
A korlátozó intézkedések feloldásával egyre több ember gon-
dolta úgy, hogy itt az ideje utazni és szórakozni. Ezt igazolja, 
hogy szinte az összes rendezvényen többen vannak, mint a 
járvány előttieken. Azonban a nagyobb résztvevőszám komo-
lyabb felkészülést és előkészületet igényel, hiszen annak ér-

dekében, hogy egy esemény megfelelő színvonalú legyen, el-
engedhetetlenek bizonyos tényezők. Például egy fesztivál 
esetében a megfelelő hely, a mellékhelyiségek száma és tisz-
tasága vagy éppen a minél gyorsabban haladó sor. A Vibe 
Fesztivál sikeresen vette a próbát, ezt mind a résztvevők, 
mind pedig a szervezők kijelenthetik. 

Díjak az omlatagba 
Szombat délután érkezett a levél Kisvárdáról – profi sajtós munka, 

részletes leírással, képekkel és egy kéréssel: hogy semmiképp se te-
gyük közzé annak tartalmát aznap este 8 óráig – akkor ért véget az 
idei Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának díjkiosztó ünnep-
sége, a kollégák természetesen nem szerették volna, ha hamarabb 
kitudódik a nyertesek kiléte, mint azt ők maguk megtudnák. Nyilván-
valóan nem közöltük a kért időpontig a hírt, amelynek – mint azt a 
tegnapi lapszámunkban is olvashatták – marosvásárhelyi vonatko-
zásai is vannak: a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós 
Társulata két szakmai díjjal térhetett haza az egyik legrangosabb és 
legnagyobb múlttal rendelkező, az idén 34. alkalommal megrende-
zett magyarországi színházi szemléről. Az egyik díjat Galló Ernő 
színművész nyerte A doktor úr című előadásban nyújtott virtuóz szí-
nészi játékáért, magát a Keresztes Attila által rendezett produkciót 
pedig az új vígjátéki átjárások megteremtéséért díjazták. És kevéssel 
azután, hogy befutott a kisvárdai e-mail, hétfő este élőben láthatták 
a tévében az érdeklődők: a hazai színházi élet legrangosabb esemé-
nyén, a romániai színházi szakma legjobb alkotásainak járó, ezúttal 
Besztercén megszervezett díjátadó gálán a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társulatának két tagja egy szakmai, illetve 
egy közönségdíjat kapott. A legjobb férfi mellékszereplőnek járó 
díjat László Csaba színművész vehette át a Radu Afrim által jegyzett, 

(Folytatás a 2. oldalon)

Nagy-Bodó Szilárd 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Őrzik Szent László 
örökségét 
Makfalván rendezte meg idei központi 
rendezvényét a Szent László Társa-
ság (1861) és Rend. A megingott vi-
lágrend közepette értéket őrizni 
példamutató dolog – hangzott el a 
múlt szombati eseményen, ahol kitün-
tetésekre, rangemelésekre is sor ke-
rült. 
____________5. 
Jól szerepeltek 
a Maros megyeiek 
Másodszor szervezte meg a Székely 
Gazdaszervezetek Egyesülete a Pá-
linka Nemzeti Tanáccsal, Hargita 
Megye Tanácsával és a Csíkszeredai 
Polgármesteri Hivatallal, számos 
szakmai szervezettel és vállalattal 
partnerségben az Ákovita nemzetközi 
párlat- és pálinkaversenyt 
____________6. 
Válaszd az életet! 
A múlt hét végén Szászrégenben és 
Marosvásárhelyen szervezett fesztivá-
lokon felügyelték az események biz-
tonságos lebonyolítását a rendőrség 
és csendőrség munkatársai, ugyanak-
kor a részt vevő fiataloknak a felelős-
ségteljes szórakozás jegyében 
interaktív felvilágosítást tartottak a 
Maros Megyei Kábítószer-fogyasztást 
Megelőző és Tanácsadó Központ 
munkatársai. 
____________8.

Forrás: a Vibe Fesztivál Facebook-oldala 
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Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 



Rés Konrád Gergely fesztiváligazgató lapunknak el-
mondta, hogy a szervezők részéről az idén az volt a legfon-
tosabb szempont, hogy képesek legyenek újraindítani a 
fesztivált. Úgy látja, sikerült visszahozni a Vibe Fesztivált, 
és ennek a közönség nagyon örvendett. Ezt igazolják a szá-
mok is, hiszen 2019-ben közel 50.000 résztvevőt számlált 
a fesztivál, míg az idén ez a szám 82.000-re bővült. A fesz-
tiváligazgató elárulta, hogy már a fesztivál előtti időszak-
ban megközelítőleg tudni szokták, hogy hány résztvevő 
lesz, és a szervezőcsapat 80.000 emberre számított. 

Kedden még zajlott a fesztivál bontása és az elszámo-
lások, amelyeket követően a szervezőcsapat egy rövid 
időre pihenni megy, azonban nem sokáig, hiszen hamaro-

san kezdődik az újabb szervezés. Az első lépés a fesztivál-
igazgató elmondása szerint a Vibe idei kiadásának kiérté-
kelése lesz, amit már a jövő évi tervezgetése követ. Rés 
Konrád Gergely hozzátette, hogy még nagy potenciált lát-
nak a célközönségükben. 

A nagy siker ellenére mindig van, ahova fejlődni. A 
fesztiváligazgató úgy fogalmazott, hogy a zenei előadók 
terén a határ a csillagos ég, és annak ellenére, hogy a ma-
gyar zenei felhozatal elég erős a fesztiválon, ezután ezt 
még jobban meg szeretnék erősíteni. 

A 2023-as Vibe Fesztivál időpontja is megvan már, jö-
vőben július 6–9. között lesz. Az eseményre július 11-ig 
lehet megvásárolni a Super Early Bird, azaz a legkorábbi 
jegyeket, amelyeknek az ára 229 lej. 

 

IDŐJÁRÁS 
Vihar, záporeső várható 
Hőmérséklet: 

max. 23 0C 
min.  18 0C

Ma CSABA, 
holnap APOLLÓNIA napja.  
APOLLÓNIA: az Apollonius 
férfinév (jelentése: Apollónak 
szentelt; magyar változata  
Apolló) női párja.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. július 5.

1 EUR 4,9449
1 USD 4,8088

100 HUF 1,2170
1 g ARANY 278,6640

Számlálóbiztosokat keresnek 
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala még várja azok je-
lentkezését, akik július 17-ig számlálóbiztosként tevékeny-
kednének, ugyanis vannak még lefedetlen övezetei a 
városnak. A számlálóbiztosok javadalmazása a terepen ki-
töltött kérdőívek számának függvényében történik: 7 lej jár 
a személyekre, 3,5 lej a lakásra, illetve a közös lakótérre 
vonatkozó kérdőív kitöltéséért. A jelentkezéshez ki kell töl-
teni a polgármesteri hivatal Facebook-oldalán elérhető űr-
lapot, ott lehet tájékozódni továbbá a jelentkezési 
feltételekről és a szükséges iratokról is, amelyeket a polgár-
mesteri hivatal iktatójába kell leadni vagy a következő e-
mail-címek valamelyikére elküldeni: 
primaria@tirgumures.ro, infopublic@tirgumures.ro. 

Iratkozás a pótérettségire 
A sikertelenül vizsgázott vagy a megmérettetésről kimaradt 
diákok július 18–25. között iratkozhatnak be az őszi póté-
rettségire, amely augusztus 16-án a román nyelv és iroda-
lom írásbeli vizsgával kezdődik. 17-én a szaknak megfelelő 
kötelező tantárgyból, 18-án a választott tantárgyból, 19-én 
anyanyelvből adhatnak számot tudásukról a fiatalok. A szó-
beli kompetenciavizsgák augusztus 22–29. között zajlanak. 
Az óvások előtti, ideiglenes vizsgajegyeket augusztus 31-
én, a végső eredményeket szeptember 3-án teszik közzé.  

Mezőgazdaságidrón-bemutató 
Egrestőn 

A Romániai Magyar Gazdák (RMGE) Maros megyei szer-
vezete és az Appia Drones július 7-én, csütörtökön délelőtt 
10 órától mezőgazdaságidrón-bemutatóra várja az érdek-
lődőket Egrestőn. Bővebb tájékoztatás Józsa Esztertől kér-
hető a 0787-806-502-es telefonszámon. 

GernyeFest 
A Fejes Művészeti Akadémia különleges fesztiválra várja a 
klasszikus zene, a népzene, a jazz és a rendkívüli törté-
nelmi helyszínek kedvelőit. Július 10-én, vasárnap déli 12 
órától a gernyeszegi Teleki-kastélyban a GernyeFest rend-
hagyó filmbemutatóval, kamaraesttel, az akadémia mento-
ráltjainak koncertjeivel és izgalmas, a zenei határokat átlépő 
produkcióval várja az érdeklődőket. 12-16 óra között nép-
zenei, családi programok, énekoktatás és kézműves-foglal-
kozások lesznek az Erdélyi Hagyományok Háza 
szervezésében. Ezt követi a Fejes Akadémia fiatal tehetsé-
geinek koncertje, 18 órától kamarakoncert lesz Fejes Krisz-
tina zongora-, Szabó Gábor hegedű-, Wenting Kang 
brácsa-, Onczay Zoltán gordonkaművész közreműködésé-
vel. 20 órától Celectro – zenei világok összemosódása, köz-
reműködik Onczay Zoltán csellóművész, Lantos Zoltán 
jazz-hegedűművész, Andrew J., az élő elektronika mestere. 
Jegyek a helyszínen vásárolhatók. A felnőttjegy ára 15, a 
gyermekjegyé 5 lej. Előregisztráció a 
gernyefest@gmail.com e-mail-címen. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

6., szerda 
A Nap kel  

5 óra 36 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 17 perckor.  
Az év 187. napja,  

hátravan 178 nap.

Megyei hírek 

(Folytatás az 1. oldalról)

Helyi termelők vására –  
grilltermékekkel 

A marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum 
udvarán, a Rákóczi lépcső alatti kis utcában július 15-
én, péntekhez egy hét újra megtartják a helyi termelők 
vásárát. Ezúttal a Petry-grilltermékeken lesz a hang-
súly, emellett a körethez szükséges laskák, saláták, fű-

szernövények gazdag kínálatából is válogathatnak az 
érdeklődők. A vásár 8 órától 19 óráig tart nyitva.  

Szecessziós kiállítás 
a Kultúrpalotában 

Az Országos Örökségvédelmi Intézet (INP) szervezé-
sében szecessziós vándorkiállítás nyílt Marosvásárhe-
lyen, a Kultúrpalotában. A kiállítás a francia 
nyelvterületen új művészetként (art nouveau) ismert 
művészeti irányzat romániai kibontakozását és fejlődé-
sét mutatja be, augusztus 28-ig lehet megtekinteni.  
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Megjelent  
a Korunk júliusi lapszáma 

A macskák fontos szerepet töltenek be a kultúrtörté-
netben, részei a mítoszoknak, alaptörténeteknek – és ter-
mészetesen a hétköznapoknak is. A Korunk tematikus 
összeállítása a macskák irodalmi és képi megjelenítései-
nek ered nyomába, vizsgálva a populáris kultúrában jelen 
lévő ábrázolásokat is, ugyanakkor kitér azoknak a társa-
dalmi konszenzusoknak a változásaira is, amelyek pél-
dául a városokban élő macskák életformáját 
befolyásolják. A lapszám írásai az alábbiakhoz hasonló 
kérdéseket járnak körül: milyen szerepet töltenek be a 
macskák a detektívtörténetekben? És a Kádár-kori me-
sefilmekben? Honnan ered az Aliz Csodaországban vi-
gyorgó és fokozatosan eltűnő Cheshire Cat figurája, és 
milyen kulturális kontextusba illeszkedik? Mi a Macskák 
című musical előtörténete színpadon és filmen? Meny-
nyire fordítható át a musical kiindulópontjaként számon-
tartott T.S. Eliot-kötet kelet-európai közegre? Milyen 
könyvek társaságában szeret tartózkodni a polcon egy 
szürrealista költő macskája? Mit olvas egy macskamen-
tőként dolgozó, ennek társadalmi kereteit is tágítani pró-
báló kulturális újságíró? A lapszám szerzői közt szerepel 
többek között Egyed Emese, Kérchy Anna, Beretvás 
Gábor, Szabó R. Ádám, Miklós Ágnes Kata, Simona Po-
pescu, Florin Bican, Horváth Csaba, Bence Erika, Zólya 
Andrea Csilla, Sándor Boglárka Ágnes. 

Macskák az irodalomban és a filmekben 

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.



Grand Hotel Retromadár című előadásban nyújtott ala-
kításáért, az online leadható közönségszavazatok alap-
ján pedig a legjobb rendezés kategóriában a 
népszerűségi díjat Fehér Balázs Benő, a Piros fű című 
előadás rendezője kapta. 

Pár nap, négy szakmai elismerés, közöttük két rangos 
magyarországi fesztivál- és két UNITER-díj. Gratulá-
lunk a társulatnak, viszi a város hírét szerte a világban, 
a városét, amelynek főterén áll az épület, amelyben pró-
bálnak, előadnak és dolgoznak, az épület, amely szép 
lassan, és kis túlzással élve, romokban hever. Minősít-
hetetlen és elképesztő, hogy egy ennyi díjat elnyerő, fo-
lyamatosan jól teljesítő társulatnak egy ilyen állapotban 
lévő épületben kell dolgoznia, ráadásul nemzeti színházi 
státuszban. Igen, volt ebből korábban is botrány, volt 
sajtóhír, voltak közösségi médiás méltatlankodásárada-
tok, mi is többször írtunk az ügyről, amelynek a vége 
mindig ugyanaz volt: sokan szándékosan vagy nem 
szándékosan, de nem értették meg, hogy ezért az ab-
szurd helyzetért nem az épületet használó intézmény és 
nem is a városvezetés a hibás – a marosvásárhelyi Nem-
zeti a kulturális minisztériumhoz tartozik, és a város 
vagy a társulat hiába újíttatná fel saját költségből (ha 
lenne), akkor sem tehetné, mert az nem törvényes. Oda-
lentről pedig nemigen érkezett pénz. A kulturális minisz-
ter legutóbbi látogatásakor felvetette, hogy talán lesz 
lehetőség egy ilyen célzatú uniós projektbe utólag be-
lefoglalni a marosvásárhelyi színházat, talán van re-
mény arra, hogy a Kultúrpalotától, a régi városházától 
vállaltan megihletett Constantin Săvescu által tervezett 
épület ismét funkcionális legyen. Addig azonban marad 
a kis balkáni realitás, a vásárhelyi lételemhez immár 
szorosan hozzátartozó, eltanult ambivalencia: a büsz-
keség – és a szégyen.  

