
A járványhelyzet miatti egy év kihagyás után idén augusztus
27–29. között ismét megszervezik Marosvásárhelyen a Vá-
sárhelyi Forgatagot – jelentették be a jó hírt pénteki sajtó-
tájékoztatójukon a szervezők a rendezvény új központi
helyszínének számító várban. 

Mivel a járvány nem múlt el, az idei Forgatagot rövidebbre, családia-
sabbra, meghittebbre tervezik, és egyes programpontok, például a nagy-
koncertek, előzetes regisztrációhoz kötöttek.

Jakab István, a Vásárhelyi Forgatag egyik főszervezője kiemelte, a
járványügyi helyzet javult, és az utóbbi időben a hatóságok több enyhítő

Az alapos balek
Nem kapkod az egykor a jól végzett munka szlogenjével

kampányoló és befutó államelnök. Hét évvel hivatalba lépése
után leplezte le az országprojektje alappillérének tartott okta-
tási reformprogramot, ami még akkor is az éticsigát sprintbaj-
nokká avató tempó lenne, ha emberünket gyanúsítani sem
lehetne a rendszerhez kötődő szakértelemmel. Igaz, még mindig
hátravan három év a mandátumból, szóval lehetett volna még
fokozni az alaposságot.

Pillanatnyilag nagyobb gond, hogy az egykori tanár a saját
liberális tantermében is elszalasztotta a fegyelmezést, és ebből
kifolyólag ott jelenleg a játékosztáskor hajba kapó óvodásokat
is pirulásra késztető cirkusz folyik. Ennek a legfrissebb fejle-
ménye, hogy a múlt héten egynapos „karrier” után rúgták ki
a legújabb egészségügyi államtitkárt, névleg formai okok miatt,
valójában azért, mert a rivális tábor jelölte a posztra.

Egykori professzorunknak még régebb kellett volna kioszta-
nia a körmösöket egy jó nagy pálcával, mert a liberális társa-
ság most két alkalmatlan jelöltből készül osztályfelelőst
választani, ami egyértelműen az osztályfőnök hibája.

A pártelnöki székre egyrészt a volt kormányfő pályázik, aki
évtizedek óta ott van a párt magas köreiben, a befolyásával sok
gond nincs, a vezetői alkalmasságával annál több, hiszen a
legutóbbi parlamenti választásokon hatalmi pozícióból sikerült

2021. július 12., hétfő
LXXIII. évfolyam 
156. (20832.) sz. 
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,43 lej) 

Menyhárt Borbála

Benedek István

(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Menyhárt Borbála

A tavalyi kényszerszünet után idén újra lesz Vásárhelyi Forgatag

Családiasabb, meghittebb, átláthatóbb

(Folytatás a 3. oldalon)

Vissza akarnak térni
a gyökerekhez
A 2021-es kiadás a zászlajára tűzte,
hogy vissza kell térni a gyökerekhez,
oda, ahol minden elkezdődött. Ennek,
illetve meggyőződésem, hogy sokak
kérésének is eleget téve megpróbáljuk
visszacsempészni a faluba az esemé-
nyeket.
____________5.
Szórványvár
Válaszúton 
A vírusjárvány miatt az utóbbi két
évben a szokásosnál kevesebben ke-
resték fel a múzeumot, de a korlátozá-
sok feloldásával remélik, hogy a régi
lendülettel indulhatnak újra a tevé-
kenységek. 
____________6.
A megyeszék-
helyről indul
a Székely Kerék-
páros Körverseny
A sorozat történetében először a törté-
nelmi Székelyföld Maros megyei ré-
szét is érinti a kerékpáros Székely
Körverseny. A másfél évtizedes ha-
gyományokkal rendelkező verseny
szervezőit korábban számos kritika
érte, többek között részünkről is, hogy
Maros megyét teljesen kihagyja az út-
vonal kialakítása során, hiszen eddig
kizárólag Hargita és Kovászna me-
gyén tekertek át a kerékpárosok. 
____________9.



Július 3-án és 4-én egész napos
ingyenes ivartalanítási akciót
szerveztek Marosszentgyörgyön
a házi kedvencek és gazdátlan
állatok számára. Sikeres volt az
Eduxanima Szervezet által fi-
nanszírozott tevékenység, ame-
lyet a Save&Smile Állatmentő
Egyesület szervezett, partner a
Marosszentgyörgyi Polgármes-
teri Hivatal volt.

Amint megkeresésünkre az állat-
mentő egyesület munkatársa kifejtette,
a nőstény állatok nagy része már vem-
hes volt, így a környéket nagyszámú
nemkívánatos szaporulattól, követke-
zésképp rengeteg kóbor kutyától és
macskától kímélték meg ezzel az akci-
óval. Szombaton és vasárnap a négy
állatorvos és segítőik, húsz lelkes ön-
kéntes ivartalanított ingyen összesen
165 kutyát és macskát, ugyanakkor
díjmentesen más jellegű beavatkozá-
sokat is végeztek: daganat- és sérvmű-
tétek, illetve egyéb sürgős műtétek. A
sterilizált állatok közül 74 kutya volt,

ebből 55 szuka és 19 kan, ugyanakkor
91 macskát, közülük 72 nőstényt és 19
bakot ivartalanítottak. A kampány a
nőstény állatok sterilizálására összpon-
tosított, a cél a túlszaporulat és az 
újszülött állatok kidobásának meg-
akadályozása, következésképp élet-
mentés, illetve a kóbor állatok számá-
nak a csökkentése. Sajnos, vannak
olyan közösségek, amelyek tagjai ez-
úttal sem egyeztek bele az állataik
ivartalanításába, annak ellenére, hogy
az állatok szállítását is vállalták volna
az egyesület tagjai. Mint kifejtették,
nem ajánlott olyan állatok ivartalaní-
tása, amelyek kórosan soványak vagy
betegek, kivételt képeznek a bőrbeteg-
ségben szenvedők, a tudnivalókról az
eseményt megelőzően közleményük-
ben is tájékoztatták az érintetteket. A
2013/258-as számú törvény előírásai
értelmében az ivartalanítás kötelező a
törzskönyvvel nem rendelkező állatok
esetében. A rendelkezések be nem tar-
tása 10.000 lejig terjedő pénzbírsággal
sújtható. Az Eduxanima Szervezet pro-
jektjét a németországi Peta Egyesület
támogatta. 

Egyébként június 30-án Marosvá-
sárhely Polgármesteri Hivatala is köz-

leményben figyelmeztette a kutya-
tulajdonosokat azon kötelezettségük-
ről, hogy a keverék ebek sterilizálását
törvény írja elő. 

Tájékoztatták a kutyák állandó és
ideiglenes tulajdonosait, a köz- és ma-
gánjog hatálya alá tartozó természetes
és jogi személyeket, a közterületi men-
helyeket és egyesületeket, valamint
azokat az állatvédő alapítványokat,
amelyek örökbe adnak kutyákat, hogy
azokat kötelesek bejegyezni a gazdák-
kal rendelkező állatok nyilvántartá-
sába. Ugyanakkor, tekintettel a
gazdával rendelkező vagy gazdátlan
keverék kutyák sterilizálására vonat-
kozó kötelezettségre, emlékeztettek
arra, hogy az ebek tulajdonosai köte-
lesek a kölyökkutyákat sterili-
záltatni. A szukákat 4-6 hónapos ko-
rukban, a hímeket 6-8 hónapos korban.
A kutyaazonosítási és mikrocsipelési
szabályok be nem tartása miatt kisza-
bott büntetések a 2013. évi 258-as
számú törvény előírásai értelmében
2.000 és 5.000 lej között vannak, il-
letve 5.000 és 10.000 lej közötti bír-
sággal számolhatnak azok a
tulajdonosok, akik nem ivartalanítják
a keverék ebet. 

IDŐJÁRÁS
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Hőmérséklet:
max.300C
min. 160C
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5 óra 41 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 14 perckor. 
Az év 193. napja, 

hátravan 172 nap.

A városi fedett uszoda új programja
A marosvásárhelyi Mircea Birău uszoda hétvégeken és a
délelőtti órákban zárva tart. A hónap végéig, július 30-ig
hétfőtől péntekig 14–18 óra között kizárólag a sportolók és
az úszótanfolyamok résztvevői használhatják, míg 18–22
óra között csak a nagyközönség számára nyitott. Szomba-
tonként és vasárnap zárva lesz. Továbbra is előjegyzés
alapján fogadják az úszni szándékozókat, telefonszám:
0734-560-937. Július 31. – szeptember 10. között az uszo-
dát bezárják. Amint a polgármesteri hivatal honlapján köz-
lik, a változtatást az indokolta, hogy kevesen vették
igénybe az uszodát, főleg hétvégén.

Belépő a Víkendtelepre
Július 5-től működik a beléptetőrendszer a marosvásárhe-
lyi Víkendtelepen, tehát jegyet kell váltani. A belépő ára
nem változott, felnőtteknek 7 lej, gyermekeknek, nyugdíja-
soknak, hátrányos helyzetűeknek 3,5 lej. Ahhoz, hogy a
fürdőzés biztonságos körülmények között történjen, fürdés
előtt kötelező a zuhanyzás. A strandolók száma nem lehet
több, mint a teljes kapacitás 70 százaléka.

Visit Sovata mobilalkalmazás
Szováta önkormányzata új internetes alkalmazással várja
a turistákat. A Visit Sovata mobilalkalmazás célja a helyi
turisztikai látványosságok, szabadidős tevékenységek, a
természeti és épített örökség, a helyi vendéglátóegységek
ajánlatai, koncertek, előadások, szórakoztató és kulturális
események népszerűsítése. A Visit Sovata alkalmazás iOS
és Android verzióban ingyenesen letölthető az AppStore
és a GooglePlay online áruházból. 

Oltási kampány Koronkán 
és Jedden 

Július 12-én, ma 14 és 18 óra között a koronkai kultúrott-
honban ideiglenes oltópont létesül, ahol a Pfizer vakcináját
kaphatják meg az igénylők. Az oltóanyag-szükséglet fel-
mérése érdekében arra kérik a magukat beoltatni kívánó
személyeket, hogy jelezzék ebbéli szándékukat, illetve azt,
hogy velük együtt hány személy szeretné beoltatni magát,
a következő telefonszámon: 0265-243-152 vagy a 
corunca@cjmures.ro e-mail-címen. Július 15-én, csütörtö-
kön a jeddi kultúrotthonban lesz oltásmaraton. 14 órától
bárki jelentkezhet előjegyzés nélkül a Pfizer védőoltásra.
Az emlékeztető oltásra három hét múlva kerül sor hasonló
körülmények között. 

Az állatkertben készített régi fotókat
várnak

Az állatkert 57. évfordulója alkalmából archív fényképekből
szervez kiállítást a létesítmény vezetősége, és arra kéri a
marosvásárhelyieket, de nem csak, hogy járuljanak hozzá
a kiállításhoz olyan fotókkal, amelyek régen készültek az
állatkertben. Ugyanakkor arra kérik az érdekelteket, hogy
ezeket a fotókat újra készítsék el a jelenben, ugyanazon a
helyen. A fényképeket az office@zootirgumures.ro e-mail-
címre várják, névvel és elkészítésének dátumával.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma IZABELLA és DALMA,
holnap JENŐ napja.

Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

4,9,30,35,33+13 NOROC PLUS: 7,8,5,9,2,4

11,20,21,3,37,29 SUPER NOROC: 8,8,9,2,2,9

36,42,49,37,26,16 NOROC: 2,5,8,0,8,3,7

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

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

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

Az Eduxanima és a Peta Egyesület finanszírozta
Sikeres volt az ivartalanítási akció 

Startoljunk rá!
Ezzel a címmel indított tájékoztató jellegű erdélyi körutat
Vincze Loránt európai parlamenti képviselő, hogy a helyi
és megyei vezetőknek, vállalkozóknak és civil szerve-
zeteknek nagyobb rálátásuk legyen az EU-s pályázatok
és támogatások rendszerére. Július 16-án Marosvásár-
helyre is ellátogat, ahol két részben ismerteti az érdek-
lődőkkel a pályázási lehetőségeket. A marosvásárhelyi
előadás helyszíne a Multinvest irodaház (Dózsa György
u. 67.), július 16-án 10 órától a civil szervezeteket, 14
órától a vállalkozókat várják. A járványügyi intézkedések
miatt a helyek száma korlátozott, de a
vinczelorant.eu/startoljunkra oldalon regisztrált jelentke-
zők online is követhetik az előadásokat.

Nemezelés gyerekeknek
Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány nemezelő-
foglalkozásokat szervez gyerekeknek a marosvásárhe-
lyi székházában. A kisebb és nagyobb gyermekek
korcsoportonként ismerkedhetnek meg a hagyományos
szappanozó vizes nemezelőtechnikával. A gyapjút
gyúrva, formázgatva átélhetik az alkotás örömét, meg-
tapasztalhatják a saját kezükkel létrehozott tárgyak ér-
tékét. Oktató: Csiki Emőke. A foglalkozások helyszíne:
Sáros (Târgului) utca 1. szám. A helyek száma korláto-
zott, egy alkalommal 10 gyermeket fogadnak. Jelent-

kezni, érdeklődni július 13-ára és 15-ére július 12-én,
hétfőn 16 óráig, 20-ára és 23-ára július 19-én, hétfőn
16 óráig az alábbi telefonszámokon lehet: 0755-086-
741 (Tekei Erika), 0755-086-740 (Márton Andrea).

Somostetői összejövetel 
nyugdíjasoknak

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei
fiókja a járványügyi szabályok betartásával szabadtéri
együttlétet szervez tagjai számára július 22-ére, csütör-
tökre a Somostetőn. A programban állatkerti látogatás
is szerepel. Feliratkozni keddtől péntekig 10 és 13 óra
között lehet a Maros megyei fiók marosvásárhelyi, Bo-
lyai utca 36. szám alatti, emeleti székhelyén.

