
A nyár eleji esőzéseket követő kánikula
megtette a hatását, szépen kezdenek
virágozni a levendulamezők, így már az
előttünk álló hétvégén programokkal
várják a lila virágok szerelmeseit egy
kis kiruccanásra, kikapcsolódásra és fel-
töltődésre. Ugyanis ilyenkor nemcsak a
virág látványával telik be az ember,
hanem a maga vágta friss csokor illatá-
val, illetve a virágokból készült illóolaj,
szörp vagy éppen levendulavíz kelleme-
sen hűsítő és nyugtató hatásával is.

Kenden immár negyedszer szerveznek le-
vendulafesztivált a hét végén, miután 2017-ben
már egy Szedd magad! program keretében mu-
tatkoztak be az érdeklődőknek – mondta el la-
punknak Rózsa Csaba, a Lavenderland Feszt
szervezője. Rögtön pontosított is: nem is ki-
mondottan levendulafesztiválról van szó,
hanem inkább levendulás programmal is színe-
sített kulturális rendezvényről, amelyet a család
szervez meg minden nyáron a saját birtokukon. 

„Aki járt már nálunk, az tudja, hogy ezek a
napok nem csak a levenduláról szólnak, hisz
számos más programmal is készülünk, hogy
szülő és gyerek egyaránt jól érezhesse magát.

Az idei programsorozatot a körülményekhez
képest színesre tervezték. Lesznek koncertek
gyerekek és felnőttek számára, bábelőadás, sok-
sok gyerekfoglalkozás, kézművesség és kézmű-
vesvásár. Az esti sörözéshez a hangulatot DJ
szolgáltatja majd – ismerteti nagyvonalakban a
tudnivalókat a szervező. A részletek azonban
ennél többet elárulnak. A rendezvény szomba-
ton és vasárnap reggel 9 után nyílik: a gyerekek
mindkét délelőtt a Balavásárért Egyesület új já-
tékainak örülhetnek, amelyet a BAISZ ifjúsági
szervezet visz ki, vasárnap a marosvásárhelyi
Creactivity személyiségfejlesztő központ is

Megnyitották a
transzfogarasi utat
Június 28-ától megnyithatták a  Bâlea-
vízesés és a Bâlea-tó közötti szakaszt
minden típusú jármű számára. A tu-
ristaforgalom éjszaka nem, csupán
reggel 7 órától 21 óráig engedélyezett. 
____________2.
A gazdák kezében
van a lehetőség
Többállomásos tájékoztató körutat in-
dított a megyében a Romániai Magyar
Gazdák Egyesülete (RMGE) Maros
szervezete, aminek keretében a ha-
marosan kiírásra kerülő hazai pályá-
zati lehetőségeket ismertetik a
megyebeli gazdákkal.
____________4.
A cukorbeteg
gyerekek
és családjuk hangja
A napokban ünnepelte fennállásának
15. évfordulóját a Maros Megyei Cu-
korbeteg Gyerekek és Fiatalok Egye-
sülete. A 15 évnek része volt az
állandó harc a mindenkori egészség-
ügyi rendszer hiányosságaival, de
ezalatt nagyon sok családnak segítet-
tek elindulni azon az úton, ami a cu-
korbetegséggel való együttéléssel jár. 
____________5.
Lehetőség
a tartalmas
vakációzásra
A nyári vakáció a gyereknek pihenés,
de a szülőnek sok esetben gondot je-
lent, hogy miként oldja meg a felügye-
letét úgy, hogy csemetéje ne
unatkozzon, vagy ne a képernyőt
bújja, hanem tartalmas kikapcsolódás-
ban legyen része. Erre kínálkozik ki-
váló megoldásnak a tábor, és úgy
tűnik, hogy az ottalvós táborok mellett
Maros megyében is egyre gazdagabb
a kínálat a napközis foglalkozások
terén, ahol reggeltől délutánig bizto-
sítva van a gyerek felügyelete.
____________6.(Folytatás a 2. oldalon)
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„Művelt” Románia
Mindenki emlékszik, hogy első mandátumát az államelnök nagy-

részt a Művelt Románia című projekttel nyerte meg. Azt ígérte, hogy
megreformálja az oktatási rendszert. Felhívta a figyelmet, hogy a
Szociáldemokrata Párt (PSD) többéves kormányzása után Románia
az Európai Unió országai közül első a szegénységben és utolsó a ki-
szolgáltatott helyzetű személyek védelmében. Kijelentette: a PSD-
kormány elhanyagolta a beruházásokat, a közlekedési
infrastruktúrába sem, az iskolákba és a kórházakba nem fektetett be,
a jövedelemnövekedés nagy része az importra ment el, illetve elvitték
a kamatok és a rekordméretű infláció. 

Az első mandátum lejárt, a reform – szokás szerint – elmaradt. A
második mandátum kampányában újra felhangzott az említett szlo-
gen. A választásokat követően egy ideig újra csend volt, majd 2021
elején az elnök azt mondta, sikerült azonosítani az oktatás azon te-
rületeit, ahol európai alapokból pótolhatók a hiányzó pénzösszegek.
Szerinte az oktatás jelentős mértékben támogatható az országos
helyreállítási tervből. Ezek közé sorolta az iskolák felszereltségének
javítását és a digitalizálást. Azt mondta, már hosszú évek óta nem
fordítottak pénzt az intézmények felszerelésére, pedig a román okta-
tás modernizálása alapvető fontosságú. Kifejtette: lehetőség lesz
zöldiskolák építésére, ahol alternatív energiát termelnek, és betartják
az anyagok körforgását, ez pedig mind a Művelt Románia program
kiteljesedéséhez vezet. A 2021-es költségvetés közvitára bocsátott

(Folytatás a 3. oldalon)

Virágillatú fesztivál

Várnak a levendulamezők

A levendulagyűjtés mindig kellemes élmény – erre várnak mindenkit a hét végén Kenden és Szentbenedeken Fotó: Gligor Róbert László (archív)
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Június 28-ától megnyithatták a  Bâlea-vízesés és
a Bâlea-tó közötti szakaszt minden típusú jármű
számára. A turistaforgalom éjszaka nem, csupán
reggel 7 órától 21 óráig engedélyezett. A múlt
héten az Országos Közútkezelő Hatóság és a re-
gionális igazgatóság vezetősége is még szkepti-
kus volt a magashegyi út július elsejei
megnyitását illetően, de a hétvégi magas hőmér-
sékleti értékek kedvezően segítették az addig ne-
hézkesen zajló hóeltakarítást.

Múlt héten még arról nyilatkozott a közútkezelő hatóság,
hogy bizonytalan a július elsejei nyitás, annak ellenére,
hogy az eddigi években sikerült megnyitni a Fogarasi-ha-
vasokon átvezető magashegyi utat. Idén a csapadékos idő-
járás miatt az előző évekhez képest magasabb lett a jeges

hóréteg, és nem tudott időben megolvadni. A jelek szerint
a hőmérsékleti értékek megemelkedésével sikerült járha-
tóvá tenni a Bâlea-vízesés és a Piscul Negru közötti útsza-
kaszt, így azok, akik a Déli-Kárpátokat átszelő magashegyi
átkelő vonzó tájaira szeretnének kirándulni, immár megte-
hetik. Múlt héten még a Bâlea-tó körül is 2-3 méteres volt
a hóréteg vastagsága, a felvételeken a szuvenírárusító
bódék és közétkeztetési egységek épületeinek is csupán a
tetőzete látszott, az épületeket teljes magasságukban beta-
karta a hó, a magánparkolók is még használhatatlanok vol-
tak. Jelenleg a helyzet ott is megváltozott, a parkolókat még
hótakaró fedi ugyan, de remélhetőleg ez is napokon belül
elolvad. 

A hóeltakarítás mellett az útügyisek, a megrongálódott
szakaszokon aszfaltréteget terítettek le, kátyúztak, kidön-
tött, megrongálódott korlátokat javítottak meg, vagy kicse-
rélték őket – tájékoztatott az országos közútkezelő hatóság
karbantartásáért felelős igazgatója, Florea Dascălu.

Ma TIHAMÉR
és ANNAMÁRIA, 
holnap OTTÓ napja.
OTTÓ: több germán név be-
céző alakjából önállósult. 

Száznál többen hiányoztak
Június 29-én, kedden a szaknak megfelelő kötelező tan-
tárgyból, 30-án, szerdán a választott tantárgyból bizonyít-
hatták tudásukat az érettségizők. A keddi vizsgán a
beiratkozott 3155 Maros megyei diák közül 3041-en vettek
részt, 144-en hiányoztak. Szerdán a beiratkozott 3172
érettségiző közül 3050-en vettek részt a megmérettetésen,
122 diák távolmaradt. Csalási kísérlet miatt kedden egy,
szerdán két diákot zártak ki a vizsgáról – tájékoztatott Iri-
mie Matei Camelia, a megyei tanfelügyelőség szóvivője.

Évadzáró szimfonikus hangverseny
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia július elsején, csü-
törtökön (ma) a 19 órakor kezdődő rendkívüli szimfonikus
hangversennyel zárja az idei évadot a Kultúrpalota nagy-
termében. A filharmónia szimfonikus zenekarát Pablo Bog-
giano argentin karmester vezényli. Műsoron: Piazzola-,
Gilardo Gilardi-, José Pablo Moncayo- és Jesús Arturo
Márquez-művek. 

Gabi és a repülő nagypapa
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház július
3-án, szombaton 18 órától mutatja be a Gabi és a repülő
nagypapa című bábelőadást, ami a premiert követően jú-
lius 4-én, vasárnap délelőtt 11 órától lesz újra látható. Szín-
padra írta Gimesi Dóra. Szereplők: Halmágyi Éva, Puskás
Győző, Szabó Dániel, Gönczy Katalin. Zeneszerző: Mo-
nori András, tervező: Mátravölgyi Ákos. Rendező: Vi-
dovszky György. Az előadás létrejöttét a Bethlen Gábor
Alap támogatta. A helyek száma korlátozott, ezért telefo-
nos foglalás szükséges a 0740-566-454 mobilszámon na-
ponta 9–13 óra között. Belépés kizárólag maszkkal, a
bejáratnál történő érintésmentes testhőmérés és kézfer-
tőtlenítés után. 6 év alatti gyerekeknek a maszk viselése
nem kötelező.

Vendégelőadók a dzsesszklubban
Július 1-jén 22 órától Sárik Péter Trió & Falusi Mariann le-
mezbemutató koncertet tart a Sörház utcai dzsesszklub-
ban, Jazzkívánságműsor magyarul 2. címmel. A Fonogram
díjas sikersorozat keretében közönségkérésre olyan ma-
gyar slágerek dzsesszfeldolgozásai hallgathatók, mint az
Olyan ő, Vigyél el, Nagy utazás, Várj, míg felkel majd a
nap. A koncerten a hamarosan megjelenő új CD dalai mel-
lett az előző műsorából is válogat a csapat – tájékoztatott
Demeter József (Döme). 

Heti két nap lesz nyitva
az ócskapiac

A július 1-jén hatályba lépő lazító intézkedések eredmé-
nyeként újranyithatnak a vásárok és ócskapiacok. Így jú-
lius 4-től – több mint 1 év kihagyás után – a
marosvásárhelyi ócskapiac újra megnyitja kapuit a Lovas-
ság (Călăraşilor) utca 107. szám alatt (a volt kaszárnya
udvara). Újdonság, hogy az ócskapiac mostantól, heti két
nap, kedden és vasárnap, 7.30 és 15.00 óra között is
nyitva tart majd.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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A Nap kel 

5 óra 33 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 19 perckor. 
Az év 182. napja, 
hátravan 183 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. június 30.

1 EUR 4,9267
1 USD 4,1425

100 HUF 1,4008
1 g ARANY 234,1742

IDŐJÁRÁS
Záporeső várható
Hőmérséklet:

max. 31 0C
min. 15 0C

Megyei hírek

Szer Pálosy Piroska

Tündérkert Erdélyben
A Hagyományok Háza, az Erdélyi Hagyományok Háza, a
Maros Művészegyüttes és a Spectrum Színház közös
szervezésében mutatják be július 2-án, pénteken este 8
órától a marosvásárhelyi várban, július 3-án, szombaton
este 7 órától pedig a mikházi Csűrszínházban a Tündér-
kert Erdélyben című hagyományőrző előadást. A falu-visz-
szateremtés gondolatát sugalló Tündérkert-program, a

Maros Művészegyüttes és a Boróka gyermek-néptánc-
együttes a népzene, népdalok és néptánc erejével győzi
meg a nagyérdeműt, hogy van értelme ezeket az önazo-
nosságot megőrző törekvéseket támogatni. Az előadás-
ban fellépő Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar
Szovátáról, a Kovács Gyula és Szarvas József ötletgaz-
dákról készült filmrészletek, Berecz András mesemondó,
valamint a Pál István „Szalonna” és bandája által szolgál-
tatott zenés és mesés gondolat mind megannyi üzenet a
kulturális megmaradás jegyében. A belépő 15 lej, helyfog-
lalás: 0744-301-875, jegyvásárlás a helyszínen.

RENDEZVÉNY

A közúti forgalom napközben engedélyezett 
Megnyitották a transzfogarasi utat
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra 
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647

Az 55 év fölötti nyugdíjasok figyelmébe!
A Helyi Közszállítási Rt. felhívja az 55 év fölötti nyugdíjasok figyelmét, hogy a kártya tí-

pusú ingyenes bérletek 2021. október 31-ig érvényesek maradnak. 
A vezetőség

szervez gyermekfoglalkozásokat kora délutánig, ezt köve-
tően kulturális és szórakoztató programok kezdődnek,
mindkét nap lesznek bábelőadások, gyerekkoncertek (szom-
baton Bertóti Johnna, vasárnap a Mozikácska), állatsimo-
gató, majd a Székely Sasok dobjátéka pörgeti fel a
hangulatot a késő délutáni és esti koncertekre: szombaton a
Road of Life és a Titán lép fel, vasárnap a Bobfolknak és a
Cseh Tamás-emlékkoncertnek lehet tapsolni. Természetesen
egész nap szabad a Szedd magad program is, ki-ki tetszés
szerint vág és állít össze magának virágcsokrot a mezőn,
amelyért 7 lejt kell majd fizetni.

A rendezvényre nemcsak a két napon lehet belépni (fel-
nőtteknek 15 lej, a 12 éven aluli gyerekeknek ingyenes),
hanem már előtte ki lehet költözni a kendi farmra, ahol in-
gyenes sátorozásra is lehetőség lesz biztonságos területen,
de előtte be kell jelentkezni. A fesztivál területén mobil
mosdók és fertőtlenítőpontok is lesznek, hogy biztonságo-
san élvezhessük a hangulatot.

Ugyanezen a hétvégén Nyárádszentbenedeken is várják
a látogatókat az Erika levendulafarmra, ugyanis a napsütés
hatására „szépen beindult a lilulás”, így már szüretelhető
lesz a virág, egy-két órát itt is kellemesen el lehet tölteni –
mondják a szervezők.