Esőzésre, viharokra figyelmeztetnek 
Az ország nagy részére érvényes narancssárga és 
sárga riasztásokat adott ki kedden az Országos Me-
teorológiai Szolgálat (ANM) a várható esőzések és 
viharok miatt. A kedd déltől szerda este 8 óráig érvé-
nyes sárga riasztás szerint a szerdára virradó éj-
szaka és a szerdai nap folyamán nyugaton, a 
központi országrészben, északon, északkeleten és 
délen is várhatók záporok, zivatarok, a lehulló csa-
padék mennyisége meghaladja a 25-35 litert négy-
zetméterenként. A sárga riasztás az ország 24 
megyéjére – köztük Marosra – érvényes. (Agerpres) 

Stoltenberg a finn és svéd 
NATO-csatlakozást sietteti 

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár kedden kijelentette: 
arra számít, hogy a szövetséges tagállamok minél 
előbb ratifikálják Finnország és Svédország csatla-
kozását a NATO-hoz. Svédország és Finnország 
kedden írta alá a csatlakozási jegyzőkönyvet, miután 
a szövetséges tagállamok nagykövetei Brüsszelben 
jóváhagyták a múlt heti madridi NATO-csúcstalálkozó 
döntését a két ország belépéséről. A főtitkár az alá-
írást követő sajtótájékoztatón köszönetet mondott 
Finnországnak, Törökországnak és Svédországnak 
építő jellegű hozzáállásukért. „A madridi csúcstalál-
kozón aláírt háromoldalú megállapodás lehetővé 
tette, hogy eljöjjön ez a mai nap. Mindhárom fél ke-
ményen dolgozik a megállapodás végrehajtásán, kü-
lönösen a terrorizmus elleni küzdelem területén” – 
jelentette ki. A madridi csúcson Recep Tayyip Erdo-
gan török elnök felhívta a figyelmet, hogy a török tör-
vényhozás csak akkor hagyja jóvá Finnország és 
Svédország csatlakozási jegyzőkönyvét, ha a két or-
szág teljesíti a háromoldalú megállapodásban vállal-
takat, és eleget tesz Törökország kéréseinek a 
fegyverexporttal és terrorellenes harccal kapcsolat-
ban, továbbá együttműködik Ankarával a terrorista-
gyanús személyek kiadatásában. (MTI) 

Az EP jóváhagyta az euró 
horvátországi bevezetését 

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén tá-
mogatta, hogy Horvátország huszadik országként 
csatlakozzon az euróövezethez január elsején – kö-
zölte az uniós parlament kedden. A 539 szavazattal, 
45 ellenszavazat és 48 tartózkodás mellett elfogadott 
EP-jelentés szerint Horvátország teljesíti az euró jövő 
év eleji bevezetésének összes feltételét. Az EP állás-
pontját most továbbítják a bevezetés véglegesítésé-
ről döntő eurózónatagoknak – tájékoztatott az uniós 
parlament. A folyamat azzal zárul majd, hogy az Eu-
rópai Unió Tanácsa az Európai Parlamenttel és az 
Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt kö-
vetően, várhatóan még júliusban az euró horvátor-
szági bevezetéséhez szükséges három jogszabályt 
fogad el. Megállapítják azt az árfolyamot is, amelynek 
alapján 2023. január elsején a kuna euróvá konver-
tálódik. Az Európai Központi Bank (EKB) 2020 júliu-
sában vette fel Horvátország devizáját az 
„euróövezet előszobájának” tartott ERM-2 árfolyam-
mechanizmusba.  (MTI) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)
Díjak az omlatagba 

Tusványos a nemzeti összetartozás és a nemzeti élni 
akarás egyedülálló műhelye – fogalmazott az Or-
szággyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke a 
Tusnádfürdőn július 19-24. között megrendezendő 
31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 
keddi budapesti sajtótájékoztatóján. 

Németh Zsolt a szabadegyetem és a fesztivál máig egye- 
dülálló és innovatív ötvözetének nevezte a rendezvényt, ahol 
27 sátor és négyszáz program várja az érdeklődőket. Kie-
melte: több tízezer vendéget várnak Tusnádfürdőre, akár hat-
vanezren is felkereshetik az idei programokat. Az 
Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Tusványost a 
nemzeti identitás és a szuverenitásfelfogás egyedülálló mű-
helyének nevezte, valamint kiemelte, hogy a szövetségépítés 
platformjaként is tekintenek Tusványosra. Úgy fogalmazott: 
tartós szövetségeket csak szilárd értékrendre alapozva lehet 
építeni. 

A szabadegyetemi programokról szólva Németh Zsolt el-
mondta: elfogadta a meghívást Orbán Viktor miniszterelnök 
és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
elnöke, az európai jövőképről fog eszmét cserélni Kelemen 
Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke és Varga 
Judit magyar igazságügyi miniszter, valamint pártpolitikai ke-
rekasztalt is rendeznek Molnár Zsolt (MSZP), Keresztes 
László Lóránt (LMP), Nacsa Lőrinc (KDNP) és Kocsis Máté 
(Fidesz) magyar parlamenti képviselők részvételével. 

Hozzátette: a sportvilágból is számos résztvevőre számíta-
nak, köztük Marco Rossira, a magyar labdarúgó-válogatott 
szövetségi kapitányára, valamint Világi Oszkár (DAC), Dió-
szegi László (Sepsi OSK) és Zsemberi Ferenc (Topolya) lab-
darúgóklub-tulajdonosra is. 

Tárnok Mária magyarországi főszervező, a Kisebbségekért 
– Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumi elnöke örömét fe-
jezte ki, hogy 2019 után a koronavírus-járvány miatti két év 
kihagyást követően ismét meg tudják tartani a szabadegyetem 
programjait. 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke 
hangsúlyozta: a rendezvényt olyannak szeretnék megtartani, 
amilyennek az alapítók megálmodták. Az idei beszélgetések 
négy nagy témakört érintenek, a szomszédban zajló háborút, 
Európa jövőjét, a gazdasági és környezeti válságot, valamint 
a nemzetpolitikát – ismertette. Tájékoztatása szerint a fő prog-
ramoknak, beszélgetéseknek a Lőrincz Csabáról elnevezett 
sátor, a nemzetpolitikai témáknak a Bethlen Gábor Alapít-
vánnyal partnerségben kialakított Bethlen Gábor-sátor, a kül-
politikai rendezvényeknek a Bánffy Miklós-sátor ad helyet, 
és együttműködnek a Hagyományok Házával is. 

Az idei rendezvény nagyszínpadán, a Petőfi színpadon fel-
lép a Transylvanium, Nagy Feró és a Beatrice, a Tankcsapda, 
a Margaret Island, Kowalsky meg a Vega, az Aurevoir., a Ba-
gossy Brothers Company, a 4S Street, a Blahalouisiana, Szabó 
Balázs Bandája és a Honeybeast is. (MTI) 

Németh Zsolt: Tusványos a nemzeti összetartozás 
és a nemzeti élni akarás egyedülálló műhelye 

Közel a brassói nemzetközi repülőtér átadása, már 
csak egyetlen művelet, a virtuális irányítótorony 
üzembe helyezése hiányzik – közölte a Maszol.ro 
hírportál hétfőn, Adrian Vesteát, a Brassó megyei ta-
nács elnökét idézve. 

A repülőtér légiforgalmát Romániában egyedülálló módon 
virtuális toronyból, Aradról fogják irányítani, nagy felbontású 
térfigyelő kamerák, szenzorok, korszerű telekommunikációs 
és navigációs rendszerek segítségével. 

Az önkormányzati vezető szerint a beszállítóval kötött szer-
ződés szerint a berendezést idén októberben szállítják le és 
helyezik üzembe. Ezután következnek a tesztrepülések, ame-
lyek során a tesztpilóták le- és felszállásokat végeznek, hogy 
kalibrálhassák a virtuális irányítótornyot, megjelöljék a ter-
mészetes és mesterséges akadályokat, és feltérképezzék a tel-
jes brassói légteret. 

Vestea szerint időközben zajlik a szükséges hatósági enge-
délyek beszerzése, és több légitársasággal is tárgyalásokat 
folytatnak a majdani járatok indítására. A Brassó megyei ta-
nácselnök ugyanakkor leszögezte: mihamarabb el szeretnék 
indítani a forgalmat, ám figyelembe véve a kivitelezőkkel 
szerzett eddigi tapasztalatokat és a jelenlegi válsághelyzetet, 
nem nevez meg konkrét időpontot. 

Az átadás előtt álló Brassó-Vidombáki Nemzetközi Repü-
lőteret hétfőn – Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának 
elnöke és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester társa-
ságában – Cseke Attila fejlesztési miniszter is meglátogatta. 

A tárcavezető megállapította: a brassói repülőtér építése jó 
példája az alulról jövő helyi kezdeményezésnek. 

„Ez a modell egy üzenet is, hogy bár fontos a központi ha-
tóságok és kormány támogatása, egy ilyen beruházást helyi 
kezdeményezésként is létre lehet hozni” – idézte a Maszol a 
bukaresti kormány fejlesztési miniszerét. 

Tamás Sándor rámutatott: a háromszéki önkormányzati ve-
zetők kezdetektől támogatták a projektet, kormánytámogatást 
szereztek az építkezéshez, hiszen a háromszékiek számára ki-
emelten fontos, hogy mihamarabb elinduljon a légikikötő. 

„Ez a repülőtér a miénk is, háromszékieké” – erősítette meg 
Antal Árpád is. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a 
Brassó-Vidombáki Nemzetközi Repülőtér közelebb hozza a 
háromszékiekhez a világot, és őket is közelebb viszi a világ-
hoz, hiszen felgyorsítja a közlekedést, ami hozzájárul a térség 
versenyképességének növekedéséhez. 

A brassói repülőtér Románia első olyan légikikötője, amely 
– zöldmezős beruházásként – az 1989-es rendszerváltás után 
épült, megvalósítására azonban immár 18 éve várnak a térség 
lakói. Az építkezést 2020-ban kezdték el. A kifutópálya 2840 
méter hosszú, és 45 méter széles. Az utasterminál 12 ezer 
négyzetméteres. A beruházásra a tulajdonos Brassó megyei 
tanács eddig mintegy 100 millió eurót költött, részben hitel-
ből. A kezdeti időszakban évi 300 ezer, néhány év múlva évi 
egymillió utasra számítanak – írta korábban a Maszol.ro. 
(MTI) 

A virtuális irányítótorony beüzemelése után 
megnyithatják a brassói nemzetközi repülőteret 
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Két héttel azután, hogy pártszövetsége elvesztette 
a francia nemzetgyűlési választásokon az abszolút 
többséget a parlament alsóházában, Emmanuel 
Macron államfő hétfőn átalakította a kormányát, 
amelynek feladata az lesz, hogy alkalmi szövetsé-
gekkel hajtsa végre az elnöki programot, miután a 
végrehajtó hatalomhoz egyetlen ellenzéki párt sem 
csatlakozott. 

Emmanuel Macron már korábban megerősítette, hogy az 
elnökválasztási győzelme után május 20-án kinevezett minisz-
terelnök, Élisabeth Borne vezetheti az átalakított kormányt. 

Az új kabinet névsorát két nappal azelőtt tette közzé az el-
nöki hivatal, hogy a miniszterelnök megtartja a programbe-
szédét a parlament mindkét házában. Az ellenzéki baloldali 
szövetség (NUPES) nem zárta ki, hogy bizalmatlansági indít-
ványt nyújt be szerdán a kormányfő ellen. 

A várakozásoknak megfelelően az a három tag – Brigitte 
Bourguignon egészségügyi miniszter, Amélie de Montchalin, 
az ökológiai átmenetért felelős tárcavezető és Justine Bénin, 
a tengeri ügyekért felelős államtitkár – távozott a kormányból, 
akiket a nemzetgyűlési választásokon nem választottak meg 
képviselőnek. A tengerentúli megyékért eddig felelős tárca-
vezető, Yael Braun-Pivet lett a múlt héten a nemzetgyűlés el-
nöke, így a helyére is új politikus érkezett Jean-Francois 
Carenco volt prefektus személyében. 

Meglepetés, hogy Clément Beaune eddigi Európa-ügyi mi-
niszter ezentúl a közlekedési tárcát vezeti. Helyére Laurence 
Boone közgazdász érkezik a külügyminisztériumba, aki eddig 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
helyettes főtitkára volt. 

Olivia Grégoire kormányszóvivő a kormányban marad, s a 
turizmusért, a kereskedelmért, valamint a kis- és középválla-
latokért lesz felelős a gazdasági minisztériumban. Helyét Oli-
vier Véran, a parlamenti kapcsolattartásért felelős tárcavezető, 

korábbi egészségügyi miniszter veszi át. Az ő posztjára pedig 
Franck Riester érkezik, aki korábban kulturális miniszter is 
volt. 

A konzervatív Köztársaságiak korábbi frakcióvezetőjét, Da-
mien Abadot az elnökválasztást követően nevezte ki szolida-
ritási ügyekkel foglalkozó miniszternek az államfő. Azóta 
viszont a jobboldali politikus ellen eljárás indult nemi erőszak 
kísérletének gyanúja miatt, ezért távozni kényszerül a kor-
mányból. 

Chrysoula Zacharopoulou fejlesztési államtitkár, aki ellen 
szintén két feljelentés érkezett nemi erőszak vádjával, meg-
tarthatja a tárcáját. A nőgyógyász végzettségű politikust ko-
rábbi páciensei jelentették fel. 

Catherine Colonna külügyminiszter, Bruno Le Maire gaz-
dasági és pénzügyminiszter, Gérald Darmanin belügyminisz-
ter, Éric Dupond-Moretti igazságügyi miniszter megtartották 
korábbi tisztségeiket az új kabinetben. 

Élisabeth Borne második kormányának ezentúl 41 tagja 
van, köztük húsz nő. 

A kormányátalakításra azután került sor, hogy az áprilisban 
újraválasztott államfő pártja és centrista szövetségeseinek 
Együtt! nevű szövetsége a nemzetgyűlési választásokon el-
vesztette az abszolút többségét, s így az új nemzetgyűlésben 
nincs olyan egyértelmű többség, amely biztosíthatná a kor-
mányzóképességet. 

Emmanuel Macron valamennyi parlamenti párt vezetőjével 
egyeztetett külön-külön, de egyik sem kívánt állandó kor-
mányzati megállapodást kötni, így a kormánytöbbségnek min-
den egyes törvényjavaslat elfogadásához külön-külön kell 
majd alkalmi szövetségeket kötnie a nemzetgyűlésben. 

Emmanuel Macron leszögezte, hogy a parlamenti pártokkal 
a tárgyalási alap az elnöki program, amely „módosítható és 
gazdagítható”. Az adókulcsok és az államadósság emelését 
azonban áthághatatlan határvonalnak tartja az elnök. (MTI) 

Macron átalakította a kormányát 



Idén immár 14. alkalommal, 
júliusban és augusztusban két 
tábort szervez a Solidaris 
Egyesület azoknak a 7–14 
éves gyerekeknek, akiknek a 
vakációban nincs lehetőségük 
elutazni, nyaralni menni. Jó 
hír, hogy idén végre ismét ott- 
alvósra tervezhették a tábort, 
ugyanis a festői környezetben 
lévő, hatezer négyzetméteres 
bedei helyszín – csűrrel, óriási 
gyümölcsössel, amely az 
utóbbi időben egyre szépült, 
egyre fejlődött –, ezt lehetővé 
teszi.  

Tizennégy évvel ezelőtt négy 
gyerekkel kezdték, majd a jelentke-
zők száma egyre bővült, és az 
utóbbi években olyan sokan szeret-
nének eltölteni a bedei helyszínen 
egy élménydús hetet, hogy két tá-
bort kell szervezni. Sajó Norbert, a 
Solidaris Egyesület vezetője la-
punknak elmondta: a kezdeménye-
zésüket, akárcsak az előző években, 
idén is sok jó szándékú ember ka-
rolta fel, nemcsak tehetősek, vállal-
kozók vállalják fel egy-egy gyerek 
táboroztatásának a költségeit, 
hanem kisnyugdíjasok is.  

– A napokban hívott fel egy öz-
vegyasszony, érdeklődött, hogy 
mennyibe kerül egy táborozó heti 
költsége, majd néhány óra múlva 
jelezte, hogy két gyerek részét vál-
lalja fel. Nagyon érdekes, amire 
évről évre „megtanít bennünket az 
élet” az adományozóink révén, azaz 
hogy általában azok az idősek segí-
tenek, akiknek nagyon kis nyugdíj-
ból kell megélniük. Volt már olyan 
támogatónk is, aki megkeresett, 
hogy 50 lejjel tudna hozzájárulni 
ahhoz, hogy egy gyerek egy hétig 
felejthetetlen élményekkel gazda-
godjon. Nagy tisztelettel és hálával 
fogadtuk el – jegyezte meg az egye-
sület vezetője.  

Mint mondta, annak ellenére, 
hogy a valós költségek ennél jóval 
magasabbak, nem emelték az össze-
get, idén is 350 lejjel lehet támo-
gatni egy gyerek táboroztatását. 
Érkeztek már felajánlások, ame-
lyeknek köszönhetően az első tá-

borban azoknak a gyerekeknek az 
egyheti ellátását is tudják biztosí-
tani, akiknek a szüleinek ez nem áll 
módjában. Az augusztusi táborra 
pedig még várják a felajánlásokat.  
Nemcsak anyagi oka lehet annak, 
ha a gyerek nem jut el fizetős 
táborba 

Idén is két ottalvós tábor lesz, az 
egyik július 18-án, hétfőn kezdődik, 
és a hét végéig, szombatig tart, a 
másodikra pedig augusztus 15-től 
kerül sor. Július 14-ig várják a 7–14 
év közötti jelentkezőket Maros 
megye, valamint a Székelyföld, il-
letve Erdély különböző részeiről. 
Egy alkalommal harminc gyereket 
tudnak fogadni a táborba. A Solida-
ris vezetője hangsúlyozta, a tapasz-
talat az, hogy nem feltétlenül olyan 
gyerekek jelentkeznek, akik nélkü-
lözésben élnek, az a tény, hogy nem 
jutnak el egy fizetős táborba, nem 
kimondottan annak tudható be, 
hogy a család mélyszegénységben 
él, hanem sokkal inkább annak, 
hogy átmeneti nehézségeken, válto-
zásokon mennek keresztül. Például 
válnak a szülők, vagy komoly sebé-
szeti beavatkozásra került sor, vagy 
haláleset történt a családban, vagy 
a szülők nem egyeznek, betartanak 

egymásnak, illetve arra is van 
példa, hogy nem járulnak hozzá az 
engedélyükkel, hogy a másik fél 
külföldre nyaralni vigye a gyereket.  

