv
E csoport, 2. forduló: Spanyolország – Lengyelország 1-1 (1-0)
Sevilla, La Cartuja Stadion, 11.742 néző, vezette: Daniele Orsato (olasz).
Gólszerzők: Morata (25.), illetve Lewandowski (54.).
Sárga lap: P. Torres (81.), Rodri (95.), illetve Klich (36.), Moder (57.), Józwiak (59.), Le-
wandowski (93.).
Spanyolország: Simón – M. Llorente, Laporte, P. Torres, Alba – Koke (68. Sarabia), Rodri,
Pedri – G. Moreno (68. F. Ruiz), Morata (87. Oyarzabal), Olmo (61. F. Torres).
Lengyelország: Szczesny – Bereszynski, Glik, Bednarek (85. Dawidowicz) – Józwiak,
Moder (85. Linetty), Klich (55. Kozlowski), Puchacz – Swiderski (68. Frankowski), Zie-
linski – Lewandowski.

Jegyzőkönyv
F csoport, 2. forduló: Németország – Por-
tugália 4-2 (2-1)
München, 12.926 néző, vezette: Anthony
Taylor (angol).
Gólszerzők: Dias (35., öngól), Guerreiro
(39., öngól), Havertz (51.), Gosens (60.),
illetve Ronaldo (15.), Jota (67.).
Sárga lap: Havertz (66.), Ginter (77.).
Németország: Neuer – Ginter, Hummels
(63. Can), Rüdiger – Kimmich, Gündogan
(73. Süle), Kroos, Gosens (62. Halsten-
berg) – Havertz (73. Goretzka), Gnabry
(87. Sané), Müller.
Portugália: Rui Patricio – Semedo, Dias,
Pepe, Guerreiro – Carvalho (58. R. Silva),
Danilo – B. Silva (46. Sanches), Fernandes
(64. Moutinho), Jota (83. A. Silva) – Ro-
naldo.

Jegyzőkönyv
A csoport, 3. (utolsó) forduló: Svájc – Tö-
rökország 3-1 (2-0)
Baku, 17.138 néző, vezette: Slavko Vincic
(szlovén).
Gólszerzők: Seferovic (6.), Shaqiri (26.,
68.), illetve Kahveci (62.).
Sárga lap: Xhaka (78.), illetve Calhanoglu
(70.), Celik (75.), Söyüncü (76.).
Svájc: Sommer – Widmer (90+2. Mbabu),
Elvedi, Akanji, Rodriguez – Freuler,
Xhaka, Zuber (85. Benito), Shaqiri (76.
Vargas) – Embolo (85. Mehmedi), Sefero-
vic (76. Gavranovic).
Törökország: Cakir – Celik, Demiral,
Söyüncü, Ayhan (64. Yokuslu), Müldür –
Tufan (64. Yazici), Calhanoglu (86. Toköz),
Kahveci (80. Kökcü) – Ünder (80. Kara-
man), Yilmaz.

Jegyzőkönyv
A csoport, 3. (utolsó) forduló: Olaszország
– Wales 1-0
Róma, Olimpiai Stadion, 11.541 néző, ve-
zette: Ovidiu Haţegan (román).
Gólszerző: Pessina (39.).
Kiállítva: Ampadu (55.).
Olaszország: Donnarumma (89. Sirigu) –
Tolói, Bonucci (46. Acerbi), Bastoni,
Emerson Palmieri – Pessina (87. Castro-
villi), Jorginho (75. Cristante), Verratti –
Chiesa, Belotti, Bernardeschi (75. Raspa-
dori).
Wales: Ward – Gunter, Rodon, Ampadu –
C. Roberts, Allen (87. Levitt), Morrell (60.
Moore), N. Williams (86. B. Davies) – Bale
(86. Brooks), Ramsey, D. James (74. H.
Wilson).

A mai műsor
* 22.00 óra: Horvátország – Skócia
* 22.00 óra: Csehország – Anglia
A mérkőzéseket az M4 Sport, a Pro TV és a
Pro X közvetíti.

A spanyol válogatott játékosa,
Álvaro Morata szerint a lengye-
lek elleni, 1-1-es döntetlennel
végződő szombati Európa-baj-
noki mérkőzést követően fogukat
összeszorítva kell továbbmen-
niük és továbbjutniuk csoportjuk-
ból.

A sevillai mérkőzés 25. percé-
ben a hazaiak gólját szerző táma-
dót az első, svédek ellen 0-0-ra
végződő meccset követően rossz
helyzetkihasználása miatt többen
kritizálták, és kikövetelték a kez-
dőből. 

Ennek ellenére Morata a spa-
nyolok második meccsén is a
kezdőben kapott lehetőséget, ő
pedig az ismételt bizalomért kö-
szöntet is mondott Luis Enrique
szövetségi kapitánynak. „Nem
érdekel, hogy gólt szereztem,
mert csak a győzelem fontos. De
az élet már csak ilyen, teli nehéz
pillanatokkal. Most össze kell
szorítani a fogunkat, megyünk to-

vább, és harcolunk a továbbjutá-
sért” – mondta a támadó.

