
Vincze Loránt Fotó:  Nagy-Bodó Szilárd 

A 2021–2027-es időszakban Románia a korábbinál sokkal
több pénzt kaphat az Európai Uniótól. Azonban nem sza-
bad elfelejteni, hogy a lehetőséggel élni is kell, és nem
árt már most felkészültnek lenni. Ebből a meggondolás-
ból Vincze Loránt európai parlamenti képviselő, az Euró-
pai Néppárt képviselőcsoportjának támogatásával,
valamint a munkatársaival közösen megalkotta a 
Startoljunk rá! – EU-s pályázatok erdélyieknek című útmutató
kiadványát, továbbá erdélyi körútra is indult, amely

során szakemberekkel közösen ismertették a pályázatok
működését.

A körút utolsó állomása Marosvásárhely volt, ahol július 16-án, pénte-
ken tájékoztatták azokat a civil szervezeteket és vállalkozásokat, amelyek
érdeklődnek a pályázatok iránt. Az esemény két részből tevődött össze:
10 órától a civil szervezetek, 14 órától a vállalkozások kerültek fókuszba.
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Nagy-Bodó Szilárd

Felelős ivóvíz-
használatra intik 
a lakosságot
Az ivóvíz-szolgáltató, valamint a prob-
lémás települések önkormányzatai
több ízben is felhívással fordultak a la-
kossághoz, kérve, hogy csak háztar-
tási célokra használják a vizet,
semmiképp ne öntözzenek vele, ellen-
kező esetekben mások ivóvíz nélkül
maradhatnak.
____________2.
Dévai cég 
takarítja az utcákat
Az új szolgáltatótól tisztább és igé-
nyesebb környezetet remélnek a ma-
rosvásárhelyiek. A város végleges
köztisztasági problémáinak megoldá-
sáig – amely egy-másfél évig is elhú-
zódhat – , az ideiglenes
hulladékgyűjtési és utcatakarítási
szolgáltatók versenyéről Marius Libeg,
a polgármesteri hivatal sajtófelelőse
nyilatkozott.
____________4.
Sóvidéki arcképek 
Szűk, mondhatni baráti körben mutat-
ták be szerdán délután a marosvásár-
helyi várban a volt katonai
parancsnokság épülete előtti téren a
Magyar Újságírók Romániai Egyesü-
lete (MÚRE) által kiadott Sóvidéki arc-
képek című interjúkötetet. A kötet
anyaga az egyesület által szervezett
sóvidéki újságírótáborban felvett
anyagokból készült. 
____________5.

Hadd üdüljenek 
az önjelölt „igazgatók”!

Bár koalíciós partnereinek megígérte, hogy a nyár folyamán tartják
meg a versenyvizsgát az iskolaigazgatói tisztségek betöltésére, Sorin
Cîmpeanu liberális tanügyminiszter június közepén meggondolta
magát. 

Ahogy újságírói kérdésre kijelentette: „konzultált” a jelöltekkel,
hogy tartsák-e meg július 27-én az írásbelit, vagy augusztusra jelöljék
ki a vizsga időpontját. A legtöbben azt válaszolták, hogy meggyőző-
désük szerint nagyon jó iskolaigazgatók lennének, de sajnos Egyip-
tomba, Törökországba, Görögországba és más országokba már előre
befizettek családos üdülésre, így nem vehetnek részt a vizsgán. Érdekes
lenne megtudni, hogy kik azok a pedagógusok, akikkel a miniszter kon-
zultált, és akik annyira megfelelőnek érzik magukat egy intézmény ve-
zetésére, hogy nem mondanak le a nyári üdülésről. A megértéséről
nem éppen elhíresült tárcavezetőnek feltehetően elsősorban párttár-
saival volt alkalma a témát megvitatni, ami aztán megértésre ösztö-
nözte minden tisztségben levő pedagógus iránt. A döntésére visszatérve
egy „még komolyabb” választ is adott, miszerint ebben a „krízisidő-
szakban mind a diákok, mind a pedagógusok olyan megpróbáltatá-
soknak voltak kitéve, hogy megérdemelnek egy kis felszusszanást”. 

