
Marosvásárhelyt a szecesszió tette jellegzetes európai vá-
rossá. Elsősorban a ma is megcsodált középületei révén, de
az új stílus „az élet minden területére behatolt”. Lakóházak
egész sora épült a szecesszió jegyében, amelyek feltérképe-
zését és az adatok közzétételét a megyei múzeum művészet-
történész munkatársai végzik minden elismerést
megérdemlő sziszifuszi munkával. Mások viszont, az általá-
nos városrendezési terv előírásaival ellentétben, ennek az
örökségnek a lebontására, tönkretételére törekednek, ami-
ben – a jelek szerint – a polgármesteri hivatal építkezéseket
engedélyező urbanisztikai osztálya és főépítésze is partner. 

Ennek egyik példája a főtér arculatát megbontó „üvegpalota”. Bár az
engedély megadásakor a homlokzat megőrzését ígérték, ahogy azt la-
punkban is közöltük, a valóságban ennek az ellenkezője történt. Min-
denki láthatja, hogy a főtér építészeti arculatába nem illő épület lett a
régi házból. Korábban a Papiu Ilarian líceum (volt Városi Felsőbb Leány-
iskola) környékén hagyták elcsúfítani az egykori hírneves Súrlott Grá-
dicsot, amelynek kétféle homlokzata és tetőzete lett, holott az átalakítás
idején is felhívtuk az illetékesek figyelmét – sajnos, eredmény nélkül. A
Papiu Ilarian (Kálvária) utcában pedig annyira „szabad a vásár”, hogy a
sarki vendéglő tulajdonosa a szomszéd megkérdezése nélkül, annak ház-
falához ragasztva alakított ki teraszt építési engedély hiányában. 

Fegyveres kontraszt
Az éppen zajló labdarúgó-kontinensviadal kapcsán az utóbbi idő-

ben a regáti médiában elterjedtek a magyar futballt, illetve a kötődő
létesítményeket dicsérő hangok. Hasonló beszámolók más terület-
hez, a fegyveriparhoz is kapcsolódhatnának, mert ezen a kevésbé
látványos, de gazdaságilag legalább ugyanannyira fontos területen
még szembetűnőbb a kontraszt.

Nálunk az volt a hír a múlt héten, hogy a kormány megmenti a
craiovai repülőgépgyárat. Az egykor szebb napokat látott román
repülőipar e létesítménye hosszú évek óta egyre mélyülő adósság-
csapdában vergődik, úgy sem sikerült nyereségessé tenni, hogy az
észak-atlanti csatlakozás után adódott volna rá számos esély. Ám
túl sok volt a megkenni való zseb, így érdemleges üzlet azóta sem
állt házhoz. A céget még azért tartja életben a kormányzat, mert ez
a gyár tudja karbantartani a légierő gyakorlógépeit, bár anyagilag
lehet, jobban megérné az országnak, ha egyszerűen átállnának más
gépekre a gyakorlórepülésekhez. Ehelyett inkább úgy döntöttek,
hogy az adósságot váltják részvényekre. Ez magyarul annyit tesz,
hogy az üzem veszteségeit megtérítik az adófizetők, s megy minden
tovább a megszokott balkáni úton.

Benedek István

Bodolai Gyöngyi

(Folytatás a 3. oldalon)

2021. június 30., szerda
LXXIII. évfolyam 
146. (20822.) sz. 
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,43 lej) 

Ismét nyitva
a csűrkapu 
Több mint másfél évi szünet után a
múlt hét végén ismét megnyitotta ka-
puit a nézők előtt a mikházi Széllyes
Sándor Csűrszínház, és ha nem is
számíthattak a megszokott telt házra,
hosszas taps fogadta a fellépő szín-
művészeket.
____________2.
Az ember élete
a fontos!
A járványügyi helyzet miatt kisebb lét-
számban ugyan, de Erdély több tele-
pülésén és Bukarestben is többen az
utcára vonultak, hogy támogassák
Tánczos Barna környezetvédelmi mi-
niszter azon kezdeményezését, hogy
azonnal kilőhessék sürgősségi eset-
ben a lakosságot veszélyeztető med-
véket.
____________3.
Pénteken nyit
a Víkendtelep
Soós Zoltán, Marosvásárhely polgár-
mestere a víkendtelepi Sólyom ven-
déglő teraszán tartott
sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a
hét végén átadják a fedett olimpiai
medencét, s péntektől a víkendtelepi
medencéket is az emberek rendelke-
zésére bocsátják. 
____________4.
Külföldi és belföldi
utasbiztosítás
A turistaidény beköszöntével egyre
több ország kormánya oldja fel a koro-
navírus-járvány miatt elrendelt korláto-
zásokat. Elképzelhető, hogy idén
többen szándékoznak majd külföldre
utazni, de számolni kell azzal is, hogy
a kellemes időtöltést személyi sérülés
vagy baleset is beárnyékolhatja. 
____________8.

A rúzsaszínű és drapp-barna házat fogják lebontani Fotó: Bodolai Gyöngyi
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Több mint másfél évi szünet után a múlt hét
végén ismét megnyitotta kapuit a nézők előtt a
mikházi Széllyes Sándor Csűrszínház, és ha nem
is számíthattak a megszokott telt házra, hosszas
taps fogadta a fellépő színművészeket.

Egy évtizednél hosszabb idő óta minden nyáron ko-
moly színházi és művelődési programokkal rukkol elő a
mikházi Csűrszínházi Egyesület és partnerei, hogy a nyári
színházi szünetek ideje alatt is fellépési lehetőséget adjon
a színművészeknek, igényes előadásokat a vidéki és városi
közönségnek, és közben újabb és újabb kezdeményezések
kapcsolódtak hozzá. Így az eredetileg Csűrszínházi Napok
néven indult egy hétvégés rendezvény az évek során az
egész nyárra kiterjedő csűrszínházi programsorozattá nőtte
ki magát, és állandó szereplője lett a megyei és nyárád-
menti nyári művelődési kínálatnak. A világjárvány miatt
a tavaly viszont zárva maradtak a Csűrszínház kapui, ami
megviselte a szervezőket és a partnereket is. Ezért volt
öröm a szervezők, a színművészek és a közönség számára,
hogy a múlt hét végén ismét kinyitott az intézmény. 

– Úgy nézett ki, hogy az idén sem tudjuk megvalósítani
a programokat, de végül vettünk egy nagy levegőt, gyűj-
töttünk egy kis bátorságot, és belevágtunk, még ha szűkí-
tett formában is – mondta el megkeresésünkre Szélyes
Ferenc nyugalmazott színművész, a Csűrszínházi Egye-
sület elnöke, a nyári programsorozatok egyik főszervezője.
A járványügyi helyzet mellett anyagi okai is voltak, hogy
nem teljes idényt, hanem a megszokott programcsokornak
csupán mintegy felét tudják az idén nyújtani. Mivel a pá-
lyázati rendszerek csak ezután indulnak újra, nem tudták

a kellő anyagi hátteret biztosítani, ezért kénytelenek voltak
a márciusban már véglegesített műsortervet karcsúsítani.
Nemcsak a beregszászi és csíkszeredai színháznak, hanem
a budapesti Nemzeti Színháznak is vissza kellett mondani
az előadásokat, és más programokról is kénytelenek voltak
lemondani – mutatott rá az elnök. Ennek ellenére a múlt
hét végére már két előadást meg is tudtak tervezni, szom-
baton este Székely János Caligula helytartója című darab-
jának nyilvános főpróbáján, vasárnap pedig a Bekecs
Néptáncszínház Keresztúton című műsorának tapsolhatott
a közönség.

A hét végén is várják a nagyérdeműt (70 százalékos te-
lítettség a megengedett), ezúttal az egyesület a Spectrum
Színházzal, a Maros Művészegyüttessel és a Hagyomá-
nyok Házával közös szervezésben, Török Viola rendezé-
sében a Tündérkert című előadást viszi színre, amelyben
neves magyarországi meghívottak is fellépnek, mint Szar-
vas József, Berecz András, Szalonna és Bandája, de a
Maros Művészegyüttes, a Marosszéki Kodály Zoltán
Gyermekkórus, a Boróka néptáncegyüttes és a Spectrum
Színház művészei produkciójának is örülhet a közönség
(jegyfoglalásért a 0744-301-875-ös telefonszámot kell tár-
csázni). Augusztus 7-én római napra kerül sor, augusztus
8-án a Hagyományok Háza folytatja a tavalyelőtt elkezdett
nyári akadémiai sorozatát, ahol népművészeti témakörben
lesznek előadások, konferenciák, és remények szerint egy
esti meglepetés is.

„Örülünk, hogy felbukkanhattunk a felszínre, hogy már
levegőt vehetünk” – fogalmazott Szélyes Ferenc a sikeres
kezdetről, és hozzátette: látszik, hogy a közönség nehezen
szokik vissza a színházhoz, hiszen a hétvégén az előadá-
sok után mindenki eltávozott, nem maradtak egy-egy kia-
dós esti beszélgetésre.

Fejes Krisztina rendkívüli 
hangversenye

A Magyar Kulturális Intézet (Sepsiszentgyörgy), a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalota, valamint a Fejes Akadémia
Egyesület szervezésében Fejes Krisztina zongoramű-
vész rendkívüli hangversenyére kerül sor július 3-án,
szombaton 19 órai kezdettel a Kultúrpalota nagytermé-
ben. Műsoron: Chopin: b-moll Scherzo op. 31, Desz-
dúr noktürn, op. 27 no. 2, Kodály: Marosszéki táncok,
Granados: Quejas ó la maja y el ruisenor – A lány és a
fülemüle, átirat a Goyescas operából, Bartók: I. román
tánc op. 8a, Liszt: XIV. magyar rapszódia. Ráadás: Ko-

dály: Székely keserves. A koncertre a belépőjegy 10 lej,
az összeget jótékonysági célra fordítja a Fejes Akadé-
mia Egyesület.

Helyi zenészek és vendégelőadók
a dzsesszklubban

Csütörtökönként helyi zenészek koncerteznek Maros-
vásárhelyen, a Sinaia utcai Sörház teraszán. Július 1-
jén 22 órától a Sárik Péter Trió & Falusi Mariann
lemezbemutató koncertjére kerül sor Jazzkívánságmű-
sor magyarul 2. címmel. Közönségkérésre olyan ma-
gyar slágerek dzsesszfeldolgozásai hallgathatók, mint:
Olyan ő, Vigyél el, Nagy utazás, Várj, míg felkel majd a
nap. A koncerten a hamarosan megjelenő új CD dalai
mellett az előző műsorából is válogat a csapat.

IDŐJÁRÁS
Zápor lehetséges
Hőmérséklet:
max. 320C
min. 160C

Ma PÁL, holnap TIHAMÉR és
ANNAMÁRIA napja.
TIHAMÉR:  valószínűleg szláv
eredetű, jelentése: csendet ked-
velő. 
ANNAMÁRIA: az Anna és
Mária nevek összekapcsolása.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. június 29.

1 EUR 4,9262
1 USD 4,1357

100 HUF 1,4056
1 g ARANY 235,5141

Tündérkert Erdélyben
E címmel mutatja be a Kaszás Attila Hagyatékőrző Egye-
sület Hegedüs Endre festőművész kiállítását a marosvásár-
helyi várbeli Kádárok bástyájában július 2-án, pénteken
18.30 órakor. A tárlatot Szarvas József Kossuth-díjas szín-
művész nyitja meg. Társszervező a Hagyományok Háza,
az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, a Maros Mű-
vészegyüttes és a Spectrum Színház.

Jövő héten speciális vizsgaidőszak
Azok a diákok, akik a június 22–25. közötti vizsgaidőszak-
ban a koronavírus-járvány miatt karanténban voltak, vagy
más egészségi okokból nem tudtak részt venni a kisérett-
ségin, és erről orvosi igazolást tudnak felmutatni, július 5–
7. között írják meg a vizsgateszteket: 5-én román nyelv és
irodalomból, 6-án matematikából, 7-én anyanyelvből. Ered-
ményeiket július 9-én, pénteken déli 12-ig teszik közzé, fel-
lebbezni aznap 14 és 20 óra között lehet. A végső
vizsgajegyeket július 12-én déli 12 óra után hozzák nyilvá-
nosságra. 

Látogatható a kutyfalvi kastély
A kutyfalvi Degenfeld-kastélyban elkezdődött a látogatási
idény. A nyár folyamán hét végén előzetes bejelentkezés
alapján látogatható a kastély, nagyobb csoportok számára
hét közben is. A kastélyban vezetett sétákkal, kiállításokkal,
szabadulószobával (fiataloknak, idősebbeknek és csalá-
doknak egyaránt ajánlják), társasjátéktérrel, a Székely Le-
gendárium óriás-társasjátékával várják a látogatókat,
kávézni is lehet. Bejelentkezés: office@anteportum.com,
0720-416-784.

Grafikai és akvarellkiállítás
A Maros Megyei Képzőművészek Egyesületének grafikai
és akvarellkiállítását június 26-án nyitották meg a marosvá-
sárhelyi Unirea Galériában. A tárlatot negyvenöt alkotó
közel hetven alkotásából válogatták, a kiállítás két hétig lá-
togatható.

Láng Orsolya könyvbemutatója
Marosvásárhelyen

Június 30-án, ma délután 6 órától Láng Orsolya Pályamat-
ricák (Lector, Marosvásárhely, 2020) című útirajzkötetét mu-
tatják be Marosvásárhelyen, a Teleki Téka udvarán. A
szerzővel András Orsolya irodalmár, műfordító beszélget.

Az Ariel színház júliusi műsora
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház július
3-án, szombaton 18 órától mutatja be a Gabi és a repülő
nagypapa című bábelőadást, ami a premiert követően július
4-én, vasárnap délelőtt 11 órától lesz újra látható. Július 7-
én, szerdán 18 órától a János vitéz, 9-én, pénteken 18 órá-
tól a Csipkerózsika, 11-én, vasárnap 11 órától a
Varázstükör, 14-én, szerdán 18 órától a Gabi és a repülő
nagypapa, míg 16-án, pénteken 18 órától a Csipkerózsika
van műsoron. A helyek száma korlátozott, ezért telefonos
foglalás szükséges a 0740-566-454 mobilszámon naponta
9–13 óra között. Belépés maszkkal, a bejáratnál történő
érintésmentes testhőmérés és kézfertőtlenítés után. Hat év
alatti gyerekeknek a maszk viselése nem kötelező.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

30.,szerda
A Nap kel 

5 óra 33 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 19 perckor. 
Az év 181. napja, 

hátravan 184 nap.

Megyei hírek

Az idei nyárra egyelőre öt előadásra, programra nyit ki a Csűrszínház Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László
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A járványügyi helyzet miatt kisebb létszámban
ugyan, de Erdély több településén és Bukarestben
is többen az utcára vonultak, hogy támogassák
Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter azon
kezdeményezését, hogy azonnal kilőhessék sürgős-
ségi esetben a lakosságot veszélyeztető medvéket. 

Mint ismeretes, az utóbbi időben, főleg a Székelyföldön,
több medve is súlyos sérülést okozott, ezért került ismét a fi-
gyelem középpontjába a kérdés, miután az Artúrnak nevezett
egyed elejtése körüli mediatizált vita elcsendesedett. A ható-
ságok nem engedélyezték a többezres tüntetést, ezért hirdettek
több településen is tiltakozó akciókat. Időszűke miatt Maros-
vásárhelyen nem sikerült engedélyeztetni a tiltakozást, így a
kezdeményezők Kovács Levente Mihály alelnökkel találkoz-
tak, akivel megtárgyalták a megyénkbeli helyzetet. Többek
között szó esett a vadkárokról és azok megtérítésének lépés-
eiről is. 

Mintegy 90-en vonultak a Szászrégeni Polgármesteri Hi-
vatal elé, ahol nemcsak a helybéliek, hanem a környékbeli
községek, Marosvécs, Gernyeszeg, a Görgény völgyében levő
vadásztársaságok képviselői is jelen voltak. A helyzet súlyos-

ságára egy vadász hívta fel a figyelmet, aki többtucatszor ta-
lálkozott már a nagyvaddal, és egyszer meg is támadta a
medve. Erről fényképeket mutatott a jelenlevőknek. 