– Emiatt nagyon sok gyerek, ha 
nem jön el hozzánk, a négy fal kö-
zött tölti a teljes nyarat – tette hozzá 
Sajó Norbert. Ugyanakkor egyre 
több szülő keresi meg őket, akinek 
a gyereke nem rászoruló, de befi-
zetne neki a táborozásra, mert sze-
retné, hogy kissé másabb 
környezetben töltsön el egy hetet, 
mint a megszokott baráti köre, ahol 
esetleg kizárólag a drágábbnál drá-
gább értéktárgyakról folynak a be-
szélgetések.  
Sátorban aludni, körülülni 
a tábortüzet – minden gyereknek 
életre szóló élmény 

Mint mondta, sátortábort tervez-
nek, hiszen bármilyen modern vilá-
got is élünk, a sátorozás életre szóló 
élmény mindenkinek, viszont fel 
vannak készülve arra, hogy például 
szélsőséges időjárás esetén, fedél 
alatt fektessék le mind a harminc 
gyereket. A szervezőcsapat úgy 
érzi, a programot is színesebbé tud-
ják tenni azáltal, hogy ottalvós lesz 
a tábor, egyrészt így a gyerekek 
nagy örömére este tábortüzet rak-

hatnak, illetve a tevékenységek is 
lazább tempóban zajlanak majd, 
hogy a gyerekeknek még több ide-
jük maradjon pihenni, játszani, kéz-
műveskedni, barátkozni, 
felfedezőútra indulni.  

Elkészült a bedei táborhelyen két 
filagória is, ami lehetővé teszi, hogy 
párhuzamos programokat szervez-
zenek, azaz egy időben két-három-
féle tevékenység legyen elérhető, 
hogy a gyerekek igényük szerint ki-
választhassák azt, amihez kedvük 
van.  

– Nagyon meghitt, kisebb cso-
portos beszélgetésekre is készü-
lünk, amelyeken két felnőtt és 
legtöbb hat gyerek vesz majd részt, 
hiszen személyesebb közegben 
másként tudnak megnyílni és érzé-
kenyebb témákról beszélgetni.  

A tábor idei alaptémája a félelem 
leküzdése, a bátorság, ugyanis na-
gyon sok mindentől félnek a gyere-
kek. Amíg mi, felnőttek valahogy 
feldolgozzuk a hírekben látottakat, 
és esetleg igyekszünk derűlátóan a 
jövőbe nézni, belőlük ezek szoron-
gást válthatnak ki. Olyan dolgokra 
próbálunk fókuszálni, amelyekre 
talán otthon, a mindennapokban 
nem jut idő. Idén pedagógust és 

szociális munkást is sikerült bevon-
nunk a tevékenységekbe, hiszen ők 
azok, akik értik és beszélik is a gye-
rekek nyelvét – mutatott rá Sajó 
Norbert.  

A tábori programban kiemelt he-
lyet kapnak a kézműves-foglalkozá-
sok, ugyanakkor a könyvkötő 
tevékenység, az elsősegélynyújtás, 
a tűzoltók bemutatója előző évek-
ben óriási élmény volt a gyerekek 
számára, ezért ezeket szeretnék újra 
beiktatni a programba. Esténként a 
meseolvasás sem marad el, illetve 
tervezik, hogy egy ügyvédet is 
meghívnak, aki az egyéni felelősség 
fontosságáról mesél majd a gyere-
keknek. Mindemellett kiemelt 
hangsúlyt fektetnek a csapatjáté-
kokra, sporttevékenységekre, de tú-
rázni is megy majd a táborozó 
csapat, hogy felfedezze a tisztást, a 
legelőt, az erdőt, ami városi gyerek 
számára mindig óriási élmény. A 
nyári táborokban szabadtéri és kul-
turális tevékenységek is helyet kap-
nak, amelyeket a Maros Megyei 
Tanács, valamint az RMDSZ és a 
Communitas Alapítvány is támogat. 
A gyerekek jönnek az ötletekkel,  
a szülők segítenek a kivitelezésben 

 Az utóbbi években dinamikusan 
fejlődő, a gyerekek igényeire sza-
bott táborhellyé sikerült varázsolni 
a Nyárádgálfalvához tartozó Bedé-
ben lévő, hatezer négyzetméteres 
helyszínt.  

– Tavaly a táborozó gyerekekkel 
közösen megrajzoltuk a tervet, 
hogy véleményük szerint hogyan 
kellene kinézzen egy ideális tábor-
hely, és rendkívül büszkék vagyunk 
arra, hogy ezt a helyet nem mérnö-
kök tervezik, és nem nyugati pályá-
zatok fejlesztik, hanem azok a 
gyerekek és szüleik, akik nálunk tá-
boroznak. Ők minden évben nyo-
mot hagynak Bedében, mindig van 
egy ráadásnap, amikor a szülőkkel 
jönnek a gyerekek. Például az apu-
kák elhatározták, hogy kialakítanak 
egy teraszt raklapokból. Jó hangu-
latban, együtt készítették, miközben 
a gyerekeik önfeledten játszottak a 
közelben. Úgy gondolom, ez a lé-
nyege a táborhelynek, hogy igény 
van rá a közösség részéről, és az 
akar is tenni érte, a fejlesztéséért – 
hangsúlyozta Norbert.  Fotó: Solidaris Egyesület

Menyhárt Borbála 

Tábor, amit nem mérnökök, hanem maguk a táborozók terveztek 
Több mint félszáz gyereket gazdagítanak vakációs élményekkel 

Ellenőrzéseket indított a fo-
gyasztóvédelem (ANPC) a reptéri 
fennakadások és járattörlések 
miatt bepanaszolt légitársasá-
goknál, de nem a bírságolásra, 
hanem arra összpontosít, hogy 
megelőzze a panaszok számának 
megsokszorozódását – közölte 
kedden a G4Media hírportál 
Horia Constantinescut, az ANPC 
elnökét idézve. 

Constantinescu a közszolgálati rá-
dióban beszélt arról, hogy Romániában 
a korábbi évek azonos időszakához ké-
pest többszörösére emelkedett a légitár-
saságokkal kapcsolatos panaszok 
száma, mivel egyre több járat késik, 
egyre több járatot törölnek, és az em-
berek sokszor nem érik el a csatlako-
zást a kitűzött úti céljukhoz. 

„A személyzet hiánya nem az utóbbi 
hetekben keletkezett probléma: előre-
látható volt. A légitársaságok mégis to-
vábbi járatokat hirdetnek, anélkül, 
hogy rendelkeznének működtetésük 
feltételeivel, sietnek beszedni rá a 
pénzt, de ha törölnek egy járatot, nem 
adják már vissza ugyanolyan gyorsan a 

jegy árát. Most az a legsürgősebb, hogy 
leállítsuk a kétséges járatoknál a jegyek 
értékesítését, hogy ne növeljük a káro-
sult utasok számát” – magyarázta 
Constantinescu. 

Az ANPC elnöke szerint a hatóság 
„vékony jégen táncol”, hogy ne okoz-
zon a meglévőnél nagyobb bajt, ezért 
nem függeszti fel az érintett társaságok 
működését, és tartózkodik a szigorú 
szankcióktól. Constantinescu el-
mondta: az egyik általuk ellenőrzött lé-
gitársaság 73 ezer utast károsított már 
meg, de nincs elég tartaléka az utasok 
kártalanítására: a folyamat évekbe tel-
het, mert egy 10-12 millió eurós kiadás 
megingatná a cég gazdálkodását, és az 
ANPC elnöke szerint azt is figyelembe 
kell venniük, hogy az illető légitársa-
ságnál még további 600 ezer, foglalás-
sal rendelkező utas vár arra, hogy célba 
juttassák őket. 

A Digi24 hírtelevízió szerint a buka-
resti Henri Coanda Nemzetközi Repü-
lőtéren – az ország legnagyobb 
légikikötőjében – idén több mint 7000 
járat késett, és a 300-at közelíti a törölt 
járatok száma. (MTI) 

A kármegelőzésre 
összpontosítanak 

Erről jut eszembe 
Hol vannak már azok a forró, nagy elvtársi csókok? Amikor a mélyen tisztelt, hőn szeretett vezetők 

önfeledten összeforrva hirdették országnak, világnak, mennyire odavannak egymásért, mennyire egyek 
eszmében, barátságban! Brezsnyev és Honecker, Leonid Iljics és Zsivkov, szintén ő és Kádár János… 
Nem folytatom, az idősebbek jól emlékezhetnek a nevekre, képekre. Pfujjj! Akkor legfelsőbb szocialista 
szinten az volt a módi. Érdekes, Ceauşescu nem volt csókkirály. Bár király szívesen lett volna, az 
ilyesmi mindig vonzza a megszállott kiválasztottakat. De gátlásosabb, puritánabb volt annál, mint 
hogy ajakcsókos örömmámorban nyilvánosan ölelkezzen. Láttuk, mi lett belőle. De egyáltalán, miért 
is jutott hirtelen eszembe, hogy hova lett az egykori csók? Hát azért, mert ma van a csók világnapja. 
Szinte mindennek van ilyen ünnepi 24 órája, ennek miért ne volna?! Pláne, hogy eléggé népszerű do-
logról van szó. Olvasom, hogy tulajdonképp egyetlen nap nem is lenne elég erre, hiszen a csókvilág-
rekordot több mint 58 órás erőfeszítéssel lehetett megdönteni. Hagyjuk, ne vesszünk el a részletekben! 
Különben is írtam már valamikor ilyesmiről, ismételném magam a témában. Azt, ami miatt lelki sze-
meim előtt megjelent a csókos jelenet, az is magyarázza, hogy egy friss fotón Putyin és Lukasenko, a 
fehérorosz elnök éppen olyan pózban összeölelkezve készül csókba forrni, mint az említett elődök. Kí-
sérteties. Mi lesz belőle? Sejthető, de valójában nem tudom. Akármi lehet, és éppen ezért félelmetes. 
Ha az ember a legrosszabbra gondol, az is bekövetkezhet. Egyébként volt egy olyan benyomásom, 
hogy a csóknak lőttek. A koronavírusos-világjárvány, a karanténos időszak hamar kiszorította a gya-
korlatból. Azelőtt bárhova mentünk, bárhol találkoztunk valaki jó ismerőssel, azonnal puszi ide, puszi 
oda, úgy örültünk egymásnak. Ezt az életösztön egykettőre száműzte, elég volt az ököl, a könyök, a 
láb, a váll a helyettesítésére. Aztán, ahogy az orosz–ukrán háború percek alatt végzett a pandémiával, 
és a járványügyi rendelkezések semmissé váltak, újra felvirágzott a csóköröm. Sokkal kellemesebb, 
mint a fogcsikorgatás. Persze az bizonytalan, hogy meddig számíthatunk rá. Egyelőre bízunk a védő-
oltásban. Vagy nem. Attól függ, ki miként áll hozzá az egész járványjelenséghez. Tény, hogy Louis 
Pasteurnek sokat köszönhetünk. Azzal, hogy rádöbbent a járványos betegségek, a kórokozó baktéri-
umok leküzdésének lehetőségére, s az immunológia, a járványtan megalapozójává vált, nagy szolgá-
latot tett az emberiségnek. Nyilván nem csak ilyen zseniális egyéniségeken múlhat a sorsunk. 137 
évvel ezelőtt Pasteur ezen a napon adta be a veszettség elleni első sikeres oltását. Sokat kockáztatott, 
hiszen nagy bajba kerülhetett volna, hogyha sikertelen a vakcinája. De a segítő szándéka kerekedett 
felül, a kisfiú, akit egy veszett kutya harapott meg, a kezelés nyomán felgyógyult. A tudós mikrobio-
lógusnak köszönhetően azóta is sok ember életét lehetett megmenteni. Azt a veszettséget azonban, 
amit mi, emberek természetünktől fogva magunkban hordozunk, vakcinával nem lehet kiirtani. Ami 
most zajlik szerteszét a világban, az sajnos tagadhatatlanul bizonyítja ezt. Úgy élünk, úgy gondolko-
dunk, úgy cselekszünk, mint a veszettek. A halálos csókoknak vajon soha nem lesz vége? (N.M.K.) 
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Makfalván rendezte meg idei 
központi rendezvényét a 
Szent László Társaság (1861) 
és Rend. A megingott világ-
rend közepette értéket őrizni 
példamutató dolog – hangzott 
el a múlt szombati esemé-
nyen, ahol kitüntetésekre, 
rangemelésekre is sor került. 

Nem mindennapi eseménynek 
volt házigazdája múlt szombaton 
Makfalva, a helybéliek fehér-vörös 
és fekete-kék köpenyesek, zászló-
sok gyülekezésére figyelhettek fel. 
A Szent László Társaság (1861) és 
Rend ünnepi találkozójára meghí-
vást kapott a Történelmi Vitézi 
Rend is, amelynek sóvidéki-szová-
tai tagjai is felsorakoztak, és jelen 
volt a Visegrádi Szent György Lo-
vagrend erdélyi nagypriorátusának 
képviselője is. 

Az ünnepi istentiszteleten Gábor 
Áron Árpád makfalvi lelkipásztor 
szószéki beszédében azt hangsú-
lyozta: életünket, lelkünket nem a 
drága és modern fegyveres rendsze-
rek mentik meg a megpróbáltatá-

sok, keserűségek, félelmek és mély-
ségek idején – Isten az, aki ezeket a 
támadásokat ki tudja védeni, az em-
beri lelket meg tudja tartani a hol-
nap és a jövendő számára, ő a biztos 
menedék.  

Az ünnepségre érkezett vendége-
ket és házigazdákat nt. l. Koncz 
László Ferenc, a Szent László Tár-
saság (1861) és Rend erdélyi tarto-
mányának széktartója köszöntötte, 
hálát adva a találkozásért és azért, 
hogy Szent László királyunk példás 
élete ma is üzenet a nemzetben és 
keresztyén hitben gondolkodók szá-
mára. Szent László megszilárdította 
Szent István király ország- és nem-
zetépítő örökségét, erős magyar 
nemzetet épített a Kárpát-medencé-
ben, ezért az ő nyomdokaiban járni 
ma is megtisztelő és felemelő érzés, 
tudat és feladat. Isten, haza, nemzet, 
ország, egyház, család: mind olyan 
hitbeli, nemzeti és kulturális értékek 
számunkra, amelyek ma ismét fel-
értékelődnek, és ezeket az értékeket 
vállalni ma Európában, a nagyvi-
lágban és Erdélyben is lovagias fel-
adat – hangsúlyozta a széktartó. 
Összeköt minket a nyelv, a hit, a 
kultúra és a nemes elődök által 

ápolt, védett és átadott örökség, és 
ezeket az értékeket vállalja a rend 
erdélyi tartományának 15 lovagja és 
16 apródja is – tette hozzá. 
A lovagi kultúra elismerése 

A rend értékeinek vállalása, az 
eddigi munka elismerése érdekében 
az idei ünnepségen is sor került 
rangemelésre és kitüntetésre: a rend 
főkapitánya, v. l. Imre László, v. l. 
Bozó József törzsszéktartó és he-
lyettese, l. Szőke Gyula lovagke-
resztes rangemelésben részesített 
három erdélyi (Nagy Miklós, Vass 
Imre, Nemes István) és egy ma-
gyarországi (Szabó Tamás) lovagot, 
kitüntetést nyújtott át munkájáért a 
magyarországi l. Kázmér Sándor-
nak és Gábor Áron Árpád  
házigazda lelkipásztornak. 

Az ünnepségen felszólaló dr. 
Makkai Gergely, a Szent György 
Lovagrend erdélyi nagypriorja a lo-
vagi üdvözlet tolmácsolása mellett 
kiemelte: a Szent László Rend sú-
lyos és felelősségteljes feladatot 
vállalt, Szent László hagyatékának 
megőrzését, méltó ápolását és to-
vábbadását. A renden belüli kiemelt 
megbecsülés és kitüntetés a lassan 

évezredes lovagi kultúra elisme-
rése, de egyfajta társadalmi rang is 
– fogalmazott, rámutatva arra, hogy 
„a mai lovagok nem paripán szá-
guldó modern igazságosztók, 
hanem példamutató életükkel emel-
kednek ki sorstársaik közül”. 

