
A BNS arra kéri 
az államfőt, hogy
fordítson nagyobb
figyelmet a romániai
munkaerő hazai
foglalkoztatására
A BNS szerint uniós csatlakozása
óta Romániának csak igen kis mér-
tékben sikerült csökkentenie az or-
szág és az EU átlaga közötti
életszínvonal-különbséget.  

____________6.
A BOK Csarnokban
köszöntötték 
az olimpikonokat
Az érmesekről és a helyezettekről –
először a hatodikokról, majd az ötödi-
kekről és a negyedikekről, végül az ér-
mesekről – filmeket vetítettek, majd a
színpadon köszöntötték őket. A ma-
gyarok hat arany-, hét ezüst- és hét
bronzérmet szereztek a vasárnap zá-
rult tokiói olimpián. 
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Több mint valószínű, hogy mind a városi, mind a megyei ta-
nács képviselői megszavazzák azt a határozattervezetet,
amely rendezi a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai
Kórház környéki területekről közel húsz éve folyó telekvitát
a város és a megye között – hangzott el dr. Soós Zoltán, Ma-
rosvásárhely polgármesterének tegnapi sajtótájékoztatóján. 

Ha a szavazás megtörténik, akkor elkezdődhet az égési sérülteket
ellátó marosvásárhelyi központ építésének az előkészítése. A nagy-
szabású egészségügyi beruházásra nagy szüksége van mind Maros,

mind a környező megyéknek. Az új épülettömböt a megyei sürgős-
ségi klinikai kórház mellett építik fel, földszintjén az égési sérül-
teket ellátó osztállyal, az első emeleten intenzív terápiai klinikával,
a másodikon 25 műtővel, 72 ággyal. A kórház felépítéséhez szük-
séges összeget a Világbank támogatásával az Egészségügyi Minisz-
térium biztosítja, a terv kivitelezését kormányhatározat is
megerősítette. 

Ha az egyezségről szóló két tanácsi határozat megszületik, követ-
kezhet a többi szükséges lépés, köztük az építési engedély kiváltása, a
pályáztatás, a szerződéskötés a nyertes kivitelezővel, majd 36 hónap
alatt az építkezés befejezése.

Fotó: Nagy Tibor  

Progresszívék esete 
a valósággal

Néhány napja kitalálta a kisebbik román kormánypárthoz tartozó
gazdasági miniszter, hogy adómentessé kellene tenni a minimálbért.
Ez politikusoknak hálás téma, mert népszerűségi jó pontokat lehet
vele szerezni, főleg egy olyan országban, ahol a munkavállalók je-
lentős része minimálbérrel van fizetve, az utóbbi évtizedek kormányai
„eredményes” gazdaságpolitikájának következményeként. De ebből
egyelőre legfeljebb meddő vitatéma lesz, adócsökkentés kevésbé.

Ez a magát progresszívnek beállító párt az utóbbi időben megmu-
tatta, hogy ha magyar kártyázni kell, akkor bizony konzervatívokat
megszégyenítően hagyománytisztelők, és ez a kezdeményezésük is
az, mivel az ötletet az utóbbi években a szocik is többször felvetették,
de soha nem alkalmazták, még akkor sem, amikor szerintük szárnyalt
e szép haza gazdasága. Hogy itt csak egy egyszerű választóbolondító
vagánykodásról van szó, ami köszönő viszonyban sincs a valósággal,
az abból érhető tetten, hogy szó sem esik az elképzelt intézkedéssel
járó következményekről. Egy valamirevaló gazdasági miniszternek
egy ilyen lépésnél messze nem elég arról beszélnie, hogy milyen ka-
tegóriák számára biztosítana adómentességet, hanem arra is ki kel-
lene térnie, hogy az elengedett adókból származó költségvetési

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Bodolai Gyöngyi

Ha rendezik a telekvitát

Elkezdődhet az égési 
sérülteket ellátó központ építése



Szentháromság egyik parcelláján ottjártunkkor tavaszár-
pát arattak. A tavaszi esőzések és a vadállatok miatt idén
helyenként gyengébb terméssel számolnak. A betakarítási
munkálatok láttán felidéztük a polgármester és a szenthá-
romsági, illetve bedei lakosok panaszát a medvekárok kap-
csán. Mint a legtöbb gazda kifejtette, a mezőre már nem

is mernek kimenni, mivel nem tudni, mikor honnan buk-
kan elő egy nagyvad, esetenként anyamedve két-három
boccsal. Az önkormányzat és a magánszemélyek egyaránt
tehetetlenek, a károk megtérítésében már nem is remény-
kednek. A medvekérdés tíz-tizenöt éve olyan összetett
probléma, ami megoldhatatlan ördögi körré vált. (szer)

Radványi Hajnal könyvbemutatója 
Augusztus 11-én, ma 17 órától a Máltai Szeretetszol-
gálat marosvásárhelyi, Berek utca 1. szám alatti szék-
helyén Radványi Hajnal Tékozló lány című könyvét
ismerhetik meg az érdeklődők. Az időrendi visszaem-
lékezéseknek tekinthető verseket és rövid novellákat
tartalmazó könyvet Szász Anikó magyar szakos ta-
nárnő mutatja be. A szerzővel Tövissi Éva magyarta-
nárnő beszélget. Közreműködik Baranta Katalin
verselő és Miklós Szilvia nótaénekes. A könyv a Gara-
bontzia könyvkiadó gondozásában jelent meg. A
könyvbemutató szervezője a Máltai Szeretetszolgálat. 

Augusztus 20-án kezdődik 
a Virginia Zeani Operafesztivál 

Augusztus 20-a és 22-e között ismét Marosvásárhely
látja vendégül a negyedik Virginia Zeani Operafeszti-
vált. Az operafesztivál első előadását Magyarország
nemzeti ünnepének ajánlja – a koncert a Vártemplom-
ban lesz augusztus 20-án 19.30 órától. A rendkívüli or-
gonahangversenyt Mozart Miséje követi Traian Ichim
vezényletével, Garai Zsolt orgonaművész, valamint a

brassói és a kolozsvári operaházak művészeinek köz-
reműködésével. Augusztus 22-én 19 órakor a Kultúr-
palotában a fesztivál záróelőadásaként Gaetano
Donizetti Szerelmi bájital című műve van műsoron Şte-
fan von Korch tenor és Kolcsár Katalin szoprán ven-
dégszereplésével. 

Múzeumi csütörtök 
A Maros Megyei Múzeum új próbaprojektet indított Mú-
zeumi csütörtök címmel. A kezdeményezés a hivatalos
múzeumlátogatási időn kívül, csütörtökönként 19 órától
három helyszínen – a történelmi osztály várbeli kiállí-
tóhelyén, a Toldalagi-palotában működő néprajzi és
népművészeti osztályon, valamint a Kultúrpalotában, a
művészeti osztályon – kínál alternatívát a szabadidő
eltöltésére. A kezdeményezés célja egyrészt a mú-
zeum legkedveltebb programjának állandósítása (te-
matikus vezetések a múzeum kiállításain), másrészt
más kikapcsolódási és oktatási tevékenységek meg-
valósítása, ami által növelni lehet a hűséges múzeum-
látogató közönség és a turisták érdeklődését, valamint
azokét, akiknek a zsúfolt hétköznapjaiba nem fér bele
a látogatás – olvasható a Maros Megyei Múzeum Fa-
cebook-oldalán, ahova hamarosan a teljes program is
felkerül. 

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 30 0C
min. 14 0C

Ma ZSUZSANNA és TIBORC,
holnap KLÁRA napja.
KLÁRA: a latin clarus mellék-
név nőnemű alakjából származik,
jelentése: világos, fényes, ra-
gyogó, híres.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. augusztus 10.

1 EUR 4,9161
1 USD 4,1928

100 HUF 1,3928
1 g ARANY 233,2254

Zajlik a 16. Harmonia Cordis 
nemzetközi gitárfesztivál

Augusztus 10–15. között a marosvásárhelyi várban zajlik a
16. Harmonia Cordis nemzetközi gitárfesztivál. A koncertek
minden este 7 órakor kezdődnek. 11-én, szerdán, ma 15
órától a Kultúrpalotában a gitárverseny döntője lesz. A be-
lépés ingyenes.

Metropol-koncert a dzsesszklubban 
Augusztus 12-én, csütörtökön 20 órától egy ikonikus ma-
gyar rockzenekar, a Metropol Group koncertezik a maros-
vásárhelyi Jazz&Blues Clubban. Az együttes tagjai: Orbán
András – gitár, ének; Szász Ferenc és Dobos József – gitár,
ének; Trendler József – dobok; Virányi Attila – basszusgitár,
ének; Boros Zoltán – zongora. 

Baricz Lajos könyvbemutatója
Augusztus 14-én, szombaton, az Ivói Kulturális Kolping-nap
keretében Baricz Lajos könyvbemutatójára kerül sor, mely-
nek keretében ismertetik a pap-költő tavaly és idén megje-
lent köteteit. Közreműködik a marosszentgyörgyi Kolping
Család minikórusa, Szántó Edit a kötetekből olvas fel, Pa-
taki Ágnes a Fogoly katona népballadát adja elő. 

Az operafesztivál segíti a kisinyovi
filharmónia épületének felújítását

A Virginia Zeani Operafesztivál szervezői tudatják, hogy
részt vesznek a kisinyovi filharmónia tavaly szeptemberben
részlegesen leégett épületének újjáépítéséhez szükséges
adománygyűjtésben. E célból partneri és mediátori megál-
lapodást kötöttek a besszarábiai intézmény vezetőségével.

Jelentkezőket várnak 
a kántor-tanítóképző főiskolába 

Augusztus 16-tól lehet beiratkozni az Erdélyi Református
Egyházkerülethez tartozó kántor-tanítóképzőbe, amely a
Károli Gáspár Református Egyetem székhelyen kívüli tago-
zata. A tanító-óvodapedagógus szak nappali tagozatán tan-
díjmentes helyekre, a levelező tagozaton részben
költségtérítéses helyekre várják a jelentkezőket. Levelező
tagozaton kétéves posztliceális rendszerű kántorképzésre
is lehet jelentkezni, amelyen megszerezhető az egyházke-
rületi kántori oklevél. A kántor szakot a református, római
katolikus, unitárius, evangélikus és baptista felekezetű hall-
gatók közül bárki felveheti. A jelentkezés és beiratkozás au-
gusztus 16-tól szeptember 4-ig tart, az alkalmassági
vizsgákra szeptember 14-én kerül sor. Érdeklődni lehet a
0737-789-930-as telefonszámon 9–13 óra között, illetve a
kantortanito@gmail.com e-mail-címen. 

Terápiás program 
A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 30-a és szeptember
10-e között 12 napos terápiás programot szervez szenve-
délybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják mind-
azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-,
játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Helyszín:
Magyarózd, Terápiás Otthon (Marosludastól 15 km-re). Je-
lentkezési határidő: augusztus 26. Jelentkezni, további rész-
letek felől érdeklődni Deé Lukács Évától lehet a
0265-254-460-as telefonszámon.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

11., szerda
A Nap kel 

6 óra 15 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 39 perckor. 
Az év 223. napja, 

hátravan 142 nap.

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

Csökkenőben a gazdálkodási kedv

A Székelyföld folyóirat 2021/8-as számában verssel je-
lentkezik Biró József, Borsodi L. László, Bozsik Péter,
Pethő Lorand, Szálinger Balázs, Vári Csaba és Wirth Imre.
Prózát publikál Szakács Réka, Izsák Anikó-Borbála, Mik-
lóssi Szabó István és Szilágyi Nagy Ildikó. Eliza Macadan
és Horia Dulvac román költők verseit Balázs F. Attila for-
dította magyarra.

A Literata Hungarica rovatban Az Eminescu-ügy című
írás olvasható Bertóti Johanna fordításában, melyben Ni-
colae Manolescu, Mircea Cărtărescu és Cezar Paul-Bă-
descu rántja le a leplet a mitizált Eminescuról.

A Nobile Officium című rovatban Oláh-Gál Elvira A „li-
terati” Lészaiakat mutatja be, interjút készítve Lészai Fe-
rencz repülőtervező mérnökkel. Az Ujjlenyomatban Gazda
József Mindenben bűnös című írásában szekusdossziéjá-
nak tanulságait dolgozza fel.

A Kelet népe című rovatban Obrusánszky Borbála: A
frászkarika és az Umaj-barlangok címmel közöl tanul-
mányt, az ázsiai népszokások székely/magyar párhuzamait
vizsgálva. Az Aranyág című rovatban Tánczos Vilmos
Boldog magyar gyászünnepek című írásában azt vizsgálja,
hogyan ünnepelnek (és gyászolnak) Európa különböző
népei.

A Forgószínpadban S. Kiss Krisztina beszélgetése ol-
vasható Ruszuly Ervin színész-koreográfussal. 

A Műteremtésben Ladó Ágota értekezik Nagy Imre nő
témájú műveiről.

Kritikát Borsodi L. László közöl Szakács Réka A testi-
domár című kötetéről, valamint Simó Márton Szálinger
Balázs Al-dunai álom című könyvéről.

A lapszámot Nagy Imre munkái illusztrálják.

Megjelent a Székelyföld augusztusi száma
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Fotó: Nagy Tibor  

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 egy éve megválasztott Aljakszandr Lukasenka
belorusz elnök az évfordulón is tagadta, hogy el-
csalták a szavazatokat, és azt is, hogy keményeb-
ben lépnének fel politikai ellenfeleikkel szemben,
vagy záratnak be indokolatlanul sajtóorgánumokat.

Azzal fenyegetőzött, hogy ha az ellenzékiek „nem nyugod-
nak le”, kivívhatják Oroszország haragját, és ki fogják rob-
bantani a harmadik világháborút. Annak pedig nem ők lesznek
a győztesei. Kijelentette: „itt az ideje, hogy a nemzetközi kö-
zösség is leüljön velünk a tárgyalóasztalhoz, és együtt próbál-
juk megoldani a helyzetet”.

Az ellenzék Litvániába menekült vezetője szerint Luka-
senka direkt próbál menekültáradatot zúdítani Európára,
Szvjatlana Cihanouszkaja ezért arra kérte az Európai Uniót,
ne hátráljon meg, és tartsa fenn a szankciókat.

Cihanouszkaja szerint „a krízis akkor fog megoldódni, ha
kiszabadítjuk az összes politikai foglyot, és új demokratikus
választást tartunk nemzetközi megfigyelőkkel. Senki sem tár-
gyalhat ezzel a rezsimmel. Nem lehet alkudozni egy olyan il-

legitim elnökkel, aki kínzással és elnyomással tartja meg a ha-
talmát”. 
Az EU figyelmeztette Belaruszt 

Az Európai Unió külügyi szolgálata bekérette Fehérorosz-
ország brüsszeli képviseletének vezetőjét, hogy szólítsa fel
Minszket, ne használja a litván határhoz érkező migránsokat
eszközként politikai céljai elérésére. Az EU szerint a belarusz
hatóságok szándékosan engednek be migránsokat Litvánia te-
rületére, aminek véget kell vetni. 

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök szerint a migrációs
válságot a határokon Lengyelország és Litvánia idézi elő, mert
Litvánia például erővel akart migránsokat küldeni fehérorosz
területre.

A belarusz elnök rezsimjét a lengyel kormány azzal vádolja,
hogy egyre több migránst küld az EU-val közös határhoz,
megtorlásul amiatt, hogy Varsó menedéket ad – a tokiói olim-
piáról a Belaruszba való hazatérést megtagadó – Kriszcina Ci-
manouszkaja futónőnek. (mózes)

(Forrás: Euronews)

hiányt miből pótolja. De erről nem volt szó, bár még
annyit sem részletezett a miniszter, hogy csak az illetők
személyi jövedelemadóját, vagy a társadalombiztosítási
járulékait is elengednék-e, mivel az is adó, csak más-
képp hívják, s más kasszába megy. Ennyiből azt is nehéz
kitalálni, hogy mekkora hiányt kellene befoltozni a be-
vételi oldalon. Világos, hogy semmi számolás nincs a
szövegelés hátterében.

Így legfeljebb cirkusznak jó az egész, és a miniszteri
ötlet ellen valószínűleg a kis települések vezetői fognak
leginkább kikelni. Ugyanis a személyi jövedelemadó
gyakorlatilag az önkormányzatoknál marad, és főleg a
kis települések számára, ahol rendszerint arányaiban
magasabb az alacsony keresetűek száma, ez az egyik
legfontosabb bevételi forrás. Progresszívékig, akik
nagyvárosi polgármesteri hivatalok optikáján keresztül
nézik a világot, ez nem látszik el. Mint sok egyéb sem.

