
Egy év kihagyás után idén újra várják a múzeumok kedvelőit Fotó: Nagy Tibor (archív)

Rendhagyó módon, hibrid programmal várja az érdeklő-
dőket idén az immár 15. alkalommal megszervezett Mú-
zeumok Éjszakája rendezvénysorozat Marosvásárhelyen.
Június 12-én, szombaton délelőtt 10 órától éjfélig számos
helyszínen különféle programokat szervez a Maros Me-
gyei Múzeum, valamint a partnerintézményei, ugyanak-
kor az esti órákban a múzeum új honlapján online
kínálattal is kedveskednek a kultúra iránt érdeklődőknek.

A programok zöme idén ingyenes, azonban a járványügyi
előírások miatt többre előzetes bejelentkezés szükséges
– hívták fel a figyelmet csütörtökön, a Kultúrpalota 
Tükörtermében tartott sajtótájékoztatón a rendezvény
szervezői.

2021. május 31., hétfő 
LXXIII. évfolyam 
121. (20797.) sz. 
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,43 lej) 

(Folytatás az 5. oldalon)

Menyhárt Borbála

Több kolduló 
kiskorút sikerült
azonosítani
Március végén kezdődött és nemrég
zárult Marosvásárhelyen a Mondj
nemet a koldulásra. Ne adj pénzt a
koldusoknak! elnevezésű kampány,
amely során a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal szociális osztálya,
a helyi rendőrséggel, a gyermekvé-
delmi igazgatósággal, a megyei rend-
őrség bűnmegelőző
osztályával,valamint az Emberkeres-
kedelem Elleni Országos Ügynökség
Regionális Központjával közösen pró-
bált fellépni a kiskorúak kihasználása,
koldulásra kényszerítése ellen.

____________4.
A fiatalok 
fejlődéséért
Egyedülálló tehetséggondozás, speci-
ális tudás, összetartó közösség és
maradandó élmények. Ezt kínálja a di-
ákoknak a Mathias Corvinus Colle-
gium, azaz az MCC. Ebben az évben
Erdély hét városában is kezdődik a je-
lentkezési időszak az ingyenes, iskola
mellett végezhető képzésekre. A Fiatal
Tehetségek Programjára augusztus
30-ig lehet jelentkezni, míg a Középis-
kolás Programra június 13-ig. 

____________5.
Másfél óra unalom
végén egy gól
Megnyerte a labdarúgó 1. liga felső-
házi rájátszásának utolsó mérkőzését
a Sepsi OSK a Botosáni FC ellen. A
találkozóra azonban rányomta a bé-
lyegét a tét nélküliség, illetve a felek
különböző hozzáállása.

____________7.

Az újjáépítés ára
Kirobbant a múlt héten a regáti politikai vihar az uniós helyreállí-

tási alap kapcsán. Hogy abból mi lesz, az még a jövő titka, de úgy
tűnik, hogy megszorítások következnek, attól függetlenül, hogy bukik-
e vagy marad a jelenlegi kormány.

Amióta tárgyalnak a helyreállítási alapról, Marost lehetett volna
rekeszteni a kormány és az elnök arról szóló nyilatkozataival, hogy
milyen nemes célokra fogják használni azt a mintegy 30 milliárd eurót,
amit hitelből és uniós forrásokból kapnak az alap keretében. Így hát
nagyon nem szép tőlük, hogy egy szót sem ejtettek az ország idevágó
pályázatához mellékelt listáról, amelyben kilenc szakterületen ígérnek
olyan reformokat, amelyeknek jelentős hatása lehet az adófizetők min-
dennapjaira. A listáról az egyik mérvadó román gazdasági napilap
számolt be több anyagban is a napokban. Eszerint a kormány többek
között a nyugdíjrendszer, az adópolitika, az állami vállalatokra vonat-
kozó szabályozások, a költségvetési ágazat bérei terén tett vállaláso-
kat, különböző határidőkkel.

A megszólaltatott elemzők szerint valószínűleg emelni fogják a
nyugdíjkorhatárt, és várhatóan egyes adókat is, az szinte biztosnak
tűnik hogy például az informatikai ágazat és az építőipari dolgozók
személyijövedelemadó-kedvezményeinek harangoztak. Azonban a vál-
lalások java része, mint például az adóbehajtás hatékonyságának ja-
vítása meg egyéb intézményi átalakítások gyakorlatilag ugyanazok,
mint amiket a kétezres évtized végi gazdasági válságot követő 

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Ötvözik a digitális kínálattal

Rendhagyó programmal 
készülnek a Múzeumok Éjszakájára



A tavalyi csendes, virtuális térbe szorult gyer-
meknap után idén június 1-jén kárpótolva érez-
hetik magukat a marosvásárhelyi apróságok és a
nagyobbak is. A polgármesteri hivatal a Somos-
tető sétányán és az állatkertben zajló, egész
napos programkínálattal ajándékozza meg az
ünnepelteket. 

„Megkérek mindenkit, hogy legalább egy napra hagyjuk
otthon a problémáinkat, és legyünk ismét gyerekek. Öröm-
mel tölt el, hogy egy ilyen hosszú és nehéz év után most
ismét egy rendezvényen találkozhatunk, és hogy ez pont
gyermeknapra esett. Azért is különleges ez az esemény,
mert idén a programban sikerült a helyi értékekre építeni,
sok fiatal helyi művészt bevonni. Hiszem, hogy ezáltal is
meg tudjuk mutatni sokszínű értékeinket, városunk színét.
Lesz rajzverseny, zene és művészeti flashmobok, és persze
fagylalt és vidámság” – nyilatkozta sajtóközleményben
Soós Zoltán polgármester.
Interaktív műhelyek, izgalmas bemutatók 

A színes és nagyrészt interaktív rendezvénysorozat dél-
előtt 11 órakor kezdődik. Az állatkertben ekkor Marcelino
bohóc és Hófehérke szórakoztatja az aprónépet, ezzel egy
időben kutyakiképzés-bemutató kezdődik. 13 órakor a
Tiger Budo Sportegyesület harcművészeti bemutatóval
nyűgözi le a gyerekeket, 13.30-tól festőműhelyben enged-
hetik szabadjára fantáziájukat a nap ünnepeltjei. 16 órától
szintén a művészeteké a főszerep, ekkor a Marosvásárhelyi
Művészeti Líceum diákjai és a székelykeresztúri Kerek-
udvar közösségi ház zenei meghallgatást tart, és hagyomá-
nyos erdélyi hangszereket ismertet.

A Somostető fősétányán 11–11.40 óra között a Maros-
vásárhelyi Művészeti Líceum kvartettje (Todoran Teodora
Iulia – első hegedű; Ioniţă Diana – második hegedű; Muste
Thomas – brácsa; Săbădean Karina – gordonka; tanár:
Grama Remus) muzsikál, majd gitárelőadás következik
(Orosz Dávid gitárosztályos diákjai előadásában). 12–
12:40 óra között a Művészeti Líceum színészmesterség
szakosai (Anamaria Galea diákjai) improvizációs 
műhelyelőadással színesítik a programot. 14 órakor meg-
nyílik a Marosvásárhely gyermekszemmel című rajzkiállí-
tás, ugyanekkor a polgármesteri hivatal sátránál színes
léggömbökkel mókázhatnak a gyerekek. 15.30-tól az Ariel
színház művészei várják bábjátékos műhelygyakorlatra a

jelenlevőket. 16–16.40 óra között népzenei canto előadás
lesz (Harpa Simona, Orban Bogdan, Pop Maria, Mureşan
Raluca, Bucur Darius, tanár: Anca Branea). Szintén 16 órá-
tól a képzőművészeti tagozat hallgatói (Borotea Laura és
Veer Renata diákjai) A kis művész címmel tartanak mű-
helygyakorlatot. 16.30-kor a Maros Művészegyüttes
román, 16.45-től magyar tagozatának villámcsődületére
(flashmob) kerül sor. 17 órakor zsűrizik és díjazzák a kiál-
lított rajzokat. A rendezvénysorozatot a 17 órakor kezdődő
dzsessz- és könnyűzene-előadás zárja (fellépnek: Sipos
Tiffany-Arany, Adam Miruna-Emilia, Farcas Anastasia
Ilinca, tanárok: Sárosi Nóra; Grozav Diana Sabina, dr.
Ávéd Éva). A délutáni programok alatt, 14–17 óra között
a rendezvény szponzorai – a Gelateria Michele és a Só-
lyom Gelato – ingyenfagyival kedveskednek a gyerme-
keknek.
Díjmentes óránkénti autóbuszjáratok

Az akadálytalan közlekedés érdekében a városvezetés
arra kéri a gyermeknapozókat, hogy amennyiben tehetik,
ne személygépkocsival érkezzenek. A Közszállítási Válla-
lat Rt. négy útvonalon 9:45-től 17:45-ig ingyenes autó-
busz-különjáratokat biztosít minden lakónegyedből a
gyermekek és szülők számára, óránkénti indulással. Az
alábbi útvonalakon lehet felbuszozni a Somostetőre:

1-es útvonal: Shopping City – Corina – Fortuna – Ma-
rosvásárhelyi Rádió – Belsőkutas utca – Rózsák tere – So-
mostető; 

2-es útvonal: ERP (kombinát) – Metro – Kémiai líceum
– Record – Prodcomplex – Voiajor buszállomás – Trecă-
torul (Átutazó) – Olimp – Cosmos – Avram Iancu utca –
Rózsák tere – Somostető; 

3-as útvonal: Fotógyár – Egyesülés tér – Decebal utca
– Maros-híd – Electrica – Zsidó Vértanúk utca – Somos-
tető;

4-es útvonal: Forradalom utca – Köztársaság tér – 1918.
December 22. utca – megyei kórház – Hősök parkja – On-
kológiai klinika – volt Egyetemi söröző – Nicolae Iorga
utca – Somostető.

Június 1-jén a Somostetőn is rendelkezésre áll egy ol-
tásközpont, ennek az Erdei házikó ad otthont. Az országos
oltáskampány keretében itt 11 és 16 óra között előjegyzés
nélkül bárki kérheti a 18 éven felülieknek ajánlott, egydó-
zisú Johnson & Johnson vakcinát. (nszi)

IDŐJÁRÁS
Esősidő
Hőmérséklet:
max.170C
min.70C
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A Nap kel 

5 óra 34 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 6 perckor. 
Az év 151. napja, 

hátravan 214 nap.

Oltópont nyílt a vidrátszegi repülőtéren
Az országban elsőként reptéri mobil oltópont nyílt Maros
megyében, a vidrátszegi repülőtéren, ahol bárki igényelheti
az egyszeri Johnson&Johnson szérumot. A marosvásárhe-
lyi Erdély repülőtéren május 28-ától, péntektől az átutazók,
illetve a repülőtérre érkezők vagy felszállók, bárki igényel-
heti a Covid–19 elleni védőoltást. A nyárádtői kultúrotthon-
ban berendezett oltópont egészségügyi személyzetének
közreműködésével mobil oltópontként teljesítenek szolgá-
latot a repülőjáratok érkezésének és indulásának időpont-
jában – tájékoztatott közleményében a Nyárádtői
Polgármesteri Hivatal.

Ballagási ünnepség a Bolyaiban
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Marosvásárhelyi Re-
formátus Kollégium közös ballagási ünnepségére június 2-
án, szerdán kerül sor. Az utolsó osztályfőnöki órát 8.30 és
9.30 óra között tartják, ezt követően a végzősök átvonulnak
a Vártemplomba. Az ünnepi istentisztelet 10 órakor kezdő-
dik a ballagó diákok és tanáraik számára. A ballagási ün-
nepséget 11 órától a vár udvarán tartják.

Ingyenes tanfolyamok 
hátrányos helyzetűeknek

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szociális osztálya
a Maros Megyei Munkaügyi Hivatallal (AJOFM) június
végén több ingyenes szakképző tanfolyamot indít Maros-
vásárhelyen élő hátrányos helyzetűeknek, hogy segítsék
őket a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben. Az érdek-
lődőknek a szociális igazgatóság munkatársai segítenek a
beiratkozásban és a tanfolyamokon való részvételhez
szükséges dokumentáció összeállításában. A résztvevők-
nek legalább 4 osztályos végzettséggel kell rendelkezniük.
A tanfolyamra a beiratkozáshoz szükséges a személyazo-
nossági kártya, a születési bizonyítvány, a
házasságlevél/válási dokumentum (esetenként), a végzett-
séget igazoló iratok vagy oklevél (eredeti és fénymásolat).
Részletek a 0365-430-859-es telefonszámon, 125-ös mel-
lék, illetve a szociális igazgatóság székhelyén – Dózsa
György utca 9. szám, 3. emelet, 91-es iroda.

Új terápiás lehetőség
A Bonus Pastor Alapítvány június 10–13. között négynapos
terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és hoz-
zátartozóknak Szentkatolnán. A program célja az absztinen-
cia elkezdése, információszerzés a függőséggel
kapcsolatban, terápiás terv készítése, önismeret. A felvétel
előzetes interjú alapján történik. A jelentkezést június 7-ig az
alábbi telefonszámokon várják: Bartha Éva – 0740-056-691,
McAlister Magdolna – 0742-653-331 (Marosvásárhely).

Gyermeknapi élményajándék 
a Maros Művészegyüttestől

Június 1-jén 16.30-kor a Somostetőn kezdődik a Maros
Művészegyüttes meglepetésáradata, amelyre várják a szü-
lőket gyermekeikkel. A marosvásárhelyi várban az ünnepi
műsort 18 órakor a helyi Boróka és Prichindel néptánccso-
port nyitja, 19 órától pedig a Mátyás király álruhái című
mesés-táncos előadást mutatja be a Maros Művészegyüt-
tes. Minden kicsit és nagyot várnak, a belépés díjtalan. 

Szimfonikus hangverseny
Június 3-án, csütörtökön 19 órától a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota nagytermében szimfonikus hangverseny lesz. A
City Tv-vel közösen szervezett koncerten a Marosvásárhe-
lyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekarát Marius Hris-
tescu vezényli, hegedűn játszik Vlad Raceu. Műsoron: M.
Bruch: 1. hegedűverseny, G. Bizet: 1. Carmen-szvit, 2. Car-
men-szvit.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma ANGÉLA, 
holnap TÜNDE napja.

Megyei hírek
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A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Tár-
sulata június 1-jén, kedden
két alkalommal, 12, illetve
16 órától gyermeknapi
koncerttel várja a legfiata-
labb nézőközönségét a
színház Nagytermébe.

Június 1-jén világszerte a
gyermekeket ünnepeljük. A min-
dennapinál is nagyobb figyelmet
szentelünk nekik ezen a napon,
családi, közösségi programokkal
kedveskedünk a legkisebbeknek,
hogy érezzék, a nap róluk szól,
ez az ő ünnepük, hogy valóban
fontosak nekünk. Az elmúlt idő-
ben a gyerekeknek is kevés lehe-
tőségük adódott a közösségi
együttlétre, az ő életük is gyöke-
resen megváltozott. Az idei
gyermeknapon a kitartásukat, a
türelmüket is megünnepeljük: a Tompa Miklós Társulat
pacsirtaszóra hív minden gyereket, hogy együtt, bátran,
szabadon, boldogan daloljuk tele a világot Markó Béla
megzenésített gyermekverseivel.

Szereplők: Apostolache Kiss Zénó, Benő Kinga, Fodor
Piroska, Fülöp Bea, Kádár L. Gellért, Kiss Bora, Korpos
András, Kostyák Márton, Lőrincz Ágnes, Magyari Anna-
mária, Varga Balázs. Projektvezető: Benő Kinga. Zene-
szerző: Apostolache Kiss Zénó. Díszlet: Huszár Kató. 

A gyermekműsort nagykorú kíséretében tekintheti meg
a gyerekközönség. A kétszemélyes, 19 lej értékű jegy egy
gyerek + egy felnőtt helyét, míg a háromszemélyes, 28 lej
értékű jegy két gyerek + egy felnőtt helyét tartalmazza – a
gyerekek és kísérőik egymás melletti székeken foglalhat-

nak helyet. A szabadbérletek ebben az esetben nem érvé-
nyesek. 

A járványügyi szabályozások miatt korlátozott számú a
férőhely, a belépés a járványügyi intézkedések szigorú be-
tartásával történik. A színház tájékoztatja az érdeklődőket,
hogy az előadás jellege miatt azt kizárólag magyar nyelven
lehet követni.

Jegyvásárlás a Nemzeti Színház nagytermi jegypénztárá-
nál (nyitvatartás hétköznapokon 11 és 18 óra között, telefon-
szám: 0365-806-865), a helyszínen előadás előtt egy órával,
valamint online a https://teatrunational.biletmaster.ro/
hun/Production/440659/PACSIRTASZO – A-TOMPA-MIK-
LOS-TARSULAT-GYERMEKNAPI-KONCERTJE olda-
lon. (PR-titkárság)

Pacsirtaszó
A Tompa Miklós Társulat gyermeknapi koncertje

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
40, 37, 42, 31, 21 + 16 NOROC PLUS: 2 0 2 5 6 8

9, 28, 18, 15, 7, 29 SUPER NOROC: 2 6 7 3 9 1
22, 7, 32, 29, 37, 1 NOROC: 8 8 4 2 5 8 2

Amilyen még nem volt
Sokszínű gyermeknap Marosvásárhelyen 



A Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) múlt pén-
teki online ülésén döntött arról, hogy szeptember
17-én tartja a soron következő RMDSZ-kongresz-
szust. 

A kongresszus Marosszentgyörgyön lesz, kongresszusi biz-
tos Balázs Attila ügyvezető elnök. 

Az SZKT döntéséről Kelemen Hunor szövetségi elnök pén-
tek délutáni kolozsvári sajtótájékoztatóján számolt be a sajtó
képviselőinek.

Elmondta, hogy a szervezet alapszabályzata értelmében az
RMDSZ kétévente tart kongresszust. A szeptemberi kongresz-
szuson nem lesz tisztújítás. A program értelmében a küldöttek
módosítják az alapszabályzatot, és elfogadják a következő két
évre, azaz a 2023-ig szóló stratégiát. 

Kelemen Hunor szerint azért tartják szeptemberben a kong-

resszust, mert remélik, akkor már küldöttek is jelen lehetnek
a tanácskozáson. 