Márk Endre polgármester lapunknak elmondta, mozgósí-
tották az RMDSZ körzeti szervezeteit is, mert az említett te-
lepülésekre is gyakran ellátogat a medve, és a veszély
továbbra is fennáll. 

„Az emberélet mindennél előbbre való, ezért tartjuk fon-
tosnak, hogy támogassuk Tánczos Barna környezetvédelmi
miniszter kezdeményezését. A gyakorlati megoldás nem a
helyhatóságok, hanem a minisztérium hatáskörébe tartozik.
Többek között kérjük, hogy alkalmazzák az vadállomány-sza-
bályozó beavatkozásokra, áttelepítésekre vonatkozó eljárást,
s amennyiben nem lehet a településeken garázdálkodó med-
véket áttelepíteni, lőjék ki a problémás, az emberre veszélyes
egyedeket – hangsúlyozta Márk Endre. 

Tudomásunk szerint Bukarestben és Brassóban is tiltako-
zott egy kisebb csoport, és a követeléseket tartalmazó petíciót
fogalmaztak meg, amelyet Florin Cîţu miniszterelnöknek és
Tánczos Barna környezetvédelmi miniszternek címeztek.
(vajda)

Mindeközben az amerikai hadsereg pályázatot hirde-
tett több mint hatezer könnyű harckocsi leváltására. A
már hosszú ideje körvonalazódó program egyik esélyes
pályázója egy német és amerikai  cégekből álló csoport,
amelynek a harceszközéhez a kutató-fejlesztő munka
java részét az anyaországban végzik, és az alkotóelemek
egy része is a magyar üzemből kerül ezekbe a gépekbe.
Mivel az utóbbi időszak amerikai kormányzatai a hazai
beszállítóikat részesítik előnyben jelentősebb fegyver-
zetbeszerzési ügyleteknél, megtörténhet, hogy nem a
részben magyar érdekeltségű harceszköz lesz a befutó
a most zajló pályázaton. De a fejleményeket a katonai
szövetség többi tagállama is figyelemmel követi, és ezek
soron következő beszerzéseinél már nem feltétlenül pro-
tekcionista szempontok fognak számítani, hanem az,
hogy a szóban forgó harceszköz tényleg kiváló képessé-
gekkel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy ez az utóbbi
években az országba vonzott beruházás vagy most fog
hatalmas hasznot hajtani a magyar gazdaságnak, vagy
később. Egyértelmű nyereség, csak a mérték és az idő-
határ kérdéses.

A lehetőségek folytonosak. Ahol nincs ész, a meglé-
vőkből sem lesz érdemleges eredmény, ahol pedig az ész
mellé vízió, akarat és cselekvőképesség is társul, ott
meg is valósulhatnak a hosszú távon is hasznot hozható
esélyek.

Radnót is támogatásban
részesül 

5,98 millió lejt utalt ki szociális lakások építésére a
Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért Fe-
lelős Minisztérium – nyilatkozta Cseke Attila minisz-
ter. A szaktárcavezető elmondta: az összegből hat
erdélyi önkormányzat részesül, és rászorulóknak épí-
tenek szociális lakásokat a Bihar megyei Nagysza-
lontán és a Beszterce-Naszód megyei Bethlenben.
Hargita megyében Székelykeresztúr, Kolozs megyé-
ben Nemeszsuk, Maros megyében pedig Radnót ön-
kormányzata részesül a támogatásból. Ugyanakkor
Máramarosban, Nagysomkúton is lakásokat építhet
a finanszírozásból a helyi önkormányzat.

Július 1-től letölthető az uniós
digitális COVID-igazolvány

Az uniós digitális COVID-igazolványt július 1-jétől
lehet majd letölteni Romániában a certificat-
covid.gov.ro internetes oldalról – nyilatkozta hétfőn
az Agerpres hírügynökségnek Andrei Baciu. Az
egészségügyi minisztériumi államtitkár rámutatott, a
certificat-covid.gov.ro oldalon létre kell hozni egy fió-
kot, majd a megadott e-mail címre érkező linkre kat-
tintva tölthető le a COVID-igazolvány. Azok, akiknek
nincs internet-hozzáférésük, családorvosuk vagy a
megyei közegészségügyi igazgatóság segítségével
juthatnak hozzá a dokumentumhoz. A szakember
hozzátette, létre fognak hozni egy hívóközpontot,
amelyen jelezni lehet majd az esetleges problémákat,
kivételeket, sajátos helyzeteket. Ugyanakkor július 1-
jétől lesz egy hathetes átmeneti időszak, amely alatt
mind a „klasszikus” oltási igazolvány, mind a digitális
igazolvány használható lesz. (Agerpres)

EBRD: a vártnál gyorsabb lesz
a kilábalás a feltörekvő európai
gazdaságokban

Az európai feltörekvő térség gazdaságai az eddig
vártnál valószínűleg gyorsabb ütemben lábalnak ki a
koronavírus-járvány sokkjából, bár a közfinanszíro-
zási kockázatok is emelkedtek az adósságállomány
növekedése miatt – áll az Európai Újjáépítési és Fej-
lesztési Bank (EBRD) kedden Londonban ismertetett
friss előrejelzésében. A közép- és kelet-európai gaz-
daságok, valamint az egykori szovjet térség átalaku-
lásának támogatására 1991-ben életre hívott londoni
pénzintézet a 35 oldalas tanulmányban közölte: szá-
mítási modellje szerint a tevékenységi térségében
működő gazdaságok hazai összterméke (GDP) ta-
valy átlagosan 2,3 százalékkal csökkent. Ez kisebb
ütemű visszaesés volt a korábban jósoltnál, tekintet-
tel az erőteljes áruexportra és a széles körű költség-
vetési támogatásokra. (MTI)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
Fegyveres kontraszt

Szabadnap jár a munkavállalóknak, diákoknak,
egyetemi hallgatóknak és hivatásos katonáknak, ha
beoltatják magukat koronavírus ellen – az erről
szóló törvényjavaslatot kedden nagy többséggel
szavazta meg a képviselőház. 

A szabadnapot az oltási igazolásra alapozva lehet igényelni,
a vakcina valamennyi dózisának beadatásakor. A munkavál-
lalók – az állami és versenyszférában egyaránt – egy-egy fi-
zetett szabadnapra jogosultak a rendes éves
pihenőszabadságon felül. A diákok, egyetemi hallgatók egy-

egy napon felmentést kapnak az óralátogatás, a katonák pedig
a szolgálatteljesítés alól. A kiskorú diák (vagy a 26 év alatti
fogyatékkal élő fiatal) beoltásakor a szülők egyike vagy a
gyám (gondozó) is fizetett szabadnapra jogosult. 

A törvénnyel a lelassult oltáskampánynak akarnak len-
dületet adni. A 19,3 millió lakosból eddig mindössze 4,7
millió – a beolthatók alig több mint egynegyede – kapott
legalább egy adag vakcinát, a beoltottak száma pedig most
már átlagosan kevesebb mint tízezerrel emelkedik naponta.
(MTI)

Szabadnap az oltásért

Az ember élete a fontos!
Tüntetés és petíció medveügyben 

Megsértette az alaptörvényt a parlament határo-
zata, amellyel mandátumának lejárta előtt felmen-
tette tisztségéből Renate Weber ombudsmant –
állapította meg kedden az alkotmánybíróság.

A jobbközép kormánytöbbség úgy értékelte, hogy a nép
ügyvédjének nevezett hivatal vezetőjeként Weber félreértel-
mezte hatáskörét, törvény- és alkotmánysértéseket követett el,
s a gyermekek jogainak védelme, a rendszerszintű helyható-
sági korrupció leleplezése helyett a járványügyi intézkedések
hátráltatásával igyekezett médiafigyelmet szerezni.

A kormánypártok ezért június 16-án megszavazták Weber
leváltását, és azt tervezték, hogy az RMDSZ jelöltjét, Fábián
Gyula kolozsvári egyetemi oktatót választják meg helyére. A
jelölt kinevezését múlt héten kedvezően véleményezte a par-
lament két házának egyesített jogi bizottsága, megválasztásá-
val pedig a koalíció már csak az alkotmánybíróság döntésére
várt.

Az alkotmánybíróság azonban a szociáldemokrata (PSD)
ellenzék óvásának helyt adva, egyhangúlag hozott döntésével
megsemmisítette a parlament határozatát, és ezzel visszahe-

lyezi tisztségébe az alapjogi biztost. Médiaértesülések szerint
a testület ismét a törvények betartásáról szóló alkotmányos
előírásra hivatkozva érvénytelenítette a parlament határozatát,
miként tette azt korábban, amikor a közszolgálati média ide-
iglenes vezetőinek kinevezését semmisítette meg.

Az alkotmánybíróság döntése várhatóan csak később lép
hatályba, amikor a részletes indoklással együtt közzéteszik a
Hivatalos Közlönyben, így a 2019-ben öt évre megválasztott
Webernek még várnia kell, amíg visszatérhet a hivatal élére.

A PSD az Európai Bizottságnál és a Velencei Bizottságnál
is bepanaszolta a kormányt, amiért „a jogállamiságot meg-
sértve, önkényesen” leváltotta az ombudsmant és a közszol-
gálati média vezetőit. A PSD panasza nyomán múlt héten a
Velencei Bizottság – az Európa Tanács alkotmányjogi szak-
értőkből álló konzultatív testülete – levélben kért magyaráza-
tot a parlament házelnökeitől az ombudsman menesztésére.
Weber egyébként hétfőn a közigazgatási bíróságon is bepe-
relte a parlamentet, amiért szerinte megalapozatlanul és
ügyvivő kijelölése nélkül hozott határozatot a leváltásáról.
(MTI)

Alkotmánysértőnek bizonyult az ombudsman
leváltásáról szóló parlamenti határozat
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Fotó:  Szászrégeni Polgármesteri Hivatal



Soós Zoltán, Marosvásárhely
polgármestere a víkendtelepi
Sólyom vendéglő teraszán
tartott sajtótájékoztatón je-
lentette be, hogy a hét végén
átadják a fedett olimpiai me-
dencét, s péntektől a víkend-
telepi medencéket is az
emberek rendelkezésére bo-
csátják. 

A ballonként ismert fedett úszó-
medencét ezelőtt tíz hónappal bon-
tották le, elemeit szanaszét
dobálták. A lebontás elégedetlensé-
get szült, hiszen csorbát szenvedett
bizonyos sportklubok tevékeny-

sége. Ezért a jelenlegi városvezetés
úgy döntött, hogy visszaállítja a sá-
tortetős létesítményt. Az idei költ-
ségvetés jóváhagyását követően
három hónap alatt sikerült ezt meg-
valósítani. 

– A ballon helyén minden tönk-
rement, vissza kellett szerelni a vil-
lanyt, a gázt, vissza kellett építeni a
medence körüli kövezetet, ahová
gumiszőnyeg került, amit bemele-
gítéskor használhatnak a sportolók.
Sikerült elérni, hogy minden sza-
bálynak megfelelően, biztonságos
körülmények között adjuk át a me-
dencét. Hét végétől a sportolók
használatba is vehetik, s itt tarthat-
ják az edzéseket. Ezzel a város
fenntartásában levő Mircea Birău
uszoda kevésbé lesz zsúfolt. A város
egy másik olimpiai medencét is mű-
ködtetni fog, ami a Május 1. stand
helyére épült. Erről egyeztettünk
Novák Eduárd ifjúsági és sportmi-
niszterrel. A három medence üze-

meltetésével a profi sportolóknak
lehetőségük lesz az edzésre, ami re-
mélhetőleg a marosvásárhelyi
úszósport fellendüléséhez vezet –
mondta Soós Zoltán, aki kifejtette,
tervezik, hogy csatlakoznak a sport-
minisztérium által javasolt úszások-
tatási programhoz, hogy minden
kisdiáknak meglegyen ez a lehető-
sége. 
350 ezer lejbe került az újjáépítés

A ballon újjáépítése 350 ezer
lejbe került, a munkálatokat a kö-
vetkező cégek végezték: az Alfa
Construct, az Astor-Valpet, az Instal
Group. A Mures Runners Egyesület
a kifejtett munka mellett jelentős
anyagi támogatást, 50 ezer lej támo-
gatást nyújtott a ballon visszaállítá-

sához. A sátortetős medencéhez
rövidesen új öltözőket és terápiás
célra egy sókamrát építenek. Terve-
zik a medencék elkülönítését, hogy
jövő évben a sétányt és a vendéglő-
ket belépő nélkül lehessen megkö-
zelíteni. Akik jegyet váltanak a
standra vagy a ballonba, azok kar-
kötőt kapnak. 

Jövőre felújítják a polgármesteri
hivatal volt vendégházát, amely a
működtető Turism Kft. csődje miatt
zárva van. A cég 7 millió lejes adós-
ságot halmozott fel az előző város-
vezetés idején, ugyanis ők
bonyolították a Nagyszülőkért
programot, élelmiszercsomagokat
osztottak idős személyeknek, anél-
kül, hogy a számlákat kifizették
volna. 
70%-os kapacitással engedélyezett
a strand üzemeltetése

A tavalyi járványügyi szigorítá-
sok miatt nem működött a Víkend-

telep. Az idei enyhítések lehetővé
tették, hogy megnyissák a víkend-
telepi strandot, igaz, késéssel, mert
a medencéket csak egyszerre lehe-
tett feltölteni. A késlekedés másik
oka a múlt pénteki vihar, amely mű-
szaki zavart okozott. A kinti meden-
cék feltöltése most van
folyamatban, pénteken indulhat a
strandszezon. 

– A belépők ára nem változott,
felnőtteknek 7 lej, gyermekeknek,
nyugdíjasoknak, hátrányos helyze-
tűeknek 3,5 lej. Ahhoz, hogy a für-
dőzés biztonságos körülmények
között történjen, fürdés előtt köte-
lező a zuhanyzás, s ez fürdés után is
ajánlott. A strandolók számát a tel-
jes kapacitás 70 százalékára kell

csökkenteni. Pár évvel ezelőtt egy
júniusi napon 13 ezer strandoló volt
a Víkenden, most 5-6 vagy 7 ezren
biztonságos feltételek között füröd-
hetnek, napozhatnak – mondta 
Mátyási Levente, a Víkendtelep
igazgatója. 

Az emberek biztonsága érdeké-
ben a Víkenden két szakképzett ví-
zimentő áll rendelkezésre, s további
három a Mircea Birău uszodában.
Miután megnyitják a víkendtelepi
medencéket, az öt vízimentő sorra
teljesít majd szolgálatot itt. 

Éjszaka állandóan őrző-védő
szolgálat működik a Víkendtelepen.
Nagy volt az érdeklődés
az uszoda iránt 

Harai István, a Mircea Birău
uszoda vezetője elmondta, hogy
egyelőre a 10 év alatti gyermekek
edzései, úszótanfolyamai maradnak
a régi uszodában, ugyanis a víz a

ballon medencéjében még 2-3 fok-
kal hidegebb, mint az uszodában. A
10 évesnél nagyobb gyerekek – pó-
lósok, triatlonisták, úszók – átköl-
töznek a ballonba. 

– A június 15-i nyitás után na-
gyon nagy volt az érdeklődés az
uszoda iránt. A szabályok értelmé-
ben előzetes bejelentkezés után egy
turnusban csak 40 személyt lehetett
fogadni, el is keltek a helyek. Azon-
ban úgy tűnik, csökkenni fog az ér-
deklődés, hiszen az úszók a nyár
folyamán inkább a Víkendet vá-
lasztják. Azt szeretnénk, hogy a kis-
gyermekeknek egy-két sávon
továbbra is itt tarthassunk edzése-
ket, miközben a medence többi
sávja a közönségé. A belépő ára itt
sem változott, 11 lej felnőtteknek és
9 lej 14 év alatti gyermekeknek. A
sportolók is kifizetik a belépő árát –
tájékoztatott Harai István. 