Vakációs bibliahét
A marosvásárhelyi felsővárosi református egyházköz-
ségben július 12–17. között, hétfőtől szombatig vakációs
bibliahetet tartanak, amelyre a nagycsoportos óvodáso-
kat, az előkészítős és I–VI. osztályos iskolásokat, vala-
mint a program levezetéséhez a konfirmált fiatalokat,
cserkészeket várják. A foglalkozásokat naponta 10 és 15
óra között tartják. A résztvevők, szokás szerint, vigyenek
magukkal tízórait, kulacsot, napsapkát és naponta 5 lej
„perselypénzt”. Szombaton egész napos kirándulás zárja
a vakációs bibliahetet. Érdeklődni és jelentkezni a 0265-
215-270-es irodai telefonszámon vagy Benkő Mihály lel-
kipásztor 0744-567-119-es, Szabó László lelkipásztor
0745-867-035-ös telefonszámán lehet.
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A lakosság 75 százaléka
támogatja az euró bevezetését

Az euróövezeten kívüli uniós tagállamok közül Ro-
mániában a legerősebb az euró bevezetésének tá-
mogatottsága, a lakosság 75 százaléka üdvözölné
ezt – derül ki egy pénteken közzétett uniós közvéle-
mény-kutatás (Eurobarométer) eredményeiből. A fel-
mérés annak a hét európai uniós tagállamnak a
bevonásával készült, amelyek még nem csatlakoztak
az euróövezethez, azaz Bulgária, Csehország, Hor-
vátország, Magyarország, Lengyelország, Románia
és Svédország. Összességében a válaszadók 57
százaléka pártolná az euró bevezetését saját orszá-
gában, és Romániában, valamint Magyarországon a
legnagyobb ennek a támogatottsága, 75, illetve 69
százalék. Romániát illetően a 2020-as konvergencia-
jelentés szerint az ország jelenleg egyet sem teljesít
az euró bevezetéséhez szükséges négy gazdasági
kritérium közül, sem az árstabilitási, sem az állam-
háztartáshoz kapcsolódó, sem az árfolyam-, sem a
hosszú távú kamatlábakhoz kapcsolódó kritériumot.
(Agerpres)

Újabb 19 áldozatot temettek el
Srebrenicában

A srebrenicai népirtás tizenkilenc, közelmúltban azo-
nosított áldozatát temették el a Srebrenicához tartozó
Potocari temetőjében vasárnap, a népirtás 26. évfor-
dulóján. A tavalyi kis létszámú megemlékezést köve-
tően az idén ismét több ezren vettek részt a
rendezvényen, akik közül több mint háromezren a
srebrenicai békemenettel érkeztek meg szombat
este. A békemenet csütörtökön indult el a bosznia-
hercegovinai Tuzla melletti Nezuk faluból. A résztve-
vők 110 kilométert tettek meg három nap alatt,
ellentétes irányban azt az útvonalat járták végig,
amelyen a srebrenicai muszlimok 1995-ben mene-
kültek a tömegmészárlás elől. A vasárnapi megemlé-
kezésen a felszólalók mind elítélték a 26 évvel ezelőtt
történteket, és leszögezték, az akkorihoz hasonló
események nem ismétlődhetnek meg. A megemléke-
zésen részt vett Milo Djukanovic montenegrói, Zoran
Milanovic horvát és Vjosa Osmani koszovói elnök,
valamint Albin Kurti koszovói miniszterelnök. (MTI)

Fél év alatt alig kétmillió utasa
volt az új berlini repülőtérnek

A kétmilliót sem érte el a német főváros új nemzetközi
repülőterének (Flughafen Berlin Brandenburg Willy
Brandt – BER) utasforgalma az idei első fél évben, a
várakozásokat alulmúló teljesítmény a koronavírus-
világjárványnak tulajdonítható. A január–júniusi idő-
szakban 1,85 millió utast szolgáltak ki, így kétséges,
hogy beigazolódik a repülőteret üzemeltető állami
vállalat előrejelzése, miszerint az év végére elérik a
tízmilliós utasforgalmat. A Rundfunk Berlin-Branden-
burg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság
vasárnapi összeállításában kiemelte, hogy a járvány
előtti utolsó hasonló időszakban, 2019 első fél évé-
ben csaknem tízszer nagyobb forgalma, 17,5 millió
utasa volt az akkori berlini repülőtereknek. A Schö-
nefeld és a Tegel repülőteret kiváltó, évi 27 millió utas
kiszolgálására alkalmas BER-t 2020. október 31-én
adták át a forgalomnak, az első tervekhez képest ki-
lenc év és egy nap késéssel. A repülőtér a német új-
raegyesítés (1990) óta a legnagyobb beruházás az
egykori NDK területén. (MTI)

vereségre vezetnie a tábort. A rivális pedig a jelenlegi
kormányfő, aki ellenzékben nagy legény volt, pénz-
ügyminiszterként a világot nem váltotta meg, és kor-
mányfőként most teljes gőzzel járatja le magát. A
megkérdőjelezhető teljesítménynél sokkal rosszabb
azonban ebben a viszonylatban, hogy a regáti politikai
légkörben otthonos elemzők szerint a pártbeli valós be-
folyása nem sokkal terjed túl a központi székház udva-
rán. Most, hogy magas lovon ül, sokan köszönnek előre
neki, de ez a pozícióval járó hatalomnak szól, koránt-
sem a vezetői erényeknek.

Így a párt abban a helyzetben van, hogy ha a régi
főnök megtartja az elnöki székét, lesz egy továbbra is
gyenge vezérük, ha az új fiú nyer, akkor lesz friss főnök,
akiből hiányzik a tekintély, és nincs valódi befolyása.
Mindez abban a pártban, amely egy törékeny parla-
menti többségű koalíció vezető alakulata. Az előző kor-
mányzati ciklusban két példát is láthattunk rá, hogy a
hatalmat birtokló párt a saját kormányát buktatta meg,
a jelenlegi liberális belháborút látva ismét hasonló mu-
tatványra lehet készülni. A szocik és aranyszínű kista-
gozatuk legnagyobb örömére.

Az alapos balek

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Csütörtöki ülésén első olvasatban tárgyalta a kor-
mány a veszélyes medvékkel szembeni beavatko-
zást szabályozó sürgősségi rendelet tervezetét. Az
RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor miniszterelnök-he-
lyettes szerint a kabinet a héten el is fogadja a jog-
szabályjavaslatot.

A tervezetet Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és
erdészeti miniszter ismertette a csütörtöki ülésen, Kelemen
Hunor pedig az RMDSZ kormányzati tájékoztatójának múlt
heti adásában számolt be róla.

Mint mondta, a jogszabályba foglalt eljárás szerint miután
a 112-es segélyhívó számon jelentik a medvetámadást, érte-
síteni kell a településen működő, azonnali beavatkozásra jo-
gosult csapatot, amelynek tagja a polgármester (hiányában az
alpolgármester), a helyi csendőrség egy tagja, a vadásztársa-

ság vagy a vadászegyesület technikai szakszemélyzete, vala-
mint egy állatorvos. A medve eltávolítását lehetővé tevő azon-
nali beavatkozás három módszerrel történhet: a nagyvad
elhajtása, a nagyvad altatása és áthelyezése, abban az esetben
pedig, amikor gyakran visszatér a településre, és közvetlen
veszélyt jelent az emberi életre, kárt tesz a javakban, jószá-
gokban, eutanáziát vagy kilövést kell alkalmazni.

„A tervezet lehetővé teszi, hogy a polgármester – vagy hi-
ányában az alpolgármester – által vezetett csapat a helyszínen
hozzon döntést, nem kell senki máshoz fordulni jóváhagyá-
sért” – tette hozzá Kelemen Hunor.

A miniszterelnök-helyettes rámutatott, következő lépésként
a minisztériumok ellenjegyzik a tervezetet, és a héten elfo-
gadja azt a kabinet. (Agerpres)

A héten várható a veszélyes medvék
azonnali eltávolítását lehetővé tevő rendelet

Az érettségi dolgozatok óvások utáni újrajavítása
nyomán 112-ről 146-ra nőtt a 10-es átlagot elért
vizsgázók száma – közölte pénteken a tanügymi-
nisztérium. Tavaly 307-en vizsgáztak színtízesre.

A végleges eredmények szerint a sikeresen vizsgázók
aránya 67,8 százalékról 69,8 százalékra nőtt, ami 5 százalék-
kal jobb a 2020-as érettségin jegyzett 64,50 százalékos átme-
nési aránynál.

Az idei végzősök körében 1,8 százalékkal 75,70 százalékra
nőtt a sikerességi arány, a korábbi években végzettek körében
pedig 2,6 százalékkal 30,20 százalékra emelkedett. Az össze-
sen 126.999 vizsgázó közül 88.587-en kaptak átmenő jegyet,
közülük 83.557-en idén végeztek, 5030-an korábbi évfolya-
mokból beiratkozott diákok.

A dolgozatok újrajavítása után Szatmár (6,2%), Ilfov

(5,7%) és Kovászna megyében (3,4%) nőtt a legnagyobb mér-
tékben a sikeresen vizsgázók aránya.

Idén országszerte 55.982 óvást nyújtottak be a vizsgázók
az érettségi első eredményeinek közzététele után, lényegesen
kevesebbet, mint tavaly, amikor 62.790 óvást jegyeztek. Az
újrajavítás nyomán 52.784 dolgozat osztályzata módosult. Az
esetek 88,73 százalékában legtöbb 1 pont, 11,27 százalékában
pedig több mint 1 pont a különbség az eredeti és a végső jegy
között. A minisztérium tájékoztatásából az is kiderül, hogy 36
olyan líceum van az országban, amelyikben egyetlen diáknak
sem sikerült az érettségije, ezek közül 11-ben hasonló volt a
helyzet tavaly is.

Idén a pótérettségit augusztus 16-a és szeptember 3-a között
tartják, feliratkozni július 19-e és 26-a között lehet. 
(Agerpres)

Javultak az eredmények
az óvások elbírálása után

2021.július12.,hétfő __________________________________________ HÍREK–TUDÓSÍTÁSOK______________________________________________ NÉPÚJSÁG3

A gazdaságilag legfejlettebb húsz ország (G20-as
csoport) Velencében tanácskozó gazdasági és pénz-
ügyminiszterei megegyeztek abban, hogy lesz glo-
bális minimumadó. A fejleményt Olaf Scholz német
alkancellár és pénzügyminiszter jelentette be szom-
bat este.

„A G20-országok megállapodtak abban, hogy meg akarnak
egyezni a nemzetközi adózás új rendjéről” – hangsúlyozta
Scholz, akinek várakozásai szerint októberig megszülethet a
minden részletet tartalmazó végső egyezmény, a reform pedig
már 2023-ban életbe léphet.

Korábban Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter be-
szélt arról, hogy már közel állnak a megegyezéshez.

„Ma nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy új adózási kerete-
ket határozzunk meg a 21. század számára” – mondta a francia
tárcavezető a sajtónak. „Úgy vélem, ez remek hír mind a G20-
as csoport tagjai, mind a világ minden országa számára” –
tette hozzá.

A francia politikus megjegyezte: végre megadóztathatják a
technológiai óriásvállalatokat, amelyek eddig elkerülték ezt,

és véget vethetnek a multinacionális cégek adóelkerülésének
és adóoptimalizálásának. Ez egyben véget vetne az évtizedek
óta létező káros társaságiadó-versenynek, amelyben az orszá-
gok egymás adókulcsai alá vágnak, illetve egyéb kedvezmé-
nyekkel vonzzák magukhoz a nagy multicégeket. Utóbbiak
így gyakran nem ott adózzák le a nyereségük nagy részét, ahol
azt megtermelték, hanem különféle alkuk keretében kedvez-
ményesen, vagy adóparadicsomokban adóznak.

A globális minimumadóról évek óta folynak tárgyalások
különféle szinteken. Az OECD irányából az utóbbi időben fel-
pörgött a folyamat, de az is katalizálta az ügyet, hogy Joe
Biden amerikai elnök kampányígéretei között is szerepelt az
amerikai cégekre és leányvállalataikra vonatkozó mini-
mumadó. Az elképzelések két alapon nyugszanak: egy leg-
alább 15 százalékos minimumadó bevezetésén, illetve olyan
rendszer kialakításán, amely a lehető legigazságosabb módon
osztja el ezt az adót.

Az egy hónappal ezelőtti G7-csúcson, illetve az OECD ki-
bővített platformján a múlt héten a 139-ből 130 tagállam már
rábólintott a keretszabályokra. (MTI)

Megegyeztek a G20-ak
a globális minimumadó kérdésében

Joe Biden amerikai elnök kormánya meghatározat-
lan időre leállította a közel-keleti országok gazda-
ságát támogató Ábrahám Alapot, amelyet az
Egyesült Államok, Izrael és az Egyesült Arab Emír-
ségek hozott létre tavaly szeptemberben, a három
ország között megkötött, úgynevezett Ábrahám
Egyezmény aláírása után. Az erre szánt összeget az
amerikai kormány a koronavírus-járvány okozta
hazai gazdasági károk enyhítésére akarja fordítani
– közölték meg nem nevezett izraeli és amerikai
források a Globes című izraeli gazdasági lappal.

A 2020 őszén aláírt megállapodás értelmében a három alá-
író országnak – a később csatlakozó más országokkal együtt
– kellett volna finanszíroznia az alapot. A megállapodásban
lefektették, hogy az alap hárommilliárd dollárral támogat kü-
lönböző, térségbeli magánberuházásokat a gazdasági együtt-
működés és felvirágzás előmozdítására.

A Globes beszámolója szerint az Ábrahám Alap tavaly ok-
tóbertől már több száz pályázatot tekintett át, és legalább tíz-
nek a támogatását hagyta jóvá, főleg az energia- és az
élelmiszeripar, valamint a pénzügyi technológia területén. 

Joe Biden amerikai elnök megválasztásával azonban meg-
torpant az alap tevékenysége. Emiatt annak vezetője, Aryeh
Lightstone rabbi, akit Donald Trump volt elnök nevezett ki,
le is mondott január végén, és a Biden-kormány nem nevezett
ki a helyére senkit. A Globesnak nyilatkozók szerint elvben a
Biden-kormány is támogatja az alapot, de pénzt már kevésbé
szívesen juttat neki, mint a Trump-kormány.

Az ügyben az izraeli külügyminisztérium képviselői tár-
gyaltak Washingtonban. A Globes amerikai forrásra hivat-
kozva azt írta, hogy a Biden-kormány felül akarja vizsgálni
az alap támogatását, a hangsúlyt a pénzügyről a diplomáciára
akarja áthelyezni, és amíg nem dönt a kérdésben, addig befa-
gyasztja az utalást. Az izraeli lap – szintén amerikai jelenté-
sekre hivatkozó – információi szerint az amerikai
befagyasztás oka az is, hogy a Biden-kormányzatnak óriási
összegekre van szüksége a világjárvány okozta gazdasági vál-
ságból történő kilábaláshoz.

Az amerikai pénzügyi támogatás felfüggesztése miatt Izrael
és az Emírségek márciusban létrehozott egy másik alapot, de
ez még nem tudta elkezdeni a tevékenységét. (MTI)

A Biden-kormány leállította a közel-keleti gazdasági
programok támogatását



intézkedést hoztak a rendezvé-
nyekre vonatkozóan, így lehetőség
nyílik arra, hogy egy év kényszer-
szünet után, augusztus végén újra
megszervezzék az eseményt, amit a
visszajelzések alapján a városlakók
már nagyon várnak. A járvány
azonban nem múlt el, bizonyos
megszorítások még érvényben van-
nak, ezért a 8. Vásárhelyi Forgatag
kicsit rövidebb, kisebb, átláthatóbb,
meghittebb, az eddigieknél is csalá-
diasabb lesz. Hozzátette, az elmúlt
évben sikerült újragondolni a ren-
dezvényt, a struktúráját, és a szer-
vezői csapatban is változások
történtek.
A fő cél az, hogy biztonságban
„forgatagozhassunk”

Szente Katalin, a Marosvásár-
helyért Egyesület új elnöke, aki
Jakab István mellett a Forgatag
másik főszervezője, rámutatott, kü-
lönleges feladat hárul idén a csa-
patra, hiszen úgy szervezik meg az
eseményt, ahogy eddig még soha.
Eddig minden évben nőtt a rendez-
vény, tavaly viszont a járvány miatt
egyáltalán nem lehetett megren-
dezni, idén pedig vissza kell fogni
egy kicsit, ugyanis a szervezők kie-

melt hangsúlyt fektetnek a járvány-
ügyi előírások betartására. 