A kongresszus helyszínén, Marosszentgyörgyön szabadtéri
programokra is lehetőség lesz. 

A kongresszusi biztos, Balázs Attila ügyvezető elnök felel
a szervezésért, felügyeli a küldöttállítást és a kongresszusi do-
kumentumok előkészítését. A küldötteket augusztus 15-ig vá-
lasztják ki, augusztus 27-ig pedig lezárul a
Marosszentgyörgyön napirendre kerülő témák vitája.

A továbbiakban kiderült, hogy a Szövetségi Képviselők Ta-
nácsa egyetértett azzal, hogy érdemes volt tavaly december-
ben belépni a kormánykoalícióba, az RMDSZ három
minisztere eddig jól teljesített. Kelemen Hunor szerint „kivet-
tük a részünket a járvány eddigi kezeléséből, illetve a helyre-
állítási terv előkészítéséből”. (mózes)

Szeptemberben RMDSZ-kongresszus
Ülésezett a Szövetségi Képviselők Tanácsa Egy százalék alá esett 

a fertőzöttségi arány
A legutóbbi tájékoztatás óta 158 (0,9%) koronavíru-
sos megbetegedést igazoltak Romániában, közel 17
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán – kö-
zölte vasárnap a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). A legutóbbi jelentés óta 29 személy vesztette
életét, az intenzív terápiás osztályokon összesen 443
pácienst kezeltek. A vírus megjelenése óta összesen
1.077.584 személyt diagnosztizáltak koronavírus-fer-
tőzöttséggel, 1.039.173-en kigyógyultak, 30.276-an
életüket vesztették. (Agerpres)

Három település szabad 
szimbólumhasználatát 
hivatalosította a kormány

Az RMDSZ javaslatára a Maros megyei Magyaró te-
lepülés zászlajáról, és Jedd, illetve a Szatmár megyei
Bogdánd címeréről döntött a kormány – jelentette be
Cseke Attila közigazgatási miniszter. Bogdánd címe-
rén egy szőlőfürt és egy kosfej jelképezi a helyiek ha-
gyományos foglalkozásait, valamint egy domb és egy
fa a vidék domborzatát. Jedd címerén egy ezüsthegy
jelképezi a település melletti Kőközi-szorost, fölötte a
vidéken honos sasmadárral, a címer bal oldalán
pedig egy, a település nevére emlékeztető almafával.
Magyaró fehér, kék és piros sávos zászlaján a Gör-
gényi-havasok és a Maros láthatók, illetve egy, a te-
lepülés nevére emlékeztető mogyoróág. (közlemény)

Vörös besorolást kapott 
Nagy-Britannia

Elfogadta szombaton az országos vészhelyzeti bi-
zottság (CNSU) azt a határozatot, amely szerint
vörös besorolást kap Nagy-Britannia. Az intézkedést
az indokolta, hogy jelentősen megnőtt az országban
a koronavírus elsőként Indiában kimutatott, B.1.617.2
jelzésű variánsa által okozott megbetegedések
száma. A CNSU szombati határozata értelmében
ugyanakkor a harmadik országból Romániába ér-
kező külföldi állampolgároknak 14 napra karanténba
kell vonulniuk, függetlenül attól, hogy milyen besoro-
lású térségből jönnek. Ez alól kivételt képeznek – töb-
bek között – a beoltottak, az elmúlt 90 napban a
betegségen bizonyítottan átesett személyek, a 3
évesnél kisebb gyerekek, valamint azok a 3 és 16 év
közötti gyerekek, akik fel tudják mutatni egy, indulás
előtt legtöbb 72 órával végzett PCR-teszt negatív
eredményét. (Agerpres)

Felrobbant egy autó egy aradi
szupermarket parkolójában

Felrobbant egy autó szombat reggel egy aradi szu-
permarket parkolójában. A helyszínen a tűzoltók húsz
perc alatt eloltották a tüzet, és egy elszenesedett holt-
testet találtak a kiégett járműben. Az Arad megyei
rendőr-főkapitányság sajtóosztálya közölte, hogy az
áldozat egy 66 éves aradi férfi, aki a közelben lakott.
Később a nyomozáshoz közel álló források azt nyi-
latkozták az Agerpres hírügynökségnek, hogy egy is-
mert helyi üzletember, Ioan Crişan holttestét találták
meg az autóban, amely akkor robbant fel, amikor a
férfi beindította a járművet. A detonáció olyan erejű
volt, hogy több tömbházlakás ablakát is betörte. Más
sérülés nem történt. A rendőrség szerint bűnügyi nyo-
mozók, az Országos Kriminalisztikai Intézet szakem-
berei és tűzszerészek is bekapcsolódtak a
vizsgálatba. (Agerpres)

valutaalapi hitelprogram keretében vállalt az akkori
kormányzat, csak az utána következő szoci kabinetek
vagy egyáltalán, vagy csak látszólagosan alkalmazták
őket. Ha az akkor vállaltak szerint pontra tették volna
az intézményrendszert, és a válság utáni kedvező idők-
ben legalább ugyanannyi figyelmet fordítottak volna a
fejlesztésre, mint az osztogatásra, most kevésbé lenne
min megdöbbenni. Hogy ez majd konkrétan mibe kerül
az adófizetőknek, az csak az évek során derül ki, mert
az egyes reformokat különböző határidőkkel vállalták.
Ehhez még hozzáadódik a mi esetünkben évente nagy-
ságrendileg négyszázmillió euró, annak betudhatóan,
hogy az uniós tagállamok a helyreállítási alap létreho-
zásáért 2 százalékponttal megemelték az uniós kasszá-
hoz való hozzájárulásukat, a bruttó nemzeti
össztermékük 1,4 százalékára az eddigi 1,2 helyett. Akár
megússza a kormány a bizalmatlansági indítványt, akár
nem, azzal mindenképpen átrázta a választóit, hogy eze-
ket a költségeket és a következményeket elhallgatta.
Nekik politikailag is sokba kerülhet ez az újjáépítési
program, de az már biztos, hogy az adófizetőknek ez
anyagilag sem lesz olcsó.

Az újjáépítés ára

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Az EMNT Demokráciaközponjai segítenek 
a magyarországi védettségi igazolvány igénylésében

Pártérdekeken felülemelkedő nemzeti összefogást
sürgetett Klaus Iohannis államfő a 29,2 milliárd
euró keretösszegű nemzeti helyreállítási és ellenál-
lóképességi terv (PNRR) végrehajtásához, amely
által Románia szerinte arra kapott esélyt, hogy új
fejlődési szakaszba lépjen.

Iohannis pénteki sajtónyilatkozatában beszélt erről, miután
bejelentette, hogy kihirdette az – uniós tagországi hozzájáru-
lások növelését és az európai helyreállítási alap létrehozását
előirányzó – európai sajátforrás-rendelet romániai ratifikálá-
sáról szóló törvényt.

Az elnök szerint nem a világjárvány előtti állapotokat kell
helyreállítani, hanem a pandémia utáni Romániát felépíteni,
amelyben jelentős fejlesztések kezdődnek a közlekedési és
egészségügyi infrastruktúra terén, korszerűsítik és biztonságossá
teszik az iskolákat, digitalizálják a közigazgatást, és gondoskod-
nak a környezet védelméről. Minderre jelentős összegeket for-
díthat Románia a koronavírus-járvány okozta válság
következményeinek felszámolását, a tagországok ellenállóké-
pességének növelését célzó európai uniós alapból, de be kell fe-
jeznie 2026-ig a nemzeti PNRR-ben szereplő projekteket ahhoz,
hogy azokat a helyreállítási alapból lehessen finanszírozni.

Iohannis szerint ez csak úgy lehetséges, ha a romániai poli-
tikustársadalom felülemelkedik a szűk látókörű választási lo-

gikán, szolidárisan és felelősen viszonyul az ügyhöz, és min-
den erejével segíti a terv végrehajtását. Az elnök elsősorban a
kormány tagjaihoz és a polgármesterekhez intézett felhívást:
ne vesztegessék az időt, készüljenek fel arra, hogy azonnal el
tudják kezdeni a fejlesztési projektek megvalósítását, amint
megjön a PNRR-re a jóváhagyás az Európai Bizottságtól.

Romániában két hónapig belpolitikai csatározások hátrál-
tatták az európai sajátforrás-rendelet ratifikálását: az ellenzéki
szociáldemokraták (PSD) ugyanis azzal vádolták a jobbközép
koalíciós kormányt, hogy saját holdudvarának helyzetbe ho-
zására akarja felhasználni az uniós forrásokat, amelyek elosz-
tásából (a PNRR kialakításából) az ellenzéket kizárta, holott
kormányzati ciklusokon átívelő fejlesztésekről van szó.

A PSD csak azzal a feltétellel volt hajlandó a ratifikáláshoz
szükséges kétharmados többséget biztosítani, ha a kormány
előzőleg bemutatja a parlamentben a PNRR-t. A törvényhozás
csütörtökön végül megszavazta a sajátforrás-rendelet ratifiká-
lását, de a PSD bejelentette, hogy a PNRR-t kudarcnak tartja,
ezért júniusban bizalmatlansági indítvánnyal próbálja meg-
buktatni a kormányt.

A kormány az erre megszabott határidő utolsó napján,
május 31-én terjeszti be az Európai Bizottsághoz az uniós for-
rások igénybevételének módját részletező nemzeti helyreállí-
tási és ellenállóképességi tervet. (MTI)

Iohannis nemzeti összefogást sürget 
a helyreállítási terv végrehajtásához

Megpályázza a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki
tisztségét Florin Cîţu miniszterelnök.

A politikus ezt vasárnap a párt országos tanácsának ülése
előtt jelentette be, amivel hivatalosan is szembekerült Ludovic
Orban jelenlegi pártelnökkel, aki már korábban közölte, hogy
a PNL élén akar maradni, és 2024-ben megpályázná az állam-
fői tisztséget is.

A tavaly decemberi parlamenti választások nyomán alakult
jobbközép koalíciós kormányt vezető Cîţu a 2024-ben esedé-
kes összes választás megnyerését ígérte párttársainak, és leg-
alább nyolcéves kormányzást helyezett kilátásba, ha
megválasztják. Romániában 2024-ben törvényhozási, helyha-
tósági és európai parlamenti voksolást rendeznek, és megvá-
lasztják az ország következő elnökét, miután lejár Klaus
Iohannis államfő második ötéves megbízatása.

Cîţu szerint „szabadelvű eszmékkel lehet megmenteni Ro-
mániát”, de a PNL-ben újításra van szükség. Hozzátette: szá-
mára a liberális gazdaságot felépítő vállalkozók a hősök.

„Együtt liberálissá tesszük Romániát” – zárta bejelentését
a kormányfő.

A PNL-ben több mint harminc éve politizáló Orban 2017
nyara óta áll a párt élén, 2019 őszétől pedig több mint egy
éven át a PNL által alakított kisebbségi kormányt vezette, mi-
közben a parlamentben még vele szemben álló, szociáldemok-
rata többség volt.

Orban azt követően mondott le tavaly decemberben – ak-
kori reményei szerint csak ideiglenesen – a miniszterelnöki
tisztségről, hogy a párt jelöltjeként újabb ötéves mandátumra
államfővé választott Klaus Iohannis nyílt támogatása ellenére
a PNL alulmaradt a parlamenti választásokon a PSD-vel
szemben. A PNL decemberben az USR-PLUS-szal és az
RMDSZ-szel együtt alakított jobbközép kormánykoalíciót.
Miután az USR-PLUS nem fogadta el, hogy Orban legyen a
koalíciós kormány miniszterelnöke, a PNL elnöke kénytelen
volt megelégedni a házelnöki tisztséggel. Így a PNL az addigi
Orban-kormányban pénzügyminiszteri tisztséget betöltő, első
parlamenti mandátumát 2016-ban megszerző Cîţu számára
kért és kapott kormányalakítási megbízást.

A házelnöknél sokkal „láthatóbb”, a koronavírus-járvány
elleni védekezés során folyamatosan előtérben lévő, jelentős
erőforrások felett döntő Cîţu érzékelhetően megerősödött a
miniszterelnöki tisztségben. Kormányának több minisztere,
Emil Boc, Kolozsvár polgármestere és Rareş Bogdan EP-kép-
viselő, a PNL első alelnöke is felsorakozott mellette, amikor
bejelentette indulását a pártelnöki tisztségért. A bukaresti
média szerint a PNL területi szervezeteinek csaknem fele Or-
bant támogatja, de a kormányfői tisztséggel járó médiafölény
és hatalmi pozíció Cîţunak kedvez.

A PNL országos tanácsa várhatóan szeptemberre hívja
össze a párt tisztújító kongresszusát. (MTI)

Indul a pártelnöki tisztségért 
Florin Cîţu miniszterelnök

A Romániában vagy más országban koronavírus
ellen beoltott magyar állampolgárok – így a könnyí-
tett honosítási eljárás során magyar állampolgársá-
got szerzett erdélyi magyarok is – igényelhetik a
magyarországi védettségi igazolványt. Ennek kérel-
mezési feltételeiről számolt be Sándor Krisztina, 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke
egy Sepsiszentgyörgyön szervezett, pénteki sajtó-
tájékoztatón. 

Elhangzott: az elmúlt napokban sokan érdeklődtek az Er-
dély-szerte működő EMNT–Demokráciaközpontokban arról,
milyen feltételekkel kérhetik a magyarországi védettségi iga-
zolványt, mely számos magyarországi szolgáltatás (rendez-
vényeken való részvétel, vendéglátóhelyek látogatása stb.)
igénybevételekor szükséges. Sándor Krisztina elmondta: az
EMNT-irodák munkatársai abban az esetben tudnak segíteni
az igazolvány kérelmezésében, ha az ügyfelek rendelkeznek

magyarországi elektronikus személyi igazolvánnyal, valamint
az ezen személyi igazolvány átvételekor kapott kódkártyával.
Ezek birtokában bárki bizalommal fordulhat az EMNT mun-
katársaihoz, akik segítenek a szükséges (és egyébként megle-
hetősen bonyolult) kérvényezési feladatok elvégzésében. Az
EMNT ügyvezető elnöke ugyanakkor hozzátette: akik nem
rendelkeznek magyarországi személyi igazolvánnyal és/vagy
a kódkártyával, azok a kolozsvári vagy a csíkszeredai főkon-
zulátus valamelyikéhez kell forduljanak segítségért. „Jól lát-
ható, hogy azok az erdélyi magyar állampolgárok, akik
korábban már kérvényezték a magyarországi személyi igazol-
ványt, azok most előnyben részesülnek. Ez is jól mutatja,
hogy magyar állampolgárokként fontos élnünk az állampol-
gárság intézménye által nyújtott lehetőségekkel, s nem szabad
megfeledkeznünk kötelezettségeinkről sem, mint például az
adatfrissítések elvégzése, melyekben szintén segítenek kollé-
gáink” – mondta Sándor Krisztina. (közlemény)



Március végén kezdődött és
nemrég zárult Marosvásárhe-
lyen a Mondj nemet a koldulásra.
Ne adj pénzt a koldusoknak! el-
nevezésű kampány, amely
során a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal szociális
osztálya, a helyi rendőrség-
gel, a gyermekvédelmi 
igazgatósággal, a megyei
rendőrség bűnmegelőző osz-
tályával, valamint az Ember-
kereskedelem Elleni Országos
Ügynökség Regionális Köz-
pontjával közösen próbált 
fellépni a kiskorúak kihaszná-
lása, koldulásra kényszerítése
ellen.

Marosvásárhelyen is gyakori,
hogy a város főterén, forgalmas út-
kereszteződéseknél vagy a lakóne-
gyedekben a boltok, templomok
bejáratánál koszos, hiányos öltö-
zékű gyerekek tartják a markukat az
arra járóknak. Sajnos azok, akik jó
szándékkal kiflit vagy gyümölcsöt
vesznek nekik, sok esetben tapasz-
talják, hogy az élelmet nem igazán
értékelik, netán el is dobják, nekik
pénz kell, ugyanis ezt várják el
tőlük a szülők.

A kampány során a városlakóktól
45 bejelentés érkezett, a legtöbben
a helyi rendőrségnek jelezték, hogy
a város valamely pontján kolduló
gyereket láttak. Ezek nyomán ki-
lenc családot azonosítottak, akiknek
a gyermekei az utcákon koldultak,
sokan már szerepeltek a gyermek-
védelmi igazgatóság nyilvántartásá-
ban. Voltak közöttük olyan
családok, amelyek a szociális ankét
elkészítését követően támogatásban

részesültek, de olyan négygyerekes
család is, amelyiktől elvették és ide-
iglenesen a védelmi rendszerben
helyezték el a gyermekeket. A hely-
színi szemlék során olyan kiskorú-
akat is találtak, akiknek a szülei
elhunytak vagy külföldön dolgoz-
nak, ezért őket átmenetileg roko-
noknál próbálják elhelyezni. Három
olyan gyerek is koldult Marosvásár-
helyen, akik más településről érkez-
tek a megyeközpontba, esetükben a
lakhelyük polgármesteri hivatalá-
nak segítségét kérték.

A kampány idején heti rendsze-
rességgel került sor találkozókra
azon intézmények képviselői kö-
zött, amelyek érintettek ebben az
ügyben, ugyanakkor a koldulás je-
lenségével kapcsolatos plakátok, tá-
jékoztató anyagok voltak láthatók a
város forgalmas helyein, a tömeg-
közlekedési járműveken, valamint a
hátrányos helyzetű közösségekben
szolgáló lelkészeken keresztül is
próbálták továbbítani a kampány
üzenetét.

Bár a kampány hivatalosan lezá-
rult, a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal szociális osztálya az
elkövetkező időszakban is szeretné
folytatni a kezdeményezést, figye-
lemmel kísérik a helyzet alakulását,
tanácsadást biztosítanak a nehéz
helyzetben levő gyerekeknek és
családoknak a koldulás visszaszorí-
tása érdekében, azért, hogy az utcán
tengődő gyerekek iskolába kerülje-
nek, és valamelyest jobb körülmé-
nyek között élhessenek.