Az ünneplőket köszöntötte Izsák 
Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 
elnöke is, aki hangsúlyozta: az Isten 
elplántálta az ember lelkében a jóra, 
a békére való törekvést. A széke-
lyek önrendelkezésének jogát zász-
lajára tűző kezdeményezés révén az 
elmúlt években közösen munkál-
kodva megmozgatták Európát. „Ké-
pesek vagyunk a jövőben is 
hatékonyan fellépni közösségünk 
érdekében, okosan, megfontoltan, 
mert a békében vagyunk érdekel-
tek” – hívta fel a figyelmet a politi-
kus. 

Hogy ezt elérjük, először ki kell 
békülnünk Istennel – tette hozzá 
Koncz László Ferenc, aki Izsák Jó-
zsef irodalmárra, irodalomkriti-
kusra, egyetemi tanárra is 

emlékezett születésének 102. évfor-
dulója alkalmából. 

A templomi ünnepség után a je-
lenlevők a templomkertben álló vi-
lágháborús emlékműnél helyezték 
el a tisztelet koszorúit, l. László 
János szavalt az alkalomhoz illő 
költeményt. 
Figyelnek az erdélyi tartományra 

Koncz László Ferenc megtisztel-
tetésnek érzi, hogy Erdélyben tar-
totta központi rendezvényét a rend. 
Ez azt jelenti, hogy a nagyvilágban 
élő rendtagok odafigyelnek az erdé-
lyi tartományban folyó tevékeny-
ségre, az itt végzett munkára, és ez 
fontos, egyfajta elismerés az erdé-
lyiek számára. Ennek a munkának 
lesz folytatása – ígéri az erdélyi tar-
tomány széktartója, aki örült, hogy 
a világjárvány után ismét alkalom 
adódott a találkozásra, a külföldi 
tagok idelátogatására, és hogy a 
Történelmi Vitézi Rend és a Szent 
György Lovagrend képviselői is 
emelték jelenlétükkel az ünnepség 
méltóságát. 

Gabriella gyermekkorában a Víkendte-
lepen töltötte a nyarakat. Nem is kí-

vánkozott akkoriban távoli tengerpartokra 
vagy fényes, nagyvárosi betondzsungelekbe. 
Ahogy teltek az évek, körülötte és benne 
szinte minden megváltozott, a fűzfákkal őr-
zött, flekken- és sörillatú szabadidőközpont 
azonban ugyanolyan maradt a negyvenes 
évei végén járó nő számára, mint a régi, át-
lubickolt vakációs hónapokban. 

– Anyámék minden hétvégén kihoztak ide, 
egészen kiskoromtól. Utazásra is telt volna 
a családi kasszából, de ilyesmire sajnáltak 
pénzt költeni, folyton az előre nem látható ki-
adásokra gyűjtögettek. Én egy cseppet sem 
bántam ezeket a rutinüdüléseket, biztonság- 
érzetet adtak. A gyerekmedencétől nem 
messze, a sötétzöldre festett, pados körhinta 
közelében volt a törzshelyünk a nyolcvanas 
években, oda terítettük le mindig a nagy, 
barna kockás pokrócot. Onnan meg sem kel-
lett mozdulniuk a szüleimnek, hogy szemmel 
tartsanak – mesélte Gabi egy esti „nosztal-
giasörözés” alkalmával. – Kisiskolás korom-
ban egyetlen barátnőm volt, egy szomszéd 
lány, a „víkendezések” első órájában mindig 
őt kerestem az egymást érő takarók között. 
Az ő családja ritkábban jött ki barnulni, hű-
sölni, de azért nekik is megvolt a biztos pont-
juk a füves napozóhelyen: rendszerint nem 
messze tőlünk, a juharfák tövében „táboroz-
tak”. Ha találkoztunk, égig ért az örömünk, 
az esti szedelőzködésig abba sem hagytuk a 
viháncolást. De volt, hogy hetekre eltűntek, 

Borszékre, Tusnádra, Margittafürdőre jártak 
évente legalább egyszer nyaralni, olyankor 
egyedül kellett feltalálnom magam. Tudod, a 
szüleim sosem kérdezgették tőlem, hogy 
„mihez lenne kedved, 
kislányom, merre men-
jünk, mit vegyünk, 
hogy ne unatkozz?” 
Anyám bekente magát 
naptejjel, elnyúlt a takarón, és órákig meg 
sem moccant, apám beállt valamelyik sör-
sorba, aztán hazaindulásig iszogatott. Néha, 
fizetés utáni vasárnapokon (igaz, hármasban 
is) be-beültünk a Hajóvendéglőbe, olyankor 
anyám is sörözött, nekem Fructót vettek, és 
a felnőttek habos korsója mellé járó halfasírt 
is az enyém lehetett. Nagy beszélgetésekbe 
ilyenkor sem bonyolódtunk, mindenki „el-
volt” a maga világával, én is az enyémmel. 
Ez így is volt jó, én ugyanis sosem vágytam 
arra, hogy a szüleim figyelmének a közép-
pontjába kerüljek. Így valahogy sokkal sza-
badabbnak éreztem magam.  

– Találtál magadnak játszótársakat, ami-
kor nem volt ott a barátnőd? – kérdeztem. 

– Valaki mindig került, de ha nem, én ma-
gamban is jól elhomokoztam, elpancsoltam 
az időt. Második osztályos lehettem, amikor 
egy román gyerekcsapat „szemet vetett 
rám”, mindenképpen be akartak vonni a já-
tékukba. Akkoriban egy-két szót ha értettem 

az állam nyelvén, hiába kellett bemagolni 
már az óvodában többsoros román szövege-
ket az évszakokról és az azokhoz fűződő 
munkákról. Nem igazán tudtam, hogyan ke-

zeljem a helyzetet, 
végül azt találtam ki, 
hogy bármit monda-
nak, én rávágom, hogy 
„da”, a helyeslésből 

nagy baj csak nem lehet. Jó ideig be is vált 
a módszerem. Akkor sem ellenkeztem, ami-
kor két lány megfogta a kezem, és „hai cu 
noi” felkiáltással húzott maga után. Amikor 
már jól eltávolodtunk a „biztonsági övezet-
től”, ameddig az én engedélyezett mozgás-
terem terjedt, szerettem volna visszafordulni, 
de nem tudtam, hogyan adjam ezt a tudtukra. 
Nemsokára aztán kiderült, hogy csónakázni 
hívnak. Újdonsült játszótársaim három csa-
ládhoz tartoztak, és a szüleik már be is fizet-
tek a vízi kalandra, éppen csak azt kellett 
megvárni, hogy elég csónak térjen vissza a 
már kibéreltek közül. Erre percek alatt sor is 
került. Az egyik édesanya kedvesen kérdezett 
tőlem valamit, bizonyára azt, hogy elkérez-
tem-e a szüleimtől, én pedig, a korábbi stra-
tégiát követve, igennel válaszoltam. Reszkető 
lábakkal léptem a csónakba, mert egyfolytá-
ban csak az járt az eszemben, hogy mit fogok 
én ezért kapni anyáméktól. Életem talán leg-
hosszabb órája következett. Pedig a csapat 

vicces volt és játékos, evezőversenyt rögtö-
nöztek, lespriccelték egymást, nagyokat ka-
cagtak. Csak én voltam reménytelen 
csendben, mint akit kővé dermesztettek. Cso-
daszép tavirózsák közé eveztünk be, azelőtt 
sosem jártam arra, mégsem tudtam élvezni 
az utazást. Alig vártam, hogy visszaérjünk a 
csónakházhoz, bár rettegtem a gondolattól, 
hogy mi vár rám, amikor a szüleim elé kerü-
lök. 

– Ezek szerint korábban már kaptál ki 
tőlük – jegyeztem meg. 

– Apám keze hamar eljárt, ha kihoztam a 
sodrából. De egy pofonnál sokkal rosszabb 
volt a többhetes szobafogság, amiből szinte 
minden nyáron „részesültem”. Olyankor, 
természetesen, a közös víkendezésekből is ki-
maradtam.  

– Végül mi lett a csónakos „kaland” kö-
vetkezménye?  

– Képzeld, semmi. Anyám elszundikált na-
pozás közben, apám az egyik teraszon talál-
kozott egypár kollégájával, szóval észre sem 
vették az eltűnésem. Így fölöslegesen izgul-
tam végig az egész vízi utazást. Tudod, mi a 
legfurcsább az egészben? Bár magamnak is 
nehezen tudtam bevallani, egy kicsit fájt az 
az elmaradt nyakleves. Talán fontosabbnak 
éreztem volna magam tőle. Vagy ki tudja? – 
sóhajtotta bele beszélgetőtársam a megvála-
szolhatatlan kérdést a lassan kiürülő üvegbe, 
aztán intett a pincérnek, hogy hozhat még 
egyet.

Csónakon, a végtelenbe 

Szerte a nagyvilágból érkeztek 
Őrzik Szent László örökségét 

Gligor Róbert László 

Nem maradt el a tisztelgés és koszorúzás sem               Fotó: Gligor Róbert László 
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Június 30-án a negyedik ge-
nerációs agrármérnök-hall-
gatók ballagtak a Sapientia 
EMTE Marosvásárhelyi Kará-
hoz tartozó sepsiszentgyör-
gyi tanulmányi központban. 
Hat agrármérnök szakos hall-
gató búcsúzott az egyetem-
től.  

„Minden, ami a természettel, a 
földdel, a terméssel van kapcsolat-
ban, az kicsit az Istennel is kapcso-
latban van” – fogalmazott Péterfi 
Ágnes unitárius lelkész. Úgy vélte, 
a végzős hallgatók pályaválasztá-
sukkal arra kötelezték el magukat, 
hogy az anyatermészettel bölcs 
gazdaként bánjanak, hogy élhetővé 
tegyék azt minden ember számára. 
Rámutatott, környezetünk nem 
más, mint Isten tökéletesre formált 

temploma, az a hajlék, amelyet ál-
landóan óvnunk, szeretnünk kell, 
és amellyel felelősségteljesen kell 
bánnunk.  

Horobeş Emil egyetemi docens, 
az EMTE marosvásárhelyi karának 
dékánhelyettese a többi között el-
mondta, az erdélyi magyarok szá-
mára létfontosságú, hogy minden 
szinten biztosítva legyen az anya-
nyelvi oktatás, hiszen ezáltal való-
sulhat meg az erdélyi magyar 
értelmiségi réteg utánpótlása és bő-
vítése.  

Nyárádi Imre István, a Sapientia 
sepsiszentgyörgyi tanulmányi köz-
pontjának igazgatója beszédében 
kitért arra, hogy a 2018-ban indult 
évfolyamból csak kevesen vehet-
nek részt a tanévzárón, nem min-
denki tudta végigjárni a négyéves 

utat. „Ez azt jelenti, hogy Sepsi-
szentgyörgyön is tartjuk a színvo-
nalat, a szelekció működik, teszi a 
dolgát, és nem könnyű végigjárni, 
teljesíteni az alapképzésetek négy 
tanévének követelményeit” – 
emelte ki beszédében.  

Csiszér Levente, az évfolyamfe-
lelős oktató arra kérte a diákokat, 
hogy maradjanak itthon, Erdély-
ben, a szülőföldön, ahol „a szó 
valós és átvitt értelmében is őriz-
zék és műveljék azt a földet, amit 
nagyapáink, apáink szereztek meg 
keserves munkával, amelyet ránk 
hagytak, és amelyen nekünk is él-
nünk, halnunk kell”.  

A végzősök részéről Kusztos 
Irma, míg a diáktársak részéről 
Bodó Szabolcs mondott beszédet. 
(sz.a.)  

Szerkeszti: Vajda György

Ballagó agrármérnökök Fotó: Szekeres Attila  

Ballagtak a magyar agrármérnökök  

Másodszor szervezte meg a Szé-
kely Gazdaszervezetek Egyesülete 
a Pálinka Nemzeti Tanáccsal, Har-
gita Megye Tanácsával és a Csík-
szeredai Polgármesteri Hivatallal, 
számos szakmai szervezettel és 
vállalattal partnerségben az Áko-
vita nemzetközi párlat- és pálinka-
versenyt. Már az első verseny 
meghirdetésekor a szervezők el-
mondták, hogy a verseny elsődle-
ges célja a kulturált párlat- és 
pálinkafogyasztás népszerűsítése 
Erdélyben, valamint az évszázados 
múltra visszatekintő hagyományos 
elkészítésmód és a jelenkor minő-
ségi követelményeinek előtérbe 
helyezése. A díjazás július elsején 
volt Csíkszeredában.  

Továbbá az sem titok, hogy az 
Ákovita szervezői támogatják az 
üzleti ágazat marketingjét, keres-

kedelmi lehetőségeinek növelését, 
a minősítéssel pedig az egyéni ter-
melőket ösztönzik. A 32 tagból álló 
szakmai zsűri négy nap leforgása 
alatt minősítette a beküldött 1262 
mintát, amelyet 285 jelentkező ne-
vezett be. A bírák egyöntetű dön-
tése alapján a II. Ákovitán 255 
arany, 366 ezüst és 313 bronz mi-
nősítést ítéltek oda a párlat- és pá-
linkatermelőknek. Ezenkívül 
számos különdíjat is osztottak, a 
többi között a legjobb üzleti ter-
mék, a legjobb egyéni párlat, a leg-
eredményesebb erdélyi 
kereskedelmi főzde, legeredmé-
nyesebb erdélyi magánfőző, vala-
mint a legjobb erdélyi vadon termő 
gyümölcsből készült párlatért járó 
díjat egyéni és üzleti kategóriában. 
Díjazták továbbá a legjobb erdélyi 
szilvapárlatot üzleti és egyéni ka-

tegóriában, illetve átadták a Fortis-
simus Spiritus – a Pálinka Kollé-
gium szakmai műhely különdíját, 
a Székely Gazdaszervezetek Egye-
sületének különdíját, Csíkszereda 
város és a megyei tanács két külön-
díját, a sajtódíjat, a Csípán Csaba-
emlékdíjat, illetve a legjobb, 
zellerből készült párlatnak járó el-
ismerést. Maros megyéből a követ-
kezőket díjazták (zárójelben a 
zsűrilap alapján a termékalapanya-
got jelöltük meg).  

Bronzminősítést kapott Golya 
János (seprő) Mezőcsávásról, Ka-
rácsoni László (alma) Nyárádre-
metéről, Kézsmárki József (szilva) 
Magyarsárosról, a marossárpataki 
(barack) pálinkafőzde, Siklódi 
Eszter (szilva) Márkodról, Szabó 
Hajnal (cseresznye) Mezőcsávás-
ról és Marosvásárhelyről (málna, 
fekete ribizli), Szőke Lajos Sza-
lárdról (szilva). Ezüst minősítés-
ben részesültek: a Csípán 
pálinkafőző (meggy) Nyárádszent-
simonról, a kibédi Erdélyi Pálinka-
ház több alapanyagból készült 
pálinkái, a szintén kibédi ifj. Orbán 
L. Béla és id. Orbán Béla főztjei, 
Mihály Zoltán József (törköly) Vá-
mosgálfalváról, Orbók Ferenc  
Dicsőszentmártonból (törköly). 
Arany minősítésű pálinkák: Mi-
hály Ignác (málna), Székelykál, 
Szabó István (törköly), Héderfája, 
Szabó Levente (törköly), Magyar-
sáros. Barabás Attila horgas magvú 
szilvájáért sajtódíjban részesült, a 
Székely Gazdaszervezetek Egye-
sületének különdíját a Csípán pá-
linkafőző meggypálinkája nyerte 
el. Megemlítjük még, hogy a leg-
jobb szilvapárlatért járó díját a Ze-
kulhyda Kft., míg az egyéni 
kategóriában Vass Csongor érlelt 
szilvapálinkája nyerte el. 