Mezey Sarolta

Fotó: Mariş Cristian Daniel

Pénteken nyit a Víkendtelep
Átadják a sátortetős uszodát 
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Egy sok megpróbáltatáson át-
ment nemzedék cikluszáró
vizsgájának eredményeit tet-
ték közzé kedden. Országos
szinten a vizsgára beiratko-
zott 131.179 nyolcadik osz-
tályt végzett diák közül
123.122-en voltak jelen, a
részvételi arányt 95,5 száza-
lékosnak tekintik. Azt azon-
ban az idén sem közölték,
hogy a végzős diákok közül
hányan iratkoztak fel a vizs-
gára, ami rontaná az arányt. 

Országos viszonylatban 94.526-
an értek el ötös fölötti átlagot, ami
76,80 százalékot jelent, enyhén ma-
gasabbat a tavalyi 76,10 százalék-
nál. Románból 103.684-en, azaz a
vizsgázók 83,9 százaléka írt ötös
vagy ötös fölötti dolgozatot, 467-en

kaptak 10-est. Matematikából keve-
sebben, 83.058-an, azaz 67,4 száza-
lék ért el ötös fölötti átlagot, viszont
1.439-en írtak 10-es dolgozatot.
Anyanyelvből szerepeltek a diákok
a legjobban, 7.619-en kaptak ötösön
felüli jegyet, ami 95,5 százalékot je-
lent, és 123 vizsgázó ért el tízest.

A megyei adatokról Illés Ildikó
főtanfelügyelő-helyettest kérdez-
tük, aki elmondta, hogy a képesség-
vizsgára feliratkozott 3.593
végzősből 3.372-en vettek részt,
akik közül 2.478-an értek el ötösnél
magasabb átlagot, ami 73,5 száza-
lékot jelent, és megközelíti az or-
szágos átlagot. 894-en (26,5
százalék) nem érték el az ötös átla-
got, és egy román tagozaton végzett
diák kapott maximális jegyet, azaz
mindkét dolgozatára tízest.

A magyar tagozaton a feliratko-
zott 1.149 tanulóból 1.085-en vettek
részt a vizsgán, és 609-en érték el
az ötöst és az ötös fölötti átlagot a
három tantárgyból. A legmagasabb
média 9,82 volt. Mindezek az ered-
mények az óvás előtti helyzetet tük-
rözik. Az óvásokat kedden
délutántól ma, szerdán 12 óráig
lehet benyújtani egy típusnyomtat-
vány kitöltésével személyesen az is-
kolában, ahol a diák végzett, vagy
online az iskolán keresztül. 

Miután megtartják a különvizs-
gát azoknak a diákoknak, akik a
megmérettetés idején koronavírus-
fertőzésen estek át vagy karanténba
kényszerültek, közzéteszik az óvá-
sok nyomán kialakult helyzetet. Ezt
követően minden iskola, ahol volt
nyolcadik osztály, megszervezi az

űrlapok kitöltését a választott
közép- vagy szakiskolák feltünteté-
sével. Kiskorú gyermekek esetében
kötelező valamelyik szülőnek is
részt vennie. A főtanfelügyelő-he-
lyettes arra kéri a szülőket és diáko-
kat, hogy alaposan ellenőrizzék, jól
írták-e be a választott iskolák kód-
ját, mivel az elmúlt években is elő-
fordultak tévedések az országos
számítógépes elosztásnál.

Az eredményeket illetően azon a
véleményen volt, hogy bár a tan-
anyagot csökkentették, a vizsga
nem volt könnyű. Ennek ellenére az
eredmények nem rosszabbak, mint
a korábbi években. Ugyanakkor
hozzátette, hogy minden képesség-
vizsgára állt diák, függetlenül attól,
hogy hányas átlagot ért el, bárme-
lyik líceumot vagy szakiskolát vá-

laszthatja, és a jelentkezők számá-
nak függvényében dől el, hogy fel-
veszik-e vagy sem. Arra biztatta a
diákokat és szülőket, hogy minél
több lehetőséget tüntessenek fel a
kérdőíven, hogy ne maradjanak ki
az elosztásból. 

Megkérdeztünk néhány szülőt is,
akik azt nehezményezik, hogy gyer-
mekeik tankönyvek nélkül tanultak,
a járványhelyzet keltette összevisz-
szaságban, és tanévzárás után kevés
volt az idő a vizsgára való felkészü-
lésre, továbbá, hogy a könnyebb té-
telekre vonatkozó miniszteri
ígéretek nem váltak valóra. Nehez-
ményezik továbbá, hogy nem jelent
meg a felvételi tájékoztató füzet,
aminek az alapján a lehetőségeket
jobban számba vehették volna. 
(bodolai) 

Eredményhirdetés a képességfelmérő vizsgán
Megyénk diákjai 3,3 százalékkal az országos átlag alatt 



A Hagyományok Háza és há-
lózata gazdag nyári program-
kínálattal jelentkezik a
Kárpát-medencében. A szer-
vezők elsősorban a már nép-
szerűvé vált eseményekre
helyezik a hangsúlyt.
Felvidéken a Gombaszögi

NyáriTábor, a fiatalok hagyomá-
nyos találkozóhelye és fóruma áll
az érdeklődés homlokterében. A
szervezők – a létszámkorlátozások
miatt, akárcsak 2020-ban – ezer
főre limitálták a résztvevőszámot.
Az elmúlt évek igazi újdonságának
számított a 220 négyzetméter alap-
területű FolkPajtában rendezett
FolkSzöglet rendezvénysorozata. A
népszerű épület infrastrukturális
fejlesztése tovább folyik, a szín-
falak mögött öltözőt, kiszolgálóhe-
lyiségeket alakítanak ki. A
négynapos fesztiválon kilenc nép-
zenei és világzenei koncerttel, tánc-
tanítással és táncházzal,
kézműves-foglalkozásokkal, fotóki-
állítással és folkkocsmával várják
az érdeklődőket.
Erdélyben számos fesztiválon

vesz részt a Hagyományok Háza.

Különösen érdekesnek ígérkezik a
július 2-3-án megrendezendő Erdé-
lyi Tündérkert Fesztivál. Július 2-án
a marosvásárhelyi vár szabadtéri
színpadán, 3-án pedig Mikházán, a
Csűrszínházban várja az érdeklődő-
ket a marosvásárhelyi Spectrum
Színház, a Maros Művészegyüttes,
Szalonna és Bandája, Berecz And-
rás Kossuth-díjas népdalénekes-
mesemondó és Szarvas József
Kossuth-díjas színművész az ősho-
nos magyar gyümölcsfajtáinkat
megmentő és őshonos környeze-
tükbe visszatelepítő Tündérkert
Mozgalom népszerűsítésére meg-
szervezett gálaműsorokon. Nem-
csak kizárólag a népzenét kedvelők
érdeklődésére tarthat számot a jú-
lius végi négynapos MéraWorld
Music Fesztivál. Itt is alkalmaz-
kodni kell a román törvényekben
meghatározott létszámkorlátozá-
sokhoz. Az esemény színfoltja a
prímásverseny és a kalotaszegi gá-
laműsor. Az utóbbi rendezője a
nemzetközi hírű felvidéki brácsa-
művész, Lakatos Róbert.

Ezzel egy időben mutatkozik be
a gyergyói-medencei összművé-

szeti, kulturális és zenei fesztivál,
az Egyfeszt. Megálmodóinak nem
titkolt szándéka, hogy a rangos ese-
mény – erdélyi és anyaországi fel-
lépőkkel – az erdélyi Művészetek
Völgyeként váljék ismertté. A neves
rocksztárok mellett a világzene,
népzene ismert előadói – mint pél-
dául Szalonna és Bandája és a Mu-
zsikás együttes – is helyet kapnak a
műsorban. Gyergyószentmiklós
központjában FolkUdvar épül érté-
kes programokkal, interaktív foglal-
kozásokkal. 

Második alkalommal rendezik meg
augusztus 8-án, Mikházán a szabad-
egyetemet. Az elmúlt évi kihagyás
után a szervezők szándékuk szerint az
eseménybe az Erdélyi Hagyományok
Háza Alapítványt és a stratégiai civil
partnereket is bevonják, csakúgy, mint
a romániai hivatásos együtteseket. A
program fontos témája lesz az admi-
nisztratív, pályázati tanácsadás mellett
a jó gyakorlatok bemutatása az élő ha-
gyományátadás minden szintjén, a
profiktól a civil szerveződésekig. A
kulturális programokat a Csűrszínház-
ban tekinthetik meg az egybegyűltek. 
Délvidéken a Szent Mihály-

napiTáncháztalálkozó ésSoka-
dalomérdemel megkülönböztetett
figyelmet. A vendégek némi válto-
zásra számíthatnak, mivel a tavalyi
többnapos, többhelyszínű eseményt
a rendezők egy napra, augusztus
28-ára szervezik. A mulatság nem-
csak a táncház szerelmeseinek nyújt
felhőtlen kikapcsolódást, a helyszí-
nen lép fel a hetvenéves jubileumát
ünneplő Magyar Állami Népi
Együttes is. 

A kárpátaljai szervezők re-

ménykednek a járvány helyi mér-
séklődésében, s a megszokott bevált
programjaikat folytatják 2021-ben
is. A viskiéstiszapéterfalvinép-
zene-,néptánc-éskézművestábor
ismét megnyitja kapuját. A nehéz
helyzetben lévő kárpátaljai pedagó-
gusképzést szolgálja az augusztus
közepére ütemezett KölcseyNyári
Pedagógusakadémia, a képzés egy
szeptemberben tervezett mentor-
programhoz is fontos tematikus se-
gítséget nyújt.

Vannak emberek, akiknek a jelenlété-
ben elhalványulnak a boldogság

külső feltételei, és az élet egyetlen derűs,
minden erőfeszítést megérő kalandként raj-
zolódik ki. P. Zs. I. – iskoláskorában kapott
nevén: Joe – azt hiszem, ebbe a kategóriába
tartozik. Már akkor sejtettem ezt, amikor elő-
ször váltottam pár vicces szót a munkáról az
ebédünkkel a negyedik emeleti tömbházlaká-
sunkba felszaladó férfival.

– Azért vállaltam el az ételkihordást, hogy
ne unatkozzam. A pénz sohasem motivált –
árulta el az életkorából jó pár esztendőt
lazán zsebre vágó beszélgetőtársam közös
sörözésünk első perceiben. – Mindig is él-
veztem, hogy annyi körben megfordulhatok,
és mindenkitől elleshetek, tanulhatok vala-
mit. Erről a melóról három hónapja hallot-
tam egy volt osztálytársam feleségétől, aki
ebben az étkezdében dolgozik. Ő szólt, hogy
az egyik sofőr eltörte a vállát, helyettesítőre
van szükség. Így ugrottam be. Amikor aztán
a kolléga visszajött, egy másik munkatársat
kellett pótolni. Szóval, én mindig valakit he-
lyettesítek, csak engem nem helyettesít senki
– kacagta el magát Joe.

– Milyen egy munkanapod? – érdeklőd-
tem, a tegeződésben ugyanis már a beszél-
getés tervezésekor megegyeztünk.

– Naponta körülbelül 800 lépcsőt mászok
meg. A megrendelők – lakhely szerint –
három részre vannak felosztva. Először a
Kövesdomb jutott nekem, akkor az Ady ne-
gyedbe és a kombinát irányában a város vé-
géig minden címre én vittem az ebédet. Most
a volt November 7. az enyém, a Kornisa sé-
tánnyal és a Tudor negyeddel együtt. Van,
hogy délelőtt 10 órától délután 5-ig járom az
autóval a várost, naponta mintegy 60 adag
ételt szállítok ki. Túlnyomórészt idős embe-
reknek viszem a napi menüt, többek között
egy 93 és egy 96 éves asszonynak. A megren-
delőink közül egyesek hónapok óta nem lép-
tek ki a lakásukból.

– A fizikai erőfeszítésen túl milyen kihívá-
sokat rejt ez a munka?

– Első nap úgy éreztem, mintha csupa köd
lenne körülöttem. Az új utcaneveket, illetve
az útvonalat a legnehezebb megszokni.
Emellett az első héten még ott volt az állandó
izgalom, hogy mi van, ha nincs otthon a kli-
ens, be lehet-e csengetni a szomszédhoz és
hasonlók. Mint minden az
életben, ez is egy olyan
helyzet, amiben kapsz hide-
get is, meleget is. Az egyik
megrendelő behív a laká-
sába, és házfelújítási tippeket ad, a másik fel
akar öltöztetni. Másoknak olyan a napi prog-
ramjuk, hogy nem tudják személyesen át-
venni az ételt. Kapok tőlük kaputelefonhoz
járó kulcsot, és csak le kell tennem az ebédet
az ajtajuk elé, ahova kiteszik az előző napi
edényeket – ha nem feledkeznek meg róla.
Annyi kulcsom van, mint egy postásnak, de
mindenikről tudom, hova jár. A gubanco-
sabb az, amikor fel kell kapaszkodnom egy
kerítésre, hogy a tetejére felakasszam az
ebédet.

Már a beszélgetés elején elhatároztuk,
hogy visszafele haladunk az időben, így a to-
vábbiakban korábbi munkahelyeiről kérdez-
tem. 

– Egy marosszentgyörgyi, azelőtt pedig
egy marosvásárhelyi, autóalkatrészeket for-
galmazó cégnél voltam reklámügynök. Az
első ilyen munkahelyemen eljutottam az ér-
tékesítési igazgatói állásig, de aztán eljött a
váltás ideje. Ezt megelőzően a Tabu maga-
zinnál töltöttem be a reklámügynöki munka-
kört. Akkor lehetőségem nyílt bejárni a
Székelyföldet. A kilencvenes években, amikor
négyéves volt a fiam, egy magyarországi
munkaajánlatra is igent mondtam. Aztán
amikor megláttam az ottani körülményeket,

haza is jöttem a következő busszal. Régi há-
zakat kellett volna felújítani, a szállás pedig
egy lakókocsiban volt, ahol szuszogni sem
lehetett a különféle ,,illatoktól”. Éppen már-
cius 15-én érkeztem, így azt mondtam a csa-
patnak, ünnep után visszajövök. Azóta is
várhatnak. 

A társalgást fodrozó, színesítő nevetésszü-
net után a rendszerváltást
megelőző időkről érdek-
lődtem.

– A ,,forradalom” nevű
színdarab előtt a Prod-

complexnél dolgoztam mint autószerelő.
Amikor aztán 1993-ban hanyatlani kezdett
minden, engem is szélnek eresztettek. Ez volt
a végzettségemnek megfelelő munkahely,
ugyanis az 5-ös líceumban végeztem, az első
ilyen profilú évfolyamban. A Prodcomplex-
hez egyébként már gyermekként bejáratos
voltam. Édesapám ott volt káderes, és min-
den nyáron betett egy hónapra dolgozni,
hogy legyen zsebpénzem. Tettem is örömmel
a dolgom, még akkor is, ha kezdetben alig
tudtam megmozdítani a talicskát. 

– Mesélj egy kicsit a gyermekkorodról! –
kértem.

– Mindenkinek csak azt kívánom, hogy
olyan gyermekévei legyenek, mint nekem.
Akkoriban nem volt mobiltelefon, sem inter-
net, de volt helyette csendőr-tolvaj, bújócska,
fogócska. A marosvásárhelyi nagypiac mö-
gött nőttem fel, az akkori Görgei Artúr utcá-
ban, ami nekiment a Ritznek. Nagyanyám a
Tusnád utcában lakott, közel a Bolgár tér-
hez, ahol billenős kosárhinta várta a ma-
gamfajta főtéri aszfaltgyerekeket. Egyszer ki
is repültem belőle, és ,,sikeresen” betörtem
az orrom. Kiskoromban a legszuperebb óvo-
dába, a Stefániába jártam. A mai napig meg-
van az egyik ovis csoportképünk, székely

ruhában fényképeztek le, én vagyok a legki-
sebb és a legsoványabb közöttük. 