– Azt szeretnénk, ha a Forgatag
minden vásárhelyinek biztonságos
körülmények között tudna szórako-
zási lehetőséget nyújtani – hangsú-
lyozta Szente Katalin. Az idei
Forgatag új helyszínre, a várba köl-
tözik, itt zajlik majd a programpon-
tok nagy része, azonban a város
főterén is lesznek események, a
nagykoncerteket például oda terve-
zik. Szente Katalin hangsúlyozta,
több programra korlátozott lesz a
belépés, lesznek olyan rendezvé-
nyek is, amelyek a résztvevők bizton-
sága érdekében regisztrációhoz
kötöttek, és az segít, ha lesz valakinek
oltási igazolása, vagy PCR-tesztet tud
felmutatni. A szabadtéri programok
nagy részénél nem lesz szükség re-
gisztrációra, de például a nagykon-
certeknél lehet erre számítani.
Visszafogottabb, de színvonalas
programok

Molnár Imola programigazgató
kiemelte, a járványhelyzet miatt az
előző évekhez viszonyítva kisebb,
visszafogottabb lesz a rendezvény,
viszont éppen emiatt válik családi-
asabbá, meghittebbé, átláthatóbbá.

Mint mondta, idén első alkalommal
a Hagyományok Háza is bekapcso-
lódik, folkprogramokat szervez
majd a várban, többek között nép-
daltanítás, néptáncoktatás, népme-
seolvasás, népi mesterségek
bemutatója is lesz. 

Hozzájuk csatlakozik a Maros
Művészegyüttes, amely már a kez-
detektől a Forgatag partnere, a gye-
reknéptánccsoportjaival, illetve a
néptáncegyüttessel is fellép a vár
színpadán, ahol gyerekkoncertre és
Luiza Zan-dzsesszkoncertre is lehet
számítani a három nap alatt. A ren-
dezvény másik partnere, a Teleki
Téka idén is számos könyves prog-
rammal, könyvbemutatókkal, iro-
dalmi találkozókkal várja a
közönséget. 

Lesznek sportesemények, gaszt-
ronómiai programok, és nem marad
el a Borudvar sem, illetve a Forga-
tag előtt két héttel megszervezik a
Szféra kortárs művészeti műhelyt.
A szervezők kiemelték, július 9-től
várják a civil szervezetek ajánlko-
zását, hiszen az általuk szervezett
programok teszik sokszínűvé az
eseményt, ugyanakkor a kézműve-
sek is jelentkezhetnek, akik részt
vennének a vár melletti téren sorra

kerülő vásáron.
Marica grófnő a vásárhelyi színpadon

A programigazgató elmondta, a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
is állandó partnerük, a színház épü-
letét bocsátják a rendelkezésükre.
Idén két nagyprodukciót terveznek
oda, a Duna Művészegyüttes Sze-
relmem, Kalotaszeg című előadását,
amelyet két alkalommal játszanak
majd, augusztus 27-én, pénteken a
Kolozsvári Magyar Opera pedig a
Marica grófnő című operettelőadást
viszi színre. 

A Forgatag szervezői idén négy
nagykoncertet terveznek, kettőt
szombatra, kettőt vasárnapra, egye-
lőre három együttes nevét említette
meg Molnár Imola, a szombati
meghívott a magyarországi Piramis
együttes, vasárnap pedig a gyergyó-
szentmiklósi Teddy Queen és a ma-
gyarországi Kowalsky meg a Vega
koncertezik a város főterén.

A sajtótájékoztatón Szente Kata-
lin arról is beszámolt, hogy a For-
gatag csapata oltásmaratont is
tervez. Egyelőre még tárgyalnak
erről az illetékes hatóságokkal, de
az elképzelés szerint a rendezvény
előtt két-három héttel szeretnék
megtartani.

Fotók: Nagy Tibor (archív)

(Folytatás az 1. oldalról)
Családiasabb, meghittebb, átláthatóbb
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A Magyar Unitárius Egyház
Főtanácsa és Zsinata július 9-
én, illetve 10-én ülésezett,
ahol – a 2021–2027 közötti
megbízatási időszakra – meg-
választotta egyházi főtiszt-
ségviselőit, köztük az egyház
32. püspökét, Kovács Istvánt.

A két ülés helyszíne a kolozsvári
belvárosi unitárius templom, illetve
a budapesti Bartók Béla Unitárius

Egyházközség temploma volt. A két
helyszínen egyidejűleg zajló ülések
résztvevői között távközléses kap-
csolat biztosította az együttes ta-
nácskozást. 

A július 9-i főtanácsi ülés kezde-
tén Kovács István közügyigazgató
tartott áhítatot. A tanácskozást Bá-
lint Benczédi Ferenc püspök nyi-
totta meg. A határozatképesség
megállapítása és a tárgysorozat el-

fogadása után a Főtanács megerősí-
tette a magyarországi egyházkerület
főtisztségviselőinek (Kriza János
püspöki helynök, Elekes Botond
egyházkerületi főgondnok) megbí-
zatását, majd a szolgálati eskütéte-
lek után tiszteletbeli címeket
adományozott az arra érdemes ko-
rábbi egyházi tisztségviselőknek.
Az ülésen a következő egyházköz-
ségek szervezeti jellegének átalakí-
tásáról született döntés: Zsil-völgyi
Unitárius Társegyházközség, Ákos-
falvi Unitárius Leányegyházközség,
Szegedi Unitárius Leányegyház-
község.

Az ünnepi istentiszteleten Csáki
Levente kobátfalvi lelkész, a Szé-
kelykeresztúri Unitárius Egyházkör
esperese szolgált. Az ülés főható-
sági választásokkal folytatódott,
amely által a Főtanács megválasz-
totta az egyház új főtisztségviselőit
– a püspökön kívül –: a két főgond-
nokot (dr. Sándor Krisztina, Farkas
Emőd), a főjegyzőt (Rácz Norbert
Zsolt) és a közügyigazgatót (Lő-
rinczi Lajos), valamint a Középfokú
Fegyelmi Bíróság tagjait. Az ülés
tárgysorozatán jogszabályalkotás is
szerepelt: az egyházi testületek táv-
közlés útján történő ülésezése és
írásbeli határozathozatala szabály-
zatának elfogadása.

A záróvacsorán Kibédi Emil ko-
rábbi egyházköri felügyelőgondnok
mondott pohárköszöntőt a Berde
Mózes egyházi jótevő nevét meg-
örökítő serleggel.

A Zsinat ülése július 10-én Kecs-

kés Csaba marosvásárhelyi köves-
dombi lelkész áhítatával kezdődött.
Bálint Benczédi Ferenc püspök nyi-
tóbeszéde után, a jelenlét számba-
vételét és a határozatképesség
megállapítását követően sor került
a püspök, valamint a Felsőfokú Fe-
gyelmi Bíróság tagjainak megvá-
lasztására. 

Az úrvacsoravétellel egybekötött
ünnepi istentiszteleten Kolozsváron

Dimény József alsófelsőszentmihá-
lyi lelkész végzett istentiszteleti
szolgálatot, Budapesten Bartha
Mária-Zsuzsánna kocsordi lelkész
mondta az úrvacsorai ágendát. 

A választási eredmények bejelen-
tését követően a leköszönő püspök
üdvözölte Kovács István újonnan
megválasztott egyházfőt, aki a Zsi-
nat színe előtt szolgálati esküt tett.
(közlemény)

Új püspököt választott a Magyar Unitárius Egyház

2020-ban volt egy fesztivál,
amely nem adta fel. A szigorú
járványügyi korlátozások el-
lenére is megszervezték, igaz,
nem a hagyományos formá-
ban, hanem vándorfesztivál-
ként, ők voltak az egyedüliek,
akik nem adták fel. Bár az idei
év sem nevezhető egyszerű-
nek vagy átláthatónak, a
szervező csapat elhatározta,
hogy augusztus 12–14-e kö-
zött megszervezi a fesztivált
Torockón, és újra összehozza
a fesztiválozókat.

Gondi Mátyást, a Double Rise
főszervezőjét kérdeztük az ese-
ményről.

– Mikor kezdődött el az idei
fesztivál szervezése?

– Valójában 2019 novemberében,
mert a 2020-as kiadásra készültünk,
ami elmaradt. A nehéz 2020-as év,

illetve a szintén nem egyszerű
2021-es év első fele után május ele-
jén neki kellett állni a szervezésnek.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy
egy elképzelés már létezett 2020
novemberében. Akkor összeültünk
a csapattal, és elképzeltük, hogy
amennyiben lesz rá lehetőség, mi-
lyen lesz a fesztivál.

– 2020 novemberében mekkora
esélyt láttak arra, hogy létrejön
az idei fesztivál?

– Bevallom, hogy egy kicsit ösz-
szefolyik az egész, hiszen folyama-
tosan változott a járványhelyzet.
November még viszonylag jónak
tűnt, ellenben decemberben ismé-
telten megugrott a fertőzések száma
Magyarországon és Erdélyben
egyaránt. Valamint, hogy személyes
kötődést is mondjak, akkor született
meg a kisfiam. Tél végén, tavasz
elején érkeztek az oltóanyagok, és
akkor döntöttünk úgy, hogy az ere-
deti, júniusi időpontot áthelyezzük
augusztusra. Így esett a választás

augusztus 12-14-re. Igyekeztünk fi-
gyelembe venni a Méra Word Mu-
sicot, illetve a Kolozsvári Magyar
Napokat, hogy ne legyenek egy idő-
ben ezek a rendezvények. Ezáltal is
egymást segítve, nem pedig gá-
tolva.

– Milyen lesz a fesztivál idei
programkínálata? A Double
Rise nem csak a zenei fellépők-
ről szólt, mindig voltak más jel-
legzetes és kiemelkedő
programok is.

– Ez idén is így lesz. Továbbá a
2021-es kiadás a zászlajára tűzte,
hogy vissza kell térni a gyökerek-
hez, oda, ahol minden elkezdődött.
Ennek, illetve meggyőződésem,
hogy sokak kérésének is eleget téve
megpróbáljuk visszacsempészni a
faluba az eseményeket. Azok, akik
ott voltak a fesztivál első két kiadá-
sán 2016-ban és 2017-ben, emlé-
kezhetnek rá, hogy különleges
atmoszférája volt az eseménynek
azáltal, hogy Torockó településén
belül volt. Ezt követően került ki a
településről minden program. Ez az
atmoszféra, ez a jó hangulat véle-
ményem szerint már önmagában

olyan élményt nyújt, amiért érde-
mes eljönni. Idén is célunk, hogy
megteremtsük azt a művészeti egy-
veleget, ami eddig is jellemző volt
a rendezvényre. A nagyszínpadon
könnyűzenei produkciókat lehet
majd látni, de ezen a téren is arra tö-
rekedtünk, hogy minél változato-
sabb legyen a kínálat. Ezenkívül a
folkudvar is „erős” lesz, készülünk
debütáló programokkal, új felállá-
sokban muzsikáló népzenészek jön-
nek, illetve lesz színházi program
is, bár csak két és fél napot fog tar-
tani, lesznek nívós premierek. A fel-
soroltakon kívül pedig, részben
együttműködve a Petőfi Irodalmi
Múzeummal, irodalmi programokat
és kiállításokat is hozunk. Igyek-
szünk még a következő hónapban
minél több programot megszer-
vezni, hogy akik eljönnek hozzánk
fesztiválozni, ne unatkozzanak és
minél szélesebb közönség kapjon a
maga számára érdekes programot.

– Mire van szükség ahhoz, hogy
valaki részt vegyen a fesztivá-
lon? Kell-e negatív PCR-teszt
vagy oltási igazolvány?

– Oltási igazolványra szükség

lesz, hiszen 1000 fő fölötti esemé-
nyen csak oltási igazolvánnyal lehet
részt venni. Ez a létszámkorlátozás
magába foglalja az adott rendez-
vény személyzetét is. Tehát aki a
fesztiválon részt szeretne venni, az
be kell legyen oltva. A jelenlegi
helyzet szerint legfeljebb 5000 sze-
mély lehet bent egyszerre a feszti-
vál területén. Torockón a fesztivál
több helyszínen lesz, hiszen van
színház, folkudvar, irodalmi udvar,
gyermekeknek való helyszín, a
nagyszínpad területe, meg még nap-
közben elektronikus zenei helyszín
is.

– Mi az, ami a legfontosabb az
idei Double Rise fesztivállal
kapcsolatban?

– A legfontosabb egyértelműen
az, hogy úgy néz ki, végre újra
együtt lehetünk, a fesztiválozók, a
szervezők, a fellépők, és újra együtt
ünnepelhetjük a magyar kultúrát a
Székelykő alatt. Ezek most nem
nagy szavak, hiszen közel két év
múlt el úgy, hogy nem tudtak talál-
kozni a fesztiválozóink egymással,
idén pedig az a csodálatos, hogy
újra együtt lehetünk.

Vissza akarnak térni a gyökerekhez
Idén újra együtt a Double Rise fesztiválon

Nagy-Bodó Szilárd

Fotó: unitarius.org

Eddig bejelentett fellépők és az esemény időpontja

Illusztráció.  A képek forrása a fesztivál Facebook-oldala
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Az unitarius.org honlapon olvasható életrajza szerint Kovács István
1959-ben született Kőhalomban, 1978-ban Sepsiszentgyörgyön érettsé-
gizett. A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán végzett
tanulmányai befejeztével Marosvásárhelyen, Sepsiszentkirályon, Sep-
siszentgyörgyön teljesített lelkészi szolgálatot, 1990–1993 között az új-
raalakult Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet első elnöke, 1998-tól
az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének elnöke volt.

Közben önkormányzati tanácsosként is dolgozott, szerepet vállalt a
Székely Nemzeti Tanács megyei és a Magyar Polgári Párt sepsiszent-
györgyi szervezetének vezetőségében is.

Kovács István egyetlen jelöltként pályázott a püspöki tisztségre, ame-
lyet 2008 óta Bálint Benczédi Ferenc töltött be. Az ő püspöki szolgálata
idején valósult meg a – trianoni határok által megosztott – erdélyi és
magyarországi unitáriusok újraegyesülése a Magyar Unitárius Egyház
keretében.