Továbbá a városlakók segítségét
is kérik, hogy amennyiben kolduló-
kat látnak a város területén, hívják
a helyi rendőrség diszpécserszolgá-
latát a 0265-250-760-os, a gyer-

meksegélyvonalat a 0800 800 883-
as, illetve a Marosvásárhelyi Szoci-
ális Igazgatóságot a
0365-430-859-es telefonszámon.
Tizenhat gyermeket kellett kiemelni
a családjából

Mi történik a továbbiakban azok-
kal a kolduló gyerekekkel, akiket a
hatóságok az utcán találnak? – kér-
deztük Deak Elidától, a Maros Me-
gyei Szociális Ellátási és Gyermek-
védelmi Igazgatóság igazgatóhe-
lyettesétől.

Mint mondta, jelenleg 47 olyan
gyerek (37-en marosvásárhelyiek, a
többiek más településeken élnek)
szerepel a nyilvántartásukban, aki-
ket kolduláson értek, közülük 28
családi helyzetének az alakulását az
adott település önkormányzatának a
szociális osztálya kíséri figyelem-
mel, illetve különféle szolgáltatá-
sokban részesülnek. 16 gyereket ki
kellett emelni a családból, és a gyer-
mekvédelmi igazgatóság elhelyezte
őket a védelmi rendszerben. Három
gyerek családi helyzete kedvezően
alakult, miután részesültek az ön-
kormányzat által nyújtott szolgálta-
tásokban, ezért a hatóságok
lezártnak tekintik az ügyüket. 

Az eljárás kapcsán az igazgató-
helyettes rámutatott: ha kolduló
gyereket lát valaki, azt első lépés-
ben a helyi rendőrségnek kell jelen-
teni, ugyanis az 1991. évi 61-es
törvény értelmében a helyi rendőr-
ség felléphet ilyen helyzetben: azo-
nosítja a gyereket, annak a
családját, és bírságot szab ki a szü-
lőkre. Következő lépésben értesítik
a gyermekvédelmi igazgatóságot,
onnan pedig jelzik az adott telepü-
lés önkormányzatához tartozó szo-
ciális osztálynak, hogy a helyszínen

mérjék fel szociális ankéttal az
adott család helyzetét. Ezt követően
minden esetben készül egy úgyne-
vezett szolgáltatási terv, a törvény
által biztosított lehetőségek függvé-
nyében a helyi önkormányzat támo-
gatja a családot – szociális segély
vagy fűtéspótlék stb. –, illetve szol-
gáltatásokban részesül, hogy ne
kelljen elválasztani a gyereket a
családtól. A nappali központokban
elérhető szolgáltatások az egyik
legnagyobb segítséget jelentik a
gyerekek számára, sok polgármes-
teri hivatal működtet nappali köz-
pontokat, és ha nem, az adott
településen, együttműködve az egy-
házakkal vagy nemkormányzati
szervezetekkel, biztosítanak ilyen
szolgáltatásokat. Ezekben a köz-
pontokban a gyerek tanul, gondos-
kodnak róla, sok esetben az
étkeztetését is megoldják, tehát gya-
korlatilag csak aludni megy haza.
Sok központ a szülőknek is szervez
tanácsadást.

Ez a szolgáltatási terv egy időre
szól, a családok helyzetének függ-

vényében, pár hónapra, de akár egy
évre vagy ennél többre. Ha ez idő
alatt, amíg a polgármesteri hivatal
által megszabott szolgáltatásokban
részesül a család, a gyereket újra az
utcán találják, hogy koldul, akkor a
szülőkre nézve az már nem szabály-
sértésnek, hanem bűnténynek minő-
sül. Ekkor lép közbe a
gyermekvédelmi igazgatóság, a kis-
korút kiemelik a családból, és elhe-
lyezik a védelmi rendszerben –
fejtette ki Deak Elida. A nyilvántar-
tásban jelenleg szereplő, a család-
jukból kiemelt 16 gyerek 8–13 év
közötti, és többen közülük nem jár-
tak iskolába. Legtöbb esetben ren-
dezetlen körülmények között élő
családokról van szó, ahol a mély-
szegénység mellett az alkoholizmus
és az erőszak is mindennap előfor-
dulhat, a családból kiemelt gyere-
kek aránya is bizonyítja, hogy a
szülők a hatósági támogatás elle-
nére sem értik meg, hogy nem sza-
bad a gyereket pénzszerzési
eszköznek tekinteni, így újra meg
újra visszaküldik az utcára.
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A támogatás ellenére újra és újra utcára küldik a gyerekeket
Több kolduló kiskorút sikerült azonosítani

Menyhárt Borbála

A tanácsülésen elfogadták
Maros megye 2020–2025 kö-
zötti időszakra szóló hulla-
dékgazdálkodási tervét.
Ennek a stratégiai dokumen-
tumnak kulcsszerepe van a
hulladékgazdálkodás fejlesz-
tésében, célja a Maros me-
gyei integrált hulladék-
gazdálkodási rendszer
(SMIDS) működéséhez és fej-
lesztéséhez szükséges intéz-
kedések meghatározása. A
terv csak a települési hulla-
dékra határoz meg alternatí-
vákat, mivel csak ezek
kezelésére alkalmas létesít-
ményeket hoztak létre a
SMIDS projekt keretében.

Fejleszteni és bővíteni kell 
a lerakókat

– Mit tartalmaz ez a terv? – kér-
deztük Tóth Andreát, az Ecolect
Maros Közösségi Fejlesztési Társu-
lás ügyvezető igazgatóját.

– Miután elfogadták az országos
hulladékgazdálkodási tervet, a me-
gyék ehhez igazítva el kellett fogad-
ják a saját tervüket. Ebben
leszögezik, hogy a megyében milyen
irányt vesznek a fejlesztések és a be-
ruházások a hulladékgazdálkodás
terén. A Maros megyei tervben a me-
gyében található átrakóállomások
fejlesztése és bővítése, a maroske-
resztúri komposztáló-, válogató- és
átrakóállomás bővítése és moderni-
zálása, továbbá a kerelőszentpáli me-
chaniki-biológiai kezelőállomás

fejlesztése szerepel. A terv része az
alternatív erőforrás techológia lét-
rehozása a mechanikai-biológiai
kezelés után, valamint a kerelő-
szentpáli ökológiai lerakónál a 2-es
cella megépítése, hiszen az 1-es
cella megközelítőleg 60 százaléka
már telítődött – mondta Tóth And-
rea ügyvezető igazgató. 
Harmadjára írtak ki 
közbeszerzési eljárást

Az integrált hulladékgazdálko-
dási rendszernek Maros megye
egész területén 2018. december 31-
én kellett volna elkezdődnie, azon-
ban a 2-es övezetben, Marosvásár-
helyen és a környező településeken
még mindig nem oldódott meg a
szelektív hulladékgyűjtés. Pedig
ebben az övezetben él a megye la-
kosságának több mint egyharmada,
tehát a „hulladéktermelés” itt a leg-
nagyobb. 

Miután két alkalommal hirdettek
közbeszerzési eljárást, és a szolgál-
tató kiválasztása mind a kétszer meg-
hiúsult – mivel a pályázó cégek
műszaki ajánlata nem volt megfelelő
–, harmadjára is meghirdették az el-
járást. A kiírás május 15-én jelent
meg a közbeszerzési platformon, a
SICAP-on. A pályázatok benyújtásá-
nak határideje június 28-a, tehát jövő
hónap végére tudni fogjuk, hogy me-
lyek azok a köztisztasági cégek,
amelyek megpályázzák Marosvásár-
hely és a környező települések ilyen
irányú szolgáltatását. Utána követ-
kezik az elbírálás, amit megpróbál-
nak minél hamarabb elvégezni, hogy
a 2-es övezetre is szerződést köthes-
senek az új szolgáltatóval.

Csütörtökön ülésezett a Maros Megyei Tanács
Elfogadták 

a hulladékgazdálkodási tervet
Hosszas vita után döntött
a marosvásárhelyi tanács:
a Kistemplom mögötti, je-
lenleg Memorandum nevű
tér ezután Gecse Dániel
nevét viseli. 

Annak ellenére, hogy egyes
képviselők, úgymint Sarlea
Horea vagy Claudiu Maior, a
határozattervezet halasztását
kérték, illetve arra hivatkoztak,
hogy az ottlakóknak kellemet-
lenséget okoz a névváltoztatás,
tekintve, hogy bürokratikus a
személyi iratok módosítása, a
testület megvitatta a tervezetet.

Kiss Zoltán (PMP) „törté-
nelmi érzékenységre” hivatko-
zott, ugyanakkor amiatt
„aggódott”, hogy 500 személyt
„járatnak” majd öt iratcsomó-
val különféle intézményekhez,
hogy a lakcímet módosítsák, továbbá a polgármesteri
hivatal túlterhelt alkalmazottai még 500 iratcsomóval
kell foglalkozzanak. Berecki Sándor (RMDSZ) java-
solta képviselőtársainak, hogy Pál-Antal Sándor tör-
ténész és levéltáros A marosvásárhelyi utcák, közök
és terek története névtárából tájékozódjanak a szóban
forgó tér névváltoztatásairól az elmúlt száz év során,
hiszen látható, hogy ötször is nevet cserélt.

Az 1768-ban született Gecse Dániel 1798-ban
szerzett doktori diplomát, Marosvásárhelyen telepe-
dett le, és járványorvosként dolgozott. Alapítványt
hozott létre, segítséget nyújtva a rászorulóknak, elis-
mert, köztiszteletben álló orvosa volt a városnak, a
síremlékén levő felirat szerint az „Emberszereteti In-
tézet Alapítója”. A Kistemplom teret többször is át-
nevezték, a jelenlegi Memorandum név helyett a
csütörtöki tanácsülési döntés nyomán (az RMDSZ és
a POL tanácsosai szavazták meg) a Gecse Dániel

nevet viselheti. Azt a vádat pedig, hogy etnikai sza-
vazás történt volna, amint azt Claudiu Maior (PPR)
állította, Kelemen Márton ülésvezető határozottan el-
utasította.

A Memorandum elnevezést a 7. napirendi pont sze-
rint a továbbiakban egy utca fogja viselni, a jelenlegi
Fenyő utca Vulkán és Alexandru Papiu Ilarian utca
közötti szakaszát nevezték el így a képviselők. A csü-
törtöki döntés viszont tovább borzolja a kedélyeket,
Marius Paşcan volt PMP-s parlamenti képviselő a kö-
zösségi médiában „etnikai” kritériumok alapján ho-
zott döntést emleget a református egyház javára,
sérelmezve, hogy az ortodox és a görög katolikus
egyházak kéréseit mellőzi az önkormányzat, miköz-
ben például a római katolikus egyház is „ajándékba”
kapott egy területet (a Szent Kozma és Damján kato-
likus plébánia tulajdonba veheti a templom alatti te-
rületet – szerk. megj). 

Marosvásárhelyi tanácsülés 
Gecse Dánielről nevezték el 
a Kistemplom mögötti teret

Fotó: Nagy Tibor 

Mezey Sarolta

Antalfi Imola

Fotó: Nagy Tibor 



Miután tavaly a járvány miatt el-
maradt az esemény, a Maros Me-
gyei Múzeum több mint húsz
partnerintézményével idén rendha-
gyó, hibrid programmal készül a
múzeumi maratonra, ötvözik a kö-
zönség által látogatható több mint
húsz marosvásárhelyi helyszínt a
digitális kínálattal, amely révén az
érdeklődők a múzeum kulisszái
mögé pillanthatnak be. A digitális
tartalmak a múzeum hivatalos hon-
lapján lesznek elérhetőek június 12-
én 18 órától – közölte Ötvös
Koppány, a Maros Megyei Mú-
zeum igazgatója.

Mint mondta, állandó, ideiglenes

és online kiállításokkal, illetve kü-
lönböző bemutató műhelyekkel
várják a közönséget, akárcsak az
előző években, ezúttal is látogat-
ható lesz többek között a Kultúrpa-
lota, a Toldalagi-palota, a mikházi
Time Box pavilonok, valamint digi-
tális tartalmak segítségével villan-
tanak fel pár elemet a múzeumi
örökségből, amit kiegészít a mú-
zeum partnerei által szervezett, szí-
nes programsorozat. Az igazgató
rámutatott, idén a rendezvényeken,
kiállításokon díjmentesen vehetnek
részt a látogatók, a rendelkezésre
álló helyek függvényében. Ezúttal
is karkötővel történik a belépés,
amit a helyszíneken lehet igényelni.
Előfordulhat azonban, hogy egyes

partnerintézmények belépti díjat
kérnek az általuk szervezett ese-
ményre.
Digitális múzeum az új honlapon

A Maros Megyei Múzeum ren-
dezvényének erős üzenete van: az
Újra kapcsolunk! – mutatott rá 
Farkas Noémi PR-felelős, hiszen
egy nehéz év után, amely a kulturá-
lis intézményeket is megviselte, a
közönséghez, a partnereikhez kap-
csolnak vissza. Mint mondta, az idei
programot a Múzeumozz felelősen!
és a Digitális múzeum pillérekre épí-
tették, ez utóbbi jelentős előrelépést,
újdonságot jelent a múzeum történe-
tében, ugyanis digitális tartalmak
által nyer betekintést a közönség a
múzeum kulisszái mögé.

Farkas Noémi ismertette az in-
tézmény új honlapját, amelynek a
megálmodásakor az volt a szem-
pont, hogy felhasználóbarát és átlát-
ható legyen, azaz egy-két
kattintással megtalálható legyen a
látogató által keresett információ. A
nagyközönség számára az új honlap
június 7-étől lesz elérhető. A honlap
fő menüsora a múzeumi helyszínek
látogathatóságáról, a múzeumpeda-
gógiai foglalkozásokról, az intéz-
mény fontosabb eseményeiről
tájékoztat. A fő menüsorban a Mú-
zeumok Éjszakája címszóra kat-
tintva az esemény részletes
programját, arculati összetevőit, a
helyszíneket, illetve a partnerek
eseményeit találják meg az érdeklő-
dők.

A honlap indításától öt nap áll a
látogatók rendelkezésére, hogy ta-
nulmányozzák a részletes progra-
mot, illetve jelezzék részvételi
szándékukat a különböző tematikus
rendezvényekre, tárlatvezetésekre,
amelyek előzetes regisztrációhoz
kötöttek. A honlapon június 12-én
18 órától lesz elérhető a Digitális
múzeum tartalma. A virtuális láto-
gatók számára a múzeum külön-
böző osztályai kisfilmekkel, a
gyűjteményekben található tárgyi
örökség egy-egy kiemelt példányát
bemutató rövid beszámolóval je-
lentkeznek – részletezte.
Maros mentiek 
a Nagy Háború lövészárkaiban

A Múzeumok Éjszakája kereté-
ben június 11-én 17 órától megnyí-
lik a több mint három éve készülő,
Maros mentiek a Nagy Háború lö-
vészárkaiban című kiállítás a Tolda-
lagi-palotában – újságolta Sárándi
Tamás muzeológus, a kiállítás egyik
kurátora. Többéves kutatómunka és
tervezés előzte meg, és a Román
Kulturális Alaptól, a Románia 100

kulturális pályázatokból, valamint a
Maros Megyei Tanácstól kapott
anyagi támogatásnak köszönhetően
valósult meg. Az, hogy ilyen későn
sikerül megnyitni a nagyközönség
előtt, egyrészt az anyagiaknak, más-
részt a járványhelyzetnek tudható
be.

A kiállítás több nagy tematikus
egységből áll, az első rész a katonák
frontélményeit, a második a háború
civil lakosságra gyakorolt hatását,
míg az utolsó a hatalomváltás ese-
ményeit járja közül. Ezt egészíti ki
a különálló rész, ami a régészet és
az első világháborús lövészárkok
kapcsolatát taglalja a légi régészet
szempontjából. A kiállítás a mú-
zeum több részlegének (régészet,
történelem és néprajz) együttműkö-
désével született meg, így ebben a
tekintetben is újszerű.

Sárándi Tamás hozzátette, a jár-
ványhelyzetre való tekintettel a ki-
állítás hivatalos megnyitójára zárt
körben, a sajtó és meghívottak je-
lenlétében kerül sor, a nagyközön-
ség számára pedig először a
Múzeumok Éjszakáján, azaz június
12-én reggel 10 órától este 10 óráig
lesz látogatható. A nap folyamán a
kiállítás kurátorai többször is tema-
tikus tárlatvezetést tartanak, a ma-
gyar nyelvű ismertetőkre 13, 17 és
20 órától kerül sor. A tárlatlátoga-
táskor be kell tartani a biztonsági
előírásokat, ezért előzetes bejelent-
kezés szükséges, ugyanis a temati-
kus tárlatvezetéseken korlátozott
számú látogató vehet részt. Beje-
lentkezni június 7-től lehet a Maros
Megyei Múzeum honlapján, a Fog-
lalás címszóra kattintva. Amennyi-
ben nagy lesz az érdeklődés, a
tematikus tárlatvezetéseket órán-
ként tartják meg – tette hozzá a mu-
zeológus.

(Folytatás az 1. oldalról)
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Egyedülálló tehetséggondo-
zás, speciális tudás, össze-
tartó közösség és maradandó
élmények. Ezt kínálja a diá-
koknak a Mathias Corvinus
Collegium, azaz az MCC.
Ebben az évben Erdély hét vá-
rosában is kezdődik a jelent-
kezési időszak az ingyenes,
iskola mellett végezhető kép-
zésekre. A Fiatal Tehetségek
Programjára augusztus 30-ig
lehet jelentkezni, míg a Kö-
zépiskolás Programra június
13-ig. 

A képzésekről és az MCC-ről
Constantinovits Milánt, a Fiatal Te-
hetségek Program vezetőjét és 
Talpas Botondot, az MCC erdélyi
fiókjának igazgatóját kérdeztük.

– Mi is az MCC?

– Constantinovits Milán: A Mat-
hias Corvinus Collegium 1996-ban
jött létre, 25 éve foglalkozik tehet-
séggondozással. Elsődleges célja,
hogy látókörtágító és szemléletfor-
máló kurzusokkal a kiemelkedő ké-
pességű diákokat támogassa
határainkon innen és túl. Kezdetben
egyetemi programmal volt jelen,
aztán kiépült a középiskolai képzés,
a legfrissebb program a fiatal tehet-
ségeket célozza. Ez utóbbi hat éve
működik, kezdetben négy magyar-
országi városban volt jelen, 2021
őszén már 22 központban fog elin-
dulni az 5. osztályosoknak szóló
képzés. Ebből a 22 központból
pedig hét új erdélyi lesz.