Csapattársa, Pau Torres a bün-
tetőt hibázó Gerard Moreno kap-
csán kiemelte: még soha nem
hagyott ki tizenegyest, de mentá-
lisan és lelkileg is erős játékos,
így tovább tud majd lépni a hibá-
ján. „És senkinek ne legyen két-
sége Spanyolországban, hogy az
utolsó csoportmeccsünkön min-
dent megteszünk majd a győze-
lemért, és továbbjutunk a csopor-
tunkból” – mondta.

Luis Enrique, a spanyolok
szakvezetője hangsúlyozta: nem
a legjobb érzések maradtak ben-
nük a döntetlen után, mert ezúttal
is domináltak ugyan, de az ismét
nem volt elég a győzelemhez.
„Tetszett, ahogy a lengyelek ját-
szottak, tiszta helyzeteket terem-
tettek. Miközben mi túl gör-
csösen akartunk, sokszor túlzásba
vittük a támadásainkat, ahelyett,
hogy helyzeteket alakítottunk
volna ki. A kihagyott büntető
pedig azért fáj különösen, mert a
mérkőzésnek abszolút döntő pil-

lanatában történt” – nyilatkozta
az 57. percben történt esetről,
amely három perccel követte a
lengyelek egyenlítését.

Robert Lewandowski, a len-
gyelek gólszerzője szerint bár vé-
tettek hibákat védekezésben és
támadásban is, jól játszottak a
spanyolok ellen, és sokkal jobban
teljesítettek, mint a Szlovákia el-
leni 2-1-es vereség során. „Az
első meccsen túl tisztán akartunk
futballozni, arra összpontosítot-
tunk, hogy sok helyzetünk le-
gyen, miközben más részek nem
működtek. Készültünk a spanyo-
lok mezőnyfölényére, hogy ne-
künk a védekezésre kell kon-
centrálnunk, és elég jól végeztük
a dolgunkat“ – mondta.

Kamil Glik, a lengyelek védője
kiemelte: a szlovákoktól elszen-
vedett vereség után Len-
gyelországban néhányan elveszí-
tették ugyan a hitüket, ők azon-
ban nem. „Ez az Európa-
bajnokság számunkra most kez-
dődött el. Kicsit megkésve, de
végül elkezdődött” – közölte.

„Az élet ilyen, teli nehéz pillanatokkal”

Fotó: az UEFA EURO 2020 közösségi oldala

Bálint Zsombor

A sevillai mérkőzés 25. percében Spanyolország Morata góljával szerzett vezetést
Fotó: az UEFA EURO 2020 közösségi oldala

Hibátlan mérleggel jutottak tovább 
a tartalékos olaszok
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A társházigazda
magyar válogatott 1-
1-es döntetlenre ját-
szott a világbajnok
francia csapattal
szombaton a Puskás
Arénában a részben
budapesti rendezésű
labdarúgó-Európa-
bajnokság F csoport-
jának második
fordulójában. A talál-
kozón Fiola Attila
góljával a magyarok
szereztek vezetést az
első félidő hosszabbí-
tásában, a franciák
pedig a folytatásban
Antoine Griezmann
találatával egyenlítet-
tek.

A perzselő meleg
ellenére a magyar
szurkolótábor már bő
egy órával a találkozó
kezdete előtt elfog-
lalta helyét a hazai kapu mögött: a
pályára előbb kifutó francia csapa-
tot hangos füttyszóval, a kezdés
előtt 50 perccel megérkező magya-
rokat óriási tapsviharral fogadta. A
másik kapu mögötti területen több-
ségben voltak a kék mezes drukke-
rek: a francia fanatikusok láthatóan
szép számmal utaztak el Buda-
pestre.

Az első 15 percben javarészt 
kirajzolódott, hogy a magyarok el-
sősorban a szabadrúgások kiharco-
lására játszanak, a francia térfél
jobb oldaláról kétszer is végezhet-
tek el pontrúgást, de ezekből nem
alakult ki gólszerzési lehetőség. Az
ellenfél 12 perc után vette át elő-
ször a kezdeményezést, és rögtön
két nagy helyzetet is kialakított:
Benzema lövésénél Gulácsi védett
szépen, Mbappé pedig nyolc mé-

terről a bal oldali kapufa mellé fe-
jelt.

Az első félidő felénél Szalai
Ádám ütést kapott a fejére, amitől
megszédült, ezért Marco Rossi a
csapatkapitány lecserélésére kény-
szerült.

A 30. perchez közeledve előbb
Benzema ziccerben kapu mellé lőtt,
majd Mbappé borzasztó lövést
eresztett el az ötös sarkáról, miután
négy magyar védőt is kicselezett. A
félidő végéhez közeledve még in-
kább erősödött a francia nyomás, a
ráadás perceiben azonban Sallai és
Fiola összjátékának végén utóbbi
megszerezte a vezetést a magya-
roknak: egy remek támadás végén
a tizenhatos előtt keresztbe futó
Sallai megelőzte védőjét, és a bal
oldalon felérő Fiola elé tálalt, akit
a tizenhatoson belül Varane már
nem mert szerelni, a Fehérvár játé-

kosa pedig nyolc méterről, jobbal a
rövid sarokba lőtt Lloris mellett (1-
0).