Az unitárius egyházat az 1520 körül Kolozsváron született Dávid Fe-
renc erdélyi reformátor alapította. Az unitárius vallás egyetlen isteni
személyt ismer el, az unitárius templomok bejáratánál gyakorta olvas-
ható az „egy az Isten” felirat. Az erdélyi országgyűlés 1568-ban hozott
vallásügyi határozata a világon először foglalta törvénybe a lelkiisme-
reti és a vallásszabadsághoz való jogot. Ez az egyetlen erdélyi alapítású
magyar történelmi egyház állami elismeréséhez vezetett. A Magyar Uni-
tárius Egyházat a trianoni határok osztották fel magyarországi és er-
délyi egyházra, amelyek 2012 júniusában döntöttek újraegyesülésükről.
(MTI)



Kallós Zoltán Kossuth-díjas
néprajzkutató több mint 60
évi gyűjtőmunkáját követően
szülőfalujában, Válaszúton,
az egykori családi birtokon
1992-ben létrehozta a nevét
viselő alapítványt, amely
azóta nem csak a népi kul-
túra, hanem a szórványmen-
tés egyik fellegvára is lett.
Kallós Zoltán 2018 februárjá-
ban hunyt el. Szellemi, tárgyi
hagyatékát az alapítvány
gondozza, mi több, bővítik az
iskolát is. A vírusjárvány
miatt az utóbbi két évben a
szokásosnál kevesebben ke-
resték fel a múzeumot, de a
korlátozások feloldásával re-
mélik, hogy a régi lendülettel
indulhatnak újra a tevékeny-
ségek. Mindezekről Balázs-
Bécsi Gyöngyivel, az alapít-
vány elnökével beszélget-
tünk. 

– Távozását követően az általa
elindított lendülettel folytatják azt a
felbecsülhetetlen értékű szellemi
munkát, amelyet örökségként hátra-
hagyott Kallós Zoltán…

– Amint honlapunk beköszöntő-
jében is megfogalmaztuk, a Kallós
Zoltán Alapítvány egy széles körű,
több lábon álló intézmény, amely-
nek három fő tevékenységi része
van: oktatás, közművelődés, és a
névadó néprajzi gyűjteményének
gondozása. Missziónk a magyar
népi kultúra továbbörökítése, a
szórványmagyarság összefogása,
erősítése, Kallós Zoltán hagyatéká-
nak gondozása és az erdélyi népi
hagyományok megőrzése, ezek át-
adása a fiatal nemzedékeknek. 27
éves munkánk bizonyítja, hogy ez a
tárgyi és szellemi hagyaték felfris-
sített tartalommal átörökíthető. Míg
Zoli bácsi élt, és most is az a priori-
tásunk, hogy az általa összegyűjtött
néprajzi értéket megmutassuk, átad-
juk minden nemzedéknek az óvó-
dáskorúaktól a középiskolásokon át
az egyetemistákig, de ugyanúgy a
családoknak is, és tegyük érdekessé
minden társadalmi rétegnek. Immár
három évtizede sikerrel működtet-
jük azokat a tevékenységeket, ame-
lyekkel igyekszünk mindenkit
megszólítani. 

– Miként lehet a népi kultúra felé
irányítani a figyelmet, és fenntar-
tani az érdeklődést az elektronikus
kütyük által uralt, globalizált világ-
ban, ahol – főleg az ezen felnőtt
nemzedék tagjai – elfelejtik gyöke-
reiket az egyre jobban urbanizálódó
vidéki településeken is? 

– Sohasem volt egyszerű a népi
kultúrát átadni másoknak, főleg
azoknak, akik nem ebbe születtek,
mert ahhoz, hogy valaki megízlelje,
találkoznia kell vele. Sajnos az is-
kolák tanrendjében nem szerepel a
népi kultúra oktatása. Ha a tanári
karban, az iskola vezetőségében
nincs olyan, aki ezt fontosnak tartja,
akkor a tanintézményekben keveset
foglalkoznak ilyesmivel. Tisztelet a
kivételnek. Ezért tartjuk fontosnak
az általunk szervezett vándortevé-
kenységeket, amikor elvisszük azt a
fajta tudást, amit mi a szórványkol-
légiumban tanuló gyerekeinknek
minden héten átadunk. Olyan isko-
lákat keresünk fel, ahol még műkö-
dik magyar tagozat, és tudjuk, hogy
nem jutnak hozzá az ilyen kultú-
rához. Munkatársaink – köztük mú-
zeumi szakértő, zenekar, énekes –
havi rendszerességgel, korosztály-
oknak megfelelő tematikára bontva,
meglátogatnak egy-egy iskolát.
Igyekszünk az iskola tájegységének
megfelelő tárgyakat vinni, például

a Mezőségen mezőségit, Kalotasze-
gen kalotaszegit, hogy ismerjék
meg saját régiójuk egykori haszná-
lati tárgyait. Ezt szintén a tájegység-
nek megfelelő zene-, tánc- és
népdaloktatással fűszerezzük. Ebbe
a Kolozsváron működő népzene-
(hangszer és ének) iskolánk diákjai
is bekapcsolódnak. Ezenkívül peda-
gógus- és felnőttképzésünk is van
itt, Válaszúton, mert hatalmas kincs
áll a rendelkezésünkre. A vírusjár-
vány miatt a tavaly kihagytuk, de
addig tizenegy évig volt játszóház-
vezető tanfolyam, ahol népi játéko-
kat, gyermekdalokat, apró
kézművesfogásokat, természetes
anyagokból előállítható tárgyak ké-
szítését oktattuk olyan pedagógu-
soknak, akik mindezt mindennapi
tevékenységükben alkalmazhatják.

És hogy mennyire szükséges az
ilyen foglalkozás? Álljon itt egy
példa: egyik vándortevékenységen
Tordán jártunk, és vászonzsákokat
vittünk magunkkal. Az osztályból
csak négy gyerek mondta, hogy lá-
tott ilyent a nagymamájánál, a töb-
biek nem is tudták, mi az. Már nem
négynyüstös zsákban vásárolják a
finomlisztet, hanem kilós papír-
zacskókban és – tegyem hozzá –
konyhai törlőruhával sem találkoz-
tak, mert otthon már papírt használ-
nak. 

– Nem csak azért került az érdek-
lődés hátterébe a népi kultúra, mert
egyre kevesebben találkoznak a tár-
gyi, szellemi örökséggel, hanem
azért is, mert ma már más a divat,
nem „ciki” népi öltözetet viselni, la-
kásunkban a modern használati esz-
közök dominálnak. 

– Kézművestáborainknak az a lé-
nyege, hogy az itteni mintakincsből
a résztvevő saját elképzelése szerint
újragondolja, -tervezze a saját maga
készítette tárgyakat, használati esz-
közöket. Az viszont számunkra na-
gyon fontos, hogy a motívum-
kincsek tájegységhez kötődően fel-
ismerhetőek legyenek, és az átlé-
nyegítésük ne hajoljon át giccsbe.
Ha nem megfelelő oktatót kérünk
fel a tudás átadására, akkor ezt a na-
gyon vékony határt hamar át lehet
lépni. Vigyázunk arra, hogy az ok-

tató ezt a fajta tudást milyen formá-
ban, módszerrel, irányítással adja
át, mert ha ez nem megfelelő, a kö-
vetkező generáció már nem a tiszta
forrásból merítkezik, és akkor „ki-
halnak a gyökerek”. Természetesen
már nagyon kevés olyan ház van,
ahol használják a szőttest abrosz-
ként, vagy a gyapjú ágytakarót. Vi-
szont ezeknek a motívumai, a
színviláguk, a mintakincsük ettől
függetlenül megjelenhet a mai há-
zakban, olyan terekben, ami hasz-
nálható és modern is egyben. Ez a
célunk. A múzeumban megcsodál-
hatjuk a tisztaszobát, de a mai há-

zakban senki nem fog tisztaszobát
berendezni, mert nem lakható, ezt a
funkcióját elveszítette. De bekerül-
het az egykori tisztaszobába az
ágyon felrakott párna vagy asztalte-
rítő motívuma valamely mai
tárgyra, akár egy pici festett ládára,
ékszeresládikóra. Sok dolog van,
ami a régi használati tárgyak közül,
újraértékelve, helyet kaphat a mo-
dern lakásokban, csak erre nyitott-
nak kell lenni. Tavaly például
elindítottuk a Kallós-kollekciót,
amely egy ilyen kézműves-foglal-
kozáson született meg, és egy pár-
navég mintájából kiindulva sok
szép ruhaköltemény jött létre.

– Nem megyünk vissza az 1960-
as évekhez, amikor Kallós Zoli
bácsi elkezdte gyűjteni a felbecsül-
hetetlen eszmei értékű tárgyokat. Az
1990-es évektől azonban egyre ke-
vesebb autentikus népi tárgy buk-
kan fel a falvakban. Úgy tűnik, ma
már egyre többen fordultak el ettől
a világtól. Miként lehet mégis erő-
síteni a népi kultúra, hagyaték sze-
retetét vidéken, és hogyan lehet ezt
behozni a városba? Egyáltalán ma-
radt-e még gyűjtenivaló ezen a
téren? 

– El kell fogadnunk, hogy az
ilyen jellegű változás természetes
folyamat, hiszen változik a világ,
átalakulnak a körülöttünk levő dol-
gok, és más lesz az ember értékíté-

lete is. Viszont arra nagyon kell vi-
gyáznunk, hogy azokat a tereket,
ahol ezt még be tudjuk mutatni, azt
a gazdagságot, ami a miénk, tudjuk
megérintetni az emberekkel, és
akkor nyert ügyünk van. Amikor
2010-ben az első kiállítást beren-
deztük, Zoli bácsi mindegyre mon-
dogatta, hogy nem érdekli a tárgyak
elrendezése, csak minél többet állít-
sunk ki. Akkor nem értettem, hogy
miért erőlteti ezt, mert amúgy is na-
gyon zsúfolt lett a kiállítás. Aztán a
megnyitó után, amikor a néprajzo-
sok azt mondták, hogy a tárlat nem
szakszerű ugyan, de mellbevágóan
szép, elfogadtam Zoli bácsi állás-
pontját. A reakció és az az érzés,
ami a látogatás után megmarad az
emberben akár két-három tárgy lát-
tán, és utána ajánlja az ismerősének,
hogy jöjjön el hozzánk, és nézze
meg a kiállítást, mindent kompen-
zál. És bár korszerűsítjük a látoga-
tási rendszert okostelefonon követ-
hető idegenvezetéssel, semmi sem
helyettesíti a személyes vezetést,
azt a közös élményt, amikor a be-
rendezések láttán valakinek eszébe
jut, hogy egy-egy tárgyat még látott
eredeti rendeltetésének megfelelő
helyen nagyszülei házában. 

– Nem beszéltünk a harmadik pil-
lérről, az oktatásról. Örömmel ta-
pasztaljuk, hogy bővül a válaszúti
bentlakás épülete. 

– Amikor elindult a szórványok-
tatás, Kallós Zoli bácsi négy gyere-
ket hozott ide, hogy anyanyelvére
oktassa. Ma már több mint 120 diá-
kunk van. Válaszúton 1974-ben
szűnt meg a magyar oktatás, 1999-
ben azonban sikerült elindítani az
óvodát, és újraindítani az elemi ok-
tatást. Ezzel kezdetét vette a mező-
ségi oktatási program, amelynek fő
célja, hogy megőrizze a magyar
identitást, erősítse a magyarságtu-
datot az óvodától az érettsé-
giig/szakképesítésig, biztosítsa a
gyermekeknek a minőségi oktatást.
Elemi iskolásaink (5–11 éves kor-
osztály) Kolozs megyéből érkez-
nek, szakiskolásaink (15–18
évesek) Kolozs, Maros, Fehér, Szi-
lágy és Beszterce megyéből. Ami-
kor még kevesebb volt a gyerek,
felépítettük a kézművesházat a kéz-

műves szakképzésekre. Ahogy nőtt
a gyereklétszám, azt is kénytelenek
voltunk osztálytermekké, szálláshe-
lyekké alakítani. Onnan lehoztuk a
diákjainkat a kollégiumba. Ezért, és
a járványügyi helyzet miatti köve-
telményeknek eleget téve kénytele-
nek vagyunk bővíteni az épületet.
Ezenkívül értékesítettük Zoli bácsi
kolozsvári házát, és részben ebből
Kolozsváron vásároltunk egy épü-
letet, ahova a jelenleg több épület-
ben szétszórt népzenei iskolát
helyezzük el. Van egy mezőgazda-
sági tangazdaságunk a Kolozs me-
gyei Felsőtőkön, ahol a mezőgaz-
dasági szakiskolánkba járó diákok
gyakorolnak. Az épületet Almásy
Istvántól kaptuk 4 hektár területtel,
ahol szarvasmarhákat is tartunk. A
kúriában pedig van egy kis helyi-
ség, ahol a gyerekek megtanulják,
hogyan lehet sajtot, almalevet készí-
teni. Ugyanakkor felnőttoktatási
rendszerben évente kétszer szakács-
képzést szervezünk. A válaszúti köz-
pont mellett gyümölcsöst telepítünk.
1992-től az oktatási programunkba
bekapcsolódott a szamosújvári Téka
Alapítvány is. A rendszer úgy mű-
ködik, hogy a környező települések-
ről, olyan helyekről, ahol nincs
magyar anyanyelvű oktatás, becser-
készünk alsó tagozatos gyerekeket,
és a családdal megegyezve elhozzuk
őket a kollégiumba. Ötéves kortól
biztosítjuk a bentlakást. Negyedik
osztályig Válaszúton tanulnak, majd
V-VIII. osztályba Szamosújvárra
küldjük őket, ahol 1999-ben indult
az oktatási program. Azóta létrejött
a Kemény Zsigmond Elméleti Lí-
ceum, amelynek a bentlakását a
Téka Alapítvány gondozza. Akik
nem akarnak középiskolába járni,
azok visszatérnek a válaszúti mező-
gazdasági szakiskolába. 2014-ben
szórványkollégiumot alapítottak
Nagysármáson, ahol a Kallós Ala-
pítvány jelenleg 15 gyereket gon-
doz. Így a Kallós Zoli bácsi által
elindított munka a tárgyi mellett
igazi szellemi értékmentés is. Meg-
maradásunk titka az anyanyelvünk,
a népünket meghatározó szellemi-
tárgyi kultúra ápolása. Mindezt
szem előtt tartva végezzük minden-
napi munkánkat. 

Vajda György 

Fotó: Vajda György 

Szórványvár Válaszúton 
A munka folytatódik 
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Két és fél formaellenőrző mérkőzéssel folytatta ausztriai
edzőtáborozását a Sepsi OSK 1. ligás labdarúgócsapata. A
fél úgy jön ki, hogy az orosz FC Ufával végül nem két, csak
másfél mérkőzést játszott, pontosabban 3x45 perces „fél-
időt”. Az OSK az alábbi tizeneggyel kezdte a mérkőzést, és
természetesen egészen más csapattal fejezte be, hisz senki
nem játszott 135 percet: Began – Ispas, B. Mitrea, Sousa,
Dimitrov, Vaşvari, Păun, Askovszki, Aganović, Achahbar,
Dumiter. Ezen a találkozón 90 perc után 2-0-ra vezetett az
OSK Csuncsukov és Golofca góljával, majd a ráadás 45
percben mindkét csapat 1-1 alkalommal talált be, az OSK
részéről ismét Golofca volt eredményes.