Az már más lapra tartozik, hogy egy olyan ország-
ban, ahol az alkalmazottak ekkora hányada van mini-
málbérrel fizetve, a döntéshozóknak illene
elgondolkodniuk az adórendszer reformján, a kis jöve-
delműek adóterheinek csökkentése érdekében. Csak ott
a gond, hogy nem látszik a kormányzatban az ehhez
szükséges szakértelem. Mert ha az meglenne, akkor egy
ilyen szinten hadováló gazdasági miniszternek másnap
kiadták volna az elbocsátólevelét.
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Progresszívék esete 
a valósággal

Kitart a hőség az ország 
délnyugati és déli részében

Elsőfokú (sárga jelzésű), hangsúlyosan kellemetlen
hőérzetre vonatkozó riasztás alatt áll kedden és szer-
dán Bukarest és 19 megye az ország déli és délnyu-
gati részén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat
(ANM) szerint Bukarestben, valamint Temes, Krassó-
Szörény, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu,
Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa megyében, illetve Gorj, Vâl-
cea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Konstanca
és Tulcea megye egyes részein kánikulára kell szá-
mítani, a hőmérséklet-páratartalom index nagy kiter-
jedésű területeken meghaladja a kritikus 80-as
egységet, a hőmérséklet csúcsértékei 34-38 Celsius-
fok körül alakulnak. Az éjszakai levegő sok helyen
nem hűl le 20 fok alá. (Agerpres)

Gyorshajtás elleni kampányt 
indított a rendőrség

A túlzott sebesség veszélyeire próbálja felhívni a fi-
gyelmet a rendőrség egy kedden elindított kampány-
nyal, amelynek a Kilátás a kórházi ágyból nevet
adták. A rendőrök egy kórházi ágyat helyeztek el
kedd délelőtt a Bukarestet Konstancával összekötő
autópálya melletti OMV-benzinkútnál az augusztus
10-e és szeptember 30-a között zajló országos kam-
pány elindításaképpen. „A túlzott sebesség okozta
legtöbb súlyos közúti baleset nyáron, a szabadságok
idején következik be, amikor az emberek nyaralni si-
etnek – hegyvidékre, tengerre. Az emberek sokszor
választanak szép kilátást biztosító szállást nyaralá-
sukra. A vakációzni siető gépkocsivezetők azonban
nem gondolnak arra, hogy a nagy sebesség miatt
egy másfajta kilátásban is részük lehet: a kórházból
nyílóban” – áll a kampány szövegében. A kampány
keretében a közlekedésrendészet különböző akciók-
kal akarja felhívni a sofőrök figyelmét a kockázatokra,
amelyeket akkor vállalnak, ha nem tartják be a köve-
tési távolságot, nem igazítják sebességüket az útvi-
szonyokhoz, és főként ha nem tartják be a
sebességkorlátozást. (Agerpres)

Több mint háromszázzal 
emelkedett a fertőzöttek száma

Kedden, május vége után először, ismét meghaladta
a háromszázat az egy nap alatt diagnosztizált újabb
koronavírus-fertőzöttek száma. A stratégiai kommu-
nikációs törzs keddi jelentésében szereplő 312 új fer-
tőzött 67 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét
átlagát. A járvány leginkább Bukarestben, a fővárost
övező Ilfov megyében, illetve Kolozs, Iaşi és Suceava
megyében terjed. A keddi jelentésben négy újabb ha-
lálos áldozat szerepel. A járvány újabb hulláma múlt
héten kezdte éreztetni hatását az elhalálozások
terén, amikor az előző hetekhez képest háromszoro-
sára ugrott az áldozatok száma. Az országban eddig
1 millió 85 ezer embernél mutatták ki a koronavírus-
fertőzést, közülük 34 ezer meghalt. (MTI)

Ország – világ

Hat uniós tagország kéri az EU-t, hogy ne állítsa le 
az Afganisztánba irányuló kitoloncolásokat

Hat európai uniós ország – Belgium, Németország,
Ausztria, Hollandia, Dánia, Görögország – levélben
fordult az Európai Bizottsághoz, amelyben azt kérik,
hogy az unió ne állítsa le az illegális migránsok Af-
ganisztánba irányuló kitoloncolását – erősítette
meg keddi Twitter-üzenetében Sammy Mahdi belga
bevándorlásügyi államtitkár.

„Lehetséges, hogy egy adott ország egyes régiói nem biz-
tonságosak, de ez nem azt jelenti, hogy annak minden állam-
polgára jogosult menekültstátuszra. Egy magát valamire tartó
kormánynak végre kell hajtani saját döntéseit: azok az afgá-
nok, akikről alapos és független vizsgálat után bebizonyoso-
dik, hogy nem szorulnak menedékre, nem maradhatnak
Belgiumban” – húzta alá az államtitkár.

A De Morgen című belga napilap értesülései szerint Mahdi
bejelentését több jogvédő szervezet hevesen bírálta. Az állam-
titkár Twitter-üzenetében erre úgy reagált, hogy „nagyon egy-
szerű szégyent kiáltani és az Emberi Jogok Európai
Egyezményét fellobogtatni, anélkül hogy tisztában lennének
a konkrétumokkal.” „Bizonyos szlogeneken túllépni sokak
számára rendkívül nehéznek bizonyul, amikor a migrációról
van szó” – tette hozzá.

Az Európai Bizottsághoz címzett levélben a hat uniós tag-
állam kiemelte, hogy a kitoloncolások leállítása rossz jelzést
küldhet Afganisztánba, és még több állampolgárt ösztönözhet
arra, hogy az EU-ba jöjjön. A levél szerint csupán tavaly 
44.000, 2015 óta pedig több mint félmillió afgán érkezett az
EU területére menekültstátuszt igényelve.

A bizottság illetékes szóvivője a testület keddi sajtótájékoz-
tatóján arra az újságírói kérdésre, hogy az EU Afganisztánt
elég biztonságosnak tartja-e a menedékkérők visszaküldésé-
hez, azt válaszolta, hogy ennek megítélése a tagállamok fel-

adata, mivel uniós szinten nem létezik ilyesfajta besorolás.
Ugyanakkor az is elhangzott a bizottság részéről, hogy „az af-
ganisztáni helyzet nem ad okot kétségbeesésre”. „Kihívást je-
lent ugyan, de nem olyan mértékben, mint a szíriai vagy iraki
helyzet, mivel Afganisztán továbbra is stabil kormányzattal és
hatóságokkal rendelkezik” – mondta a brüsszeli szóvivő. Arra
is kitért, hogy az EU szeretné elkerülni egy esetleges afgán
polgárháború kitörését, ami még jobban elősegítené az ország-
ban a kábítószer-termelést, és újabb menekültáradattal jár-
hatna az EU-ba. Tájékoztatása szerint az elmúlt hónapokban
körülbelül 400 000 afgán kényszerült lakhelye elhagyására,
és az utolsó 10 napban megemelkedett az Iránba menekülők
száma is.

Egy, az EU és Afganisztán közötti megállapodás arra köte-
lezi Kabult, hogy visszafogadja kitoloncolt állampolgárait,
azonban július elején az afgán kormány arról tájékoztatta az
Európai Bizottságot, hogy három hónapig nem fogad vissza
menekültstátuszra nem jogosult migránsokat.

A kérdés várhatóan szóba kerül az uniós tagállamok bel-
ügyminisztereinek augusztus 18-án rendezendő rendkívüli
válságtanácskozásán, amelyen megvitatják a Fehéroroszor-
szágból Litvániába történő illegális határátlépések megugrását
is. Afganisztánban május óta ismét elmérgesedett a helyzet, a
radikális iszlamista tálibok átfogó offenzívát indítottak a kor-
mányerők ellen, kihasználva azt, hogy az amerikaiak vezette
nemzetközi haderő megkezdte a kivonulást az országból.
Nagy területeket vontak uralmuk alá, kiszorítva az ellenállást
alig tanúsító kormányerőket. Mindeközben a hónapok óta
tartó afgánközi béketárgyalásokon a feleknek továbbra sem
sikerül előrelépést elérniük.

Az uniós statisztikai hivatal keddi közlése szerint tavaly
1120 afgánt toloncoltak ki az EU-tagországokból. (MTI)

Pekingi nagykövete visszahívására szólította fel
Kína Litvániát

Pekingi nagykövete visszahívására szólította fel a
kínai külügyminisztérium Litvániát, miután Vilnius
engedélyezte, hogy Tajvan képviseleti irodát hoz-
zon létre Litvániában. A kínai külügyminisztérium
hivatalos weboldalán kedden közzétett közlemény
szerint Peking is visszahívta vilniusi nagykövetét.

„A kínai fél közölte a litván féllel, hogy a világon egyetlen
Kína létezik csupán, a Kínai Népköztársaság kormánya pedig
az egyetlen, Kína egészét törvényesen irányító kormányzat”
– áll a közleményben.

A dokumentum hangsúlyozza: a pekingi kormányzat két-
oldalú kapcsolatainak politikai alapja, hogy az adott ország
elismerje az egy Kína elvet.

„A kínai kormány és az emberek elhatározása arra, hogy
megvalósítsák az anyaország egyesítését, megingathatatlan,
az ország szuverenitásának és területi egységének védelme je-
lentette határvonal megbolygatása pedig elfogadhatatlan” –
olvasható a közleményben.

A kínai külügyminisztérium felszólította a litván kormányt
az elkövetett hiba kiigazítására, egyúttal pedig a tajvani veze-
tést is figyelmeztette, hogy Tajvan függetlenségének gondo-

lata „zsákutca”. Tajvan júliusban jelentette be, hogy képvise-
leti iroda megnyitására készül Litvániában. Ugyan Tajvan
több országban is működtet képviseletet, jellemzően a keres-
kedelmi kapcsolatok ápolásának égisze alatt, a Litvániába ter-
vezett iroda lenne az első Európában, amelynek neve a sziget
nevét viseli, szemben a többivel, amely csak Tajpej város
nevét használja.

Litvánia idén szintén bejelentette, hogy képviseleti irodát
tervez létrehozni Tajvanon, és koronavírus elleni vakcinákat
adományozott a szigetnek.

Kína saját területe részeként tekint az 1949 óta saját kor-
mányzattal rendelkező Tajvanra. Peking és Tajpej között a vi-
szony többéves közeledés után ismét fagyossá vált azt
követően, hogy a Caj Jing-ven tajvani elnök vezette kormány-
zat elutasította azt az 1992-ben elfogadott, az egy Kína elvét
magában foglaló egyezményt, amelyet Peking a tárgyalások
alapfeltételeként kezel.

A kínai kormányzat azóta diplomáciai eszközökkel igyek-
szik korlátozni Tajvan mozgásterét a nemzetközi színtéren,
gazdasági nyomást alkalmaz és rendszeres hadgyakorlatokat
tart a sziget közvetlen közelében. (MTI)

EU: Fehéroroszországnak tiszteletben kell tartania nemzetközi 
kötelezettségvállalását

Lukasenka harmadik világháborúval fenyegetőzik 
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Parádés fény-, szín- és lézeres tű-
zijátékokkal vasárnap zárult a
2020-as olimpia. Hétfőn már nem
kellett hajnalban kelni, hogy élőben
szurkolhassunk a kedvenceinknek.
Nem tudom egyébként, hányan
mondtak le emiatt az alvásról, de
arra gyanakszom, az európai több-
ség inkább nappal követte a tévé-
közvetítéseket. Szubjektív vagyok,
magamból kiindulva általánosítok,
de eléggé elvetemült sportbarát-
ként, ezért gondolom, hogy arány-
lag kevesen vállalták a
szimultaneitást. Ha már amúgy is
csúszott egy évet az egész, minek hi-
ányoljuk az egyidejűséget? Később
is jó volt szurkolni a mieinknek,
örülni a sikereknek, bosszankodni a
helyszíni nézőhiány meg egyéb ma-
lőrök miatt. De többnyire ámul-
dozni a LEGeken, mert ilyesmikkel
bőven felruházták a XXXII. Olim-
piai Játékokat. Elsősorban a tech-
nikai, technológiai újdonságokra,
ellátottságra gondolhatunk. Japán-
ban hogy is lehetne másképp? Má-
sodsorban a hagyománytiszteletre,
a minden eddiginél népesebb ön-
kéntes gárda tántoríthatatlan szol-
gálatára. Japánban hogy is lehetne
másképp? Hogy mindent kétszer
mondok? Lehet, hogy többször is
kellene ismételnem. A világesemény
zavartalan menete érdekében erre
is, arra is meg amarra is egyformán
szükség volt. Pláne, hogy ez volt az
első, és nagyon remélem, hogy az
utolsó olyan olimpia, amelyet „Bu-
borékban” szerveztek. Csak cso-
dálni tudom a sportolókat, hogy
ilyen körülmények között is nagy-
szerűen teljesítettek, és sűrűn dön-
tögették a nemegyszer évtizedek óta
megdönthetetlennek tűnő rekordo-
kat. A sportriporterek, kommentáto-
rok olykor nem is bírtak lépést
tartani a teljesítmény- és csúcsára-
dattal. Pedig a közönség nem is volt
jelen, hogy biztassa, lelkesítse a
versenyzőket. A néma stadionok,
arénák még minket, tévénézőket is
lehangoltak, hogyne hatottak volna
negatívan az idegileg kevésbé erős
olimpikonokra?! Vagy éppen az em-
berek hűséges társára, a lovakra is.
A ló nem egyszerű sporteszköz, nem
bicikli például. Össze kell hango-
lódnia lovasával, és fordítva. Ami a
lovassportoknál hosszú évek közös
készülésének eredményeként alakul

ki, az az öttusa lovas próbáján csak
véletlenszerűen válhat sikeressé. Ne
kárhoztassuk tehát szegény Saint
Boyt a kimozdíthatatlan makacssá-
gáért. De érezzünk együtt a zokogó
Annika Schleuval, aki a kisorsolt
megviselt „táltos” miatt esett az
első helyről az utolsóra. Változtatni
kell a modern pentatlon szabályain,
és sok máson is. Ha azt akarjuk,
hogy ne csak szlogen legyen az
„United by emotions (Érzelmek
által egyesülve)” olimpiai mottó. A
rendkívüli tehetségek, a legnagyobb
világversenyre önfeláldozóan ké-
szülő csúcsversenyzők mind érzé-
keny, érző egyéniségek, rengeteg
munka, tudás, akarat, idegfeszült-
ség vezeti el őket idáig. Emberek,
nem robotok. Ezért is remeg meg
néha a legrosszabb pillanatban a
kezük, gyengül el váratlanul a
lábuk. De nem is akarjuk, hogy ro-
botokká váljanak. Éppen az emberi
tényező teszi igazán érdekessé, vá-
ratlanná, megismételhetetlenné az
összecsapásokat. Persze láttuk, és
látványos kuriózumként elismerés-
sel nyugtáztuk is a Toyota külsőre
esetlen, hosszú karú humanoid ro-
botja, a CUE3 félpályás „szűz” ko-
sarát, de sohasem érhet a nyomába
például annak a gólnak, amit a ma-
gyar női vízilabda-válogatott ka-
pusa saját kapujából lőtt az egész
medencén át az oroszoknak az iz-
galmas bronzmérkőzés végén. A
helyzetfelismerés, a játéköröm, a
lelkesedés, az egyéni dicsőség
vágya és az erőt adó csapatszellem,
ami a sportolót hajtja, aligha lesz
valaha is a robotok sajátja. És per-
sze a humor sem, ami szintén nélkü-
lözhetetlen akkor is, hogyha
olimpiáról beszélünk. Máris kezde-
nek megjelenni a képernyőkön azok
az összeállítások, amelyek a verse-
nyek vidám pillanataira tekintenek
vissza. Több volt a dráma, igaz, volt
ott bánat, sírás elég, és lesz még jaj-
veszékelés, amikor kiderül, mekkora
veszteségeket okozott a rendezőknek
és több más országnak is ez az
egész. Mégis azt mondom, nézzünk
vissza rá nevetve. És hamar ki kell
találni valami hozzá hasonló 
világattrakciót, mert a foci-EB és az
olimpiai játékok forgataga után itt
állunk unatkozva, álmosan, és kár
lenne azt mondani, másként nem te-
hetünk. (N.M.K.)