Bodolai Gyöngyi 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Dísztárgyak készítése, 
újrahasznosítás

A Női Akadémia újra várja a Divers Egyesület Avram
Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székházának ud-
varán hétfő délutánonkénti tevékenységére azokat a
hölgyeket, akik különböző kézműves-tevékenységek
fortélyait szeretnék elsajátítani. Július 19-én, ma 17.30
és 19.30 óra között azokat a lányokat, asszonyokat vár-
ják (és az őket kísérő gyerekeket), akiket érdekel az új-
rahasznosítás és a dísztárgyak készítése.
Papírpohárból spárgával készítenek vázát, kulcstartót
nemezelnek, de régebbi technikákkal is lehet alkotni. A
foglalkozást Lajos Anna kézműves vezeti. A szervezők

biztosítják a tevékenységhez szükséges hozzávalókat.
Amennyiben esős/hideg idő lesz, a foglalkozást beltér-
ben tartják, ahol kötelező a maszkviselés. A szervezők
a résztvevőktől 5 lej adományt elfogadnak, a pénzt a
tevékenységeken használt alapanyag beszerzésére
fordítják.

Somostetői összejövetel 
nyugdíjasoknak

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei
fiókja a járványügyi szabályok betartásával szabadtéri
együttlétet szervez tagjai számára július 22-ére, csütör-
tökre a Somostetőn. A programban állatkerti látogatás
is szerepel. Feliratkozni keddtől péntekig 10 és 13 óra
között lehet a Maros megyei fiók marosvásárhelyi, Bo-
lyai utca 36. szám alatti, emeleti székhelyén.

Kánikula, szárazság idején akár hatvan százalék-
kal is megnövekedhet az ivóvízfogyasztás, ami
fennakadást okoz az ivóvíz-szolgáltatásban is. Az
ivóvíz-szolgáltató, valamint a problémás telepü-
lések önkormányzatai több ízben is felhívással
fordultak a lakossághoz, kérve, hogy csak ház-
tartási célokra használják a vizet, semmiképp ne
öntözzenek vele, ellenkező esetekben mások ivó-
víz nélkül maradhatnak.

A csapadékos tavaszi hónapok után, az utóbbi időszak-
ban Maros megyében is beköszöntött a kánikula és a száraz
idő. Az Aquaserv regionális ivóvíz-szolgáltató sajtószóvi-
vője, Nicu Tomuleţiu szerint ilyenkor – a megszokotthoz
viszonyítva –  akár mintegy hatvan százalékkal is megnő
az ivóvízfogyasztás, elsősorban az öntözések miatt, ami
viszont fennakadásokat eredményez a szolgáltatásban. El-
mondta, a hálózat végén, főleg Nagysármás és Mezőrücs
környékén vannak komolyabb gondok, egyszerűen már
nem jut el odáig a víz. A Marosvásárhely–Nagysármás kö-
zötti vezetékrendszer régi, és nem elég nagy kapacitású
ahhoz, hogy az időközben rácsatlakozott települések lakó-
inak az igényeit kielégítse. A gondot elsősorban az okozza,
hogy kánikulában a lakosság nemcsak háztartási célokra
használja a vezetékes vizet, hanem a veteményesek öntö-
zésére, valamint az állatok itatására. Tomuleţiu hozzátette:
a vállalat az önkormányzatokkal karöltve próbálja minden
úton felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy rendeltetész-
szerűen kell használni az ivóvizet, azaz kizárólag háztartási
célokra, ellenkező esetben lesznek, akik víz nélkül marad-
nak. Csütörtökön az Aquaserv ivóvíz-szolgáltató közösségi
oldalán hívta fel a figyelmet a felelős vízfogyasztásra, il-
letve arra, hogy a fent említett okok miatt fennakadás lehet
az ivóvízellátásban Magyaró, Marosvécs, Déda, Beresz-
telke és Marosoroszfalu községek bizonyos részein.

Úgy tűnik azonban, hogy az utóbbi időben nemcsak
a Mezőségen, hanem a Küküllő mentén is gondok adód-

tak ezen a téren, ugyanis két hete Csibi Attila Zoltán,
Erdőszentgyörgy polgármestere közösségi oldalán arra
kérte a lakosságot, hogy észszerűen használja az ivóvi-
zet.