Ákovita másodszor  
Jól szerepeltek a Maros megyeiek 

A Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökség (APIA) 
Maros megyei hivatalának adatai 
szerint június 29–30-án átutalta a 
pénzösszegeket azon gazdáknak, 
akik bizonyíthatóan károsultak a 
covid–19-vírusjárvány miatt kiala-
kult gazdasági válság miatt. 3224 
szarvasmarha-tenyésztőnek 68.365 
állatra 8.670.733 lejt utaltak át, ezzel 
országos szinten a negyedik legna-
gyobb összeget kapták a megyebeli 
tehenészek. Ezenkívül nyolc sertés-

tenyésztő összesen 3.299.843,49 lej 
támogatásban részesült, illetve 13 
baromfifarm összesen 1.364.087,42 
lejt kapott. Megyénkben összesen 
13.334.663,86 lej kárterítésben ré-
szesítették az állattenyésztőket. A 
szarvasmarha-tenyésztők által be-
nyújtott kérvények alig 1%-át utasí-
tották el, míg a szárnyas- és a 
sertéstenyésztők kérvényeit mind el-
fogadták a pályázatot elbírálók – tá-
jékoztattak az APIA Maros megyei 
kirendeltségétől.  

Covid–19 utáni támogatás  

Az RMGE-Maros hírei 
Magyarországi versenyen a Maros megyei borok  

Június 23–26. között a magyarországi Bogács község önkormányzata 
és a Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft. közös szervezésé-
ben a XXVIII. alkalommal hirdették meg a Bükki Borvidék Hegyközségi 
Tanácsa, valamint a Bükkaljai Hegyközség szakmai támogatásával a 
Bükkvinfestet, azaz borfesztivált és nemzetközi borversenyt. Az ese-
ményre az RMGE Maros szervezete is meghívást kapott, így Maros me-
gyei borok is megmérettettek a borversenyen. A szervezők felkérték Sikó 
Lászlót, az RMGE Maros szervezetének falugazdászát, hogy borbíraként 
vegyen részt a rendezvényen. A nemzetközi borversenyre idén 204 minta 
érkezett. A Maros megyei borászok 4 arany, 8 ezüst és 4 bronz minősítést 
hoztak haza. Az Iszlai Pincészet 2021-es fehér száraz savignon blanc bora 
és Seprődi József 2018-as, valamint 2021-es chardonnay, illetve a 2021-
es haranglábi bora lett aranyérmes. Ezüstérmes lett Czirmai Levente 2021-
es fehér száraz cuvéeja, Csibi Zsolt 2021-es fehér félszáraz cserszegi 
fűszeres bora, az Iszlai Pincészet 2021-es fehér félszáraz muskotálya, 
Máté Csaba 2021-es félédes vegyes bora, a Petry Pincészet 2021-es szür-
kebarát és rajnai rizling szárazborai, valamint Seprődi József 2021-es 
fehér félszáraz muscat ottonel és 2021-es vörös félszáraz fekete le-
ányka+merlot bora. Bronzérmes lett a Cseh-tanya 2021-es vörös félédes 
feketeribizli-bora, Gyarmati Mátyás szintén 2021-es vörös félédes feke-
teribizli-bora, a Kurta Nemes Pincészet 2021-es vörös száraz cabernet sa-
vignon-ja és Seprődi József 2021-es fehér száraz savignon-ja. 

 

Díjözön az erdélyi és partiumi borversenyen is  
Június 25-én és 26-án az Erdélyi Magyar Borászok Egyesülete rangos 

szakmai rendezvényének a ménesi borvidékhez tartozó Ópáloson a Balla 
Géza Pincészet adott otthont. Több mint kétszáz bormintát bíráltak el. A 
felhívás népszerűsítésében és a borminták begyűjtésében – partnerszer-
vezetként – az RMGE Maros szervezetének falugazdászai is részt vettek, 
továbbá szépszámú küldöttséggel érkeztek meg a rangos eseményre, a 
díjkiosztóra. A nemzetközi borversenyek szabályzata alapján a kategóri-
ánként benevezett minták legtöbb 30 százaléka nyert elismerést. A rangos 
megmérettetésen a fehérboroknál a 151 minta közül a nagy arany Maros 
megyébe került, a Küküllő menti Villa Vinea borászat 2019-es évjáratú 
Contessa Selection nevű édes fehér bora nyerte el, 96 pontot összesítve. 
Emellett még 8 aranyat és 12 ezüstöt sikerült begyűjteniük a Maros me-
gyeieknek. A vörösborok kategóriájában 60 minta versengett, Maros me-
gyébe egy ezüst minősítés került. 

 

A parasztkonyha ízeinek népszerűsítése  
Június 25-én, a Székelyudvarhelyi Napok keretében, az Udvarhelyszéki 

Mezőgazdászok Egyesületének vendégei, köztük az RMGE Maros szer-
vezet falugazdászai közösen előkészítették a Parasztkonyha kontra mo-
dern konyha ételeihez az alapanyagokat, amelyekből kóstoló készült az 
odalátogatóknak. A parasztkonyha ételeit a vargányás krumplitokány, a 
gulyásleves mangalicahússal és a szürkemarhapörkölt képviselte, míg a 
modern konyhát a szürkemarhavirsliből készült hotdogok és pizza, amely-
nek a feltétei között szerepelt a mangalicakolbász, illetve a mangalica-
szalonna is. Az ételek sikere magáért beszélt, ugyanis az utolsó falatig 
elfogytak az ínyencségek. Az ebéd után a Huzavona zenekar teremtett jó 
hangulatot, majd bor- és sörkóstoló következett. A magyarországi borokat 
és kézműves söröket a Közép-európai Gasztronómiai és Sommelier Egye-
sület (KEGSOSZ) biztosította. A programban helyet kapott a Tiltott Csíki 
Sör Manufaktúra és a Mini Erdély Park meglátogatása. A rendezvény célja 
a Kárpát-medence ízeinek megismerése és a hungarikum alapanyagok 
népszerűsítése volt.  
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A magyar élvonalbeli Nyírgyulaji 
KSE futsalcsapatának húzóembere 
lett a City’us két egykori teremlab-
darúgója: a 38 éves szovátai Csoma 
Alpár (aki a marosvásárhelyi Izo-
repnél is játszott és a City’usszal az 
UEFA Futsal Cup elitkörében is 
szerepelt), valamint a székelyudvar-
helyi, szintén 38 éves Sz cs László 
(aki a Székelyudvarhelyi SK-val 
szerepelt az UEFA Futsal Cup elit-
körében).  

Velük a „fedélzeten“ – de mellet-
tük két tapasztalt ukrán légiósnak 
(Lapa Szerhij és Vlasovics Valerij), 
meg a többi anyaországi tehetsé- 
ges játékostársnak is köszönhet - 
en – az alakulat a második helyen 
végzett az alsóházi szakaszban (21 
ponttal – 5 gy zelem, 2 vereség és 
1 döntetlen a mérleg – és 46-31-es 
gólkülönbséggel), a székelyudvar-
helyi Mánya Szabolcsot, Hadnagy 
Istvánt és Biró Attilát is soraiban 
tudó Scoregoal Kecskemét el tt, 
miután az alapszakaszban a nyírségi 
együttes a 8. helyen zárt, 15 pontot 
szerezve.  

Csoma (aki 2019-ban került a 
Nyírgyulaji KSE-hez) és Sz cs is (  
2021-ben szerz dött a Nyír- 
gyulajhoz) alapemberei voltak 
eddig az alakulatnak. El bbi a 

három év alatt 68 mérk zésen 32 
gólt szerzett, és 45 alkalommal volt 
kezd , míg utóbbi az elmúlt idény-
ben 27 találkozón 26-szor volt kez-
d játékos és 18-szor volt ered- 
ményes.  

Mint Csoma elmondta, a csapat 
célkit zése, hogy jó közepes élvo-
nalbeli együttes legyen – ez már 
évek óta így van. Jó játékuk a csa- 
pat id sebb játékosai technikai és 
taktikai tapasztalatának, valamint a 
tehetséges, helyi fiatalok gyorsasá-
gának és elszántságának köszön-
het . 

Még egy nagyon fontos dolgot 
kiemelt a csapatkapitány: „Már 22 
éve teremfocizom, de még ilyen ko-
moly vezet séggel nem találkoz-
tam. Minden elismerésem Csoba 
Zsolt elnöknek és a többi vezet ségi 
tagnak, akiknek a szavuk garancia, 
ugyanakkor önzetlen támogatói, lel-
kes teremlabdarúgói és szurkolói 
vannak csapatunknak. A csapat si-
kerének ez az egyik kulcsa“ – 
mondta el a mintegy 100-szoros 
román válogatottsággal büszkél-
ked  Csoma Alpár, aki a teremlab-
darúgás mellett testnevel  tanárként 
is tevékenykedik a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei Nyírpilisen.  

Csoma Alpár azt is elárulta, hogy 
még két-három évig zné fels  
szinten a teremlabdarúgást. Úgy 

vélte, hogy a rendszeres és komoly 
edzéseknek, az egészséges táplálko-
zásnak, valamint a sportos és példa-
mutató életmódnak köszönhet en 
ez lehetséges. 

A mintegy 150-szeres román vá-
logatott, Sz cs László elmondta: 
mivel a romániai teremlabdarúgás 
nehéz id szakát éli, amikor megke-
resték a Nyírgyulaji KSE együt- 
tesét l, arra gondolt, hogy sportpá-
lyafutása végén kipróbálja magát 
egy er sebb bajnokságban is, hiszen 
úgy érzi, hogy 2-3 évig még képes 
els  ligás szinten játszani. „Amúgy 
szívesen emlékszem vissza arra az 
id szakra, amikor a 2012–2014-es 
idényben, az alakulat fénykorában 
a marosvásárhelyi City’us együtte-
sét er sítettem. Akkor a téli szünet-
ben igazoltam oda Székelyudvar- 
helyr l, és bajnoki címet szerez-
tünk, s t a dönt ben a Temesvári 
Informatica ellen én l ttem a gy z-
tes gólt a 2-1-re végz dött mérk -
zésen” – idézte fel Sz cs, aki nyolc- 
éves korában kezdte a nagypályás 
focit kapusként Székelyudvarhe-
lyen, majd játszott mez nyjátékos-
ként helyi szinten, aztán teremlab- 
darúgóként folytatta Székelyudvar-
helyen, Marosvásárhelyen és Csík-
szeredában. Sz cs a Dévai Auto- 
bergamo együttesét l került a Nyír-
gyulaji KSE csapatához. 

Hasznos a két „öreg” székely Nyírgyulajon
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Még a Forma–1-es Brit Nagydíjnak ott-
hont adó silverstone-i pályán is nyomott 
hagyott Csou Kuan-jü vasárnap délutáni 
balesete – derült ki a Sky Sports tudósítója, 
Craig Slater hétf i posztjából. 

Mint arról beszámoltunk, vasárnap rop-
pant ijeszt  rajtbalesettel indult a Brit 
Nagydíj: az Alfa Romeo újonca, Csou 
Kuan-jü volt az elszenved je a George 
Russell-lel való ütközésnek. A kínai autója, 
miután összeért a Mercedesszel, a leve-
g be emelkedett, a földet érést követ en 
pedig felborulva csúszott át a bukótéren, 
majd ismét pattant egyet, és a néz tér, va-
lamint a gumifal közötti keskeny szaka-
szon ért földet. 

Csou csodával határos módon sérülés 
nélkül úszta meg az esetet, a futam leinté-
sét követ en már személyesen nyilatko-
zott, és jelezte, úgy érzi, életét a 2018-ban 
bevezetett (akkor még többek által ellen-
zett) glória fejvéd  mentette meg. 

A horrorisztikus balesetr l azóta számos 

felvétel látott napvilágot. Az illetékesek (a 
csapat, valamint a Forma–1 és a Nemzet-
közi Automobil-szövetség képvisel i) vizs-
gálják a körülményeket, de azt is, hogy a 
tapasztalatok alapján miként lehetne még 
tovább javítani a biztonságot – mutatott rá 
összeállításában az M4 Sport. 

A Sky Sports rutinos riportere, Craig 
Slater nemrég érdekes adalékkal járult 
hozzá a történtekhez, és mutatta meg, mi-
lyen komoly erej  volt Csou autójának be-
csapódása: közösségi oldalán tett közzé 
egy képet, amelyen jól látható, hogy a föl-
det ér  autó az aszfalton is nyomott ha-
gyott. „Az autó biztonsági szempontból 
remekül vizsgázott, és tette a dolgát – je-
lentette ki az Alfa Romeo f mérnöke, Xevi 
Pujolar. – Nagyon jó, hogy az incidens el-
lenére Csou jól van. Biztos, hogy a nem-
zetközi szövetség is megvizsgálja az esetet, 
és ha van valami, amin javítani lehet, meg-
tesszük. De így is örülhetünk, hogy senki 
sem sérült meg.”

Még az aszfalton is nyomot hagyott 
Csou balesete

A Kolozsvári CFR 1907 után (tegnap  
este, lapzárta után a Pjunik Jereván vendége-
ként lépett pályára az erdélyi alakulat) ma a 
Ferencváros labdarúgó-csapata is meg- 
kezdi szereplését az európai kupaporondon: 
a zöld-fehérek ellenfele a kazah Tobol lesz a 
Bajnokok Ligája-selejtez  els  fordulójá- 
ban.  

A sorozatban háromszor – kétszer az Eu-
rópa-ligában, egyszer a BL-ben – csoport- 
körös magyar bajnoknak papírforma szerint 
nem okozhat gondot a rivális kiejtése. Az el-
lenfél története során eddig egyetlen  
párharcot tudott nyerni európai kupában, 
méghozzá 2018-ban, az EL-selejtez  els  kö-
rében. 

Amíg az FTC 33 bajnoki címével rutinos 
szerepl nek számít mind az európai poron-
don, mind a legrangosabb sorozatban, addig 
a Tobol mindössze másodszor szerepelhet a 
BL-ben: az el z  alkalommal, 2011-ben a 
Slovan Pozsony 3-1-es összesítéssel már az 
els  körben elbúcsúztatta. A Ferencváros 
még sosem találkozott kazah csapattal. 

A magyar bajnok keretében jelent s válto-
zás nem történt a nyáron, többnyire kevesebb 

játéklehet séghez jutott és kiöreged  labda-
rúgók távoztak, az egyedüli kivétel a francia 
Angers csapatához igazolt Miha Blazic. Az 
érkez  oldalon két hátvéd, egy középpályás 
és egy csatár szerepel. Az FTC számára a leg-
nagyobb problémát a négyórás id eltolódás, 
illetve a hosszú, hétórás utazás okozhatja, 
éppen ezért az együttes már hétf n elindult 
és megérkezett Kosztanajba, ahol ma lép pá-
lyára. 

A párharc els  mérk zése 17 órakor kez-
d dik, a visszavágót jöv  szerdán a budapesti 
Groupama Arénában rendezik.  

A továbbjutóra a szlovák Slovan Pozsony 
és a grúz Dinamo Batumi párharcának 
gy ztese vár a második fordulóban, míg a 
másik gárda következ  ellenfele – az Eu- 
rópa-konferencialiga-selejtez  második kö-
rében – az északmacedón Skupi és a gibral-
tári Lincoln Red Imps párharcának vesztese 
lesz. 

A BL-csoportkörbe jutáshoz négy párhar-
cot kell nyernie az FTC-nek, amely ezt cél-
ként jelölte meg. 

A ma délutáni mérk zést az M4 Sport te-
levízió él ben közvetíti. 

A Ferencváros megkezdi az európai 
kupaszereplést 

Fotó: Craig Slater/Twitter 

Sztanyiszlav Csercseszov vezet edz t helyi finomsággal kínálják a repül téren – a Ferencváros kedves fogadtatásban 
részesült Kazahsztánban      Fotó: FTC 

Czimbalmos Ferenc Attila 

Magyarország negyedik a n i futsal-Eb-n  
A magyar n i futsalválogatott 2-1-re kikapott az ukrán csapattól a por-
tugáliai Európa-bajnokság vasárnapi bronzmérk zésén. Az ukránok a 
kilencedik percben szereztek vezetést, majd a második félid  elején 
megduplázták az el nyüket. A magyarok kevesebb mint másfél perccel 
a vége el tt Horváth Viktória góljával szépítettek, de erejükb l az 
egyenlítésre már nem futotta. 
A dönt t Spanyolország és a házigazda Portugália játszotta, mint három 
évvel ezel tt is, az els  kontinensviadalon. Bár a hazaiak kétgólos 
el nyre tettek szert, Ale de Paz két találatával egyenlített a rivális, így 
hosszabbítás következett, amelyben a spanyolok szereztek vezetést, alig 
több mint egy perccel a ráadás vége el tt viszont a szintén másodjára 
eredményes Pisko egyenlített. A tízméteresekben aztán a címvéd  spa-
nyolok bizonyultak jobbnak. 
Magyarország csoportmásodikként vehetett részt a négyesdönt n, mi-
után Oroszországot kizárta az Európai Labdarúgó-szövetség. 