Várnak a levendulamezők
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: CNAIE



tervezete szerint az oktatási minisztérium idén 31 milli-
árd 120 millió lejt kap az államkasszából, amelyhez hoz-
záadódik a 30 milliárd 900 millió lej értékű
kötelezettségvállalási hitel. 

Az Eurostat minapi felmérése szerint 2020-ban az Eu-
rópai Unióban Romániában van a legkevesebb felsőfokú
végzettségű polgár, a fiataloknak csupán a 25 százaléka
szerzett egyetemi oklevelet. Ez az arány az unióban 41%.

Az is köztudott, hogy az EU-tagországok célul tűzték
ki, hogy 2030-ra a felsőfokú végzettséggel rendelkező fi-
atalok arányát 45 százalékra növelik. Közülük 11 ország
– Belgium, Dánia, Írország, Spanyolország, Franciaor-
szág, Ciprus, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Szlovénia
és Svédország – máris teljesítette, sőt jóval túlszárnyalta
ezt a célt. 

A másik oldalon található Románia 25 százalékkal,
Olaszország 29%-kal, Magyarország 31%-kal, Bulgária
és Csehország 33%-kal. Uniós szinten Romániában él a
legtöbb „funkcionális” analfabéta, itt hagyják el a leg-
többen idő előtt az iskolát, itt van a legtöbb kiskorú
leányanya, és a miénk az unió egyik legszegényebb or-
szága.

Ez tehát a „művelt” Románia.

36 érettségizőt kizártak csalási
kísérlet miatt

Harminchat érettségizőt zártak ki csalási kísérlet
miatt a szaknak megfelelő választott tantárgyból tar-
tott írásbeli vizsgáról – tájékoztatott szerdán az ok-
tatási minisztérium. A szaktárca közleménye szerint
az idei érettségi harmadik írásbeli vizsgájára
125.686-an iratkoztak fel, és 120.704-en jelentek
meg a tudásfelmérőn, ami 96 százalékos részvételi
arányt jelent. 36 vizsgázót csalási kísérlet miatt ki-
zártak, ők a következő két érettségi vizsgán nem ve-
hetnek részt. Csütörtökön anyanyelvből mérik fel a
végzősök tudását. A sikeres vizsga feltétele a 6-os
átlag, valamint a legalább 5-ös jegy megszerzése
minden vizsgatárgyból. (Agerpres)

Büntetik a gyűlöletre,
diszkriminációra való felbujtást

Elfogadta szerdán a képviselőház plénuma a tör-
vénytervezetet, amely 6 hónaptól 3 évig terjedő sza-
badságvesztéssel vagy pénzbírsággal bünteti az
erőszakra, gyűlöletre vagy diszkriminációra való fel-
bujtást bizonyos társadalmi kategóriákba tartozó
személy vagy személyek ellen. A büntető törvény-
könyvet módosító tervezetet 293 igen szavazattal,
döntő házként fogadta el az alsóház. (Agerpres)

Árvízriadó a Maroson 
Másodfokú (narancssárga) árvízriadót adott ki szer-
dán az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási In-
tézet (INHGA) Erdély, Moldva és Máramaros több
folyójára. A figyelmeztetés csütörtök délutánig érvé-
nyes. A prognózis szerint július elsején 14 óráig nagy
hozamú víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfo-
lyásokon, nő a folyóvizek szintje, villámárvizek ala-
kulhatnak ki, a vízállás meghaladhatja a készültségi
szintet a Maros vízgyűjtő területén is. (Agerpres)

Félszáz bevándorló
egy hűtőkamionban 

Az Arad megyei határrendészek 50 afrikai és ázsiai
származású személyt tartóztattak fel szerda reggel
a román–magyar határvonalon. A migránsok egy
nyergesvontató pótkocsijának hűtött rakterében el-
rejtőzve, illegálisan próbáltak a schengeni övezetbe
jutni a nagylaki határátkelőn keresztül. A Romániá-
ban bejegyzett nyergesvontatót román állampolgár
vezette, és az úti okmányok szerint lócsontot szállí-
tott volna egy olaszországi vállalatnak. Az ügyben
vizsgálat indult, tájékoztatott a határrendőrség.
(Agerpres)

Egy romániai férfi megerőszakolt
egy nőt Budapesten

A vádhatóság kezdeményezésére a bíróság letar-
tóztatásba helyezte azt a román állampolgárságú
férfit, aki megerőszakolt egy nőt a XII. kerületi Krisz-
tina körút környékén – közölte a Fővárosi Főügyész-
ség szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a férfi
június 18-án éjszaka egy hazafelé sétáló nőt táma-
dott meg. A férfi követte a nőt, beszélgetni próbált
vele, majd amikor egy lépcsőházhoz értek, megtá-
madta. A férfi a nő derekát megragadva a földre rán-
totta, leszorította és fojtogatni kezdte, majd
megerőszakolta. A sértett ellenállt, kiabált, ami meg-
zavarta a gyanúsítottat, ezért abbahagyta a nő bán-
talmazását és elmenekült. A sértettnek az egyik ujja
eltört – tették hozzá. A férfit a rendőrök rövid időn
belül elfogták, majd szexuális erőszak bűntette miatt
gyanúsítottként kihallgatták.

Ország – világ

„Művelt” Románia
(Folytatás az 1. oldalról)

Digitális Covid-igazolvány
A kormány kedd esti ülésén jóváhagyta a 2021. jú-
lius elsejétől az unión belüli utazáshoz szükséges
EU-s digitális Covid-igazolvány kiadásának jogi ke-
reteit szabályozó sürgősségi rendelet tervezetét –
jelentette be Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter.

A miniszter szerint a beoltott személyeknek kiállított iga-
zolvány érvényességi ideje 2022. június 30-a, az antigéngyors-
teszt alapján kiállított igazolvány 24 óráig, a RT-PCR teszt
alapján kiállított igazolvány pedig 72 óráig érvényes. A beteg-
ségen átesettek esetében a CoronaForms platformon rögzített
első pozitív SARS-CoV-2 teszteredménytől számított 180
napig érvényes az igazolvány.

Elmondta, az igazolványokat digitális formátumban állítják
ki, de azon személyeknek, akiknek nincs hozzáférésük a digi-
tális dokumentumhoz, a polgármesteri hivatalok, lakosság-
nyilvántartási irodák és közegészségügyi igazgatóságok
segítséget nyújthatnak, hogy az igazolványt papírra nyomtatva
megkapják.

Az egészségügyi tárca ennek kapcsán közleményben rámu-
tat, hogy a beoltott, illetve a felgyógyult személyeknek a fel-

használás időpontja előtt legalább 5 munkanappal kell kérniük
a platformon az igazolás kiállítását, a tesztelés alapján kiállí-
tandó igazolvány esetében pedig a kérelmet a teszt elvégzése
után, de legalább 12 órával (az antigéngyorsteszt esetében)
vagy 48 órával (az RT-PCR teszt esetében) a tanúsítvány fel-
használásának időpontja előtt kell regisztrálni a platformon.

A miniszter rámutatott, hogy az igazolvány belföldi felhasz-
nálása egyelőre még nem szabályozott, de ha a szakmai szö-
vetségek vagy gazdasági szereplők részéről érkezik erre
vonatkozó igény, tárgyalni fognak róla.

Bár az unión belüli utazások megkönnyítésére fejlesztették
ki, belföldön is fel lehetne majd használni az EU-s digitális
Covid-igazolványokat, például a koncerteken való részvétel-
kor, vélte Florin Cîţu kormányfő. 

„Július elsejétől a szállodák maximális kapacitáson működ-
hetnek, és sok esetben nem szükséges a beoltottság tanúsítása.
Olyan helyeken azonban, ahol erre szükség van, például kon-
certeken, lehet, hogy ez a variáns egyszerűbb (az EU-s digitá-
lis Covid-igazolvány bemutatása – szerk. megj.)” – fejtette ki
Cîţu a Digi 24 kedd esti műsorában. (Agerpres)

Az ideiglenes iskolaigazgatókat
az oktatási intézmény vezetőtanácsa nevezi ki

Döntő házként megszavazta a szenátus szerdán azt
a törvénytervezetet, amely előírja, hogy abban az
esetben, ha egy iskolaigazgatói állást nem töltenek
be versenyvizsga útján, akkor az ideiglenes iskola-
igazgatót az illető iskola vezetőtanácsa nevezi ki,
nem pedig a tanfelügyelőség. 

A tanügyi törvényt módosító javaslatot az USR PLUS, az
RMDSZ és a PSD törvényhozóinak egy csoportja terjesztette
be. A képviselőház múlt héten hagyta jóvá a tervezetet, amely
most a felsőházban 75 támogató szavazatot kapott, 37-en el-
lene szavaztak, 10-en tartózkodtak. Támogatták az USR
PLUS, az RMDSZ és a PSD szenátorai, az AUR tartózkodott,
a PNL ellenezte. 

A projekt értelmében az igazgatói vagy igazgatóhelyettesi
állás megüresedése esetén egy ügyvivő igazgató veszi át a
tisztséget a versenyvizsga megszervezéséig, de ez nem terjed-

het tovább a tanév végénél. Az ügyvivő igazgatót az iskola ve-
zetőtanácsa nevezi ki. Azokban az oktatási intézményekben,
ahol az oktatás teljes egészében egy nemzeti kisebbség nyel-
vén zajlik, az igazgatónak beszélnie kell az illető kisebbség
nyelvét. Amennyiben az iskola csak egy részében folyik ki-
sebbségi anyanyelvi oktatás, a tervezet szerint az igazgatók
közül az egyiknek kell tudnia az illető kisebbség nyelvén.

Ezekben az esetekben az igazgató kinevezéséhez konzul-
tálni kell azzal a szervezettel, amely az illető kisebbséget kép-
viseli a román parlamentben. Ha az illető kisebbségnek nincs
parlamenti képviselete, akkor a kisebbségek parlamenti cso-
portjával kell konzultálni a kérdésben. A teológiai profilú ok-
tatási intézmények esetén az illető egyház képviselőivel is
konzultálni kell. A kinevezéshez a tanácskozás nyomán szü-
letett írásos jóváhagyás szükséges – áll a jogszabályban.
(Agerpres)
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Az EB igent mond az állatok jogaira és nemet mond
a kisebbségi jogokra

Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív
Uniójának (FUEN) elnöke méltatlannak, diszkrimi-
natívnak és cinikusnak tartja, hogy az Európai Bi-
zottság (EB) igent mond az állatok jogaira, de
megtagadja a jogalkotást az őshonos nemzeti ki-
sebbségek ügyében.

Vincze Loránt európai parlamenti (EP-) képviselő, FUEN-
elnök állásfoglalását szerdán közölte a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség (RMDSZ) hírlevele.

Az RMDSZ jelöltjeként megválasztott EP-képviselő az eu-
rópai polgári kezdeményezések jelentéstevőjeként üdvözölte,
hogy az EB végre kedvezően döntött egy polgárokról érkező
javaslatról. Az EB ugyanis szerdán bejelentette, hogy 2023-ig
jogszabályt javasol a tenyészállatok ketrecben tartásának fo-
kozatos megszüntetéséről, majd betiltásáról. Az End the Cage
Age című kezdeményezés, amelynek aláírásgyűjtése 2018
szeptemberében kezdődött, a hatodik sikeres polgári kezde-
ményezés volt, és az első, amelynek esetében az EB jogalko-
tást indít.

„Elkeserítőnek tartom ugyanakkor, hogy a bizottság jogal-
kotást indít az állatok jogainak védelmében, de a Minority

SafePack kezdeményezés esetében ezt megtagadta. A bizott-
ság két döntését egymás mellé helyezve minden jó szándékú
ember számára adott a következtetés: a bizottság igent mond
az állatok jogaira és nemet a kisebbségi jogokra. A bizottság
mai döntése alapján az őshonos nemzeti közösségek ügyében
született határozat nem csupán jogilag és szakmailag hibás, de
méltatlan, diszkriminatív és rendkívül cinikus is” – idézte
Vincze Loránt állásfoglalását az RMDSZ hírlevele.

Az RMDSZ kezdeményezésére és a FUEN koordinálásával
indított Minority SafePack kisebbségvédelmi polgári kezde-
ményezés ötvenmillió, kisebbségben élő uniós polgár jogairól
szól, de az EB azt nem tartotta eléggé fontos ügynek. Vincze
Loránt emlékeztetett: miután az Európai Bizottság idén janu-
árban úgy döntött, hogy nem kezdeményez jogalkotást a Mi-
nority SafePack javaslatai alapján, a kezdeményezők az
Európai Unió Törvényszékéhez fordultak, a bizottsági döntés
semmissé nyilvánítását kérve.

Az EB asztalára hamarosan újabb kisebbségi témájú kez-
deményezés kerülhet, hiszen az aláírások hitelesítését köve-
tően a nemzeti régiók támogatásáért indított
kezdeményezéssel is foglalkozniuk kell.



Többállomásos tájékoztató
körutat indított a megyében
a Romániai Magyar Gazdák
Egyesülete (RMGE) Maros
szervezete, aminek kereté-
ben a hamarosan kiírásra ke-
rülő hazai pályázati
lehetőségeket ismertetik a
megyebeli gazdákkal.

A körút első állomása pénteken
volt Jobbágyfalván, ahová a szer-
vezet a vidéki beruházások kifize-
tési ügynöksége (AFIR) megyei
igazgatóját, Daniela Teodora Lu-
peit és helyettesét, Antal Lehelt
hívta el, hogy az országos vidék-
fejlesztési program (PNDR) kere-
tében várható legújabb
pályázatokat ismertessék a gazdák-
kal. A 6.1. intézkedés már ismerős
a gazdák körében, ez a fiatal far-
merek indulását támogatja, akik
egy már meglévő gazdaságot vesz-
nek át valakitől és visznek tovább,
itt a pályázók legtöbb 70 ezer euró
támogatást kaphatnak. 

A kisgazdák támogatására (6.3.
intézkedés) 87 millió eurót szán a
kormány, amelyből minden pá-
lyázó 15 ezer euróhoz juthat, amit
két részletben kap meg, az első
részlet egy adott hányadát beruhá-
zásra, fejlesztésre kell fordítania,
míg a második évben a termékei-
nek legalább felét egy mezőgazda-
sági társulás révén kell
értékesítenie. A 6.2. intézkedés a
vidéki, nem mezőgazdasági 
vállalkozások beindítását támo-
gatja, a lehívható legtöbb 70 ezer
euróból szolgáltatást, termelést kell

folytatni. Ebben a kiírásban a pan-
ziók, agroturisztikai egységek nem
kerülnek helyzetbe, de a kempin-
gek, bungalók igen. Hasonló a 6.4.
intézkedés, amely amellett, hogy
az ugyanilyen, de már működő te-
vékenységeket támogatja, nagyobb
összeget, akár 200 ezer eurót is fo-
lyósít, amelyhez a pályázó önrész-
szel is hozzá kell járuljon. Szó esett
a 4.1. intézkedésről is, amely a
gazdák nagyobb beruházásait tá-
mogatja (350.000-1.500.00 euró) a
mezőgazdasági szektorban egy
legkevesebb 10 százalékos önrész-
szel.