– A meleg beköszöntével, az Erdőszentgyörgyi Ivó- és
Szennyvízszolgáltató Egység azt tapasztalja, hogy a köz-
szolgálati rendszerből származó ivóvíz jelentős részét a
kertek, fóliák, gyümölcsösök, udvarok stb. öntözésére
használják, emiatt a nyomás csökken, így azok, akik ala-
csonyabban laknak, mint azok, akik erre használják az ivó-
vizet, víz nélkül maradhatnak, így egy alapvető joguk
sérül.

A közművállalat felhívja azon lakosok figyelmét, akik
mezőgazdasági tevékenységeket folytatnak, hogy erre  a
célra inkább használják a kutak, források vizét.

– Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy az érvényben
lévő törvény nem ösztönzi a közszolgálati rendszereken
szétosztott ivóvíz felhasználását más célokra, mint a ház-
tartási szükségletek, vagyis kizárólag személyes fogyasz-
tásra, tisztálkodásra. Kérjük, ne csökkentsék a víz
elérhetőségét más lakosok számára azzal, hogy kertészke-
désre és mezőgazdasági célokra használják – mutatott rá a
polgármester.
A meghibásodott zsiliprendszer miatt csökkent 
a vízszint a turbinaárokban

Az utóbbi napokban bizonyára többen észrevették, hogy
a turbinaárokban igencsak leapadt a vízszint. Călin Fokt,
a Maros Megyei Vízügyi Igazgatóság sajtószóvivője la-
punknak elmondta, abban, hogy ennyire lecsökkent a víz
szintje, az is közrejátszott, hogy nemrég meghibásodott a
zsiliprendszer, így nem tudnak oda vizet engedni. Verseny-
tárgyalás útján ki kell válassznak egy szakcéget, amely
helyrehozza a meghibásodást. A sajtószóvivő hozzátette,
a Maros vizének hozama valamelyest csökkent az utóbbi
időszakban, másodpercenként 25 köbméterre (a normális
érték 39 köbméter/másodperc), ellenben nincs gond a víz-
ellátással, tudják biztosítani a háztartási és ipari fogyasztók
számára szükséges vizet.

IDŐJÁRÁS
Kánikula
Hőmérséklet:
max.310C
min.180C

19.,hétfő
A Nap kel 

5 óra 48 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 9 perckor. 
Az év 200. napja, 

hátravan 165 nap.

Csütörtökig választhatnak 
középiskolát

Július 22-éig, csütörtökig választhatnak a meghirdetett ki-
lencedik osztályokból azok a nyolcadik osztályt végzett di-
ákok, akik részt vettek az országos képességfelmérőn. Az
űrlapokat szüleik és osztályfőnökük jelenlétében töltik ki. A
médiák szerinti számítógépes elosztásra július 24-én,
szombaton kerül sor, ezt követően 25–28-a között iratkoz-
hatnak be a diákok azon tanintézetbe, amelybe felvételt
nyertek. A betöltetlenül maradt helyeket július 29-én teszik
közzé a megyei tanfelügyelőségek. Az első elosztás után
beiskolázatlanul maradt diákok július 29. – augusztus 5. kö-
zött választhatnak a rendelkezésre álló helyekből.

Jelentkezőket várnak 
a kántor-tanítóképző főiskolára

Augusztus 16-tól folytatódik a beiratkozás az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerülethez tartozó kántor-tanítóképzőbe,
amely egyben a Károli Gáspár Református Egyetem szék-
helyen kívüli tagozata. A tanító–óvodapedagógus szak nap-
pali tagozatán tandíjmentes helyekre, a levelező tagozaton
részben költségtérítéses helyekre várják a jelentkezőket.
Levelező tagozaton kétéves posztliceális rendszerű kán-
torképzésre is lehet jelentkezni, amelynek eredményeként
megszerezhető az egyházkerületi kántori oklevél. A kántor
szakot református, római katolikus, unitárius, evangélikus
és baptista felekezetű hallgatók közül bárki felveheti. A je-
lentkezés és beiratkozás augusztus 16-tól szeptember 4-
ig tart, az alkalmassági vizsgákra szeptember 14-én kerül
sor. További információkért érdeklődni lehet a 0737-789-
930-as telefonszámon 9–13 óra között, illetve a kantorta-
nito@gmail.com e-mail-címen.