Az eredmények: 
* el dönt : Ukrajna – Spanyolország 0-9, Portugália – Magyarország 
6-0 
* bronzmérk zés: Magyarország – Ukrajna 1-2 
* dönt : Portugália – Spanyolország 3-3, tízméterespárbaj után 1-4 



A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egye-
sület ösztöndíjára július 31-ig nyújt-
hatják be pályázatukat olyan 
szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan 
jó képességű gyermeke a 2021/2022-
es tanévben magyar nyelven tanult 6., 
7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai 
magyar közoktatásban (beleértve a 
szaklíceumi oktatást és a szakoktatást 
is), és teljesíti az alábbi feltételeket. 

1. A család anyagi helyzete megnehezíti a 
gyermek továbbtanulását; az egy családtagra 
eső reális jövedelem nem haladja meg a havi 
nettó 1.200 lejt.  

2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén 
legalább érettségiig (szakoktatásban tanulmá-
nyai befejezéséig) tőle telhetően biztosítja 
gyermeke továbbtanulását. 

3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, 
akiknek gyermeke a 2021/2022-es tanév 
végén legalább 8,50-es általánost ért el.  

A pályázati kiírás egyik feltétele, hogy ne 
pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó kö-
rülmények között élnek, mert ezzel visszaél-
nek a támogatók szándékával, és az igazán 
rászorulókat foszthatják meg a támogatástól. 
Ne pályázzanak olyanok, akik vállalkozó-
ként, iparosként vagy mezőgazdasági jövede-
lemből biztosítani tudják családjuk 
megélhetését. Rájuk támogatóként számíta-
nak. 

Az ösztöndíjprogram célja, hogy az anyagi 
nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű 
családok tehetséges gyermekei is tovább ta-
nulhassanak, középiskolát végezhessenek és 
érettségizzenek, egyetemi diplomát szerezze-
nek vagy szakmát tanuljanak. Ezért a pályá-
zati úton elnyerhető ösztöndíjtámogatás a 
Tehetségtámogató program keretében 7., 8., 
9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és 
amennyiben a támogatás feltételei adottak, 
érettségiig (illetve a szakiskola elvégzéséig) 
tart. Azok, akik ezt követően posztliceális 
képzésben vagy egyetemen folytatják tanul-
mányaikat, továbbra is ösztöndíjasok marad-
hatnak, a támogatók a Barátság program 
keretében segíthetik őket. Az elnyerhető alap- 
ösztöndíj évi 216.000 (havonként 18.000) fo-
rintnak megfelelő összeg. A legkiválóbb 
eredményekkel rendelkező tanulók érdem- 
ösztöndíjat nyerhetnek el. Ennek összege évi 
324.000 (havi 27.000) forint. Erre a frissen 
pályázó tanulók is jogosultak lehetnek. Az 
ösztöndíjakat havonta utalják át lejben az ak-
tuális forint-lej árfolyamnak megfelelően. 

Az alapösztöndíjat és az érdemösztöndíjat 
az egyesület ösztöndíjbizottsága ítéli oda a 
felajánlott támogatások és a pályázók számá-
tól függően, egységes értékelés alapján. A pá-
lyázókat az egyesület a pályázati adatlapban 
feltüntetett levelezési címen értesíti a döntés-
ről. A nyertes pályázókkal támogatási szerző-

dést kötnek, ezt követően az ösztöndíj folyó-
sítása októberben kezdődik, és egy évre szól. 
Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik a 
pályázati kérelemben feltüntetett jövedelem 
és a család reális jövedelme között, az egye-
sület kuratóriuma akár év közben is meg-
szüntetheti a tanuló ösztöndíját. Abban az 
esetben, ha a tanuló a szerződésben foglalt ta-
nulmányi és szociális feltételeknek eleget 
tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nél-
kül a következő évre is, sőt a tanulmányok 
végéig meghosszabbítható. A támogatásban 
részesülő tanulók munkáját, tanulmányi elő-
menetelét és a család anyagi helyzetét az 
egyesület állandó és megbízott munkatársai 
családlátogatások során ellenőrzik.  
A pályázat benyújtásának módja  

A pályázat kizárólag a 2022/2023-as támo-
gatási évre szóló pályázati adatlapon nyújt-
ható be, amelyhez mellékelni kell az adatlap 
végén felsorolt dokumentumokat. Amennyi-

ben az ösztöndíjbizottság ennek alapján a ta-
nulót érdemesnek találja az ösztöndíjra, az 
egyesület szerződést köt a pályázó szülővel, 
és ehhez a szülőnek további dokumentumok-
kal kell igazolnia az adatlapon közölt adato-
kat. A pályázati csomag (felhívás, adatlap, 
űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető a 
www.nyilasmisi.ro honlapról, illetve kérhető 
e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen. A 
pályázat postai úton vagy elektronikusan 
nyújtható be az alábbi címekre: Asociaţia de 
Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi” 
400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 2, 
ap. 3, jud. Cluj, illetve 
nyilas_misi@yahoo.com A hiányos pályáza-
tokat az ösztöndíjbizottság nem veszi figye-
lembe. A pályázat részleteiről a 
0787-200-690-as telefonszámon lehet érdek-
lődni munkanapokon 10–16 óra között, e-
mail-cím: nyilas_misi@yahoo.com. A 
pályázatok benyújtásának határideje 2022. 
július 31. (szer) 

A múlt hét végén Szászrégen-
ben és Marosvásárhelyen 
szervezett fesztiválokon fel-
ügyelték az események biz-
tonságos lebonyolítását a 
rendőrség és csendőrség 
munkatársai, ugyanakkor a 
részt vevő fiataloknak a fele-
lősségteljes szórakozás je- 
gyében interaktív fel- 
világosítást tartottak a Maros 
Megyei Kábítószer-fogyasz-
tást Megelőző és Tanácsadó 
Központ munkatársai. 

Július 2-án, szombaton a szász-
régeni Summer Night Cocktail 
Party, 3-án a marosvásárhelyi Vibe 
Fesztivál résztvevőinek beszéltek 
az alkohol- és tudatmódosító sze-
rek negatív hatásairól. Az érdek-
lődő fiatalok pedig kipróbálhatták 
a tudatmódosító szerek hatását szi-
muláló speciális szemüveget is, 
amelynek segítségével átélhető, 
hogy mit érez és mit lát egy olyan 
személy, aki kábítószer vagy alko-
hol hatása alatt van. A „tudatmódo-

sító” szemüveg révén a fiatalok 
megtapasztalhatták, mit jelent az, 
ha valakinek a kábítószer hatása 
alatt tájékozódási zavara lesz, le-
lassul a megfigyelőképessége, ér-
zékelése, látása, a bizonytalanság 
érzetét, az önkontroll elvesztésé-
nek érzését, az alkoholfogyasztás 
vizuális hatásait szimulálják. Ezál-
tal megtapasztalható, hogy milyen 
érzés az, amikor a tárgyak távolab-
binak tűnnek, mint ahol valójában 
vannak, milyen a kettős látás, ho-
gyan ítéli meg a sebességet egy 
olyan személy, aki sok alkoholt fo-
gyasztott, valamint betekintést 
kaphattak a tájékozódási zavar ér-
zetébe. A beszélgetések keretében 
elhangzott többek között, hogy a 
tudatmódosító szerek nem oldják 
meg a problémákat, ellenkezőleg, 
használatukkal gondot okoznak 
önmaguknak azok, akik a tiltott 
szerekhez folyamodnak. A bódult 
állapot hamis elégedettségi érzetet 
kelt, de a hatás elmúltával azt érez-
heti a fogyasztó, hogy energiatar-
talékai elfogytak, és már ahhoz 
sincs kedve, amit azelőtt szívesen 
elvégzett. A közösség elítéli az 

ápolatlan külső és a csökkent emo-
cionális és szociális készségek 
miatt, a szerfogyasztás az iskolai 
vagy a szakmai teljesítmény csök-
kenéséhez, legtöbb esetben iskola-
elhagyáshoz vezethet. A 
kábítószer-fogyasztás az agyműkö-
dés és az egyéni kreativitás csök-
kentését okozza azáltal, hogy 
elhomályosítja a memóriát, az el-
raktározott információk rendszer-
telenekké válnak. Tudatmódosító 
szer használata során a családdal, 
szeretteivel gyakori konfliktusba 
kerül az illető, ezért a barátok, ro-
konok távol tartják magukat a ká-
bítószer-fogyasztóktól. A 
rendőrség sajtóosztályának tájé-
koztatása szerint a nyári fesztivá-
lok idején folytatják a hasonló 
felvilágosító akciókat.  
Kábítószer-kereskedőket 
állítottak elő 

A felvilágosító akciók fontossá-
gát alátámasztja, hogy ezzel párhu-
zamosan a múlt hét végén a 
Szervezettbűnözés- és Terrorelle-
nes Ügyészség (DIICOT) nagyvá-
radi területi kirendeltségének 
ügyészei drogterjesztő társaságot 
állítottak elő, és nagy mennyiségű 
kábítószert foglaltak le. A szombati 
közlemény szerint az ügyészség 
munkatársai a nagyváradi rendőr-
ség kábítószerellenes osztályának 
rendőreivel közösen az Arad me-
gyei Simánd közelében egy parko-
lóban értek tetten három aradi 
férfit, akik száz gramm kokaint és 
300 gramm egyéb pszichoaktív 
szert szándékoztak értékesíteni. A 
rajtaütést követően több Arad me-
gyei helyszínen tartottak házkuta-
tást, és jókora mennyiségre 
bukkantak, köztük kemény drog is 
szerepelt: 1,58 kilogramm kokaint, 
10 kilogramm kristályos állagú 
pszichoaktív port, 2 kilogramm 
amfetamint, 5 kilogrammnyi egyéb 
jellegű, szintén tudatmódosító ha-
tású port, 4200 darab (1,38 kiló) 
ecstasy tablettát, 11,7 kilogramm 
vadkendert, valamint 28.600 eurót 
foglaltak le. Mindhárom férfit őri-
zetbe vették veszélyes kábítósze-
rek terjesztése miatt.  

Pálosy Piroska 

Fotó: Nagy Tibor (archív)

      Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
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Ezen a héten is munkálatok 
zajlanak Maros megyében a 
sáromberki vasúti felüljárón, 
ahol folytatják a megrongáló-
dott tágulási elemek cseréjét. 

Az elkövetkező nyolc-tíz nap 
alatt Szászrégen irányába a felüljáró 
előtt letérő régi 15-ös úton, Maros-
vásárhely felé pedig a szabaddá 
váló forgalmi sávon lehet közle-
kedni – tájékoztatott a Brassói Re-
gionális Út- és Hídügyi 
Igazgatóság. 

A munkálatok alatt a közúti for-
galom az alábbiak szerint zaj-
lik: napközben 6.30–19 óra 
között Szászrégen–Marosvá-
sárhely irányában a felüljárón 
szabaddá váló forgalmi sávok 
valamelyikén lehet közle-
kedni; Marosvásárhely–Szász-
régen irányában pedig a 
településen áthaladó kerülő-
úton zajlik a forgalom, 
amelyre a felüljáró előtt kell 
letérni (lásd a mellékelt térké-
pet). 

Este 7 és reggel 6 óra között 
mindkét irányban a szabad 
sávon halad a forgalom, amit a 
felüljáró két végén elhelyezett 
jelzőlámpák irányítanak. A jár-
művezetőket felkérik, hogy a 
kerülő útvonalon csökkentsék 
a sebességet annak érdekében, 
hogy ne okozzanak kellemet-
lenséget a helyi lakosoknak. A 
kerülőút használatához a helyi 
hatóságok beleegyezésére volt 
szükség, akik megértették, és 
lehetővé tették az általuk ke-

zelt helyi útszakasz igénybevételét, 
amit ezúton is köszön az útügyi 
igazgatóság. A munkálatokkal igye-
keznek, még ha nem is dolgozhat-
nak folyamatosan, mivel a 
napközben felhasznált anyagoknak 
(speciális beton, bitumen, masztix) 
szükségük van arra, hogy éjszaka 
megszilárduljanak, másnap pedig 
folytathassák a munkát. Sajnos 
ennél gyorsabban nem lehet dol-
gozni, mivel meg kell várni a beton 
megszilárdulását – hangsúlyozzák. 
(pálosy) 

A járművezetők és a lakosság megértését kérik 
Sáromberkén 

javítják a vasúti felüljárót 
Szórakozni alkohol és kábítószer nélkül 

Válaszd az életet! 

Július végéig lehet pályázni 
Nyilas Misi-ösztöndíjprogram 



Egyre több olyan kínai márkáról hallani, 
amely megveti a lábát az öreg kontinensen is. 
Egyesek azt állítják, hogy emiatt munkahelyek 
fognak megszűnni, és csődbe mennek a nagy 
német gyártók. Azonban a helyzet nem ennyire 
fekete. Igen, valóban jön az olcsóbb konkuren-
cia Távol-Keletről, de ezek a kocsik stílusukban 
az ottani ízléshez vannak igazítva, továbbá a 
biztonsági szintjük nem éri el az Európában 
megszokottat. Természetesen idővel minden bi-
zonnyal felzárkóznak, de ezzel sem teszik 
tönkre a régi nagy gyártókat. Mindössze arra 
fogják ösztönözni őket, hogy hatékonyabban 
gyártsanak, és ezáltal olcsóbban kínálják a saját 
gyártmányaikat. Ez a lépés pedig nekünk, egy-
szerű fogyasztóknak kedvez. 

Az utóbbi hetekben ismét megjelent Európá-
ban egy új kínai márka, ami nem más, mint az 
egykori PSA és a Renault kínai partnereként is 
ismert Dongfeng prémium almárkája, a Voyah. 
A vállalkozást 2020-ban alapították, és így szü-
letett meg a Free névre keresztelt elektromos 
SUV, amit egyes piacokon konnektoros hibrid 
változatban is kínálnak. Az Oslóban megnyitott 

szalonban egyelőre ez az egy modell tekinthető 
meg. 

A 4,9 méter hosszú autó kétféle hajtásrend-
szert kap, az egyikben 347 lóerő hajtja a hátsó 
kerekeket, míg a másikban két elektromotor kap 
helyet és a rendszer összteljesítménye 698 
lóerő. Mindkét változatba 88 kWh-s akkumulá-
tor kerül, és az optimista NEDC-ciklus szerint 
mérve a gyengébb elvben 505, míg az erősebb 
változat 475 kilométer megtételére képes. 

A tisztán elektromos változatokon kívül még 
létezik egy hibrid is, amelybe egy 33 kWh-s ak-
kumulátor kerül, ami kiegészül egy 1,5 literes 
hatótávnövelő benzinmotorral. A papírforma 
szerint ezzel a rendszerrel 140 kilométert lehet 
megtenni tisztán elektromosan, de a benzinmo-
tor energiáját is használva ez a szám már 860 
kilométer is lehet. Arról nem szól a fáma, hogy 
hány literes tankot kell megtölteni egy közel 
1000 kilométeres út megtételéhez. Ahogyan azt 
sem ismertették, hogy mennyibe fog kerülni az 
autó Európában, viszont, mivel az első szállítá-
sokat csak az év végére ígérik, ez az adat any-
nyira nem is fontos.

Léteznek ikonikus autók, ame-
lyeket azok is felismernek, akik 
nem rajonganak az autókért. Ezek-
ről a járművekről szinte mindenki-
nek van egy kép a fejében, és ehhez 
nem egy esetben hang is társul. Ta-
gadhatatlan, hogy egy ilyen autó a 
Ford Mustang is. Bár ezelőtt két 
évvel bemutatták az elektromos ki-

adását, a Mach-e-t, amit azóta a ke-
reskedésekben is lehet kapni, iga-
zán soha nem lett Mustang az 
elektromos változat. Annak ellenére 
sem, hogy tökéletes a menetdinami-
kája, számos eleméből a sportosság 
köszön vissza, és nem utolsósorban 
ott díszeleg az orrán a lovacska. A 
közvélemény mégis úgy hivatkozik 

rá, mint egy egyszerű elektromos 
Fordra, vagyis nem tudta elérni a 
Mustang státuszt. 