Jelenleg a pályázati útmutatók
még csak a közvita fázisában van-
nak, véglegesítésüket követően
nyílik meg a pályázati időszak.

Élni kell a lehetőséggel
A körút célja, hogy felhívják a

környezetükben élő gazdák figyel-
mét a közeljövőben kiírásra kerülő
pályázatokra, amelyek egyfelől az
eddigieknél elérhetőbbek, másfelől
pedig éppen a kisgazdák támogatá-
sát célozzák – mondta el lapunk-
nak az RMGE Maros szervezet
elnöke, Fazakas Miklós. Az infor-
mációkat megpróbálják időben el-
juttatni a gazdákhoz, mert lehet,
hogy már a következő hónapban
kiírják a pályázatokat, és fontos,
hogy ne akkor szaladgáljanak, kap-
kodjanak az emberek, hanem idő-
ben fel tudjanak rá készülni.
Érdemes a kiírásokat többször is
végigolvasni, szakemberek taná-
csát kikérni, a feltételekhez iga-
zodni. Ehhez a szervezet kellő
tapasztalattal rendelkező pályázati
szakembereket (Szilágyi Nándor,

Sima Ferenc) is biztosít. Fontos,
hogy a pályázatíró olyan üzleti ter-
vet állítson össze, amely nemcsak
nyertes lesz, de a gazda meg is
tudja valósítani.

A 6.2. intézkedés a vidéki, me-
zőgazdasághoz kapcsolódó, de
nem mezőgazdasági tevékenysége-
ket támogatja, abban segíti a pályá-
zókat, hogy gazdaságuk több lábon
álljon. A vidéki kisméretű és csa-
ládi gazdaságok számára a 6.3. in-
tézkedés a legelérhetőbb, és az
RMGE Maros keményen lobbizott
is az országos gazdaszervezetek-
nél, hogy ilyen kiírás is megjelen-
jen, hiszen a Székelyföldre a
kisgazdaságok jellemzőek. Érde-
mes ezekre a kiírásokra felkészülni
és pályázni, hiszen szép keretösz-
szegek lesznek most, és egyhamar
nem várható más kiírás. Ezért aki
fejleszteni szeretné gazdaságát,
annak most érdemes belevágni,
mert elég megfelelők a pályázati
feltételek – mondta el az elnök.
Házhoz viszik az információt

Az RMGE Maros hat térségi
találkozón szeretné lefedni a
megye magyarlakta területeit, a
következő egy-másfél hónapos
időszakban Gernyeszegen, Héder-
fáján, Mezőbándon, Erdőszent-
györgyön tartanak tájékoztatót,
míg a Marosvásárhely közeli köz-
ségek gazdáit valószínűleg a me-
gyeközpontban levő székházban
informálják. A cél, hogy a gazdák
lakhelyéhez minél közelebb mutas-
sák be a lehetőséget, nem egyetlen
ponton, ahol sok ember lesz egy
helyen. Kimennek vidére olyan
gazdákkal találkozni, akik komo-

lyan gondolják,
hogy beruháznának
a gazdaságukba, és
akik első kézből is-
merhetik meg a fel-
tételeket és a
lehetőségeket. A kör-
utat a megyei AFIR
is a lehető legna-
gyobb jóindulattal és
odaadással támo-
gatja, ennél hatéko-
nyabban már nem is
tudnák eljuttatni az
információkat a cél-
csoportokhoz.Hat vidéki találkozó lesz Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László
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Pályázati lehetőségekről tájékoztat az RMGE 
A gazdák kezében van a lehetőség

Florin Cîţu miniszterelnök,
Sorin Cîmpeanu oktatási mi-
niszter, Ligia Deca elnöki ta-
nácsos és Borbély László
államtanácsos részvételével,
közintézmények és nagyválla-
latok képviselőivel együtt ke-
rült sor a Professional Dual
Summit konferenciára, ame-
lyet a kormány főtitkárságán
belül működő Fenntartható
Fejlődés Főosztály szervezett.
A megbeszélés témája a duá-
lis oktatás volt, és az, hogy ez
a rendszer hogyan jelenthet
megoldást a jól képzett mun-
kaerő hiányára. 

„A nagyvállalatok képviselői azt
mondták, hogy munkaügyi problé-
máikat úgy oldották meg, hogy kü-
lönböző középiskolák bizonyos
osztályaiba duális oktatást vezettek
be. Most az a kérdés, hogyan ter-
jesszük ki ezt a módszert az egész
országra. Alapvetően ez a rendszer
az egyetlen, amelyben nem munka-
nélküliek kerülnek ki az iskolából.
A nemzeti helyreállítási és rugal-
massági terv (PNRR) révén 400
millió eurót biztosítottunk a szak-
képzésre és a duális oktatásra. Re-
mélem, hogy a megbeszélés során
találunk egy olyan megoldást, ame-
lyet gyorsan végre lehet hajtani,
mivel nagy szükség van jól képzett
munkaerőre” – mondta Florin Cîţu.

Sorin Cîmpeanu oktatási minisz-
ter kijelentette: támogatja a duális
rendszerű szakoktatást.

„Mindig is azt állítottam, hogy a

duális oktatás a legjobb módszer a
szakképzés megszervezésére. A
nemzeti helyreállítási tervben sze-
replő jelentős összegeket intelligen-
sen és hatékonyan kell felhasználni.
A duális oktatás megerősítéséhez
mentalitásváltásra van szükség. Ez
akkor valósul meg, ha változatos
megoldásokat kínálunk: a duális ok-
tatásban részesülő fiataloknak lehe-
tőséget kell biztosítani arra, hogy
egyetemi szinten folytassák tanul-
mányaikat” – mondta az oktatási
miniszter.

Az esemény házigazdája, Bor-
bély László felvázolta, hogy az ál-
tala koordinált főosztály hogyan
vesz részt a továbbiakban a duális
oktatás támogatásában, amely Ro-
mánia fenntartható fejlődésének
fontos eszköze.

„Országszerte alig több mint 230
iskolában van duális, 779-ben pedig
szakoktatás. A jól képzett munkaerő
hiányzik a munkaerőpiacon. Az ál-
talam koordinált főosztálynak kata-
lizátor szerepe van, és bízom benne,
hogy tevékenységünk révén képe-
sek leszünk jó irányba terelni a dol-
gokat ezen a – Románia
fenntartható fejlődése szempontjá-
ból nagyon fontos – területen” –
nyilatkozta Borbély László.

A különféle rugalmas képzési
megoldások hiányában a felszóla-
lók nagy része megállapította: az
egyik legnagyobb probléma az,
hogy a diákok és a szülők vonakod-
nak az ilyen jellegű oktatástól.

Fenntartható fejlődés
Duális oktatás – 

megoldás a munkaerőhiányra 

Belefeledkezve a focibajnokságba – most
az európai elsőbbség a tét –, szinte észre sem
vesszük, hogy már elmúlt az éjfél, és a bíró
hosszabbításra utasítja a csapatokat, ame-
lyek erejük végét járják. Így tűnik.

De nem, még mindig van annyi kakaó
bennük, hogy kibírják a kétszer tizenöt per-
cet, és még a tizenegyesrúgásokhoz is ké-
szülnek. Ilyenkor remeg a levegő (az ideális:
„Szó bennszakad,/ hang fennakad,/ Lehellet
megszegik.”), a család nem néző, enyhén za-
jongó tagjait csendre intjük, a nem szimpa-
tikus csapat rugdosóit arra biztatjuk, hogy
baltázzák el a lövést. Persze imáink – a ne-
gatív fohászok – nem találnak meghallga-
tásra: a kifejezetten utált, szerintünk
érdemtelenül sztárolt csudacsatár lábában
benne van a mindent eldöntő találat. Aztán
jön a mi emberünk, akiért még inkább izgu-
lunk, nyárfalevelezünk, lelkünk szubjektív
rövidlátását rápazaroljuk, várjuk a sípszót,
Ő nekiszalad... és nem talál. A babonásabbja
ilyenkor azt állítja, büntetésül kaptuk a mel-
létrafálást, mert az ellenfél tizenegyesrúgó-
jának kudarcot, felsülést, szégyenkezést
kívántunk. Az isteni adok-kapok egyenlet.

Sebaj (?!!), jön még kutyára dér. Ámbátor
ebben a pokoli, szokatlan hőségben – éppen
most elhisszük magunkban, hogy tényleg a
földet melegházi hatás éri, a klímafelmele-
gedés tipikus esetével állunk szemközt, mi
vagyunk a palánták, akik sörrel és más, ke-
zünk ügyébe eső hűsítőkkel, üdítőkkel locsol-

juk magunkat, de nem gyökeret és levelet
vagy pláné virágot eresztünk, csak nagyobb
pocakot –, szóval az éjszakára sem enyhülő
hévben kutyánkra nem jön dér, macskánk el-
nyúlik a konyha kövén, azt remélve, hogy va-
lamivel hidegebb van, mint a szobában.
Csalódnia kell.

A mérkőzések még július 11-ig folytatód-
nak, ezt állandóan
eszünkbe vési az M
sportstúdió. Meg
ugyanazok a támoga-
tók támogatják szüne-
tenként a mérkőzést, holott eszünk ágában
sincs elutazni a szaúdi félsziget katarján, és
folyton kijavítjuk a reklámgyártót, hogy az
TiTok, mi lesz a meccs kimenetele, meg sem
lehet jósolni manapság, az eleve gyengének
tartott (papírformájukat azért sem hozó)
csapatok csodákra képesek, a nagy favori-
tokról pedig a kommentátorok az állítják,
hogy igen, ez nem az az összeállítás, túl nagy
árnyékok vetülnek rájuk – a futballtörténe-
lem klasszikusait emlegetik, mint egykor a
marxista szemináriumon folyton a négy
„drasztikust” idézték – ez nem az a banda,
amelyik megnyerte az Európa- vagy a világ-
bajnokságot, a Copa Americát, az össz-
ázsiai viadalt. Ugyanis időközben és a
háttérben kupán vágták a legjobb csatárt, és
a balhátvéd lesérült, felserdült, elkorosodott,
kiállították, két sárga lapja van, sárgaságos,
skárlátos, szóval bepirult stb.

Apropó focitörténelem. Ha a román/ma-
gyar kommentátorokat hallgatod, folyton
mindenféle lábjegyzetekkel kísérik a játéko-
sokat, elmondják az életrajzát, azt, hogy me-
lyik mérkőzésen melyik lábát és mire
használta, milyen színű csuka illik a szeme
színéhez, hányas mezt viselt, hol játszott
embriókorában, hogyan volt nyírva a keresz-

telőjén, hányszor vetélt
anyuka, míg megszülte
világhíres fiacskáját,
mivel foglalkozik civil-
ben a bíró, milyen fele-

kezethez tartozik a pályagondnok és az edző
lánya kivel kavar, na persze, hogy kardnyelő
keresztanyjától tanulta azt az utolérhetetlen
cselt, amellyel 1849-ben sikerült becsapnia
mind a labanc, mind a cári csapatokat.

Persze vannak emberek – köztük barátaim
–, akik az efféle értesülésekért aranyat
adnak, gyűjtik, táblázatokba rendezik, osz-
tályozzák, összefüggéseket fedeznek fel,
amelyek még a futballguruk előtt is homály-
ban maradnak, kiolvassák belőle a múltat és
a jövendőt, amit, mint tudjuk, megszenvedett
már kedvencük. Ők a bogaras, irigylésre
méltó gyűjtők. Csodálatos szenvedély rabjai. 

Számomra azonban fölösleges informá-
ció. Az átlagnézőt, a meccsekre ki nem bal-
lagó embert, de fociélvezőt a játék szépsége,
okossága, irama, célratörő egyszerűsége
vagy komplikált balettja szórakoztatja. (Nem
tartozik tehát a túlkábult, kigyúrt, huliganiz-

mussal is könnyen bekódolható trogloditák
közé, ő nem az, ki az idegen város utcáin is
tombolva, randalírozásával vezeti le fölös
energiáját és kiművelt ostobaságát.) Én
ugyanis egy-egy játékos nevének hallatán is
elegendő látványhoz és információhoz jutok,
legfeljebb a bírói döntésekhez kérek egy-egy
rövid alámondást. Szóval az átlag és rokon-
sága nem jegyzi meg ezeket a sportközvetí-
tők által szétfröccskölt intim adatokat. Más
szavakkal: a kommentátor olykor a meccs
legzavaróbb tényezője.

Na persze, ha egy nemzetközi mérkőzésen
a spanyol tévé vagy rádió kommentátora
mellé kerülnek a mi (általunk érthető nyel-
ven beszélő) tudósítóink, a pergő szóáradat-
tól, még így átszűrődve is, könnyen fejfájást
kapsz. És azt kérded magadtól, hogyan bír-
ják ezt füllel, emésztőrendszerrel, gyomor-
ral. Egyesek szerint a katalánok ezért
akartak elszakadni Madridtól. Mások szerint
ez ostobaság, ugyanis a katalánok még job-
ban hadarnak, mint a hispányok. 

A kedves olvasót arra kérem, kezelje bi-
zalmasan a fentieket, ugyanis nem szeret-
ném, ha kiderülne rólam, hogy csak a nagy
beharangozott, a média által kiemelten ke-
zelt, reklámozott, szenzációt jósoló mérkőzé-
sek kedvéért telepedem amúgy film- és
híradócentrikus tudattal a tévé elé. Már ami-
kor közvetíthető a Pannónián kívüli területek
számára is. Az idén szerencsénk volt, erdé-
lyiek!

Aktuális téma egyéni tálalásban



Idén tizenöt éve annak, hogy né-
hány kétségbeesett, tanácstalan
szülő létrehozta a Maros Megyei
Cukorbeteg Gyerekek és Fiatalok
Egyesületét, olyan szülők, akiknek
az élete egyik napról a másikra
megváltozott, amikor gyerekeiket
1-es típusú diabétesszel diagnoszti-

zálták. Azóta Rodica Molnar elnök-
kel és Simon Ilona alelnökkel az
élen segítenek a sorstársaknak akár
a gyerekeik állapotának nyomon
követéséhez szükséges eszközök-
kel, akár útbaigazítással, egy jó ta-
náccsal vagy biztató szóval. Másfél
évtizede azért harcolnak, hogy az
egészségügyi rendszer hiányosságai
ellenére a diabétesszel élő gyere-
kek, fiatalok jogai minél kevésbé
csorbuljanak.
„Az én történetem 
mindannyiunk története”

Rodica Molnar édesanya, aki
minden hozzájuk forduló család tör-
ténetén keresztül újra átéli a sajátját,
hiszen az egyesület úgy született
meg, hogy a lányát cukorbetegség-
gel diagnosztizálták, és mint min-
den kétségbeesett szülő, keresni
kezdte a hasonló helyzetben lévő-
ket, hiszen eleinte ő maga is tanács-
talanul állt az új helyzet előtt,
fogalma sem volt, mit kell tennie,
kihez kell fordulnia, hogy a gyere-
kén segíthessen. Ekkor merült fel
benne, hogy létre kellene hozni egy
egyesületet, hogy felkarolják a sors-
társakat, illetve jobban tudják hal-
latni a hangjukat a gyerekeik
érdekében. Orvosokkal kezdtek
együttműködni, figyelemfelkeltő
kampányokat kezdeményeztek, be-
adványokkal fordultak a minden-
kori hatóságokhoz, jelezvén a
hiányosságokat, hogy mire van
szükség, hogy ezek a gyerekek, fia-
talok normális életet élhessenek, és
elkerülhetőek legyenek a diabétesz-

szel összefüggésbe hozható szövőd-
mények.