A szünet után nagy nyomás alá
helyezték a franciák a magyar
kaput, Marco Rossi szövetségi ka-
pitány tanítványai pedig elsősorban
gyors ellentámadások vezetésére
rendezkedtek be. Az idő előrehalad-
tával a franciáknál egyre gyako-
ribbá váltak a kisebb-nagyobb
technikai hibák, miközben a ma-
gyarok gyakran nagyszerű passzok-
kal és remek egyéni megoldásokkal
járatták a labdát.

A félidő feléhez közeledve kis
túlzással a semmiből egyenlített a
francia csapat: Lloris hatalmas ki-
rúgására Mbappé csapott le, két ma-
gyar védő között megtartotta a
labdát, majd középre adott, ahol
Orbán lábáról az érkező Griezmann
elé pattant a labda, a Barcelona

sztárja pedig kapásból a bal sarokba
lőtt (1-1). Ez nem szegte kedvét a
magyar válogatottnak, amely oly-
kor hősiesen védekezve, olykor ki-
válóan játszva tartotta a döntetlent.
A hajrában újabb gól már nem esett,
a magyar válogatott megérdemelten
szerzett pontot a világbajnok fran-

ciákkal szemben, a lefújás után
pedig még hosszú percekig a kö-
zönséggel együtt ünnepelte a remek
eredményt.

A magyarok a csoportkört záró
harmadik fordulóban, szerdán a né-
metek vendégeként lépnek pályára
Münchenben.

Marco Rossi pályafutása egyik
legszebb napjának nevezte a szom-
batit, miután a magyar labdarúgó-
válogatott 1-1-es döntetlenre
játszott a világbajnok francia csa-
pattal a Puskás Arénában, a részben
budapesti rendezésű Európa-baj-
nokságon.

A magyarok olasz szakvezetője a
találkozó után azt mondta, eddig
csak televízión nézte az Európa-baj-
nokságot, most azonban, 56 évesen,
ezzel a csapattal úgy érzi magát,
mint egy gyerek a vidámparkban.
„Mondhatjuk, hogy ez edzői pálya-
futásom egyik legszebb napja. Itt
vagyunk, nagy a cirkusz körülöt-
tünk, jól akarunk teljesíteni, ugyan-
akkor továbbra is két lábbal a
földön kell járnunk. Nem vagyok
arrogáns, hogy azt mondjam, elme-
gyünk Münchenbe, és nyerünk, de
azt mondhatom, hogy odamegyünk,
és a lehető legjobb teljesítményt
fogjuk majd nyújtani” – jelentette ki
a szakember.

A tréner kifejtette, nem volt biz-
tos abban, hogy a játékosai képesek
lesznek-e ilyen jó teljesítményt
nyújtani. „Az első találkozó után

volt néhány pszichológiailag nehéz
napunk, de most remek eredményt
értünk el, ráadásul hihetetlen telje-
sítménnyel. Örülnünk kell és büsz-
kének kell lennünk, nekem is és a
játékosoknak is. A szurkolóknak
tudtunk adni kétórányi adrenalin-
bombát” – mondta Rossi.

A tréner emlékeztetett, a váloga-
tott teljesítménye az érkezése óta ja-
vuló tendenciát mutat, és bár

sokszor, sokan kritizálják, egyes já-
tékosokat miért hív be, másokat
pedig miért mellőz, a kerettagok
minden egyes alkalommal bizonyít-
ják, miért vannak itt. „Nehéz pilla-
natokban remekül reagálnak,
hozzáállásban rengeteget fejlődtek,
ez pedig nagyon fontos, ugyanis a
riválisok javára váló technikai kü-
lönbséget csak szervezett játékkal
és kellő motivációval lehet kom-
penzálni. Ezúttal a világbajnoknak
sikerült kellemetlen perceket okoz-
nunk, nyomás alatt tartottuk őket” –
elemezte az összecsapást a szövet-
ségi kapitány.

A találkozó legjobbjának megvá-
lasztott Kleinheisler Lászlóval kap-
csolatban kiemelte, azoknak a
játékosoknak az egyike, akit mindig
kritizálnak, amikor meghívja a vá-
logatottba, de ezeket nekik nem
szabad meghallgatniuk. „Ha tudjuk,
honnan indultunk, és most hol tar-
tunk, látszik a fejlődés. A szurkoló-
táborunk világszinten páratlan, ők
is segítenek, hogy ilyen keményen

dolgozzunk” – jelentette ki Rossi,
aki szerint csapata most kivívott
magának némi dicsőséget.

A franciák szövetségi kapitánya
kiemelte, a hőséghez testileg és
pszichológiailag is alkalmazkodni
kellett, ami az ő csapatának kevésbé
sikerült. „Így is rengeteg lehetősé-
get kidolgoztunk az első félidőben,
betalálni azonban nem tudtunk. A
magyarok a játékrész végén meg-
szerezték a vezetést, aztán pedig re-
mekül védekeztek – fogalmazott
Didier Deschamps, aki az ered-
ménnyel nem, csapatával viszont
elégedett volt. – Sok lövésünk volt,
a kapufát is eltaláltuk, szereztünk
plusz egy pontot az eddigi három-

hoz, a célunk továbbra is az, hogy
továbbjussunk a csoportból.”