– Milyen a képzés Magyarorszá-
gon és Erdélyben?

– Constantinovits Milán: A kép-
zés mindenütt hasonlóan működik,
hiszen ugyanazt szeretnénk nyújtani
minden diáknak. Például, ha egy

ötödikes Budapesten csatlakozik a
programhoz, ugyanazokban az él-
ményprogramokban vehet részt,
mint Marosvásárhelyen vagy Csík-
szeredában. Bár az oktatók szemé-
lye különbözik, a képzési tematika,
a módszerek, az oktatási környezet
és a célok hasonlóak, és ezáltal tud-
juk elérni, hogy a Kárpát-medence
bármelyik pontján a gyermekek
ugyanahhoz a tudáshoz, ugyanah-
hoz a színvonalhoz jussanak hozzá. 

– Hol lesznek elérhetőek Erdély-
ben a programok?

– Talpas Botond: Az MCC egye-
temi programjai eddig is elérhetők
voltak Kolozsváron, a Középiskolás
Program csapata is ott székelt. A ta-

valyi évtől Sepsiszentgyörgyön el-
indult a FIT (Fiatal Tehetségek)
Program is. Idén ehhez hozzáadódik
Arad, Nagyvárad, Szatmárnémeti,
Marosvásárhely és Csíkszereda.

– Mit takar a Fiatal Tehetségek
Programja és a Középiskolás Prog-
ram?

– Constantinovits Milán: Első-
sorban látókörtágító, gazdagító kép-
zés, amely a tudományterületek
svédasztalát mutatja meg a diákok-
nak. Olyan területekre kalauzoljuk
el őket, amelyek a mindennapi élet-
ben hasznosak, ugyanakkor a köz-
oktatásban nem jelennek meg, vagy
nem kellő hangsúllyal vannak jelen.
Például az egészségügyi tudatosság,
a pénzügyi tudatosság, de kritikus
médiafogyasztással, drónozással és
robotikával is foglalkoznak a gyer-
mekek. A Középiskolás Program
ezen túlmenően olyan programokat
kínál, amelyek a pályaválasztást, il-

letve a későbbi karrierutakat is be-
folyásolhatják: joggal, pszicho- ló-
giával, közgazdaságtannal,
nemzetközi kapcsolatokkal vagy az
íráskészség fejlesztésével. A Kö-
zépiskolás Programban a diákok
maguk választhatják meg, hogy mi-
lyen kurzusokban szeretnének el-
mélyedni, milyen területeken
szeretnék képezni magukat. 

– Mely a fő célközönség?
– Talpas Botond: 2020 szeptem-

berétől a FIT Programba a jelenleg
negyedikes diákok jelentkezését
várjuk, augusztus 30-ig a
fit.mcc.hu-n tudnak ők, illetve a
szüleik jelentkezni. Ott lehet kitöl-
teni egy olyan formanyomtatványt,

amelynek alapján bekerülnek a fel-
vételi eljárásba. Ezenkívül kollégá-
ink segítenek a szülőknek és
tanítóknak a beiratkozásban, illetve
több szülői értekezleten is részt fog-
nak venni az MCC-s munkatársak.
A honlapon fel vannak tüntetve az
elérhetőségek, bátran lehet keresni
a kollégákat, illetve a tanítónőknek
a tanfelügyelőségek és önkormány-
zatok által eljuttatjuk az informáci-
ókat, hogy ők is tudják tájékoztatni
a szülőket erről a kezdeményezés-
ről. Jelen pillanatban Marosvásár-
helyen, Csíkszeredában és
Sepsiszentgyörgyön egy 25 fős cso-
porttal indul egy ötödikes osztály,
és így felmenő ágakban minden
évben fog csatlakozni egy újabb 25
fős csapat az illető oktatási közpon-
tokhoz.

– Milyen újdonságok várhatók az
MCC-ben Magyarországon és Er-
délyben?

– Constantinovits Milán: Ma-
gyarországon a nagy fejlesztésünk
jelenleg, hogy különböző városok-
ban az egyetemi programunk is el
fog indulni. Eddig ez csak Budapes-
ten működött, illetve a határokon
túl Kolozsváron. Most öt új egye-
temi város kapcsolódik be: Szeged,
Pécs, Győr, Debrecen és Miskolc.
Fontos tudni, hogy minden város-
ban rátermett régióvezetők várják a
szülők jelentkezését, hogy az ötödi-
kes gyermekekkel elindulhasson a
program. A munkatársaink, akik ve-
zetni fogják a FIT Program képzé-
seit: Marosvásárhelyen Nagy
Blanka Beáta, Csíkszeredában
Mihók Helga és Sepsiszentgyör-
gyön Baróthi Johanna várja a szü-
lőket, diákokat.

– Talpas Botond: Erdélyben
2013 óta van jelen az MCC, és ami
nagy újítás, hogy egy teljes körű
csapat által lesz jelen a térségben,
kolozsvári központtal. Minden na-
gyobb városban kiépíti azt a helyi
csapatot, azt az oktatási helyszínt,
amivel különböző oktatási szinte-
ken mindenki számára elérhető lesz
az MCC. Egészen eddig Kolozsvárt
működött az egyetemi program, ott
az egyetemistáknak most egy kol-
légium is a rendelkezésükre fog
állni. Újdonság, hogy minden na-
gyobb erdélyi magyar városban ki-
épül egy olyan oktatási központ,
amely a helyi város szövetségének
is része szeretne lenni, lesznek
olyan helyi munkatársak, akik ki-
egészítik a munkát. Mindez nem-
csak a FIT-ről fog szólni, hanem azt
szeretnénk, hogy ezek az oktatási
központok mind a szülők, mind a
pedagógusok, mind pedig a helyi
magyar közösség mindennapi élet-
ében részt vegyenek. Továbbá,
amennyiben vannak helyi igények
és kezdeményezések, az MCC
ebben partner tud lenni, akár tér-
ként, akár tudással, kapcsolati tőké-
vel járul hozzá a helyi közösség
fejlődéséhez.

MCC Erdély
A fiatalok fejlődéséért

Nagy-Bodó Szilárd

Rendhagyó programmal készülnek 
a Múzeumok Éjszakájára

Constantinovits Milán, a Fiatal Tehetség Program vezetője, Nagy Blanka Beáta, marosvásár-
helyi FIT Program-vezető és Talpas Botond, az MCC erdélyi fiókjának igazgatója

Fotó: Menyhárt Borbála



Lisztes László énekművész
(bariton) a Magyar Állami
Népi Együttes tagjaként a
második „aranykorszaknak”
volt résztvevője és tanúja.
1972-ben lépett be az együt-
tesbe, ahol 1985-ig, a kórus
megszűnéséig énekelt.

1972. szeptember 1-jén vettek fel
a Magyar Állami Népi Együttes kó-
rusába. Első találkozásom a társu-
lattal nagyban befolyásolta későbbi
választásomat. 1957-ben Szegeden
laktunk, s az augusztus 20-ai „alkot-
mánynapi” népünnepélyen, a Vá-
rosháza előtti téren – a Kállai
kettőssel – léptek fel. Öt és fél éve-
sen bámultam a förgeteget, a bemu-
tató lenyűgözött. Csak egy későbbi
katartikus élményemmel tudom
összevetni, amikor 1961-ben Bar-
tók A kékszakállú herceg vára című
operáját láttam a nagy hírű szegedi
opera szólistáival. Az együttes fel-
lépéseit, a Jeles napokat, a Hétszín-
virágot, a Muzsikáló tájakat később
a Szegedi Szabadtéri Játékokon kí-
sértem figyelemmel, s nem felejtem
el, amikor egy néptánctalálkozón
Rábai Miklós mögött ültem, akit
mindenki rajongva tisztelt és szere-
tett. Egykor a művészt egy ország
hordta a tenyerén, ma már jószeré-
vel azt sem tudják, ki volt. 

Bekerülésem az együttesbe két
szón múlott: „Miért ne?” 1972 ta-
vaszán édesanyám elém tett egy új-
sághirdetést, ami szerint a Magyar
Állami Népi Együttes énekkara fel-
vételt hirdetett, s megkérdezte,
„Nem akarod, fiam, megpróbálni?”
Ekkorra már elvégeztem a konzer-
vatóriumot, kerestem a helyemet a
világban, s így született a lakonikus
válasz.

A „Szegény vagyok, szegénynek
születtem” kezdetű – a Háry János-
ból is ismert, Kodály-gyűjtésű –
népdallal mutatkoztam be, a felvé-
teli bizottságban Pászti Miklós,
Hegyi Imre és Rupnik Zsuzsanna
asszisztens ült. Valami azt súgta,
hogy sikerült. Nagyon hamar a
mélyvízbe dobtak, a kezdés harma-
dik napján a Mátyás-templomban,
Haydn A teremtés című oratóriumá-
ban debütáltam. Az együttest, s a
magyar tűzoltóság égisze alatt mű-
ködő, korhű hangszerekkel fellépő
zenekart Mossóczy Vilmos vezé-
nyelte, és a Magyar Rádió is közve-
títette az előadást. Ez a koncert
nemcsak számomra jelentett sokat,
hűen tükrözte az énekkar igényes
repertoárját és szerteágazó műkö-
dési területét is.

A kórus túl volt már egy nagy fi-
atalításon. A korábbi hatvan-hat-
vanöt fővel szemben negyvennyolc
fővel dolgoztak. Sajnálattal jegy-
zem meg, hogy ereje teljében lévő,
idősebb kollégáktól vettek búcsút,

sokan az Operaházban, az Operett-
színházban és a Rádiókórusban
folytatták pályájukat. Számos neves
szólista került ki az együttes kóru-
sából, mint: Laky Kriszta, Misura
Zsuzsa, Pelle Erzsébet, B. Nagy
János, Róka István és Hormai Hor-
váth József. Vezetőnk, Pászti 
Miklós három szakon – egyházkar-
nagyképző, zeneszerzés és gimná-
ziumi ének-zene tanári szakon –
végzett 1950-ben a Zeneakadémián.
Ténylegesen diplomát csak az utób-
biból kapott, mivel az egyházkar-
nagyképző szakot akkor szüntették
meg, a zeneszerzésből pedig az
addig színjeles hallgató megbukott.
Új tanárának, Szabó Ferencnek, a
rendszer őszinte hívének, a Monte-
verdi stílusában komponált tizenkét
szólamú a cappella egyházi darabja
elvi okokból nem tetszett. Később
Pászti – Liszt Ferenchez hasonlóan
– igazi úriemberként, sérelmeit 
félretéve, gyakran adta elő Szabó si-
kerdarabját, a Föltámadott a ten-
gert. 

Bizonyított zeneszerzőként is,
Arezzóban zeneszerzői nagydíjat
nyert a Janus Pannonius verseire írt
Precatio pro Pace (Könyörgés a bé-
kéért) című művével. Ennek is kö-
szönhette felvételét az együtteshez,
először 1950-ben. A munkamegosz-
tásban Csenki Imre volt a zenei ve-
zető, Gulyás László a zenekarral,
Baross Gábor az énekkarral és ze-
nekarral foglalkozott, Pászti pedig
szolfézs-korrepetitori feladatokat
kapott. Viszont gyakran kellett kar-
mesterként beugrania Csenki Imre
helyett. A megalakulás évében, Prá-
gában a teljes zenei együttest vezé-
nyelte a 23 éves karnagy, nagy
sikerrel. Csenkit az új kolléga ered-
ményei féltékennyé tették: bizony
két dudás nem fért meg egy csárdá-
ban, így 1954-ben megváltak Pász-
titól.

1964-ben került ismét az együt-
teshez, s nyolc évre rá már én is dol-
gozhattam vele. A műsoraink
gerincét az együttes jellegzetes
művei, mint a leghíresebb Ecseri
lakodalmas, valamint a Muzsikáló
tájak, Tiszán innen, Dunán túl, Ma-
gyar századok, Utak, Táncra, mu-
zsikára és a Hétszínvirág alkották.
Kodály majdnem összes vegyes
kari darabját énekeltük. Bartók
művei közül gyakran elhangzott a
Négy szlovák népdal vagy a Ma-
gyar népdalok – vegyes karra. 

Pászti elévülhetetlen érdeme,
hogy lényegesen bővítette a meg-
örökölt repertoárt. Ennek praktikus
oka is volt, hiszen mindenki eleve
jól megtanulta és kívülről tudta a
darabokat, amelyeket egy-két pró-
bával kiválóan előadhattunk akár-
mikor. Így rengeteg szabadidőnk
maradt, amit részben új művek ta-
nulásával töltöttünk. Ezek közé so-
rolhatom Sztravinszkij Menyeg-

zőjét, Händel Messiását, Mozart Re-
quiemjét és Bach János-passióját,
de még folytathatnám. A kitűnő kar-
nagy-pedagógus, Sztojanovits Ad-
rienne szervezésében akkor élték
fénykorukat a Zeneakadémia ifjú-
sági előadásai Lukin László, Forrai
Miklós és Varga Károly szakavatott
közreműködésével. Minket is gyak-
ran meghívtak, s igényes darabok-
kal léptünk fel. Emellett számos
rádió- és lemezfelvételt készítettek
velünk, s a korunk zenéje sorozat-
ból is részt vállaltunk. 

Pászti mellett más kiváló diri-
genssel is dolgozhattunk. Az együt-
tes krónikái többnyire Daróci
Bárdos Tamás nevét emelik ki. A
rendkívül népszerű és tehetséges
zeneszerző a népzene bűvöletében
élt, és sok művet írt az együttesnek
is. 1976-ban Az Értől az óceánig
című Ady-esthez is ő szerezte a
zenét. Lantos Rezsőről, akivel ba-
ráti viszonyt ápolhattam, már keve-
set beszélnek. Pedig a
kórusmozgalom meghatározó sze-
mélyisége volt, s 1957-től két évti-
zeden át dolgozott az együttesnél.
Ezzel párhuzamosan – feleségével,
Lantos Edittel – a KISZ Központi
Művészegyüttes Központi Énekka-
rát is vezette. Nálunk elsősorban a
zenekarral foglalkozott, de az ének-
kart is gyakran vezényelte. Nagyon
szerette mindenki, ezt különleges
zeneformáló képességének köszön-
hette. Fiatalon hunyt el, 1977-ben.
Bíró Attila Lantos halála után került
hozzánk. A Fővárosi Operettszínház
fénykorában – igen fiatalon, korre-
petitorként, majd karmesterként –
dolgozott az intézményben, zene-
szerzői tevékenysége is jelentős
volt. Nagy formátumú, rendkívül
vidám embernek ismertük meg, a
magyarországi és külföldi turnékra
is elkísért minket. 

Külföldi útjaink során az adott
ország zenekultúrájából vett művel
is készültünk. Görögországba pél-
dául a „haszapikot”, énekelt táncot

tűztük műsorra. Megjegyzem, a
darab kísértetiesen hasonlított Mo-
zart „nagy” g-moll szimfóniájának
bevezető dallamára. Párizsban Yves
Montand egyik híres sanzonjának
feldolgozását adtuk elő cigányzene-
kari kísérettel. Gyakran kaptam
szólófeladatokat is, többek között
Balázs Árpád egyik művének szó-
lójával bíztak meg, s az 1973-as
csehszlovák turnén egy helyi darab-
ban is számítottak rám. Precízen
megtanultam a szöveget, de azóta
sem tudom eldönteni, hogy csehül,
szlovákul vagy morvául énekeltem.
Meglehet, a közönség sem. A kül-
földi turnék sokszor elég fárasztóak
voltak. Erre jó példa, amikor 1974-
ben hat hetet töltöttünk Párizsban, s
néhány napra elmentünk az óceán-
parti Vannes-ba és Nantes-ba. Imp-
resszáriónk – neve maradjon
homályban – mérhetetlenül spóro-
lós volt. Buszainknak nem finanszí-
rozta az autópályadíjat: nagy
forgalomban a mellékutakon, ti-
zenöt óra alatt tettük meg az ötszáz
kilométeres távot. Természetesen
félórás késéssel zuhantunk be a
színházterembe, ahol még az ülések
között, a földön is ültek. Fergeteges
sikert arattunk, majd pihenőre tér-

tünk volna, mikor is a szervezők je-
lezték, hogy reggel négykor
indulunk vissza, mivel a férfikar a
fővárosi Palais des Congrès-ban lép
fel egy jótékonysági koncerten.
Talán az út végét már autópályán te-
hettük meg, mert ugyanazon az
esten Gilbert Bécaud, Juliette Greco
és a fiatal Richard Clayderman sze-
repeltek, s kínos lett volna a lema-
radásunk. Halálosan fáradtak
voltunk, de ebből a közönség sem-
mit nem vett észre.

Az együttesben úgy éreztük ma-
gunkat, mint egy családban. Amikor

valaki bekerült a „csapatba”, egy
idősebb kolléga körbevezette, és
mindenkinek bemutatta. Két hete
voltam még csak tagja az együttes-
nek, amikor egy szünetben Rábai
Micu bácsi utánam szólt: „Lacikám,
próba után gyere be hozzám, hadd
ismerjelek meg!” Én pedig majd el-
ájultam… A szabadságról visszaté-
rőt mindenki, táncosok és énekesek
örömmel fogadták, a zenészek tá-
volságtartóbbnak mutatkoztak.
Pászti nemcsak kiváló zenész volt,
de jó pedagógusként közösséget is
formált. Karnagyként mindig vilá-
gos volt művészi szándéka, kezével
mesélve pontosan jelezte, s tekinte-
tével adott nyomatékot. Fegyelmet
tartott, amikor kellett, szigorral,
amikor kellett, humorral. Elve volt,
hogy belülről hozza ki az adott mű
tartalmát: küllemünkben is azono-
suljunk feladatunkkal. Igen, számos
hangverseny ellentmondása, amikor
énekesek fakó arccal énekelnek a
legnagyobb örömről. Ez nonszensz,
ha az ember nem érzi a kottában le-
írtakat, a szerző szándékát, az
magát is és a közönséget is be-
csapja.

Pászti Miklós az utolsó időszak-
ban megtisztelt barátságával, s
megkért, hogy síremlékét a Farkas-
réti temetőben, a kettős kopjafát én
faragjam, s e kérését az 1989-ben
bekövetkezett halálakor felesége és
lánya is megerősítette. 