– Úgy gondolom, azok közé a marosvásár-
helyiek közé tartozol, akik jól ismerték a
város múlt századi lüktetését, a mostani fia-
talok számára ismeretlen arcát. Huszonéve-
sen melyik volt a kedvenc helyed?

– Az Oroszlán vendéglő, ott volt az igazi
élet. A hely varázsához hozzátartozott a
néma szakács, akinek csak intettük, hogy
hozzon nekünk ételszaftba mártott zsemlét.
Élő zene emelte a hangulatot, vérbeli cigány
muzsikusok húzták a nótát. Időnként egy-egy
verekedést is kifogtunk, csak úgy repültek
fölöttünk olyankor a poharak. A másik fontos
helyszín a Cementlapok, ott tanult meg a
fiam pár évesen úszni. 

Sörözésünk végén a közeljövő is felvillant
egy pillanatra. 

– Azt várom, hogy oldódjanak fel teljesen
a járványügyi korlátozások, és gondtalanul
lehessen külföldre menni kirándulni – 
jegyezte meg Joe. A beszélgetés ezzel még
nem ért véget, a lakótelepi teraszhelyiségről
ugyanis a Gheorghe Şincai szakközépiskola
felé vettük az irányt. Pár percnyi kérlelés
után bebocsátást nyertünk a marcona ka-
pustól, aki végigkísért a folyosón a tablóké-
pig, ahol Joe egykori osztálya – köztük egy
szemüveges, komoly tekintetű fiatalember, a
negyven évvel ezelőtti P. Zs. I. – nézett le
ránk. Diáktársaival élő a kapcsolat, nem-
csak tízévente találkoznak – jegyezte meg,
mielőtt elköszöntünk. Egy óra sem telt el,
amikor felhívott egy fontos kiegészíteni-va-
lóval.

– Azt még tedd hozzá, hogy nem szeretnék
öregotthonban megöregedni – mondta, az
édesanyjával kapcsolatos történésekre
utalva, amelyekre semmiképpen nem áll mó-
domban kitérni. Egyrészt, mert nem kaptam
rá engedélyt, másrészt, mert árnyékot vetne
arra a derűs életérzésre, amit Joe sokeme-
letnyi magasságba is magával visz.  

Joe lépcsői

Double Rise

Méra World Music Fesztivál

A nyári fesztiválok sorában 
A Hagyományok Háza külhoni programjai
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Alapképzésen 300, míg mester-
képzésen 150 hellyel várja a felvé-
telizőket a kolozsvári Babeş–Bolyai
Tudományegyetem (BBTE) Köz-
gazdaság- és Gazdálkodástudomá-
nyi Kara, amely a nemzetközi
rangsorok alapján az ország legma-
gasabban jegyzett, magyar nyelvű
képzést is nyújtó gazdasági felsőok-
tatási intézménye. A felvételizők
által választható szakirányok lefe-
dik a gazdaság minden fontosabb
területét, így alapképzésen gazda-
sági informatika, marketing, me-
nedzsment, valamint pénzügy és
bank szakirány közül válogathatnak
a felvételizők, míg mesterképzésen
három, a digitális marketing, a vál-
lalati pénzügyi menedzsment és a
vállalkozásmenedzsment szakirány
indul magyar nyelven. A felvételit a
tavalyi évhez hasonlóan idén is on-
line szervezik. További részletek a
hu.econ.ubbcluj.ro/felveteli oldalon
találhatók.
Nemzetközileg versenyképes
gazdasági képzés

A kolozsvári BBTE, ezen belül
pedig a gazdasági képzést nyújtó
Közgazdaság- és Gazdálkodástudo-
mányi Kar rendre kiváló eredmé-
nyeket ér el a nemzetközi egyetemi
rangsorokban, melyek alapján
egyértelműen országos első helyet
foglal el, és a kelet-közép-európai
régióban is folyamatosan vezető
szerepet játszik. A QS World Uni-
versity Rankings 2021-es toplistá-
ján például az intézmény gazdaság
és menedzsment szakterületen or-
szágos első, egyetlen olyan romá-
niai egyetemként, amely
világszinten az első 500 között sze-
repel (pontosabban a 401-450. he-
lyen, megj.: a kategóriák 50

helyenként kerülnek csoportosí-
tásra), egy kategóriában van neves
ausztriai, finnországi vagy olaszor-
szági egyetemekkel.

A nemzetközi versenyképességet
a ranglistákon túl az intézmény di-
ákjainak nemzetközi eredményei is
alátámasztják. A BBTE magyar ta-
gozatos közgazdászhallgatói szá-

mos nemzetközi esettanulmány-
versenyre jutottak el, amelyekről
szép eredményekkel tértek haza,
2020-ban dicséretet szerezve pél-
dául a washingtoni Georgetown
University világszintű versenyén,
2019-ben pedig második helyezést
elérve a Norwegian School of Eco-
nomics által szervezett gazdasági

esettanulmány-versenyen. A leg-
utóbbi tanév az intézmény történe-
tének eddigi legjobb eredményét is
elhozta, amikor a BBTE magyar ta-
gozatos mesterképzéses közgaz-
dászcsapata első lett a kanadai
University of Calgaryn szervezett
versenyen. A négyfős diákcsapat
egy világszintű selejtezőt követően

jutott a 2021-es verseny 10 legjobb
egyetemi csapata közé, ahol a dön-
tőben egy 24 órás esettanulmány-
megoldást követően nem találtak
legyőzőre.

Az oktatás magas színvonalát
egy lelkes, széles körű nemzetközi
tapasztalatokkal rendelkező hazai
oktatói csapat biztosítja, amelynek
a munkáját magyarországi, francia-
országi és nagy-britanniai vendég-
oktatók egészítik ki.
Gyakorlatorientált oktatás

A képzések során kiemelt figyel-
met fordítanak a vállalati együttmű-
ködésekre, amelyek már az
egyetemi képzés során valós, gya-
korlatias gazdasági tapasztalattal
vértezik fel az intézmény hallgatóit.
A BBTE magyar tagozatos közgaz-
dászképzésén több mint 40 helyi és
nemzetközi vállalattal dolgozhatnak
együtt a hallgatók. Ezek az együtt-
működések több elemből épülnek
fel: a vállalati meghívott előadóktól
a valós esettanulmányokon, órai
vállalati projekteken és vállalatláto-
gatásokon át egészen a szakmai
gyakorlat vagy nyári internship
programokig számos olyan lehető-
ség, melyek során vállalati közeg-
ben is kipróbálhatók az egyetem
padjaiban elsajátított ismeretek.

A BBTE magyar tagozatos köz-
gazdász-mesterképzésein például
már négyéve működik az a prog-
ram, amelynek keretében a délutáni
mesteris órák mellett az intézmény
vállalati partnerei részmunkaidős
állásokat kínálnak fel a hallgatók-
nak, akik így a mesterképzés sikeres
elvégzése után a mesterfokú oklevél
mellett már valós, munkaszerződé-
ses vállalati tapasztalat birtokában
kerülhetnek ki a munkaerőpiacra.Vállalatlátogatás az Ortoprofil marosvásárhelyi székhelyén

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Szerkeszti: Benedek István

Az online vásárlásra vonat-
kozó új áfaszabályok lépnek
hatályba július elsejével,
amelynek célja az egyenlőbb
versenyfeltételek megterem-
tése, a határokon átnyúló e-
kereskedelem megkönnyí-
tése, valamint az árképzés át-
láthatóbbá tétele – közölte az
Európai Bizottság hétfőn.

A tájékoztatás szerint az Európai
Unió áfarendszerét legutóbb 1993-
ban aktualizálták, a rendszer ezért
nem tartott lépést a határokon át-
nyúló e-kereskedelem növekedésé-
vel. A koronavírus-világjárvány
szintén tovább gyorsította az online
kiskereskedelem fellendülését,
ezért szükségessé vált annak bizto-
sítása, hogy az online értékesítések
után fizetendő áfát a fogyasztó la-
kóhelye szerinti országnak fizessék.

Az új szabályok az EU-n belül és
kívül egyaránt érinteni fogják az
online értékesítőket, piactereket és
platformokat, a postai szolgáltató-
kat és a futárszolgálatokat, a vám-
és adóigazgatási szerveket, vala-
mint a fogyasztókat.

Megszűnik az a mentesség,
amely szerint az EU-ba importált,
22 eurónál kisebb értékű termékek
mentesülnek az áfa alól. Az EU-ba
belépő valamennyi áru tehát áfakö-
teles lesz, ugyanúgy, mint az uniós
vállalkozások által értékesített áruk.
Jelenleg az e-kereskedelemben te-
vékenykedő értékesítőknek áfanyil-
vántartást kell vezetniük minden
olyan tagállamban, ahol árbevéte-
lük meghalad egy bizonyos általá-
nos, de országonként eltérő
értékhatárt. Július 1-jétől ezeket a
különböző értékhatárokat egységes,
10 ezer eurós közös uniós küszöb-
érték váltja fel, amely felett az áfát
abban a tagállamban kell megfi-
zetni, ahová a termékeket leszállít-
ják. Ez a 10 ezer eurós küszöbérték
már 2019 óta érvényben van az on-
line értékesített elektronikus szol-
gáltatásoknál – jelezték meg.

Az online értékesítők mostantól
egy egyablakos elektronikus por-
tálra regisztrálhatnak, ahol az EU
egész területére vonatkozóan telje-
síthetik valamennyi áfakötelezett-
ségüket.  (MTI)

A magyar kormány által fi-
nanszírozott vállalkozói
mentorprogram résztvevőit
díjazták múlt szerda este a
Kelementelkén szervezett
rendezvény keretében.

A Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikai Államtitkársága, a Design
Terminal és a Pro Economica Ala-
pítvány által szervezett Erdélyi
Mentorprogramban mintegy har-
minc erdélyi nagyvállalkozó vett
részt mentorjelöltként, és mintegy
hatvan kis- és középvállalkozó
mentoráltként. A programmal a
magyar kormány a vállalkozókat

segítő szakmai környezet kialakí-
tását kívánta elősegíteni.

Az eseményen Potápi Árpád
János, a Miniszterelnökség nem-
zetpolitikáért felelős államtitkára
felidézte: a magyar nemzetpolitika
2014-2015 óta tekinti céljának a
Magyarország határain túl élő ma-
gyarok szülőföldön való boldogulá-
sának az elősegítését. Ezért indították
el a gazdaságfejesztő, illetve a gaz-
dasági hálózatépítést elősegítő prog-
ramokat. Úgy fogalmazott: a
mentorprogram célja egy eltéphetet-
len közösségi háló szövése.

Vass Levente, a romániai Egész-
ségügyi Minisztérium államtitkára
a rendezvényen kifejtette: a siker
azon múlik, hogy miként sikerül
embereket a hálózatba fűzni, egy
ügy mellé felsorakoztatni. A jelen-
lévők száma alapján az államtitkár
megállapította: nem telt hiába az
elmúlt öt év.

A szerda esti rendezvényen töb-
bek között a leginspirálóbb men-
tornak, a legelhivatottabb
mentoráltnak, a legösszetartóbb
csapatnak járó díjakat adták át a
program szervezői. (MTI)

Új adószabályok
az online vásárlásnál

Okleveleket, díjakat vehettek át az erdélyi
vállalkozói mentorprogram résztvevői

450 magyar tagozatos hellyel várja a felvételizőket
az ország legmagasabban jegyzett gazdasági egyetemi képzése
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A helyi rendőrség megállapította
a törvényszegést, és felszólította a
tulajdonost a munkálatok leállítá-
sára, de a teraszon továbbra is fo-
gadják a vendégeket. 
30 lakrész,
37 autónak való mélygarázs

Ennél durvább „merénylet” ké-
szül a Papiu (Kálvária) utcában né-
hány házzal odébb. 2020
áprilisában a várat övező történelmi
városrész műemlék épületének szá-

mító iskola bal szárnyával szemben
levő szecessziós házsor megbontá-
sára adtak ki városrendezési (urba-
nisztikai) bizonylatot, anélkül, hogy
az építtető cég rendelkezett volna
valamennyi szomszéd beleegyezé-
sével. Az engedély egy szecessziós
homlokzatú ház és a szomszédos
épület, valamint egy kert helyére
tervezett 30 lakrészes és 37 helyes
mélygarázsos bekerített lakópark
építésére szól, és a 13-as számú tel-
ket is érinti. A háromszintes tömb-
ház az említett házak helyén és
kertjében épülne fel, a mélygarázs
feltehetően nem fog használni a
római katolikus temető felé mere-
deken emelkedő domb szerkezeté-
nek, egyensúlyának. Az építkezés
megszüntetné a szép, tágas kertek
egy részét, amelyek dús növényze-
tükkel, élősövénnyel befuttatott ke-
rítésükkel a városrész tüdejét
jelentik. A kertekből származó oxi-
génre nagy szükség van a környé-
ken, beleérve a közelben működő
három iskola diákjait és az ott lakó-
kat. A Papiu (Kálvária) utca for-
galma ugyanis egyre
félelmetesebbé válik nemcsak az ál-
landó balesetveszély, de a jelzőlám-
pánál hosszú sorban álló gépkocsik
kipufogógáza miatt is. Ugyancsak
ezekből a kertekből kapnak oxigént
a Mihai Viteazul (Klastrom) utca
alsó szakaszának a hasonlóan for-
galmas útra néző házai is. A kör-
nyékbeli lakosok az utóbbi években
hozzávetőleg negyedszáz kérelem-
mel fordultak az illetékesekhez
(rendőrség, polgármesteri hivatal),
hogy legalább sebességkorlátozást
vezessenek be a Papiu utcának ezen
a szakaszán, de hiába. A mindig
zsúfolt utca átjárhatóságának ko-
rántsem fog kedvezni a mélygarázst
használó 37 gépkocsi. Vajon a kör-
nyezetvédők is nyugodt lélekkel
írták alá a kertek beépítésére vonat-
kozó tervet? Vagy az ő véleményük
nem számít? A domb szerkezetének
a megbontása veszélyt jelenthet a
szomszédos épületekre, köztük a

közvetlen szomszédban lévő, 13.
szám alatti szép, szecessziós villára,
amely 1898–1908 között tégla-
alapra épült.
Veszélyben a szecessziós ház

A lakásban az épület tulajdono-
sának édesanyja, dr. Burghardt
Judit nyugalmazott fogorvos lakik.
Amióta megtudta, hogy a megkér-
dezésük, beleegyezésük nélkül mi
készül, az ő élete is kálváriává vált,
abban az igyekezetben, hogy a 13.
szám alatti lakást megvédje. A jó íz-

léssel berendezett ház és a hozzá
tartozó gondozott kert százéves
díszfáival és termőre fordult fiatal
gyümölcsfáival viharos múltbeli
évek után rengeteg munka és befek-
tetés nyomán nyerte el jelenlegi ar-
culatát. A tágas lakóházat a kertre
néző, félkör alakú terasszal a XIX.
és XX. század fordulóján a nagy-
szebeni szász Haller család építtette
szecessziós stílusban. A ház hullá-
mos vonalú homlokzatát virágmotí-
vumok díszítik. A lakásban
megmaradtak a szecessziós kályhák
és néhány bútordarab is az eredeti
berendezésből. A megőrzött építési
tervek mellett az óriási padlástérben
egy gerendán az építés ideje olvas-
ható. 