Kiemelte, a magyarok – főleg az
első játékrészben – megmutatták,
milyen remek játékosaik vannak,
mert ilyen fontos mérkőzésen ilyen
remek teljesítményt tudtak nyújtani.
„A magyarok rengeteg energiát
emésztettek fel labda nélkül, de így
is dinamikusabbak tudtak lenni ná-
lunk – egészítette ki a szakvezető,
aki szerint az első negyedórában ne-
hezen lendültek játékba, ráadásul a
hazai közönség előtt gyönyörűen
játszó rivális kevés helyet hagyott
nekik a támadóharmadban. – Így is
volt 14-15 kapura lövésünk, egy
percig sem adtuk fel.”

„Mint egy gyerek a vidámparkban!”
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Fiola Attila (k) gólja a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság F cso-
portjának második fordulójában játszott Magyarország – Franciaország mérkőzésen a Puskás Arénában 2021.
június 19-én. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Döntetlenre játszottak a magyarok a világbajnok franciákkal

Az első gólt ünneplő magyar csapat és szurkolóik. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Európa-bajnokság,csoportkör,Fcsoport,2.forduló:Magyar-
ország – Franciaország 1-1 (1-0)
Budapest,PuskásAréna,55.998néző,vezette:MichaelOliver

(angol).
Gólszerzők:Fiola(45+2.),illetveGriezmann(66.).
Sárgalap:Botka(52.),illetvePavard(10.).
Magyarország: Gulácsi–Botka,Orbán,SzalaiA.–NagyÁ.–

Nego,Kleinheisler(84.Lovrencsics),Schäfer(75.Cseri),Fiola–
SzalaiÁ.(26.Nikolics),Sallai.

Franciaország: Lloris–Pavard,Varane,Kimpembe,Digne–
Kanté,Pogba (76.Tolisso),Rabiot (57.Dembélé,87.Lemar)–
Griezmann,Benzema(76.Giroud),Mbappé.

Számok
Amagyarválogatottaz1982-esvilágbajnokságcsoportköreóta

előszörtalálkozotttétmérkőzésenavilágbajnokicímvédőjével:
akkoramagyarokAlicantéban4-1-rekaptakkiazargentinoktól.
Akétegyüttesnekezvolta23.egymáselleniösszecsapása,12

magyarés8franciasikermellettaszombativoltaharmadikdön-
tetlen.
MarcoRossiszövetségikapitányegyütteseelsőpontjátszerezte

megakontinenstornán,ezzelmegmaradtazesélyeatovábbjutás
kiharcolására.Afranciáknakezvolta18.veretlenülmegvívotttét-
mérkőzésük,mérlegükezeken14győzelemmellettnégydöntetlen,
és–mindenversenysorozatotfigyelembevéve–528percutánkap-
takújragólt.
MagyaroldalonNagyÁdám50.válogatottmérkőzésénszere-

pelt,mígatúloldalonAntoineGriezmannafrancianemzeticsa-
patbansorozatban50.összecsapásánlépettpályára.
Fiolaalegutóbbinégyválogatottfellépésénimmármásodszor

találtbe,miközbenelőtte33meccseneredménytelenvolt.

„Fantasztikushangulat“
Amérkőzés legjobbjá-

nakmegválasztottKlein-
heisler László aszurkolók
által teremtett fantaszti-
kushangulatotemeltekia
mérkőzést követő nyilat-
kozatában.  „Nagyon jó
érzésvoltvelükünnepelni,
hihetetlen,nehézmitmon-
dani.Maisőkvoltaka12.
játékosapályán.Örülök
azegypontnak,remélem,
így folytatjuk tovább“
–mondta.

„Kicsittalánlebecsültekbennünket“
Amagyarválogatottvédekezőközéppályása,Nagy Ádám szerint

nemalegideálisabbidőpontbanjátszottak,ahőségbenugyanis
nemvoltkellemesfutballozni,ésemiattnehézkesebbenmozgott
mindkétcsapat.„Azivószünetsegítettvalamennyit,deösszességé-
benemberpróbálófeladatvolt,ahogyanbizonyáraaszurkolóknak
is,főlegazoknak,akikanaposoldalonültek“–fogalmazottNagy.
Hozzátette,afranciáktalánegykicsitlebecsültékamagyaregyüt-
test,delegalábbisteljesmértékbentisztábanvoltakazzal,hogyvi-
lágbajnoki címvédőként ők a találkozó esélyesei. „Hatalmasat
küzdöttünkma,ésúgyérzem,valamitvisszatudtunkadniaszur-
kolóknakaportugálokkalszembenelveszítettelsőkörösmeccs
utolsó10percébentörténtekért“–jelentettekiNagy,akiszerint
ezzelaz1-1-gyelelérték,hogyszerdánki-kimeccsetjátszhassanak
Münchenbenanémetekkel.