A városi fedett uszoda új programja
A marosvásárhelyi Mircea Birău uszoda hétvégeken és a
délelőtti órákban zárva tart. A hónap végéig, július 30-ig hét-
főtől péntekig 14–18 óra között kizárólag a sportolók és az
úszótanfolyamok résztvevői használhatják, míg 18–22 óra
között csak a nagyközönség számára nyitott. Szombaton-
ként és vasárnap zárva lesz. Továbbra is előjegyzés alap-
ján fogadják az úszni szándékozókat, telefonszám:
0734-560-937. Július 31. – szeptember 10. között az uszo-
dát bezárják. Amint a polgármesteri hivatal honlapján köz-
lik, a változtatást az indokolta, hogy kevesen vették igénybe
az uszodát, főleg hétvégén.

Belépő a Víkendtelepre
Július 5-től működik a beléptetőrendszer a marosvásárhelyi
Víkendtelepen, tehát jegyet kell váltani. A belépő ára nem
változott, felnőtteknek 7 lej, gyermekeknek, nyugdíjasok-
nak, hátrányos helyzetűeknek 3,5 lej. Ahhoz, hogy a fürdő-
zés biztonságos körülmények között történjen, fürdés előtt
kötelező a zuhanyzás. A strandolók száma nem lehet több,
mint a teljes kapacitás 70 százaléka.

Visit Sovata mobilalkalmazás
Szováta önkormányzata új internetes alkalmazással várja
a turistákat. A Visit Sovata mobilalkalmazás célja a helyi tu-
risztikai látványosságok, szabadidős tevékenységek, a ter-
mészeti és épített örökség, a helyi vendéglátóegységek
ajánlatai, koncertek, előadások, szórakoztató és kulturális
események népszerűsítése. A Visit Sovata alkalmazás iOS
és Android verzióban ingyenesen letölthető az AppStore és
a GooglePlay online áruházból.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 
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A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
31, 43, 1, 4, 16  +  7 NOROC PLUS: 5 4 0 9 6 5 

16, 7, 27, 40, 23, 1 SUPER NOROC: 5 9 0 7 4 1
35, 45, 19, 2, 41, 12 NOROC: 6 2 1 6 6 3 8

Sokan a veteményesek öntözésére használják a csapvizet
Felelős ivóvízhasználatra intik a lakosságot

Fotó: Vajda György

Menyhárt Borbála



Romániában – március óta először – ismét emelke-
dett az egy hét alatt azonosított koronavírus-fertő-
zöttek száma: a vasárnap záruló héten 39
százalékkal több fertőzést szűrtek ki az előző hét-
hez képest.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) vasárnapi jelen-
tésében szereplő 44 újabb esettel 396-ra emelkedett a hét nap
alatt regisztrált fertőzések száma, míg az előző héten mély-
pontot mértek 285 új esettel.

A kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma is emelkedni
kezdett: jelenleg 255 fertőzöttet ápolnak a Covid-kórházak-
ban, közülük 30 állapota súlyos.

Az elhalálozások száma nem növekedett: vasárnap egy fer-
tőzött elhunytáról számolt be a GCS. Az utóbbi hónapban
egyetlen olyan nap volt, amikor a járvánnyal összefüggésbe
hozott áldozatok száma meghaladta a tízet.

Romániának néhány hete van arra, hogy felkészüljön a jár-
vány közelgő negyedik hullámára – mutatott rá Andrei Baciu
egészségügyi államtitkár, az oltási kampányt koordináló or-
szágos bizottság (CNCAV) alelnöke egy tévéinterjúban. Úgy

vélekedett: Nagy-Britannia, Spanyolország és Portugália pél-
dája azt mutatja, hogy a rendkívül ragályos delta-vírusmutáció
legfeljebb 6-8 héten belül a jelenlegi sokszorosára emelheti a
fertőzések számát.