A Ford vezérigazgatója pedig a 
napokban azt nyilatkozta, hogy 
amibe nem muszáj, nem is fognak 
villanymotort építeni. Jim Farley 
ezt a mondatát egy, a vállalati star-
tégiát bemutató konferencián 

mondta, így minden jel arra mutat, 
hogy komolyan is gondolja ezt az 
irányzatot. A vezérigazgató azt sem 
rejtette véka alá, hogy az elektro-
mos átállás és a minél hatékonyabb 
technológiák kidolgozása elenged-
hetetlen, de a szenvedélymárkáktól 
sem szabad megválni. 

Jim Farley ez alatt a kifejezés 
alatt egyértelműen azokra a típu-
sokra gondolt, amelyekhez érzelmi 
alapon kell közelíteni. Természete-
sen ezek közé tartozik a Mustang is, 
amelyben a jelenlegi tervek szerint 
meg akarják őrizni a V8-as motort. 
A vezérigazgató elmondása szerint 
a villanyosítás tekintetében bizton-
ságban van a típus, azonban a kör-
nyezetvédelmi szigorítások miatt 
kénytelenek lesznek egy bizonyos 
szintű hibrid hajtásrendszert is beé-
píteni, mivel csak így tudják elérni, 
hogy piacon maradhasson mind Eu-
rópában, mind pedig az Egyesült 
Államokban. 

Azonban van egy másik létfon-
tosságú kérdés is: mi lesz 2035 
után? Hiszen az Európai parlament 
elfogadta a plenáris ülésén azt a ja-
vaslatot, amely értelmében a jövő 
évtized közepétől nem lehet majd 

olyan autót eladni az Európai Uni-
óban, amely közvetlen módon bo-
csát ki szén-dioxidot. Ez a rendelet 
pedig egyértelműen megöli Európá-
ban a V8-as motorral szerelt Mus-
tangot is. Az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy a törvény kap-
csán még nem egyeztettek külön-
külön a tagállamokkal, de jelentős 
változásra nem számíthatunk. 

Eltekintve a törvényektől, el-
mondható, hogy a Ford stratégiája 
különös. Egyrészt nagy hangsúlyt 
fektetnek az elektromos hajtásra, és 
még a legnagyobb pick-upokba is 
beépítik – amelyek szintén ikonikus 
autók –, de közben foggal-köröm-
mel ragaszkodnak a belső égésű 
motorhoz. Még az sem kizárt, hogy 
ők sem tudják, hogy mi lesz a ben-
zines motorok sorsa, de azt a lehe-
tőséget sem szabad kizárni, hogy az 
amerikai és európai piacot teljesen 
külön fogják kezelni ilyen tekintet-
ben. Az már egy másik kérdés, hogy 
mi lesz akkor, ha az Egyesült Álla-
mokban is ugyanúgy járnak el, mint 
Európában. Jim Farley szerint azon-
ban ez a forgatókönyv nem való-
színű. 

Talán nem kell búcsút vennünk 
a benzines Mustangtól 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Voyah Free             Forrás: Voyah

 A TOP10-es autók listája (eladási számok tekintetében)                                           Forrás: motor1 

Ford Mustang                           Forrás: ford.ro

Ford Mustang Mach-e, az elektromos változat               Forrás: ford.ro

2022. július 6., szerda _________________________________________________  MAGAZIN  ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9 

A motor1 gyűjtötte össze táblázatba 
azokat a modelleket, amelyekből 2021-
ben a legtöbb fogyott. Az összegzést öt 
kontinens 106 országának eladásai alapján 
végezték, és az így elemzett adatok lefe-
dik az új autók eladásának a 99%-át. 
Annak ellenére, hogy egy szinte tökéletes 
felmérésről van szó, nem szabad elfelej-
teni azt, hogy az alkatrészhiány komolyan 
befolyásolta az eredményeket, azaz köny-
nyen elképzelhető, hogyha minden a rend-
jén lenne, akkor sokkal magasabb számok 
jöttek volna ki. 

De nézzük az adatokat, ahol a TOP10-
ben komolyan érezhető a japánok előnye. 
Mindössze két amerikai modell kapott he-
lyet a négy Toyota, három Honda és egy 
Nissan mellett. Az Egyesült Államokból 
származó két típus a Tesla Model 3, amely 
a kilencedik helyen végzett, a hetedik he-
lyezést pedig a Ford F-150 szerezte meg 
magának. Viszont a Toyota slágermodell-
jei is jól tartják magukat, hiszen csak 
RAV4-ből és Corollából tudtak egymillió 
példánnyal többet eladni. A dobogó har-
madik fokára a Honda CR-V került 903 
ezer eladott darabszámmal. 

Ha megnézzük az alkategóriákat, akkor 
ezek közül nem meglepő, hogy az SUV-k 
fogytak a legjobban. Ebben a szegmens-

ben Toyota RAV4-ből, Honda CR-V-ből, 
a Tesla Model Y-ból és a Toyota Highlan-
derből fogyott a legtöbb. 

A nagyok után következzenek a kicsik. 
A minik kategóriájában a kínai Wuling 
Hongguang Mini EV volt a legnépsze-
rűbb, de az ötödik helyre került a Saipa 
Tiba is. Nem kell meglepődni, ha nem is-
merősek ezek a márkák, ugyanis Európá-
ban nem találkozni velük. Kínai belpiacos 
autókról van szó. A táblázatban vagy hi-
bára, vagy óriási érdekességre utaló jel, 
hogy a TOP5 luxusautóból pont annyi fo-
gyott (ezres nagyságrendben), mint az 
SUV-k tekintetében. Ha a számok esetleg 
hibásak is, de azt lehet tudni, hogy az öt 
legkelendőbb luxusautó a BMW ötös mo-
dellcsalád, a Mercedes-Benz E osztály, az 
Audi A6 szedán kivitele, a Lexus Es és a 
Volkswagen Passat kínai kivitele. 

A sportautók szegmensében annak elle-
nére is tudott győzni a Ford Mustang, 
hogy az Egyesült Államokban is gyengél-
kedik az eladása. Végül, de nem utolsó-
sorban a nagyméretű pick-upok, amelyek 
Amerikában továbbra is jól fogynak. A 
legnagyobb kereslet a Hyundai Santa 
Cruz és a Ford Maverick iránt van, míg a 
közepes pick-upok kategóriájában a Ford 
Ranger és az Isuzu D-Max vezet. 

2021 legnépszerűbbjei Újabb kínai autómárka jelent meg 
Európában 



Miközben mindennek roha-
mosan nő az ára, a jegyban-
kok még kamatlábakat is 
emelnek. Jorge Liboreiro és  
Hajagos Andrea, az Euronews 
munkatársai megpróbálták el-
magyarázni, miért tesznek a 
központi bankok olyan lépés-
eket, amelyekkel elvileg las-
sítják a gazdasági növekedést 
és még a munkanélküliséget 
is növelik. 

Minden drágul: az áram, a gáz-
olaj, a zöldségek, az internet, a szál-
lodák, a repülőjegyek, és most már 
a kamatok is emelkednek. Az ukraj-
nai háború, a kínai lezárások, a 
megszakadt termelési láncok óriási 
igényt váltottak ki az áruk és szol-
gáltatások iránt, felborítva a keres-
let és kínálat közötti kényes 
egyensúlyt, rekordmagasságba 
emelve az árakat. 

A világ központi bankjai igye-
keznek emelni az irányadó kamat-
lábakat, hogy ezzel próbálják 
megfékezni a szárnyaló inflációt, 
amely még ezen intézkedések mel-
lett is minden hónapban újabb és 
újabb rekordokat döntöget. 
Az Európai Központi Bank (EKB) is 
monetáris politikát váltott 

Legutóbb az Európai Központi 
Bank (EKB) is monetáris politikát 
váltott, lezárva a negatív kamatlá-
bak hosszú időn át tartó fejezetét, 
amely az EU államadósság-válsá-
gának legrosszabb időszakáig nyú-
lik vissza. Az ijesztő inflációs 
adatokra reagálva az Egyesült Ki-
rályság, Svédország, Norvégia, Ka-
nada, Dél-Korea és Ausztrália 
hasonló lépéseket tett az elmúlt hó-
napokban. Az Egyesült Államok 

jegybankja egyetlen bejelentéssel 
0,75 százalékponttal emelte a ka-
matokat, ami 1994 óta a legna-
gyobb emelés. Kedden pedig a 
Magyar Nemzeti Bank monetáris 
tanácsa húzott egy merészet: 1,85 
százalékponttal 7,75 százalékra 
emelte a jegybanki alapkamatot. 
A jegybankok feladata 

A központi bankok egyedi közin-
tézmények: független, nem keres-
kedelmi szervezetek, amelyek 
feladata egy ország vagy – az EKB 
esetében – egy országcsoport fize-
tőeszközének kezelése. Kizárólagos 
hatáskörrel rendelkeznek a bank-
jegy- és érmekibocsátásra, a devi-
zatartalékok ellenőrzésére, 
vészhelyzeti hitelezőként működ-
nek, és garantálják a pénzügyi rend-
szer működését. 

A központi bank elsődleges fel-
adata az árstabilitás biztosítása. Ez 
azt jelenti, hogy az inflációt és a 
deflációt – vagyis az árak csökke-

nését – egyaránt kordában kell tar-
taniuk. A defláció rontja a gazdaság 
fejlődését és növeli a munkanélkü-
liséget, ezért minden központi bank 
mérsékelt, pozitív inflációs célt tűz 
ki – általában 2% körül – a fokoza-
tos, stabil növekedés ösztönzése ér-
dekében. 

Amikor azonban az infláció az 
egekbe szökik, a központi bankok-
nak nehéz dolguk van. A túlzott inf-
láció gyorsan tönkreteheti a korábbi 
évek jólétét, alááshatja a magán-
megtakarítások értékét, és fel-
emésztheti a magánvállalatok 
nyereségét. A számlák mindenki 
számára drágábbá válnak: a fo-
gyasztók, a vállalkozások és a kor-
mányok egyaránt kénytelenek 
küzdeni a megélhetésért. „A magas 
infláció mindannyiunk számára ko-
moly kihívást jelent” – mondta 
Christine Lagarde, az EKB elnöke. 
Ez az a pillanat, amikor a monetáris 
politika központi kérdéssé válik. 

A bankok hitelezője 
A kereskedelmi bankok, ame-

lyekhez akkor fordulunk, ha szám-
lát kell nyitnunk vagy hitelt kell 
felvennünk, közvetlenül a központi 
banktól vesznek fel kölcsönt a leg-
közvetlenebb pénzügyi szükségle-
teik fedezésére. A kereskedelmi 
bankoknak valamilyen biztosítékot 
kell bemutatniuk, amely garantálja, 
hogy ezt a pénzt vissza fogják fi-
zetni. Az államkötvények a leggya-
koribb biztosítékok közé tartoznak. 

Más szóval a központi bank 
pénzt kölcsönöz a kereskedelmi 
bankoknak, míg a kereskedelmi 
bankok a háztartásoknak és a vállal-
kozásoknak adnak kölcsön pénzt. 
Amikor egy kereskedelmi bank 
visszaadja azt, amit a központi 
banktól kölcsönzött, kamatot kell 
fizetnie. A központi banknak jogá-
ban áll saját kamatlábakat megálla-
pítani, ami gyakorlatilag 
meghatározza a pénz árát. 

Ezek azok az irányadó kamatlá-
bak, amelyeket a központi bankok 
jelenleg az infláció megfékezése ér-
dekében emelnek. Ha a központi 
bank magasabb kamatlábakat szá-
mít fel a kereskedelmi bankoknak, 
a kereskedelmi bankok is emelik a 
hitelre szoruló háztartásoknak és 
vállalkozásoknak kínált kamatlába-
kat. 
A cél a fogyasztói kiadások 
csökkentése 

Ennek eredményeképpen a sze-
mélyes adósságok, az autóhitelek, a 
lakáshitelek, a hitelkártyák és a jel-
záloghitelek drágábbak lesznek, és 
az emberek már nem szívesen ve-
szik igénybe ezeket. Azok a válla-
latok, amelyek rendszeresen kérnek 

hitelt beruházásokhoz, kétszer is 
meggondolják, mielőtt kölcsönt 
igényelnének. 

A szigorúbb pénzügyi feltételek 
elkerülhetetlenül a fogyasztói kia-
dások csökkenéséhez vezetnek a 
legtöbb gazdasági ágazatban. Ami-
kor az áruk és szolgáltatások iránti 
kereslet csökken, általában azok ára 
is csökken. 

A központi bankok most ponto-
san ezt akarják tenni: visszafogni a 
kiadásokat az infláció megfékezése 
érdekében. Azonban akár két évig 
is eltarthat, mire a monetáris poli-
tika érezteti hatását, ezért nem tud 
azonnali megoldást adni a legsürge-
tőbb kihívásokra. 
Az agresszív monetáris politika 
veszélyes dolog  

Bonyolítja a helyzetet az a tény, 
hogy az infláció fő mozgatórugója 
ma az energia, amelyet erősen egy, 
a gazdaságtól független tényező ha-
tároz meg: Oroszország ukrajnai in-
váziója. A benzin és az áram olyan 
árucikkek, amelyeket mindenki 
használ, függetlenül attól, hogy 
mennyibe kerülnek, így a kereslet 
gyors csökkenése az árak lehűtése 
érdekében nem vehető biztosra. 

Ez magyarázza azt is, hogy a 
központi bankok, mint például az 
amerikai Fed, miért tesznek ilyen 
radikális lépéseket, még úgy is, 
hogy ezzel ártanak a gazdaságnak. 
Az agresszív monetáris politika ve-
szélyes dolog, hiszen a pénz „drá-
gítása” lassíthatja a gazdasági 
növekedést, gyengítheti a fizetések 
értékét és növelheti a munkanélkü-
liséget. 

Forrás: Euronews 

Emelik a kamatlábakat a jegybankok 
Próbálják megfékezni az inflációt 
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Christine Lagarde               Forrás: europarl.europa.eu  

A 2021–2022-es európai parlamenti ülésszak 
eredményeiről számolt be múlt heti dévai sajtó-
tájékoztatóján Winkler Gyula, az RMDSZ EP-
képviselője. „Az elmúlt egy évben az Európai 
Parlamentben kiemelt célom volt, hogy egyen-
súlyba hozzak három prioritást: a gazdaságok ver-
senyképességének biztosítását, az 
energiabiztonságot és a klímacélokat. Meggyőző-
désem, hogy méltányos átmenetre van szükség a 
kettős átmenet, a digitális és a zöldtranzíció során. 
Ellenkező esetben elveszítjük az emberek bizal-
mát, és nem fogják az európai politikákat támo-
gatni” – emelte ki a képviselő, aki beszámolt 
arról, hogy európai és világpolitikai szempontból 
is rendkívül érzékeny és nehéz időszakban kezd-
ték meg a munkát 2021 szeptemberében.  

Az EU-nak három egymásra tevődő krízissel 
kellett megküzdenie: egy időben szembesült a klí-
maválsággal, a koronavírus-járvány következmé-
nyeivel és az ukrajnai háború hatásaival. „Az 
Európai Parlament 2019-ben csatlakozott azok-
hoz a parlamentekhez, melyek kihirdették a klí-
maválságot. Az éghajlatváltozás hatásait nem 
lehet megkérdőjelezni, és már most érezhetőek 
itthon is a következményei. E kihívásra válaszul 
az Európai Unió célul tűzte ki a gazdaságok szén-
mentesítését, azaz dekarbonizációját és az üveg-
házhatású gázok kibocsátásának csökkentését. 
Megszületett a zöldmegállapodás – a Green Deal. 
Rövid idővel ezután globális válság alakult ki a 
koronavírus-járvány következtében. A 2020-as év 
nyarán olyan tragikussá vált a helyzet, hogy sok 
helyen megállították a gazdaságot, leállt a közle-
kedés, amelynek nyilván azonnali hatása volt az 
élet minden területén. Erre a helyzetre a Next Ge-
nerationEU terv kidolgozásával válaszoltunk, 
ugyanakkor minden tagállam elkészítette a saját 
országos helyreállítási és rezilienciaépítési tervét. 
Mindeközben nem késlekedett a harmadik válság 
sem. Oroszország 2022. február 24-én megszállta 
Ukrajnát, háborút robbantva ki, amelynek követ-

kezményeit mindannyian érezzük, különöskép-
pen Európában, de a fegyveres konfliktus bizo-
nyos mértékig a világ minden kontinensére és 
országára kihat” – fejtette ki Winkler Gyula.  