„Óriásimunka,megérdemeltdöntetlen”
AkapusGulácsi Péter aztnyilatkozta,büszke,mertavilágleg-

erősebbválogatottjaellensikerült„óriásimunkával“elérniegy
döntetlent,aminemcsakazeredménymiattvoltszámukranagy
élmény.„Avilágbajnokkalszemben,itthon,egyEurópa-bajnok-
ságon,60ezermagyardrukkerelőttjátszottunk1-1-et,ezpedig
egészenfelemelőérzés“–mondtaazRBLeipzigbenlégióskodóhá-
lóőr,akielismerte,afranciáknaktöbbhelyzetükvolt,deazelsőés
amásodikfélidőbenisvoltakolyanszakaszaiameccsnek,amikor
amagyarokkitudtákvédekezniariválispróbálkozásait.„Úgy
gondolom,hogyrészünkrőlmegérdemeltezazeredmény,mert
arrakészültünk,hogyigyekszünkazerősségeikethatástalanítani,
ésezazesetektöbbségébenműködöttis”–mondtaGulácsi.

Kleinheisler László (b) és a francia Adrien Rabiot csa-
tája a labdáért. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Acsoportállása
1.Franciaország2 1 1 0 2-1 4
2.Németország 2 1 0 1 4-3 3
3.Portugália 2 1 0 1 5-4 3
4.Magyarország2 0 1 1 1-4 1



Lehet iratkozni a Kárpáti
Kalandversenyre 

Idén ünnepi kia-
dással készül Ro-
mánia első,
legrégebbi kaland-
versenye, az Out-
ward Bound
Kárpáti Kaland-
verseny. A 20
évvel ezelőtt útjára
induló kihívásso-
rozat 15. kiadására
augusztus 13–15.
között Szovátán és
környékén kerül
sor. 

A szervezők ké-
szülnek, és arra
hívják a kalandra
vágyókat, köves-
sék a folyton meg-
újuló honlapot,
keressenek csapat-
társakat, adják to-
vább a verseny hírét, és kezdjenek készülődni, mert
meglepetésekkel, kihívásokkal, élményekkel várja őket a
megmérettetés. 

A versenyre június 15-e és július 30-a között lehet jelent-
kezni.

A minden évben más-más helyszínen/útvonalon megren-
dezett kalandverseny a kezdetek óta a Kárpátok különböző
tájainak megismerését szolgálja. Célja lehetőséget teremteni
négy különböző mentalitású személy együttműködésére vál-
tozatos próbatételekkel, melyek között tájékozódásra, túrá-
zásra, hegyikerékpározásra és más csapatpróbákra lehet
számítani. 

Emellett jótékonysági jellege is van: a szervezet az adomá-
nyokból származó teljes összeget az új kötélkert befejezésére
fordítja, mely már több ezer résztvevőnek nyújtott sorsfordító
élményeket, valamint azt az életre szóló tanulságot, hogy
többre vagyunk képesek, mint gondolnánk. 

A versenyt az Outward Bound Romania szervezi, együtt-
működő partnere az EKE Marosvásárhely és a Salvamont
Maros Megyei Barlangi- és Hegyimentő Szolgálat. 

A versenyen betartják a hatályban lévő járványügyi rendel-
kezéseket. 

Részletek és regisztrációs űrlap a honlapon 
(https://outwardbound.ro/hu/programjaink/karpati-kaland-

verseny/) és a Carpathian Adventure Facebook- és Instagram-
oldalán. 
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A MOL Románia és A
Közösségért Alapít-
vány a 11. alkalom-
mal megszervezett
Mentor gálán díjazta
a kiváló tanárokat
és edzőket. 

A tehetséggondozás-
nak dedikált eseményre
a Bukaresti Nemzeti
Színház tetején, szabad-
téri amfiteátrumban ke-
rült sor, a díszmeghívott
a Román Irodalmi Mú-
zeum igazgatója, Ioan
Cristescu egyetemi tanár
volt. Az eseményen
meghirdették a Mentor
díj 12. kiírását, amelyre
a jelöléseket 2021. de-
cember 31-ig online
lehet beküldeni. 

A szervezők a 2010-
ben alapított Mentor
díjjal szeretnék felhívni
a közvélemény figyelmét azokra a tanárokra, nevelőkre,
edzőkre, akik tehetséges fiatalokat fedeztek fel, és
akiknek áldozatvállalása, munkája nagyban hozzájárult
egy-egy fiatal jellemének fejlődéséhez, illetve tehetsé-
gének kibontakoztatásához. A díjazottak mindegyike
8.000 lej pénzjutalomban részesült, és az oklevél mel-
lett átvették a Mentor trófeát, Ioan Nemţoi képzőmű-
vész alkotását. 