A ház 1948-ban került Burghardt
Károly, a fogorvosnő édesapja tulaj-
donába, aki a Hangya szövetkezet
alapítói közé tartozott. A Kálvária
utcai házért egy hasonló nagysze-
beni villát vásárolt cserébe. Az im-
pozáns épületet azonban 1952-ben
kinézte magának a katonai parancs-
nokság, és beleköltözött. A család-
nak 24 óra alatt ki kellett ürítenie a
lakást, az új lakók a bútorokat, a
koncertzongorát összetörték, a fest-
ményeket tönkretették, sőt idővel
még a padlást borító téglalapokat is
elhordták. Hosszas utánajárást kö-
vetően, 1956-ban kapták vissza a
lakást, tele lakókkal, akik korábban
a katonaság alkalmazottai voltak.
Évek teltével a család más tagjainak
a tulajdonában lévő cserelakásokkal
tudták megoldani, hogy belakhas-
sák az egész házat, amelyet rendkí-
vüli anyagi és emberi ráfordítással
sikerült minden szempontból
rendbe tenni. A sok nehézség elle-
nére a család mindig fontosnak tar-
totta, hogy a vásárhelyi közösséget,
a várost támogassa. Ma is megvan
a Béla (ma Cuza Vodă) utcában
lakó nagyapa, Vérvölgyi Kiss Lajos
házassági okmánya a násznagy dr.
Bernády György aláírásával. A
nagyszülők jelentős összeggel járul-

tak hozzá a Czakó-szanatórium (a
Köteles Sámuel utcai szülészeti nő-
gyógyászati klinika) építéséhez.
Burghardt Károly pedig a Hangya
szövetkezet alapítását támogatta je-
lentős adománnyal. Az apai nagy-
mama testvére, Bodoni Ida a Súrlott
Grádics vendéglő tulajdonosa volt. 

Dr. Burghardt Judit annyi viszon-
tagság után nyugdíjas éveit szeretné
a példásan rendben tartott házban
nyugodt körülmények között eltöl-
teni családjával együtt. Ehelyett va-
lóságos vesszőfutásra kényszerült.

A nyugalma akkor lett oda, amikor
2019-ben értesült, hogy eladják a
szomszédban üresen álló, 11. szám
alatti házat és telket. Amikor meg-
tudta, hogy a mellette levő, 9. szám
alatti házat is eladták, és idősotthon-
nak fogják átalakítani, még örült is,
hogy a nagy kertben kellemesen sé-
tálhatnak az otthon lakói. 2020 már-
ciusában személyesen érdeklődött
Marosvásárhely főépítészénél, ahol
azt a választ kapta, hogy nem tud-
nak semmit az eladott házak új ren-
deltetéséről. Közben a lakók
elmondásából kiderült, hogy a há-
zakat ki kell üresíteni, mert építeni
fognak. A városi főépítésztől a saját
házára tájékoztató jellegű urbanisz-
tikai bizonylatot kért, amit az iratok
benyújtása és a megszabott összeg
kifizetése után 2020 júliusában ka-
pott kézhez. Ebben világosan olvas-
ható, hogy a Papiu utca 13. szám

alatti épület Marosvásárhely köz-
ponti övezetében áll, ahol építkezés
esetén meg kell őrizni a hagyomá-
nyos városszerkezetet, azaz a csa-
ládi házakból álló övezetben
kizárólag családi házak építhetők.
Ami ugyanúgy érvényes a szomszé-
dos telkekre is. Ha betartanák.
Ekkor már a tudta nélkül Dorin Flo-
rea volt polgármester aláírásával az
eladott telkek beépítésére ki volt
adva az urbanisztikai bizonylat.

Amikor Burghardt doktornő tu-
domására jutott, hogy a két kertes
ház helyére lakóparkot terveztek,
ami több környékbeli lakost is fel-
háborított, 2020 novemberében
ügyvédhez fordult, és az építkezési
engedély kiadásának a leállítását
kérte. A 2020. november 17-i
ügyvédi beadványra a Helyi Rend-
őrség december 8-án válaszolt.
Ebben az áll, hogy az építkezési fe-
gyelemért és a környezetvédelmi
szabályok betartásáért felelős szak-
embereik kiszálltak a helyszínre, de
a Papiu utca 9., 11. szám alatt sem
bontást, sem építkezést nem láttak.
A házak és telkek új tulajdonosának
szavaiból viszont kiderült, hogy a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vataltól városrendezési (urbaniszti-
kai) bizonylatot kért, hogy jogi és
műszaki szempontból igazolja egy
épület hozzáépítését a már meglé-
vőhöz, és közös lakások, azaz
tömbház építését, de még nem
kérte, és nem is kapta meg az épít-
kezési engedélyt. A többi nem tar-
tozik a hatáskörükbe, azt
megegyezéssel vagy perrel lehet
rendezni – áll a Helyi Rendőrség
válaszában. 

Amikor az utolsó lakók is elköl-
töztek az eladott házakból, és kide-
rült, hogy a helyszínre valóban
tömbház épül, Burghardt doktornő
2021 februárjában levélben fordult
az újonnan megválasztott Soós Zol-
tán polgármesterhez, de csak három
hónap múlva kapott iktatószámot,
majd többszöri érdeklődésére a fő-
titkárnő azt válaszolta, hogy pana-
sza nem a polgármester, hanem a
városi főépítész hatáskörébe tarto-
zik. Hosszas utánajárást követően
küldték el a városi főépítész 2401-
es számú 2021.04.20-i válaszát. Ez
igazolja, hogy a volt polgármester
aláírásával a városi főépítész már
2020. április 23-án kiadta az 558-as
számú urbanisztikai engedélyt a
Papiu utca 11. szám alatti ház le-
bontására, valamint a 9. szám alatti
ház részleges lebontására és kibőví-
tésére, és az alagsorral együtt egy
háromszintes tömbház építésére, az
udvar rendezésére, a bejárat, a kerí-
tés átalakítására, ami érinti a 13.
szám alatti házat is. (Anélkül, hogy
a tulajdonos beleegyezését kérte
volna.) Az átiratban pontosítják,

hogy az építési engedély alapját a
szükséges tanulmányok és újabb
engedélyek fogják képezni, a tervet
pedig egy műépítészekből, város-
rendészeti szakemberekből és szak-
mérnökökből álló bizottság fogja
elemezni, hogy megfelel-e az ér-
vényben levő törvényeknek és az
építészeti műemlékek védelmének.
Az átiratot a főépítész, a hivatalve-
zető és immár az új polgármester
írja alá, akinek a kerek pecsétje
teszi hivatalossá az iratot. 

Azon túl, hogy Burghardt doktor-
nőt becsapták, fölöslegesen járatták,
nem kérték a beleegyezését (holott
az ő telke érintkezik a leginkább a
beépítendő területtel), az építkezés-
ben és a jogban járatos szakembe-
rek szerint a városrendészet több
szempontból is törvénytelenül járt
el. Az építtetőnek először a lebon-
tásra kellett volna engedélyt kérnie.
Miután megtisztította a helyet, és
rendelkezik a szomszédok belee-
gyezésével, azt követően kellett
volna kiadni az urbanisztikai bi-
zonylatot, nem pedig egyetlen en-
gedéllyel mindent megoldani.
Közvitát kellett volna hirdetni, és a
tanács elvi beleegyezését, valamint
a polgármester véleményét kérni. 

Miközben mindezt szándékosan
elmulasztották, panaszosunk kény-
telen az igazságügyi szervekhez fo-
lyamodni, hogy a környéken lakók
írott beleegyezésének birtokában
megtámadják az engedélyt, amit a
szóban forgó övezetben családi
házak építésére lehetett volna ki-
adni, és nem 30 lakrészes emeletes
tömbházra és mélygarázsra, amivel
nem értenek és nem is érthetnek
egyet.
A forgatókönyv vége?

A történet alakulása szerint a
szomszédok és a város érdekeit fi-
gyelmen kívül hagyó befektetőnek
egyetlen további engedély beszer-
zése sem okozott gondot, és mire
ezek a sorok megjelennek, valószí-
nűleg az építési engedély birtoká-
ban lesz, miközben a helyszínre az
engedélyező szervek aláírói közül
aligha ment ki valaki. A fokozato-
san gyűlő hasonló eseteket és a ste-
ril papírtologatást megakadá-
lyozandó, a helyhatóság főépítészé-
nek, városrendezési hivatalának
munkáját jobban kellene ellen-
őrizni, hogy a lakosság által megvá-
lasztott polgármester és a tanács ne
hagyja a régi városvezetés szennyes
ügyeit tovább gyűrűzni, csúfot űzni
magukból és az egyszerű városla-
kókból, történelmi városrészeinket
tönkretenni. 

Elvégre állítólag egy szecessziós
örökségéről ismert európai város-
ban élünk. Vagy a visszaéléseknek,
korrupciónak még nem lehetett ha-
tárt szabni?!

A szomszéd ház, amelyről szól a történet, amelynek a lakóitól nem kértek engedélyt Fotó: Bodolai Gyöngyi

Marosvásárhelyi kálvária
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A turistaidény beköszöntével
egyre több ország kormánya
oldja fel a koronavírus-jár-
vány miatt elrendelt korláto-
zásokat. Elképzelhető, hogy
idén többen szándékoznak
majd külföldre utazni, de szá-
molni kell azzal is, hogy a kel-
lemes időtöltést személyi
sérülés vagy baleset is beár-
nyékolhatja. Az egészségbiz-
tosító pénztár által
kibocsátott uniós kártyával
külföldön nem minden eset-
ben nyújtanak ingyenes
egészségügyi ellátást, ezért a
lehetséges megoldásokról ér-
deklődtünk. 

A magyar–román határon 
oda-vissza lehet utazni megszorítás
nélkül, a hírek szerint a magyar–
horvát határon sincsenek már kor-
látozások, a schengeni határokon is
szabaddá vált az átutazás, így egyre
nagyobb a késztetés más orszá-
gokba látogatni.

– Milyen jellegű biztosítással
lehet fedezni egy esetleges külföldi
beavatkozást, illetve mi a teendő
baleset vagy személyi sérülés ese-
tén? – kérdeztük Kopacz Gábor biz-
tosítási és kárrendezési tanácsadót.

– Újdonság, hogy létezik már
utasbiztosítás turistáknak Románia
területére is. Ez a vírusjárvány
egyik következménye, mivel meg-
nőtt a belföldi turizmus. A feltételek
hasonlóak a külföldi utazásokéhoz,
szintén létezik a sztornóbiztosítás
belföldre.

A jelenlegi külföldi biztosítások
már belefoglalják a koronavírus
okozta megbetegedést is, a biztosí-
tás megkötésénél oda kell figyelni a
részletekre, hogy pontosan milyen
konkrét eseteket fed le, beleértve a

sztornóbiztosítás alkalmazását is.
Az árak az előző évekhez képest
nem sokat változtak, ha családnak
kötik, kedvezményben részesülnek
(egy biztosítás az egész családnak). 

A biztosítótársaságok által alkal-
mazott utasbiztosítás, valamint az
országos egészségbiztosítási pénz-
tár által kiadott uniós kártya ugyan-
azt a célt kellene szolgálja, vagyis
az országhatárokon kívül a sürgős-
ségi egészségügyi ellátást. Megtör-
ténhet azonban, hogy az uniós
egészségbiztosítási kártyát az or-
szághatárokon kívül csak bizonyos
településeken, illetve intézmények-
ben fogadják el, ami kellemetlenül
érintheti a sürgősségi ellátást igény-
lőt, például olyan esetekben, amikor
egy egészségügyi magánintézmény
utólag átadja a számlát, ezért aján-
lott olyan turistabiztosítást is kötni,
amely központosított egészségügyi
rendszerben működik. A biztosító-
társaságok egészségügyi központo-
kon keresztül működnek, amelyek
egy régiót, de akár egy kontinenst
is lefedhetnek. Ameny-
nyiben az ellátás értéke
nem túl magas – fogá-
szati beavatkozás, viró-
zis stb. –, és az érintett
törleszteni tudja az
egészségügyi ellátás ér-
tékét, érdemes helyben
kifizetni a külföldi
egészségügyi intéz-
mény által számlázott
összeget, amit utólag a
biztosító megtérít. Ter-
mészetesen a beavatko-
zást igazoló számlát
hazatérve be kell nyúj-
tani a biztosítónak,
hogy megtérítsék a kifi-
zetett összeget. Hasonló
esetekben – bármilyen
csekély beavatkozást is

vett igénybe az ügyfél – fel kell
hívni a képviseleti céget, és be kell
jelenteni, az utólagos ügyintézés
megkönnyítése végett. Az utasbiz-
tosítás csak a sürgősségi beavatko-
zásokat fedezi, a krónikus
betegségeket nem. Épp ezért min-
den biztosító kitöltet egy kérdőívet
az ügyféllel, a családorvos nevét is
feljegyzik, hogy alkalomadtán meg-
bizonyosodhassanak a biztosított
krónikus betegségeiről – hangsú-
lyozta a szakember.

– Mekkora összegig terjed a
sztornóbiztosítás? 
– Az utasbiztosításba belefoglal-

ták a sztornóbiztosítást, amely a re-
pülőjáratok kiesése miatti károkat
téríti meg ezer euróig. Ugyanezzel
a biztosítással egy lefoglalt nyaralás
vagy repülőjegy indokolt lemondá-
sát is megtéríti a biztosító, például
egy közeli családtag elhalálozása
esetén. A repülőjáratok 3–4 órás ké-
sésénél lehet kárigénylést benyúj-
tani, minden esetben elbírálják az
okokat, amelyek miatt a járatkiesés

vagy késés bekövetkezett. Ha azon-
ban a repülőtársaság valamilyen
módon megtéríti az utasokat ért
kárt, a sztornóbiztosítás már nem
vehető igénybe, mivel ugyanarra a
káresetre nem lehet két kártérítést
igényelni.
Elhunyt hazaszállítása, 
poggyászbiztosítás

A sürgősségi beavatkozásokon
kívül halálesetnél az elhunyt haza-
szállítását biztosítják, valamint sú-
lyos sérüléseknél a sérültet elkísérő
hozzátartozó külföldi szállodai el-
szállásolását, illetve a telefonkölt-
ségeket is. A biztosítók nagy része
már a poggyászbiztosítást is bele-
foglalta az ajánlatába, ami a repülő-
géppel, de busszal vagy vonattal
utazók számára is biztonságérzetet
nyújthat. Amennyiben a poggyász-
biztosítás nincs belefoglalva az
alapcsomagba, kérésre azt is bele-
foglalják. A fokozott rizikófaktorral
számolva bizonyos korhatár fölött
egyes biztosítótársaságok nem kö-
töttek utasbiztosítást. Egy ideje a
legtöbb biztosítótársaság kiterjesz-
tette a korhatárt, és 65-70 év fölöt-
tiekkel, sőt, már nyolcvanévesekkel
is kötnek utasbiztosítást. A 14 év

alattiak útlevéllel utazhatnak kül-
földre, a kiskorúak utasbiztosítását
valamelyik szülő biztosítási szelvé-
nyébe foglalják bele, a tizennégy év
fölöttieknek pedig lehet saját bizto-
sítást kötni. A biztosítási díjak tár-
saságonként változnak, annak
függvényében, hogy mekkora ösz-
szegekre kötnek biztosítást. Példa-
ként egyhetes távollétre egy
középkorú biztosítási alapcsomagja
25–30 lejbe kerül, annak függvé-
nyében, hogy mit foglalnak bele a
biztosításba, illetve mekkora ösz-
szegre biztosít az ügyfél. A legdrá-
gábbak az Amerikai Egyesült
Államokba, Kanadába és Izraelbe
való utazásnál kötött utasbiztosítá-
sok, mivel az adott országok szol-
gáltatásainak árával is számolnak.
Az európai országokba utazóknak
ajánlott harmincezer eurós értékre
kötniük utasbiztosítást, a nyuga-
tabbra utazóknak az ötvenezer
eurós összegek ajánlottak. Legke-
vesebb három napra lehet utasbiz-
tosítást kötni, de ugyanezt köthetik
a külföldön munkát vállalók, kami-
onsofőrök, illetve a sportolók is.

– Mi a teendője a biztosítottnak
sérülés vagy baleset során?
– Abban az esetben, ha Európá-

ban bárhol balesetet szen-
vedett egy utasbiztosítással
rendelkező személy, azon-
nal fel kell hívnia a biztosí-
tási szelvényen feltüntetett
központi képviselet tele-
fonszámát, és be kell jelen-
tenie az esetet, a
beavatkozás értékének tör-
lesztését ők intézik. Min-
den biztosítócégnek van
egy kárrendező cége,
amely a biztosító nevében
rendezi a kárt egy bizonyos
régióban, ezért kell tár-
csázni a képviseleti köz-
pont telefonszámát, be kell
jelenteni az esetet, és a ka-
pott utasítások szerint el-
járni – tájékoztatott a
szakember.