Másfél évtizede harcolnak azért,
hogy a mindennapjaik könnyebbek
legyenek, hiszen aki nem érintett,
talán el sem tudja képzelni, mit je-
lent egy cukorbeteg gyerek a csa-
ládban, milyen az, amikor
állandóan számolni kell a szerve-
zetbe bevitt szénhidrátmennyiséget,

állandóan nyomon követni a vércu-
korszintet, adagolni az inzulint.
Nem elég, hogy minden nap harc az
életért, mindemellett szembe kellett
nézni az egészségügyi rendszer hi-
ányosságaival. Igencsak megnehe-
zítette a családok életét, hogy az
állam nem biztosított ingyenesen
elegendő vércukorszintmérő tesztet
az 1-es típusú diabétesszel diag-
nosztizált gyerekeknek és fiatalok-
nak, így a családok meg kellett
vásárolják a cseppet sem olcsó tesz-
teket. Az egyesület elnöke nemrég,
egy lapunknak adott interjúban 
felevenítette a kezdeti nehézsége-
ket, többek között arra is kitért,
hogy tizenöt évvel ezelőtt, amikor a
lányánál megállapították a betegsé-
get, volt egy tollszerű eszköz, ami-
vel beadták az inzulint, és néhány
teszt, amelyeket sokszor ollóval
vágtak szét, hogy többet tartsanak.
Nem volt tartalékuk, az inzulint zárt
rendszerben adták, az egyedüli
gyógyszertár, ahol be tudták sze-
rezni, a 2-es járóbeteg-rendelő pati-
kája volt, oda ment minden
inzulinfüggő személy, gyerek és fel-
nőtt. Ma szinte elképzelhetetlen,
hogy milyen állapotok uralkodtak.

Azóta a törvénykezés is javult,
ugyanakkor a technika vívmányai-
nak köszönhetően óriási előrelépés
történt, amely jelentősen megköny-
nyíti a cukorbetegséggel való
együttélést. Megjelentek a szenzo-
ros készülékek, amelyekkel folya-
matosan nyomon követhető a

vércukorszint, így a gyerekek végre
megszabadultak a tűszúrásoktól, és
a szülőnek óriási megkönnyebbü-
lés, hogy amikor a gyerek nincs
vele, a telefonján követheti a vércu-
korszint alakulását.
Sokkal több a lehetőség, 
mint tíz évvel ezelőtt

Az egyesület mára országszerte
ismert, nemcsak Maros, hanem más
megyékből is megkeresik őket szü-
lők, és a segítségüket kérik. A csa-
ládok rendkívül hálásak a
támaszért. 

Benedek Klára marosvásárhelyi
édesanya lassan két éve került kap-
csolatba az egyesülettel, amikor kis-
fiánál felállították a diagnózist. Már
amikor a kórházban voltak, beje-
lentkezett az egyesület Facebook-
csoportjába, ahol rengeteg biztató
szóval és tanáccsal fogadták, ami
már önmagában sokat segített. Mint
mondta, bekerültek egy olyan kö-
zösségbe, amely védőhálót nyújt
számukra. Az egyesület rendszere-
sen szervez különféle eseményeket
a cukorbeteg gyerekeket nevelő
családoknak, kirándulásokat, szóra-
koztató programokat a kicsiknek, a
szülőknek pedig tájékoztató jellegű
találkozókat, ahol a betegséggel
kapcsolatos információszerzésen túl
megoszthatják egymással a problé-
máikat, és szembesülhetnek azzal,
hogy mások is ugyanazokkal a ne-
hézségekkel küszködnek. Látják
ugyanakkor a pozitív példákat,
hogy sok a már fiatal felnőtt, akik
tíz, tizenöt éve élnek együtt a dia-

bétesszel, és jól vannak, sikeresek,
élik az életüket. Ezek a történetek
erőt adnak azoknak, akik most in-
dulnak el ezen az úton. Az édesanya
elismerte, sokként élték meg a hírt,
amikor a kisfiuknál felállították a
diagnózist, azonban gyorsan tuda-
tosult benne, hogy muszáj össze-
szednie magát, hiszen gyermeke
belőle kell erőt merítsen. Mára elju-
tottak odáig, hogy az óvodában már
be tudja adni magának az inzulint.
Az édesanya rámutatott, számos
szempontból a cukorbetegséggel
való együttélés ma már nem
ugyanaz, mint tíz évvel ezelőtt, na-
gyon sokat segít a szenzoros készü-
lék, aminek köszönhetően kevesebb
megszorítással kell együtt élniük a
mai gyerekeknek, mint régebb. A
boltok polcain nagyon sok cukor-
mentes termék található, ráadásul a
marosvásárhelyi gyerekek szeren-
csésnek mondhatják magukat azért
is, mert a városközpontban van egy
fagyizó, ahol szinte olyan bőséges
a választék a cukormentes fagylal-
tokból, mint a normál változatból –
jegyezte meg az anyuka, majd hoz-
zátette, több országgal ellentétben
Romániában igen bőséges a cukor-
betegeknek szóló választék, a ki-
sebb településeken lévő
benzinkutaknál is kaphatók például
cukormentes üdítők.
Szakmai tanácskozások

A 15. évforduló alkalmából jú-
nius 24-25-én egy online eseményre
is sor került, a Diabforumon elis-
mert orvosok, egészségügyi szak-
emberek járták körbe a
cukorbetegség különböző vetüle-
teit, az étrendtől a szövődményekig,
valamint a pácienseket érintő új-
donságokról is szó esett. Az ese-

mény megnyitóján közéleti
személyiségek, egészségügyi szak-
emberek méltatták azt az odaadó
munkát, amit a Maros Megyei Cu-
korbeteg Gyerekek és Fiatalok
Egyesülete 15 éve végez. Dr. Vass
Levente egészségügyi államtitkár
támogatásáról biztosította az egye-
sületet, és elismerően szólt arról,
ahogyan közbenjárnak a hatóságok-

nál a páciensek érdekében, emellett
pedig tartják a lelket a cukorbeteg
gyereket nevelő családokban. 
Dr. Leonard Azamfirei, a marosvá-
sárhelyi orvosi egyetem rektora sze-
rint az ASCOTID azt pótolja, amit
az egészségügyi rendszer nem
képes biztosítani, ugyanis nem for-
dít kellő figyelmet arra, hogy a has-
nyálmirigy mellett a cukorbeteg
páciensnek lelke és családja is van.
Dr. Horaţiu Suciu, a Maros Megyei
Orvoskollégium elnöke elismerte,
életének egy nehéz időszakában is-
merte meg Rodica Molnart, az
egyesület elnökét, akkor, amikor a
lányát diabétesszel diagnosztizál-
ták; az egyesület egy fénysugarat
vitt az életükbe. Mint mondta, ami-
kor a gyerek beteg, az egész család
beteg, és bár Romániában van elő-
relépés a cukorbeteg gyerekek és fi-
atalok ellátása, jogai terén, még
mindig nem elengendő; elfogadha-
tatlan, hogy bár az országban több
mint háromezer kiskorú cukorbete-
get tartanak nyilván, az egészség-
ügyi rendszer nem tudja
zökkenőmentesen biztosítani szá-
mukra azokat a korszerű eszközö-
ket, amelyek jelentősen meg-
könnyítik az életüket.
Tavaly nőtt az 1-es típusú
diabétesszel diagnosztizáltak
száma

Dr. Romulus Timar professzor, a
Romániai Diabétesz Társaság el-
nöke rámutatott, országunkban
minden 9 személyből egy cukorbe-
teg, az esetek nagy többségében 2-
es típusú diabéteszesek. A
professzor arra is felhívta a figyel-
met, hogy az elmúlt évben növeke-
dést jegyeztek az 1-es típusú
cukorbetegség előfordulási arány-

ának tekintetében. Jelenleg Romá-
niában 3508 cukorbeteg gyerek és
18 év alatti fiatal szerepel a nyilván-
tartásban, 3443-an 1-es típusú dia-
béteszben szenvednek. Tavaly igen
magas volt az új esetek száma, 496
kiskorúnál fedezték fel a betegsé-
get, ebből 435-en 15 évnél fiatalab-
bak – ismertette a csöppet sem
derűlátó adatokat a professzor.

Menyhárt Borbála

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

15 éves az AsCoTId
A cukorbeteg gyerekek és családjuk hangja

A napokban ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a Maros
Megyei Cukorbeteg Gyerekek és Fiatalok Egyesülete. A 15
évnek része volt az állandó harc a mindenkori egészségügyi
rendszer hiányosságaival, de ezalatt nagyon sok családnak
segítettek elindulni azon az úton, ami a cukorbetegséggel
való együttéléssel jár. Az egyesület egy második család az
érintettek számára, együtt kirándulnak, együtt ünnepelnek,
segítik egymást a bajban, és talán ami a legfontosabb, másfél
évtizede tartják egymásban a lelket a szülők, akik nap mint
nap hasonló gondokkal, félelmekkel élnek együtt. A 15. év-
forduló alkalmából szervezték meg június 24-25-én a Diabfo-
rum online eseményt, ahol szakemberek járták körbe a
betégség különböző vetületeit.

Fotó: AsCoTId (Facebook)
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A nyári vakáció a gyereknek pihenés,
de a szülőnek sok esetben gondot je-
lent, hogy miként oldja meg a fel-
ügyeletét úgy, hogy csemetéje ne
unatkozzon, vagy ne a képernyőt
bújja, hanem tartalmas kikapcsoló-
dásban legyen része. Erre kínálkozik
kiváló megoldásnak a tábor, és úgy
tűnik, hogy az ottalvós táborok mel-
lett Maros megyében is egyre gazda-
gabb a kínálat a napközis
foglalkozások terén, ahol reggeltől
délutánig biztosítva van a gyerek fel-
ügyelete, ugyanakkor társaságban,
izgalmas és fejlesztő programokban
van része. A teljesség igénye nélkül
próbáltunk néhány lehetőséget felso-
rakoztatni, a kínálat tematikában
rendkívül változatos és ígéretes, vi-
szont nem olcsó, több száz lejbe kerül
a gyerek egyheti táboroztatása. 

A nyári szünet teljes időtartamára csak na-
gyon kevesen tudnak szabadságot kivenni,
hogy a gyerekkel lehessenek, és sok esetben
arra sincs lehetőség, hogy a nagyszülők be-
vonásával fedjék le a nyarat a családok. Ezért

szükség van egy alternatívára, hogy a gyerek-
felügyelet is meg legyen oldva, de ugyanak-
kor hasznosan, tartalmasan töltse a a
szabadidejét, anélkül hogy naphosszat a tévét
bámulná vagy az okostelefont nyomkodná.
Erre kínálnak megoldást a nyári táborok,
amelyek között a környékünkön is bőven
akad ottalvós, illetve napközis lehetőség is. A
tartalmas nyári kikapcsolódásra vágyó gyer-
mekek és szüleik dolgát könnyíti meg egy hi-
ánypótló internetes oldal, amely összesíteni
próbálja azokat a táborokat, amelyeket az or-
szág különböző részeiben szerveznek. A ma-
rosvásárhelyi Csatlós Károly és felesége,
Tünde által létrehozott taborok.ro honlapon
tematika, tájegységek, valamint aszerint is
lehet keresgélni a meghirdetett táborok kö-
zött, hogy milyen típusún – egynapos, bent-
lakásos, napközis – szeretne valaki részt
venni.

Napközis táborok a vásárhelyi várban
és ottalvósak Maroshévízen
– ezzel a kínálattal várja idén nyáron a külön-
böző korosztályokhoz tartozó gyerekeket a
marosvásárhelyi Forcamp Egyesület – tudtuk
meg képviselőjétől, Gábosi Csengétől. 

A Forcamp csapata évek óta foglalkozik
táborszervezéssel, idén kilenc ottalvós tábort
szervez az egyesület maroshévízi munka-
pontján, a festői környezetben fekvő Farkas-
lak turistaházban, öt-hat, reggeltől délutánig
tartó napközis tábort a marosvásárhelyi vár-
ban.

A maroshévízi helyszínen a nyár folyamán
különböző életkorú gyerekeket várnak, szá-
mukra szakképzett oktatók segítségével szer-
veznek különféle tematikus: angol-, túlélő-,
fotó-, íjász-lovas-, lego-, nemezelő-, kerék-
páros-, illetve családi táborokat. A tematika
mellett nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek
személyiségfejlesztésére, az újfajta oktatási
módszerek alkalmazására, a természet meg-
ismerésére, a szórakoztató programokra és
nem utolsósorban a környezetvédelemre.
Ugyanakkor olyan csapatépítő programokat
szerveznek, amelyek hozzájárulnak a gyere-
kek, fiatalok fejlődéséhez, közösségben való
boldogulásához.

Azoknak a szülőknek, akik nem szeretnék,
hogy egy hétig távol legyen a gyerekük, csu-
pán a munkaidő alatt küldenék táborozni
őket, kézenfekvő megoldást kínálnak a For-
camp Egyesület tematikus vakációs hetei,
amelyekre a marosvásárhelyi várban kerül
sor június végétől. A tavalyi kínálathoz ké-
pest idén új táborok is várják a tartalmas szó-
rakozásra vágyó kiskorúakat a meghirdetett
időszakokban, naponta reggel 8.30-tól dél-
után 4 óráig.

Az 5 nap 5 téma tábort, amelybe a 6-11
éves korosztály jelentkezését várják, három
alkalommal: június 28.–július 2., július 12-
16., valamint augusztus 9-13. között szerve-
zik meg, és a hét minden napján különböző
tematikájú foglalkozásokat tartanak. Az íjász-
nap hagyományőrzés is lesz egyben, picit
visszautaznak az időbe, és ostrom alá veszik
a várat. Az alkotó nap újrahasznosítással

bővül, míg a tudományok és nyelvek napján
a kísérletezés mellett más kultúrák megisme-
résére is sor kerül. Az állatok és növények
napját próbálják majd minél állatbarátabbá
tenni, bogarakat, rovarokat vizsgálnak meg
nagyítóval. Az olimpia napján a sportolásé
lesz a főszerep, sportos csapatjátékokat ját-
szanak a gyerekek.