Az együttes felett a sötét felhők
már – Rábai Miklós halálával –
1974-ben gyülekeztek, helyét töb-
ben próbálták betölteni, de a nagy
előd művészeti vezetési szintjét
nem tudták elérni. A „második
aranykor”, ha botladozva is, 1985-
ig tartott, s amikor az új szelek fúj-
dogáltak, világossá vált, hogy az
akkori együttesvezető, Tímár Sán-
dor koncepciójába már nem illünk
bele. Ekkor számunkra mentsvárul
szolgált, hogy Pászti megalakította
1985-ben a Magyar Állami Ének-
kart (mai nevén Nemzeti Énekkart),
így negyvenketten alapító tagok let-
tünk az új kórusban. A létrehozásá-
nál egy kikötés volt, hogy a
tagoknak szükség szerint vissza kell
járni az együttesbe. Az 1987-es
amerikai turné volt az utolsó együtt-
működésünk, később másokkal töl-
tötték be a szerepünket, ezt azóta is
fájlalom. Új posztomon nagyon
szép feladatok vártak ránk, 1986-
ban, már a kezdetén Doráti Antal
dirigálásával vittük sikerre Beetho-
ven remekművét, a Missa solem-
nist. Negyvenöt évi szakmai múlttal
a hátam mögött, fantasztikus sike-
rekkel, élményekkel gazdagon; ma
is azt érzem, hogy az első tizenöt
évben voltam „otthon”.

Pászti síremléke

Énekkar
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Sorsom két szón múlott…
Portré Lisztes Lászlóról

Dr. Csermák Zoltán

Lisztes–Taktakishvili-est (Zeneakadémia)



Gazdag Dániel lett a legjobb já-
tékos a magyar labdarúgó NB I
2020/2021-es idényében, amelyben
az ő egyik gólját választották a szur-
kolók a legszebbnek. A Budapest
Honvédtól távozó Gazdag a gólki-
rályt, a paksi Hahn Jánost, valamint
a Ferencváros albán válogatott szél-
sőjét, Myrto Uzunit előzte meg a
legjobb játékosok rangsorában.

A futballista elmondta: nagyon
fontos számára az Év Játékosa díj,
amelyre azért lehet különösen
büszke, mert a szakma, a társai és
az edzők szavazatai alapján bizo-
nyult a legjobbnak. „Felemás sze-
zon van mögöttem. Egyénileg az
eddigi legjobb volt számomra a
mostani idény, de közben a csapa-
tomnak nem úgy sikerült, ahogy el-
terveztük. Érzékeltem, hogy a
szezonban szüksége van az együtte-
semnek egy olyan játékosra, aki a
hátára veszi a brigádot, és örülök,
hogy ez nekem többször is sikerült”
– nyilatkozta.

Hozzátette: elsősorban mentáli-
san fejlődött sokat a szezonban.
„Magabiztosabb lettem, az egyéni
teljesítményemet függetleníteni
tudtam a csapat eredményeitől. A
góljaim sokat segítettek, hogy na-
gyobb legyen az önbizalmam, és a
válogatottban is szerezhettem ta-
pasztalatokat” – mondta.

A legszebb gólnak járó különdíjat
Gazdag a DVTK ellen lőtt találatá-
val érdemelte ki. A szeptember kö-
zepén idegenben 4-2-re megnyert
bajnoki találkozón Gazdag duplá-
zott, a 41. percben szerzett első, át-
emelős gólja pedig kimondottan
látványosra sikerült.

A góloknál a végső versenyben a
hónapok legszebb találatai vehettek
részt. A műsorban elhangzott: a ki-
lenc gólra az interneten több mint
tízezer szavazat érkezett a 
szurkolóktól, és a győztes Gaz-
dag-gól a szavazatok több mint 35

százalékát kapta. A válogatott bő
Európa-bajnoki keretében számí-
tásba vett futballista a szezon
végén elhagyta a kispestieket, és
az észak-amerikai ligában (MLS)
szereplő Philadelphia Unionhoz
szerződött.

A RangAdó-díjátadón hét férfi
kategóriában hirdetett győztest a
magyar szövetség (MLSZ): az év
játékosa, az év felfedezettje, gólki-
rály, az NB I legjobb edzője, a leg-
jobb játékvezető, a legszebb gól és
Fair Play-díj. Három kategória (az
év játékosa, felfedezettje és edzője)
végeredménye a klubok szavazatai
alapján dőlt el, minden csapat részé-
ről a csapatkapitány, a vezetőedző,
valamint a legidősebb és a legfiata-
labb labdarúgó szavazott az általa
legjobbnak tartott 3-3 személyre ka-

tegóriánként. A Ferencvárossal so-
rozatban harmadszor bajnoki címet
nyert Szerhij Rebrov lett az Év Ed-
zője, az élvonal legjobb játékveze-
tőjének járó elismerést Bogár Gergő
vehette át, míg az NB I felfedezettje
Schön Szabolcs az MTK-ból. A Fe-
rencváros kapta a Fair Play-díjat,
míg a gólkirálynak járó elismerést a
magyar válogatott bő Európa-baj-
noki keretébe is meghívott paksi
Hahn János vehette át, aki 22 talá-
lattal lett a pontvadászat legeredmé-
nyesebbje.

2021.május31.,hétfő __________________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG7

1187.

Megnyerte a labdarúgó 1. liga
felsőházi rájátszásának utolsó mér-
kőzését a Sepsi OSK a Botosáni FC
ellen. A találkozóra azonban rá-
nyomta a bélyegét a tét nélküliség,
illetve a felek különböző hozzáál-
lása.

A vendégek számára lett volna
minimális tétje a találkozónak, hi-
szen győzelemmel az 5. helyen vé-
gezhettek volna a hatodik helyett,
ez azonban nem volt eléggé moti-
váló a számukra. Ugyanakkor a
Sepsi OSK ezt e meccset az idény
legfontosabb találkozója előkészí-
téseként fogta fel, amikor már az
európai kupaszereplés jogának a
kivívása a tét. Ezzel magyarázható,
hogy néhány fontos alapember
még a kispadra sem ült le, illetve a
négy csere a szünetben (beavatott-
aknak: à la FCSB), amit ép eszű
edző soha nem húzna meg valódi
tétmeccsen.

Erősen tartalékosan kezdte a
meccset a Sepsi OSK, főleg a kö-
zéppályán hiányzott nagyon
Vașvari és Păun, így az első 45
percben szokatlan módon Botosán
birtokolta többet a labdát. A veszé-
lyesebb azonban így az OSK volt.
A 10. percben Petrila kevéssel fölé
lőtt, a 22. percben Dumiter öt mé-
terről, tökéletes beadásból, senki
által sem zavartatva, egyenesen Pap
ölébe fejelt, míg a 28. percben Eder
éles lövését Pap a keresztlécre men-
tette. Botosán legnagyobb lehetősé-

geit Patache és Ongenda hagyták ki.
Előbbi a 21. percben szögből rá-
lőtte, ám Fernandez résen volt, míg
utóbbi a 44. percben öt méterről ve-
tődve fölé fejelt. Igaz, előtte a part-
jelző elnézte, hogy a labdát beívelő
Tîrcoveanu lesről indult.

A négy csere a szünetben meg-
változtatta a játékot, és a második
félidőben gyakorlatilag Pap kapuja
elé költözött a játék. Már a 47. perc-
ben Dumitrescu lapos beadását csak
üggyel-bajjal kaparta le Dumiter lá-
báról a vendégkapus, majd Agano-
vić labdája szállt fölé. Aztán két
kihagyhatatlannak tűnő lehetőség is
kimaradt. Előbb Dumiter pocsékolt
el egy indítást, amelynek köszönhe-
tően egyedül maradt Pappal szem-

ben, de kapásból akarta átemelni a
kapuson, noha volt ideje és helye
lekezelni a játékszert. Aztán Go-
lofca futott el egyedül, miután Mo-
escu elcsúszott, de nemcsak Pap,
hanem a kapu mellett is elszállt a
lövése. A 60. percben Grozavu
megelégelte Dumiter sorozatos hi-
báit, és beküldte a pótselejtezőre pi-
hentetett Šafrankót, aki végül a 90.
percben megszerezte a találkozó
egyetlen gólját: Achahbar egy sza-
badrúgásból ívelt be a tizenhatos
jobb oldaláról, a szlovák csatár
pedig fejjel a hosszúba tolta a labdát
(1-0).

Botosán is összehozott a végére
két helyzetet. Közvetlenül a gól
előtt Papa találta el gyengén a lab-

dát nyolc méterről, míg a 90+2.
percben Camara a hálóba küldte
Fernandez alatt, ám előtte néhány
centis lesre futott, így a gólt nem
adta meg a játékvezető.

A Sepsi OSK lapzárta után ját-
szotta az idény legfontosabb mér-

kőzését a Konstancai Viitorul ellen,
amelyen a Konferencia-ligában
való részvétel joga volt a tét. A
sorok megírásakor még nem tudtuk,
mi történik a találkozón, de lefo-
gadtuk volna, hogy egészen más
Sepsi OSK-t láthatunk.

Másfél óra unalom végén egy gól

Szerkeszti:FarczádiAttila

Gazdag Dániel az idény játékosa Magyarországon, övé a legszebb gól is

MarcoRossisegítőjeazMTKkispadján
Giovanni Costantino veszi át azMTK Budapest vezetőedzői

posztját.A37évesolaszszakemberrelkettőpluszegyévreszóló
szerződéstkötöttazegyüttes,amelynélatréneramagyarnemzeti
csapatEurópa-bajnokiszereplésétkövetőenkezdimegamunkát.
Costantinoazelmúltévekbenpályaedzőkéntésvideóelemzőkéntis
segítetteMarcoRossimunkáját,ígyszerepevoltamagyarváloga-
tottEurópa-bajnokságrajutásábanésNemzetekLigája-csoport-
győzelmében, valamint azt megelőzően a Budapest Honvéd
bravúrosbajnokiaranyérmében,illetveaDACDunaszerdahely25
évutánkiharcoltnemzetközikupaszereplésénekelérésébenis.
AzolaszedzőanémetMichaelBoristváltjaaposzton,akiközös

megegyezésseltávozott,miutánaklubvezetőségeaszezontérté-
kelvearraakövetkeztetésrejutott,hogy„acsapatnakújimpulzu-
sokravanszükségeafolytatásban”.

PortugálvezetőedzőaKisvárdánál
AportugálJoaoJaneiroleszakövetkezőidénybenalabdarúgó

NBI-benszereplőKisvárdaMasterGoodvezetőedzője.A39éves
trénera2018/2019-esszezonbanSzegedenvoltedző,ígynemisme-
retlenszámáraamagyarbajnokság.Janeirokorábbanhazájában
többklubnálmásodedzőkéntésjátékosmegfigyelőkéntisdolgozott,
deazEgyesültÁllamokbanisvállaltmunkát.AKisvárdaMaster
Goodsportigazgatója,RévészAttilaszerint„másútratérünk,ame-
lyentöbbszerepjutazakadémistáinknak,ésegyértelművéváltszá-
munkra,hogytudnekünksegíteni”.

Afelsőházvégeredménye
1.CFR1907 10 7 1 2 15-5 54
2.FCSB 10 3 3 4 13-14 45
3.CSUCraiova 10 3 3 4 9-11 41
4.SepsiOSK 10 5 2 3 11-8 40
5.Clinceni 10 3 2 5 10-15 33
6.Botosán 10 3 1 6 13-18 31

AzNBIvégeredménye
1.Ferencváros 33 23 9 1 69-22 78
2.PuskásAFC 33 18 4 11 52-42 58
3.FehérvárFC 33 16 8 9 68-38 56
4.Paks 33 14 8 11 76-64 50
5.Kisvárda 33 12 10 11 30-36 46
6.Újpest 33 12 6 15 46-67 42
7.MTK 33 11 9 13 44-49 42
8.Mezőkövesd 33 11 9 13 40-46 42
9.ZTE 33 10 7 16 58-58 37
10.Honvéd 33 9 10 14 46-48 37
11.Diósgyőr 33 9 6 18 34-53 33
12.Budafok 33 7 6 20 34-74 27

Bálint Zsombor

Fotó: A Sepsi OSK közösségi oldala

Fotó: A Budapest Honvéd honlapja

Eredményjelző
Labdarúgó1.liga,rájátszás:

*felsőház,10.(utolsó)forduló:KolozsváriCFR1907–Bukaresti
FCSB2-0,CSUCraiova–AcademicaClinceni0-0,Sepsiszentgyör-
gyiSepsiOSK–BotosániFC1-0.
* alsóház,pótselejtezőaz európaikupa-részvételért:Chindia

Tîrgoviște–KonstancaiViitorul2-3.
*osztályozóabennmaradásért/feljutásért (elsőmérkőzések):

DaciaMioveni–NagyszebeniHermannstadt0-0,Dunărea2005
Călărași–FCVoluntari1-2.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, felsőházi rájátszás, 10. forduló: Sepsiszentgyör-

gyi Sepsi OSK – Botosáni FC 1-0 (0-0)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, zárt kapus. Vezette: Iulian

Dima (Bukarest) – IonelDumitra (Gherghița),AdrianVornicu
(Jászvásár).Tartalék:IonuțCoza(Cernica).Ellenőr:MarianSalo-
mir(Kolozsvár).
Gólszerző:Šafranko(90.).
Sárgalap:Fofana(32.),Mitrea(53.),Ňinaj(64.),illetvePatache

(37.),Papa(45.),Țigănașu(89.),Florescu(90+1.).
Sepsi OSK: Fernandez–Dimitrov,Ňinaj,Mitrea,Dumitrescu,

Eder,Fofana(46.Păun),TamásNándor(46.Aganović),Petrila(46.
Golofca),FülöpLoránd(46.Achahbar),Dumiter(60.Šafranko).

FC Botoșani: Pap–Braun,Racovițan (46.Moescu),Meleke,
Țigănașu,Papa,Florescu,Ongenda,Patache(46.Fili),Croitoru(18.
M.Roman,76.Camara),Tîrcoveanu(76.Askovszki).



A Chelsea 1-0-s győ-
zelmet aratott a Manches-
ter City felett szombaton a
labdarúgó Bajnokok Li-
gája portói döntőjében,
így másodszor diadalmas-
kodott a legrangosabb eu-
rópai kupasorozatban. A
londoniak sikerével Lőw
Zsolt is BL-győztesnek
vallhatja magát másoded-
zőként.

A Chelsea győztes talá-
latát a német Kai Havertz
szerezte egy gyönyörű és
gyors kontra végén a 42.
percben.

A csapatok kifejezetten
jól ismerik egymást,
ugyanis az idényben már
negyedszer találkoztak egymással,
ennek megfelelően nem is óvatos-
kodtak az elején, azonnal egymás-
nak estek. 

Az első lehetőség egy hosszú in-
dítás után a Manchester City előtt
adódott Sterling révén, a gólhoz vi-
szont a Chelsea állt közelebb, mivel
az első negyedórában Timo Werner

háromszor is ígéretes helyzetből
próbálkozhatott, ám először nem ta-
lálta el a labdát, másodjára Ederson
védett, harmadjára pedig az oldal-
hálóba lőtt. 

A játék ezt követően is kifejezet-
ten lüktető maradt, azonban helyzet
már kevesebb adódott, inkább csak
ígéretes akciókat vezettek az együt-

tesek, befejezésig viszont nem ju-
tottak. A Chelsea-t érzékeny veszte-
ség érte Thiago Silva sérülésével,
de mégis örömmel vonulhatott a
szünetre, mert egy nagyszerűen vé-
gigvitt gyors kontra végén Havertz
előnyhöz juttatta a londoni gárdát:
Mount saját térfeléről ugratta ki a
német játékost, aki eltolta a labdát

Ederson mellett, majd az üres ka-
puba gurított (1-0).

A folytatásban a hátrányban lévő
Manchester City irányította a játé-
kot, de ez csak labdabirtoklási fö-
lényben nyilvánult meg,
helyzetekben nem, mivel a londo-
niak szervezetten futballoztak, így
minden támadást hatástalanítottak.
Ráadásul az angol bajnok is elvesz-
tette sérülés miatt az egyik kulcsjá-
tékosát, méghozzá a játékot
szervező Kevin De Bruynét. A
Chelsea már nem erőltette a táma-
dásokat, inkább a labdát próbálta
többet birtokolni. Az utolsó húsz
percre fokozódott a nyomás a lon-

doniak kapuján, ugyanakkor egy
gyors ellentámadás végén a csere-
ként beállt Pulisic eldönthette volna
az összecsapást. A hajrában is hiába
szorította be a Chelsea-t a Manches-
ter City, egyszerűen nem talált rést
az ellenfél védelmén. A londoniak
ráadásul amikor labdát szereztek,
viszonylag hosszú ideig eldugták
azt, vagy szabálytalanságot kény-
szerítettek ki, így pörgetve az órát.
Az utolsó pillanatban ugyan Mah-
rez csak centiket tévedett, így a
Chelsea végig taktikusan és szerve-
zetten futballozva megérdemelten
győzött, és 2012 után ismét diadal-
maskodott a BL-ben.

A Chelsea másodszor Európa trónján

A friss Bajnokok Ligája-győztes Chel-
sea magyar másodedzője úgy véli, hogy
a labdarúgás legmagasabb szintjén van-
nak, ahonnan neki nagyon nehéz lenne
egyet-kettőt visszalépni. Az M4 Sportnak
nyilatkozva Lőw Zsolt arra a kérdésre re-
agálva mondta ezt a Manchester City
szombat esti legyőzését követően, hogy
elérkezettnek látja-e esetleg már az időt,
hogy vezetőedzőként is kipróbálja magát.

„Nagyon nehéz döntés ez, hiszen
(Thomas) Tuchel oldalán egyre maga-
sabbra, egyre feljebb jutunk. A Paris
Saint-Germain edzője lehettem két és fél
évig, most a Chelsea-vel Bajnokok Li-
gája-győzelmet ünnepelhettünk. Én azt
gondolom, hogy a futballnak a legesleg-
tetején vagyunk. Egy szenzációs vezető-
edzővel dolgozhatok együtt, akivel
nemcsak munkakapcsolat, hanem baráti
kapcsolat is összeköt. Ez sokkal több
annál, mint egy másodedzői poszt. Azért
jól meg kell gondolnia az embernek, ha
erről a nagyon magas szintről, ahol trófe-
ákat lehet gyűjteni és lehet nyerni, és
büszke lehet az emberre egy ország, visz-
szalép-e egyet, vagy visszalép két szin-
tet” – fogalmazott a tréner, aki az előző
idényben a PSG-vel BL-döntőig jutott.