Az Országos Vészhelyzeti Bi-
zottság javaslatára a román
kormány újabb lazító intézke-
dések bevezetéséről döntött
június 24-i, csütörtöki ülésén
július elsejétől.

– 2.500 személy részvételével
lehet kulturális, szórakoztató ese-
ményeket szervezni. Minden sze-
mélyre kell jusson legalább 2
négyzetméter, hordani kell a védő-
maszkot, és a településen nem ha-
ladhatja meg a fertőzöttségi ráta a 3
ezreléket. Az eseményeken azok
vehetnek részt, akiknél legalább 10
nap eltelt a második oltástól, 72 órá-
nál nem régebbi RT-PCR negatív
teszttel vagy 24 óránál nem régebbi
gyorsteszttel rendelkeznek, illetve
aki az elmúlt 90 napban átesett a
fertőzésen. Amennyiben minden
résztvevő beoltott, 2.500 személy-
nél többen is lehetnek a rendezvé-
nyen.

– Esküvőket, keresztelőket külté-
ren 150 személy részvételével, bel-
téren 100 személy részvételével
lehet szervezni. A 16 év alatti gye-
rekeket nem számolják bele ebbe a
létszámba. Beltéren lehetnek 300-
an is, amennyiben a résztvevők be
vannak oltva, negatív teszttel ren-
delkeznek vagy az elmúlt 90 nap-
ban átestek a betegségen.

– 70%-os kapacitással működ-
hetnek a játszóházak.

– Szabadtéri és beltéri sportren-
dezvényeken a helyek 50%-át fog-
lalhatják el a nézők. Azok lehetnek
a lelátókon, akiknél legalább 10 nap
eltelt a második oltástól, 72 óránál

nem régebbi RT-PCR negatív teszt-
tel vagy 24 óránál nem régebbi
gyorsteszttel rendelkeznek, illetve
azok, akik az elmúlt 90 napban át-
estek a fertőzésen. Ha mindannyian
be vannak oltva, meg lehet tölteni a
nézőteret.

– Az edzőtermek, a szállodák,
panziók, vendéglők teljes kapaci-
tással működhetnek. A vendéglők,
kávézók éjjel 2 óráig tarthatnak
nyitva.

– A klubok, diszkók 70%-os ki-
használtsággal működhetnek éjjel 2
óráig.

– Beltéren 150 személy részvéte-
lével, kültéren 200 személlyel lehet
szervezni felnőtteknek tanfolyamo-
kat, workshopokat.

– Nem kötelező viselni a masz-
kot beltéren, ahol legtöbb tíz ember
dolgozik, azzal a feltétellel, hogy
mindenkinek meglegyen az oltása.

– Ismét lehet vásárokat szer-
vezni.
Nincs korlátozás
a román–magyar határon

Véget ért a karanténkötelezettség
minden Magyarországról Románi-
ába, illetve Romániából Magyaror-
szágra utazó magyar,
magyar-román és román állampol-
gár számára. Az átutazáshoz nincs
szükség tesztre, illetve oltási igazo-
lásra sem. Ugyanakkor a szolgálta-
tások igénybevételéhez továbbra is
szükséges a magyar védettségi iga-
zolvány vagy a román oltási igazo-
lás – tájékoztatott Magyarország
kolozsvári főkonzulátusa. (szer)

Szer Pálosy Piroska

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Teljes kapacitással működhetnek
a szállodák és vendéglők

Újabb lazítások júliustól

Külföldi és belföldi utasbiztosítás
Turistabiztosítás fiatalnak és idősnek 

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Július 3-án és 4-én, szomba-
ton és vasárnap 9–19 óra kö-
zött nagyszabású ingyenes
ivartalanítási akciót szervez-
nek Marosszentgyörgyön, a
Tófalvi utca 27. szám alatti
kultúrotthonban házi ked-
vencek és gazdátlan állatok
számára. Az Eduxanima szer-
vezet által finanszírozott
akció célja – amelyet a
Save&Smile Állatmentő
Egyesület szervez, partner a
Marosszentgyörgyi Polgár-
mesteri Hivatal – a nőstény
állatok ivartalanítása.

A község lakosságát felkérik,
hogy éljenek az ingyenes ivartala-
nítás lehetőségével, és telefonon
kérjenek időpontot rá. Időpontfog-
lalást a 0740-363-206-os telefon-
számon lehet kérni. Az
ivartalanításra vitt állatokon szük-
ség esetén további díjmentes bea-
vatkozásokat is végeznek: daganat-
és sérvműtétek, illetve egyéb olyan
műtétek, amelyekkel meggyógyít-
hatók. Az állattulajdonosokat meg-
kérik, legyen náluk a
személyazonossági igazolvány, és
amennyiben van, az állat egészség-
ügyi könyve, amelybe bevezethe-
tik a beavatkozást. A kampány a
nőstény állatok sterilizálására össz-
pontosít, a cél a túlszaporulat és az
újszülött állatok kidobásának meg-

akadályozása, következésképp
életmentés, a kóbor állatok számá-
nak a csökkentése. Nem ivartalaní-
tanak kórosan sovány vagy beteg
állatokat, valamint a szoptatási idő-
ben vagy a tüzelési periódusban lé-
vőket, kivételt képeznek a
bőrbetegségben szenvedők. Az
ivartalanítás napján tilos az állatot
megetetni. A 2013/258-as számú
törvény előírásai értelmében az
ivartalanítás kötelező a törzs-
könyvvel nem rendelkező állatok
esetében. A rendelkezések be nem
tartása 10.000 lejig terjedő pénz-

bírsággal sújtható. A lehetőségeik
és a rendelkezésükre álló idő függ-
vényében a gazdátlan állatok ese-
tében segítenek az elszállításban is,
illetve azoknak a gazdáknak is,
akiknek nincs szállítási lehetősége.
Az állatok fültisztítását és a karom-
vágást is elvégzik, valamint a gaz-
dátlan állatok belső-külső
féregtelenítését. Az Eduxanima
projektjét a németországi Peta tá-
mogatja. Tiszteljük egymást, álla-
tainkat és a természetet! – áll az
állatvédő egyesület felhívásában.
(pálosy)

Szombaton és vasárnap Marosszentgyörgyön
Kutyák, macskák ingyenes ivartalanítása

Fotó: Save&Smile Egyesület



Igen emlékezetesként fog bevo-
nulni a labdarúgó-Európa-bajnoksá-
gok történetébe a Spanyolország –
Horvátország nyolcaddöntő. Már
arra is nagyon sokan emlékeztek
volna, ahogy Unai Simón az Eu-
rópa-bajnokságok legostobább ön-
gólját vétette, és az külön
igazságtalanság, hogy ezt Pedrinek
írták be a jegyzőkönyvbe. (Hogy
Mak gólját miért éppen Sczęsny ön-
góljának írták be, most meg az Unai
Simónét Pedrinek, számunkra örök
rejtély marad.) Pedig azt hittük,
hogy Dubravka mutatványa, amely-
lyel saját kapujába pofozta a labdát,
túlszárnyalhatatlan, de nem... Ha
amaz csupán mulatságos volt, a
mostani egyenesen ostoba. A meccs
azonban nagyon hamar annyi egye-
bet hozott, hogy az öngól gyorsan
feledésbe merült. Busquets irányí-
tásával előbb Sarabia gyötörte be az
egyenlítést, majd Ferran Torres két-
szer is villant, előbb egy gólpasszal,
majd egy góllal. Utóbbi ugyancsak
az ostobaságról szóló anekdotákba
illő, hiszen Torres úgy kapott oldal-
váltó passzt teljesen üresen, hogy
közben a horvátok a frissüléssel
foglalkoztak. Az a pillanat, ahogy
Guardiol földhöz vágja a vizespo-
harát, igyekezve az elszabadult el-
lenfele után, sajtófotós díjat érő
felvétel lehet annak, aki ezt elkapta.
De nem volt elég egyszer eldönteni
a meccset a spanyoloknak, akik
három kulcsembert is lehoztak a vé-
gére, hogy pihentessék őket. A min-

dent egy lapra föltevő horvátok
ugyanis a 86. percben a gólvonal-
technológia segítségével szépítettek
(Çakır játékvezető azért adta meg a
gólt, mert sípolt az órája!), és a
90+2. percben egyenlítettek is. És a
hosszabbításban már nem volt a pá-
lyán sem Busquets, sem Ferran Tor-
res, sem Sarabia! Igen ám, de a
horvátoknál sem volt már néhány
képzett védő, hisz őket a támadás
erőltetésének a kockáztásával cse-
rélte le Zlatko Dalić a rendes játék-
idő végén! A spanyolok így aztán
másodszor is eldöntötték a meccset,
még a hosszabbítás első félidejé-
ben, az újabb horvát bravúr pedig
lehetetlennek bizonyult. 120 perc,
nyolc gól, érzelmi hullámvasút.
Kell-e egyéb egy jó mérkőzéshez?

No de volt fordulat bőven Buka-
restben, a Svájc – Franciaország

mérkőzésen is. Az első félidőben
némileg meglepetésre Svájc került
előnybe az elég ötlettelenül játszó
franciák ellen, de ez még nem volt
különösebben izgalmas. Az 54.
percben azonban először Zuber ke-
rült földre a franciák tizenhatosá-
ban, majd Mbappé a túloldalon.
Rapallini játékvezető mindkétszer
továbbot intett, ám a videóbírók
szóltak neki, hogy így nem egészen
oké... És a visszanézés után Svájc
növelhette volna előnyét büntető-
ből, de Rodriguez lövését Lloris ki-
ütötte. És ezzel mintha
felébresztette volna Csipkerózsika-
álmukból a társait, akik a következő
öt percben megfordították az ered-
ményt. Potenciális 0-2-ből hirtelen
2-1 lett a franciák javára. Sőt,
Pogba bombagóljával 3-1-re nőtt a
francia előny. Eldőlt – gondolhat-

tuk, de hát alig ért véget a másik
meccs, amelyen a horvátok is 1-3-
ról egyenlítettek... És aznap nem
csak egyszer történt meg a csoda.
Svájc is egyenlíteni tudott, sőt úgy,
hogy közben egy gólt a VAR köz-
belépése miatt nem adtak meg
nekik a játékvezetők. Az előző
meccshez képest a különbség csu-
pán annyi, hogy a hosszabbításban

mindkét fél a biztonságra töreke-
dett, a meccs eldöntéséhez büntető-
rúgások kellettek. Ezt pedig a
svájciak 5-4-re nyerték. A franciák
legnagyobb sztárja, Mbappé hagyta
ki. Egy ilyen meccs után azonban a
semleges nézőnek ez már mindegy
volt, legfeljebb felkaphatta a fejét:
az Eb-címvédő után az aktuális vi-
lágbajnok is búcsúzott...

A fordulatos mérkőzések estéje
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A marossárpataki Nagy Botondnak, a Pro Economica
Alapítvány pályázati szaktanácsadójának megada-
tott az a lehetőség, hogy a helyszínen tekinthesse
meg az Európa-bajnokság egyik csoportmérkőzé-
sét, a magyar–francia találkozót. Az alábbi interjú-
ban budapesti élményeiről, illetve az Eb-n
történtekről beszélgettünk.

– Mikor született meg benned az elhatározás, hogy kiutazol
az Eb egyik mérkőzésére? 

– Tízéves korom óta követem a focit, minden fontos mér-
kőzést megnéztem azóta, a világeseményeket pedig megszál-
lottam követtem. Amikor megtudtam, hogy Budapest is
rendező lesz, nem is volt kérdés, hogy ott akarok lenni. 

– Bonyolult volt a határátlépés? Mennyibe került a jegy?
– A határnál a szokásos ellenőrzés volt, csupán annyit kér-

deztek, hogy van-e védettségi igazolványom, ami megvolt,
mert be vagyok oltva a Covid–19 ellen. A jegyvásárláshoz
előbb regisztráltam az UEFA hivatalos oldalára, ott ki kellett
választani a helyszínt, ahova menni szeretnék, és a kedvenc
csapatot/csapatokat. Ezt követően sorsolt az UEFA a regiszt-
rálók között, mivel többszörös túljelentkezés volt a jegyekre.
Engem nem sorsoltak ki, viszont egyik barátomat igen, aki
felajánlott  két jegyet, így sikerült két mérkőzésre eljutnom.
60 euróba került a két jegy. Ekkor még nem tudtam, hogy ki
fog pályára lépni Budapesten, nagyon szurkoltam a magyar
csapatnak... 

– Milyen érzés volt jelen lenni a magyar–francia meccsen? 
– Felemelő, káprázatos, megható, katartikus, elképesztő…

és még sorolhatnám. A meccs reggelén már izgultam. Ahhoz,
hogy belépjünk a mérkőzésre, ki kellett váltanunk a védett-
ségi karszalagot, amit egy ellenőrzőponton kaptunk meg.
Úton az ellenőrzési pont felé, mind több szurkolóval talál-
koztunk, egyre hangosabbakkal és elszántabbakkal, ez pedig
bennem is fokozta az érzelmeket. A karszalag átvétele után
megérkeztünk a Hősök terére, ahonnan felvonultak a magyar
szurkolók a stadionhoz. Itt már fergeteges volt a hangulat,

füstbombák, zászlók és a kánikulától piros, nevető, elszánt
arcok fogadtak. A stadionig énekeltük a megszokott rigmu-
sokat, RIA-RIA HUNGÁRIA!, HAJRÁ, MAGYAROR-
SZÁG! stb. A nagy hőség miatt a stadionhoz érve kissé
megkopott a hangerő, de belépve a lelátóra, újjászülettem.
Libabőrös lettem a hatalmas építménytől, mindenhol tele volt
emberrel, szurkolóval, akit mind egy cél vitt oda: biztatni a
magyar válogatottat. Olyan voltam, mint egy gyerek, aki elő-
ször kap fagylaltot, nem tudtam betelni vele, meg kellett ta-
pintanom a székeket, a falat, a korlátot… Az igazi adrenalint
először akkor éreztem, mikor a játékosok bemelegítéskor a
pályára léptek. Ezután a meccs végéig eksztázishangulatban
voltam, kezdve a csapatok hivatalos bevonulásától, a him-
nusznál, a kezdő sípszónál, a gólnál és  a magyar csapatnak
minden egyes sikeres megmozdulásánál. 

– Mi a véleményed a mérkőzésről? Megérdemelt döntetlen
volt?

– Az első félidő egyoldalúnak tűnt. Szerencsénk volt, mert
négy nagy helyzetük is volt a franciáknak, és Mbappe és Ben-
zema nem voltak inspiráltak. A franciák technikai és taktikai
fölénye nagyon látszott, de legfőképpen a reakcióidejük le-
pett meg, hogy milyen gyorsan tudnak reagálni, és szinte
minden helyzetben megtalálják a helyes döntést, mintha zsi-
nóron húzták volna őket, annyira egyszerre mozogtak. Kanté
pedig egyszerűen elképesztő, mindenhol ott van, labdát sze-
rez, jól passzol, cselez. Nem lepődnék meg, ha idén Arany-
labdát kapna… A magyar csapat azt tette, amit vártunk tőlük:
küzdöttek, hajtottak, és megpróbáltak nem gólt kapni. Szalai
Ádám a 16-os előtt volt végig, inkább védekezett, megjegy-
zem: hatékonyan. Kleinheisler volt a mi Kanténk, a franciák
nyakán loholt, labdát szerzett, felszabadított, egyszóval ő volt
a csapat vezére a pályán. 