A Zene-Vár zenés-mozgásos gyerektábor
szintén a 6-11 éves korosztályt célozza meg,
és erre július 5–9. között kerül sor. Az ötna-
pos zenetáborban a gyerekek kipróbálhatják
magukat kreatív dalszerzésben, saját hang-
szert barkácsolnak, és a zene-ritmus-játék ne-
vében olyan tevékenységekben lesz részük,
melyek által fejlődik ritmusérzékük, zenei
hallásuk, kreativitásuk, nyitottabbá válnak a
zenére. A sokak által ismert Póra Zoli veze-
tésével látogatnak majd el a Zene-Vár szige-
tére, ahol vendégzenészekkel találkozhatnak,
idegen nyelveken dalolhatnak, saját, furfan-
gos ritmusokat alkotnak.

Szintén igen érdekesnek ígérkezik a 8-11
éveseknek szóló Színi-Mini drámajátékos hét,
amelyet július 19–23. között tartanak a vár-
ban. Az egyesület egyik legújabb napközis tá-
bora azoknak a gyerekeknek szól, akik
szeretnék kipróbálni magukat különböző szi-
tuációs játékokban, szeretik a közösségi játé-

kokat, vagy éppen bátorításra van szükségük,
hogy kibontakozhassanak. A táborban a drá-
mapedagógia módszerével dolgoznak, a gye-
rekeket önkifejezésre, együttműködésre,
problémamegoldásra ösztönzik. Olyan közös-
ségi játékokkal és szituációs gyakorlatokkal
találkozhatnak, amely során fejlődik a beszéd-
és mozgáskészségük, a kreatív feladatok –
mint például a díszlettervezés és kivitelezés,
arcfestés –, és amelyek inspirálnak és fejlesz-
tik a fantáziát, kreativitást.
A Creactivity Egyesület is színes
programokkal várja a vakációzókat

A marosvásárhelyi Creactivity Egyesület
idei nyári kínálatában is több (ottalvós, illetve
napközis) tábor szerepel, július 26-30. között
megismétlik a gyerekek körében igen nép-
szerű indián kalandtábort, amelynek a nyá-
rádszentmártoni Lovasfogadó ad otthont.
Szintén a Lovasfogadóban szervezik meg au-
gusztus 9-13. között a Csupa T-esó – Tábor
csak testvéreknek nevű programsorozatot,
ahová 7-12 év közötti testvérpárokat várnak.
Ugyanott zajlik augusztus 22-27. között a
MÉKÚZ multikulti tábor, ahol a mozgástól az
építészetig, a kézművességig, az újrahaszno-

sításig és a zenéig számos tematika köré épül-
nek majd a 7-12 éveseknek szóló foglalkozá-
sok.

Ezek mellett július folyamán egymást kö-
vetik a nem ottalvós, napközis táborok, ame-
lyekre Marosvásárhelyen, az egyesület Márton
Áron utcai gyerekbarát székhelyén kerül sor,
ahol naponta 7.45-16.45 óra között szerveznek
érdekes, fejlesztő és egyben szórakoztató
programokat a vakációzó gyerekeknek. A kí-
nálatban szerepel a személyiségfejlesztő tábor,
kalandosan; személyiségfejlesztő tábor, sok
építéssel; személyiségfejlesztő tábor, újrahasz-
nosítással; valamint a személyiségfejlesztő
tábor, sok zenével.
A lófürösztéstől a növényszövésig –
lovastábor Vajdaszentiványon

Az Art Equest Lovasiskola 7-17 éves gyer-
mekek számára szervez ottalvós, nyári lovas-
tábort július 19-24., valamint 26-31. között
Vajdaszentiványon – tudtuk meg Jankovits
Ferenctől, a vajdaszentiványi lovarda veze-
tőjétől. A két, izgalmasnak ígérkező tábor
alatt Ferenczi Ildikó óvópedagógus foglalko-
zik majd a gyerekekkel, a lovasprogramok
mellett népi hangszerekkel is megismerked-
hetnek a résztvevők, illetve kézműves-tevé-
kenységekkel is készülnek a szervezők, a

lányok pártát, a fiúk kalapdíszt is készítenek
majd, elsajátíthatják a legősibb fonástechni-
kákat, pl. a köröm-, valamint az ötujjas fonás
módszerét, de emellett  szerepel a program-
ban agyagozás, kukoricacsuhéból edényalá-
tét-készítés, valamint növényszövés és az
egyedi élménynek számító lófürösztés a Ma-
rosban is.
Élménydús hetek
az Erdő utcai szakkollégiumban

Nyári napközis élménytábort szervez a 6-
12 év közötti gyerekeknek a marosvásárhelyi
Gecse Dániel Református Orvosi és Egész-
ségügyi Szakkollégium július 5-9., 19-23.,
valamint 26-30. között; hetente változó, iz-
galmas tematikákkal, szakképzett pedagógu-
sokkal, sok játékkal és mókás programokkal
várják a kis táborozókat. A foglalkozásokat a
szakkollégium Erdő utcai székhelyén tartják
naponta 7.30 – 16.30 óra között, a tevékeny-
ségek között szerepelnek többek között kísér-
letek, hagyományőrzéssel, illetve újrahasz-
nosítással kapcsolatos programok, ugyanak-
kor hétköznapi és különleges mesterségekkel
is megismerkedhetnek a gyerekek.

ottalvós és napközis táborok – gazdag és színes választék
Lehetőség a tartalmas vakációzásra
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Forcamp Egyesület

Forcamp Egyesület

Creactivity Egyesület 

Art Equest Lovasiskola

Menyhárt Borbála



Lerben készült krumpligulyás csirkemellel
Nyolc darab nagyobb krumplit, 3 darab

hagymát, egy zöld paprikát, egy nagyobb pa-

radicsomot, 50 dkg csirkemellet, valamint 
3-4 darab csiperkegombát felkockázunk. Az
egészet egy tálban egy dl olajjal, ízlés szerint
sóval, borssal, kevés csípőspaprika-pasztával,
mokkáskanálnyi köménymaggal, pirospapri-
kaporral jól összekeverjük, és jénai tálba

vagy kerámiaedénybe öntjük. Feltöltjük víz-
zel, amennyi éppen ellepi. Lefóliázzuk, majd
a lerbe tesszük. 30 perc után eltávolítjuk a fó-
liát, és kb. még 10 percet hagyjuk rotyogni.
Kolbásszal is készíthetjük. Nagyon finom!

Mentaszörp
Öt kg friss mentalevelet 5 l vízzel, 5 citrom

levével egy éjszakán át állni hagyunk. Ha
többféle menta van (narancsmenta, csoki-
menta, fodormenta, borsmenta stb.), fino-
mabb lesz a szörpünk. Másnap felforraljuk,
leszűrjük és kicsavarjuk. Literenként 65 dkg
cukor, 1 dl méz jár hozzá. Kb. 25 percet főz-
zük (miután felforrt). A tetejére kevés szalicilt
teszünk, majd mehet a szárazdunsztba. 

50 darab mentalevelet kevés mézzel péppé
dolgozunk, ezeket kisebb adagonként lefa-
gyaszthatjuk. Szörp készítésekor a legvégén
hozzákeverjük, és gyönyörű színe lesz.
Rostos eperlé (télire)

Három kg epret megtisztítunk, 2 citromot
a levével és a rostjával együtt kifacsarunk,
majd ráöntjük a gyümölcsre. Két kg cukrot,
egy kávéskanál citromsót rászórunk, és kb.
20 perc alatt összefőzzük. Levesszük a tűzről,
és botmixerrel kidolgozzuk. Hozzáadunk 3,5
l vizet, 2 dl mézet, 25 darab mentalevelet,
majd együtt (forrás után számítva) kb. 25 per-
cet még főzzük. A mentaleveleket eltávolít-
juk. Üvegekbe vagy pillepalackokba töltjük,
a tetejére szalicilt teszünk, majd a száraz-
dunsztba tesszük. Önmagában is fogyaszt-
ható, de ásványvízzel fele-fele arányban,
jégkockával, mentalevéllel, citromkarikával
a legfinomabb. Elkészítés után abból, amit
azonnal el szeretnénk fogyasztani, elhagyjuk
a szalicilt. Az ital tetejére citromkarikát, men-
talevelet, eperszemet tehetünk. Akik  koktélt
szeretnének, kevés ginnel, fehér rummal, jég-

kockával megbolondíthatják. Epres bólé is
hamar készülhet belőle. Ehhez kevés tónik-
vizet, fehérbort, mentalevelet, jégkását, ba-
rackdarabokat is adunk.
Finom ordás, szezongyümölcsökkel

Hozzávalók: 2 dl olaj, 2 pohár cukor, 2
tojás, 10 dkg olvasztott vaj, egy sütőpor, pici

só, 2 púpozott evőkanál kakaó, 10 evőkanál
tej, 2 evőkanál tejföl, liszt, amennyit felvesz.
Két cipóra osztjuk a tésztát. 

Az ordatöltelékhez kell 1,125 kg orda, 4
tojás, 28 dkg vaníliás porcukor, 2 dl zsíros

tejföl, 1 citrom héja, kb. fél dl tejszín. A hoz-
závalókat jól kidolgozzuk mixerrel. Az egyik
lapot kinyújtjuk, megszórjuk darált keksszel,
és rákenünk egy vékony réteg málna- vagy
meggyzselét, gyümölcsszezonban friss gyü-
mölcsöket – málna, ribizli, cseresznye,
meggy vagy barack. Ezután ráhelyezzük az

ordás masszát, majd beborítjuk a másik lap-
pal. Megszurkáljuk, és 180 fokon készre süt-
jük (kb. 45 perc alatt).

Jó étvágyat kívánok!

Használjuk ki a piacon kapható szezonális gyümölcsöket!
Rózsa Enikő
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A Maros Megyei Hegyimentő Szolgá-
lat a napokban Facebook-oldalán fi-
gyelmeztette a kirándulókat, túrázni
szándékozókat, hogy mostanában a
kígyókkal való találkozás a hegyvidé-
ken egyre gyakrabban fordul elő,
ezért ajánlott az elővigyázatosság.

A kígyómarások háromnegyede azoknál a
személyeknél fordul elő, akik piszkálják,
hergelik a kígyót, vagy figyelmetlenek. A
mérges kígyók csak abban az esetben támad-
nak, ha bosszantják vagy meglepik őket. Ha
olyan helyen tartózkodunk, ahol kígyók is,
akkor jó, ha felkészülünk a velük való talál-
kozásra, és bakancsot, valamint hosszú szárú
nadrágot viselünk. Jó, ha van nálunk egy
hosszabb bot, amivel a növényzetet meg tud-
juk vizsgálni. Ne üljünk le, vagy ne mozdít-
sunk el köveket, mielőtt alaposan nem
ellenőriztük a helyet. Ha kígyót észlelünk,
kerüljük el a helyet, ne provokáljuk, ha pedig
már túl közel kerültünk hozzá, jobb, ha moz-
dulatlanok maradunk, és megvárjuk, amíg
magától eltávolodik. Romániában az egyet-
len mérges kígyó a vipera, amely még 2000
méter feletti magasságokban is megtalálható
a Kárpátokban.

A kígyómarás jellegzetes tünetei: lüktető

fájdalom, duzzadt testrész, két piros pont
egymástól kb. egy centiméter távolságra,
részleges öntudatlan állapot, hányinger, 
látászavar, légzészavar, hiperventiláció, hasi
fájdalmak.

Kígyómarásnál azonnal hívni kell a 112
segényhívó számot. Lehetőleg árnyékos he-
lyen várjuk meg a mentőket, ez idő alatt
ajánlott a minél kevesebb mozgás, lehetőleg
úgy helyezkedjünk el, hogy a kígyómarás a
szív alatt legyen, töröljük le a kígyómérget
a harapás mellől egy alkoholos ronggyal, ha
van a kígyóméreg kiszívására alkalmas fecs-
kendőnk, akkor használjuk, kompressziós
kötést alkalmazzunk a marás felett (ne hasz-
náljunk érszorítót), ne itassunk a megmart
személlyel kávét, szeszes vagy energiaitalt.

Fontos! A mérget nem szabad szájjal ki-
szívni, a megmart részt nem szabad meg-
égetni, jeget sem használhatunk. Ha a
megmart személyt szállítani kell, akkor csak
úgy tegyük, hogy az semmilyen fizikai meg-
erőltetést ne végezzen (hordágyon, autóval
stb). A Maros megyei hegyimentők óvatos-
ságra intenek. „Amikor ön a hegyen tartóz-
kodik, bármikor megsérülhet, éppen ezért
legyünk nagyon figyelmesek!” – hívják fel
a figyelmet a bejegyzésben.

Óvatosságra intenek a hegyimentők
Hegyvidéken egyre gyakrabban találkoznak kígyóval 



(Folytatás a június 17-i lapszámból)
A harangterv után már sokkal konkrétabb

dolgok következnek. Téglából, agyagból el-
készítik a harang belső üregének pontos ne-
gatívját, majd a külső rész következik
feliratokkal, mintázattal együtt. A harangmin-
tát ezután jó keményen leföldelik, hogy majd
az olvadt érc szét ne vethesse a formát. E bo-
nyolult és pontos munka után, ami ráadásul
egy gödörben folyik, az olvadt ércet a meg-
felelő nyíláson beöntik a formába. A harang

méretétől függően egy vagy több napon át
hagyják hűlni az öntött hangszert. Végül ki-
ássák a kész harangot a gödörből, leveszik
róla a formát, a belsejéből is kiszedik a cse-
réppé keményedett belső formát, majd vízzel
és homokkal simára csiszolják az egészet.

Bár kész a harang, mégsem szól. Ennek
oka, hogy még nincs nyelve. Ahhoz, hogy
„beszélni” tudjon, nyelvre van szüksége. De
milyen legyen a nyelve? Nem elég egy kala-
pács? Valóban nem. A harangütő a haranggal
arányos kell legyen, és az alakja és felfüg-
gesztése is különös szakértelmet igényel. A

harangütő anyaga puha kovácsoltvas. A nyelv
súlya a harang súlyának 2,5-3%-a, és még
ehhez hozzáadnak 5 kg-ot. Így az egytonnás
harang nyelve 30-35 kg. Szinte hihetetlen, de
az sem mindegy, milyen alakú az ütő. Ha
gömb alakú a harang nyelve, könnyen meg-
repedhet a harang, ha viszont körte alakú,
akkor kisebb a repedés kockázata. A nyelvet
úgy kell felfüggeszteni, hogy az a harang leg-
vastagabb részét üsse. Természetesen az ütő
felfüggesztésének is sok titka van.

Amikor teljesen elkészül a rendszer, akkor
a hangszer a végső helyére kerül. A harang
felfüggesztésének is számtalan csínja van,
amit mind tudnia kell a harangkészítőnek.

Értékes hangszer egy harang, ezért nagyon
kell rá vigyázni. Kovács Mihály figyelmeztet,
hogy a harang lakását (gyakran a torony bel-
sejét) úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a
lángok ne juthassanak a toronyba se alulról,
se kintről. A nagy harangot úgy kell elhe-
lyezni, hogy az a torony falától a lehető leg-
távolabb essen, tehát középen a helye. Ez a
szabály azért fontos, hogy a harang lengésé-
ből eredő rezgések minél hosszabb úton, fo-
lyamatosan csillapodva jussanak el az épület
szerkezetéig.