A portói 1-0-s BL-diadalt illetően arról
beszélt, hogy „kell még pár nap, amíg az
emberben ez tényleg leül, és realizálódik,
hogy mit is tett, mit is vitt véghez”. Fel-
idézte, négy hónapjuk volt a Chelsea-nél
arra, hogy a csapatot átvegyék és belőle
egy még ütőképesebb, még jobb együttest
formáljanak.

„Elképesztő az út, amin végigmentünk,
nagyon gyorsan történt minden. Ez volt a
harmincadik mérkőzésünk, amit játszot-
tunk ez alatt a négy hónap alatt” – utalt
arra, hogy a PSG-től történt december
végi menesztést követően nagyon gyor-
san jött a váltás, és január végétől már a
londoni klubban dolgoztak. „Nagyon bol-
dogok voltunk, hogy ezt a lehetőséget
megkaptuk. Abszolút biztosak voltunk
benne, hogy jó helyen járunk, és jó klub-
hoz jöttünk. De a családot ott kellett

hagyni, a Covid-helyzet miatt nagyon
nehéz volt a kapcsolattartás” – emlékezett
vissza.

Úgy fogalmazott, hogy „harakiriakció
volt” januárban belecsöppenni egy ilyen
kihívásba, amikor másnap már mérkőzé-
sük volt. „Volt merszünk, volt bátorsá-
gunk és energiánk arra, hogy ezen az
időszakon átmenjünk, és tudtunk a csa-
patnak annyit adni az elmúlt hetekben,
hónapokban, hogy teljesen megérdemel-
ten jutottunk a Bajnokok Ligája döntő-
jébe. Óriási büszkeséggel tölt el, hogy 73
éves édesapám itt tudott lenni a mérkőzé-
sen, a bátyám is és a feleségem is a két
nagyobbik gyerekkel” – folytatta.

A döntőt elemezve azt mondta, érez-
hető volt a rájuk nehezedő nyomás, hogy
mekkora a tétje a mérkőzésnek. „Egy ki-
csit passzívan kezdtünk, rengeteget pasz-
szoltunk visszafelé és keresztbe, nem
igazán találtuk még a kaput a Manchester
City letámadásánál, de a gólunk abszolút
begyakorolt figura, egy szenzációsan vé-
gigvitt akció volt. Megérdemelt volt a ve-
zetésünk, nyilvánvalóan utána már jött a
City, és kellett hogy jöjjön, és abszolút
nyomás alá helyezett bennünket. Nehéz
volt kiszabadulni ebből a nyomásból, volt
egy-két kontralehetőségünk, de azt gon-
dolom, hogy az 1-0-val megérdemelten
nyertünk” – értékelt.

Hozzátette: elsősorban a családja és a
barátai miatt örül a győzelemnek, mert
rengetegen szurkoltak neki. „Megmon-
dom őszintén, lehet ezt frázisnak tekin-
teni, de én tényleg nagyon boldog
vagyok, hiszen a magyar futball szebb
időket is megélt már, átmentünk egy na-
gyon nehéz időszakon, és most talán újra
sikereket élhetünk el” – hangoztatta, hoz-
zátéve, hogy most van egy jó válogatott
egy jó edzővel, egy stabil szövetséggel és
egy sportot támogató kormánnyal.

„Nagyon kell örülni minden sikernek.
Bízom benne, hogy ez lendületet ad 
sok embernek a munkájához. Remélem,
hogy sok magyar büszke most rám”  –
mondta.

Lőw Zsolt: A futball legtetején vagyunk

Emlékezetes marad az Európa-liga idei dön-
tője. Az 1-1-re végződött rendes játékidő és
hosszabbítás után 11-es párbajban dőlt el a fi-
nálé. A 11. párban, amikor a két kapus nézett
farkasszemet egymással, Geronimo Rulli be-
lőtte a maga kísérletét, majd kifogta David de
Gea próbálkozását. Így nyert a Villarreal, il-
letve vesztett a Manchester United.

A Villarreal ezzel fennállása legnagyobb si-
kerét érte el. A sárga tengeralattjárónak becézett
klub csak 1998-ban került fel a spanyol bajnok-
ság élvonalába. A következő idényben egyből
kiesett, majd visszakerült. Az ingázás nem foly-
tatódott, a csapat egyre jobban megerősödött, a
2003/2004-es idényben az Intertotó-kupa nyer-
teseként elindulhatott az UEFA-kupában, ahol
egészen az elődöntőig verekedte magát. Egy év
múlva a bajnokságban harmadik lett, 2006-ban
így már a BL-ben szerepelt, s ott is az elődön-
tőig jutott. Azóta lényegében rendszeres sze-
replője az európai kupaküzdelmeknek, az
EL-ben 2011-ben és 2016-ban is az elődöntőig
menetelt. A következő évadban az EL győztesét
ismét a BL-ben láthatjuk.

A Villarreal edzője, Unai Emery a sorozat

specialistája, a doktora, ahogy a spanyol sajtó
emlegeti, hiszen korábban zsinórban háromszor
(2014, 2015, 2016) a Sevillát vezette diadalra.
„Nagyon boldog vagyok. Ezek a játékosok na-
gyon keményen dolgoztak a szezonban a tulaj-
donosért és az elnökért. Nagyon büszkék

vagyunk a Villarrealra.
Szerintem megérdemeltük
volna a győzelmet. Ugyan
a Manchester United volt
az ellenfelünk, de meg-
mutattuk, tudunk ezen a
szinten játszani” – idézte
nyilatkozatát az MNO.

A Manchester United
menedzsere, Ole Gunnar
Solskjaer David de Gea
drámájáról is elmondta a
véleményét: „Természete-
sen csalódott, mint min-
denki a csapatból. Ilyen a
futball. Egyszer hős vagy,
másszor viszont nem. Túl
fogja élni, biztos vagyok
benne.”

Az elvesztett döntőt, tá-
gabban az egész idényt
így értékelte Solskjaer:
„Egyre közelebb kerü-
lünk, és egyre jobbak va-
gyunk. Ma egyetlen
lövésre voltunk a trófeától
és az ünnepléstől. De vá-
gyakoznunk kell arra,
hogy jövőre visszatérjünk,
és egyre jobbak legyünk,
apróságok döntenek. Az
egyetlen módja annak,
hogy az apróságok a mi
javunkra döntsenek, ha
még keményebben és job-
ban dolgozunk.”

„Túl fogja élni!” – Solskjaer a Manchester
United vesztét okozó kapusról

Kai Havertz megszerzi a mérkőzés győztes találatát Fotó: A Chelsea honlapja

Fotó: A Chelsea honlapja

A Manchester United kapusa, David de Gea volt az Európa-liga-döntő tragikus hőse 
Fotó: MTI/AP/Getty pool

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája, döntő: Chelsea (angol) – Manchester City
(angol) 1-0 (1-0)
Porto, 16.500 néző, vezette: Antonio Mateu Lahoz (spanyol).
Gólszerző: Havertz (42.).
Sárga lap: Rüdiger (56.), Gabriel Jesus (88.), illetve Gündogan (34.).
Chelsea: Mendy – Azpilicueta, Thiago Silva (39. Christensen), Rüdiger
– R. James, Jorginho, Kanté, Chilwell – Mount (80. Kovacic), Havertz
– Werner (66. Pulisic).
Manchester City: Ederson – Walker, Stones, Rúben Dias, Zincsenko –
Bernardo Silva (64. Fernandinho), Gündogan, Foden – Mahrez, De
Bruyne (60. Gabriel Jesus), Sterling (77. Agüero).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, döntő: Villarreal
(spanyol) – Manchester United (angol) 1-1
– 11-esekkel 11-10
Gdańsk, Miejski Stadion, 9500 néző. Ve-
zette: Turpin (francia).
Gólszerzők: Gerard (29.), ill. Cavani (55.).
Villarreal: Rulli – Foyth (88. Mario Gaspar),
Albiol, Pau Torres, Pedraza (88. Alberto Mo-
reno) – Pino (77. Alcácer), Parejo, Capoué
(120+4. Raba), Trigueros (77. Moi Gómez)
– Gerard, Bacca (60. Coquelin).
Manchester United: De Gea – Wan-Bissaka
(120+3. Alex Telles), Bailly (116. Tuan-
zebe),  Lindelöf, L. Shaw – Greenwood
(100. Fred), McTominay (120+3. Juan
Mata), P. Pogba (116. Daniel James), Bruno
Fernandes – Rashford, Cavani.
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Szerdán rajtol a kosárlabda 1. liga döntő tornája. A
szervezés jogát a CSM Ploiești kapta meg, a mérkőzé-
seket az Olimpia-csarnokban rendezik. A CSM Ploiești
az alapszakaszt az első helyen végezte, azonos pont-
számmal, mint a Marosvásárhelyi CSU Medicina, de
közvetlen győzelemmel. Nem mellékes azonban, hogy
az egymás elleni meccsen is pályaválasztói joggal ren-
delkezett. 

Hogy a találkozókat Ploiești-en rendezik, egyébként
– jellemző módon – nem a sportági szövetség honlapjá-
ról vagy közelményéből tudtuk meg, hanem a ploiești-i
klub tudósított róla először, csak jóval később jelent meg
a program az FRB honlapján is. Utóbbi honlapon azon-
ban semmilyen tisztázó szöveg nincs a marosvásárhelyi
csapat feljutási jogáról. A CSM Ploiești honlapja
ugyanis így fogalmaz: a szövetségnek tisztáznia kell,
hogy a CSU Medicinának van-e feljutási joga vagy
nincs. Létezik ugyanis egy három éve meghozott sza-
bály, amely arról rendelkezik, hogy a szövetséghez (a
következő közgyűlésig) ideiglenesen társult klubok nem
vehetnek részt a bajnokság rájátszásában. Ennek akkor
volt értelme, amikor a pontvadászatot egyetlen, érték-
csoportokba sorolt osztályban rendezték. Emiatt azon-
ban továbbra is sokan bizonytalanok, noha az 1. liga
szabályzata világosan fogalmaz: a fiókcsapatoknak
(mint a nagyszebeni CSU II) nincs feljutási joguk, az
ideiglenesen csatlakozott csapatok esetében ilyet nem
emleget. Mi több, szigorú büntetést helyez kilátásba, ha
egy feljutott csapat visszalép az élvonalbeli szerepléstől.
Jól fogott volna azonban egy világos álláspont a szövet-
ség részéről is.

Ettől függetlenül azonban a marosvásárhelyi együttes
úgy utazik a tornára, hogy minden mérkőzését meg sze-
retné nyerni – mondta el George Trif edző, aki szintén

furcsállta a szövetség hallgatását. Nem lesz egyszerű fel-
adat, elsősorban erőnléti szempontból, hiszen öt egymás
utáni napon öt mérkőzést játszanak a csapatok, így a fi-
zikai felkészültségi szint döntő fontosságú tényezővé
válhat.

Ebből a szempontból a mérkőzések sorrendje sem
mellékes. A marosvásárhelyi csapat az első nap első
mérkőzését játssza, szerdán 13 órától a Nagyszebeni
CSU II ellen. Noha az ellenfélnek nincs feljutási joga,
eredményei beleszámítanak a rangsorba, ráadásul – mi-
után befejezték a szereplést az élvonalban – várhatóan
használni fogják azokat a játékosokat az első csapatból,
akikkel még élő szerződésük van. Az egész torna talán
legfontosabb mérkőzése azonban csütörtökön 16 órától
következik George Trif csapata számára, a Știința Bu-
karest ellen, amelyen a papírforma alapján a minimum
második hely sorsa múlhat. Pénteken 16 órától a Buka-
resti Agronomia következik, míg szombaton 13 órától a
Bukaresti Rapid, amely – az addigi eredmények függ-
vényében – szintén fontos találkozónak ígérkezik. Va-
sárnap este héttől a házigazda CSM Ploiești lesz a
marosvásárhelyi csapat ellenfele, és ha minden a vára-
kozás szerint alakul, ezen a meccsen már két feljutott
csapat találkozik.

George Trif 12 játékosra számíthat a tornán a 15 fős
keretből: Goran Martinić, Steff Norbert, Vladislav
Șolopa, Bölöni Tamás, Engi-Rosenfeld Dávid, Vlad Nis-
tor, Szilveszter Botond, Andrei Mureșan, Györki Krisz-
tián, Răducu Blaga, Mihnea Tălmăcean és Luka
Zucović. Kilyén Örs és Gabriel Oltean munkahelyi kö-
telezettségek miatt, Kiss Roland pedig sérülés miatt nem
lehet jelen. 

A torna kapcsán azonban nem is a marosvásárhelyi
csapat képességeiben nem bízhatunk, inkább az okoz ag-
godalmat, hogy adminisztratív szempontból nem tűnik
úgy, hogy készen állna a város egy élvonalbeli csapat
fenntartására. 

A végéhez közeledik az országos kosárlabda-bajnokság, az elő-
döntő sorozatokban lejátszották az első két-két találkozót. Nem
történt meglepetés, az idén is Kolozsvár–Nagyvárad döntő korvo-
nalazódik, a belföldi mezőnyt jelenleg uraló két klub ugyanis ma-
gabiztosan nyerte meg hazai találkozóit az elődöntőben. 
Voluntari csak az első mérkőzésen tudta öt pontra szűkíteni a kü-
lönbséget Kolozsváron, míg Nagyvárad esélyt sem adott Pitești-
nek, mindkét találkozón húsznál több ponttal múlta felül a
riválisát.

A két sorozat a héten folytatódik Voluntari-on, illetve Pitești-
en, de a leendő házigazdák nehéz helyzetben vannak, hiszen ha
meg is nyerik hazai találkozóikat (és talán kisebb az esélye annak,
hogy ez megtörténik, mint hogy nem), a döntőbe jutáshoz idegen-
ben is győzniük kell az esetleges ötödik meccsen. 

Ha a legvalószínűbb forgatókönyv következik be, azok a csa-
patok játsszák a döntőt, amelyek az előző idényben is a legjobb
pozícióban voltak a bajnokság felfüggesztésekor, és eleve a lege-
sélyesebbként vágtak neki az idénynek. Nagyvárad jelenleg is
címvédő, a legutóbbi két bajnoki cím fűződik a nevéhez, míg Ko-
lozsvár, amely az alapszakaszt az első helyen végezte, legutóbb a
2016/2017-es idényben végzett az első helyen. (bálint)

A címvédő Győri Audi ETO KC
hétméterespárbaj után 27-25-re ki-
kapott a francia Brest Bretagne csa-
patától a női kézilabda Bajnokok
Ligája elődöntőjében a Papp László
Budapest Sportarénában rendezett
négyes döntő szombati játéknapján.

Másfél percnyi játék után máris
kényszerszünet következett, mert
mindkét eredményjelző elsötétült. A
hiba elhárítása után mindkét csapat
hatékonyan védekezett, a kapusok
jól védtek, így a szokásosnál keve-
sebb akciógól született. A győri
szélsők és átlövők meglepően rosz-
szul céloztak, a beállókat pedig nem
tudták megjátszani a többiek a Brest
taktikus védekezése miatt. Ambros
Martín vezetőedző a 19. percben
időt kért, és cserékkel próbálkozott,
mert együttese addig mindössze
kétszer talált a hálóba akcióból, és
a franciák már 7-4-re vezettek.

A Brest 5-0-s sorozata után sem
boldogult egykönnyen ellenfele ke-
mény védelmével az ETO, amely
ezúttal nem a gyors játékot részesí-
tette előnyben, és a szünetben 11-8-
as hátrányban volt.

A második félidő hetedik percé-
ben Cleopatre Darleux már a tizedik
győri lövést hárította, és bár a cím-
védő felzárkózott 12-11-re, csakha-
mar ismét négy találat volt a
különbség. Ezt követően a labda-
szerzésekre, illetve Silje Solberg
védéseire, vagyis az egyre javuló

védekezésre alapozva lendületbe
került az ETO, és egy hatos gólso-
rozat közben az idén nyáron vissza-
vonuló Görbicz Anita büntetőjével
4-3 után visszavette a vezetést (16-
15).

A Brest 13 percig nem szerzett
gólt, de ez a Győr számára csak a
fordításhoz volt elég, megnyugtató
előnyt nem tudott kialakítani, így
rendkívül izgalmasan alakult a
hajrá. Alig több mint két perccel a

rendes játékidő vége előtt a magyar
együttes emberhátrányba került, de
Solberg ismét bravúrosan védett. Az
utolsó percben 20-19-nél Görbicz
hétméteresét a dán Sandra Toft ki-
védte, majd Djurdjina Jaukovic
egyenlített, így 20-20-as döntetlen-
nel zárult az első hatvan perc.

A ráadás első öt percében két-két
gól született, a másodikban egy-
egy, így következett a hétméteres-
párbaj.

A BL góllövőlistáját vezető szlo-
vén Ana Gros kísérletét Laura Gla-
user – aki a hetven perc alatt nem
volt pályán – kivédte, majd Vero-
nica Kristiansen a keresztléc fölé
lőtt. Estelle Nze-Minko hetesét
Darleux védte, így amikor Isabelle

Gulldén a hálóba talált, a Brest to-
vábbjutást ünnepelhetett.

A két csapat hetedszer találko-
zott egymással a BL-ben, és
három győri siker mellett negyed-
szer zárult döntetlennel a rendes
játékidő.

Bálint Zsombor
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„Nemúgyvégződött,ahogyanszerettükvolna
AGyőriAudiETOKCnőikézilabdacsapatánakvezetőedzője

elismerte,nemúgyvégződöttafranciaBrestBretagneelleniBaj-
nokokLigája-elődöntő,ahogyanszerettékvolna.„Nagyonlassan
kezdtükamérkőzést,alehetőségeinkmegvoltak,ámsokathibáz-
tunk.Amásodikfélidőbentámadásbanjobbakvoltunk,denem
tudtukmegnyerniamérkőzést,sajnosnemúgyvégződött,aho-
gyanszerettükvolna”–nyilatkoztaAmbrosMartínaszombati
találkozótkövetőenaPappLászlóBudapestSportarénábantartott
sajtótájékoztatón.
Hozzátette:avédekezésüknagyonjólműködöttazelsőjáték-

részben,amásikkapuelőttazonbansoklabdátadtakel,ésnagyon
soklehetőségethagytakki,igaz,amásodikfelvonásbanellenfelük
hibázottsokat.„Nagyonnehézmeccsvolt,ésavégjátékmégne-
hezebbétette.Sajnálom,hogynemsikerült,pedigmindenesélyünk
megvoltagyőzelemre.”