A félidő végén meg a semmiből jött a gól, ami a játék képe
alapján nem volt megérdemelt, de ez a legkevésbé érdekelt.
A második félidőben ugyanúgy letámadtak a franciák, de már
kisebb lendülettel. Dembelé kapufája jelezte, hogy egy pil-
lanatra sem szabad elveszíteni a koncentrációt, de mégis si-
került egy rossz felszabadítás után egyenlíteniük, ami fájó
volt. Ilyen a foci. A meccs képe alapján megérdemelt a dön-

tetlen, habár a francia csapat többet tett a győzelemért,
viszont a magyarok fizikailag és mentálisan állták a
sarat, elszántságban pedig felülmúltuk őket.

– Mi az, ami a legemlékezetesebb marad számodra?
– A gól. Amikor Fiola elindult a kapu felé, mindenki

felállt és üvölteni kezdett, majd a lövés előtt hirtelen
csend lett… A gól pillanatában pedig felrobbant a sta-
dion, mintha villám csapott volna le, remegett a nagy
betontömeg, mindenki ugrált, kiabált, repült a sok sör
meg a pattogatott kukorica. Párpercnyi önkívületi álla-
pot volt, amikor elöntött az öröm, a büszkeség és a si-
kerélmény. Felejthetetlen pillanat volt, soha nem fogom
elfelejteni.

– Egy kicsit próbáljuk meg összefoglalni a három cso-
portmérkőzésen látottakat. Mi az, ami kellemes csaló-
dást okozott? Megérdemelték volna a magyarok a
továbbjutást?

– Rossi kapitány taktikailag és fizikailag tökéletesen
felkészítette a csapatot, csupán az utolsó percek csúsztak

ki az irányítás alól a portugál meccsen. A franciákkal kellett
a szerencse, a németekkel pedig meccsben voltunk, megle-
hetett volna a győzelem. Bármelyik másik csoportból ez a
magyar válogatott továbbjutott volna, az biztos. Most így ala-
kult, ennyit érdemeltünk ebben a csoportban, a végén a matek
dönt, a számok, nem pedig az érzelmek. A franciák minimális
erőbedobással játszottak, szerintem még mindig ők a legna-
gyobb esélyesek a végső győzelemre. Ronaldóék sokat nem
mutattak, sötét lovak, a keretük nagyon jó. Bármire képesek
lehetnek, viszont instabilak, láthattuk ezt a németek elleni
meccsen (azóta már ki is estek – a szerk.). A németek képesek
parádésan játszani, viszont Löw kezd kiégni, nem hiszem,
hogy messzire jut ez a csapat. Viszont ők csak akkor vannak
legyőzve, ha felültek a hazafele induló repülőre...

– Mi a véleményed az olasz trénerről, kiket emelnél ki el-
sősorban a Rossi-gárdából?

– Marco Rossi profi edző, ismeri a magyar játékosokat, a
képességeiket. Úgy rakta össze a csapatot, hogy mindenki a
legjobbját tudja nyújtani. Le a kalappal előtte, remélem,
marad. A magyar csapat nagyon jó egységet alkot, kiemelni
valakit nehéz lenne. Mindegyik meccsen más-más játékos
teljesített jobban, de a két Szalai, Kleinheisler és Nego talán
a legjobbak ebben a keretben. Gulácsit azért nem sorolom
közéjük, mert ő klasszis, Európa egyik legjobb kapusa jelen-
leg, más szintet képvisel. 

– Egyénileg vizsgálva a játékosokat vagy a csapatjáték sze-
rint: jobb a magyar nemzeti tizenegy, mint a román váloga-
tott?

– A magyar játékosok felkészültebbek, tapasztaltabbak,
mint a románok, noha ott is vannak tehetséges fiatalok. Az
edzőben látom én a legnagyobb különbséget. Rădoi egysze-
rűen nem oda való, nincs meg a kellő tudása, nem tudja mo-
tiválni a játékosokat. Az eredmények magukért beszélnek.

– Szerinted a magyar játékosokat illetően lesznek megle-
petés-átigazolások az Eb után?

– Nagy meglepetésre nem számítok. Az értékük természe-
tesen megnőtt a torna után, de nagy igazolásra nem látok
esélyt. Talán Szalai Attila az, akinél lehetséges egy meglepe-
tés-igazolás, de ez a Fenerbahce vezetőségén is múlik. 

– Kinek szurkolsz a továbbiakban? Ki nyeri az Európa-
bajnokságot?

– A magyarok kiesését követően az olaszoknak. Mindig
nekik szurkoltam, zöld-fehér-piros a zászló színe, tempera-
mentumosak, jó a konyhájuk, és mellesleg eddig parádésan
és eredményesen is játszottak. Úgyhogy: FORZA ITALIA!

A helyszínen látta a magyar–francia meccset

Jegyzőkönyv
Nyolcaddöntő: Spanyolország – Horvátország 5-3 (1-1, 3-3, 5-3) –

hosszabbítás után
Koppenhága, 22.771 néző, vezette: Cüneyt Cakir (török).
Gólszerzők: Sarabia (38.), Azpilicueta (57.), F. Torres (77.), Morata

(100.), Oyarzabal (103.), illetve Pedri (20., öngól), Orsic (85.), Pasalic
(90+2.).

Sárga lap: Brozovic (73.), Caleta-Car (84.).
Spanyolország: Unai Simón – Azpilicueta, Eric Garcia (71. P. Tor-

res), Laporte, Gaya (77. Jordi Alba) – Koke (78. Fabián Ruiz), Bus-
quets (101. Rodri), Pedri – F. Torres (88. Oyarzabal), Morata, Sarabia
(71. Olmo).

Horvátország: Livakovic – Juranovic (73. Brekalo), Vida, Caleta-
Car, Gvardiol – Modric (114. Ivanusec), Brozovic, Kovacic (79. Budi-
mir) – Vlasic (79. Pasalic), Petkovic (46. Kramaric), Rebic (67. Orsic).

Jegyzőkönyv
Nyolcaddöntő: Svájc – Franciaország 3-3 (1-0, 3-3, 3-3) – tizen-

egyesekkel: 5-4
Bukarest, Nemzeti Aréna, 22.642 néző, vezette: Fernando Andres

Rapallini (argentin).
Gólszerző: Seferovic (15., 81.), Gavranovic (90.), illetve Benzema

(57., 59.), Pogba (75.).
Sárga lap: Elvedi (32.), Rodriguez (62.), Xhaka (76.), Akanji (108.),

illetve Varane (30.), Coman (88.), Pavard (91.).
Svájc: Sommer – Elvedi, Akanji, Rodriguez (87. Mehmedi) – Wid-

mer (73. Mbabu), Freuler, Xhaka, Zuber (79. Fassnacht) – Shaqiri (73.
Gavranovic) – Seferovic (90+7. Schär), Embolo (Vargas, 79.).

Franciaország: Lloris – Varane, Lenglet (46. Coman, 111. Thuram),
Kimpembe – Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot – Griezmann (88. Sissoko)
– Benzema (90+4. Giroud), Mbappé.

Bálint Zsombor

Benzema két góljával hátrányból fordítottak a franciák – de messze volt még a vége. 
Fotó: az UEFA EURO 2020 közösségi oldala

Berekméri Edmond



Nyolcvan éve, 1941. június
26-án három felségjel nélküli
repülőgép bombázta a Ma-
gyarországhoz az első bécsi
döntés után visszakerült Kas-
sát. A máig tisztázatlan hát-
terű incidens szolgált
ürügyként Magyarország be-
lépéséhez a második világhá-
borúba. Az MTVA
Sajtóarchívumának összeállí-
tása:

A magyar katonai és politikai ve-
zetők 1941 tavaszán mind több in-
formációt kaptak a Szovjetunió
ellen tervezett német támadásról,
amely végül június 22-én indult
meg. A gyors német diadalra szá-
mító vezérkar egyre nagyobb nyo-
mást gyakorolt a kormányra a
hadba lépés érdekében, amely Bár-
dossy László miniszterelnök javas-
latára június 23-án a diplomáciai
kapcsolatok megszakításáról dön-
tött. Bárdossy azt azonban elhall-
gatta az ülésen, hogy Molotov
szovjet külügyi népbiztos arról biz-
tosította a moszkvai magyar köve-
tet: a szovjet kormánynak nincs
támadó szándéka Magyarországgal
szemben, és bizonyos területi reví-
zióhoz is hajlandó támogatást nyúj-
tani.

A németek hivatalosan nem kér-
ték a magyar katonai közreműkö-
dést a Szovjetunió elleni
hadjárathoz (jóllehet el sem zárkóz-
tak tőle), ennek híján pedig sem
Horthy Miklós kormányzó, sem
Bárdossy nem hajlott az önkéntes
belépésre. A vezetést ugyanakkor
aggasztotta Románia és Szlovákia
azonnali hadba lépése, mert attól
tartottak, hogy a két szomszédos

állam a végső osztozkodásnál ked-
vezőbb helyzetbe kerülhet.

A „casus belli” végül 1941. jú-
nius 26-án következett be. Azon a
napon 13 óra 7 perckor délkeleti
irányból három felségjel nélküli re-
pülőgép közelítette meg Kassát, és
29 közepes bombával szórta meg a
várost, de kimondottan hadi célpon-
tokat nem támadott, majd távozott.
A támadásnak 29 halálos áldozata,
14 súlyos és 48 könnyű sebesültje
volt, összesen hárommillió pen-
gősre becsült károk keletkeztek szá-

mos épületben. A hadsereg hivata-
losan azt közölte, hogy az akciót
szovjet gépek hajtották végre, a fel
nem robbant bombákat – egy hó-
nappal később – ugyancsak szovjet
gyártmányúként azonosították. A
politika is ezt a verziót fogadta el,
annál inkább, mert Bárdossy a kor-
mányzó és a parlament előtt is eltit-
kolta a kassai repülőtér-parancsnok
jelentését, aki német típusú gépeket
vélt felismerni a támadókban. A
kormányfő álláspontja az volt: ha a
gépek németek voltak, az még in-

kább a háborúba való belépés mel-
lett szól, mert nyilvánvalóvá teszi,
hogy ez a németek kívánsága. A tör-
ténetekről – diplomáciai kapcsola-
tok híján – a szovjet álláspontot
nem lehetett megismerni, erre a ma-
gyar fél egyéb csatornákon sem tö-
rekedett.

A kormány még június 26-án
megtorló támadásról döntött, és el-
fogadta Bárdossy javaslatát, hogy
„a provokálatlan támadás következ-
tében hadiállapotban levőnek te-
kintsük magunkat Szovjet-

oroszországgal”. A döntést a kor-
mányfő másnap jelentette be a kép-
viselőházban, aznap már magyar
gépek támadtak szovjet városokat,
majd egy 40 ezres magyar seregtest
lépte át a szovjet határt. A hadüze-
nettől sokáig ódzkodó Bárdossy va-
lószínűleg úgy kalkulált, hogy ha
már elkerülhetetlen a bekapcsoló-
dás a háborúba, ezt minél gyorsab-
ban meg kell tenni, részben azért,
hogy maguk szabhassák meg ennek
kereteit, részben pedig azért, hogy
idejében csatlakozzanak a győzte-
sekhez. Utólag mindkét megfonto-
lás hibásnak bizonyult.

A kassai bombázás elkövetői
máig ismeretlenek. A provokáció
érdekében állhatott a katonai felső
vezetésnek, a németeknek, akik hi-
vatalos felkéréssel nem akarták ma-
gukat Budapestnek lekötelezni,
továbbá Antonescu Romániájának
is: a román diktátort aggaszthatta,
hogy a területi igényeket tápláló
Magyarország megkímélheti had-
erejét. Német–román közös akció
mellett szól a támadó gépek délke-
leti repülési iránya, amely a német
és a román légiflotta fő erőinek bá-
ziskörlete, a Kárpátok és a Prut
folyó közötti irányba vezetett. A ke-
vésbé valószínű verziók között sze-
repel, hogy eltévedt szovjet gépek
akciójáról volt szó, amelyeknek a
bombázásra nem volt parancsuk,
mert a szovjeteknek semmi okuk
nem volt arra, hogy kiprovokálják a
magyar hadba lépést. Elképzelhető,
de szintén nem valószínű, hogy az
iglói repülőtérről a Szovjetunióba
dezertált szlovák pilóták bombázták
volna német gépekkel a felvidéki
várost. A valóság vélhetőleg már
soha nem fog kiderülni.Bombatalálat nyoma a kassai telefonközpont épületén                        Forrás: arcanum.com
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Közlemény
Marosvásárhely,2021.június29.

AzAzomureşbefejeziaberendezésekrészleges
műszakifelülvizsgálatát,amelyatöbbévesberuházásiprogramrésze
A júniusban lezajlott műszaki munkálatok a végéhez közelednek. A különböző berendezéseknél az ellen-

őrzéseket és beruházásokat a meghirdetett ütemterv szerint hajtottuk végre.
A félévenkénti műszaki felülvizsgálat több ezer ellenőrzést tartalmazott, hogy biztosítsa a létesítmények

biztonságos működését a következő két évre. A felülvizsgálat során új beruházásokat hajtottak végre a ter-
melékenység, a környezetvédelem, az energiahatékonyság és a létesítmények biztonságos üzemeltetésének
javítása érdekében.

A 2021 júniusi műszaki felülvizsgálat során folytattuk a környezeti zaj csökkentését célzó műszaki tervben
szereplő intézkedések végrehajtását a korábban kijelölt berendezéseken.

„Optimisták vagyunk, hogy az elvégzett munkálatokkal elérjük a várt hatást, amikor a platform normális
körülmények között működik. A magas berendezések zajcsökkentésének műszaki munkáit egy független
vállalat 2019-es tanulmánya alapján végeztük el, ez a gyártási egységekben bizonyos lengéscsillapítók cse-
réjét is magába foglalta. További hasonló munkálatokat a jövőbeni felülvizsgálatok során végzünk. Valószí-
nűleg előfordulnak még problémák a berendezések indításakor és leállításakor, de egyik célunk az, hogy
ilyesmi a lehető legritkábban történjen meg” – nyilatkozta Harri Kiiski, az Azomureş vezérigazgatója.

A műszaki ellenőrzés munkálataiban az Azomureş alkalmazottai és a szerződéses munkatársak mellett
több mint 500 külső alkalmazott vett részt. Ebben az időszakban nem történt egyetlen munkabaleset sem. A
műszaki ellenőrzés teljes költségvetése több mint 40 millió lej volt. 

A platformon levő összes berendezés beindításával és a termelés újraindításával az Azomureş által termelt
műtrágya teljes kapacitással áll majd a romániai szállítók rendelkezésére.

AzAzomureşsajtóirodája

Kassát 80 éve bombázták

Vírusok jönnek-mennek, szedik
az áldozatokat, de nem ülhetünk
reggeltől estig reszketve a veranda
ablaka alatt. Az élet él, és élni akar.

Ha nem lehet úgy, ahogy akarom,
akkor úgy akarom, ahogy lehet!

Ezt a jelmondatot tűztük a zász-
lóra, amikor a lehetetlen helyzetben
is, minden korlátozó intézkedést be-
tartva, útjára indítottuk a székelyud-
varhelyi Tamási Áron
Gimnáziumból az Alfa és Omega
Országos Fizikaverseny 8. kiadását
is. Egyrészt a folytonosság 
jegyében, másrészt abban a hitben,
hogy sok gyereknek most – más ve-
télkedők hiányában – nagyobb
szüksége van erre, mint bármikor.

A versenyfelhívásra Erdély 10
megyéjének 52 iskolájából több
mint 200 hetedikes és nyolcadikos
tanuló kapcsolódott be, akik közül
a három előzetes forduló után a leg-
eredményesebb 72 diák vehetett
részt a döntőben, amelyet a járvány-
ügyi szabályozások miatt online tar-
tottunk.