Véleménye szerint ez a válságsorozat nagy 
megpróbáltatást jelentett az uniós intézmények-
nek, beleértve az Európai Parlamentet. „Azt lát-
tuk, hogy 2022-ben olyan lépéseket kell 
megtennünk, amelyek homlokegyenest ellenkez-
nek az egy évvel ezelőtti elképzeléseinkkel, ame-
lyekről határozottan azt gondoltuk, hogy jó 
döntések voltak. (…) Míg tavaly egyetértés volt 
arról, hogy fel kell gyorsítani a gazdaság szén-
mentesítését, most azt tapasztaljuk, hogy az uk-
rajnai háború nyomására egyes tagállamok, mint 
Németország vagy Ausztria újraindítják széntü-
zelésű erőműveiket” – mutatott rá az ellentmon-
dásokra a képviselő.  

Winkler Gyula beszámolt arról is, hogy idén 
júniusban, a strasbourgi plenáris ülésen elutasí-
tották az Európai Bizottság javaslatát, hogy ve-
zessenek be egy uniós fűtés- és 
üzemanyag-kereskedelmi rendszert, amely egy 
úgynevezett klímaadót vonna maga után. Az el-
utasított tervezet az EU Irány az 55%! ambiciózus 
csomagjának része, melynek célja, hogy 2030-ig 
legalább 55%-kal csökkenjen az EU-ban a szén-
dioxid-kibocsátás „Mi, az RMDSZ európai par-
lamenti képviselői is a javaslat ellen szavaztunk 
még akkor is, ha ezzel tulajdonképpen szembe-
mentünk az Európai Néppárt irányvonalával. 
Talán tavaly még egyetértettünk volna ezzel az 
intézkedéscsomaggal, de ma úgy gondoljuk, nem 
segíti sem az embereket, sem a gazdaság szerep-
lőit. Hiába szénmentesítjük a gazdaságot, ha az 
milliókat tesz földönfutóvá. A zöldátállásnak mél-
tányosnak kell lennie” – hangsúlyozta az EP-kép-
viselő.  

 Winkler Gyula tevékenységi beszámolója el-
érhető ezen a linken: https://bit.ly/3bxeKVw  

A versenyképességet,  
az energiabiztonságot és a klímacélokat 

egyensúlyba kell hozni 
Nagy-Britannia a Munkáspárt 
kormányzása alatt sem lépne 
vissza az Európai Unióba – 
mondta hétfőn a legnagyobb brit 
ellenzéki erő vezetője. 

Sir Keir Starmer – aki a Labour veze-
tői tisztségének betöltőjeként a párt mi-
niszterelnök-jelöltje is – a Centre for 
European Reform (CER) nevű, uniós 
elemzésekre szakosodott londoni straté-
giai kutatóműhely hétfő esti politikai fó-
rumán felszólalva úgy fogalmazott: 
vannak néhányan, akik szerint a Brexi-
tet, vagyis a brit EU-tagság megszűné-
sét nem működőképessé kell tenni, 
hanem vissza kell fordítani. 

Starmer kijelentette: ezzel a legke-
vésbé sem ért egyet, mivel egy ország 
nem haladhat előre, nem növekedhet 
úgy, hogy közben folyamatosan a múlt 
vitáira összpontosítja figyelmét. 

Mindezek alapján „nagyon egyértel-
műen kijelenthetem”, hogy Nagy-Bri-
tannia munkáspárti kormányzás alatt 
sem lépne vissza az Európai Unióba, 
nem csatlakozna újból az EU egységes 
belső piacához és vámuniójához sem – 
mondta a CER hétfői londoni rendezvé-
nyén tartott beszédében a Labour veze-
tője. 

Starmer szerint a régi viták újrakez-
dése semmilyen módon nem ösztönözné 
a gazdaság növekedését, nem csökken-
tené az élelmiszerárakat, nem segítené 
a brit üzleti vállalkozások sikerét a mo-
dern világban. 

A Brexit visszafordítása a megosz-
tottság további mélyülésének receptje 

lenne, elvonná a figyelmet az emberek 
előtt tornyosuló nehézségekről, és ga-
rantálná, hogy Nagy-Britannia „még 
egy évtizedre leragadjon” – mondta a 
Munkáspárt vezetője. 

A brit gazdaságot sújtó munkaerőhi-
ányra utalva hozzátette: kormányra ke-
rülése esetén a Munkáspárt az EU-n 
belüli szabad mozgás elvét sem érvé-
nyesítené újra Nagy-Britanniában csak 
azért, hogy rövid távú megoldást talál-
jon a problémára. 

Nagy-Britannia 2020. január 31-én 
távozott az Európai Unióból, miután a 
brit EU-tagságról 2016 nyarán rendezett 
népszavazáson a résztvevők szűk, 51,89 
százalékos többsége a kilépésre voksolt. 

A Brexit feltételrendszeréről a kon-
zervatív párti brit kormányok által 
Brüsszellel kötött megállapodás alapján 
Nagy-Britannia az egységes belső piac-
ról és a vámunióból is kilépett. 

Sir Keir Starmer két éve áll a Mun-
káspárt élén, de most először fejtette ki 
a nyilvánosság előtt ennyire egyértel-
műen, hogy kormányra kerülése esetén 
nem kívánja visszavezetni Nagy-Britan-
niát az Európai Unióba. 

Ezzel az állásponttal a párt több pro-
minens képviselője nem ért egyet. 

Sadiq Khan, London munkáspárti 
polgármestere hétfő este a BBC televí-
ziónak nyilatkozva kijelentette: meg-
győződése szerint az ország jövőjét az 
szolgálná a legjobban, ha Nagy-Britan-
nia az EU egységes belső piacának tagja 
lenne. (MTI) 

Nem léptetné vissza 
Nagy-Britanniát az EU-ba a brit 

Munkáspárt vezetője 



LAKÁS 

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a 

Szabadság utcában. Tel. 0771-260-

688. (sz-I) 

MINDENFÉLE 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-

lalok. Tel. 0746-638-960. (16439) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 

tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-

munkát, szigetelést, meszelést, bár-

milyen kis javítást. Tel. 

0746-972-003, Fülöp Hunor. 

 (16399-I) 

HÁZAK felújítását vállaljuk, tetőké-

szítést bármilyen lemezből, cserép-

ből, ácsmunkát, cserépforgatást. Tel. 

0746-739-502. (16403) 

VÁLLALUNK: festést, meszelést, 

tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást, 

szigetelést polisztirénnel, elszállítunk 

törmeléket és egyéb anyagot, készítünk 

kerítést. Nyugdíjasoknak 10% 

kedvezmény. Tel. 0750-678-803. 

(16151) 

VÁLLALUNK: festést, csatornajaví-

tást, tetőjavítást, bármilyen javítást. 

Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-

356. (16446) 

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-

munkát és bármilyen javítást. Hívja-

nak bizalommal. Tel. 0767-837-782. 

(14836) 

MUNKÁLATOKAT vállalunk: házte-

tőt készítünk cserépből, Lindab-le-

mezből, teraszt fából, hőszigetelést 

szurkos kartonnal, polisztirénnel, ki-

sebb javításokat, meszelést stb. Tel. 

0754-634-559, Csaba. (16455-I)  

MEGEMLÉKEZÉS 

„Nem múlnak ők el, kik 
szívünkben élnek.” 
Fájó szívvel emlékezünk 
szeretteinkre: drága jó 
édesanyánkra, a csibai 
MÁTHÉ IRMÁRA (szül. Diós) 
halálának tizenegyedik év-
fordulóján, valamint felejt- 
hetetlen édesapánkra, MÁTHÉ 
GYÖRGYRE halálának negye-
dik évfordulóján. Áldott, szép 
emléküket örökké szívünkben 
őrizzük. Nyugalmuk legyen 
csendes! Szeretteik. (-I) 

Mély fájdalom költözött már 
nyolc éve a szívünkbe, nem 
múlik el soha, itt marad 
örökre. Nélküled erősen üres 
és szomorú a házunk. Elvitted 
a derűt, a fényt, a meleget, 
csak egy sugarat hagytál, az 
emlékedet. Az évek telnek, az 
idő halad, de szereteted és 
jóságod örökre velünk marad. 
Ott pihensz, ahol már nem fáj 
semmi, nyugalmadat nem 
zavarja senki. 
Szomorú szívvel emlékezünk 
a marosvásárhelyi DEÉ 
IRMÁRA szül. Benke, a 
legdrágább édesanyára, július 
6-án, halálának 8. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Emlékét őrzi leánya, Babuci, 
veje, Attila és fia, Gyurika. 
(16454) 

Egy nap életed hirtelen véget 
ért, bánatod ránk hagyva, 
örökre elmentél. Szívedben 
nem volt más, csak jóság és 
szeretet. Soha nem halványul 
szívünkben emléked. 
Fájó szívvel emlékezünk a 
marosvásárhelyi GÁLFI 
GÉZÁRA halálának 2. 
évfordulóján. Szép emlékét, 
szeretetét, jóságát szívünk-
ben őrizzük. Nyugodj 
békében! Szerettei. (16325-I) 

 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Mélyen együttérzünk kolléga-
nőnkkel, Ungvári Erzsébettel 
szeretett ÉDESAPJA elhunyta 
okozta mély fájdalmában. A 
Gedeon Richter Románia Rt. 
munkaközössége részvétét 
fejezi ki a gyászoló családnak. A 
Gedeon Richter Románia Rt. 
munkaközössége. (-I)   

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG jó számítógép-kezelési is-
meretekkel rendelkező, frissen végzett fiatalokat keres RAKTÁROSI 
és KERESKEDELMI ALKALMAZOTTI munkakörökbe. Az önélet-
rajzokat az office@loriand.ro e-mail-címre várjuk. (p.-I)  
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNY-
VELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-
200. (sz.-I) 
A TIMKO alkalmaz a pékségbe  MUNKATÁRSAT három váltásba. 
Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon. (sz-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

 
 

Az ANAF júniusban 2,78 milliárd 
lej összegű héát térített vissza 

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal júniusban 2,78 milliárd lejt térített visz-
sza, egymilliárd lejjel többet, mint 2021 júniusában, de ez egyben meg-
haladja a 2022-es havi átlagot (1,82 milliárd lej). 

Összességében az idei év első hat hónapjában 12,46 milliárd lejes 
(mintegy 2,5 milliárd eurónak megfelelő) héa (TVA) került vissza a 
gazdaságba, ami magasabb érték, mint 2021 hasonló időszakában. 

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal a visszatérítéseket a bevallások idő-
rendi sorrendjében kívánja elszámolni, a héa-visszaigénylés gyorsított 
ütemben folytatódik tovább, betartva a kockázatelemzésre és a haté-
kony visszatérítésre vonatkozó jogszabály szerinti 45 napos határidőt. 

Azokban a helyzetekben, amikor lehetséges lesz a teljes vagy rész-
leges kompenzáció egyéb bevallott, de be nem fizetett adókötelezett-
ségekkel, a visszaigénylési lehetőséggel rendelkező héaköveteléseket 
a visszatérítési határozat kiadását követően azonnal kiegyenlítik. 

Kommunikációs, PR- és sajtóosztály 

Számlálóbiztosokat 
toborzunk! 

 
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala még várja azok jelentke-

zését, akik július 17-ig számlálóbiztosként tevékenykednének terepen, 
ugyanis vannak még lefedetlen övezetei a városnak. 

 Jelentkezési feltételek: 
– Életkor: legalább 18 év a kiválasztás napján; 
– Legalább középfokú végzettség; 
– Tiszta erkölcsi bizonyítvány (cazier); 
– Bankszámlaszám; 
– Táblagépkezelési ismeretek; 
– Jó kommunikációs készség. 
 A számlálóbiztosok javadalmazása a terepen kitöltött kérdőívek szá-

mának függvényében történik. Az adatlap több részből áll, amelyek 
összetettsége eltérő: 

• 7 lej a személyekre vonatkozó kérdőív kitöltéséért, és 
• 3,5 lej a lakásra, illetve a közös lakótérre vonatkozó kérdőív  

      kitöltéséért. 
A jelentkezéshez ki kell tölteni az űrlapot (https://rb.gy/z0szhk), 

valamint mellékelni a 
• Személyazonossági igazolvány másolatát 
• Tanulmányokat (legalább középiskolai végzettséget) igazoló  

       okleveleket) 
• Tiszta erkölcsi bizonyítványt; 

és le kell adni a Polgármesteri Hivatal iktatójába, vagy elküldeni a kö-
vetkező e-mail-címek valamelyikére: primaria@tirgumures.ro,  
infopublic@tirgumures.ro. 

A polgármesteri hivatal bel- és külkapcsolati osztálya 

Londoni makrogazdasági 
elemzők hétfőn ismertetett 
becslése szerint az orosz 
földgázszállítások leállásának 
növekvő kockázata miatt 
immár 40 százalék körüli az 
esélye annak, hogy az euró-
pai gazdaság az idén  
recesszióba kerül. 

Az egyik tekintélyes londoni 
gazdasági elemzőműhely, a Centre 
for Economics and Business Rese-
arch (CEBR) tanulmánya szerint 
az Oroszország által Ukrajna ellen 
indított háború kezdete óta egyér-
telműen érzékelhető az a fenyege-
tés, hogy Vlagyimir Putyin orosz 
elnök az energiaexportot fegyver-
ként használhatja az ukrán ellenál-
lást támogató nyugati országok 

ellen. A cég szerint ha az orosz 
földgázszállítások valóban elapad-
nak, az európai kormányok először 
nem a háztartások, hanem az ipari 
létesítmények ellátását függeszte-
nék fel. 

Ennek tovagyűrűző makrogaz-
dasági hatása így attól függ, hogy 
az adott gazdaságok milyen arány-
ban használnak földgázt az ipari 
termeléshez. A ház londoni elem-
zői szerint azonban e különbségek 
ellenére egyértelműnek tűnik, hogy 
ha Európában földgázhiány alakul 
ki, annak következménye csaknem 
bizonyosan súlyos recesszió lenne, 
tekintettel az ellátási hálózatok 
magas szinten integrált jellegére. 
(MTI) 

Londoni elemzők: 
40 százalék az idei európai 

recesszió esélye 

„Csak az idő múlik,  
feledni nem lehet,  
szívünkben örök 
a fájdalom és a szeretet.” 
Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk július 6-
án a drága jó édesanyára, 
feleségre, testvérre, rokonra, jó 
szomszédra, ismerősre, 

VASS KRISZTINÁRA (MAGDI) 
szül. Szombati 

halálának 4. évfordulóján. 
Pihenésed legyen csendes!  
Drága emléked örökké élni fog 
szívünkben.  

Bánatos férje, Dezső, szeretett 
lánya, Judit és Árpád,  valamint 

testvérei: Teréz, Ottília és Mihály.  
(-I)

„Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis 
egyre várjuk, 
Enyhíti hiányát, ha álmainkban 
látjuk. 
Az élet múlik, de akit szeretünk, 
Arra mindig könnyes szemmel 
emlékezünk.” 
Ma öt éve tért meg a szeretett  

ORBÁN ILONKA 
az égi Atyához. 
Szeretettel emlékezünk rá! 
Szerettei. (16423)

Megrendülten, szívünk fájdalmával tudatjuk, hogy a drága 
édesanya, feleség,  

SZABÓ JÚLIA ILDIKÓ  
született Szekeres  

hosszan tartó fájdalmak után örök nyugovóra tért életének 55. 
évében, elfoglalta helyét a Mindenható Atya mellett. 
Szeretett halottunkat, hozzátartozónkat július 6-án 13 órakor a 
római katolikus temető alsó kápolnájából helyezzük örök 
nyugalomra.  

Búcsúzik tőle bánatos fia és férje.  
Isten nyugtassa békében! (16461-I) 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága gyermek, testvér, 
sógornő, rokon, barát, ismerős,  

SZABÓ JÚLIA ILDIKÓ  
született Szekeres  

türelemmel viselt, hosszas szenvedés után, életének 55. évében 
visszaadta lelkét a Mindenhatónak.  
Drága halottunkat szerdán, július 6-án 13 órakor a 
marosvásárhelyi római katolikus temető alsó kápolnájából 
helyezzük örök nyugalomra.  

Búcsúznak tőle bánatos szülei, testvére, sógornője és Hunor.  
Nyugodj békében, drága JÚLIÁNK! (16459-I) 

ELHALÁLOZÁS
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Kirándulás 
CARP-tagok részére 

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző 
Pénztára  

– Bolyai tér 36. szám –  
értesíti tagjait, hogy július 15-én kirándulást szervez 

Dumbrava Sibiuluiba. 
Bővebb tájékoztatás az egyesület székhelyén,  

Facebook-oldalán és a 0265-262-651-es telefonszámon.  
A vezetőség 
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