Az utolsó ausztriai barátságos mérkőzésen a cseh Viktoria
Plzen volt a sepsiszentgyörgyiek ellenfele, amely a leg-
utóbbi cseh bajnokságot az 5. helyen zárta. Ezen a találko-
zón az alábbi volt a kezdőcsapat: Niczuly – Dimitrov, Tincu,
B. Mitrea, Ştefănescu, Fofana, Aganović, Bărbuț, Csuncsu-
kov, Sousa, Păun. Az 1-1-re végződő mérkőzésen a három-
széki gólt azonban nem a kezdők egyike, hanem a hosszú
kihagyást követelő sérülése után visszatérő Fülöp István sze-
rezte.

Leo Grozavu a mérkőzés után azt mondta: elégedett,
ahogy a keret tagjai az ausztriai táborban mozogtak, és csak
abban reménykedik, hogy ez a hangulat és hozzáállás a hi-
vatalos idényre is megmarad. A bajnoki kezdés előtt még
egy mérkőzést vettek tervbe, a Jászvásári CSM Politehnica
ellen, ezen minden bizonnyal olyan játékosok lépnek pá-
lyára, akikre kevésbé számít a szakvezetés az első bajnokin,
amelyet július 16-án, pénteken este fél héttől rendeznek, az
ellenfél pedig az Academica Clinceni lesz.

Miután az elmúlt hét napban nem jelentettek be új érke-
zőket, a keret jelenleg 30 játékosból áll, amelyek piaci 
összértéke a Transfermarkt kimutatása szerint 10,35 millió
euróra rúg, ezzel a Sepsi OSK az 5. az 1. ligában. A legérté-
kesebb (31,7 millió euró értékű) kerete a FCSB-nek van, az
OSK-t még a bajnok Kolozsvári CFR, a CSU Craiova és a
Farullá átkeresztelt Konstancai Viitorul előzi meg. A „legol-
csóbb” csapat az újonc CS Mioveni, amelynek a kerete 3,35
millió eurót ér.

Az Európai Labdarúgó Szövetség
(UEFA) diszkriminatív szurkolói
megnyilvánulások miatt három
zárt kapus mérkőzésre büntette
a magyar szövetséget.

A szervezet honlapjának közlése sze-
rint az Európa-bajnokság budapesti és
müncheni találkozóin – a magyarok a
portugálokkal és a franciákkal a Puskás
Arénában, a németekkel az Allianz Aré-
nában csaptak össze – diszkriminatívan
viselkedtek egyes szurkolók, emiatt a
válogatott soron következő két hazai,
UEFA-rendezésű találkozóján nem le-
hetnek nézők. A harmadik mérkőzésre
szóló büntetést az UEFA két évre fel-
függesztette.

A szervezet emellett 100 ezer euróra
is megbüntette a magyar szövetséget,
melynek „Egyenlő Játék” feliratú moli-
nót kell majd kifeszítenie ezeken a ta-
lálkozókon.

Az UEFA június 20-án közölte: a ma-
gyar–portugál összecsapás vizsgálatát
követően diszkriminatív gesztusok
miatt a Magyarország – Franciaország
Európa-bajnoki csoportmérkőzés kap-
csán is vizsgálódik, ugyanis amikor
Kylian Mbappéhoz, illetve Karim Ben-
zemához került a labda, számos magyar
szurkoló huhogással és rasszista bekia-
bálásokkal reagált.

Öt nappal később indult fegyelmi el-

járás a Németország – Magyarország
Európa-bajnoki mérkőzés kapcsán,
mert – német sajtóértesülések szerint –
a magyar szurkolók egy része homofób
dalokat énekelt a 2-2-re végződött cso-
portmeccsen.

A magyarok világbajnoki selejtezőn
szeptember 2-án az Eb-döntős angol,
majd hat nappal később az andorrai vá-
logatottat fogadják, ugyanakkor a fran-
cia és a német hírügynökség – az

UEFA-ra hivatkozva – azt közölte:
ezekre a mérkőzésekre nem vonatkozik
a tiltás, mert a nemzetközi szövetség
(FIFA) égisze alá tartoznak. Így a bün-
tetés várhatóan a magyarok következő
Nemzetek Ligája-összecsapásait érinti
majd.

Marco Rossi együttese az NL
2022/2023-as kiírásában a legjobb 16
együttest felvonultató A divízióban sze-
repel.

Argentína 1-0-ra legyőzte a házi-
gazda Brazília válogatottját a labda-
rúgó Copa America szombat esti
döntőjében. 

A mérkőzés egyetlen gólja a 21.
percben született, amikor Rodrigo
De Paul a saját térfeléről indította
Ángel Di Maríát, aki elhúzta a lab-

dát a balhátvéd Renan Lodi mellett,
majd a tizenhatoson belülre érve
Ederson Moraes kapus fölött a há-
lóba emelt.

A házigazdáknak 13, az argenti-
noknak 6 lövésük volt, de a kaput
mindkét csapat kétszer találta el.

A brazilok 107 év alatt mindösz-
sze másodszor kaptak ki tétmérkő-
zésen a Maracana Stadionban, ez
először az 1950-es világbajnokság
döntőjében fordult elő velük, ami-
kor Uruguay 2-1-re győzött a legen-
dás Rio de Janeiró-i arénában.

Argentína 15. alkalommal nyerte
meg az 1916 óta létező kontinens-
tornát – ezzel utolérte Uruguayt az

örökrangsor élén –, de 1993 után
először ünnepelhetett, így Lionel
Messinek ez az első trófeája hazája
válogatottjával. Messi lett a torna
gólkirálya 4 találattal, és a legtöbb
gólpasszt is ő adta (5).

A brazilok 12. alkalommal vé-
geztek a második helyen.

A koronavírus-járvány miatt a
döntőre csupán 7 ezer nézőt enged-
tek be a 78 ezres arénába. A mérkő-
zésre nem árultak jegyeket,
mindenki a dél-amerikai szövetség

vendége volt, de csak negatív teszt-
tel lehetett belépni a stadionba, ahol
szigorúan be kellett tartani a távol-
ságtartás szabályait, a nézőknek
arcmaszkot kellett viselniük, és
nem volt szabad ételt, italt fogyasz-
taniuk.

Brazília csupán két héttel a kon-
tinenstorna rajtja előtt kapta meg a
rendezés jogát, miután az eredeti
házigazdáktól, Kolumbiától és Ar-
gentínától politikai, illetve egész-
ségügyi okokból elvették azt.

Bálint Zsombor
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Di María góljával Argentína nyerte a Copa America döntőjét

Három zárt kapus mérkőzéssel büntették
a magyarokat

Gólt szerzett a hosszú sérülés
után visszatérő Fülöp István

A CSU Craiova nyerte
a Szuperkupát

A CSU Craiova nyerte a hagyományosan az idénykez-
detetet megelőzően rendezett Szuperkupa-döntőt. A szom-
bat esti találkozó, amelyen a bajnok Kolozsvári CFR volt
az ellenfél, 0-0-s döntetlenre végződött, a győztes kiléte
tizenegyespárbajban dőlt el. A CSU játékosai nem hibáz-
tak, míg a CFR-nél Păun és Omrani is rontott, így a 
craiovai csapat 4-2-re nyert, és története során először el-
hódította a serleget.

Az UEFA bizonyítékai
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) közleményben ismertette a fe-

gyelmi döntés hátterét. Ebben a többi között emlékeztettek: az UEFA Fegyelmi
Bizottsága a magyar válogatott mindhárom Európa-bajnoki mérkőzése kapcsán
fegyelmi eljárást indított az MLSZ-szel szemben. Az ún. objektív vétségek
ügyében (pl. műanyag palackok bedobálása, füstgránát, lépcsők eltorlaszolása
stb.) soron kívüli eljárásban meghozta a pénzbüntetéseket tartalmazó fegyelmi
határozatokat. Egyben értesítette a szövetséget, hogy a mindhárom mérkőzésen

felmerült állítólagos szurkolói diszkriminatív magatartás vétségét egy összevont fegyelmi eljárásban vizsgálja.
Ebben az alábbi lehetséges fegyelmi vétségeket tekintették át az egyes mérkőzéseken:
a) Magyarország – Portugália
– „ANTI-LMBTQ” molinó többszöri felmutatása (fényképpel igazolt)
– „Cristiano homosexual” rigmus többszöri skandálása (hangfelvétellel igazolt)
b) Magyarország – Franciaország
– Black Lives Matter (térdelés-) elutasító molinó többszöri felmutatása (fényképpel igazolt)
– „Buzi franciák bonjour” rigmus többszöri skandálása (hangfelvétellel igazolt)
c) Németország – Magyarország
– „LMBT? Nein, Danke” molinó többszöri felmutatása (fényképpel igazolt)
– „Deutschland, Deutschland homosexual” rigmus többszöri (és himnusz alatti) skandálása (hangfelvétellel igazolt)

Az eddigi győztesek
* 15-szörös: Argentína, Uruguay
* 9-szeres: Brazília
* 2-szeres: Paraguay, Chile, Peru
* 1-szeres: Kolumbia, Bolívia

Kolumbia a bronzérmes
Fordulatos meccsen Kolumbia 3-2-re győzött Peru ellen a labdarúgó

Copa Americán, és győzelmének köszönhetően bronzérmes lett. 
Yoshimar Yotún góljával a peruiak szereztek vezetést a szünet előtt,
majd a csapatkapitány Juan Cuadrado és Luis Díaz találatával a 66.
percben már Kolumbiánál volt az előny.

A hajrában előbb Gianluca Lapadula egyenlített, majd Díaz a 90+4.
percben 25 méterről a kapuba bombázott, és ezzel csapata megszerezte
története ötödik bronzérmét a dél-amerikai kontinenstornán.Fotó: a Copa America közösségi oldala

Példátlan szigorral sújtott le a magyar szurkolókra az UEFA Fotó: MTI /Illyés Tibor



A Kolozsvári CFR 3-1-re legyőzte a bos-
nyák Borac Banja Lukát a labdarúgó Baj-
nokok Ligája első selejtezőkörének első
fordulójában, kedden este.

A román bajnok kevésbé egyértelműen
diadalmaskodott, mint ahogyan előzetesen
számítani lehetett, vagy ahogyan a játéka
alapján megérdemelte volna. A bosnyákok
alaposan ráijesztettek házigazdáikra, ami-
kor az első félidő hajrájában betaláltak.

Az erdélyi alakulat jól kezdett, és tizen-
egyeshez jutott, miután Omranit Djordje
Milojevic kézzel feltartotta a tizenhatosá-
ban. A büntetőt Deac kapufára lőtte, de Om-
rani résen volt, és 16 méterről a hálóba
küldte a kipattanót, megszerezve a vezetést.
A vendégek a CFR volt játékosa, Vranjes
révén gyorsan válaszoltak volna erre a talá-
latra, de 20 méteres szabadrúgását Arlaus-
kis elkapta. A CFR a 28. percben növelte
előnyét, amikor Deac 12 méterről a bosnyá-
kok kapujába továbbította Omrani kereszt-
labdáját.

A kolozsvári csapat Păun (32., 40., 42.)
és Costache (33., 39.) révén további jó le-
hetőségeket szalasztott el, mire a bosnyá-
kok – a játék képével ellentétesen –
váratlanul gólt szereztek. Ziljkic jobb oldali
beadására jó ütemben érkezett a görög Mo-
raitisz, és 6 méterről, Bouhenna mellől a ka-
puba fejelt (45+1.).

Szünet után töredezettebb volt a játék sé-
rülések és a számos csere miatt. A házigaz-
dák első valamirevaló ziccerét
Sigurjonsson (58.) jegyezte, 12 méteres lö-
vését Coric hárította. Az izlandi futballista
viszont két perccel később már nem hibá-
zott, nehéz szögből kilőtte a jobb felsőt.
Később Petrila kihagyott egy jó lehetősé-
get, 12 méterről nem találta el a kaput

(83.), majd a Boracon volt a sor, hogy két-
ségbe ejtse szurkolótáborát: az egyedül ka-
pura törő Vranjes pontatlanul lőtt (87.). A
kihagyott helyzetek sorozatát Sigurjonsson
(89.), majd Debeljuh (90+3.) zárta, előbbi
a büntetőterületen kívülről, utóbbi ollózás-
ból nem talált célt.

A visszavágót július 13-án, kedden 21
órától rendezik.

A Ferencváros hazai környezetben 3-0-ra legyőzte a koszovói FC Prishtina együt-
tesét a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában, a párharc első
(keddi) felvonásán.

A zöld-fehérek új vezetőedzője, az osztrák Peter Stöger ezúttal debütált tétmér-
kőzésen a kispadon, tanítványai ugyan sok hibával futballoztak, de végül esélyeshez
méltón, fölényes győzelmet arattak.

Az előző kiírásban főtáblás magyar bajnok így magabiztos előnnyel várhatja a
jövő keddi visszavágót.

Peter Stöger, a Ferencváros új vezetőedzője négy támadót is bevetett a kezdőben,
ennek ellenére a találkozó elején a vendégek futballoztak veszélyesebben, és egy
lesgólt is szereztek. 

A zöld-fehérek a 17. percben Haratin kapufájával „érkeztek meg” a meccsbe. 
Innentől az FTC játszott fölényben, de kis híján a koszovóiak szereztek vezetést:
John egyedül vezette a labdát Dibuszra, de mellé lőtte a ziccert.

A második félidő
Boli-helyzettel in-
dult, de nagyon sok
volt a hiba hazai ol-
dalon. A vendégek
kezdtek elfáradni, a
Ferencváros pedig
megszerezte a ve-
zetést, a tavalyi BL-
menetelés egyik
hőse, Nguen érté-
kesített egy kiváló
beadást a 70. perc-
ben. Ezt követően
összeomlottak a
vendégek, és nyolc
percen belül újabb
két gólt kaptak,
amivel el is dőlt az
összecsapás.

Háromgólos győzelemmel kezdett 
a Ferencváros a BL-selejtezőben A Puskás Akadémia a finn Inter Turku ottho-

nában ért el 1-1-es döntetlent az UEFA Konfe-
rencia Liga 1. fordulójának első mérkőzésén,
míg a MOL Fehérvár hazai pályán játszott 1-1-
re az örmény Ararat Jereván ellen.