Erről jut eszembe

A székelységet nem nyugtatni kell, hanem figyelmeztetni a veszélyre!
Nagy szolgálatot tett Ludovic Orban az

erdélyi magyar nemzeti közösségnek az el-
múlt napokban a Székelyföld fejlesztésére
vonatkozó kijelentésével. Ezzel szemben
nagy hibát követ el, aki megpróbálja eljelen-
tékteleníteni ezt a kijelentést, a választási
kampány terhére írva a pártelnök megnyil-
vánulását, hiszen ő egy olyan veszélyre fi-
gyelmeztet bennünket, amely valós, a
küszöbön áll, és nem idegen a párton belüli
vetélytársaitól sem, de még a velük szem-
benálló Szociáldemokrata Párttól sem.
Ennek alátámasztására fel kell idézni, hogy
2013-ban a Liviu Dragnea által vezetett Re-
gionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisz-
térium tervet dolgozott ki, amelyből idézünk
egy részletet: A kisebb történelmi régiók be-
helyettesítése olyan nagyobb közigazgatási
régiókkal, amelyek az adott történelmi régiót
integrálják, a beépített történelmi magnál
kulturálisan heterogénebb közigazgatási ré-

giót hoz majd létre, de megnöveli a működés
hatékonyságát a közigazgatási tartomány
minden megyéjében. Olyan ez, mintha a gaz-
dasági-társadalmi hatékonyság növekedését
a terület kulturális homogenitásának csök-
kentésével „fizetnénk meg”.

Ha van türelmünk a Szociáldemokrata
Párt bonyolult, körülírásokkal teli megfogal-
mazását teljes egészében figyelmesen elol-
vasni, akkor látni fogjuk, hogy nincs
különbség a Nemzeti Liberális Párt és a Szo-
ciáldemokrata Párt regionális fejlesztési ter-
vei között Székelyföld tekintetében. Az
előbbi szókimondóbb, nincs tekintettel a
nemzetközi jog betartásának látszatára sem,
sem Románia kötelezettségvállalásaira,
ezzel szemben Liviu Dragneaék ugyanezt a
magatartást megpróbálták ravaszkodva elrej-
teni. 

Ilyen körülmények között nem nyugtatni
és altatni kell az érintett közösséget, hanem

figyelmeztetni a veszélyre, és megkérdezni:
fel vagyunk készülve utcai tüntetésekre? Fel
vagyunk készülve a polgári engedetlen-
ségre? Hiszen egy olyan veszély, Damoklész
kardja lebeg felettünk, amely sem a román
királyi diktatúra, sem Antonescu diktatúrája,
sem a kommunista diktatúra idején nem csa-
pott le ránk. 

Ebben a pillanatban nincs garancia arra,
hogy az európai uniós környezet teljes mér-
tékben garancia lehetne az erőszakos asszi-
miláció elhárításában. Egy nemzeti
ellenállásban mindenkire szükség van, le-
gyünk készen. 

Ez a konfliktusos megközelítés, ez a Lu-
dovic Orban megközelítése. 

Álláspontunk szerint Székelyföldön szük-
ség van fejlesztésre, szükség van beruhá-
zásra. Ezeknek a tervét azonban nem szabad
kivenni a helyi és megyei önkormányzatok
hatásköréből, és meg kell teremteni szá-

mukra a lehetőséget, hogy az elnéptelenedő
székely falvak infrastruktúráját fejlesszék,
hogy az onnan kényszerűen elköltözöttek
hazatérhessenek. A Székely Nemzeti Tanács
európai polgári kezdeményezése éppen erről
szól. A nemzeti régiók gazdasági lemaradá-
sát úgy kell megelőzni, a gazdasági, társa-
dalmi és területi kohézió feltételeit
fenntartani, hogy közben sajátosságaik ne
változzanak meg. A Székely Nemzeti Tanács
mintegy másfél millió uniós polgár aktív tá-
mogatásával sikerre vitte ezt a kezdeménye-
zést. 

Ez a békés, építő megközelítés. Ez a mi
megközelítésünk.

Románia sorozatos pervesztése az Euró-
pai Bíróságon üzenet Ludovic Orbannak,
Liviu Dragneának és az egész román politi-
kai elitnek: rossz úton járnak!

Izsák Balázs, 
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Sikeres volt az idei színjátszó tábor is
Augusztus első napjaiban tartotta meg ha-
gyományos nyári színjátszó táborát az erdő-
szentgyörgyi Bodor Péter Művelődési
Egyesület, ezúttal is a közeli Kőrispatakon. A
járványhelyzet számos korlátozása ellenére
sikeres volt az idei kiadás is.

Az idén csak erdőszentgyörgyi gyerekek vehettek
részt a színjátszó táborban, mert a járvány miatt nem
mertek nagyobb tömeget bevállalni a szervezők, ezért
hetven diák, az oktatók és felügyelő pedagógusok utaz-
hattak Kőrispatakra, és ugyancsak a fennálló köz-
egészségügyi helyzet miatt a tábor időtartama is
valamelyest lerövidült. Nagy figyelmet fordítottak a
járványügyi szabályozások betartására, a foglalkozá-
sok, tevékenységek többnyire szabadtéren zajlottak,
amíg az időjárás lehetővé tette, így minden gond és
megbetegedés nélkül térhettek haza a résztvevők –
mondta el elöljáróban a főszervező Kovrig Magdolna
tanárnő, aki azt is kiemelte, hogy idén is nagy segít-
séget kaptak a celldömölki Soltis Lajos Színháztól,
amely az oktatók egy részét biztosította. Mivel az
előző táborok oktatói közül néhányan a nyár folyamán
igyekeztek bepótolni az elmaradt színházi előadáso-
kat, idén többnyire új személyek utaztak Erdélybe, és
érkezett három oktató a marosvásárhelyi színművé-
szeti egyetemről is, akik ugyancsak talpraesetten dol-
goztak. Újdonságként emlte ki azt is a táborszervező,
hogy idén egy kőrispataki csoport, 13 gyerek is be-
kapcsolódott a tábor szakmai tevékenységébe, nagyon
élvezték a tevékenységeket, tehát ez a kezdeményezés
is sikeresnek bizonyult. A táborzáró napon hét elő-
adást lehetett végigkövetni, de az időjárás miatt ezek
az iskolatermekbe szorultak be, így az előző évektől
eltérően ezúttal csak a gyerekek közeli hozzátartozói,
szülei vehettek részt ezeken, egyrészt a járványügyi
szabályozások, másrészt a termek kapacitása miatt. 

Szakmai tekintetben rendkívül igényesek voltak az
oktatók, nagyon nagy odafigyeléssel dolgoztak, és bár
rövidebb volt a rendelkezésükre álló idő, rendkívül
nagy teljesítményt nyújtottak, minden előadás szak-
mailag kidolgozott volt, és lelkes munkáról tanúsko-
dott minden csoport esetében, a 3. osztályosoktól a
kamaszokig és fiatalokig. „Minden csoport igényes

előadást mutatott be, és most is hoztuk azt
a teljesítményt, amit a korábbi táborok ide-
jén” – állapította meg a tábort szervező
egyesület vezetője. A tavaly elmaradt a
színjátszó tábor, ez látszott is a gyerekeken,
de talán éppen a kimaradás miatt idén igen-
csak lelkesen kapcsolódtak bele a mun-
kába.

Az idei tábor megszervezéséhez az egye-
sület anyagi segítséget kapott az Emberi
Erőforrások Minisztériumának kultúráért
felelős államtitkárságától és a Soltis Lajos
Színháztól, a Communitas Alapítványtól, a
Maros Megyei Tanácstól, Erdőszentgyörgy
helyi tanácsától, az etédi önkormányzat
biztosította számukra az iskola és a műve-
lődési otthon használatát, és idén is sok tá-
mogatást kaptak a Szőcs Lajos családi
vállalkozástól. Ki kell emelni a szülők
nagymértékű segítségét, de Szász Enikő,
Barabás Katalin, Kovrig Ildikó, Balogh
Tünde és Tar Kinga pedagógusok munkáját
is, akik mindig lelkiismeretesen foglalkoz-
nak a táborozó diákokkal, ám idén különö-
sen fontos volt a tevékenységük, mert a
járványhelyzet miatt több figyelmet kellett
fordítani a gyerekek egészségére.

Gligor Róbert László

Fotó: facebook.com/Kőrispataki színésztábor

A tanulás mellett jutott idő szabadidős tevékenységekre is
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Fanniban mindig volt valami titok-
zatos egyszerűség, bámulatra méltó
gyermeki könnyedség. A harmincas

évei elején is úgy élte meg a mindennapok
körforgását, mint egy színes, izgalmas tár-
sasjátékot, mondjuk az Ember, ne mérgelőd-
jöt, ami valamikor, a nyolcvanas évek vége
felé az egyik kedvenc közös időtöltésünk volt.
Ő már akkor betartotta a címbe foglalt jó ta-
nácsot, és akkor sem kapta fel a vizet, ha a
cél előtt ütöttem ki a lépőkéjét, mi több, a ve-
szíteni tudás méltóságát a későbbiekben is
megőrizte.

– Képzeld, megtaláltam Gergőt. Ponto-
sabban ő engem – újságolta sejtelmes mo-
sollyal közel másfél évtizeddel ezelőtt, az
iwiw közösségi oldal virágkorában. Időm
sem volt bárgyú arcot vágni a számomra is-
meretlen név hallatán, már érkezett is a ma-
gyarázat: – Tudod, a srácot a kecskeméti
testvérosztályból, akivel tizedik után, a nyári
kiránduláson úgy összebarátkoztunk. 

Akkor már pontosan emlékeztem a magas,
barna fiúra, akivel a kilencvenes évek máso-
dik felében, a vakációs diákprogram után
szinte az érettségiig levelezett a barátnőm.
Személyesen sohasem találkoztam a sokat
emlegetett ,,lovaggal”, de az albumnyi fény-
képről, amit Fanni nem csak egyszer muto-
gatott végig a velem töltött délutánok alatt,
úgy éreztem, egyre jobban megismerem. Va-
gány, becsületes gyereknek tűnt, akinek nin-
csenek rejtegetnivalói. Ezért is osztoztam
Fanni örömében, amikor tíz évvel a testvér-
osztályok közös nyaraltatása után újra egy-
másba botlottak tinédzserkori ,,szim-
pátiájával” a virtuális térben.

– Jövő héten utazom Kecskemétre – lepett
meg pár hét múlva egy újabb bejelentéssel. –
A buszjegy is megvan már, de csak arrafele.

Tudtam, hogy a barátnőm nagy kalandvá-
gyó, hiszen nem sokkal azelőtt végigstop-
polta egymagában a Székelyföldet, egy
alkalommal pedig a tengerre ment sátorozni
társaság nélkül, ez a lépés mégis túl merész-
nek tűnt. Hamarosan azonban egymás után
érkeztek tőle a lelken-
dező e-mailek balatoni
estékről, ausztriai hét-
végékről, mindenekelőtt
pedig új, addig ismeret-
len érzelmekről. Mesébe
illő történetnek látszott a Gergővel való egy-
másra találásuk, így kicsit sem csodálkoztam
azon, hogy kevesebb mint egy év alatt a lány-
kérésre is sor került. Az esküvőt Fanni kéré-
sére itthon tartották, a házaséletnek azonban
természetesen a férj életterében vágtak neki.
A tündérsztori ezután kezdett sötétebb árnya-
latokra váltani.

– Anyósomékkal közös udvaron, de az
övékétől különálló házrészben laktunk. Nem
sok vizet zavartak, udvariasak voltak és tá-
volságtartók. Őszintén szólva a mai napig
nem tudom, milyen véleménnyel voltak
rólam, az azonban már az első hetekben ki-
derült, hogy nincs szándékukban közelebbről
megismerni engem – mesélte Fanni leg-
utóbbi találkozásunkkor, amikor a két lányá-
val hazajött kicsit vakációzni
Marosvásárhelyre „erdélyi mamához”,
ahogy a gyerekek az anyai nagymamát ne-
vezik.

– Zavart Gergő szüleinek a viselkedése?
– kérdeztem.

– Egy kicsit talán elbizonytalanított, de
úgy gondoltam, mivel a világ legkedvesebb,

legfigyelmesebb férje jutott nekem, ennyit
igazán lenyelhetek. A nagyobbik lányom ér-
kezéséig nem is éreztem egy morzsányi szo-
morúságot sem az új otthonomban. A gyerek
születése után azonban kiderült, hogy a
párom végtelennek tűnő türelme nagyon is

szűk korlátok között
mozog, mi több, ő az a
fajta „hajóskapitány”,
aki elsőnek menekül a
„süllyedő hajóról”. A
kislányunk egyéves ko-

ráig szinte minden éjszakát végigbömbölt, én
meg sétáltam vele az ölemben órákon át.
Sosem kértem Gergőt, hogy vegye át tőlem a
kicsit, mert tudtam, hogy reggel munkába
kell mennie, és a napi kilenc-, tízórás műszak
mellett nem várhatom el, hogy a pihenés
óráiban is helytálljon, de őt így is kiborította
a helyzet. Kitalálta, hogy bízzuk rá anyó-
somra a gyereket, mert én nem tudom jól
gondját viselni. Én, persze, hallani sem
akartam erről, így más kiutat keresett: a fe-
szültségoldó éjszakai életet. Rendszeresen it-
tasan jött haza, önmagából egészen
kivetkőzve. Olyankor nem lehetett vele szót
érteni, kizárólag az ösztönei mozgatták. Egy
ilyen viharos, veszekedős éjszakán fogant
meg a kisebbik lányom. Akkor már romok-
ban állt a házasságunk, de a meglévő és a
jövendő gyerekünkért megpróbáltuk helyre-
hozni. Én legalábbis minden erőmmel ezen
voltam, de, mint utólag kiderült, teljesen fö-
löslegesen, Gergőnek ugyanis akkor már jó
ideje megvolt az új kapcsolata. A kisebbik lá-
nyom világra jötte után érkezett el az igazság
órája, amikor a „kedves” párom kipakolta

nekem a lelke titkait, aztán összecsomagolta
a holmiját, és lelépett a „harctérről”. Iszo-
nyú időszak következett: ott voltam két apró-
sággal anyósomék portáján, a
jóindulatuknak kiszolgáltatva, teljesen tehe-
tetlenül. Valahogy mégis kaptam erőt a talp-
raálláshoz, kiegyenesedéshez. A férjem
nővérével mindig is jóban voltam, ő segített
otthonról végezhető fordítói munkát találni
– ez az állás összhangban volt a főiskolai
végzettségemmel –, és abban is mellém állt,
hogy a lehető legrövidebb időn belül albér-
letbe költözhessem. Így lassan visszanyertem
az önbecsülésem, és talán a jókedvem is.
Most már kilencéves a nagyobbik lányom,
nyolcat tölt a kisebbik. Jókat játszunk, kirán-
dulunk együtt, amikor az időnkből telik, és a
társasjátékozás is nagy kedvencünk. Kép-
zeld, egy internetes boltban az Ember, ne
mérgelődjet is megtaláltam. Órákat el tu-
dunk szórakozni vele.

– Sosem gondoltál arra, hogy hazaköltözz
a gyerekekkel? – kockáztattam meg a régóta
fontolgatott, kényes kérdést.

– Hát, tudod, ebbe a volt férjemnek is van
beleszólása. Ő hetente kétszer tölt időt a gye-
rekekkel, és minden szünidőnek a fele az övé.
Őszintén szólva, a lányok nincsenek elragad-
tatva ezektől az együttlétektől, főleg mivel
Gergő új párja is részese a közös program-
nak, de én ez ellen semmit nem tehetek. Ha-
zaköltözni azonban valószínűleg akkor sem
lennék képes, ha minden körülmény kedvező
lenne ehhez a lépéshez. Úgy érzem, kiöre-
gedtem a nagy újrakezdésekből.

– Pedig valamikor, „társasozás” közben
épp ez volt az erősséged – jegyeztem meg. 

– Az lehet – mosolyodott el gyerekkori ba-
rátnőm. – De mikor is volt az… Te még
tudod? Mert én már nem.

Társasjáték

Augusztus 20-a és 22-e kö-
zött ismét Marosvásárhely
látja vendégül az immár ne-
gyedik alkalommal sorra ke-
rülő Virginia Zeani
Operafesztivált, amelynek
nyitókoncertjén W. A. Mozart
Koronázási mise című alko-
tása csendül fel, brassói és
kolozsvári zenészek részvéte-
lével. Az országos dalszínházi
események sorában az első
három fontos esemény egyi-
keként számontartott rendez-
vényen Virginia Zeani
szoprán, az „Assoluta díva”
előtt tisztelegnek a szerve-
zők. A fesztivál felvállalta a
rendkívüli teljesítmények
népszerűsítését, és a világ
kultúrával foglalkozó szemé-
lyiségei közötti párbeszéd el-
ismert platformjává vált. Az
idei rendkívüli, multikulturális
kiadás a folytonosságot bizto-
sítja a korlátozások időszaká-
ban, ebben az évben is az
európai értékeket és Maros-
vásárhely sokszínűségét ün-
nepli. 