A tisztségviselő hozzátette: az említett országokban annak
ellenére terjed a delta-vírusvariáns, hogy a lakosság nagy
része be van oltva, az immunizációnak köszönhetően viszont
alacsony a halottak és a súlyos esetek száma. Szerinte ez már
alig jelent nagyobb nyomást az egészségügyi rendszer és a
társadalom számára, mint egy influenzajárvány, tehát az élet
lassan-lassan visszatérhet a normális kerékvágásba. Az, hogy
Romániában mennyire válik kritikussá a helyzet szeptember-
ben, nagymértékben attól függ, sikerül-e felpörgetni az oltás-
kampányt – figyelmeztetett a CNCAV alelnöke.

A 19,3 millió lakosú Romániában eddig 4 millió 873 ezer
ember – a beoltható, 12 év feletti lakosság 28,8 százaléka –
kapott legalább egy adag koronavírus elleni vakcinát, a beol-
tottak száma pedig az utóbbi hónapban átlagosan napi tíze-
zerrel emelkedett. Ebben az ütemben Románia 2023
júniusában érheti el a 70 százalékos átoltottságot. (MTI)

Szinte negyven százalékkal emelkedett a múlt héten
a koronavírus-fertőzöttek száma Eloltották a tüzet 

a Vaskapu Nemzeti Parkban
Szombat délutánra sikerült eloltaniuk a tűzoltóknak a
Vaskapu Nemzeti Parkban pénteken keletkezett
tüzet. A Mehedinţi megyei katasztrófavédelem tájé-
koztatása szerint mintegy 10 hektáros területen ka-
pott lángra a növényzet, vélhetően villámcsapás
miatt. Tizenhét tűzoltó dolgozott a lángok eloltásán,
munkájukat egy felderítő helikopter is segítette.
(Agerpres)

Elhunyt a második sérült is 
Elhunyt szombat este a năvodari-i Petromidia kőolaj-
finomító alkalmazottja, aki a hónap elején történt rob-
banásban súlyos égési sérüléseket szenvedett, és
egy németországi kórházban kezelték. Halálhírét a fi-
nomítót tulajdonló Rompetrol vállalat közölte, támo-
gatásáról biztosítva a gyászoló családot. A másik,
szintén súlyos égési sérüléseket szenvedett alkalma-
zott július 13-án, kedden hunyt el, ugyanabban a né-
metországi kórházban. A Petromidia
kőolaj-finomítónál július 2-án történt robbanás, ame-
lyet tűz követett. Egyik alkalmazott életét vesztette,
öten megsérültek, közülük ketten súlyosan, őket július
5-én az offenbachi kórházba szállították. A robbanás
ügyében gondatlanságból elkövetett emberölés, testi
sértés és rongálás miatt indult nyomozás. (Agerpres)

24,5 százalékkal több földgázt
importáltunk

Románia 1,8 millió tonna kőolaj-egyenértékű földgázt
importált 2021 első öt hónapjában, ami 24,5 száza-
lékkal (212.200 tonna kőolaj-egyenérték) több a ta-
valyi hasonló időszakban regisztráltnál – közölte az
Országos Statisztikai Intézet (INS). A kitermelt föld-
gázmennyiség 1,8 százalékkal 3,133 millió tonna kő-
olaj-egyenértékre esett vissza a jelzett időszakban
tavalyhoz mérten. Az országos előrejelzési bizottság
az idei földgáz-kitermelést 7,4 millió, az importált
mennyiséget pedig 2,32 millió tonna kőolaj-egyenér-
tékre becsüli, ami 1,5, illetve 38 százalékos növeke-
dést jelentene 2020-hoz viszonyítva. (Agerpres)