Eredményjelző
NőikézilabdaBajnokokLigája,elődöntő:

*BrestBretagne(francia)–GyőriAudiETOKC27-25(11-8,
20-20,22-22,23-23)–hosszabbításután
Gólszerzők:Gros9,Jaukovic5,Pop-Lazic4,Toublanc,Gulldén

3-3,Niakate2,Coatanea1,illetveKristiansen8,Brattset,Amorim,
Oftedal3-3,Görbicz,Fodor,NzeMinko,Faluvégi2-2.
Lövések/gólok:50/27,illetve50/25.
Kapusteljesítmény:43,illetve33százalék.
Kiállítások:10,illetve8perc.
* Vipers Kristiansand (norvég) – CSZKAMoszkva (orosz)

33-30(18-12)

A címvédő Győr hétméteresekkel elveszítette a BL-elődöntőt

Kolozsvár–Nagyvárad döntő
körvonalazódik

Szerdán rajtol a döntő torna

Estelle Nze Minko, Anne Matte Hansen, Stine Bredal Oftedal, Kari Brattset Dale, Veronica Kris-
tiansen és Görbicz Anita (b-j), a vesztes győri csapat tagjai, miután hétméterespárbaj után 27-
25-re kikaptak a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjében. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Voluntari csak az első mérkőzésen tudta öt pontra szűkíteni a különbséget Kolozsváron. 
Fotó: Az U-BT közösségi oldala

Eredményjelző
KosárlabdaNemzetiLiga,elődöntő:
*KolozsváriU-BT–CSOVoluntari88:83és89:67(2-0)
*NagyváradiCSM–FCArgeșPitești78:54és79:59(2-0)

Fotó: A CSU Medicina közösségi oldala / Viography



10 NÉPÚJSÁG___________________________________________________ KÜLFÖLD ________________________________________________ 2021.május31.,hétfő

Az amerikai kormány tájékoztatta csütör-
tökön Oroszországot, hogy az Egyesült
Államok nem csatlakozik újra a Nyitott
Égbolt szerződéshez – jelentette az ame-
rikai sajtó külügyminisztériumi tisztség-
viselők közlése alapján. Pedig Joe Biden
amerikai elnök januári hivatalba lépése
óta mindkét ország késznek mutatkozott
arra, hogy ezt megtegye, és ez jótéko-
nyan befolyásolta vezetőik júniusban ese-
dékes csúcstalálkozójának előkészítését.

Nevük elhallgatását kérő tisztségviselők arról
számoltak be, hogy a döntést Wendy Sherman
külügyminiszter-helyettes közölte Szergej Rjab-
kov orosz külügyminiszter-helyettessel. A minisz-
térium azzal indokolta a döntést, hogy
Oroszország továbbra is folyamatosan megszegi
a szerződést, valamint hogy Moszkva viselkedése
alapján nem partner a kölcsönös bizalomerősítés-
ben.

Az 1992-ben aláírt és 2002-ben hatályba lépett
Nyitott Égbolt szerződésnek 34 európai és észak-
amerikai részes állama volt. A megállapodás lé-
nyege, hogy a csatlakozott országok engedélyezik
a többiek számára, hogy fegyvertelen felderítő gé-
peik ellenőrző repüléseket hajtsanak végre a többi
területe fölött. A szerződés rendelkezései alapján
az utóbbi másfél évtizedben több mint 1500 ellen-
őrző repülést hajtottak végre, amelyek egyik fő
célja a bizalomerősítés, a leszerelési egyezmé-
nyek betartásának ellenőrzése. A partnerek a szer-
ződést a műholdas felderítő eszközök
tökéletesedése ellenére is hasznosnak tartották.

A szerződésből tavaly novemberben kilépett az
akkor még Donald Trump elnök vezette Egyesült
Államok, mert kormánya azzal vádolta Moszkvát,
hogy megsérti a szerződést, amit viszont Moszkva
tagad. A kilépésre vonatkozó szándékát Washing-
ton már tavaly májusban jelezte.

Biden – akkor még mint elnökjelölt – bírálta
Trump lépését, megfontolatlannak nevezte.

Oroszország ennek hatására januárban szintén
bejelentette, hogy kilép a megállapodásból. Az
orosz külügyminisztérium akkor az állította,
hogy az amerikai kilépés komoly kárt okozott,
mert felborította a részes államok érdekegyensú-
lyát, és aláásta a megállapodás bizalom- és biz-
tonságerősítő szerepét. Moszkva
nehezményezte, hogy Washington szövetségesei

nem támogatták Moszkva javaslatait a szerződés
életben tartására.

Oroszország arra kérte a Nyitott Égbolt szerző-
désben maradó államokat, hogy az Egyesült Ál-
lamok kilépése után is biztosítsák egész területük,
így az amerikai objektumok feletti átrepülést, és
az orosz területekről készült légi felvételeket ne
adják át a Pentagonnak.

Biden januári hivatalba lépése után elindította
az amerikai kilépés felülvizsgálatát. Putyinnal
való telefonbeszélgetése után a Kreml szóvivője
azt mondta: a két elnök kifejezte készségét arra,
hogy mindkét ország ismét csatlakozzon a meg-
állapodáshoz.

A pozitív fejlemény ellenére egy héttel ezelőtt
az orosz parlament alsóháza megszavazta azt a
törvényt, amely hivatalos formába önti az ország
kilépését a Nyitott Égbolt szerződésből. Az orosz
parlament felsőháza pedig várhatóan június 2-án
hagyja jóvá a kilépést, és amennyiben Vlagyimir
Putyin aláírja az intézkedést, hat hónappal később
az ország kilépése érvénybe lép.

A csütörtöki döntés azt jelenti, hogy az atom-
hatalmak között csak egy, az Új START fegyver-
zetellenőrzési szerződés marad érvényben,
mégpedig 2026. február 5-éig.

Az amerikai tisztviselők tájékoztatása szerint
Antony Blinken külügyminiszter, Jake Sullivan
nemzetbiztonsági tanácsadó és más magas rangú
amerikai tisztviselők az elmúlt héten már jelezték
orosz kollégáiknak, hogy az Egyesült Államok
döntést fog hozni a Nyitott Égbolt szerződésről.
Blinken múlt héten, Izlandon találkozott Szergej
Lavrov orosz külügyminiszterrel. Sullivan pedig
hétfőn, Genfben találkozott Nyikolaj Patrusevvel,
az orosz biztonsági tanács titkárával. Lapértesü-
lések szerint az orosz fél ekkor egyezett bele hi-
vatalosan a két elnök közötti csúcstalálkozó
megrendezésébe.

A Putyin–Biden csúcstalálkozó az amerikai
elnök kezdeményezésére június 16-án Genfben
lesz. Célja a Kreml közlése szerint az orosz–
amerikai kapcsolatok fejlesztésének és a hadá-
szati stabilitás kérdéseinek megvitatása. A
megbeszélésen a Moszkvában kiadott tájékozta-
tás szerint olyan nemzetközi problémák is napi-
rendre kerülnek majd, mint a
koronavírus-világjárvány és a különféle regioná-
lis konfliktusok. (MTI)

Az USA nem csatlakozik újra 
a Nyitott Égbolt szerződéshez

Egybehangzó vasárnapi brit sajtóértesü-
lések szerint titokban összeházasodott
Boris Johnson brit miniszterelnök és Car-
rie Symonds, akit a kormányfő 2019 de-
cemberében jegyzett el.

A két legnagyobb vasárnapi brit bulvárlap, a
The Sun on Sunday és a Mail on Sunday beszá-
molói szerint az esküvőt szombaton tartották meg
a Westminster-székesegyházban, az angol-walesi
katolikus közösség londoni főtemplomában.

A lapok szerint a ceremónia előkészületei fél
évig tartottak, de a tervezést olyan titkolózás
övezte, hogy a miniszterelnök és jegyese leendő
esküvőjéről még a londoni miniszterelnöki hivatal
magas beosztású munkatársai sem tudtak.

Az esküvőn a koronavírus-járvány megfékezé-
sét célzó korlátozásoknak megfelelően csak 30
meghívott vendég vehetett részt, de Boris Johnson
és Carrie Symonds nekik is csak a ceremónia előtt
hat nappal küldte ki a meghívókat.

A The Sun beszámolója szerint a templom lá-
togatóit a ceremónia előtt néhány perccel kérték
meg a távozásra, azzal az indokkal, hogy az épü-
letet „lezárják”.

Carrie Symonds limuzinnal érkezett a székes-
egyházhoz, és hosszú, hófehér ruhát viselt, fátyol
nélkül.

Az 56 éves Boris Johnson harmadszor nősült
meg, 33 esztendős feleségének viszont ez az első
házassága.

Johnson 199 év óta az első olyan brit minisz-
terelnök, aki hivatali ideje alatt házasságot kötött:
legutóbb Robert Banks Jenkinson, azaz Lord Li-
verpool nősült meg Nagy-Britannia hivatalban
lévő miniszterelnökeként 1822-ben.

A Downing Street tavaly február 29-én jelen-
tette be, hogy Johnson néhány héttel korábban el-
jegyezte élettársát. A kormányfői hivatal
szóvivője ezzel egy időben tudatta azt is, hogy
Carrie Symonds gyermeket vár.

A pár első közös gyermeke tavaly április 29-én
született a University College London egyetem
kórházában, és a Wilfred Lawrie Nicholas John-
son nevet kapta.

Carrie Symonds annak idején Instagram-olda-
lán felfedte: a Wilfred névvel Boris Johnson egyik
nagyapjáról, a Lawrie keresztnévvel az ő egyik
nagypapájáról emlékeztek meg, a Nicholas névvel
pedig két orvos, Nick Price és Nick Hart előtt tisz-
telegtek, mivel „ők mentették meg Boris életét”.

Carrie Symonds ezzel arra utalt, hogy Boris
Johnson tavaly áprilisban átesett az új koronavírus
okozta Covid-19 betegségen, egy hétig ápolták a
londoni St. Thomas kórházban, és három napig
intenzív kezelésre is szorult.

A konzervatív párti kormányfő még lábadozása
idején, a Twitteren közzétett videóüzenetében
maga is úgy fogalmazott: semmi kétség nem fér
ahhoz, hogy a St. Thomas kórház orvosai és ápo-
lói az életét mentették meg.

Boris Johnson 1987-ben kötötte meg első há-
zasságát Allegra Mostyn-Owennel, akitől 1993-
ban elvált, és még ugyanabban az évben feleségül
vette Marina Wheelert, akitől négy gyermeke szü-
letett.

A házaspár 2018-ban különvált, és néhány hét-
tel azelőtt váltak el hivatalosan is, hogy Boris
Johnson eljegyezte Carrie Symondst.

Carrie Symonds volt szombati házasságköté-
séig az első olyan miniszterelnöki élettárs a mo-
dern brit politikatörténetben, aki nem a
kormányfő házastársaként élt a Downing Street-i
hivatalos rezidencián.

Carrie Symonds 2018-tól egy évig a kor-
mányzó brit Konzervatív Párt kommunikációs
igazgatója volt, de 2019-ben, amikor Johnsont mi-
niszterelnökké választották, távozott ebből a tiszt-
ségből. Jelenleg az Oceana nevű, a tengeri
környezet megóvására alakult, nem profitorientált
globális szervezet egyik vezető tanácsadója.
(MTI)

Titokban megnősült a brit miniszterelnök

Fel kell gyorsítani az új típusú
koronavírus okozta betegséggel
(Covid–19) szembeni véde-
lemre kifejlesztett Szputnyik V
vakcina európai uniós (EU-s)
engedélyezését Markus Söder
bajor miniszterelnök szerint.

A legkisebb német kormánypárt, a
Keresztényszociális Unió (CSU) el-
nöke a Bild am Sonntag című vasár-
napi lapnak nyilatkozva a
koronavírus-járvány megállítását szol-
gáló oltási kampányról szólva hang-
súlyozta: nem szabad megengedni,
hogy „akadozzon az oltásmotor”.

Ehhez elsősorban a Szputnyik V
EU-s engedélyezési eljárását kell fel-
gyorsítani a közösség gyógyszerészeti
hatóságának szerepét betöltő Európai
Gyógyszerügynökségnél (EMA).

„Nem szabad pusztán ideológiai
okok miatt fecsérelni az időt” –
mondta Markus Söder a Bild am
Sonntagnak.

A lap értesülése szerint a német
szövetségi kormányban azzal számol-
nak, hogy az EMA legkorábban szep-
temberben hozhat döntést a Szputnyik
V-ről, mert nem kapta még meg a fej-
lesztőktől az eljáráshoz szükséges
összes adatot. Az összeállításban hoz-
zátették, hogy a bajor tartományi kor-

mány 2,5 millió adag Szputnyik V ol-
tóanyag megvásárlásáról kötött opciós
szerződést. A vásárlás feltétele, hogy
az orosz fél megszerezze az EMA-en-
gedélyt.

Egy másik német lap, a Handels-
blatt egy hét végi összeállítása szerint
a gyártókapacitás korlátozottsága
miatt a már véglegesített szállítási
szerződések teljesítése is kihívás a
Szputnyik V forgalmazójának. Argen-
tína például a megrendelt 34 millió
adagból 6,5 milliót, Mexikó 24 millió
adagból 2,4 milliót kapott.

A tekintélyes üzleti lap név nélkül
nyilatkozó iparági forrásokat idézve a
többi között hozzátette, hogy a kapa-
citás a hazai, oroszországi lakosság
beoltásához szükséges mennyiség elő-
állítására sem elég.

Németországban egyelőre az Astra-
Zeneca-, a Pfizer/BioNTech-, a Mo-
derna- és a Janssen-féle vakcinával
igyekeznek elérni a Covid–19-cel
szembeni közösségi immunitást. A
szövetségi kormány legutóbbi adatai
szerint péntekig 49.255.748 adagot
adtak be. Legalább egy adagot a la-
kosság 42,6 százaléka – 35.453.649
ember – kapott. Teljes oltással a lakos-
ság 17,1 százaléka – 14.197.101
ember – rendelkezik. (MTI)

Bajor miniszterelnök: fel kell
gyorsítani a Szputnyik V európai

uniós engedélyeztetését

Lavina és a rossz időjárás miatt
vissza kellett fordulnia Varga
Csaba erdélyi hegymászónak,
aki „tisztán”, pótlólagos oxigén
és magashegyi teherhordók se-
gítsége nélkül szerette volna
megmászni a Mount Everestet,
a világ legmagasabb hegycsú-
csát.

A Kalifa Alpin Csapat vasárnap
arról tájékoztatta az MTI-t, hogy
Varga Csabának nem esett baja, és már
az alaptáborban van.

Az összegzés szerint a hegymászó
nepáli idő szerint éjfél körül műholdas
telefonon értesítette a csapat vezetőjét,
Sarhan Omart, hogy lavina zúdult a
6500 méteren lévő kettes táborra. Az
ott tartózkodó mászókat álmukban
érte a hócsuszamlás, így nagy volt a
zűrzavar és az ijedtség, az erdélyi
hegymászó elmondása szerint senki
nem sérült meg, azonban több sátor,
így az övé is megrongálódott.

Varga Csaba április 18-án érkezett
meg a 8849 méter magas Mount Eve-
rest alaptáborába. Az egy hónapig
tartó akklimatizációs időszak alatt két
magaslati tábort épített ki 6500 és
7150 méteres magasságban. Az utolsó
akklimatizációs körben elérte a 8000
méteres magasságot. Ezt követően a
Mount Everest időjárását is jelentősen
befolyásoló Tauktae ciklon két hétig
ellehetetlenítette a csúcstámadást,
amelyet szinte átmenet nélkül váltott
a Yaas ciklon, amely szintén rengeteg
csapadékot és erősen szeles időjárást
vitt a hegyre.

A közlemény felidézi, hogy a Kalifa
Alpin Csapat hegymászója végül szer-
dán elindult a csúcstámadásra annak
reményében, hogy ha szűken is, de va-
sárnap-hétfőre megnyílik egy kedvező
időjárási ablak, és így még a szezon
vége és a Khumbu-jégesés útvonalá-
nak felszámolása előtt teljesíteni tudja
a csúcsmászást. Szerdán erős tempó-
ban haladva el is érte a kettes tábort,

ahonnan a rossz időjárás miatt sem
csütörtökön, sem pénteken nem tudott
tovább indulni. Pénteki bejelentkezé-
sekor elmondása szerint már a sátorból
is alig tudott kimenni a felgyülemlett
hótömegtől, az éjjeli hócsuszamlás
pedig még tovább rontotta az esélye-
ket.

A csapat szabálya szerint a döntést
a hegyen egyedül a mászó hozhatja
meg, „azonban a kockázati tényezőket
figyelembe véve mindannyian úgy
éreztük, hogy az egyedüli felelősség-
teljes döntés a visszafordulás” – idézi
a közlemény Sarhan Omar csapatve-
zetőt.

Hozzátette: az elmúlt napokban át-
lagosan 30-40 centiméternyi hó esett
és óránkénti 40-70 kilométeres volt a
szél erőssége. Az éjjeli lavina megron-
gálta a kettes tábori sátrat és feltehe-
tően a 3-as táborban sem jobb a
helyzet, ráadásul a további lavinák
kockázata is jelentős, főképp a Lhoce-
jégfalon, ami a csúcsmászás követ-
kező szakasza lenne.

„Tekintve, hogy Csaba önállóan,
serpa segítség és pótlólagos oxigén
nélkül mászik, túlságosan nagy lenne
az esély arra, hogy ilyen körülmények
között akár felfelé, akár lefelé ve-
szélybe kerül egy olyan magasságban,
ahol senki nem tud segíteni rajta. A
nyolcezres expedíciók mindig maguk-
ban hordozzák a kockázatot, azonban
ilyen szélsőséges körülmények között
Csaba hazárdjátékot játszana az éle-
tével, ami meggyőződésünk szerint
messze túlmutat azon, amit a sport és
a hegymászás jelent” – fogalmazott a
csapatvezető.