– Privilégium, hogy a remény
üzenetét tolmácsolhatjuk, feleleve-
nítve az opera aranykorának csillo-
gását és legendás képességű
kiválóságait. Úgyszintén öröm szá-
munkra, hogy folytathatjuk a kivá-
lóság nagykövetének küldetését, és
törekedhetünk a magas szintű telje-
sítményre. A fesztivál hű marad ere-
deti elgondolásához, miszerint
példaképeket és hivatkozási pont-
nak tekintendő művészi teljesít-
ményt népszerűsít. Meghívjuk
önöket a zene, az öröm és a remény
ünnepére. Elképzeltünk egy varázs-
latos utat, amelyre meghívunk min-
den érzékeny és fiatalos lelkületű
személyt, aki örülni szeretne a lélek
belseje felé vezető csodálatos
útnak. Messzire megyünk, egyre
messzebb. Amíg el nem érünk egy
olyan helyre, ahol mind egyek le-
szünk – írja az eseményről Kolcsár

Péter, az operafesztivál művészeti
igazgatója. 

A Virginia Zeani Operafesztivál
sorrendben első előadását Magyar-
ország nemzeti ünnepének ajánlja –
a koncertre a marosvásárhelyi Vár-
templomban kerül sor augusztus
20-án 19.30 órai kezdettel. A rend-
kívüli orgonahangversenyt Mozart
Miséje követi Traian Ichim vezény-
letével, akit a 2015-ös Operagálán
a legjobb román karmesternek nyil-
vánítottak. Művészet- és kultúratu-
domány szakterületen szerzett
doktori címet a Moldovai Köztársa-
ság Tudományos Akadémiája kere-
tében működő Kulturális
Patrimónium Intézetében. A kar-
mester egyetemi adjunktus a brassói
Transilvania Egyetem Zeneművé-
szeti Karán. Garai Zsolt orgonamű-
vész mellett a brassói és a
kolozsvári operaházak művészeit
hallhatja a zenekedvelő közönség. 

A Szerelmi bájital, Gaetano Do-
nizetti elbűvölő műve, amely egy-
szerre érzelmes és komikus, mindig
a kor hangján szól az érzelmek tisz-
taságáról és a számtalan próbatétel
közepette megtett szövevényes
útról, kezdve a féltékenységtől és a
naivitástól a varázslatig, az illúzió-
kig, az anyagi jólétig és büszkesé-
gig. A marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagytermében megtar-
tandó előadás vendégművésze
Ștefan von Korch tenor, aki fellé-
pett a zürichi, a berni, a frankfurti,

a pozsonyi és a bécsi operaházban
is. Partnere a Budapesten, London-
ban, Berlinben és Torontóban is
nagy sikereket elért szoprán, Kol-
csár Katalin. A 19 órakor kezdődő
előadás lesz a fesztivál záróesemé-
nye augusztus 22-én.

– A Brassói Opera nagy örömmel
jön Marosvásárhelyre. Virginia
Zeani asszony ahhoz a művészge-
nerációhoz tartozik, amely együtt-
működött intézményünkkel.
Működésének 65 éve alatt a Brassói
Opera sorsa összefonódott a jelen-
tős művészegyéniségek sorsával,
legyenek azok olyan énekes szólis-
ták, balett-táncosok, karmesterek,
rendezők, díszlet- és jelmezterve-
zők, továbbá koreográfusok, akik a
világban mindenhol nagy sikert
arattak. Virginia Zeani értékes aján-
dék, akit Románia adott a nemzet-
közi kulturális örökségnek, és
privilégium számunkra, hogy to-
vábbítsuk üzenetét, emlékeztetve az
embereket a szépségre és az érté-
kekre – írja Mihai Irimia, a Brassói
Opera művészeti igazgatója.

A fesztiválszervező csapat a
2022-es rendezvény énekversenyét
készíti elő L’Assoluta Virginia
Zeani Royal Voice Competition
címmel. Virginia Zeani elnyerte az
egész világ szeretetét és csodálatát,
a hazai szellemiség és kultúra nagy-
követévé vált a világban. A nevét
viselő esemény fontos találkozási
pont lett a világ operaszínpadi elitje
– művészek, castingügynökök, a
nagy európai dalszínházak igazga-
tói – számára. Az énekverseny évről
évre nemzetközi szintű jelentős ki-
bontakozási lehetőséget biztosított
a legtehetségesebb és legfelkészül-
tebb fiatal énekesek számára a vi-
lágban, a kiváló zsűrit a
legnevesebb operaházak elismert
szakmai kiválóságai alkották,
kezdve a Covent Garden munkatár-
saitól a Párizsi Nemzeti Operaház
vezető tisztségviselőiig. – Az idei
kiadás rendkívüli, a folytonosságra
alapoz, amely megerősíti azokat az
értékeket, amelyek az oktatás és a
kultúra legmagasabb szintű szabvá-
nyainak hajtóerejét igazolták. Or-

szágos és regionális szinten fontos
kiindulási ponttá váltunk a kulturá-
lis események terén, és felvállaljuk
az ezen státusszal járó felelősséget.
Figyelembe véve a verseny specifi-
kumát, a nagyon szigorú felkészü-
lést és a gyakran bekövetkező, előre
nem látható jelleget, a L’Assoluta
Virginia Zeani Royal Voice Compe-
tition énekversenyt idén nem szer-
vezzük meg. A következő
eseményig az időt okosan használ-
juk ki, hogy a jövő évi megmérette-
tést minél nagyobb kreativitással
szervezzük meg – írja továbbá Kol-
csár Péter.

Marian Jurgiu, az operafesztivál
igazgatója szerint a rendkívüli ko-
molyzenei projekt biztosítja a kul-
túrák felé való nyitást és a
nemzetközi jelleget. – Ennek a fesz-
tiválnak a megszervezése párbeszé-
det jelent a partnerekkel és a világ
elsőrangú szakembereivel, kommu-
nikációs modell a hatóságok és a
magánszféra között, amelyek egya-
ránt érdekeltek a közösségek és a
városok hosszú távú stratégiáinak
kidolgozásában. Ez az együttműkö-
dés, amely egy szenvedéllyel mun-
kálkodó csapat lelkesedése folytán
folyamatosan aktív jelleggel bír, je-
lentős eredményeket ért el. Három
év után, amikor sikerült a nemzet-
közi operaházak elitjét Erdélyben
egyesíteni, a jelenlegi kontextus
mérlegelésre késztet, amit majd a
fejlődés új szakaszának perspektí-
vájából hasznosítunk. 

Virginia Zeani akkor volt az
olaszországi operaházakban a L’As-
soluta, amikor Maria Callas volt a
La Divina és Renata Tebaldi az an-
gyal (L‘Angelo). Az operafesztivál
tisztelgés Virginia Zeani előtt. A
fesztivál olyan értékekről szól,
amelyek egy fiatal lány sorsát ala-
kították, aki 13 évesen elindult egy
erdélyi faluból, majd a világ nagy
operaházainak imádott dívájává
vált. Harminc éven át ő volt a leg-
nagyobb nemzetközi operaházak-
ban a „prima donna assoluta”, és
ugyanennyi időn át az amerikai
egyesült államokbeli Indiana Állam
Egyetemének érdemes zenei pro-

fesszora. Virginia Zeani a világ kul-
turális életének fontos hivatkozási
pontja, az ország egyik legerősebb
nemzeti jelképe.

A fesztivál eddigi három kiadása
során a szakma elsőrangú képvise-
lői jöttek el Marosvásárhelyre:
Nelly Miricioiu szoprán, a Covent
Garden, a New York-i Metropolitan
Opera és a Milánói Scala csillaga, a
fesztivál egyik legfontosabb nagy-
követe. A rendezvény eddigi kiadá-
sai során a szervezők mindig
számíthattak Nagy Zoltán bariton
tanácsaira, aki nemzetközi karrier-
jét a Bécsi Operaházban kezdte,
majd a világ számtalan színpadán
aratott sikert, beleértve a kínai Sha-
anxi Grand Opera House-t, a Nürn-
bergi Állami Színházat, továbbá
Dublin, Palermo vagy Cremona
operaházait. A szervezők együttmű-
ködnek továbbá Soós Emesével, a
Budapesti Operaház művészeti fő-
titkárával, akinek szakmaiságát
nemzetközi elismerés övezi a kultu-
rális menedzsmentre vonatkozó ki-
váló elgondolásai okán. A fesztivál
legértékesebb és legcsillogóbb hír-
nöke azonban Virginia Zeani asz-
szony, akinek lelkülete és
szerénysége továbbra is elbűvöli a
fiatal művészeket és a közönséget.
A 95 éves Virginia Zeani jelenleg
Florida államban él, az Amerikai
Egyesült Államokban. – Örülök,
hogy a fesztivál minden évben szép
és lelkes közönséget vonz, amely
folyamatosan vágyik az álmodo-
zásra és az értékre. Köszönöm
önöknek, és megtiszteltetés szá-
momra, hogy évről évre mellettem
állnak. Gondolatban én is ott va-
gyok önökkel a zenében, a barát-
ságban és szeretetben – üzente
Virginia Zeani 2019-ben.

A Virginia Zeani Operafesztivál
szervezője a Together on Top Egye-
sület, partnere többek között a
Román Közszolgálati Televízió
(TVR), a Sabion, a Hai în Sat Egye-
sület, Maros Megye Prefektusi Hi-
vatala, a Maros Megyei Tanács és a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal. A szemle vezérigazgatója
Marian Jurgiu, művészeti igazga-
tója Kolcsár Péter, castingigazga-
tója Nagy Zoltán. A
kommunikációért Evantia Barca
felel, az esemény ceremóniamestere
Dana és Liviu Pancu.

Magyarország nemzeti ünnepe előtt tiszteleg az operafesztivál egyik előadása
Augusztus 20-án kezdődik a Virginia Zeani Operafesztivál 

Kaáli Nagy Botond

Virginia Zeani     Fotó: A fesztivál archívuma



Jelentősen nőtt a külkereskedelmi
mérleg hiánya

Az idei első fél évben 20 százalékkal, 10,659 milliárd euróra
nőtt a román külkereskedelmi mérleg hiánya a tavalyi év
azonos időszakához mérten – közölte hétfőn az országos
statisztikai intézet.

A vizsgált időszakban a kivitel 26,5 százalékkal, 36,168 milliárd eu-
róra gyorsult, míg a behozatal 25,6 százalékkal, 46,828 milliárd euróra
emelkedett. A külkereskedelmi mérleg hiánya 1,977 milliárd euróval
nőtt éves összevetésben az előző év azonos időszakához mérten, ami 20
százalékos növekedésnek felel meg.

Júniusban az export 28,9 százalékkal, 6,242 milliárd euróra nőtt, míg
az import 31,1 százalékkal, 8,085 milliárd euróra emelkedett, így a kül-
kereskedelmi mérleg hiánya a hatodik hónapban elérte az 1,843 milliárd
eurót. Románia külkereskedelme mintegy háromnegyedét az Európai
Unió tagállamaival bonyolítja le, a kivitel és behozatal legnagyobb ré-
szét (a kivitel 47,9 százalékát és a behozatal csaknem 36,6 százalékát)
járművek és szállítóeszközök teszik ki.

Románia külkereskedelmi mérlegének deficitje tavaly egész évben
18,387 milliárd euró volt, ami 1,088 milliárd euróval haladta meg a
2019-es adatot. A kivitel 2020-ban 9,9 százalékkal, 62,175 milliárd eu-
róra csökkent, a behozatal 6,6 százalékkal, 80,562 milliárd euróra mér-
séklődött. (MTI)

A Nikkei szerint Magyarország 
a világon a harmadik legsikeresebb

ország a járványkezelésben
Magyarország a harmadik a Nikkei japán gazdasági napilap
listáján, amely a világ 120 országát rangsorolja aszerint,
hogy hol mennyire sikeres a koronavírus-járvány kezelése.

A világ legnagyobb példányszámú gazdasági újságja havonta frissített
listáján (Nikkei COVID-19 Recovery Index) három mutató, a járvány-
kezelés, az oltás és a koronavírussal összefüggő korlátozó intézkedések
szerint rangsorolja a világ országait. Az előző havi 5. helyezés után Ma-
gyarország az augusztusi rangsorban a 3. helyre lépett előre, Kína és Új-
Zéland mögé. Japán a 48. helyről a 83. helyre zuhant vissza a Nikkei
rangsorában. A távol-keleti szigetországban szerdán 14 207 fővel rekor-
dot döntött a 24 órán belül azonosított új koronavírus-fertőzések száma.
(MTI)

A Tesla vezérét már mindenki
ismerheti, ha nem másért, kü-
lönc stílusa és felelőtlen beje-
lentései miatt. Nem egy
esetben ígért meg dolgokat,
amelyek rendszerint csúsz-
tak, általában két évet. Elég
csak a Tesla Semire, a villany-
autó-gyártó vállalat nyerges-
vontatójára gondolni.
2017-ben jelentették be, és
akkor Elon Musk azt ígérte,
hogy 2019-ben már kapható
lesz. Ezzel szemben a gyártás
csak az idei év második felé-
ben fog elindulni. Ez is csak
akkor, ha nem okoz további
fennakadást az egész autó-
ipart sújtó félvezetőhiány.

A napokban pedig a Tesla-alapító
egy újabb ötlettel állt elő, sőt nem-
csak előállt, hanem be is jelentette
a Twitter-profilján. Ez pedig nem
más, mint hogy a Tesla töltőhálóza-
tát megnyitják a többi elektromos
autó számára is, még az idén. Ez
önmagában jó kezdeményezés, de
érdemes megvizsgálni a miérteket.
Ám azelőtt nem szabad elmenni
amellett a tény mellett, hogy Elon
Musk nem minden esetben ismeri
az idő fogalmát, tehát késésre biz-

tosan kell számítani. Például Nor-
végiában, ahol arányaiban nézve a
legtöbb elektromos autó van világ-
viszonylatban, csak 2022 szeptem-
berében válik elérhetővé ez az
opció. Ez pedig nagy valószínűség-
gel azzal jár, hogy idén máshol sem
lehet majd nem Teslakat tölteni a
Superchargereken.

De miért is engedélyezi ezt Elon
Musk? Egyesek az állítják, hogy a
pénz miatt, hiszen így több profitra
tehet szert a töltőhálózatból, és ez-
által tovább tudná fejleszteni azt.
Azonban ez nem jelentene olyan
nagy bevételt, hiszen Európában a
legnagyobb hálózat az Ionity, amely
EU-s források nélkül már rég bebu-
kott volna, annak ellenére, hogy
magas árakkal dolgozik. Tehát ez a
lehetőség elég gyenge lábon áll.
Egy másik gondolata az, hogy aki
megáll tölteni egy Superchargernél,
az elkezdi nézegetni a Teslákat, és
nagyobb eséllyel fog vásárolni.
Azonban egy elektromos autó nem
olcsó, így a vásárlók, mielőtt kifi-
zetnék a hatalmas összeget, kétszer
is meggondolják, hogy milyen autót
vesznek. Arról nem is beszélve,
hogy nem minden szempont szerint
a Tesla a legjobb elektromos autó,
elég csak az összeszerelési minő-
ségre gondolni. Az ok valójában a
pénz, pontosabban a lehívható tá-

mogatások. Ezekből akar lecsípni
egy részt a Tesla. Azonban a támo-
gatások csak akkor igényelhetők, ha
nem zárt – azaz nem csak egy adott
márka – használhatja a töltőponto-
kat. Joe Biden, az Amerikai Egye-
sült Államok elnöke 19 milliárd
dollárt irányzott elő ilyen típusú fej-
lesztésekre, és Elon Musk meg
akarja kapni ebből is a részét, az
Európai Unión belül és a kereske-
delmi övezetekben (például Norvé-
gia és Svájc) is vannak
ehhez hasonló tervezetek.
Ezekből pedig mind pénzt
tudna termelni az elektro-
mos autók királyaként is
emlegetett vállalkozás.
Tehát minden bizonnyal
meg fogják nyitni a Super-
chargereket, de nagy való-
színűséggel nem az idén,
ahogy azt a Tesla vezére
ígérte.

Viszont az már most bo-
rítékolható, hogy lesznek
konfliktusok belőle. Hiszen
a Tesla-tulajdonosok nem
biztos, hogy jó szemmel
nézik a többi elektromos
autót a töltőpontokon, hi-
szen azok lényegében az ő
pénzükből épültek. Egy
másik gond lehet az is,
hogy nem minden elektro-

mos autónak van ugyanott a töltő-
nyílása, így megeshet, hogy egy
autó két helyet is elfoglal. Termé-
szetesen a konfliktusok egy részét
ki lehet szűrni egy jól megtervezett
felülettel, amely egyrészt mutatja,
hogy hány szabad hely van, és
mondjuk ezek bizonyos része fenn
van tartva a Tesláknak. Egy másik
megoldás a nem egységes árazás
lehet, egy megfelelő szoftver ezt is
képes kezelni. Ennek értelmében,
ha üres a töltőpont, akkor olcsóbb,
ha sokan vannak, akkor drágább, és
természetesen a Tesla-tulajdonosok
előnyösebb áron tölthetnek – azok,
akik már nem kaptak ingyenes töl-

tést életük végéig – mint a nem tes-
lások.