Végül nem elhanyagolható tényező a ha-
rangozás. Sokan úgy vélik, harangozni bárki
tud 3 perc „képzés” után. Sajnos nem így van.
A jó harangozó ismeri a harang mozgását, és
így kevés fizikai erővel képes „játszani” e
hangszeren. Ha túl gyorsan akarjuk húzni a
harangkötelet, a harangnak és magunknak is
ártunk vele: a harang hangzását rontjuk, vagy
épségét kockáztatjuk, magunkat pedig feles-
legesen fárasztjuk.

A haranglelkű plébános legtöbbet Jászfel-
sőszentgyörgyön szolgált. Építette gyüleke-
zetét, és közben óvta a magyar harangokat. A
népe között élt, nem távolodott el tőlük. Ha
valahol munka volt, és szükség volt rá, nem
vonakodott a segítségnyújtástól. Az egyik

szüret alkalmával egy szőlősgazda meghívta
ebédre. A plébános valamilyen ok miatt sokat
késett, mire a gazda erőteljes méltatlanko-
dásba kezdett. A plébános szerényen csak
annyit mondott, „Jézus Krisztus, bocsásd
meg neki”. Aztán meg is rótta a társaság
egyik női tagját a kirívó öltözete miatt. Szó
nélkül fogadták a szidást, mert tekintélye
volt, felnéztek rá.

Bár szívós akaraterővel szolgálta népét és a
harangokat, elérkezett az idő, hogy 1935-ben
nyugdíjazását kérje. Nem megfáradt ember-
ként roskadt a lócára, hanem úgy, mint aki
munkája befejeztével pihenni ül le. 1935-től
Jászberényben élt nyugalmazott plébánosként.

1960-ban acélmiséjét tartotta. Ekkor már
érezhető volt, hogy meggyengült élete ha-
rangjának a húzója. Még két évig szólt lelke
harangja, egyre halkabban, míg végül 1962.
február 1-jén utolsót kondult ez a harang. 95.
évében az ország legidősebb papjaként távo-
zott. Szelleme azonban tovább él minden ha-
rangban, amely az általa megalapozott tudás
szerint készült.
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Szilágyi Mihály

Érdekesség: „A nagyharang egész pontosan 252 mázsát nyom, magassága 3,3 méter, átmérője pedig 3,35 méter.
Ezekkel a méretekkel a bukaresti nagyharang lett Európa legnagyobb harangja. 25 európai szakértő vett részt az ön-
tésben. A harang rézből és ónból készült, és három hétig hűlt az öntés után.”
(Főtér, 2017. – https://foter.ro/cikk/20170405_na_kie_a_legnagyobb_harang/)

Kovács Mihály 1960-ban

A harangzenész plébános (4.)

Június 24-i rejtvényünk megfejtése: Híres orvos a halál, ne moccanj meg érte, addig jó, míg valami fáj. la Fontaine 

Georg Wilhelm Friedrich
Hegel német idealista

filozófus egyik gondolatát
idézzük a rejtvény 

fősoraiban.
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uq SAVCSEP-
PEK!

PONT A
VÉGÉN!

u
SZILAJ

ARRAFELE!

uq

FELSŐ TÁR-
SADALMI
RÉTEG

u
BOLOND…
(PETŐFI)

HOLT NYELV

u q q TERMÉSZET-
FöLöTTI

LÉNY
HÁZHELY

u q q MűVÉSZETTöR-
TÉNÉSZ (NóRA)
…CALVINO

(OLASZ íRó)

u q

JöVENDŐT
MOND u

q CSILLAGÁ-
SZATI TETŐ-

PONT
BIFLÁZ

u q BECÉZETT
ZOLTÁN

FONÁS EGYIK
ESZKöZE

u q PORCIó
ODERA-
PARTI

VÁROS

u

PÁRATLA-
NUL LILÁZ! u

OLASZ 
SZERELEM

LÁM

u q HANGA
AZ óN 

VEGYJELE

u q ÁLLóVíZ
KETTŐS

BETű

u q
ÁBRÁZAT

CIN

u

FÉL TíZ!
SPANYOL 
ÉS NÉMET
AUTóJEL

u …SVEVO
(OLASZ íRó)

BERN 
FOLYóJA

uq INDIAI 
VERSSOR

HÁZAT 
EMEL

uq KIEMELKE-
DÉS NÉLKüLI

Tó RóMA
KöZELÉBEN

uq q EGYES!
ZöRGŐ 

HANGOT
HALLAT

u

Ê SPANYOL
BARÁT

RANGOS 
KATONA

uq OH, ÉNEKEK
… (ADY)

LENGYEL
VÁROS

uq AZ ELSŐ
MűSZÁL
PONTOK

SORA

uq A KALCIUM
VEGYJELE

ANGOL 
SöRFÉLE

uq

GöRöG
BETű u

q JAPÁN
DRÁMA

…KöZ (EGYIK
ŐSHAZA)

u OPUS (RöV.)
DINKA 

NÉPTöRZS

uq KEREK A
SZÉLEIN!
HATALOM-

JELZŐ LEHET

u RAG, A -VA
PÁRJA

BORúRA
JöHET

uq ÁLLATI
LAKÁS

JUHISTÁLLó

u ANGOLUL
KÉRDEZNI
ANGOL NŐI

NÉV

uq

FELSÉG!
(FRANCIA) u

q A FűBEN
REJTŐZIK
HEVES M.
HELYSÉG

u q q ANEKDOTA
…wEST (SZí-

NÉSZNŐ)

u q q MELL
AZ Ő TU-
LAJDONA

u q
F. BAUM VA-
RÁZSLóJA

A NOSZTY
FIú … TóTH

MARIVAL
(MIKSZÁTH)

u
q TöRZSI 

JELVÉNY
ZOKOG

u q NŐI NÉV
(SZEPT. 15.)

UNITED 
STATES

u q ELŐTAG: 
LEVEGŐ

DÁTUMRAG

u q

Ì

…FLYNN
(USA-BELI
SZíNÉSZ)
NÉVELŐ

u q PETRARCA
MúZSÁJA

LITER 
(RöV.)

u q ERŐD RÉGI
RÉSZE

SZEMÉLY-
NÉVMÁS

u q SZELíD VAD
SPANYOL
AUTóJEL

u

HEVESEN
IDE-ODA
MOZGAT Ê

q q q q
l.n.j.L

SA

F2.

1.



Anglia 1966-ban, akkor a szintén
a Wembley-ben játszott világbaj-
noki döntőben, ezelőtt 55 éve nyert
utoljára fontos tétmérkőzésen, vi-
lágversenyek kieséses fázisában
Németország ellen, pedig azóta már
hétszer játszottak ilyen jellegű talál-
kozót. Az angolok számára legfá-
jóbb vereség 1996-ban történt,
szintén a Wembley-ben, az angol
rendezésű Eb elődöntőjében, ami-
kor Anglia a futball hazatér jelsza-
vával a tornagyőzelmet célozta. A
meccset azonban büntetőkkel Né-
metország nyerte, és mit ad isten,
Gareth Southgate, a mostani szövet-
ségi kapitány hibázott a hetedik (!)
sorozatban. Az angolok németek el-
leni kudarcainak sorozata késztette
arra Gary Linekert, hogy kijelentse,
a foci olyan játék, amelynek a
végén mindig a németek nyernek.
Nos, ez az átok szakadt meg kedden
este a Wembley-ben, ahol az ango-
lok annak ellenére győztek 2-0-ra,
hogy a gól nélküli első félidőben a
németek tűntek jobbnak. Mielőtt
azonban újabb bírálatáradat szakadt
volna Southgate nyakába a csapat
összeállítása kapcsán (erről jegyezte
meg fanyarul: nem érdekel, hogy ki
mit mond a csapatomról, én is
nyerni akarok), Sterling  fejezett be
góllal egy mintaszerű támadást.
Aztán, mintegy egy korszak lezárá-
saként, Thomas Müller egyedül el-
futva sem tudta legyőzni Pickfordot,

így Kane gólja lezárta a tabellát.
Minden hosszú sorozatnak vége
szakad egyszer – mondta Franco
Foda osztrák szövetségi kapitány.
Csak a meccset tévesztette el...

A nyolcaddöntő a Svédország –
Ukrajna mérkőzéssel zárult, amely
az egyik legszürkébb meccsnek bi-
zonyult ebben a fázisban. Nem csak
azért, mert az ukránok éppen csak
hogy befértek még a 16 közé 3 so-
vány ponttal, hanem azért is, mert a
svédek sem mutattak különösebb
focit. Egy-egy gól esett mindkét
részről a rendes játékidőben, aztán

a hosszabbításban is folytatódott a
néma, fizikai, már-már az emberi
erőnlét korlátait feszegető csata,
csontzenével, Danielson piros lap-
jával és folyamatos ápolásokkal.
Egy ilyen meccs után már nem is
drámaként lehetett felfogni, hogy a
120+2. (!) percben Dovbik győztes
gólt szerzett Ukrajnának, amely ott
lesz a negyeddöntőben Anglia ellen.
Az az Ukrajna, amely Finnország-
nál eggyel jobb gólkülönbséggel
csúszott be az egyenes kiesési fá-
zisba, éppen a svédek Lengyelország
elleni győzelmének köszönhetően.

Gyógyítható a Lineker-szindróma
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Az AS Armata öregfiú-együt-
tese 5-2-es első félidő után 8-
8-as döntetlenre játszott a
Kolozsvári Universitatea ha-
sonló csapata ellen. A találko-
zót a marosszentkirályi
pályán rendezték. 

Tiberiu Petriș helyi üzletember
két év után újra összehívta Maros-
vásárhely minden idők legsikere-
sebb és legismertebb együttesének
öregfiú tagjait. A délelőtti mérkő-
zésre elsőként az idősebbek érkez-
tek: a 79 évével rangidősnek
számító Sólyom Csaba, a már 72
éves Tica Varodi, a jelenleg Szőke-
falván élő Florea Ispir, a szülőfalu-
jába, Disznajóra hazatelepedett
Biró I. Imre stb., majd megérkeztek
a nyolcvanas és kilencvenes évek-
beli labdarúgók is, pályára léptek a
kolozsváriak ellen. 

Később hangolni kezdett a zene-
kar, amely a találkozó után jó han-
gulatot teremtett, a nyárson pedig
malac pirult, amelyet a találkozó
után elfogyasztottak a két csapat
futballistái. 

A meccs a hazaiak jó játékával
kezdődött, hiszen George Ciorceri
edző pályára küldte legjobbjait,
akik perceken belül már 3-1 arány-

ban vezettek ifj. Tiberiu Petriș és Ti-
beriu Gabor találatával, amelyre az
a Radu Sabo válaszolt, aki nyolc
évig az NB I-ben szereplő Debre-
ceni VSC és a Zalaegerszegi TE
színeiben légióskodott. Idővel ki-
egyenlítődött a játék, miután Gabi
Florescu is gólt szerzett, majd fej fej
mellett haladva szebbnél szebb ta-
lálatokat szereztek a találkozó részt-
vevői.

A második játékrészben az egye-
temisták csapatában lépett pályára a
marosvásárhelyi Aurel Stoica,
HoraWiu Cioloboc és az egykoron az
ASA-nál is jeleskedő marosújvári
Ovidiu Maier – akik az első félidő-
ben még az ASA színeiben szere-
peltek –, mivel mindhárman
erősítették az Universitatea csapatát
is. 

A meccsen nem hiányoztak a
precíz indítások, a biztos szerelé-
sek, a parádés védések, a pontos ka-
pura lövések sem mindamellett,
hogy a jelenlévők már évekkel ko-
rábban szögre akasztották a 
csukát. 

A találkozó 8-8-as döntetlennel
ért véget, viszont érdemes megem-
líteni, hogy a vásárhelyiek csapatá-
ban Biró II. Levente, Tiberiu Gabor,
Adrian Botezan és Cristian Porav
(utóbbi a találkozó legjobbja volt),
míg a kolozsváriaknál Mészáros

Alpár, Sorin Corpodean (a valami-
kori sípmester), Radu Sabu és Gabi
Florescu voltak a legjobbak. 

Az Universitateánál balhátvéd-
ként szerepelt, majd a harmadik
„félidőben” – mindenki kellemes
meglepetésére – románcokat éne-
kelt Victor Hexan, aki egykoron a
Kolozsvári Universitatea, a román
labdarúgó-válogatott és a Sahtar
Donyeck (itt tíz évig dolgozott Lu-
cescuval) gyúrója (masszőre) volt. 

A mérkőzés után Botezan megje-
gyezte, hogy mindig jóleső érzés ta-
lálkozni az egykori társakkal, Porav
a csapaton belüli jó hangulatot di-
csérte, ami mindig jellemezte az
ASA-t, míg a kolozsvári Mészáros
Alpár – aki 1983-ban tagja volt Ro-
mánia U18-as együttesének (ahol
csapattársa volt többek közt Hagi,
Mihali, Muzsnai, Sandoi, Mateuţ és
Jaskó is) a két csapat közötti haj-
dani találkozókra emlékezett vissza
szívesen. Az ASA színeiben a leg-
több A osztályos mérkőzésen (485)
pályára lépett Florea Ispir, miután
egyik egykori csapattársa megkér-
dezte tőle, hogy van, ezt mondta:
,,Jól vagyok, de sajnos, az idő sen-
kinek nem kegyelmez”.

Az együttes edzője, Gică Cior-
ceri megjegyezte, hogy mindkét
alakulatot néhány hetvenes évek-
beli, egykori játékos, ugyanakkor

több nyolcvanas és kilencvenes
évekbeli labdarúgó képviselte a ba-
ráti találkozón, az utóbbi két gene-
rációból kerültek ki azok, akik a
pályára léptek a barátságos mérkő-
zés során. 

Tiberiu Petriș elmondta: azért
szervezte meg a mérkőzést, mivel a
lelkéhez legközelebb ez a két csapat
áll: a vásárhelyi együttes ificsapatá-
nál nevelkedett, majd a klub veze-
tőtanácsának volt tagja kilenc éven
át. Kolozsváron végezte az egyete-
met, és idővel klubelnökként is te-
vékenykedett, előtte az
Universitatea szatellitegyüttesénél,
a CMC-nél futballozott a C osztály-
ban. Petriș sajnálta, hogy ezen a ta-
lálkozón nem vehetett részt Bölöni
László is, aki a mérkőzés napján
külföldön tartózkodott. 

Góllövők: ifj. Tiberiu Petriș (4),
Stoica Vilmos, Moldovan Tibor,
Cristian Porav és Claudiu
Șomfălean, illetve Ovidiu Maier
(3), Radu Sabo (2), George Flo-
rescu (2) és HoraWiu Cioloboc. 