Az UEFA elindította harmadik nemzetközi
kupasorozatát, így a Bajnokok Ligája és az Eu-
rópa-liga után a Konferencia Ligában is vetél-
kednek egymással a kontinens klubcsapatai. A
magyar bajnok változatlanul a BL selejtezőjé-
ben kezdte meg kupaszereplését, az NB I má-
sodik és harmadik helyezettje, a Puskás
Akadémia és a MOL Fehérvár azonban már
nem az Európa-ligában küzd, hanem a Konfe-
rencia Ligában, miként a kupagyőztes Újpest
FC is. Az egyetlen különbség, hogy utóbbi csak
a második selejtezőkörben kezdi meg KL-sze-
replését, míg a két Fejér megyei csapat már az
első körben pályára lépett.
Inter Turku – Puskás Akadémia 1-1

Nem kezdődött jól a mérkőzés, Hornyák
Zsolt vezetőedzőnek már a találkozó elején cse-
rélnie kellett Deutsch László súlyosnak tűnő sé-
rülése miatt. A magyar csapat ezzel együtt
veszélyesebben játszott ellenfelénél, több nagy
gólszerzési lehetősége is volt az első félidőben,
előfordult, hogy a kapufa mentette meg a haza-
iakat. A gól nélküli első félidőt követően kijött
a szorításból a finn együttes, és az 59. percben
Källman révén megszerezte a vezetést. A felcsú-
tiak támadójátéka a folytatásban visszaesett,
mégis sikerült egyenlíteniük Plsek jól eltalált 
lövésével a 76. percben. A hajrában a Puskás
Akadémia járt közelebb a győzelemhez, de a
kapufa ismét a hazaiakkal volt, Plsek a 87. perc-
ben tévesztett kevéssel célt.
MOL Fehérvár FC – Ararat Jereván 1-1

Az Európa-bajnokságon szerepelt öt játékosa
nélkül, de két nyári igazolásával a kezdőben állt
fel a Fehérvár. A hazaiak nem estek neki ellen-
felüknek, viszont
jóval kezdeménye-
zőbbek voltak, ami
az első félidő köze-
pétől már helyzetek-
ben is megmu-
tatkozott. A Jereván
elsősorban a véde-
kezéssel volt elfog-
lalva, de Kone révén
néhányszor veszé-
lyeztette a hazai
kaput. A fordulást
követően a Fehérvár
játéka visszaesett,
ezért kiegyenlítet-
tebbé vált a meccs.
A hármas csere fel-
pörgette a hazaiakat,
ám minden lehetősé-
güket elpuskázták. 

A hajrához közeledve Marcel Heister bombájá-
val megszerezte a vezetést a Vidi, de a hosszab-
bítás perceiben Dimitrije Pobulic hasonlóan
nagy góljával egyenlített a Jereván.

Magyar döntetlenek a Konferencia Ligában

Könnyed CFR-siker, bár az eredmény nem ezt sejteti
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Az első gólt megelőző pillanatok: Deac ellövi a büntetőt, a labda utóbb a kapufáról a mezőnybe pattan, ahonnan
Omrani talál hálóba Fotó: a kolozsvári klub közösségi oldala

Jegyzőkönyv
Bajnokok Ligája-selejtező, 1. forduló, 1. mér-
kőzés: Kolozsvári CFR – Borac Banja Luka 3-
1 (2-1)
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu-stadion,
vezette: Jochem Kamphuis (holland).
Gólszerzők: Billel Omrani (11.), Ciprian Deac
(28.), Runar Mar Sigurjonsson (60.), illetve Pa-
nagiotis Moraitis (45+1.).
Sárga lap: Păun (12.), Omrani (64.), Rodriguez
(75.), illetve Vojnovic (31.), Ntchamda (86.).
CFR: Arlauskis – Susic (78. Manea), Bou-
henna, Cestor, Camora – Sigurjonsson, Rodri-
guez – Costache (61. Chipciu), Deac, Păun (67.
Petrila) – Omrani (67. Debeljuh).
Borac: Lakic – Coric, Milojevic, Cosic, Subic
(68. Jovanovic) – Vojnovic (61. Begic), Meleg
(74. Ntchamda) – Zakaric, Vranjes, Ziljkic (74.
Vusurovic) –  Moraitis (68. Zivkovic).

Jegyzőkönyv
BL-selejtező, 1. forduló, első mérkőzés: Ferencváros – FC Prishtina (koszovói)
3-0 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna, 8765 néző, vezette: David Munro (skót).
Gólszerzők: Tokmac (70.), R. Mmaee (74.), Blazic (78.).
Sárga lap: Mak (49.), Dibusz (49.), illetve Zyba (14.), Krasniqi (45+3.), Hoti
(54.), Lilaj (88.), Mici (89.).
Ferencváros: Dibusz – Wingo, Blazic, Dvali, Civic – Sigér, Haratin (89. Vécsei)
– Tocmac – Uzuni, Boli (68. R. Mmaee), Mak (78. Somália).
FC Prishtina: Nika – Krasniqi, Zyba, Bekteshi, Mici – Krasniqi1 (80. Bardhoku),
Boshnjaku (70. Mankenda), Lilaj, Kryeziu1 – Hoti (80. Shabani), John (81. Tolaj).

Súlyosan megsérült Holman Dávid
Elülső keresztszalag-szakadás miatt hónapokra kidőlt Holman Dávid, a szlovák

bajnoki címvédő Slovan Bratislava labdarúgócsapatának magyar válogatott kö-
zéppályása. A játékos a keddi edzésen sérült meg, ami miatt az együttes tervezett
taktikáját is meg kell megváltoztatni a szerdai Bajnokok Ligája-selejtező mérkő-
zésen.

Az ötszörös válogatott Holmant szerdán megműtötték, és legalább hat hónapot
kell majd kihagynia.

A középpályás az előző idényt tíz góllal és négy gólpasszal zárta, februárban
2023. június 30-áig hosszabbított szerződést az együttessel.

Eredményjelző
Bajnokok Ligája-selejtező, 1. forduló, 1. mér-
kőzések: Fola (luxemburgi) – Lincoln (gibral-
tári) 2-2 (0-1), Shkendija (északmacedón) –
Mura (szlovén) 0-1 (0-1), Ferencváros – FC
Pristhina (koszovói) 3-0 (0-0), Zalgiris (litván)
– Linfield (északír) 3-1 (2-0), Flora (észt) – Hi-
bernians (máltai) 2-0 (0-0), Helsinki JK (finn)
– Buducnost (montenegrói) 3-1 (3-1), Kolozs-
vári CFR (román) – Borac Banja Luka (bos-
nyák) 3-1 (2-1).

Oto John, az FC Prishtina (b) és Ihor Haratyin, a Ferencvárosi TC játékosa a lab-
darúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójában játszott mérkőzésen a bu-
dapesti Groupama Arénában 2021. július 6-án                         Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Fehérvár FC hazai pályán nem tudott nyerni az örmény Ararat Jereván ellen Fotó: MTI

Jegyzőkönyv
Konferencia Liga-selejtező, 1. forduló, 1.
mérkőzés: Inter Turku (finn) – Puskás Aka-
démia FC 1-1 (0-0)
Turku, Veritas Stadion, 1556 néző, vezette: T.
Hansen (norvég).
Gólszerzők: Källman (59.), illetve Plsek
(76.).
Inter Turku: Moisander – Järvenpää1 (79.
Yrjas), Ketting, Hoskone, Hyvärinen –
Nurmi (78. Bakkar), Sanz – Källman – Ojala
– Furuholm, Kagayama.
Puskás Akadémia FC: Tóth B. – Joao Nunes,
Spandler, Stronati, Deutsch (6. Favorov) –
BăluSă (71. Puljic), Van Nief, Kiss T. (88. Gru-
ber) – Slagveer (71. Kozák), Plsek, Nagy Zs.

Jegyzőkönyv
Konferencia Liga-selejtező, 1. forduló, 1.
mérkőzés: MOL Fehérvár FC – Ararat Jere-
ván (örmény) 1-1 (0-0)
Székesfehérvár, MOL Aréna Sóstó, 2846
néző, vezette: Orlic (moldovai).
Gólszerzők: Heister (84.), illetve Pobulic
(90+3.).
Fehérvár: Kovácsik – Bamgboye, Lüftner,
Stopira, Heister – Petrjak, Alef (89. Bolla),
Houri, Dárdai (60. Szabó L.) – Kovács I. (60.
Nego), Zivzivadze (60. Nikolics).
Jereván: Jermakov – Bravo, Prljevic, Miko-
jan, Margarjan – Muradjan, Manojan (87. Ha-
kobjan) – Stanojevic (63. Malakian),
Arakeljan (63. Deblé), Pobulic – Kone (90+2.
Silue).



A sorozat történetében először a
történelmi Székelyföld Maros me-
gyei részét is érinti a kerékpáros
Székely Körverseny. A másfél év-
tizedes hagyományokkal rendel-
kező verseny szervezőit korábban
számos kritika érte, többek között
részünkről is, hogy Maros megyét
teljesen kihagyja az útvonal kiala-
kítása során, hiszen eddig kizárólag
Hargita és Kovászna megyén 
tekertek át a kerékpárosok. Ezen az
idén változtattak, és az augusztus
4–7. közötti verseny rajtja Maros-
vásárhelyen lesz. A verseny struk-
túráján is módosítottak, hiszen az
idén lemondanak az utolsó napi két
fél etapról. A korábbi években ezen
a napon délelőtt egyéni hegyi idő-
futamot szerveztek Hargitafürdőn,
délután pedig Csíkszeredában ház-
tömb körüli versennyel zárták a so-
rozatot. Ezúttal az utolsó nap 151
kilométeres kört tesznek Csíksze-
reda környékén, és csak az utolsó
tíz kört kerekezik a városban.

A nemzetközi kerékpárszövet-
ség versenynaptárában a Székely
Körverseny 2.2-es besorolással
szerepel, ennek ellenére az idén a
szokásosnál nagyobb az érdeklő-
dés, ami a tavalyi mélypontot kö-
vetően mindenképpen örvendetes.
A szervezők közlése szerint nem
kevesebb, mint tíz kontinentális
csapat, tíz klubcsapat, valamint a
bolgár és az ukrán válogatott indul,
ez a verseny történetének eddigi

legerősebb mezőnye. Az indulók
között természetesen ott van a
Novák Cycling Team is, amelynek
a székely kör a háziversenyének
számít. 

Az idén a csapatban nincsenek
erős helyi kerékpárosok, a Novák

Cycling Teamet az idén az alábbiak
alkotják: Jehor Dementyev
(ukrán), Jevgenyij Zotov (orosz),
Orosz Gergő (magyar), Crisafulli
Facundo és Del Negro Agustin (ar-
gentinok), Restrepo Diosa Jaime
Alberto (kolumbiai). 

Bálint Zsombor
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A megyeszékhelyről indul
a Székely Kerékpáros Körverseny

Az OFK Belgrád elleni mérkő-
zéssel felavatták Bukarestben a
CSA Steaua új stadionját. A Ghen-
cea úti létesítményt az Európa-baj-
nokság alkalmából építették újjá, a
régi létesítményt ledózerolták. A
múlt heti ünnepséget az 1986-ban
Bajnokcsapatok Európa-kupáját (a
Bajnokok Ligája elődje) nyert
együttes több tagja részvételével
rendezték. A stadionavatón jelen
volt a Magyar Sportújságírók Szö-
vetségének elnöke, a Nemzeti
Sport főszerkesztője, Szöllősi
György, aki közösségi oldalán tette
közzé az alábbi beszámolót több
kép mellett: 

A mosolygós Marius Lăcătuș, a
szerb nemzetiségű, a Crvena zvez-
dával is BEK-győztes Miodrag Be-
lodedici, aztán Tudorel Stoica,
Victor Pițurcă (előző este még a
román közvetítés szakkommentá-
tora volt az olasz–spanyol Eb-elő-
döntőn, s ekkor is elrohant a tévébe
az angol–dánra), az oláhszentgyör-
gyi „Gabi” Balint és a többi 86-os

legenda szinte mind összegyűlt ma
estére Bukarestben, ahol a Steaua
35 évvel ezelőtti BEK-győzelmé-
vel együtt az új stadion avatását is
ünneplik. A csapat ma másodosztá-
lyú és ugyanúgy a hadsereg mű-
ködteti, mint egykor, igaz, közben
perben áll a névért és a jogokoért
az FCSB néven ismert, „Gigi” Be-
cali üzletember által tulajdonolt
„másik” Steauával, amely ma is a
topcsapatok közé tartozik. A haj-
dani sikeredző, Jenei Imre beteg-
sége miatt nem jött el
Nagyváradról, csak a fiatalkori
képe mosolyog ránk a falról a
BEK-serleggel a kezében, és távol-
létében méltatta őt Anghel Iordă-
nescu, aki annak idején, már
másodedzőként hidegvérrel becse-
réltette magát a döntőn a Barcelona
ellen.

Találkozom Szatmári Lajossal
is, aki a román válogatottban Săt-
măreanu álnéven gólt is lőtt ne-
künk Budapesten, s ő játszott az
OFK Belgrád elleni első, 1974-es

stadionavatón is a Steauában,
amelynek 76 évesen ma is alkal-
mazottja utánpótlásedzőként.

Itt van a 86-os BEK-döntő hőse,
a bánsági sváb Helmuth Ducka-
dam, aki a Barca mind a négy ti-
zenegyesét megfogta a sevillai
döntőben, s aki örömmel újságolja,
hogy hét évig dolgozott határőr-
tisztként a nagylaki határállomá-
son.

A csapat egyik legnagyobb
sztárját, a Franciaországban élő
Bölöni Lászlót szétszedik az újság-
írók és a szurkolók, de aztán sike-
rül egy fotóra összeállítani Anton
Weissenbacherrel, a nagybányai il-
letőségű, évtizedek óta a németor-
szági Trierben élő volt védővel, a
csapat másik olyan játékosával,
akivel Jenei Imre vezetőedző négy-
szemközt mindig magyarul be-
szélt… „Weissi” a sevillai döntőn
nem, de az Anderlecht elleni elő-
döntőn (3-0) játszott, s a River
Plate elleni tokiói világkupadöntőn
(0-1) is. (…)

Kiadvány is készült az alka-
lomra az első kelet-európai Eu-
rópa-kupa-győztes csapat hőseinek
rajzos portréjával, egyenként min-
denkit egy pódiumra szólítottak a
meccs végén, hatalmas ünneplés
közepette (15 ezren lehettek a 31
ezres stadionban), újra átadták a
kupát a tiszteletkört is sétáló haj-
dani győzőknek, a nevüket pedig
fölvésték az új stadion falára. A 11-
es számú játékos nevén minden
ékezet a helyén van, és kérésére
nem Ladislau, hanem László lett:
László Bölöni.

Egyike azoknak, akik – ahogy a
l’Équipe címlapja a döntő másnap-
ján fogalmazott –: beléptek a törté-
nelembe.

S a történelem – a stadionavató
Steaua – OFK Belgrád mérkőzésre
készült műsorfüzet szerint – íródik
tovább…

Stadionavató Bukarestben, legendákkal

Dobogón zárta a Románia-kupát
a Gombos Martial Arts felnőtt-láb-
teniszcsapata. Az együttes bronzér-
met nyert a Konstancán július 2-a és
4-e között rendezett tornán, a kis-
döntőben a Lupényi Comeximet
múlta felül.