Összességében: a Supercharge-
rek megnyitása mindenképpen elő-
relendítheti az elektromos autózás
ügyét, ezáltal csökkentve a káros-
anyag-kibocsátást, azonban kérdés,
hogy ez mikor fog megtörténni, és
mekkora konfliktusok várhatók.
Persze nem szabad elfelejteni, hogy
a romániai teslásokat nem igazán
fogja érdekelni ez a hír, hiszen
mindössze két Supercharger van az
országban. Az egyik Bukarestben, a
másik Temesváron, továbbá tervben
van még két pont megnyitása Pi-
teşti-en és Szebenben.

Nyílt levelet intézett az Országos Szakszer-
vezeti Tömb (BNS) az államfőhöz, amelyben
felrója Klaus Iohannisnak, hogy a romániai
munkaerő hazai foglalkoztatásánál jobban
érdekli a külföldi munkavállalások megköny-
nyítése.

„Értelmét és hatékonyságát veszíti a Képzett Ro-
mánia projekt, ha a képzés nem az országban haszno-
sul” – véli a szakszervezet, amely szerint az államfő
mandátumának eddigi hét éve alatt mindössze egyszer
találkozott a hazai munkavállalók képviselőivel, mi-
közben számtalanszor fogadta az üzleti szféra képvi-
selőit.

„Az ön mandátumai alatt a munkaerőpiac olyan
változásokon ment át, amelyek fájdalmasan érintet-
ték a munkavállalók jogait és szabadságjogait, a
munkahelyek minőségét és nem utolsósorban a szo-
ciális biztonság rendszerét” – olvasható a nyílt levél-
ben.

A BNS szerint uniós csatlakozása óta Romániának
csak igen kis mértékben sikerült csökkentenie az or-
szág és az EU átlaga közötti életszínvonal-különbsé-
get. Állítását a szakszervezet egyebek mellett azzal
támasztja alá, hogy a csatlakozás évében, 2007-ben
Romániában 24,6 százalékos, 2020-ban 23,4 százalé-
kos volt a szegénység kockázata, ami távol áll a 2007-
ben mért 16,5 százalékos és a 2019-ben mért 16,6
százalékos EU-s átlagtól.

A nyílt levél szerint a korlátolt hazai tanulmányi le-
hetőségek és a bizonytalan munkavállalási körülmé-
nyek miatt a hazai munkaerő számára az egyetlen
lehetőség, ha külföldön próbál boldogulni, és üzene-
teiben az államfő erre buzdítja a munkavállalókat.

Levele végén a szakszervezet felhívja Klaus Iohan-
nis figyelmét arra, hogy a hazai emberi erőforrás meg-
becsülése nélkül Románia oda juthat, hogy a gazdaság
működéséhez szükséges munkavállalókat Ázsiából
kell majd hozatnia. (Agerpres)

Tánczos Barna: odafigyelésre van szükség 
az erdőtüzek megelőzése és megfékezése érdekében

Fokozott odafigyelést szorgalmaz Tánczos
Barna környezetvédelmi miniszter az erdőtü-
zek megelőzése érdekében a szaktárca alá-
rendeltségében működő intézmények,
valamint az állampolgárok részéről. Az
RMDSZ-es miniszter elmondta, az elkövet-
kező időszak időjárás-előrejelzéseit figye-
lembe véve azt kérte az illetékes
hatóságoktól, hogy vezessenek be szigorú in-
tézkedéseket az erdőtüzek megelőzése és a
technikai felkészültség érdekében.

„Románia az erdőtüzek által kevésbé veszélyez-
tetett országok listáján van az Európai Erdőtűz-in-
formációs Rendszer (EFFIS) szerint, azonban
nagyon oda kell figyelnünk erre a jelenségre, és ké-
szenlétben kell állnunk. Annak ellenére, hogy a mi
régiónkban az erdőtüzek nem jelentenek nagy koc-
kázatot, az elmúlt évek eseményei aggodalomra ad-
hatnak okot. Tavaly például 627 erdőtűzről érkezett
jelentés, ez jóval nagyobb szám, mint az elmúlt 30
év átlaga. 487 esetben a tüzet a növényzet közelében
lévő rétek, legelők, tarlók csapadékmentes napokon
való szándékos meggyújtása okozta. Az ilyen tüzek
a helyi széllökések következtében ellenőrizhetet-
lenné válhatnak, a gyújtogatók kilétére pedig a leg-
több esetben nem derül fény. Bár a Romániában lévő
6592 millió hektár erdős terület alig 0,08%-a érintett
– ez abszolút számokban 512 hektár –, az erdőtüzek

száma növekvő tendenciát mutat, és egyenesen ará-
nyos az éghajlatváltozás hatásaival” – mutatott rá
Tánczos Barna.

A környezetvédelmi miniszter hozzátette, a prob-
léma súlyosságát nemcsak az érintett erdős területek
kiterjedése mutatja, az erdőtüzek során nagy mennyi-
ségű szén-dioxid kerül a légkörbe, a füstfelhők ked-
vezőtlenül befolyásolják a levegő minőségét, ami
kihat az ott élő közösségek életére. Továbbá ezek
közül a tüzek közül sok Natura 2000-es területen,
nemzeti és természetvédelmi parkokban üt ki, ahol
teljes ökoszisztémákat tehet tönkre. A tárcavezető ki-
emelte, az erdőtüzek gazdasági hatása mellett nem el-
hanyagolható az egészségügyi vetület, a füsttel
ugyanis több száz baktérium és gombaféle terjedhet,
ami járványok kialakulásához vezethet, így több nem-
zedékre is hatása lehet.

„Minden terepen dolgozó munkatárstól – a Rom-
silva és a magánerdészetek alkalmazottaitól, a parkő-
röktől és az Erdészeti Őrség felügyelőitől – azt
kértem, hogy fokozottan figyeljenek oda ebben az
időszakban a rétek, legelők, tarlók egyébként törvény-
telen égetésére. Ugyanakkor felkérjük a lakosságot is,
hogy tanúsítson felelősségteljes magatartást, és ke-
rülje a nyílt láng használatát az erdőkben és azok kö-
zelében, valamint jelentse a 112-es segélyhívó
számon, ha erdős területen tüzet észlel” – fogalmazott
a miniszter. (közlemény)
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Mindenki számára megnyitják a Tesla Superchargereket
Mire készül Elon Musk?

Nagy-Bodó Szilárd

A BNS arra kéri az államfőt, 
hogy fordítson nagyobb figyelmet 

a romániai munkaerő hazai foglalkoztatására



A budapesti BOK Csarnokban
köszöntötték hétfőn a tokiói olim-
pián szerepelt magyar sportolókat,
érmeseket és helyezetteket.

A több száz szurkoló előtt ren-
dezett ünnepségen Kulcsár Krisz-
tián, a Magyar Olimpiai Bizottság
elnöke kiemelte:

„Ugyanolyan szeretettel fogad-
ják most a magyar olimpikonokat,
ahogyan ők törekedtek arra Tokió-
ban, hogy az ország minden lako-
sának örömet szerezzenek. Jó volt
Tokióban magyarnak lenni! Kö-
szönet ezért a sportolóknak, az ed-
zőiknek, a szakosztályoknak, a
kluboknak, a családtagoknak, szur-
kolóknak és a magyar kormány-
nak” – tette hozzá.

Az érmesekről és a helyezettek-
ről – először a hatodikokról, majd
az ötödikekről és a negyedikekről,
végül az érmesekről – filmeket ve-
títettek, majd a színpadon köszön-
tötték őket. A magyarok hat arany-,
hét ezüst- és hét bronzérmet sze-
reztek a vasárnap zárult tokiói
olimpián. A küldöttség utolsó cso-
portja hétfőn érkezett haza, őket
négy busszal szállították a Liszt
Ferenc repülőtérről a BOK csar-
nokbeli ünnepségre.

A szigorú japán koronavírus-
szabályok miatt minden sportoló-
nak, aki befejezte szereplését
Tokióban, két nap alatt el kellett
hagyni az olimpiai falut. Ezért
három olimpiai bajnok, a kardvívó
Szilágyi Áron, az úszó Milák Kris-
tóf és a birkózó Lőrincz Tamás már
korábban hazaért, nem a hétfői
utolsó repülőgéppel jött, de ők is
részt vettek az ünnepélyes fogadá-
son.

Hétfőn érkezett Budapestre –
többek között – a Kozák Danuta,
Csipes Tamara, Kárász Anna, Bo-
donyi Dóra összeállítású aranyér-

mes női kajak négyes, a kajakos
Kopasz Bálint és Tótka Sándor, to-
vábbá az ezüstérmes kajakos Varga
Ádám, a bronzérmes női és férfi-
vízilabdaválogatott és az öttusázó
Kovács Sarolta.

A hivatalos program a himnusz-
szal ért véget, majd elkerültek a né-
zőket a sportolóktól elválasztó
szalagok, és kezdődhetett az ün-
neplés második része. A legnépe-
sebb és leghangosabb tábor
Tótkához érkezett Gyomaendrőd-
ről, de a többi sportolónak is időt
vett igénybe, amíg minden család-
tagjával találkozott és ölelkezett,
mert sportrajongók vették őket
körül aláírásra és közös fotóra, a
legtöbben persze az aranyérmesek
körül tolongtak.

A női kajak négyessel már 2008-
ban, a pekingi olimpián ezüstér-
mes, azóta a hatodik aranyát is
megszerző Kozák Danuta azt

mondta: bár számára hasonlóan jó
érzés így találkozni ennyi szurko-
lóval, még mindig furcsának ta-
lálja, hogy ennyien eljöttek
miattuk, de különösen az, hogy
kora reggel felkeltek megnézni a
tokiói versenyeiket, aminek na-
gyon örül és amiért roppant hálás.

Négyesbeli társa, Kárász Anna
kiemelte: a repülőtérről a BOK
Csarnokig vezető úton azon gon-
dolkodott a buszban, hogy milyen
hosszú volt számára az olimpiai
aranyéremig vezető út.

„Már tíz éve annak, hogy bemu-
tatkozhattam a válogatottban, az
azóta eltelt időszak sok mindent
tartogatott számomra, sok örömöt
és sok nehézséget” – nyilatkozta
Kárász, aki korosztályos szinten
egyesben kiemelkedett a nemzet-
közi mezőnyből is, eddigi legna-
gyobb sikerét viszont mégis egy
csapathajóban érte el.

„Biztos más az érzés, hogy va-
laki nem egyesben, hanem a né-
gyes tagjaként nyer, de nekem ez
így most nagyon jó volt, hogy a lá-
nyokkal együtt csináltuk ezt meg,
és együtt lehettem velük a dobo-
gón. Ez egy életre szóló közös él-
mény mindannyiunknak” –
hangsúlyozta. A pályafutását a
győztes olimpiai bronzmeccsel le-
záró vízilabdás, Nagy Viktor nevét
ahogy a medencében a társak, úgy
a BOK Csarnokban is skandálták a
drukkerek.

„Jó és felejthetetlen érzés volt az
is, miként most ez is. Idő kell, hogy
ezt feldolgozzam, leülepedjen ben-
nem. Nemkülönben azt, hogy akkor
ez most ennyi volt, kész, vége.
Mindenesetre a lezárása ennek az
egésznek az jól sikerült” – mondta.

A londoni olimpián bronzérmes,
ezúttal hatodik öttusázó, Marosi
Ádám azt emelte ki, hogy a dicsőség-

falra felkerülni már önmagában jó
érzés, de persze az érmesek, különö-
sen a győztesek elismerése az más.

„Még az olimpiai faluban rám írt
Balczó András, hogy gratulál a he-
lyezésemhez, és annak velem együtt
örül. Magyar öttusázó ennél 
nagyobb elismerés nem kívánhat
magának” – nyilatkozta. Pályafutá-
sának folytatásáról elmondta: le kell
higgadnia, hogy minden érvet és el-
lenérvet a helyén tudjon értékelni,
akar-e még öttusázni vagy sem. A 37
éves sportoló emlékeztetett: a beve-
zetés előtt álló szabályváltozás nem
a 35 pluszos, hanem a húszat éppen
betöltő öttusázóknak kedvez, amit
nem szabad figyelmen kívül hagy-
nia. Még úgy sem, hogy a párizsi
ötkarikás játékokig „csak” három
év van hátra. Kiemelte: edzőként
vagy sportvezetőként is el tudja
képzelni magát a jövőben, ha végül
mégis úgy határoz majd, hogy ab-
bahagyja, viszont az egy „nagyon
nehéz döntés lesz” részéről. 
(MTI)

A BOK Csarnokban köszöntötték az olimpikonokat

Európai Szuperkupa
A Chelsea és a Villarreal 

Belfastban nyitja a szezont
Szerda este a belfasti Windsor

Parban rendezik a 46. összecsa-
pást a labdarúgó Európai Szuper-
kupáért, amelyen a Bajnokok
Ligája legutóbbi győztese, az
angol Chelsea, és az Európa-ligá-
ban diadalmaskodó spanyol Vil-
larreal csap össze.

A Chelsea története során ötöd-
ször szerepel a szuperkupáért kiírt
mérkőzésen, de csak az első alka-
lommal, 1998-ban a Real Madrid
ellen hódította el a trófeát. Ugyan-
akkor 2012-ben az Atlético Mad-
rid, 2013-ban a Bayern München,
2019-ben pedig az FC Liverpool
ellen is vesztesen hagyta el a pá-
lyát.

Előzetesen általában a legran-
gosabb európai sorozat győztese
számít az esélyesnek, ugyanakkor
a statisztikák alapján nem nagy a
fölénye a regnáló BL-címvédő-
nek, hiszen az eddigi 45 kiírásból
csak 25 alkalommal nyert a maga-
sabban jegyzett gárda.

A Manchester Uniteddel szem-
ben maratoni 11-es párbajt köve-
tően EL-győztes Villarreal lehet a
25. klub – és a hatodik spanyol –,
amely elhódítja az Európai Szu-
perkupát, s a Bayern München
2013-as sikere óta az első új név
lehet a győztesek sorában.

A statisztikák alapján jó esély
lehet a hosszabbításra, ugyanis a
legutóbbi nyolc kiírásból hatszor,
az előző három finálé során pedig
egyszer sem ért véget a találkozó
a rendes játékidőben. Tavaly a
Bayern München a Puskás Aréná-
ban hosszabbítás után győzte le 2-
1-re a Sevillát.

A Chelsea és a Villarreal törté-

nete során első alkalommal talál-
kozik egymással a nemzetközi ku-
pákban, a londoniak történetük
kilencedik spanyol riválisára ké-
szülnek, míg a Villarrealnak a
Chelsea lesz a hetedik angol el-
lenfele.

„Nem is lehetne szebben indí-
tani a szezont, mint egy európai
kupadöntővel” – idézte az európai
szövetség honlapja Thomas Tu-
chel vezetőedzőt, akinek segítője
Lőw Zsolt másodedző. „Nagyon
tisztelem Unai Emeryt és a Villar-
realt, ráadásul a kollégámról akár
el is lehetne nevezni az Európa-
ligát. Biztos vagyok benne, hogy
úgy lépnek majd pályára, mint
akiknek semmi vesztenivalója
sincs, mi pedig mindent elköve-
tünk annak érdekében, hogy haza-
vigyük a trófeát” – tette hozzá.

Emery pályafutása során négy-
szer hódította el a második számú
európai trófeát, háromszor a Se-
villával, egyszer pedig a Villarre-
allal – ezen kívül az Arsenallal is
döntőzött –, a Szuperkupát vi-
szont még nem tudta begyűjteni,
miután 2014-ben a Real Madrid-
dal, míg 2015-ben a Barcelonával
szemben bukott el.

„Nagyon szeretném ezt a tró-
feát, ráadásul ez remek módja
lenne a szezon kezdésének, ismét
történelmet írhatnánk. Ez a talál-
kozó megmutatja majd, mire va-
gyunk képesek egy olyan
topcsapat ellen, mint a Chelsea,
amely jelenleg a világ legjobbja”
– mondta a spanyol tréner.