Varga Csaba vasárnap épségben
visszatért az alaptáborba, és hamaro-
san elindulhat Nepál fővárosa, Kat-
mandu, majd onnan Budapest felé. A
nepáli járványhelyzet és a lezárások
miatt azonban még kérdéses, hogy
mikor és milyen módon utazhat haza
– olvasható a közleményben. (MTI)

Lavina miatt vissza kellett 
fordulnia Varga Csabának 

a Mount Everestről



Hetvenöt éve, 1946. június 1-
jén végezték ki a háborús
bűnök miatt halálra ítélt 
diktátort, Ion Antonescut. Az
MTVA Sajtóarchívumának
anyaga:

Antonescu 1882. június 15-én
született Piteşti-en, középosztály-
beli családban. Katonai iskolát,
majd akadémiát végzett, 1907-
ben részt vett a román parasztfel-
kelés kegyetlen leverésében, a
második Balkán-háborúban,
1913-ban elnyerte hazája legma-
gasabb hadi kitüntetését. Az első
világháború végén már a vezér-
karban töltött be magas pozíciót,
1922-től egy évig párizsi, majd
1926-ig londoni katonai attasé-
ként szolgált, 1933-ban a vezérkar
főnöke lett. Noha antiszemita ér-
zelmű volt, Londonban egy fran-
cia zsidó nőt vett feleségül, de
hamarosan elvált tőle.

Románia 1916-ban az antant-ha-
talmak oldalán lépett be az első vi-
lágháborúba, s mivel a háborút a
győztesek között fejezte be, területe
Erdély, Bukovina és Besszarábia
megszerzésével majdnem kétszere-
sére gyarapodott. A nemzetiségek,
főként a magyarok számának hirte-
len növekedésével ugyanakkor fel-
erősödött a nacionalizmus,

sovinizmus és antiszemitizmus. Az
1923-as alkotmány erős, centrali-
zált hatalmat hozott létre, a minisz-
terelnök kinevezése is I. Ferdinánd
király jogkörébe került, a zsidósá-
got emancipálták. Ferdinánd 1927-
ben meghalt, a trónon unokája, az
akkor csak hatéves I. Mihály kö-
vette. Mihály apja, a trónöröklésből
korábban kizárt II. Károly 1930-
ban alkotmányos államcsínnyel át-
vette a hatalmat, és tíz évig ő
uralkodott.

Az 1929-ben kitört gazdasági vi-
lágválság igen súlyosan érintette az
agráralapokon álló román gazdasá-
got, a munkanélküliség, az elszegé-
nyedés okozta elégedetlenséget
lovagolta meg a fasiszta Vasgárda.
A szélsőséges szervezet „legionári-
usai” háborút hirdettek a kommu-
nistákkal és a zsidókkal szemben,
még a politikai gyilkosságoktól
sem riadtak vissza. A hadi kiadások
növeléséért kardoskodó Antonescut
a király 1934-ben leváltotta a vezér-
kar éléről és házi őrizetbe helyezte,
a tábornok kapcsolatai ekkor váltak
szorossá a Vasgárdával és annak ve-
zetőjével, Corneliu Codreanuval.

Az 1937-es parlamenti választá-
sok után patthelyzet alakult ki,
amelyet II. Károly személyes dik-
tatúrájának megvalósítására hasz-

nált fel. 1938 elején parlamenten
kívüli kormányt nevezett ki, amely-
ben Antonescu hadügyminiszter
lett, a pártokat feloszlatta, Codrea-
nut börtönbe zárták, majd kivégez-
ték, a Vasgárda puccskísérletét
leverték.

Az 1940-es, Észak-Erdélyt Ma-
gyarországnak visszajuttató máso-
dik bécsi döntés sokkolta
Romániát. A tekintélyét elvesztett
király szeptember 6-án kénytelen
volt fia javára lemondani, a trónra
visszatérő I. Mihály pedig teljha-
talmú államvezetőnek nevezte ki
Antonescut. A „nemzeti-legionárius
állam” első hónapjait a Vasgárda
féktelen terrorja jellemezte, amit
Antonescu egy ideig tűrt, de amikor
a gárdisták 1941 januárjában pucs-
csot kíséreltek meg, kegyetlenül le-
verte a lázadást.

Miután a náci Harmadik Biroda-
lom 1941. június 22-én megtá-
madta a Szovjetuniót, Románia
mintegy egymillió katonával, kő-
olaj- és élelmiszer-szállítmányok-
kal támogatta Hitlert, aki keleti
területek megszerzésével kecseg-
tette a kondukátort. Antonescu a
zsidómentes Románia megteremté-
sét tűzte ki célul, a zsidókat get-
tókba és elkülönített táborokba
deportálta, napirenden voltak a

pogromok. A bukovinai és bessza-
rábiai zsidókkal szemben „könyör-
telenségre” szólította fel a
hadsereget, amely 310 ezer zsidót
űzött el innen. Ukrajna román köz-
igazgatás alá került transznisztriai
területén 150 ezer embert zártak
koncentrációs táborokba és get-
tókba, s 80 ezer európai zsidót vé-
geztek ki a nácik és csatlósaik.
Miután 1941. október 22-én 60 ka-
tona életét követelő robbanás tör-
tént a románok által megszállt
Odessza katonai parancsnokságá-
nál, megtorlásként Antonescu pa-
rancsára a következő
napokban-hetekben százezernél
több zsidót és oroszt végeztek ki.

A háború menete a németek sztá-
lingrádi veresége után megfordult,
az előrenyomuló szovjet Vörös
Hadsereggel vívott harcokban a
román hadsereg hatalmas vérvesz-
teségeket szenvedett, katonái de-
moralizálódtak. A román vezetés
már 1944 tavaszán elkezdte a tapo-
gatózást a fegyverszünetről a szov-
jetekkel, a kiugrásra 1944.
augusztus 23-án került sor, három
nappal azután, hogy a Vörös Had-
sereg román területre lépett. Mihály
király kihallgatásra kérette, majd
letartóztattatta az átállásra nemet
mondó kondukátort, ezután rádió-

beszédben jelentette be a katonai
diktatúra felszámolását, a csatlako-
zást a szovjetekhez. A kiugrással
Románia elvesztette ugyan keleti
hódításait, de elérte, hogy ismét
jogot formálhasson Észak-Erdélyre.

A bukott diktátort a Szovjetunió-
ban hallgatták ki, aztán kiadták,
hogy Bukarestben ítélkezhessenek
fölötte. Nemzetárulási perében
1946. május 17-én háborús, béke
elleni és emberiesség elleni bűncse-
lekmények miatt bűnösnek találták
és halálra ítélték. Antonescu –
Mihai Antonescu volt külügymi-
niszterrel, Constantin Vasiliuval, a
csendőrség volt parancsnokával és
Gheorghe Alexianuval, Transz-
nisztria volt kormányzójával együtt
– 1946. június 1-jén állt a kivégző-
osztag elé a jilavai börtön udvarán.

Romániában csak 2004-ben em-
lékeztek meg első alkalommal hi-
vatalosan a második világháború
alatt lezajlott zsidóüldözésekről, s
ismerték el az állam felelősségét
abban, hogy Antonescu kormány-
zása idején az akkori Romániában
és a román közigazgatás alatt álló
területeken mintegy 250 ezer zsi-
dót gyilkoltak meg. Antonescu
megítélése még napjainkban is el-
lentmondásos, vitákat gerjeszt az
országban.

ADÁSVÉTEL

VÁSÁROLUNK bakelitlemezeket, jó
árat ajánlunk. Tel. 0740-280-126.
(11856)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (11894-I)

ELADÓ konyhaasztal sarokkanapé-
val, 2 hokedlivel; 3 darab csempe-
kályha (kettő nagyobb, egy kisebb,
különböző mintával); egy félversenybi-
cikli és 3 MB; 10 darab 18 keretes fek-
vőkaptár és három dadán, vándorlásra
alkalmasak, 300 darab használt ráma,
60 darab mézűri ráma, egy klasszikus
viaszolvasztó, 4 db virágporgyűjtő, 10
darab 25 literes alumíniumbödön. Ér-
deklődni a 0743-548-101-es telefon-
számon. (mp.-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag és alumíniumredőnyöket, sza-
lagfüggönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11908)

VÁLLALUNK tetőfedést, bádogos-
munkát, csatorna- és lefolyókészí-
tést, felszerelést. Tel. 0752-468-860.
(11805-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést bármi-
lyen  lemezből vagy cserépből, készí-
tünk garázst, kerítést betonból is,
teraszt, manzárdot, kanálist, szemét-
leöntőt tömbházaknál, sürgős javí-
tást. Munka után takarítunk, a
szemetet elszállítjuk. Nyugdíjasok-
nak 20% kedvezmény. Tel. 0755-
613-736. (11789)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből,
ácsmunka, teraszkészítés, garázs-
felújítás, csatornajavítás, bármilyen
kisebb javítás, mindenféle más munka.
Tel. 0755-654-115. (11878)

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

VÁLLALUNK csatornakészítést,
csatornajavítást, szigetelést poliszti-
rénnel, tömbházak szigetelését, tető-
készítést, kerítéskészítést és
bármilyen javítást. Tel. 0759-467-
356. (11968-I)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal
tetőkészítést bármilyen anyagból,
mindenféle kisebb javítást,
cserépforgatást, ácsmunkát, festést,
vakolást, bádogosmunkát, régi épület
lebontását, szigetelést. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0738-270-341. (11688)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát,
teraszkészítést, garázsfelújítást, szi-
getelést, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát. Tel. 0747-
508-707, Misi. (11941-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel, 
Nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel. 
De egy könnycsepp a szemünk-
ben Érted él, 
Egy gyertya az asztalon Érted ég. 
És bennünk él egy arc, egy vég-
telen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem
vehet. 
Telhetnek hónapok, múlnak az
évek, 
Szívből szerettünk és nem felej-
tünk téged. 
Szívünkben soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk drága
jó édesapánkra, nagytatára, az
ákosfalvi ÚJFALVI BENJÁMINRA
halálának 5. évfordulóján. Szép
emléke, szeretete mindig ben-
nünk él. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(mp.-I)

Jóságos szíved pihen a föld alatt,
minden könnycseppünk nyug-
tassa álmodat. Az idő múlik, de
feledni nem lehet, csak megta-
nulni élni nélküled.
Szomorú szívvel emlékezünk
május 31-én  FOGARASI NINÁRA
halálának 9. évfordulóján. Emlé-
két fájó szívvel őrzi bánatos
lánya, Mária Magdolna, unokája,
Zsolt és családja. (11978-I)

Fájó szívvel emlékezünk május
31-én OLÁH IRÉNRE halálának
második évfordulóján. Emléke
legyen áldott és nyugalma csen-
des! Szép emlékét egy életen át
szívünkben őrizzük. Fiai: István
és János, menye, Erika. (12003)

Kedves és jólelkű az én drága
Édesanyám, szívszorító bánatot
hagyott földi lét után. Szívemben
örökké él, marad a bánatom, mo-
solygós arcát feledni soha nem
fogom. 
Fájó szívvel emlékezünk a drága
feleségre, édesanyára, nagyma-
mámra, REGIÁN IRÉNRE szül.
Kiss 2021. május 31-én, halálá-
nak negyedik évfordulóján. Em-
lékét őrzi férje, Tibor, két fia,
Tibor, Attila és felesége, Melánia,
unokája, Adrienn, a rokonság, a
barátok, a szomszédok. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! (p-I)

ELHALÁLOZÁS 

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik szerették és ismer-
ték, hogy a szászrégeni
születésű 

VÁRADY ÉVA
született Frincsán Éva

2021. május 29-én, életének 68.
évében örökre eltávozott tőlünk.
Felejthetetlen halottunktól szűk
családi körben Dunaszerdahe-
lyen (Szlovákia) veszünk végső
búcsút. 
Emlékét soha el nem múló szere-
tettel megőrizzük szívünkben:
szerető férje, gyermekei, unokái,
menye, veje, testvérei és azok
családja, rokonai (határon innen
és túl), barátai és ismerősei. (p-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy

ASZALOS GYÖRGY 
életének 68. évében végleg eltá-
vozott közülünk.
Utolsó útjára május 31-én 13 óra-
kor a meggyesfalvi temetőben kí-
sérjük. (-I)
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

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

75 éve végezték ki Ion Antonescut

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

VARRODAVARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (22614-I)
ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUNKÁ-
SOKAT a pékségbe. Érdeklődni lehet a cég székhelyén: Marosvásár-
helyen, a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es és a
0756-128-313-as telefonszámon. (65665-I)
AMUREŞMEXRT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAG-
KEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lej-
től. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás
Marosvásárhelyről és támogatás más helységekből. Az önéletrajzokat
a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a
0727-333-194-es telefonszámon. (22616-I)
ALKALMAZUNK három FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOL-
GOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órai munkaprogram-
mal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén
vagy a 0773-316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65674-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Az Aquaserv Rt. május
31-i programja

2021. május 31-én, hétfőn az Aquaserv Rt. az
Aquaserv napját ünnepli. Ez okból értesítjük

önöket, hogy e napon a közönségszolgálati osztályok és az Aquaserv
kirendeltségek pénztárai zárva lesznek.
Felhívjukafigyelmet,hogyazivóvíz-éscsatornahálózatonez

időalattkeletkezőesetlegesüzemzavarokatakövetkezőtelefon-
számokonjelezzék:
•Marosvásárhely–0265-208-888
vagy08-008-208-888zöldszám(aRomtelecom-hálózatban)
•Szászrégen–0265-512-800
•Segesvár–0265-772-350
•Marosludas–0265-411-425
•Dicsőszentmárton–0265-441-035
Köszönjükmegértésüket.

AquaservRt.
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Az Expert Insolvenţă SPRL
acsődbejutottROWORT.cégfelszámolójaként
nyilvánosárveréseneladjaazalábbijavakat:

–árukészlet,amelyakövetkezőkbőláll:késztermékek(székek,
csomagolttűzifastb.)ésegyébtermékek(székminták).
MeglehettekinteniSzovátán,aParajdiút115/Bszámalatt,az

ArtemobInternationalKft.-nél.
Ajavakkikiáltásiára126.408lej,azárnemtartalmazzaahéát.
Azárverésreacégfelszámolószékhelyénkerülsorjúnius9-én

15órakor.
Azajánlattevőknekazárveréselőttlegalább24órávaljelent-

kezniükkellacégfelszámolónál,ésbekellnyújtaniukarészvételi
dossziét.Afeladatfüzetacégfelszámolószékhelyénvásárolható
meg.
Haajavakatnemsikerüleladni,azárverésmegismétlődikjú-

nius16-án.
Mindazok,akikjogotformálnakazeladásraszántjavakra,az

árveréselőtt48órávalértesítsékerrőlacégfelszámolót.
Bővebbtájékoztatásakövetkezőtelefonszámokon:

tel.:0354/405-232,
fax:0254/713-311,
mobil:0726-785-348,

e-mail:office@expertinsolventa.ro

Párlat- és pálinkaverseny
Csíkszeredában

Első alkalommal valósítja meg a nemzetközi párlat- és pálinkaversenyét a
Székely Gazdaszervezetek Egyesülete (SZGE). 2021 nyarán a Kárpát-me-
dencei magyar párlat- és pálinkakészítők üzleti és egyéni kategóriában is ver-
senybe szállhatnak az arany minősítésért. 

Az ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny – Erdély – Csíksze-
reda, 2021 névvel jegyzett esemény elsődleges célja a kulturált párlat- és pá-
linkafogyasztás népszerűsítése Erdélyben, különös figyelemmel az
évszázados hagyományokra és a jelenkor minőségi követelményeire. „A ver-
senyen a nevezők olyan részletes visszajelzést kapnak az általuk nevezett
minták érzékszervi tulajdonságairól, amit kiemelt nemzetközi tapasztalatokkal
rendelkező minősítők készítenek el” – részletezte Becze István, az SZGE el-
nöke. Hozzátette, fontosnak tartják, hogy az eseménnyel fellendítsék a vállal-
kozói szférát, növeljék a kereskedelmi lehetőségeket, valamint motiválják az
egyéni termelőket minőségi termékek előállítására.

A párlat- és pálinkaversenyre két kategóriában nevezhetnek be az érdek-
lődők. Az üzleti kategóriában a párlatot és/vagy pálinkát előállító és/vagy for-
galmazó üzleti vállalkozások jelentkezését várják. Egyéni kategóriában a
párlatot előállító magánfőzők vagy bérfőzdében előállíttató magánszemélyek
nevezhetnek.

A nemzetközi versenyre a helyi és magyarországi jelentkezők mellett a szer-
vezők nagymértékben számítanak a Kárpát-medencei magyar vállalkozók és
magántermelők részvételére is. „Ritkán adódik lehetőség, hogy magyarországi,
erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, vajdasági és más külhoni magyar párlatok, pá-
linkák versenyezzenek az arany minősítésért. Mi is kíváncsian várjuk a határon
túliak jelentkezését” – tette hozzá Becze. A versenyen csak azokat a párlatokat
és pálinkákat fogadják el mintának, amelyek megfelelnek az előírásoknak.

A rendezvény nevezési határideje 2021. június 11., déli 12 óra, a neve-
zett minták érzékszervi minősítése pedig június 18–19-én zajlik. A versenyre
beküldött mintákat a következő címre kell eljuttatniuk a versenyzőknek: Csík-
szereda, postai irányítószám: 530103, M. Eminescu utca 2/A szám, Hargita
megye, Románia. A mintákat személyesen is be lehet nyújtani hétfőtől péntekig
8–16 óra között ugyanezen a címen. 

A további részletekről és a versenyszabályzatról a vetélkedő weboldalán
(akovita.ro), vagy az SZGE Facebook-oldalán (facebook.com/SzekelyGazda-
szervezetekEgyesulete) olvashatnak az érdeklődők.

Az ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny – Erdély – Csíkszereda,
2021 főtámogatója Magyarország Agrárminisztériuma. A verseny a Pálinka
Nemzeti Tanács, Hargita megye és Csíkszereda város intézményei és más
szakmai szervezetek, cégek segítségével kerül megszervezésre. 