Hamis riasztások a 112-n
Több mint 230 ezer hamis hívás érkezett a 112-es
egységes segélyhívó számra az év első hat hónap-
jában, ezek nagy része felnőttek részéről – közölte
pénteken a Különleges Távközlési Szolgálat (STS).
A tájékoztatás szerint több mint 231 ezer hamis riasz-
tás jegyeztek az idei első félévben, a legtöbb ilyen
Olt, Gorj, Hargita, Ialomiţa és Konstanca megyéből
futott be. „Egy Olt megyei felnőtt a hat hónap alatt
22.456 alkalommal hívta a 112-t, két különböző fel-
töltőkártyás telefonszámot használva. Az ő hívásai
teszik ki a megyéből befutott hívások 20 százalékát.
Ami nagyon aggasztó, hogy tízszer több felnőtt, mint
gyermek hívja visszaélésszerűen a 112-t” – áll a STS
közleményében. A statisztikák szerint a januártól jú-
niusig jegyzett 4.896.261 hívás közül 2.376.367
(57,86%) esetben valóban indokolt volt a riasztás,
2.063.122 (42,14%) eset pedig nem minősült vész-
helyzetnek. Az indokolatlan hívások közül 231.919 bi-
zonyult visszaélésszerű riasztásnak. Ide tartoznak
azok az esetek, amikor valaki tudatosan, több ízben
is indokolatlanul hívja a 112-t, vagy viccből, vagy
azért, hogy a hívásfogadó operátort szidalmazza,
vagy hívja a számot, majd egyáltalán nem szól bele
a telefonba.(Agerpres)

Egy példánál maradva a nagy megértés csak azért
hibádzik egy keveset, mert a nyolcadik osztályt végzettek
igencsak megpróbált nemzedéke nem tapasztalhatta
meg ezt a nagy engedékenységet, ugyanis a tanév végét
követően mindössze egy hetük maradt a vizsgára való
felkészülésre. Természetesen tudjuk, hogy nem a hegy
alatt kell abrakolni, de még egy hét is sokat jelentett
volna egy utolsó ismétlésre, esetleg, hogy a tanév végi
hajrá után a megmérettetés előtt egy kicsit pihenjenek. 

Az iskolaigazgatói tisztségre pályázókat a szeptember
14-i tanévkezdés után fogják értesíteni, hogy november
15-én tartják az írásbeli vizsgát, a következő két hónap-
ban szervezik meg a szóbelit, december 22-re már meg
is kapják a kinevezésüket, és új igazgatókkal kezdődik
a második félév. Olyan igazgatókkal, akiket a miniszter
ígérete szerint kizárólag a szakmai hozzáértés alapján
fognak kiválasztani. Az írásbelit és a szóbelit új módszer
alapján szervezik meg – hangzott el a további ígéret. A
szóbeli beszélgetésen a tanfelügyelőség és a helyható-
ság képviselője mellett az iskola titkos szavazással ki-
jelölt két tanára, fejvadászatban jártas szakember, vagy
egy intézményvezetésben, nevelési menedzsmentben ta-
pasztalattal rendelkező egyetemi szakértő (elvégre a mi-
niszter is egyetemi tanár) vesz részt, ami szerinte
biztosítéka lesz a részrehajlás nélküli elbírálásnak. 

A jelölteket illetően a miniszter bővítette a választás
lehetőségét, és nemcsak a Hivatásos Oktatásvezetők Or-
szágos Testületének tagjai, hanem valamennyi, ötéves
szolgálati idővel rendelkező pedagógus részt vehet a
vizsgán. Azért az öt év, mert a tízet soknak tartja (vajon
neki hány év szolgálati ideje van?), a három évet pedig
túl kevésnek. Összességében Sorin Cîmpeanu egy egé-
szen más típusú versenyvizsgát ígér, „amilyenre vala-
mennyien vágyunk”. Vajon kitől tudta meg, hogy mi
milyenre vágyunk?

Hadd üdüljenek 
az önjelölt „igazgatók”!

Ország – világ
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A kezdeményezők csütörtökön leadták az illetékes
állami hatóságoknak a nemzeti régiókról szóló eu-
rópai polgári kezdeményezés papíron gyűjtött 
aláírásait. Az interneten gyűjtött aláírások adatbá-
zisainak az átadására pénteken került sor – tájékoz-
tatta az MTI-t Izsák Balázs, a kezdeményező
bizottság elnöke. 

Izsák Balázs elmondta: Romániában 149 845 ezer, Magyar-
országon mintegy 90 ezer, Litvániában közel négyezer 
aláírás íveit juttatták el az országok illetékes ellenőrző ható-
ságainak. Az interneten 1 167 571 aláírás gyűlt össze. 