„A MOL Románia tizenkét éve támogatja a Mentor
programot, amelynek keretében díjazzák a kivételes taná-
rok és edzők tevékenységét, munkáját Romániában. Ezál-
tal szeretnénk jelképesen elismerni azoknak a
mentoroknak az odaadó munkáját, akik több generáció fi-
ataljainak kibontakozását, fejlődését tették lehetővé. Sze-
retnénk megmutatni a valódi értékek fontosságát, hogy
azok az élet központi részévé válhassanak azokban a kö-
zösségekben, ahol tevékenykedünk” – nyilatkozta Came-
lia Ene, a MOL Románia ügyvezető igazgatója.

A tíz díjazottat A Közösségért Alapítvány kuratóriuma
választotta ki a mostani és egykori tanítványok, kollégák,
szülők által 2020. július–december között beküldött 298
jelölésből. A korábbi években kialakult helyzethez hason-
lóan a díjazásra érdemes jelölések száma jóval meghaladja

a lehetséges díjazottak számát, azonban a jelöléseket a kö-
vetkező években is meg lehet ismételni.

A szervezők meghirdették a Mentor díj 2021. évi kiírá-
sát, amelynek keretében december 31-ig lehet jelölni.

„A 2021. évi Mentor díjra június 17-től lehet jelölni év
végéig, online, A Közösségért Alapítvány honlapján –
www.kozossegert.ro A jelölések elbírálásában mindenek-
előtt az űrlapon közölt részletekre, beszámolókra, ajánlá-
sokra támaszkodunk. Javasoljuk az újszerű
kommunikációs eszközök kreatív alkalmazását. Bátorítjuk
a releváns képanyagok, filmek használatát is, amelyek alá-
támasztják a mentoroknak a tanítványaik életében betöltött
kulcsfontosságú szerepét” – nyilatkozta András Imre, A
Közösségért Alapítvány ügyvezetője.

A 2020. évi Mentor díjazottak: 
Victor Baciu érdemes birkózóedző, Botoşani; Ion Bă-

descu úszóedző, Temesvár; Bíró Tibor fizikatanár, Maros-
vásárhely; Csutak Judit magyar nyelv- és irodalomtanár,
Csíkszereda; Ramona Haidu aerobikedző, Arad; Jámbor
Fekete Erzsébet zongoratanár, Nagyvárad; Monica Agriela
Măciuceanu énektanár, Galac; Dorel Nicoară elektronika-
robotika tanár, Beszterce; Cristina Petrariu képzőművész-
tanár, Kerecsenkő; Viorica Ursanu atlétikaedző, Jászvásár. 

A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány 
11. alkalommal ünnepli a kiváló tanárokat és edzőket 

Június 19-én, szombaton ült össze
először az Európa jövőjéről szóló kon-
ferencia plenáris ülése Strasbourg-
ban. 

A plenáris ülés újabb fontos mérföldköve
az európai demokrácia eddig példátlan, nyílt
és inkluzív fórumaként szolgáló konferenci-
ának.

A vezető testület társelnökeinek nyitóbe-
szédét követően a résztvevők – köztük a pol-
gárok – megvitatták, miért is indult az
európai polgári vitacsoportokat, nemzeti vi-
tafórumokat és rendezvényeket, valamint egy
többnyelvű digitális platformot magába fog-
laló konferencia, és ki mit vár tőle. A társel-
nökök a június 17-én a portugál fővárosban,

Lisszabonban megrendezett európai polgári
rendezvényt is üdvözölték.

Az ülés második felében a résztvevők fő-
ként eljárásrendi kérdésekkel foglalkoztak,
áttekintették egyebek mellett a plenáris fóru-
mok, az európai polgári vitacsoportok és az
európai polgári rendezvények eseménynap-
tárát.
A vitacsoportok szeptemberben 
és októberben üléseznek 

Az európai polgári vitacsoportok szeptem-
berben és októberben üléseznek majd. Akkor
készítik elő a plenáris fórum számára azokat
az ajánlásokat, amelyekben – a polgároknak
a platformon keresztül összegyűjtött észrevé-
telei alapján – meghatározzák az unió által a
jövőben követendő irányt. A szervezők elkö-
telezettek amellett, hogy a vitafolyamatban

maximális teret biztosítanak a fiataloknak. A
Parlament október 8–9-ére európai ifjúsági
rendezvényt szervez, amelynek már folynak
az előkészületei. A következő plenáris ülés
időpontja október 22–23.
Hamarosan lezárul a polgárok képviselőinek
kiválasztása

A plenáris üléseken a Parlament 108 kül-
dötte mellett a Tanács 54 (tagállamonként
kettő), a Bizottság három és a nemzeti parla-
mentek 108 képviselője vesz részt egyan-
rangú félként, hozzájuk csatlakoznak az
európai polgárok. A polgári vitacsoportoktól
és a többnyelvű digitális platformról szár-
mazó ötleteket 108 polgár vitatja meg: az eu-
rópai polgári vitacsoportokat képviselő 80 fő
(akiknek legalább egyharmada 25 év alatti),
27-en (tagállamonként egy-egy fő) a nemzeti
vitacsoportoknak, illetve a konferencia ren-
dezvényeinek képviseletében, valamint az

Európai Ifjúsági Fórum elnöke. Hamarosan
lezárul a polgárok képviselőinek kiválasz-
tása.