A két csapat felállása: 
* AS Armata: Biró II. Levente és

Marius Maier – kapusok, Adrian
Botezan, Cristian Porav, Lucian
Nan, Fodor János, Marcel Roșca,
Moldovan Tibor, HoraWiu Cioloboc,
ifj. Tiberiu Petriș, Ovidiu Maier,
Stoica Vilmos, Tiberiu Gabor, Aurel

Stoica, Claudiu Șomfălean, Adrian
Enyedi, Călin Târnăvean – mezőny-
játékosok. Edző: George Ciorceri

* Kolozsvári Universitatea:
Călin Ciucur és Romulus Câm-
peanu – kapusok, Filip Lăzăreanu,
Călin Șandru, Eugen Voica,
LaurenWiu Moldovan, Mészáros
Alpár, Victor Hexan, Radu Sabo,
Constantin Olariu, Sorin Vădana,
Sorin Corpodean, Marius Predatu,
Gabi Florescu. Edző: Poráczki
Tibor.

A baráti összejövetelen részt vett
Cornel Cacovean, Sólyom Csaba,
Florea Ispir, Tică Varodi, Ștefan
Gligore (Paloma), Mircea Pop,
Petru Orza, Biró I. Imre, Márton
László, Claudiu Sălăgean, Flaviu
Șomfălean, Flavius Moldovan, Ovi-
diu Văidean, Silviu Zagon, Rareș
Vârtic (ASA), illetve Ioan Maja,
Sorin Bagiu (a klub volt elnökei),
Vasile Dobrău (egykori sportigaz-
gató), Marcel Lăzăreanu, Alexandru
Matei, Cristinel Pojar, Alin Bănceu
és Marius Popescu (Universita-
tea). 

A mérkőzést a helyi Alin Pașcan
játékvezető vezette.

A következő hasonló barátságos
öregfiú-találkozót Szászrégenben
rendezik, ahol a helyi Avântul öreg-
fiúi látják vendégül az AS Armata
egykori labdarúgóit.

Két év után ismét pályára lépett a „régi” ASA

Jegyzőkönyv
Európa-bajnokság, nyolcaddöntő: Anglia – Németország 2-0 (0-0)
London, Wembley Stadion, 41.937 néző, vezette: Danny Makkelie

(holland).
Gólszerző: Sterling (75.), Kane (86.).
Sárga lap: Rice (8.), Phillips (45.), Maguire (77.) illetve Ginter (25.),

Gosens (72.).
Anglia: Pickford – Walker, Maguire, Stones – Trippier, Rice (88.

Henderson), Phillips, Saka (69. Grealish), Shaw – Kane, Sterling.
Németország: Neuer – Hummels, Rudiger, Ginter (87. Can) – Kim-

mich, Kroos, Goretzka, Gosens (88. Sane) – Havertz, Müller (90+2.
Musiala), Werner (68. Gnabry).

Jegyzőkönyv
Európa-bajnokság, nyolcaddöntő: Ukrajna – Svédország 2-1 (1-1,

1-1, 1-1) – hosszabbítás után
Glasgow, Hampden Park, vezette: Daniele Orsato (olasz).
Gólszerzők: Zincsenko (27.), Dovbik (121.), illetve Forsberg (43.).
Sárga lap: Jarmolenko (79.), Dovbik (121.), illetve Kulusevski (69.),

Forsberg (85.).
Kiállítva: Danielson (98.).
Ukrajna: Buscsan – Karavajev, Zabarni, Krivcov, Matvijenko – Szi-

dorcsuk (118. Bezus), Sztepanenko (95. Makarenko), Zincsenko – Jar-
molenko (106. Dovbik), Jaremcsuk (91. Beszjegyin, 101. Céhankov),
Saparenko (61. Malinovszkij).

Svédország: Olsen – Lustig (83. Krafth), Lindelöf, Danielson, Au-
gustinsson (83. Bengtsson) – S. Larsson (97. Claesson), Olsson (101.
Helander), Ekdal, Forsberg – Kulusevski (97. Quaison), Isak (97.
Berg).

A negyeddöntő programja
* péntek: Svájc – Spanyolország, Szentpétervár (19.00 óra), Belgium

– Olaszország (22.00)
* szombat: Csehország – Dánia (19.00), Ukrajna – Anglia (22.00)
A mérkőzéseket az M4 Sport és a Pro TV közvetíti.

Bálint Zsombor

Pickford mindent kivédett, Anglia kiütötte Németországot.
Fotó: az UEFA EURO 2020 közösségi oldala

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Czimbalmos Ferenc-Attila
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Július elsejétől hat hónapig
Szlovénia tölti be az Európai
Unió Tanácsának soros elnök-
ségét, az európai ország Por-
tugáliától veszi át, majd
január elsejével Franciaor-
szágnak adja tovább a tiszt-
séget.

Az Európai Unióhoz 2004 máju-
sában csatlakozó Szlovénia először
2008 júliusától látta el a félévente
tagállamról tagállamra szálló tiszt-
séget. Ljubljana az „Együtt. Ellen-
állóképes. Európa.” mottójú
programja jegyében Európa válság-
ból való kilábalására és ellenállóké-
pességének növelésére, Európa
jövőjének átgondolására, a jogálla-
miság és az európai értékek elő-
mozdítására, valamint a biztonságra
és a stabilitásra fog törekedni az eu-
rópai szomszédságban.

A szlovén elnökség mindenek-
előtt az Európai Unió ellenállóké-
pességének megerősítését tűzte ki
célul, véleménye szerint ugyanis
olyan horderejű, minden tagállamot

érintő rendkívüli helyzet esetén,
mint amit a koronavírus-járvány
okozott, uniós szintű közös válaszra
van szükség. Ljubljana fokozni kí-
vánja az európaiak egészségének
védelmét, egyebek mellett az euró-
pai egészségügyi unió kiépítésével,
növelni a gyógyszerek, az oltóanya-
gok és az orvostechnikai eszközök
elérhetőségét, valamint felgyorsí-
tani a vonatkozó kutatásokat, a fej-
lesztést és gyártást. Ösztönözni
kívánja a koronavírus-járvány
okozta válság tanulságainak és ta-
pasztalatainak további átgondolá-
sát, és biztosítani, hogy az EU
felkészült legyen a kihívások széles
körére. 

A számítógépes támadásokkal
szembeni egyre növekvő kiszolgál-
tatottság csökkentése érdekében az
elnökségi program Európa esetleges
nagyszabású kibertámadásokkal
szembeni ellenállóképességének
megerősítését tűzte ki célul a felké-
szültség és az összehangolt reagáló-
képesség javítása által.

A koronavírus-járvány okozta
társadalmi és gazdasági következ-
mények enyhítése érdekében a szlo-
vén elnökség fontos feladatának
tekinti a helyreállítást és az ellenál-
lóképességet segítő uniós program
hatékony végrehajtását. Ezzel kap-
csolatban lehetővé kívánja tenni a
nemzeti helyreállítást célzó progra-
mok mielőbbi elfogadását. Ennek
sikere – véleményük szerint – segí-
tené a zöld és digitális átállás fel-
gyorsítását, elősegítené a
munkahelyteremtést, a társadalom
ellenállóképességének növelését és
egészséges környezetet biztosítana.

Közölték: előtérbe helyezik a
közös európai értéket jelentő jogál-
lamiság megerősítését. Az elnökség
célja a jogállamiság kultúrájának
előmozdítása az egész Európai Uni-
óban, valamint az, hogy a tagálla-
mok számára lehetővé tegye, hogy
tapasztalatcserén keresztül tanulja-
nak egymástól. Meg kívánja mu-
tatni, hogyan lehet tovább erősíteni
a jogállamiságot a nemzeti alkotmá-

nyos rendszerek és a hagyományok
tiszteletben tartása mellett – írták.

A szlovén elnökség a transzat-
lanti kapcsolatok megerősítésén és
az unió bővítésén is munkálkodni
kíván. Szoros együttműködés kiala-
kítására törekszik az Egyesült Álla-
mokkal és a NATO-val, ezzel egy
időben fokozott figyelmet kíván
fordítani a nyugat-balkáni orszá-
gokra, európai jövőjükre, az EU bő-
vítési folyamatának hiteles
folytatására és a régió országainak
gazdasági fellendülésére. Az elnök-
ségi program szerint törekvéseik
alapvető mozgatórugója lesz, hogy
perspektívát teremtsen a nyugat-
balkáni régió fiataljai számára.

Szlovénia az EU biztonságának
megerősítését is célul tűzte ki egy
erősebb, és a kihívásokra készen
álló schengeni térség létrehozására
és átfogó működésére. A migrációs
nyomás hatékonyabb kezelésének
biztosítása érdekében pedig arra tö-
rekszik, hogy előrehaladást érjen el
az új migrációs és menekültügyi

paktumról szóló tárgyalásokon, és
megerősítse az Európai Unió szere-
pét a migráció külső dimenzióinak
vonatkozásában.

Ljubljana végezetül fel akarja
hívni a figyelmet a szembenézés
szükségességére az Európai Unió
romló demográfiai tendenciájával.

Az Európai Unió Tanácsának el-
nökségét betöltő ország felel az
uniós jogalkotással kapcsolatban a
Tanácsban végzett munka előmoz-
dításáért. Biztosítania kell az unió
programjának folytonosságát, a jog-
alkotási folyamatok szabályszerűsé-
gét, valamint a tagállamok közötti
együttműködést. Feladatai ellátása
érdekében az elnökségnek a tisztes-
séges, semleges közvetítő szerepét
kell betöltenie.

Az Európai Unióhoz szintén
2004 májusában csatlakozó Ma-
gyarország 2011 első felében töl-
tötte be először az Európai Unió
Tanácsának elnöki tisztségét, és
2024 júliusában kerül ismét sorra.

Szlovénia veszi át az EU Tanácsának soros elnökségét 

Nagyszabású informatikai tá-
madás érte Németországot
Oroszországból – jelentette
szerdán a Bild című német lap
a hírportálján.

A szövetségi informatikai bizton-
sági hivatal (BSI) megerősítette a
támadás tényét – írták. Értesüléseik
szerint az utóbbi napokban történt
kibertámadást az APT28 és a Fancy
Bear néven is ismert hackercsoport
hajtotta végre, amely az orosz kato-
nai hírszerzéshez (GU) kötődik. A
művelet célpontja az úgynevezett
kritikus infrastruktúra és a bank-
rendszer volt.

A lehetséges indíték a megtorlás
az Oroszországot sújtó szankció-
kért. Az is elképzelhető, hogy a tá-

madás célja a Fehéroroszországgal
és államfőjével, Aljakszandr Luka-
senkával szembeni kemény szank-
ciók megakadályozása – írta a Bild,
rámutatva, hogy a Fehéroroszor-
szág ellen tervezett szankciók kö-
zött van az ország kizárása a
SWIFT nemzetközi bankközi fize-
tési rendszerből.

A Bild felidézte, hogy a GU az
irányítása alatt álló hackercsoportok
révén az utóbbi években több nagy-
szabású kibertámadást intézett Né-
metország ellen.  A hackerek
többször behatoltak a szövetségi
parlament (Bundestag) informatikai
rendszerébe, megszereztek adatokat
politikusokról, az Európai Gyógy-
szerügynökségtől (EMA) pedig el-
loptak adatokat.

Informatikai támadás érte
Németországot Oroszországból

Hét halottat emeltek ki a ten-
gerből, és további eltűnteket
keresnek a dél-olaszországi
Lampedusa vizein, ahol egy
illegális bevándorlókkal teli
hajó felborult szerdára virra-
dóan – jelentette az olasz
parti őrség.

A szigettől öt tengeri mérföldre
borult fel a hajó. A mentést majd-
nem azonnal megkezdő parti őrség
emberei 48 túlélőt találtak meg, hét
halottat emeltek ki a vízből, to-
vábbi legalább kilenc személyt ke-
resnek.

Az elhunytak holttestei a reggeli
órákban a lampedusai Favarolo-ki-
kötő mólóján sorakoztak. Többsé-
gük nő, köztük egy várandós anya
is van. A szicíliai Agrigento
ügyészsége vizsgálatot indított a
baleset körülményeinek tisztázá-
sára. 

A parti őrség hajnali fél négytől
négy hajónak sietett a segítségére:
256 bevándorló ért partot. Lampe-
dusa migránstáborába szállították
őket, ahol kétszázötven férőhelyen
jelenleg hatszázhatvanan vannak.
Kedden is négy csónakkal és hajó-

val több mint százharmincan ér-
keztek.  „Nincs a köztudatban, mi
történik a Földközi-tengeren. A
most érkező szolidaritás nem sokat
ér, mivel igazi és konkrét segít-
ségre van szükségünk” – mondta
az újabb emberéleteket követelő
tengeri katasztrófáról Salvatore
Martello lampedusai polgármester.

Az olasz belügyminisztérium
két nappal ezelőtti adatai szerint az
év eleje óta csaknem húszezren ér-
keztek Olaszországba, többségük a
földközi-tengeri migrációs útvona-
lon, Lampedusán keresztül.

Többen a tengerbe vesztek Lampedusánál 

Hónapok óta Brüsszel belvá-
rosában, egy templomban él
250 észak-afrikai beván-
dorló, akik az elmúlt időszak-
ban éhségsztrájkba kezdtek. 

A kormánytól azt kérik, hogy
kapjanak letelepedési engedélyt.
Sokan közülük évek óta Belgium-
ban élnek.

„Csodálkozom azon, hogyan
tudnak nyugodtan aludni a kor-
mány tagjai, miközben mi éhe-
zünk, szenvedünk és meghalunk.
Ők pedig nyugodtan alszanak” –
mondta az egyik tiltakozó.

A legtöbben Észak-Afrikából,
Tunéziából, Marokkóból és Algé-
riából érkeztek, és feketén dolgoz-

nak. Papírok nélkül azonban nem
férnek hozzá az állami egészség-
ügyi ellátáshoz vagy más szolgál-
tatásokhoz. 

„Katasztrofális a helyzet. A pá-
ciensek egyre rosszabbul vannak.
Láttunk már szív- és veseproblé-
mákat is, de jellemzőek a pszicho-
lógiai nehézségek és az
öngyilkossági kísérletek is” –
mondta egy önkéntes orvos, Cecile
Vanheuverzwijn.

Belgiumban a becslések szerint
150 ezer papírok nélküli beván-
dorló él. A kormány nem akar en-
gedni az éhségsztrájkolóknak. A
bevándorlásügyi miniszter szerint
a kérelmeket továbbra is egyéni

vizsgálat alapján bírálják majd el,
nem adnak kollektív kedvezmé-
nyeket.

„Frusztráló a helyzet. Ameny-
nyire tudunk, segítünk a dossziék
mielőbbi kezelésében. De termé-
szetesen nem maradhat minden pa-
pírok nélküli személy itt
Belgiumban. Megpróbálunk infor-
mációt adni nekik, de az éhség-
sztrájk nem segít a helyzeten” –
mondta Sammy Mahdi bevándor-
lásügyi miniszter.