A mérkőzés játékvezetője az
orosz Szergej Karasev lesz. 
(MTI)

Fotó: MTI
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A labdarúgásban viszonylag gyakran fordulnak elő
olyan mérkőzések, amelyeken nem a jobban játszó csa-
pat nyer. Ekkora különbség esetén, mint amilyen a
konstancai Farul és a Sepsi OSK közötti mérkőzésen
volt, azonban lényegesen ritkábban. Az OSK-nak túl-
zás nélkül öt–nullára (na jó, öt–egyre) kellett volna
nyernie, de ellenfele egyszer közelítette meg veszélye-
sen Niczuly kapuját, és ez is elég volt a (meg nem ér-
demelt) győzelméhez.

Tíz percet tartott a meccs elején a kiegyensúlyozott-
ság, ezt követően azonban az OSK teljesen átvette az
irányítást, és szünetig nem kevesebb, mint hat nagy
helyzetet jegyezhettünk fel Aioani kapuja előtt. A 11.
percben Dimitrov a tizenhatos jobb sarkából kevéssel
a hosszú sarok mellé gurított, két perccel később pedig
Damaşcan a másik oldalról a kapust találta el. A 21.
percben egy szöglet után Fofana fejesét hatalmas bra-
vúrral tornázta ki a jobb alsóból Aioani (ordító hely-
zet!), a 29. percben Mitrea lövése 11 méterről elakadt
a falban, a 36. percben Ňinaj két méterről belepiszkált,
de Aioani csodával határos módon ott termett (ordító!),
a 39. percben Damaşcan megfordította a védőjét a bal
oldalon, kapásból ráküldte, Aioani pedig a felső léc
alól nehezen tolta fölé (ordító!). Eközben a túloldalon
egyedül Pitu cselsorozatát lehet említeni, a lövés azon-
ban Niczulynak nem okozott komolyabb gondot.

Aztán a második félidőben a Farul értékesítette
egyetlen jobb helyzetét a mérkőzésen. Dimitrov vesz-
tett labdát, de Nooijer tört be a bal oldalon, a teljesen
üresen érkező Jefte Betancor elé tálalt, és utóbbi köny-
nyedén ellőtte Niczuly mellett. A játék képének telje-
sen ellentmondó konstancai vezetés kissé megfogta az
OSK-t, de aztán ismét megjelentek a helyzetek a 
házigazdák kapujánál. Az 58. percben Ňinaj nem tudta
két méterről pontosan irányítani a szögletből érkező
beadást, a 61. percben Sousa a tizenhatos sarkából ke-
véssel fölé bombázott, a 66. percben Damaşcan elmu-
lasztotta a lövésre legjobb pillanatot, és az oldalhálóba
küldte. Aztán szép lassan elfogyott a szufla, az elszánt-
ság és a remény. Mitrea a 86. percben még megeresz-
tett egy szabadrúgást 25-ről, laposan a jobb alsóba, de
Aioani ismét hatalmasat védett, majd a 90+2. percben
Adrian Petre egy nagyot rúgott Hugo Sousa talpába a
tizenhatoson belül, ám a játékvezető nem látott benne

semmi kivetnivalót. A kispadok viszont annyira össze-
vitatkoztak ezen, hogy Leo Grozavu és Gheorghe Hagi
is piros lapot kapott. Ezzel pedig Cojocaru játékvezető
pontot tett egy igen szerény teljesítmény végére, mert
noha addig nem hozott eredménybefolyásoló döntése-
ket, sok esetben tűnt úgy, hogy szívesebben fúj a Farul
javára.

És nem állította meg a mérkőzést, amikor a hazai
szurkológárda magyarokat gyalázó skandálásba kez-
dett, még csak nem is jelezte a szervezőknek, hogy
hangosbemondón szóljanak rá a galerire, noha erre
expressis verbis kötelezi a szabály. Romániában azon-
ban ezt a szabályt nem igazán szokták alkalmazni a já-
tékvezetők (lásd a Steaua – FK Csíkszereda meccset
is).

A Sepsi OSK így a második találkozóját veszítette
el úgy, hogy mezőnyben jobb volt, és most már a FC
Argeş ellen, vasárnap este fél héttől, hazai pályán
aligha engedhet meg magának újabb kisiklást.
Jegyzőkönyv

Labdarúgó 1. liga, 4. forduló: Konstancai Farul –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-0 (0-0)

Hagi Akadémia stadion, Ovidiu. Vezették: Adrian
Cojocaru (Galac) – Marius Badea (Rm.-Vâlcea), Tu-
nyogi Ferenc (Zilah). Tartalék: Andrei Antonie (Buka-
rest). Ellenőr: Costin Toma (Karácsonkő).

Farul: Aioani – Dussaut, Larie, Ghiţă, de Nooijer
(80. Buta), Pires, Mladen, Artean (73. Dobrosavlevici),
Chiţu (59. Ciobanu), Betancor (80. Ad. Petre), Pitu (80.
Sali).

Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov (62. Păun), Ňinaj
(77. Tincu), Hugo Sousa, Mitrea, Dumitrescu, Vaşvari,
Fofana (82. Golofca), Ştefănescu (62. Eder), Damaş-
can (82. Askovszki), Csuncsukov.

Gól: Betancor (49.)
Sárga lapok: Ciobanu (88.), illetve Mitrea (36.),

Ňinaj (77.).

A labdarúgó 1. liga 4. fordulójának eredményei: FC
Botoşani – Aradi UTA 2-1, Dacia Mioveni – Kolozs-
vári CFR 0-1, Academica Clinceni – U 1948 Craiova
1-2, FC Argeş Piteşti – Bukaresti Rapid 0-1, Chindia
Târgovişte – Dinamo 1-0, FCSB – Medgyesi Gaz
Metan 2-1, Konstancai Farul – Sepsi OSK 1-0, CSU
Craiova – FC Voluntari 3-0.

Öt–null helyett nulla–egy
Bálint Zsombor



Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU)
múlt héten frissítette a járványügyi kockáza-
tot jelentő országok és régiók listáját. Töb-
bek között Spanyolország, Nagy-Britannia,
Franciaország, Hollandia, Görögország és
Portugália kapott piros besorolást.

Az AEÁ, az Egyesült Arab Emírségek, Marokkó,
Törökország, Izrael, Dánia, Belgium, Luxemburg a
megbetegedések számának arányában a sárga besoro-
lásba tartozik, míg Románia, Magyarország, Bulgária,
Németország, Ausztria, Finnország, Kanada, Auszt-
rália, Egyiptom zöld besorolású. A CNSU határozata
augusztus 8-ától, vasárnaptól lépett hatályba.

Vörös országból Romániába való érkezéskor a beol-
tott személyek és a 6 év alatti gyerekek mentesülnek a
karantén alól. Ha egy sárgának vagy vörösnek számító
országból érkeznek, a 6-16 év közötti gyermekek akkor
mentesülnek a karantén alól, ha a beutazás vagy felszál-
lás előtt 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet mu-
tatnak fel. Az országok teljes listája megtekinthető a
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-
covid-19/2614-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-
din-05-08-2021/file oldalon.
Vörös listás országból csak saját állampolgárokat
fogad Nagy-Britannia

Augusztus 8-ától, vasárnaptól a brit közlekedési
minisztérium tájékoztatása szerint több EU-tagállam
átkerült Nagy-Britannia utazási listájának zöld kate-
góriájába, a karanténkötelezettségtől mentesített or-
szágok csoportjába.

Magyarország továbbra is a karanténkötelezett or-
szágok sárga jelölésű kategóriájában marad, de a múlt
héttől érvényben lévő módosítás értelmében a sárga
listán szereplő európai uniós országokból is karantén-
kötelezettség nélkül utazhatnak Angliába mindazok,
akik hazájukban mindkét adag védőoltást megkapták
a nemzetközileg jóváhagyott koronavírus-oltóanya-
gok valamelyikéből.

Az MTI tájékoztatása szerint a brit közlekedési
tárca rendelete alapján vasárnaptól a sárgából a zöld
kategóriába került át Ausztria, Németország, Szlové-
nia, Szlovákia, Románia és Lettország, valamint az
EU-n kívüli országok közül Norvégia.

Továbbra is a sárga utazási listán marad a rendkívül
népszerű brit turistacélpontok közül Spanyolország,
Olaszország, Görögország és Franciaország. Francia-
országot azonban a brit kormány levette a „sárga
plusz” kategóriás országok listájáról, amelyekből a

beutazóknak akkor is tíz napot karanténban kellett töl-
teniük angliai érkezésük után, ha a koronavírus elleni
oltás mindkét dózisát megkapták.

A brit kormány eredetileg a koronavírus Dél-Afri-
kában azonosított béta változatának terjedésére hivat-
kozva helyezte erre a listára Franciaországot. Párizs
azonban erőteljesen tiltakozott, közölve: ezt a vírus-
variánst csak Franciaország távoli, tengerentúli terü-
letein észlelték.
Koronavírusteszt 
a sárga besorolású országok polgárainak

Hétfő óta nem kell tíz napot angliai karanténban
tölteniük azoknak az amerikai és EU-állampolgárok-
nak sem, akik sárga kategóriás országokban élnek,
vagy ilyen országokból érkeznek Angliába, de hazá-
jukban megkapták a koronavírus elleni oltás mindkét
adagját. Ez azokra vonatkozik, akik az Európai
Gyógyszerügynökség (EMA), illetve az Egyesült Ál-
lamok szövetségi élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti
hatósága (FDA) által jóváhagyott oltóanyagokban ré-
szesültek. A sárga kategóriás országokból érkezőknek
ugyanakkor indulásuk előtt, illetve az angliai érkezé-
sük utáni második napon továbbra is el kell végeztet-
niük egy-egy koronavírustesztet.

A brit kormány sárga utazási listáján szerepel az
Egyesült Államok is.
Angliában sokba kerül a karantén

A múlt héten bejelentett lényeges módosítások
közé tartozik, hogy vasárnaptól India átkerült a vörös
kategóriából a sárgába. A brit kormányt sokszor érte
az a bírálat az elmúlt hónapokban, hogy késve he-
lyezte át Indiát a vörös listára, lehetővé téve a koro-
navírus fokozottan fertőzőképes, először Indiában
azonosított delta változatának behurcolását. Az azóta
elvégzett brit szakértői vizsgálatok egyöntetű eredmé-
nyei szerint ugyanakkor a nagy-britanniai oltási kam-
pányban használt fő oltóanyagok igen magas, 92-96
százalékos hatékonyságú védelmet nyújtanak a kór-
házi kezelést igénylő súlyos megbetegedések és a ha-
lálozások ellen a delta variáns okozta fertőződések
esetén is.

A vörös kategóriás országokból csak a brit és az ír
állampolgárok, illetve az Egyesült Királyságban lete-
lepedési engedéllyel élő külföldiek utazhatnak be
Angliába, de érkezésük után nekik a brit kormány
által kijelölt, őrzött szállodák valamelyikében kell töl-
teniük a kötelező tíznapos karantént. A szállodai ka-
rantén fejenkénti költségét a brit kormány a jelenlegi
1750 fontról 2285 fontra emeli, és ezt továbbra is az
utasoknak kell fizetniük. 

Tizenhat projekttel neveztek be
Tekerj egy jó célért!

Szeptember 18–19-én idén
másodszorra rendezik meg a
Marosszéki Közösségi Alapít-
vány szervezésében a Tekerj
egy jó célért! eseményt a ma-
rosvásárhelyi biciklisek szá-
mára. A Marosszéki Közösségi
Alapítvány ezáltal biztosítja
azt a keretet, amelyben lezaj-
lik az adománygyűjtés folya-
mata, és közösségi esemény
formájában felejthetetlen él-
ménnyé válik a projektek tá-
mogatása.

A résztvevők a TEKERJ (iOS,
Android) alkalmazáson keresztül
iratkozhatnak fel. Szintén ezen az
alkalmazáson keresztül választhat-
nak a célok közül, amelyért tekerni
szeretnének, amelyet támogatnak,
majd ezen belül kifizethetik a rész-
vételi díjat. Az esemény napjain a
résztvevők az alkalmazáson belül
látják az ellenőrzőpontokat, illetve
beszkennelik az ott található kódo-
kat.

Véget ért azon projektek iratko-
zása az őszi eseményre, amelyek
ezáltal szeretnének támogatásokat
gyűjteni. Sok területről iratkoztak
projektekkel, kezdve az oktatás-
tól, kultúrától, sporttól, környe-
zetvédelemtől az egészségügyig,
és nem utolsósorban szociális
szolgáltatások teréről. Összesen
16 nemes célért lehet majd te-
kerni:

1. Szép udvart az iskolánknak! –
Magocska Waldorf Egyesület

2. Eltáncolt csizmák – Borsika
Néptáncegyüttes

3. Tekerünk egy szenzoros ker-
tért! – 6-os napközi otthon

4. GONGE pszichomotoros 
tanösvény óvodásoknak – Tudor
Vladimirescu középiskolai óvoda

5. Mosoly és remény – esély a

beilleszkedésre – HOPE of Transyl-
vanian Children Alapítvány

6. Együtt az egészségért – Pre-
venciós képzés – Szent Balázs Ala-
pítvány

7. A város segít! – Divers Egye-
sület

8. Biztonságos gólyaotthon –
Milvus Csoport

9. A különleges gyerekek formál-
ják a jövőt! – Mentsd meg a gyere-
keket! – Marosvásárhely

10. Yuppi Camp – Egy hétvége a
krónikus beteg gyerekeknek és csa-
ládjaiknak – Yuppi Tábormozgalom
Egyesület

11. XXVIII. Közéleti Diák- és If-
júsági Akadémia – Romániai Ma-
gyar Középiskolások Szövetsége

12. Adj esélyt az elindulásban –
tanulmányi ösztöndíj a Horizont
program nehéz helyzetű fiataljainak
– Outward Bound Romania

13. Ígéretes kezdet a női jégko-
rong terén – Maros Hokiegyesület

14. Nem félek! Rákos gyereke-
kért tekerek! – Little People Egye-
sület, Románia

15. Tekerj a Marosvásárhelyi
Down Egyesület napközi otthoná-
ért! – Marosvásárhelyi Down Egye-
sület

16. Segíts, hogy segíthessünk! –
Hifa Románia

Az esemény szervezésének kö-
vetkező időszakában keresik a
szponzorokat, támogatókat, és vár-
ják a biciklisek beiratkozását. Ez-
úton szeretettel meghívnak
mindenkit, hogy csatlakozzanak
egy nemes ügyhöz, és váljanak
nagykövetekké – áll a Marosszéki
Közösségi Alapítvány csapatának
közleményében. Kapcsolat-
tartó: Imecs Hunor, e-mail-cím: 
hunorimecs@fcmures.org, tel.:
0748-397-533. (szer)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
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Augusztus 8-tól frissítették a járványügyi listát
Védőoltással nincs karanténkötelezettség 

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Pálosy Piroska

A Nyilas Misi Tehetségtámogató
Egyesület jóvoltából ösztöndíjra pá-
lyázhatnak a 2020/2021-es tanévben
a romániai magyar közoktatásban
részt vevő, 6–10. évfolyamon tanuló
tehetséges és szociálisan hátrányos
helyzetű tanulók szülei/gyámja. A pá-
lyázatok beérkezésének határideje
2021. augusztus 31. Az ösztöndíj fo-
lyósítása októbertől kezdődik és egy
évre szól, meghosszabbítási lehető-
séggel.

A Nyilas Misi ösztöndíjra azok pályázhat-
nak, akiknek igazolhatóan jó képességű gyer-
meke a 2020/2021-es tanévben a romániai
közoktatásban magyar nyelven tanult 6., 7.,

8., 9. vagy 10. osztályban (beleértve a szak-
líceumi oktatást és a szakoktatást is), a tanév
végi általánosuk legalább 8,50, és teljesítik a
feltételeket. Olyanok pályázatát várják, akik-
nek a család anyagi helyzete megnehezíti a
gyermek továbbtanulását; az egy családtagra
eső reális jövedelem nem haladja meg a havi
nettó 1.200 lejt. A szülő vállalja, hogy támo-

gatás esetén legalább érettségiig (szakokta-
tásban tanulmányai befejezéséig) biztosítja
gyermeke továbbtanulását a romániai magyar
közoktatásban. A pályázati csomag letölthető
a www.nyilasmisi.ro honlapról, illetve e-ma-
ilen kérhető a nyilas_misi@yahoo.com
címen. A pályázat postai úton vagy elektro-
nikusan nyújtható be az alábbi címre: Asoci-
aţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas
Misi” 400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu
nr. 2, ap. 3, jud. Cluj, illetve a
nyilas_misi@yahoo.com e-mail címen. A hi-
ányos pályázatokat az ösztöndíjbizottság nem
veszi figyelembe. A pályázat részleteiről a
0264/531-153, valamint a 0787-671-137-es
telefonszámokon lehet érdeklődni munkana-

pokon 10–16 óra között, vagy a
nyilas_misi@yahoo.com e-mail-címen. A pá-
lyázatok beérkezésének határideje 2021. au-
gusztus 31. 