Megjegyezte: Romániában a belügyminisztérium lakosság-
nyilvántartó és adatbázis-kezelő igazgatósága foglalkozik az
ellenőrzéssel. Az igazgatóság munkatársai készségesen fogad-
ták a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) önkéntesei által Buka-
restbe szállított több mint egy köbméter iratot tartalmazó 49
dobozt, ők maguk is segítettek abban, hogy a dobozok bejus-
sanak a parkolóból a hivatalba. Az országos hatóságoknak
három hónap áll rendelkezésükre az aláírások ellenőrzésére,
a hiteles aláírások számának a megállapítására. 

Izsák Balázs elmondta: éppen Litvániában nagyon jó, hogy
ennyi papíralapú aláírás is összegyűlt, hiszen az online alá-
írásgyűjtés során csak két százalékkal sikerült meghaladni az
előírt küszöböt. A papíron gyűjtött aláírásokkal együtt immár
közel ötvenszázalékos a küszöb túllépése. 

A nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeménye-
zés lényege, hogy az Európai Unió tagállamai a gazdasági le-
maradás megszüntetését szolgáló kohéziós források
elosztásánál legyenek tekintettel a régiók nemzeti, kulturális
jellegzetességeire is.

A május hetedikén zárult aláírásgyűjtés során a kezdemé-
nyezőknek sikerült teljesíteniük az EU által támasztott felté-
teleket. Több mint 1,4 millió aláírást gyűjtöttek össze a
megkövetelt egymillió helyett, és az előírt hét ország helyett
tíz országban (Magyarországon, Romániában, Szlovákiában,
Horvátországban, Írországban, Spanyolországban, Lettor-
szágban, Szlovéniában, Svédországban és Litvániában) sike-
rült átlépni az aláírások számával a megszabott küszöböt.
(MTI)

Leadták a nemzeti régiókért indított 
polgári kezdeményezés papíron gyűjtött aláírásait 

A Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért
Felelős Minisztérium 134,748 millió lejt utalt át az
országos helyi fejlesztési program (PNDL) I. és II.
szakaszában megvalósított 219 beruházás számlá-
inak fedezésére.

Így az első szakaszra 20.264.260,35 lej összeget fizettek ki
30 folyamatban lévő beruházásra, a program második szaka-
szában pedig 114.483.852,25 lejt számoltak el 189 beruházási
projektre.

„Kifizettük az  országos helyi fejlesztési program keretében
a május 24–28. között benyújtott számlákat, a továbbiakban
július 20-ig kifizetjük a június 17-ig benyújtottakat, az ez után
beérkezőket pedig a következő hónap folyamán fizetjük ki”
– összegezte Cseke Attila fejlesztési miniszter.

A teljesített kifizetések összegzése elérhető a minisztérium
honlapján, a https://mlpda.ro/pages/plati linken.

A 28/2013. számú sürgősségi kormányrendelettel jóváha-

gyott országos helyi fejlesztési program (PNDL) a legfonto-
sabb állami költségvetésből biztosított többéves finanszírozási
program. Általános célja, hogy a területi közigazgatási egy-
ségeket ellássa az összes műszaki-önkormányzati felszerelés-
sel, oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi, sport-,
szociokulturális, turisztikai és közigazgatási infrastruktúrával,
valamint kommunikációs hálózatokhoz való hozzáféréssel. Az
állami költségvetésből származó többéves juttatások értéke
megegyezik a minisztérium és a beruházások kedvezménye-
zettjei között kötött többéves finanszírozási szerződésekben
rögzített összegekkel.

Két szakaszán belül a beruházási objektumok listája és az
azokra elkülönített összegek nyilvánosak, és megtekinthetők
a minisztérium honlapján, a Közmunkák rovatban, a helyi fej-
lesztések országos programban, a Beruházási objektumok
részben, a havi kifizetések pedig a Kifizetések menüpontban.

(RMDSZ-tájékoztató)

Közel 135 millió lej a megvalósított 
helyi beruházások költségeinek fedezésére

Árnyalatnyi javulást hozott a romániai iskolákban
magyar nyelven tanuló diákok román vizsgaered-
ményeiben az, hogy ők már a kisebbségiek számára
kidolgozott speciális tanterv szerint tanulták a
román nyelvet – jelentette ki az MTI-nek nyilat-
kozva Kallós Zoltán, az Oktatásügyi Minisztérium ki-
sebbségi oktatásért felelős államtitkára. 