Ezek a migránsok azonban nem
hajlandók egyenként beadni mene-
dékkérelmüket, mert attól tartanak,
hogy kiutasítás vár rájuk. (mózes)

Forrás: Euronews

Migránsok éhségsztrájkolnak egy brüsszeli templomban 
A kormány nem hajlandó tárgyalni

a követeléseikről

Két és fél hónap után ismét
emelkedik a koronavírus-fer-
tőzések száma Európában. A
vírus delta variánsa főleg az
Egyesült Királyságban és
Oroszországban terjed. A mu-
tációt az oltási kampányok
felgyorsításával próbálják
megelőzni.

A delta variáns aránya az Egye-
sült Királyságban már 91 százalék
körüli, Oroszországban csaknem 90
százalék, Portugáliában pedig 56
százalék. 

A német hatóságok a delta vari-
ánstól tartva kéthetes karantént ve-
zettek be azok számára, akik
Portugália felől lépnek be. Német-
országban 50 százalékra becsülik a
delta variáns arányát. 
Az EB összehangolt intézkedéseket vár

Az Európai Bizottság kedden
sürgette a tagállamokat, hogy han-
golják össze a koronavírus miatt be-

vezetett intézkedéseiket.  „Fontos,
hogy a veszélyhelyzetek bevezeté-
sét, amilyen gyorsan csak lehet, kö-
zöljék a bizottsággal és más
tagállamokkal” – mondta Christian
Wigand bizottsági szóvivő. 

„A tagállamoknak szintén az
ajánlás szerinti megközelítést kel-
lene alkalmazniuk, és el kellene ke-
rülniük az utazási korlátozások
bevezetését. A német intézkedések
ezzel nincsenek teljesen összhang-
ban.” Finnországban a lazítások
meghiúsultak az Eb eseményein
megfertőződött rajongók miatt

Finnországban már lazításokat
terveztek, de azok bevezetését meg-
hiúsította, hogy legalább 300 finn
állampolgár érkezett vissza fertő-
zötten a futball-Eb eseményeiről. 

Szentpétervárra 4500-6000 foci-
rajongó utazott Finnországból az ot-
tani Eb-meccsekre. (mózes)

Forrás: Euronews

Ismét több a koronavírus-
fertőzés Európában

Finn focirajongók az Eb-n – Pannon RTV

Éhségsztrájkoló migránsok egy brüsszeli templomban Forrás: Euronews



ADÁSVÉTEL

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

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

MINDENFÉLE

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

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

MEGEMLÉKEZÉS

Tudatom mindazokkal, akik
ismerték, szerették felesé-
gemet, RIGÓ PIROSKÁT
(Farkas), hogy ma van
halálának második évfor-
dulója. Gondoljanak rá
kegyelettel. Szerető férje.
(12130-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték, tisztelték a
szeretett gyermeket, édesapát,
keresztapát, unokatestvért, ro-
kont, jó szomszédot, 

KIBÉDI CSABA-JENŐT 
a bőrgyár egykori dolgozóját, 

hogy életének 65. évében tragi-
kus hirtelenséggel itthagyta az ő
szeretteit. Utolsó útjára kísérjük
július 1-jén, csütörtökön 13 óra-
kor a meggyesfalvi temetőben,
református szertartás szerint.
Emléked legyen áldott, nyugal-
mad békés! Isten nyugtasson! 

A gyászoló család és szerettei.
(12369-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, anya, anyós,
nagymama, dédnagymama, 

FÜZESI IBOLYA 
79 éves korában elhunyt. Teme-
tése július 2-án, pénteken 11 óra-
kor lesz a római katolikus
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Búcsúzik tőle szerető családja:
férje, fia, menye, két unokája

családjukkal. (12372-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA
alkalmaz ASZTALOSOKAT, ÁCSOKAT. Amit ajánlunk: 15 eurós óra-
bér. Tel. 0762-986-532. (22703-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG BŐVÍTI CSAPATÁT. Marosszentgyörgyre, az
új bemutatóüzletünkbe, ami egyben kávézó is, személyzetet alkalma-
zunk. Ha Ön kedves, ápolt és lelkiismeretes, akkor a csapatunkban a
helye. Részletekért hívja az alábbi telefonszámok egyikét: 0770-595-
255, 0733-052-106. (65758)
A VETA KFT. alkalmaz fröccsöntő gépre SZAKKÉPZETLEN MUN-
KÁSOKAT. Tel. 0788-481-753. (22707-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (65744-I)
A MAROSSZENTGYÖRGYI GASTROMETAL MAGÁNCÉG
LEMEZHAJLÍTÓ-GÉPKEZELŐ SZAKEMBEREKET alkalmaz beta-
nítással. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon,  az önéletrajzo-
kat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (65759)
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Aggasztó, hogy a nyugati országok meg-
kezdték Ukrajna területének katonai birtok-
bavételét – jelentette ki Vlagyimir Putyin
orosz elnök egy szerdai tévéadásban, a la-
kosság által feltett kérdésekre válaszolva.

Putyin nehezményezte: a nyugati országok ahe-
lyett, hogy méltányolták volna, hogy aggályaikra re-
agálva leállíttatta az orosz hadgyakorlatot az ukrán
határ közelében, maguk „nyomultak” oda az orosz ha-
tárhoz. Hangsúlyozta, hogy ez Oroszország létfontos-
ságú érdekeit érinti.

Az orosz elnök azt mondta, hogy nincs oka talál-
kozni ukrán hivatali partnerével, Volodimir Zelensz-
kijjel, aki szerinte külső irányítás alá helyezte a
hazáját. Úgy vélekedett, hogy az ukrán kulcskérdések
nem Kijevben, hanem Washingtonban, részben pedig
Berlinben és Párizsban dőlnek el.

Leszögezte, hogy Ukrajna nem kerül rá az Orosz-
országgal szemben ellenséges országok listájára, mert
az ukránt a jelenlegi vezetésével ellentétben nem
tartja az orosszal szemben ellenséges népnek. Meg-
ismételte tézisét, miszerint a két nép azonos. Kilá-
tásba helyezte, hogy cikket fog írni Oroszország és
Ukrajna történetéről. 

Az egy héttel ezelőtt a Fekete-tengeren történt ha-
ditengerészeti incidensről szólva úgy vélekedett, nem
tört volna ki a harmadik világháború, ha Oroszország
elsüllyesztette volna a brit rombolót, amely a Krímnél
megsértette a tengeri határát.

„Még ha el is süllyesztettük volna ezt a hajót, akkor
is nehezen tudnám elképzelni, hogy a harmadik vi-
lágháború szélére kerültünk volna, mert azok, akik ezt
csinálják, tudják, hogy nem tudnak győztesként kike-
rülni ebből a háborúból” – mondta.

Putyin a Defender romboló esetét „összetett pro-
vokációnak” nevezte, mert a brit hadihajó múlt szer-
dai határsértését megelőzően az amerikaiak egy
felderítőgépet küldtek a térségbe Krétáról.

A brit rombolót az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt
Krím félsziget közelében figyelmeztető lövésekkel és
bombavetéssel kényszerítettek a Moszkva által orosz
területnek tekintett vizek elhagyására.

Az elnök kifejezte reményét, hogy az orosz–ame-
rikai kapcsolatok normalizálódnak, és természetük jó-
indulatúvá válik. Úgy vélekedett, az Egyesült
Államok érzi, hogy változik a világ, de meg akarja
benne tartani domináns pozícióját. Megjegyezte,

hogy Washington szövetségesei nem örülnek ennek.
Közölte, hogy Oroszország aszimmetrikusan fog vá-
laszolni az ellene bevezetett szankciókra, oly módon,
hogy ezzel ne okozzon kárt magának. Mint mondta,
az ellenlépések nem érintik majd az Egyesült Álla-
mokba irányuló orosz rakétahajtómű- és titánexpor-
tot.

A külpolitika és a világgazdaság tematikája hát-
térbe szorult a csaknem négy órán át tartó fórumon az
ország ügyeivel szemben. Az elnök szólt egyebek kö-
zött arról, hogy pártalapítóként támogatni fogja az
Egységes Oroszországot a szeptemberi parlamenti vá-
lasztáson, és hogy az orosz Távol-Kelethez hasonlóan
az összes területi egységnek külön kurátora lesz a szö-
vetségi kormányban. 

Közölte, hogy az éves infláció jelenleg 5,9 száza-
léknál jár, és reményei szerint mintegy 5 százalékra
lesz csökkenthető.

Kitérő választ adott az utódlására vonatkozó kér-
désre. Azt mondta, hogy ha eljön az ideje, meg fogja
nevezni az embert, aki méltó lehet Oroszország irá-
nyítására, de ebben az ügyben az oroszok a szavazati
jogukkal élve titkos voksolással fognak majd dönteni.
Putyin szerint Borisz Jelcin sem adta át neki a hatal-
mat.

Saját felelősségét abban nevezte meg, hogy aján-
lásokat fogalmazzon meg azok számára, akik pá-
lyázni fognak az elnöki tisztségre. Nevet és időpontot
nem mondott.

A 68 éves jelenlegi elnöki ciklusa 2024-ben jár le.
A tavaly megszavazott, a korábbi korlátozásokat el-
törlő alkotmánymódosításnak köszönhetően Putyin
elvileg még további két hatéves elnöki ciklus erejéig
kormányozhatna.

Az orosz jégkorong- és labdarúgó-válogatott siker-
telen nemzetközi szereplésére kitérve úgy vélekedett,
hogy el kell gondolkodni a szakvezetés cseréjében. 

A járványhelyzet miatt a stúdióban nem volt kö-
zönség, kérdezni a műsor ideje alatt online lehetett.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy a
tévéadás infrastruktúrája ellen kibertámadásokat in-
téztek, amelyek zavarokat okoztak a kommunikáció-
ban. 

A produkcióhoz összesen mintegy másfél millió,
az elnökhöz intézett kérdés futott be, amelyek feldol-
gozása és hivatalos megválaszolása az eddigi gyakor-
latnak megfelelően hónapokig is eltart majd.

Aggasztó az ukrán területek nyugati katonai
birtokbavétele Putyin szerint

Új járványügyi intézkedések lépnek életbe
július 1-jétől Horvátországban, az európai
védettségi igazolással rendelkezők korláto-
zások nélkül vehetnek részt különböző ren-
dezvényeken – közölte Davor Bozinovic
horvát belügyminiszter, a válságstáb veze-
tője szerdán.

Mindazonáltal továbbra is száz főben határozzák
meg a résztvevők felső létszámhatárát az olyan nyil-
vános rendezvényeken, illetve harminc főben azokon
a magánrendezvényeken, amelyeket nem kötnek vé-
dettségi igazoláshoz. 

A kávéházak számára továbbra sem engedélyezik
a beltéri kiszolgálást, és csak ülő vendégeket szolgál-
hatnak ki.

Kinyithatnak ugyanakkor a diszkók és éjszakai
bárok, de csak nyílt térben és védettségi igazolással
fogadhatják a vendégeket.

Nem törölték el a maszk viselését sem zárt térben,
amely egyes esetekben nyílt térben is kötelező, ilye-
nek a vásárok, gazdasági és turisztikai rendezvények,
ahol értékesítenek, kiállítanak vagy bemutatnak ter-
mékeket. 

Alemka Markotic járványügyi szakember, a vál-
ságstáb tagja a horvát közszolgálati televíziónak adott
interjújában azt mondta: az alacsony átoltottság miatt
nem kizárt, hogy szembe kell nézni egy újabb, negye-
dik hullámmal, amely a tavalyi évhez hasonlóan már
augusztus 15-én a turisztikai idény végét jelentheti. A
delta variáns sokkal gyorsabban terjed, mint az alfa
variáns, és egy-két hónapon belül meghatározóvá vál-
hat Európában – hangsúlyozta. 

Zágráb terve az volt, hogy június végéig legalább
egy vakcinával beoltják a lakosság felét, az oltási
kampány mégis megakadt, annak ellenére, hogy már
mindenki számára elérhetővé vált a vakcina.

A valamivel több mint négymilliós Horvátország-
ban eddig 1 488 707-en kaptak védőoltást, közülük
1.08.774-en már a második adagot is. Ez a felnőtt la-
kosság 44, illetve 32 százaléka.

Az elmúlt 24 órában 136 új fertőzöttet azonosítot-
tak, amivel a járvány kezdete óta az új típusú korona-
vírussal megfertőződöttek száma meghaladta a 359
ezret. A vírus okozta betegség (Covid-19) szövődmé-
nyeinek következtében egyetlen beteg halt meg, így
a járvány halálos áldozatainak száma 8206-ra emel-
kedett. Kórházban jelenleg 159 beteget ápolnak, kö-
zülük 12-en vannak lélegeztetőgépen.

A szomszédos Szlovéniában szerdára 47 új fertő-
zöttet jegyeztek fel, és ezzel a járvány kezdete óta
azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 256 ezret.
Az elmúlt napon egyetlen beteg sem halt meg, így a
járvány halálos áldozatainak száma 4743 maradt. A
koronavírusos betegek közül 68-an vannak kórház-
ban, 17-en közülük intenzív osztályon.

A valamivel több mint kétmillió lelket számláló
Szlovéniában védőoltást eddig 817 571-en kaptak,
közülük 660 585-en már a második adagon is túlvan-
nak. Ez a lakosság 39, illetve 31 százaléka.

A gyorsabban terjedő delta variáns miatt Ljubljana
is új járványhullámtól tart. 

„Nem az a kérdés, lesz-e negyedik hullám, hanem
az, hogy mikor” – mondta nemrég Janez Poklukar
szlovén egészségügyi miniszter.

Horvátországban új járványügyi intézkedések
lépnek érvénybe

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAs, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• optika-optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

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

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

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

www.marmed.ro
• dora optics - 0733-553-976
• dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446
• Emma vendéglő, - 0740-083-077

hidegtálak készítése - 0365/404-664
• Prefektúra - 0265/266-801

• Rds–RCs - 0365/400-401
- 0365/400-404

• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/929

• delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMdsZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK 
rovatnak. 

Várjuk jelentkezését  
a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
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25. nemzetközi borverseny Balavásáron
A Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társulás és a Kis-Küküllő Borlovagrend július 6–

10. között  a 25. hagyományos nemzetközi borversenyt szervezi meg Balavásáron, a
Romantik vendéglőben. 

Egy minta 3 db 0,7 l-es felcímkézett palack borból áll. A címkén fel kell tüntetni a
jeligét, a bor fajtáját, évjáratát és származási helyét. Egy minta benevezési díja 20 lej.

A program a következő: 
– július 6-án 9 és 18 óra között, illetve július 7-én 9 és 15 óra között a borminták
begyűjtése, 

utána nem fogadunk bormintákat
– július 7-én 15–20 óra között a borok besorolása
– július 8-án 10 órától a borok elbírálása
– július 10-én 10 órától értékelés, díjazás, díszebéd 

Az ebédjegyeket – 65 lej/fő – a vendéglő recepcióján lehet megvásárolni. A járvány-
ügyi helyzetre való tekintettel szombaton, július 10-én a vendéglő zárt helyiségébe
csak a járványügyi szabályokban előírt igazolásokkal lehet belépni. 

Bővebb felvilágosítás a 0722-148-210, 0723-227-369, 0745-358-548-as telefonszámokon. 
A szervezőbizottság