Az elnyerhető alapösztöndíj, a havonkénti
18.000 forintnak megfelelő összeg mellett a
legkiválóbb eredményekkel rendelkező tanu-
lók érdemösztöndíjat nyerhetnek el. Ennek
összege havi 27.000 forint. Erre a frissen pá-
lyázó tanulók is jogosultak lehetnek. Az ösz-
töndíjakat havonta utalják át lejben az
érvényes forint/lej árfolyamnak megfelelően.
Az alapösztöndíjat és az érdemösztöndíjat az
egyesület ösztöndíjbizottsága ítéli oda a fel-
ajánlott támogatások és a pályázók számától
függően, egységes értékelés alapján. Sikeres
érettségit követően az ösztöndíjasok felső-
fokú tanulmányait is segíthetik a támogatók
– tájékoztatott Dénes Ida programszervező.
(Szer P.)

Szociálisan hátrányos helyzetű tehetséges tanulóknak 
Nyilas Misi ösztöndíjpályázat 
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Az idei év első öt hónapjában
az előzetes adatok szerint
2019 első öt hónapjához vi-
szonyítva 21%-kal, 2020 ha-
sonló időszakához viszonyítva
23%-kal nőtt a halálozások
száma Erdélyben. Székelyföl-
dön a halálozási növekmény
15%-os 2019 és 24%-os
2020 hasonló időszakához ké-
pest.

2021 első öt hónapjának adatai
arra utalnak, hogy a házasságköté-
sek száma a 2020-as zuhanást köve-
tően ismét növekedni kezdett, de
még nem tért vissza a 2019-es
szintre: Erdélyben az idei év első öt
hónapjában 9868 házasságot kötöt-
tek, ez mintegy másfélszerese a
2020. évi értéknek, de bő ötöddel
(21%-kal) elmarad a 2019-es
„utolsó békeév” értékétől. Székely-
földön 841 esküvőt kötöttek az év
első öt hónapjában, ez 7%-kal
marad el a 2019-es adattól.
Módszertani, 
adatminőségi kérdések

Statisztikai közleményünkben a
megyei statisztikai hivatalok által
nyilvánosságra hozott, a 2021 első
öt hónapjára vonatkozó adatok ösz-
szesítése alapján mutatjuk be a szü-
letési, halálozási és házasságkötési
trendeket Erdélyben. Mivel a koro-
navírus-járvány miatt már a 2020-
as év is különlegesnek számított,
ezért a 2021-es adatokat a 2019-es
„utolsó békeév” és a koronavírus-
járvány által meghatározott 2020-as

év adataival is összevetjük. 2021-re
még csak előzetes adatok vannak,
ezért még módosulhatnak: a tapasz-
talatok szerint elsősorban a szüle-
tési adatok esetén várható még
növekedés a késve anyakönyvezett
gyermekek miatt. Az előző évekre
vonatkozó adatok már véglegesek.
Az összehasonlításban ezekre az
évekre vonatkozóan a szokásos tar-
tózkodási hely szerinti végleges
adatokat használjuk.1

Halálozások 
Míg 2019-ben 83.751 Erdélyben

élő polgár halálozott el, addig 2020-
ban ez az érték megugrott: 97.825
főre nőtt.2 Ez 17%-os növekményt
jelent. 2021 első öt hónapjában
45.206 halálesetet anyakönyveztek
Erdélyben. 2020 augusztusától kez-
dett növekedni az elhalálozások
száma. A halálesetek száma a csú-
csot novemberben érte el 12.501
fővel, amely érték csaknem duplája
volt ez előző évinek. 2021 január–
februárjában a halálozási többlet
csökkent, majd idén március–ápri-
lisban ismét növekedni kezdett.
Májusban, bár kevésbé kiugró
módon, de még mindig igen magas
volt a halálozások száma Erdély-
ben. Összességében az idei év első
öt hónapjában 2019-hez viszonyítva
21, 2020-hoz viszonyítva 23%-kal
nőtt a halálozások száma a régió-
ban.

A Hargita és Kovászna megyéből
összesített Székelyföldön a halálo-
zást tekintve főbb vonalaiban ha-

sonló trendek figyelhetőek meg,
mint Erdély egészében: 2020-ban
2019-hez képest mintegy 13%-kal
nőtt Székelyföldön a halálozások
száma, elsősorban az október–
decemberi kiugró értékek miatt. A
2021-es év első öt hónapjában
Székelyföldön összesen 3272 ha-
lálesetet anyakönyveztek, ez
15%-os növekmény 2019 és 24%-
os 2020 hasonló időszakához vi-
szonyítva (2848, illetve 2644
haláleset). 
Élveszületések

Az élveszületéseket tekintve ki-
sebbnek tűnnek a változások. Er-
délyben, bár 2020-ban 3207-tel
kevesebb gyermek született, mint
2019-ben, ez „csak” 5%-os csökke-
nést jelent, és a csökkenés nem is az
év utolsó hónapjaira koncentráló-
dott, tehát valószínűleg nem a jár-
vány hatásáról van szó. 2021 első öt
hónapjának adatai további jelentős,
10% feletti csökkenést vetítenek
előre, de itt figyelembe kell venni,
hogy ezek előzetes adatok, és a ta-
pasztalatok szerint a véglegesítés-
kor jelentősen (akár 5% körüli
mértékben) növekedhetnek ezek a
születési statisztikákra vonatkozó
adatok.

Székelyföldön az elmúlt hónapok
születési számai a teljes Erdélyt jel-
lemző trendekhez képest még vi-
szonylag elfogadhatóan alakultak.
Míg 2019–2020-ban Székelyföldön
is apadt a születésszám (304 fővel,
vagyis 6%-kal csökkent a gyer-

mekek száma), 2021-ben – szem-
ben Erdéllyel – már alig következett
be további csökkenés. Az első öt
hónapban már az előzetes adatok
szerint is 1896 születést anyaköny-
veztek Székelyföldön, 2%-kal ke-
vesebbet az előző évi hasonló
adathoz viszonyítva. Az elmaradás
jelentős része ráadásul egy hónapra,
februárra vezethető vissza.
Házasságkötések

A házasodási folyamatokat telje-
sen egyértelműen és látványosan
befolyásolta a járványhelyzet, és fő-
ként az azzal járó lezárások, korlá-
tozások.

A 2019-es év egy hagyományos
házasságkötési mintát mutatott: Er-
délyben 43.301 házasságot kötöt-
tek, ezek 74%-át a május–októberi
esküvői szezonban. A csúcsot az au-
gusztus jelentette több mint 7500
esküvővel. 2020-ban az első két hó-
napot követően a lezárások hatására
zuhant a házasságkötések száma,
áprilisban összesen 421 pár mondta
ki a boldogító igent Erdélyben, ami
minden valószínűség szerint törté-
nelmi mélypontot jelent. Ezt köve-
tően, bár emelkedni kezdett a
házasságkötések száma, az esküvők
száma egész évben folyamatosan és
jelentősen elmaradt a 2019-es érté-
kektől. A „csúcshónap” augusztus
volt 5159 esküvővel, hozzávetőleg
annyival, amennyit ez előző év má-
jusában kötöttek. Így 2020-ban
egész évben összesen 27.738 házas-
ságkötés történt Erdélyben, bő har-
madával kevesebb az előző évinél.
A 2021-es év első öt hónapja visz-
szatérést jelent a 2019-es mintázat-
hoz, bár annál egyértelműen
alacsonyabb szinten. Az idei év első

öt hónapjában kötött 9868 házasság
mintegy másfélszerese a 2020. évi
értéknek, de bő ötödével (21%-kal)
elmarad a 2019-es „utolsó békeév”
értékeitől. Ezek az adatok arra utal-
nak, hogy a házasságkötési folya-
matok elkezdtek visszatérni a
járvány előtti kerékvágásba, de a
statisztikákban (még) nem látszik
nyoma annak, hogy az érintettek
nagy számban pótolnák be a 2020-
ban elhalasztott esküvőket.

Székelyföldön az elmúlt két és
fél év házasságkötési folyamatai ha-
sonlóak voltak az Erdély kapcsán
leírtakhoz. A 2020. márciusi zuha-
nást követően jelentősen csökkent a
házasságkötések száma: a 2020-ban
Székelyföldön kötött 1648 házasság
mintegy 40%-os elmaradást jelent
az előző évhez képest, tehát a visz-
szaesés nagyobb volt az erdélyi át-
lagnál. 2021 első hónapjaiban
megindult a helyzet normalizáló-
dása. Januártól május végéig 841
esküvőt kötöttek Székelyföldön, bár
ez 7%-kal továbbra is elmarad a
2019-es hasonló adattól, jelentősen
meghaladja a 2020-as év eredmé-
nyeit. (közlemény)

1 A romániai népmozgalmi adat-
gyűjtések módszertanáról, a külön-
féle adatközlésekről ld. az
Erdélystat magyar nyelvű módszer-
tani ismertetőjét: http://statiszti-
kak.erdelystat.ro/uploads/files/mod
szertan-nepmozgalom-20210303-
1614771922.pdf

2 Ez a végleges adat nem jelent je-
lentős változást az előzetes adatok-
ban közöltekhez (97.636 fő)
viszonyítva (ld. http://statisztikak.er-
delystat.ro/cikkek/nepmozgalmi-fo-
lyamatok-2020-ban-a-jarvany-eveb
en/68#_ftn1)

Erdélystat-elemzés
Népmozgalom, 2021. január–május

Felhívás
A Cultura Nostra Egyesület – mint a Csíkszeredai Régi-

zene-fesztivál társszervezője – egyszeri ösztöndíjpályázatot
hirdet három korcsoport kategóriában. Az ösztöndíj célja a
fiatal tehetséges zenészek motiválása és bátorítása, régizenei
szakoktatásban való részvételük támogatása. 

1. Az ösztöndíjpályázat benyújtására jogosultak köre:
A. Hargita megyei oktatási intézményben tanuló, zenei pá-

lyára készülő középiskolás diák;
B. Hargita megyei lakhellyel rendelkező, zenei pályára ké-

szülő fiatal, felsőoktatási intézmény hallgatója;
C. Hargita megyei lakhellyel rendelkező fiatal pályakezdő

művész.

Mindhárom korcsoport-kategóriában pályázhatnak azok a
romániai lakhelyű és állampolgárságú fiatalok, akik az elmúlt
öt évben a csíkszeredai Régizenei Nyári Egyetem mesterkur-
zusain aktív hallgatóként vettek részt. Az ő esetükben a Har-
gita megyei tanulói státus, illetve lakhelyre vonatkozó kitétel
nem érvényes.

B és C kategória esetében a felső korhatár 35 év. Nem pá-
lyázhat az, aki 2021. augusztus 31-ig betöltötte 35. életévét.

2. Támogatható tevékenységek/költségek:
• Hangszer, vonók, tartozékok és egyéb segédanyagok vá-

sárlásához való hozzájárulás (csak korabeli típusú/korhű
hangszer);

• Belföldi vagy külföldi továbbtanulás támogatása régize-
nei szakirányú képzésen (tandíjak, részvételi díjak, valamint
regisztrációs díjak, illetve egyéb díjak);

• Belföldi vagy külföldi, régizene szakirányú továbbkép-
zésen (workshopon, mesterkurzuson stb.) való részvétel tá-
mogatása.

3. A zenei ösztöndíj keretösszege összesen 25.000 lej 
A. 5.000 lej összesen: I. díj 3.000 lej, II. díj 2.000 lej
B. 10.000 lej összesen: I. díj 6.000 lej, II. díj 4.000 lej
C. 10.000 lej összesen: I. díj 6.000 lej, II. díj 4.000 lej 

A pályázatok száma, tartalma és minősége alapján az elbí-
ráló bizottságnak jogában áll átcsoportosítani a tervezett ösz-
szegeket. 

4. Pályázási ütemterv:
• Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2021. au-

gusztus 31.
• A pályázatok elbírálása és eredményhirdetés: 2021. szep-

tember 30.
• Megvalósítási időszak: 2021. október 1. – 2022. július 31. 

5. Az ösztöndíjpályázat benyújtása: online Google-űrlap
kitöltésével, amely tartalmazza az általános adatokat, az alább
kért videófelvétel és szükséges dokumentumok elérési linkjét
Drive felületen. Ehhez szükséges feltölteni egy Google
Drive-mappába az elkészített videót, a kért dokumentumokat,
és megadni a Drive-mappa elérhetőségi linkjét az űrlapon
(ebben az esetben, kérjük, állítsa a mappa láthatóságát úgy,
hogy a link birtokában bárki megtekinthesse azt).

1. Google-űrlap linkje: 
https://forms.gle/yLPUPybQuvNX4CRZ9 

2. Útmutató a videófelvétel elkészítéséhez:
• A felvétel elején mutatkozzon be: név, hallgatói jogvi-

szony esetén oktatási intézmény neve, repertoár (zeneszerző,
cím);

• Zenei stílus: XVI–XVIII. századi (reneszánsz, barokk)
európai zene;

• A felvétel fókuszában a pályázó legyen, az arca és a
kezek egyaránt jól látsszanak (orgona esetében a lábak is);

• A felvétel kizárólag szerkesztés nélkül fogadható el, a
művek egyazon felvétel során rögzített előadását tartalmaz-
hatja;

• A felvétel műszaki-technikai minősége az értékelést ér-
demben nem befolyásolja (de szükséges a megfelelő fény-,
hangminőség és hangerő);

• A videóban a jelentkező játszhat modern vagy historikus
hangszeren egyaránt;

• A videó hossza:
A kategória: 8–15 perc
B/C kategória: 12–20 perc

3. Szükséges feltöltendő dokumentumok:
• szakmai önéletrajz – legfeljebb egy oldal, szöveges for-

mátum;
• személyi igazolvány másolata;
• igazolás az oktatási intézménytől (oktatási intézmény

neve, címe, szak, tanulmányi átlag) – ha van;
• utolsó végzettséget igazoló (pl. egyetemi vagy érettségi)

diploma másolata (csak a B és C kategória esetében);
• egy zenetanár vagy előadóművész szakmai ajánlása –

legfeljebb egy oldal;
• a Csíkszeredai Régizenei Nyári Egyetemen való részvétel

igazolása – amennyiben volt ilyen;
• egyéb olyan dokumentumok (zenei kurzusokon, nyári

egyetemeken való részvételt igazoló oklevél, plakát, cikk
stb.), amelyek a pályázó eddigi szakmai útját igazolják.

Az egyértelmű azonosítás érdekében minden dokumen-
tumnak tartalmaznia kell a jelentkező nevét (ékezetek nél-

kül), továbbá a file-ok neve utaljon a dokumentum tartal-
mára.

Például: 
Drive-mappa neve: osztondij_vezeteknev_keresztnev
szakmai_oneletrajz_vezeteknev_keresztnev.pdf

A dokumentumokat szkennelt formában fogadjuk el, .jpg
vagy .pdf kiterjesztésben.

6. Az ösztöndíjpályázat érvénytelen, ha:
• Nem érkezik be határidőre;
• Nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek;
• Nem működik a Drive-mappa linkje, vagy a csatolmá-

nyokat nem lehet megnyitni/letölteni;
• A felvételen előadott mű nem illeszkedik a megadott

zenei stílusba;
• Szerkesztett a videófelvétel;
• Hiányoznak a pályázáshoz igényelt dokumentumok.

7. Elbírálás:
A pályázatokat a Cultura Nostra Egyesület által kinevezett

bizottság az igénylési határidő lezárását követő 31 naptári
napon belül bírálja el. A döntésről e-mailben értesítjük a pá-
lyázókat, a nyertesek nevét a https://regizene.ro/ honlapon
tesszük közzé. 

Az elbírálási folyamat alatt a portfóliót megőrizzük, siker-
telen pályázás esetén kérésre töröljük a rendszerünkből.

8. Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjasoknak írásban kell beszámolniuk a meg-

valósítási időszak alatti szakmai tevékenységükről (elért
eredmények, kialakult kapcsolatok, élmények, tapasztalatok
stb.).

A beszámolót .pdf dokumentum formájában fogja az ösz-
töndíjas leadni.

A beszámolóhoz csatolni kell 2-5 fényképet (képenként 2-
3 mondatos képleírással), valamint a hangszer/eszköz vásár-
lását, illetve a megpályázott kurzuson/szakmai
tevékenységen való részvételt igazoló dokumentum másola-
tát.

Az ösztöndíjasoknak lehetőségük lesz közreműködni a
2022-es Csíkszeredai Régizene-fesztiválon (ösztöndíjas be-
számoló előadás a Régizenei Nyári Egyetem keretében, fel-
lépési lehetőség a Csíkszeredai Régizene-fesztiválon stb.). 