A tízcsapatos tornán csoportmá-
sodikként jutott elődöntőbe a ma-
rosvásárhelyi együttes, miután
legyőzte az AS Bukarest, az Alpha
Konstanca és a ProActiv Târgoviște
csapatát, és kikapott az UNEFS Bu-
karesttől. „Az elődöntőben nagy
küzdelemben 2-1-re kikaptunk a
CSM Slatinától, amely kupagyőz-
tesként zárt, majd szintén 2-1-es
eredménnyel diadalmaskodtunk a

kisdöntőben a Comexim Lupeni
csapata ellen” – tájékoztatott Varó
Gyula edző.

Pihenésre nem volt idejük a ma-
rosvásárhelyieknek, hiszen a fel-
nőttbajnokság utolsó (6.)
fordulójának rendezői voltak. Cso-
portjuk mérkőzéseit Szovátán ját-
szották szombaton, ahol maximális
teljesítményt nyújtva mindhárom
versenyszámban (egyéni, páros,
hármas) továbbjutottak a ráját-
szásba. Ezt a legjobb hat csapat
részvételével két fordulóban rende-
zik: szeptember 4-én Alexandrián,
majd szeptember 11-én Segesváron,
utóbbi helyszínen a bajnoki címeket
is átadják majd.

Lábtenisz-Románia-kupa:
Bronzérmes

a GMA Marosvásárhely

A világelső ausztrál Ashleigh
Barty nyerte meg a wimble-
doni teniszbajnokság női
egyes versenyét, mivel a
szombati döntőben három
szettben legyőzte a cseh Ka-
rolina Pliskovát.

A világelső Ashleigh Barty má-
sodszor szerepelt Grand Slam-torna
fináléjában, az elsőt a 2019-es Ro-
land Garroson megnyerte. A 25
éves queenslandi játékos volt 1980
óta az első ausztrál női bajnok
Evonne Goolagong Cawley diadala
után. A legendás, hétszeres GS-
győztes előd éppen 50 éve, 1971-
ben szerezte meg az első
wimbledoni trófeáját. A kávé-
szakértőként és profi krikettjátékos-
ként is bizonyító Barty nem vett
részt a füves pályás felvezető torná-
kon, mivel a Roland Garros máso-
dik fordulójában csípősérülés miatt
feladta meccsét, és azóta a rehabili-
tációval foglalkozott. Annyi már
előzőleg biztos volt, hogy a döntő
elvesztése esetén is megőrzi világ-
első pozícióját, és ma a 77. héten
jegyzik a WTA-rangsor élén.

A 29 éves, volt világelső Pliskova
ugyancsak második Grand Slam-
döntőjére készült, 2016-ban, a US
Openen kikapott a német Angelique
Kerbertől. A világranglista 13. helye-
zettje gyenge szezon során rukkolt
elő londoni menetelésével, 27 mér-
kőzéséből 12-t elvesztett, és eddigi
csúcspontja a római döntő volt (ame-
lyet azonban 6:0, 6:0-ra elbukott). A
Lounyban született teniszező nem-
rég esett ki – öt év után először – a
top 10-ből, és döntős részvételével
már biztosan a hetedik helyre tért
vissza, a trófea elhódításával pedig
negyedik is lehetett volna.

A wimbledoni történelemben 35
év után fordult elő, hogy két újonc
vívja a női finálét. Ami az egymás
elleni mérlegüket illeti, Barty 5-2-
re vezetett, és az elmúlt három ösz-
szecsapásukat ő nyerte.

A világelső repülőrajtot vett,
ugyanis a finálé első 14 labdamene-
tét ő hozta, és tíz perc alatt 4:0-ra el-
húzott. Pliskova 5:1 után még nyert
két gémet, de Barty egy könnyed
adogatógémmel lezárta a 27 perces
nyitószettet.

A folytatásban az ellenfelénél
húsz centivel magasabb cseh játé-
kos semmire elvesztette a szerváját,
csakhogy 3:1-nél az ausztrál kezdett
el bizonytalankodni, és 3:3-nál újra
nyílt lett a csata. Pliskovának ado-
gatóként három labdája volt a 6:5-
höz, de a remek fonák nyeséseket
bemutató Barty brékelt, csakhogy
idegességében nem tudta kiszer-
válni a mérkőzést. A rövidítésben a
cseh teniszező bizonyult stabilabb-
nak, aki 1 óra 18 perc elteltével ki-
egyenlített.

Az utolsó felvonásban a magára
találó Barty ismét 3:0-ra meglépett,
ezúttal már nem izgulta el az elő-
nyét, és hamarosan 5:2-re vezetett.
Pliskova egyszer még hozta az ado-
gatását, aztán az ausztrál játékos ki-
szerválta a meccset, amely 1 óra 55
percig tartott. 

A pályafutása 12. tornagyőzelmét
begyűjtő Barty második Grand
Slam-trófeája mellé 1,7 millió fon-
tot kap.

Az eredmény: Ashleigh Barty
(ausztrál, 1.) – Karolina Pliskova
(cseh, 8.) 6:3, 6:7 (4-7), 6:3.

A címvédő Simona Halep sérülés
miatt nem indult a tornán.

Ashleigh Barty Wimbledon
női bajnoka

A Székely Kerékpáros Körverseny útvonala
* 1. szakasz (augusztus 4., 125 km): Marosvásárhely – Nyárádszereda – Sóvá-
rad – Szováta – Parajd – Korond – Székelyszentlélek – Székelykeresztúr – Szé-
kelyudvarhely
* 2. szakasz (augusztus 5., 125 km): Székelyudvarhely – Fenyéd – Libán – Gyer-
gyószentmiklós – Marosfő – Csíkszereda
* 3. szakasz (augusztus 6., 123 km): Sepsiszentgyörgy – Sepsibükszád – Bál-
ványos – Kézdivásárhely – Kovászna – Sepsiszentgyörgy
* 4. szakasz: (augusztus 7., 151 km): Csíkszereda – Csíkrákos – Csíkszentmi-
hály – Csíkszereda – Csíkszentkirály – Verebes – Csíkszentmárton – Csíkszent-
lélek – Csíkszereda (10 kör Csíkszereda utcáin)

A Zalgiris kosárlabdatáboráról
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszóután című műso-
rának meghívottja Szabó Tibor és Kiss István. Az Up Management ve-
zetőjével és a Sirius KK elnökével Szucher Ervin az ismert litván
csapat, a Zalgiris Kaunas szakemberei által szervezett marosvásárhelyi
kosárlabdatáboráról beszélget.

Fotó: a wimbledoni teniszbajnokság közösségi oldala

Fotó: a Székely Kerékpáros Körverseny közösségi oldala

Bölöni László, Gavrilă Balint és Miodrag Belodedici (b-j) a DigiSport mikrofonjánál az avató-
ünnepség előtt. Fotó: Szöllősi György



A koronavírus-járvány 2021 ta-
vaszára tehető harmadik hulláma
kisebb visszaesést okozott a romá-
niai gazdasági mobilitásra, mint az
első két hullám. Az erdélyi mobili-
tási mutatók júniusban kevéssel, de
már meghaladták a járvány előtti
szintet – derül ki az Erdélystat köz-
leményéből. Az erdélyi statisztikai
szolgálat elemzői hozzáteszik: a
hatásos koronavírus elleni vakcina
megjelenésének köszönhetően a
harmadik hullámban az egészség-
ügyi érintettség kisebb volt, vala-
mint az oltási kampány felpörgése
és a járvány szezonális jellege csil-
lapította a járvány intenzitását, ez-
által elhozva a „gazdaság tavaszát”.

A harmadik hullám során Romá-
nia és Erdély gazdasági mobilitási
mutatója hasonló képet mutatott, vi-
szont Erdélyben mindig egy kicsit

nagyobb gazdasági mobilitást sike-
rült elérni. A májusi járványügyi la-
zításoknak köszönhetően júniusban
országszinten ugyan még volt egy
1,1%-os elmaradás, de Erdélyben
már 1,5%-kal sikerült meghaladni
az alapállapotot, azaz a gazdasági
aktivitás elérte a járvány kitörése
előtti, 2020. januári szintet.

Erdély régióin belül leginkább
Közép-Erdély, míg legkevésbé
Székelyföld mobilitása maradt el az
alapállapottól. Közép-Erdély má-
jusban 8,4%-kal maradt el a jár-
vány előtti szinttől, viszont ez
lényegesen jobb érték, mint a janu-
ári 30,5%-os csökkenés. Júniusra
ez mérséklődött, az elmaradás már
csak 1,3%-os, viszont Erdélyen
belül még mindig ez a legalacso-
nyabb érték. A közép-erdélyi hely-
zet Kolozsvár gazdasági súlyával

magyarázható, amire erőteljes ha-
tással voltak a járványügyi intézke-
dések: az egyetemisták otthonról
tanultak, sok vállalat továbbra is
fenntartotta az otthoni munkavég-
zést. Közép-Erdéllyel ellentétben
Székelyföld gazdasági mobilitása
végig a többi erdélyi régió fölött
volt, májusban 5,9%-kal sikerült
meghaladnia az alapállapotot is, jú-
niusra pedig elérte a 12,4%-os nö-
vekedést.

Az erdélyi megyék közül Kolozs
és Temes gazdasági mobilitása az
országos átlag alatt helyezkedik el,
mindkettő még júniusban is több
mint 8,5%-kal maradt az alapálla-
pot alatt. Ezzel szemben Kovászna,
Krassó-Szörény, Hargita, Szilágy,
Maros és Fehér megye júniusban
jelentősen meghaladta a járvány
előtti szintet. Az összes megye

közül Kovászna megye gazdasági
mobilitása haladta meg a leghama-
rabb és a leginkább a 2020. januári
szintet, már áprilisban csupán
5,3%-os mínuszban volt, de má-
jusra elérte a 8,9%-os többletet,
ami júniusra 15,6%-ra gyarapodott.
A megye gazdasági mobilitása az
első hullám után is nagyon gyorsan
elkezdett visszatérni, egyike volt
azon kevés megyéknek, ahol a
2020. májusi mobilitás csökkenése
30% alatt volt.

Júniusban – Kovászna megyéhez
hasonlóan – Krassó-Szörény
(14,2%) és Hargita megye (10,3%)
gazdasági mobilitása is nagyon lát-
ványosan növekedett. A Hargita
megyében látható gyors májusi
visszapattanás részben a járvány-
ügyi szabályozások mellett megtar-
tott csíksomlyói búcsúnak

köszönhető. Szilágy megye 9,8%-
os, Maros megye 8,3%-os és Fehér
megye 8,2%-os júniusi növekedése
szintén említésre méltó. 

Az Erdélystat elemzése a Google
által szolgáltatott, az Android 
operációs rendszert használó mo-
biltelefonok helymeghatározási
adataiból közölt statisztikák alapján
készült. Az újszerű gazdasági akti-
vitást mérő mutatók követésére
azért van szükség, mert a hagyomá-
nyos gazdaságstatisztikai mutató-
számok csak több hónapos, akár
éves késéssel kerülnek publiká-
lásra, így csak jelentős időeltoló-
dással lehetne értékelni a harmadik
hullám gazdaságra gyakorolt hatá-
sait. 

A teljes elemzés az Erdélystat.ro
honlapon olvasható. (közlemény)
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Erdély gazdasági mobilitása meghaladta 
a járvány előtti szintet és az országos átlagot 

Az előrejelzések szerint az európai gazdaságban a
vártnál valamivel gyorsabb fellendülés következik
be, mivel az év első negyedében a gazdasági tevé-
kenység meghaladta a várakozásokat, és a javuló
egészségügyi helyzetnek köszönhetően a második
negyedévben felgyorsult a világjárvány megféke-
zésére vonatkozó korlátozások feloldása.

Gyorsabb gazdasági növekedés a gazdaságok 
újbóli megnyitásával és a hangulatmutatók 
élénkülésével

A 2021. nyári időközi gazdasági előrejelzés szerint az EU
és az euróövezet gazdasága idén 4,8%-kal, 2022-ben pedig
4,5%-kal fog bővülni. A tavasszal közzétett előző előrejel-
zéshez viszonyítva a növekedési ráta 2021-ben jelentősen
emelkedik az EU-ban (+0,6 százalékpont) és az euróövezet-
ben (+0,5 százalékpont), míg 2022-ben mindkét területen
kismértékű emelkedés (+0,1 százalékpont) várható. Az elő-
rejelzések szerint a reál-GDP 2021 utolsó negyedévében
mind az EU-ban, mind az euróövezetben visszatér a válság
előtti szintre. Az euróövezet esetében ez egy negyedévvel
előbb következik be a tavaszi előrejelzésben vártnál.

A növekedés várhatóan erősödni fog, ami több tényezőnek
tudható be. Először is, az év első negyedében a gazdasági
tevékenység meghaladta a várakozásokat. Másodszor, a
vírus megfékezésére irányuló hatékony stratégia és a védő-
oltások terén elért előrelépés az új fertőzések és kórházi ke-
zelések számának csökkenéséhez vezetett, ami lehetővé tette
az uniós tagállamok számára, hogy a következő negyedév-
ben újra megnyissák gazdaságukat. Ez az újranyitás különö-
sen a szolgáltatási ágazatban működő vállalkozásoknak
kedvezett. A fogyasztók és a vállalkozások körében végzett
felmérések eredményei, valamint a mobilitást nyomon kö-
vető adatok arra utalnak, hogy már megindult a magánfo-
gyasztás erőteljes fellendülése.

Emellett már mutatkoznak az unión belüli turisztikai te-
vékenység újraéledésének jelei, és a turizmus számára to-
vábbi előnyöket jelenthet az új uniós digitális
Covid-igazolvány július 1-jei bevezetése. Ezek a tényezők
együttesen várhatóan ellensúlyozzák a feldolgozóipar egyes
részeit sújtó ideiglenes nyersanyaghiány és a növekvő költ-
ségek kedvezőtlen hatását. A növekedés fő mozgatórugói
nagy valószínűséggel a magánfogyasztás és a beruházások
lesznek, amit a gazdasági tevékenységgel párhuzamosan
várhatóan átalakuló foglalkoztatás is segít majd.

Az EU fő kereskedelmi partnereinek erőteljes növekedése
jótékony hatással lesz az uniós áruexportra, míg a szolgál-
tatásexportot továbbra is visszavetik majd a nemzetközi tu-
rizmust gátló, még meglévő korlátozások. 