A Régiók Bizottsága és az Európai Gazda-
sági és Szociális Bizottság 18-18 tagja, vala-
mint a szociális partnerek és a civil
társadalom nyolc-nyolc képviselője is részt
vesz a plenáris üléseken, az EU nemzetközi
szerepével kapcsolatos megbeszéléseken
pedig jelen lesz az unió külügyi és biztonság-
politikai főképviselője is. Az ülésre ezenkívül
a legfontosabb érdekelt felek képviselői is
meghívást kaphatnak. A konferencia plenáris
fórumában kiegyensúlyozott a nemek aránya.

Az európai polgárok a többnyelvű digitális
platformon keresztül már most is részt vehet-
nek a konferencián. A platform az EU mind
a 24 hivatalos nyelvén elérhető.

Forrás: az Európai Parlament Magyaror-
szági Kapcsolattartó Irodája

Konferencia Európa jövőjéről
Megvolt az első plenáris ülés

Mózes Edith

Nyitókonferencia (Forrás: EP)



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12172-I)

VÁSÁROLUNK új és használt
bakelitlemezeket. Tel. 0740-280-126.
(12194)

LAKÁS

ALBÉRLETBE kiadó bútorozatlan
garzonlakás. Tel. 0749-425-152.
(12056-I)

ELADÓ 3 szoba, előszoba, konyha,
kamra, fürdőszoba, garázs. Külön
udvar, de a bejárat közös (még két
család), az oroszpiac és a Szabad-
ság utca között. Érdeklődni 8-20 óra
között a 0743-995-063-as telefonszá-
mon. (12226-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)

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

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

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

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

CÉG vállal háztetőkészítést, cserép-
tisztítást, tetőfestést, cserépforgatást és
javítást. Tel. 0770-621-920. (12228)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk június
22-én TAMÁS VERONIKÁRA,
drága jó, szeretett édesanyánkra,
nagymamára és dédire halálának
első évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!  
Gyermekei. (12211-I)

Kegyelettel emlékezünk június
22-én ROSKA ÉVÁRA halálának
harmadik évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des!  Szerettei. (12208)

Fájó szívvel gondolunk életünk
szomorú pillanatára, amikor id.
KOVÁCS ALBERT tragikus hirte-
lenséggel és búcsú nélkül távo-
zott szerettei köréből. Akik
szerették és ismerték, gondolja-
nak rá kegyelettel. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (12213-I)

Fájó szívvel emlékezünk június
hónapra, NAGY KÁROLY halálá-
nak 7. és NAGY IRMA halálának
első évfordulóján.  Nyugalmuk
legyen csendes, emlékük áldott!
Lányuk, Irmuci, vejük, Jóska és
unokájuk, Lyzzi. (12242-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalmas, szomorú, megtört
szívvel tudatom, hogy a forrón
szeretett édesanyám, 

özv. VARGA IBOLYKA
született SZABÓ

96. évében, március 15-én, Buda-
pesten elhunyt.
Temetése Marosvásárhelyen, a
katolikus temetőben lesz június
23-án 11 órától.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Búcsúzik tőle lánya, Anikó, veje,
Ádám, unokája, Dávid és csa-
ládja. (12244-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy szeretett édes-

anyánk, 

özv. DEMETER ÁGNES 

(szül. TAKÁCS) 

a Számológépgyár 

volt alkalmazottja 

életének 70. évében tragikus hir-

telenséggel örökre itthagyott

bennünket. 

Június 22-én, kedden 18 órától a

marosvásárhelyi római katolikus

temető felső kápolnájánál bú-

csúznak tőle szerető lányai.

Temetése június 23-án, szerdán

14 órától lesz ugyanott, reformá-

tus szertartás szerint. 

Szívünk legmélyebb fájdalmával

búcsúzunk tőle: szerető lányai,

Cecike és Ildikó, a rokonok, bará-

tok, jó szomszédok, ismerősök. 

Szívünkben örökké élni fogsz!

(12246-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a kisgörgényi születésű

PAP KÁROLY

marosvásárhelyi lakos, életének

80. évében, 2021. június 19-én

délután 18 órakor csendesen

örökre megpihent. Temetése

2021. június 22-én délután 2 óra-

kor (14 óra) lesz a kisgörgényi te-

metőben római katolikus

szertartás szerint. 

Gyászoló rokonai. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Virágerdő sűrűjében nyugszik

egy szív csendesen, pár napja,

hogy nem dobog már, messze

vitted, Istenem.