9. Kiegészítő információk az
earlymusicfestival@gmail.com e-mail-címen kérhetők.

A Csíkszeredai Régizene-fesztivál zenei ösztöndíja



A Kolozsvári Bíróság arra kö-
telezett egy magyar anyát,
hogy adja román óvodába a
román apától származó gyer-
mekét; az eset precedens
nélküli a Transindex.ro portál
pénteki beszámolója szerint.

A romániai bíróságok portálján
olvasható, július végén meghozott
elsőfokú ítéletében a bíróság elren-
delte, hogy a gyermeket a teljes
óvodai ciklusban a kolozsvári
Bambi óvoda román tagozatára
kell járatni. Tavaly nyáron gyorsí-
tott eljárással született hasonló íté-
let, amely azonban csak a
2020–2021-es tanévre vonatkozott,
és gyorsított eljárással született ha-
sonló ítélet a 2021–2022-es tan-
évre is. 

A korábban élettársi kapcsolat-
ban lévő szülők a bíróság honlap-
ján elérhető adatok szerint
pereskedtek egymással a gyermek
elhelyezéséért. A bíróság azt ren-
delte el, hogy a gyermek az édes-
anyánál marad, a hét bizonyos
napjain azonban az édesapa veheti
magához.

Az ügyvédi irodát működtető
apa a Făclia napilapnak korábban
elmondta: azért fordult bírósághoz,
mert a kisfiút az édesanyja magyar
óvodába akarta beíratni, és ő ezzel
nem ért egyet. Érvei között szere-
pelt az is, hogy a román nyelvű ok-
tatás több esélyt biztosít a
gyermeknek a jövőben. Az apa azt
is megemlítette, így szeretné bizto-
sítani, hogy a különben magyar
környezetben felnövő gyermek
tudjon románul, és képes legyen
vele is kommunikálni. 

Az édesanya az MTI-nek el-
mondta: a gyermekkel mindkét
szülő az anyanyelvén beszélt, ezért
a kisfiú egyformán jól beszél ro-
mánul és magyarul. A bíróság által
elrendelt magyar és román logopé-
diai vizsgálat is azt állapította meg,
hogy a gyermek mindkét nyelvet
jobban beszéli, mint a vele egyko-
rúak többsége. 

„Rendkívül zavar az az érvelés,
hogy nem lesz jövője a gyermek-
nek, ha magyar óvodába, magyar
iskolába jár. Én magyar óvodába,
magyar iskolába jártam, és ennek
ellenére kiváló eredménnyel vé-
geztem el románul ugyanazt azt a
jogi egyetemet, amit a gyermek
édesapja. Jogtanácsosként ugyan-
úgy állok a bíró előtt, mint ő.
Semmilyen hátrányom nem szár-
mazott abból, hogy magyarul ta-
nultam. Sőt az válik igazán a
gyermek hasznára, ha két kultúrát
ismer meg. A magyar kultúra
megismerésére pedig akkor van
esélye, ha magyar óvodába, ma-
gyar iskolába jár. A román kul-
túrát a magyar oktatási
intézményekben is megismeri” –
mondta korábban az MTI-nek az
édesanya.

Hozzátette: az ügyben eddig
született három ítélet mindegyike
elismételi, hogy hátrányos helyze-
tet jelent a gyermek számára a ma-
gyar nyelvű óvoda. Mint közölte,
ezt elfogadhatatlannak tartja, és
várja az ítélet indoklását, hogy lát-
hassa, milyen további jogi lépé-
seket tehet a gyermeke magyar
nyelvű taníttatása érdekében.
(MTI)

Bíróság kötelezett arra egy
magyar anyát, hogy román

óvodába adja a román apától
származó gyermekét

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgár-
mestere a fegyelmi szabályok szigorítá-
sára szólította fel a Román Labdarúgó
Szövetséget (FRF) annak érdekében,
hogy visszaszorítsák a romániai stadio-
nokon eluralkodott magyarellenességet.

Az elöljáró egy közösségi oldalon közölte
kedden, hogy „mélységesen felháborító és ki-
mondottan aggasztó lett a magyarellenesség gya-
korisága és mértéke a romániai lelátókon”. Antal
szerint az FRF nem lépett fel kellő eréllyel a je-
lenséggel szemben. „Ezért határozottan felszó-
lítjuk a labdarúgó-szövetség vezetőségét, hogy
egyrészt szigorítsanak a szabályokon, másrészt
ezeket a szabályokat szigorúan tartassák be” –
írta Antal Árpád.

Közölte, hogy egyeztetett Răzvan Burleanu-
val, az FRF elnökével, aki elmondta, hogy a szö-
vetségnek a hatályos szabályok szerint kevés
mozgástere van, és a kiszabható szankciók a
mérkőzés megfigyelőjének jelentésétől függnek.
A hatályos törvények értelmében az FRF csak a
klubokra szabhat ki szankciókat, ezért az egyik
megoldás az lenne, ha a törvényt úgy módosíta-
nák, hogy a szurkolókat is büntetni lehessen akár
a stadionokból való kitiltással.

Antal szerint fontos, hogy az európai szövet-
ségnek (UEFA) is jelezzék a román futballban
uralkodó állapotokat, és felkérjék őket, kísérjék
figyelemmel a román bajnokságot.

Antal Árpád azt követően foglalt állást, hogy
hétfőn a román élvonalban a Sepsi OSK a Farul
otthonában játszott mérkőzésen többször is fel-
csendült a hazai szurkolók részéről a „kifelé a
magyarokkal az országból!” rigmus. Niczuly Ro-
land, a Sepsi kapusa arra panaszkodott a talál-
kozó utáni nyilatkozatában, hogy a kapu mögött
ülő hazai szurkolók leköpték. A meccset a kis-
padról a Gheorghe Hagi által irányított Farul
nyerte 1-0-ra.

Legutóbb a múlt szerdán a másodosztályban
megtartott Steaua Bucuresti-FK Csíkszereda
mérkőzésen csendültek fel magyarellenes rigmu-
sok. Novák Eduárd romániai ifjúsági és sportmi-
niszter hétfőn közölte, hogy a szaktárca erőszak
elleni bizottsága belső kivizsgálást indított az
ügyben.

„Felszólítom mindazokat, akik ezeket az inci-
denseket elemzik, a Román Labdarúgó Szövet-
séggel az élen, hogy vonják felelősségre a
tetteseket!” – nyilatkozta Novák Eduárd.
(MTI)

A labdarúgó fegyelmi szabályok szigorítását
kéri Sepsiszentgyörgy polgármestere

Romániában az állami kórházak-
ban dolgozó egészségügyi alkal-
mazottak 53,81 százaléka oltatta
be magát koronavírus ellen, to-
vábbi 5,12 százalékuk pedig a fer-
tőzésből kigyógyulva szerzett
ideiglenes védettséget – közölte
hétfőn a Sanitas szakszervezeti
szövetség.

A legnagyobb egészségügyi érdekvé-
delmi szervezet a kórházaktól, a megyei
közegészségügyi igazgatóságoktól, a
mentőszolgálatoktól és a vérellátó köz-
pontoktól júliusban gyűjtött adatok alap-
ján készített felmérést. A Sanitas szerint az
állami kórházakban dolgozó orvosok vala-
mivel több mint kétharmada (68,53 száza-
léka) kapott legalább egy oltást, 2,84
százalékuk pedig átesett a betegségen. Az
ápolók körében az átoltottság 55,28 száza-
lékos, és további 4,07 százalékuk termé-
szetes úton szerzett ideiglenes védettséget.
A kisegítő személyzet kevesebb mint fele
(49,33 százaléka) igényelt oltást és 3,47
százaléka esett át a betegségen.

A Sanitas közleménye szerint a fertő-
zésből az utóbbi hat hónapban kigyó-

gyultak szervezetében ellenanyag képző-
dött, így esetükben az oltással kapcsola-
tos egyéni döntés anélkül „halasztható”,
hogy azzal bárkit is veszélyeztetnének.

Az egészségügyi miniszter július kö-
zepe óta többször megerősítette: a páci-
ensek veszélyeztetésének elkerülése
érdekében rendszeres tesztelésre fogják
kötelezni saját költségükön a beoltatlan
egészségügyi alkalmazottakat, az intéz-
kedést azonban a tervek szerint csak
akkor „élesítenék”, ha az újonnan diag-
nosztizált koronavírus-fertőzöttek száma
két hét alatt meghaladja a lakosság 1,5
ezrelékét. Az oltási kampány felpörgeté-
sének módját keresik a hatóságok,
ugyanis a 19,3 milliós lakosságú ország-
ban eddig csak 5 millió 69 ezer ember –
a beoltható, 12 év feletti lakosság keve-
sebb mint 30 százaléka – kapott legalább
egy adag vakcinát.

Közben Romániát is elérte a járvány
újabb hulláma: az utóbbi hónapban a jú-
liusi mélypont ötszörösére emelkedett a
napi új fertőzöttek száma, a halálos áldo-
zatoké pedig megháromszorozódott.
(MTI)

Az egészségügyi dolgozók alig
több mint fele oltatta be magát
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Marosvásárhely Megyei Jogú
Város közli, hogy a terület- és vá-
rosrendezésre vonatkozó, utólago-
san módosított és kiegészített
350/2001. számú törvény, a terü-
let- és városrendezésre, valamint a
városrendezési dokumentáció ki-
dolgozására és időszerűsítésére
vonatkozó 350/2001. számú 
törvény alkalmazási metodológiá-
ját módosító és kiegészítő 2016.
február 26-i 233-as rendelet elő-
írásainak értelmében véglegesí-
tették a Marosvásárhely Megyei
Jogú Város Általános Városren-
dezési Terve (PUG) időszerűsíté-
sére vonatkozó dokumentáció
utolsó kidolgozási szakaszát,
amelyet végső véleményezés
céljából a fejlesztésügyi, köz-
igazgatási és közmunkálatokért
felelős minisztérium elé terjesz-
tenek. 

Az érdekeltek a helyi városren-
dezési szabályzatot és a városren-
dezési szabályozások mellékletét
az intézmény www.tirgumures.ro
honlapján tanulmányozhatják, az

alábbi menüpont alatt: ÁLTALÁ-
NOS VÁROSRENDEZÉSI TERV
—> PUG időszerűsítés —> 3. sza-
kasz: PUG elkészítés, végső sza-
kasz (PLAN URBANISTIC
GENERAL —> Reactualizare
PUG —> Etapa 3: Întocmire PUG
fază finală). Ugyanakkor a város-
rendezési szabályozások mellékle-
tét a város négy helyszínén – a
polgármesteri hivatal előtti parko-
sított téren; az Egyesülés lakóne-
gyedben, a Darina üzlet előtt; a
Somostető szabadidő-övezet bejá-
ratánál; a Mihai Eminescu Műve-
lődési Központ előtt – felállított
hirdetőtáblákon is közzéteszik. 

Az érdeklődők 2021. szeptem-
ber 10-ig nyújthatják be javaslata-
ikat postai úton, a Városháza
címére: Győzelem tér 3. szám, ál-
talános iktató – 13-as szoba, illetve
elektronikus postai úton az
urbanism@tirgumures.ro e-mail-
címre. 

Florina Daniela Miheţ 
főépítész

LAKÁS

ELADÓ tömbházlakás a Meggyes-
falvi negyedben (Rozmaring utca)
első emeleten: két szoba, fürdőszoba
+ külön bejáratú konyha. Ár: 42.000
euró. Tel: 0751-511-733 vagy 0744-
261-733. (sz-I)

MINDENFÉLE

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0771-605-189. (12744-I)

ÉPÍTŐIPARI vállalkozás vállal: tető-
felújítást, teljes tető kivitelezését, bár-
milyen ácsmunkát, tetőjavítást,
teraszkészítést, bádogosmunkát,
belső munkálatokat: festést, gletto-
lást, anyagok beszerzését. Amit aján-
lunk: kedvezményes árak, többéves
szakmai tapasztalat, minőség, meg-
bízhatóság, gyors, precíz munkavég-
zés. Tel. 0747-318-469. (12728-I)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-
tást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(12726-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcserép-
ből és cserépből, bármilyen ácsmunkát,
csatornák, lefolyók javítását, készítését,
bármilyen tetőjavítást és tetőfestést,
tetőszigetelést, faházak és manzárd
készítését fából, vakolást. Saját
anyaggal vagy a kliens anyagával is
dolgozunk. Tel. 0757-728-705. (12757)

MEGEMLÉKEZÉS

Úgy ment el, ahogyan élt, csen-
desen és szerényen. Szomorú
szívvel emlékezünk augusztus
11-én a székelycsókai születésű
GÖRGÉNYI CSABA marosvásár-
helyi lakosra halálának első év-
fordulóján. Emléke legyen áldott
és nyugalma csendes! Nyugod-
jon békében!  Emlékét őrzi bána-
tos felesége, Irma és fia, Csaba,
lánya, Hajnal. (12746-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
2021. február 14-én elhunyt 

KORCH PÁLNÉ 
született DEZSŐ ILONA 

hamvainak temetése a felsőhá-
romszéki Csernátonban augusz-
tus 14-én 14 órakor lesz, római
katolikus szertartás szerint. 

A gyászoló család. (12745)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ALKALMAZUNK minimális VILLANYSZERELŐI TUDÁSSAL
rendelkező személyeket, akár nyugdíjasokat is, kábelezési munkára.
Jelentkezni az electrosec@rdslink.ro e-mail-címen vagy a 0745-660-
922-es telefonszámon. (p.-I)
MAGÁNCÉG minimum 3 év régiséggel rendelkező MÉRLEGKÉ-
PES KÖNYVELŐT alkalmaz 8 órás munkaprogrammal. Kézzel írt
fényképes önéletrajzokat a jeremias@optica-optofarm.ro e-mail-
címre várunk. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200.
(sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Tanulmányozható a módosított
városrendezési terv

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát,
szigetelést, csatornák, teraszok, kerítések készítését,

festést. Tel. 0759-467-356. (12576)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65818-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát tart a következő ideiglenesen

megüresedett állások betöltésére: 

– SZOCIÁLIS MUNKÁS – egy állás a sürgősségi beavatkozási,
visszaélés, elhanyagolás, emberkereskedelem, migráció elleni, a
gyermekvédelmi segélyvonalat működtető osztályon, a sürgősségi
befogadási központba;

– KINETOTERAPEUTA – egy állás a neuropszichiátriai fogyatékkal
élő gyermekek segesvári komplexumába.

Sajátos követelmények:

SZOCIÁLIS MUNKÁS: egyetemi végzettség (szociális munkás szak
és ezirányú szakosodás), licenc- (vagy ezzel egyenértékű)
oklevéllel; a szolgálati idő vagy ezen a téren szakmai tapasztalat
nem követelmény.

KINETOTERAPEUTA: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal
egyenértékű oklevéllel) kinetoterápia/balneofiziokinetoterápia
szakon; a szolgálati idő vagy ezen a téren szakmai tapasztalat nem
követelmény.

Írásbeli: 2021. augusztus 26-án 10 órakor; 

Állásinterjú: legtöbb négy munkanappal az írásbeli és/vagy
gyakorlati vizsga után.

A dossziékat augusztus 17-én 15.30 óráig kell benyújtani. 

További információ a 0265/213-512, 0265/211-699-es
telefonszámon. (65853-I)
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro

MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény
Maros megyében a kerelőszentpáli,

nem veszélyes hulladéktároló mechanikai-
biológiai kezelőállomás működtetésére 

kiadott MS 3/22.03.2016. számú integrált
környezetvédelmi engedély megújításáról

A Maros Megyei Tanács tájékoztatja az érdeklődőket,
hogy benyújtotta az MS 3/22.03.2016. számú integrált
környezetvédelmi engedély megújítására vonatkozó
igénylését, amely Maros megyében a kerelőszentpáli,
nem veszélyes hulladéktároló állomásra és mechani-
kai-biológiai kezelőállomásra vonatkozik, az ipari ki-
bocsátásokra érvényes 278/2013 sz. törvény 1.
mellékletének 5.4 és 5.3 előírásai alapján. 
Az integrált környezetvédelmi engedély iránti igény
alapjául szolgáló tevékenységek lehetséges környezeti
hatásairól az APM Marosvásárhely honlapján tájéko-
zódhatnak a http://apmms.anpm.ro internetes címen.
Az érdekeltek észrevételeiket, javaslataikat, megjegy-
zéseiket elküldhetik postai úton a Maros Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez: Marosvásárhely, Hídvég
utca 10. szám, e-mailen az office@apmms.anpm.ro
címre vagy faxon a 0265-314-985-ös számra a hirdetés
megjelenésétől számított 30 napon belül.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ
megyemenedzser