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz előrelátha-
tólag jelentős mértékben hozzájárul majd a növekedéshez.
A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz által generált
teljes vagyon az előrejelzés távlatában az EU 2019. évi reál-
GDP-jének 1,2%-a körül valószínűsíthető. Növekedési im-
pulzusának várható mértéke nagyjából változatlan marad az
előző előrejelzéshez képest, mivel az elmúlt hónapokban hi-
vatalosan benyújtott helyreállítási és rezilienciaépítési ter-

vekből nyert információk nagyjából megerősítik a tavaszi
értékelést. 
Az inflációs ráták valamivel magasabbak, 
de 2022-ben mérséklődnek

Az idei és a jövő évre vonatkozó inflációs előrejelzést
szintén felfelé módosították. Az emelkedő energia- és nyers-
anyagárak, a kapacitáskorlátok miatti szűk termelési kereszt-
metszetek, egyes alkotórészek és nyersanyagok hiánya,
valamint az erőteljes belföldi és külföldi kereslet várhatóan
felfelé ható nyomást gyakorol a fogyasztói árakra ebben az
évben. 2022-ben ez a nyomás valószínűleg fokozatosan mér-
séklődni fog, amint a termelés útjában álló akadályok elhá-
rulnak, és a kereslet és a kínálat közelít egymáshoz. Ennek
megfelelően az előrejelzések szerint az infláció az idén át-
lagosan 2,2% (a tavaszi előrejelzéshez képest +0,3 százalék-
pont), 2022-ben pedig 1,6% (+0,1 százalékpont) lesz az
unión belül. Az euróövezetben 2021-ben 1,9%-os (+0,2 szá-
zalékpont), 2022-ben pedig 1,4%-os (+0,1 százalékpont) inf-
láció valószínűsíthető.
Jelentős kockázatok

A növekedési kilátásokat övező bizonytalanság és a koc-
kázatok magasak, de összességében kiegyensúlyozottak. A
Covid19-vírus variánsainak megjelenése és terjedése által
jelentett kockázatok alátámasztják az oltási kampányok fel-
gyorsításának fontosságát. A gazdasági kockázatok különö-
sen abban rejlenek, hogy a háztartások és a vállalkozások
miként reagálnak a korlátozások változásaira. Az infláció az
előre jelzettnél magasabb is lehet, ha az ellátási korlátok tar-
tósabbak, és az árnyomást nagyobb mértékben hárítják át a
fogyasztói árakra.

A biztosi testület tagjai a következőképpen nyilatkoztak:
Valdis Dombrovskis, az emberközpontú gazdaságért felelős
ügyvezető alelnök kijelentette: „Az európai gazdaság hatá-
rozottan kezd magára találni, és lassan valamennyi eleme a
helyére kerül. Gazdaságaink a vártnál gyorsabban tudtak új-
ranyitni, a vírus megfékezésére irányuló hatékony stratégi-
ának és a védőoltások terén elért eredményeknek
köszönhetően. A kereskedelem jól helytállt, és a háztartások
és a vállalkozások is bizonyították, hogy a vártnál jobban
képesek alkalmazkodni a Covid19 diktálta új élethelyzethez.
A hosszú hónapokig tartó korlátozások után a fogyasztói bi-

zalom és a turizmus újra felívelőben van, bár az új variáns
jelentette fenyegetés miatt óvatosnak kell lennünk, és meg
kell teremtenünk a biztonságos utazás feltételeit. Ez a biztató
előrejelzés a kellő időben meghozott megfelelő szakpolitikai
döntéseknek is köszönhető, és döntő tényezőnek számít
abban a tekintetben, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépí-
tési Eszköz az elkövetkező hónapokban jelentős lendületet
fog adni gazdaságainknak. Szorosan figyelemmel kell kísér-
nünk a növekvő inflációt, amely nem utolsósorban az erő-
sebb belföldi és külföldi keresletnek tudható be. És mint
mindig, szem előtt kell tartanunk az egyenlőtlenségeket:
egyes tagállamok gazdasági teljesítménye már 2021 harma-
dik negyedévére visszatér a válság előtti szintre – ami valódi
sikert jelent –, de más tagállamoknak ehhez több idő kell. A
támogató szakpolitikai intézkedéseknek mindaddig folyta-
tódniuk kell, amíg arra szükség van, és az egyes országoknak
fokozatosan differenciáltabb költségvetési megközelítések
felé kell elmozdulniuk. Mindeközben továbbra is gőzerővel
kell folytatnunk az európaiak beoltását, hogy kordában tart-
hassuk a vírusvariánsokat.”

Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos így fogalmazott:
„Az uniós gazdaság idén évtizedek óta a leggyorsabb ütemű
növekedést könyvelheti majd el, amit az erőteljes hazai és
globális kereslet, valamint a szolgáltatási ágazatok tavasszal
elkezdődött és a vártnál gyorsabb újbóli megnyitása táplál.
Mivel az év első hónapjaiban bevezetett korlátozások a várt-
nál kisebb mértékben sújtották a gazdasági tevékenységet,
2021. évi növekedési előrejelzésünket 0,6 százalékponttal
emeljük. Ilyen mértékű felfelé irányuló kiigazításra már több
mint 10 éve nem volt példa, és ez összhangban áll a vállal-
kozások bizalmával, amely az elmúlt hónapokban rekord-
szintet ért el. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz
elindulása egyedülálló lehetőséget biztosít Európa számára
arra, hogy az erősebb, méltányosabb és fenntarthatóbb nö-
vekedés új fejezetét nyissa meg. Ahhoz, hogy a fellendülés
megfelelő ütemben haladjon, alapvető fontosságú a szakpo-
litikai támogatás fenntartása mindaddig, amíg arra szükség
van. Döntő fontosságú, hogy az elmúlt hónapokban elért fi-
gyelemre méltó eredményekre építve megduplázzuk oltási
erőfeszítéseinket: a delta variáns terjedése figyelmeztet ben-
nünket arra, hogy a világjárvány árnyéka még mindig a fe-
jünk felett lebeg.”

Idei nyári gazdasági előrejelzés
Az újranyitás a helyreállítás motorja

Ez az előrejelzés az árfolyamokkal, kamatlábakkal és nyersanyagárakkal kapcsolatos, a június 26-i állapot
szerinti technikai feltételezéseken alapul. Minden más beérkező adat tekintetében – ideértve a kormányzati
politikákra vonatkozó feltételezéseket – az előrejelzés a június 28-ig rendelkezésre álló információkon ala-
pul. Az előrejelzés csak a hivatalosan bejelentett és megfelelően részletezett új szakpolitikai intézkedéseket
veszi figyelembe, egyébként a politika változatlanságát feltételezi. Az Európai Bizottság minden évben két
átfogó előrejelzést (tavaszi és őszi), valamint két időközi előrejelzést (téli és nyári) tesz közzé. Az időközi
előrejelzések az aktuális év és a következő év éves és negyedéves GDP-jére és inflációjára terjednek ki, és
valamennyi tagállamra vonatkozó, valamint uniós és euróövezeti szintű összesített adatokat tartalmaznak.
Az Európai Bizottság következő gazdasági előrejelzése a 2021 novemberében esedékes, 2021. őszi gazda-
sági előrejelzés.



ADÁSVÉTEL

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

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0771-653-
905. (-I)

MINDENFÉLE

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

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)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalag-
függönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (12427)

VÁLLALUNK tetőfedést, tetőjavítást,
tetőfelújítást, teraszkészítést, ács-
munkát, bádogosmunkát, cserépfor-
gatást, teljes tető elkészítését, belső
munkát, festést, glettolást, parkettle-
rakást, belső gipszkartonozást. Ga-
ranciális munka, számla. Tel.
0747-318-469. (12329-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást,
csatornajavítást, bármilyen kisebb ja-
vítást és mindenféle más munkát.
Tel. 0721-443-518. (12444-I)

VÁLLALUNK bontást, festést,
teraszkészítést, padló- és fali-
csemperakást, tetőjavítást, takarítást.
Tel. 0747-816-052. (12466)

HÁZAK teljes felújítása bádoglemez-
zel, cserépforgatás, tetőfedés (bármi-
lyen anyaggal), új tetők készítése,
kisebb munkák, szigetelés. Tel.:
0759-882-220. (-I) 

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel emlékezünk a
drága édesanyára, nagyma-
mára és dédire, GYÖRGY
GIZELLÁRA született Pádár
halálának 10. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(p.-I)

Harmincöt év elteltével is
szomorúan emlékezünk július
12-ére, amikor utolsó útjára
kísértük édesapánkat, id.
BOKOR FERENCZET, a
mindenki Feri bácsiját és
édesanyánkat, BOKOR
ERZSÉBETET, akit október 4-
én 23 éve kísértünk utolsó
útjára a nyárádgálfalvi
temetőbe. Szeretteik. (12451)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzéssel osztozunk
Bordi Kinga kolléganőnk
fájdalmában és gyászában
szeretett ÉDESAPJA elvesztése
miatt. A polgármesteri hivatal jogi
osztálya. (sz.-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó vállalja 

a felelősséget!

A MAROSSZENTGYÖRGYI GASTROMETAL MAGÁNCÉG LEMEZHAJLÍTÓ-GÉPKEZELŐ
SZAKEMBEREKET alkalmaz betanítással. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon,  az önéletraj-
zokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (65759-I)

AKOVÁCSPÉKSÉGBŐVÍTI CSAPATÁT. Marosszentgyörgyre, az új bemutatóüzletünkbe, ami egyben
kávézó is, személyzetet alkalmazunk. Ha Ön kedves, ápolt és lelkiismeretes, akkor a csapatunkban a helye.
Részletekért hívja az alábbi telefonszámok egyikét: 0770-595-255, 0733-052-106. (65759-I)

AzALLCOLORSSERVKFT. személyzetet alkalmaz. A munka megnevezése: a minőség terén szakkép-
zett MÉRNÖKÖT, CSOPORTVEZETŐT, SZAKKÉPZETT – SZAKKÉPZETLEN MUNKAVÁLLALÓT.
Munkaidő: három műszak. Előnyök: vonzó fizetés, biztosított közlekedés, étkezési utalványok, teljesít-
ménybónuszok, ünnepi utalványok, régiségbónusz, magán-egészségbiztosítás. Az önéletrajzokat szemé-
lyesen nyújthatják be a társaság székhelyén: Allcolors Serv Kft. – Vidrátszeg-Nyárádtő, Ipari Park 1/G/5.
szám, Maros megye. Tel. 0726-684-518. (p.-I)

AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz személyzetet a következő munkakörökbe: RAKTÁROS, GÉPKOCSI-
VEZETŐ, SZELETELŐ. Bővebb felvilágosítás a 0735-543-042-es telefonszámon 8-17 óra között.
(22711-I)

AVETAKFT.fröccsöntő gépre SZAKKÉPZETLEN MUNKAERŐT és VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel.
0788-481-753. (22718-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (65548-I)
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„A csend beszél tovább, helyettem
ő mondja el,
A csend beszél tovább, helyettem ő
énekel…
Akkor is hallod a hangomat, hogyha
fáj, hogyha nem szabad,
Mindig itt vagy, és ott leszek, ahol a
szél zúg, a nap nevet…”
Szomorú szívvel gondolunk drága
gyermekünkre,

KÁDÁR ATTILA LEVENTÉRE
halálának második évfordulóján.
Szerető családja.
Örök álmod őrizze béke és
nyugalom. (12468-I)

ASURTECműszakibarkácsáruház
a következő

állások betöltésére

keresmunkatársakat:
*eladókat

*sofőrt3,5tonnáskocsiraárukiszállításra
Amitkínálunk:

–vonzófizetés+bónuszokésebédjegy
–speciálisképzések
–karrierlehetőség

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet benyújtani,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni: surtec@surubtrade.ro

A 2021 és 2027 között 9,88 milliárd euróból
gazdálkodó, megújult menekültügyi, migrá-
ciós és integrációs alap megerősíti a közös
migrációs politikát, a tagállami igényekkel
összhangban álló bevándorlási politikát hatá-
roz meg, támogatja a harmadik országból
származó bevándorlók integrációját, és hoz-
zájárul a szabálytalan migráció elleni fellépés-
hez. 

Az Európai Parlament kérésére az alap forrásai
annak elősegítésére is felhasználhatók, hogy a tagál-
lamok igazságosabban osszák el egymás között a me-
nekültek és menedékkérők ellátásának feladatát – áll
az Európai Parlament Budapesti Kapcsolattartó Iro-
dájának közleményében.
Az integrált határigazgatási alap

Hétéves költségvetése 6,24 milliárd euró, az unió
külső határainak megerősítését segíti, és közben biz-
tosítja az alapvető jogok tiszteletben tartását. Az alap
a közös, harmonizált vízumpolitikához is hozzájárul,
és védelmet nyújt az Európába érkező rászorultak, el-
sősorban egyedül utazó gyerekek számára. 

Tanja Fajon (S&D, Szlovénia) jelentéstevő szerint
„további forrásokra volt szükség ahhoz, hogy a szoli-
daritás váljon az európai migrációs és menekültpoli-
tika vezérelvévé. A döntésnek köszönhetően az unió
nemcsak a határok megerősítésére költ, hanem a mig-
rációs nyomás tagállamok közötti igazságos elosztá-
sára is”. 

Hozzátette: az unió határainak ezentúl hatékonyan,
digitális alapon, emberségesen és biztonságosan kell
működniük. Az új eszközök garantálják, hogy a fej-
lődés ebbe az irányba induljon el. Együtt ismét össz-
hangba hozhatjuk a határigazgatási, vízum- és
menedékpolitikát az emberi jogok terén vállalt köte-
lezettségeinkkel, azaz ezentúl többet költünk az Eu-
rópa partjainál életveszélyben forgók felkutatására és
megmentésére. Ez a befektetés nemcsak az európai
gazdaságnak, hanem az egész társadalomnak a javára
válik majd.

Jóváhagyásuk után a két rendelet megjelenik az Eu-
rópai Unió Hivatalos Lapjában, majd a két jogszabály
visszamenőleges hatállyal, 2021. január elsejével
életbe lép. (mózes)

Megújult menekültügyi, migrációs és integrációs alap
9,88 millárd euró a menekült- és migrációs

politika támogatására

Richard Branson angol milliárdos a Virgin Galatic
nevű űrjárműve fedélzetén elindult a világűr peremére
vasárnap Új-Mexikóból.

A Unity22 hatfős legénységgel szállt fel, a milliár-
doson kívül csak a cég alkalmazottai utaznak a fedél-
zeten, akik a kétórás úton mintegy 90 kilométeres

magasságba jutnak fel, pár percig a súlytalanság álla-
potában lesznek, és megnézhetik a Föld görbületét.

Branson kereskedelmi űrutazási szolgáltatást akar
indítani. Nagyjából 600-an már be is fizették az elő-
leget a kirándulásra. A menetjegy teljes ára elérheti a
250 ezer fontot. (MTI)

Richard Branson elindult a világűr peremére



Rovarirtás
A CoralImpexKft.felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Marosvásárhelyi Pol-

gármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján
július 14–31. között rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, a város köz- és ma-
gánterületein (a magánházaknál és a tulajdonosi társulásoknál). Rossz idő esetén
az időpont meghosszabbodhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a magánházaknál a cipermetrin és a Bacillus thurin-
giensis, a tulajdonosi társulásoknál pedig a deltametrin, amelyet célzottan a rovarirtásra
fejlesztettek ki. Ezek a szerek az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mér-
gezés szempontjából az Xn és Xi mérgezési csoportba tartoznak. 

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett tár-
saság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterüle-
ten, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.
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