Köszönetet mondunk mindazok-

nak, akik drága szerettünk, a

harasztkeréki FARKAS HAJNAL

temetésén részt vettek, vagy

bármily formában fájdalmunkban

osztoztak. Gyászoló hozzátarto-

zói. (p.-I) 
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
ATIMKOPÉKSÉG SZEMÉLYZETET alkalmaz. Érdeklődni lehet
a cég székhelyén: Marosvásárhelyen, a Bodoni utca 85. szám alatt
vagy a 0756-128-310-es és a 0756-128-313-as telefonszámon.
(65665-I)
BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-959. (12233-I)
AGEDEONRICHTERROMÂNIART. alkalmaz GÉPLAKA-
TOST, KAZÁNFŰTŐT (gőzkazánhoz), valamint ELEKTROME-
CHANIKUST. Az önéletrajzokat a cég székhelyén,
Marosvásárhelyen, a Cuza Vodă utca 99-105. szám alatt lehet benyúj-
tani, vagy a cariere@gedeon-richter.ro e-mail-címre elküldeni. Bő-
vebb felvilágosítás a 0265/201-229-es telefonszámon. (65735)
ASANTAJÁRÓBETEG-RENDELŐ ORVOSI ASSZISZTENST
alkalmaz. Részletekért hívja a 0770-324-376 vagy a 0265/217-017-
es telefonszámot. (-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
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 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• 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

- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928

• Aquaserv:

- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 

- közönségszolgálat - 0265/208-888

- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284

• 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.

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65669-I)

A SALUBRIS WASTE MANAGEMENT, 
a kerelőszentpáli biológiai és mechanikai hulladékkezelő állomás

engedélyezett üzemeltetője 
felhívja 

a marosvásárhelyi és környéki (2-es övezet), valamint a
szászrégeni (4-es övezet) szilárd települési hulladékot összegyűjtő
cégek és területi közigazgatási egységek (UAT) figyelmét, hogy
átveheti az összes elfogadott kezelendő/hasznosítandó települési
hulladékot. (65730)

Június 20-án, vasárnap véget ért az Ákovita Nemzetközi
Párlat- és Pálinkaverseny – Erdély – Csíkszereda, 2021 ér-
zékszervi minősítése. 

Az esemény csütörtök este megnyitóval kezdődött, melyen
Becze István főszervező, az SZGE elnöke, Korodi Attila csík-
szeredai polgármester, Borboly Csaba megyei tanácselnök és
Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke köszöntötte
a résztvevőket. Béli Géza, a Pálinkakollégium szakmai mű-
hely társalapítójának szakmai eligazítója zárta az estét.

Pénteken és szombaton az arany, ezüst, illetve bronz mi-
nősítések bírálatának folyamata zajlott, vasárnap pedig a
Champion és különdíjakat választották ki. 

A nemzetközi versenyre 223-an neveztek be összesen 1082
pálinka- és párlatmintával Romániából, Magyarországról,
Szerbiából, Szlovákiából, valamint egy izraeli résztvevő is
versenybe szállt.

A minták közül 315 bronz, 394 ezüst és 209 arany minő-
sítésben részesül. Ezenkívül Champion díjakat és különdíja-

kat is kiosztanak majd a versenyzőknek. A díjátadóra július
1–2-án kerül sor, amely köré vásárt, kulturális programokat
és szakmai konferenciákat is szervez a Székely Gazdaszer-
vezetek Egyesülete. 

Részletekkel és további információkkal hamarosan je-
lentkezünk az Ákovita Nemzetközi Párlat- és Pálinkaver-
seny – Erdély – Csíkszereda, 2021 Facebook-
eseménynél.

(sajtóközlemény)

Hamarosan kihirdetik az Ákovita pálinkaverseny díjazottjait
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Szünetel a vízszolgáltatás
AzAQUASERVRT.szászrégenifiókjafelhívjaafogyasztókfigyelmét,hogyavíz-

hálózatonbeütemezettmunkálatokmiatt2021. június 23-án 8  és 16 óra között (hoz-
závetőlegesidőpont)szünetelazivóvíz-szolgáltatásazalábbiövezetekben:

• Szászrégenben, a Râului-Folyó, Susenii Noi, Sălciilor-Fűzfa és Mesteacănului-Nyírfa utcákban.
Felhívjukafogyasztókfigyelmét,hogyaszolgáltatásújraindításakorafentiutcákbanésaszom-

szédosövezetekbenacsövekbőlkimosódólerakódásmiattavízcsapbólrövidideigzavarosvízfolyik.
Ezavízakitisztulásáigcsakháztartásicélokrahasználható.Elnézésüketkérjükazokozottkellemet-
lenségért.

Köszönjükmegértésüket.
AzAQUASERVRT.szászrégenifiókja

AMarosvásárhelyiKözszállítási
VállalatRt.alkalmaz

AUTÓ-VILLANYSZERELŐT
Követelmények:
–autó-villanyszerelőiszakképesítés
–autó-elektronikaiismeretek
–legalább3évgyakorlataszakmában
Akérvényönéletrajzzal,avégzettséget/szakmaiképesítéstiga-

zolóiratmásolatával,esetlegajánlássalacégMarosvásárhely,Béga
utca2.számalattiszékhelyén,atitkárságonnyújthatóbehétfőtől
péntekig 8–15 óra között, vagy e-mailen a
resurseumane@transportlocal.rocímen.
Csakakiválasztottjelentkezőkethívjákállásinterjúra.
Acégfenntartjaajogot,hogyellenőrizzeajelentkezőkdeklarált

kompetenciáját.
Bővebbfelvilágosítása0265/269-077vagya0747-558-546-oste-

lefonszámon.