Az online döntő megnyitóján a
szervező méltatta a verseny fontos-
ságát, kiemelve azt a – Reményik
Sándor által is megfogalmazott –
gondolatot, hogy lehetetlen helyzet-
ben is meg kell találni a kínálkozó

kiutat, és dolgozni kell, AHOGY
LEHET. A megnyitó után három-
órás kemény online munka várt a
tanulókra, akiknek elméleti felada-
tokkal és gyakorlati jellegű feladvá-
nyokkal (pl. jelenségelemzés,
kisfilm készítése saját kísérletről)
kellett megküzdeniük. A vetélkedő
végelszámolásánál a végső sorrend
az előzetes fordulókban, illetve a
döntőn gyűjtött pontszámok össze-
sítése után alakult ki. A zsűri kor-
osztályonként 10-10 dicséretet és
2-2 bronz-, ezüst-, illetve aranyér-
met osztott ki. Kiosztottak továbbá
6 különdíjat is a különösen szép je-
lenségértelmezésért, illetve a szé-
pen elkészített kísérleti videókért. 

A hetedikesek korosztályában a
marosvásárhelyi diákok közül di-
cséretben részesült Fülöp Ábel (Dr.
Bernády György Általános Iskola),
Domokos László (Bolyai Farkas El-
méleti Líceum). III. díjat kapott
Fülöp Krisztián Zsolt (Dr. Bernády
György Általános Iskola), I. díjat
pedig Somodi Tamás (Bolyai Farkas
Elméleti Líceum).

Gratulálok minden részt vevő di-
áknak, a díjazottaknak, köszönöm a
felkészítő tanárok áldozatos munká-
ját!

SzékelyZoltánfizikatanár,
avetélkedőszervezője

8. Alfa és Omega
Országos Fizikaverseny



ADÁSVÉTEL

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

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

OLCSÓN eladó keveset használt női
Pegas bicikli. Tel. 0743-054-688. (12321)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)

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

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

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

MEGEMLÉKEZÉS

Fájt nézni a szenvedésed,
mégis nehéz volt elengedni a
kezed. Kegyetlen volt a sors,
korán elvitt tőlünk, de a
szeretet itt maradt
szívünkben. 
Sebzett szívvel emlékezünk a
szeretett édesanyára,
nagymamára, KÁDÁR
GIZELLÁRA, akit 13 éve
szólított magához az Úr.
Nyugodj békében, mert
megérdemled. Emlékét őrzi
leánya, unokája és azok
családja. (12331)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
2021. június 28-án a szeretett
nagynéni, a marosvásárhelyi 

POP MARIA 
szerető szíve életének 88. évé-
ben csendesen megpihent.
Temetése 2021. június 30-án,
szerdán 13 órakor lesz a nyárád-
tői ortodox temető kápolnájából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Emlékét mindörökké szívünkben
őrizzük.

Unokaöccse, Pop Iacob, 
felesége, Adriana és családjuk.

(12344-I)

Mély szomorúsággal és megren-
düléssel tudatjuk, hogy szeretett
nagybátyánk, 
BISZTRAY SÁNDOR ZSOMBOR 

nyugalmazott agrármérnök 
életének 78. évében türelemmel
viselt, súlyos betegség után
csendesen megpihent. Temetése
június 30-án, szerdán 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. Emlékét, jóságát,
szeretetét örökké megőrizzük. 

A gyászoló család. (12342-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk sze-
retett édesanyámtól, 

SZEKERES POLIXÉNIÁTÓL. 
Szerető lánya, veje, unokája,

Szabolcs. 
Szívünkben emléked örökre

megmarad. (12347)

A Végtelen akaratát elfogadva,
megköszönve az ajándékként ka-
pott gazdag évtizedeket, fájó
szívvel tudatjuk, hogy 

MOLNÁR ZOLTÁN 
nyugalmazott kémiatanár, 

amatőr fotóművész, 
fáradhatatlan sportember éle-
tének 93. évében hosszú szenve-
dés után elhunyt.
Temetése Székelyudvarhelyen
lesz, római katolikus szertartás
szerint, egy későbbi időpontban.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló szerettei. (12349-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Felsajog a fájdalom a szívünkben, a
seb soha nem gyógyul, a szív
összeszorul, a könny elered, a hiány
pótolhatatlan, de az emlék örök. Egy
szál virág, egy halk ima, egy pislogó
gyertya és főhajtás kíséretében
kegyelettel emlékezünk és
emlékeztetjük mindazokat, akik
ismerték és szerették 

TÖRÖK KÁROLYT, 
az IMATEX volt mesterét 

2021. június 30-án, halálának 31.
évfordulóján. Szenteljenek egy
percet emlékének! Minden szó,
mellyel őt idézzük, minden
felejthetetlen emlék, mely Róla szól,
az örök emlékezet  üzenete és
biztatása számunkra. Eltávozott az örökkévalóságba. Utána itt
maradt két tévelygő utazó egy üres állomáson, olyan vonatot
várva, amely nem jön soha többé. Hozzon számára megnyugvást
az örök élet, csendes nyugalma felett őrködjön szeretetünk.
Isten adjon hamvadó porainak csendes pihenést. 
Emlékét őrzi felesége, Piroska, lánya, Enikő. (12335)
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ATIMKOPÉKSÉG SZEMÉLYZETET alkalmaz. Érdeklődni lehet a cég székhelyén: Marosvásárhelyen,
a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es és a 0756-128-313-as telefonszámon. (65665-I)
KFT.RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (65744-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA alkalmaz ASZTALOSOKAT,
ÁCSOKAT. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. Tel. 0762-986-532. (22703-I)
AMAROSSZENTGYÖRGYIGASTROMETALMAGÁNCÉG LEMEZHAJLÍTÓ-GÉPKEZELŐ
SZAKEMBEREKET alkalmaz betanítással. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon,  az önéletraj-
zokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (65759-I)
AKOVÁCSPÉKSÉG BŐVÍTI CSAPATÁT. Marosszentgyörgyre, az új bemutatóüzletünkbe, ami egyben
kávézó is, személyzetet alkalmazunk. Ha Ön kedves, ápolt és lelkiismeretes, akkor a csapatunkban a helye.
Részletekért hívja az alábbi telefonszámok egyikét: 0770-595-255, 0733-052-106. (65759-I)
AVETAKFT. alkalmaz fröccsöntőgépre SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Tel. 0788-481-753.
(22707-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

25. nemzetközi borverseny Balavásáron
AKis-KüküllőMentiSzőlészetiTársulásésaKis-KüküllőBorlovagrendjúlius6–10.közötta25.

hagyományosnemzetköziborversenytszervezimegBalavásáron,aRomantikvendéglőben.
Egyminta3db0,7l-esfelcímkézettpalackborbóláll.Acímkénfelkelltüntetniajeligét,aborfaj-

táját,évjáratátésszármazásihelyét.Egymintabenevezésidíja20lej.
A program a következő: 
–július6-án9és18óraközött,illetvejúlius7-én9és15óraközöttabormintákbegyűjtése,
utánanemfogadunkbormintákat

–július7-én15–20óraközöttaborokbesorolása
–július8-án10órátólaborokelbírálása
–július10-én10órátólértékelés,díjazás,díszebéd
Azebédjegyeket–65lej/fő–avendéglőrecepciójánlehetmegvásárolni.Ajárványügyihelyzetre

valótekintettelszombaton,július10-énavendéglőzárthelyiségébecsakajárványügyiszabályokban
előírtigazolásokkallehetbelépni.
Bővebbfelvilágosítása0722-148-210,0723-227-369,0745-358-548-astelefonszámokon.

Aszervezőbizottság

Nagyernyeközségsajátköltségvetésébőlakövetkezőkulturálisprogramokra,tervekre
éstevékenységekrenyújtanakvisszanemtérítendőfinanszírozásta2021-esévre:

Megjegyzés: A támogatást elnyert pályázókat arra kérik, jelentkezzenek a szerződés aláírására Nagyernye
község polgármesteri hivatalában – Nagyernye 439. szám, 3-as iroda –, bélyegzővel és a jóváhagyott  össze-
gek függvényében módosított költségvetéssel, a bejelentésnek az intézmény honlapján való közzétételétől
számított 30 napon belül.

Nagyernyeközségsajátköltségvetésébőlakövetkezővisszanemtérítendőösszegeket
különítettékel2021-reaközségheztartozó,2021-benRomániábanelismertfelekezetek

számára:
Megjegyzés:A támogatást elnyert pályázókat arra kérik, jelentkezzenek a szerződés aláírására Nagyernye

község polgármesteri hivatalában – Nagyernye 439. szám, 3-as iroda – bélyegzővel és a jóváhagyott  összegek
függvényében módosított költségvetéssel, a bejelentésnek az intézmény honlapján történő közzétételétől szá-
mított 30 napon belül.

Sorszám Aprojekt
iktatószáma Pályázó Aprojektelnevezése Jóváhagyott

összeg/lej

1. 5821/28.05.2021. Sáromberki Református
Egyházközség 

A világjárvány utáni kulturális
élet első lépése a változás felé 4.090

2. 5823/28.05.2021. ACODOMUS Egyesület
A montenegrói sutomorei
VI. nemzetközi néptánc-
fesztiválon való részvétel 

5.910

Sorszám Aprojekt
iktatószáma Pályázó Aprojektelnevezése Jóváhagyott

összeg/lej

1. 5660/25.05.2021. Nagyernyei Református
Egyházközség

A nagyernyei református templom
belső és külső főjavítása 47.000

2. 5857/31.05.2021. Székesi Református 
Egyházközség

Folyó javítások – a villanyhálózat 
kicserélése a templomban 8.000

3. 5873/31.05.2021. Székelykáli Unitárius 
Egyházközség A cserepek cseréje az imaházon 5.000

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. (65756-I)

ASALUBRISWASTEMANAGEMENT,
akerelőszentpálibiológiaiésmechanikaihulladék-

kezelőállomásengedélyezettüzemeltetője
felhívja 

amarosvásárhelyiéskörnyéki(2-esövezet),valamintaszászrégeni(4-esövezet)szi-
lárdtelepülésihulladékotösszegyűjtőcégekésterületiközigazgatásiegységek(UAT)
figyelmét,hogyátvesziazösszeselfogadottkezelendő/hasznosítandótelepülésihul-
ladékot.(65730)
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„Ajóltájékozottfogyasztóútmutatója”:
AzElectricaFurnizaremegmagyarázza

ajúlius1-jétőlérvényesvillamosenergia-árakat,
valamintazt,hogyanvédiezentúlisügyfeleit
• Tekintettel arra, hogy 2021. július 1-jén az ANRE 5/2021-es számú

rendeletében foglalt ajánlások alapján a villamosenergia-szolgáltatók
által nyújtott kereskedelmi kedvezmény alkalmazási időszaka lejár, az
Electrica Furnizare bejelenti, hogy 2021.08.31-ig kedvezményt biztosít
minden olyan ügyfelének, aki a versenypiacról választ terméket. A
2021.07.01–08.31-e közötti időszakban biztosított árkedvezmény meg-
egyezik az univerzális szolgáltatás ára és az Electrica Furnizare lega-
lacsonyabb szabadpiaci ajánlata, a „Stabil 30” ára közötti különbséggel.
Az árkedvezményt július 1-jétől biztosítjuk. Ha élvezni szeretné ezt az
árkedvezményt, az ügyfélnek csak annyit kell tennie, hogy a fent em-
lített időszakban bármikor kifejezze érdeklődését egy, az Electrica Fur-
nizare versenypiaci portfóliójából származó ajánlat iránt.

• A 2021. július 1-jétől alkalmazott villamosenergia-árról szóló nyil-
vános vitára való tekintettel az Electrica Furnizare rámutat, hogy a ház-
tartási fogyasztók számára a villamosenergia-ellátás árai jelenleg a
szabad energiapiac feltételei szerint alakulnak, és azok kialakításához
elsősorban az az ár járul hozzá, amelyen az energiát a termelők által
szabadon meghatározott nagykereskedelmi piacon a beszállítók meg-
vásárolják. 

• A számla összegét az áram mint árucikk (a számla összegének 
mintegy 47%-a), valamint a hozzáadott szabályozott szállítási szolgál-
tatási, rendszerszolgáltatási, forgalmazási szolgáltatási árak, a zöldta-
núsítványok ellenértéke, a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez
való hozzájárulás, a héa és a jövedéki adó (a számla összegének 
mintegy 53%-a) adják. A számla a végfelhasználó hálózati zónában el-
foglalt helyétől is függ, például a szolgáltatások biztosításához elen-
gedhetetlen költségekkel és beruházásokkal közvetlenül arányos árakat
területi szinten az ANRE hagyja jóvá.

• A fogyasztóknak továbbra is számos mód áll rendelkezésére, hogy
a szabadpiacon szerződést kössenek: 
1.Postaiszerződéskötésegészenjúnius30-áig: az ügyfeleknek

tudniuk kell, hogy a továbbiakban elegendő egyetlen ajánlatválasztási
formanyomtatványt beküldeniuk, amelyben kiválasztottak egy szabad-
piaci ajánlatot. Amennyiben egy ügyfél több mint egy ajánlatválasztási
formanyomtatványt tölt ki és küld be, akkor az általa beküldött első
formanyomtatványt vesszük figyelembe. A villamosenergia-piac libe-
ralizálása rendkívül nagyszámú szerződéskötési kéréssel jár, amelyeket
a beérkezésük sorrendjében áll módunkban kezelni, ügyfeleinknek
azonban fontos tudniuk, hogy az ajánlatválasztási formanyomtatvány
beküldési időszakának megfelelő szerződéskötési ár a formanyomtat-
vány feldolgozásának időpontjától függetlenül változatlan marad. Az
ajánlatválasztási formanyomtatvány magában foglalja a legalacso-
nyabb árú versenypiaci árat („Stabil 30”), az „Electrica 3in1” verseny-
piaci ajánlatot (amely magában foglal biztosítási ellátásokat is),
valamint az Univerzális Szolgáltatás ajánlatot, így ügyfeleink a sza-
badpiaci ajánlatok ki nem választása esetén alkalmazandó árról is tá-
jékoztatást kapnak.
2.Szerződésaláírásaazügyfélszolgálatiközpontban: ügyfeleink

ellátogathatnak ügyfélszolgálati központjainkba (ezek listája a
https://www.electricafurnizare.ro weboldalon található), ahol az Elect-
rica Furnizare egy képviselője segít nekik a szerződéskötésben. 
3.Onlineszerződéskötés: az ügyfeleink beindítják a szerződéskötés

folyamatát a cég weboldalán (https://www.electricafurnizare.ro/cont-
ract-online/?prod=ee), amelynek első lépése az „Új ügyfél vagyok”
vagy „Meglévő ügyfél vagyok” lehetőségek egyikének kipipálása, az
ezt követő folyamat pedig a kért dokumentáció szintjén tükrözi a két
ügyfélkategória sajátosságait. Saját ügyfeleink rendelkezésére bocsá-
tottunk egy egyszerűsített szerződéskötési folyamatot, amelynek kere-
tében csupán egy hivatalos dokumentumot, név szerint a személyi
igazolványukat kell bemutatniuk, valamint az ügyfélszámukra és a fo-
gyasztás helyére vonatkozó adatokat kell megadniuk. Azon fogyasztók
számára, akik az Electrica Furnizare portfóliójának részesei szeretné-
nek lenni, a szintén egyszerűsített szerződéskötési folyamat a személyi
igazolványt, az áramellátásra vonatkozó helyiség hivatalos tulajdoni
okiratát (illetve eskü alatt tett nyilatkozatot kell aláírni), valamint az
utolsó közműszámlát kell bemutatni.

• Amennyiben egy, a cég portfóliójához tartozó ügyfél nem köt sza-
badpiaci szerződést, továbbra is megszakítás nélkül élvezheti az Elect-
rica Furnizare által biztosított villamosenergia-szolgáltatást,
Univerzális Szolgáltatásként. 

• Az Electrica Furnizare versenypiaci termékeinek és szolgáltatása-
inak igénybevételéhez a fogyasztók a piac liberalizálásának szentelt
weboldalon továbbra is tanulmányozhatják és kiválaszthatják a szá-
mukra megfelelő ajánlatot:
https://www.electricafurnizare.ro/liberalizarea-pietei-de-energie-electrica/