Az államtitkár azt követően nyilatkozott, hogy pénteken
Csíkszeredában az erdélyi magyar oktatók Bolyai Nyári Aka-
démiáján vitatták meg a román nyelv tanításával kapcsolatos
nehézségeket. Mint felidézte: idén végezte a nyolcadik osz-
tályt az első olyan generáció, amely immár nem a román anya-
nyelvű diákok számára kidolgozott tanterv szerint tanulta a
román nyelvet. 

Országosan a diákok 83,9 százaléka szerzett olyan osztály-
zatot román nyelv- és irodalomból, amellyel átment a vizsgán,
ez a magyar iskolában tanuló diákok csupán 55,85 százaléká-
nak sikerült. Kallós Zoltán elmondta: nem lehet a diákokat hi-
báztatni ezekért az eredményekért, ugyanis a magyar nyelv és

irodalom képességvizsgán a gyermekek 95,83 százaléka sze-
rezte meg az átmenő osztályzatot. Megjegyezte: ha nem szá-
mítjuk a tavalyi vizsgaeredményeket, amelyek a világjárvány
miatt sajátos körülmények között születtek, a magyar diákok
átjutási aránya a román nyelv és irodalom vizsgán 2-4 száza-
lékkal javult a 2019-es vagy a 2018-as arányhoz képest. 

Az államtitkár úgy vélte: azért nem látványos a javulás,
mert a speciális tanterv alkalmazása nem volt megfelelő. A
tanárok ugyanis nem kapták meg a szükséges felkészítést
a kisebbségieknek szánt román nyelv és irodalom tanterv
bevezetéséhez, és sokan továbbra is a régi, megszokott tan-
terv szerint tanítottak. Ezért szükségesnek tartotta olyan
képzések szervezését, amelyek a magyar iskolákban tanító
romántanárokat készítik fel a speciális tanterv szerinti ok-
tatásra. 

Az érettségi vizsgán továbbra is azonosak a követelmények
román nyelvből a román és a magyar anyanyelvű diákok szá-
mára, mindaddig, míg a jelenleg nyolcadik osztályt végzett
korosztály eljut a 9-12. osztályos ciklus végéig. (MTI)

Árnyalatnyit javultak a magyar iskolában tanuló 
romániai diákok román vizsgaeredményei

(Folytatás az 1. oldalról)



A marosvásárhelyi bemutatónak a
Multinvest adott otthont.

A civil szervezeteknek szóló tá-
jékoztató előtt Vincze Loránt el-
mondta, hogy a következő 7 évben
Románia közel 80 milliárd eurót
fog tudni lehívni az Európai Unió-
tól. Ez az összeg közel másfél évig
képes lenne fedezni az ország folyó
költségeit, azonban nem lehet
ezekre fordítani. Ez az időszak
lehet Románia számára a pénzügyi
lehetőségek időszaka, de fontos,
hogy éljünk is a lehetőséggel, hi-
szen például az útépítés szempont-
jából ez az „utolsó vonat”, vagyis
2027 után már nem fog az ország
pénzt kapni úthálózat-építésre az
uniótól. Vincze Loránt azt is kö-
zölte, hogy a tervek szerint a követ-
kező években majdnem 450
kilométer autópálya megépítése a
cél. Az európai parlamenti képvi-
selő reményét fejezte ki, hogy
ebből sikerül minél többet megva-
lósítani.

A civil szervezetek pályázati be-
mutatóján felszólalt Kovács Mihály
Levente, a Maros Megyei Tanács al-
elnöke. Megköszönte Vincze Lo-
rántnak, hogy első kézből és időben
szolgáltat információkat az erdélyi
lakosoknak, és reményét fejezte ki,
hogy Maros megye és a térség a
nyertesek közé fog tartozni. A cél az
lenne, hogy olyan otthont teremtse-
nek, ahol a fiatalok könnyen tudnak
élni, és az idősek biztonságban
érzik magukat minden szempont-
ból, vagyis, hogy elérjék a nyugat-
európai standardokat.

Lengyel Erika, a Fejlesztési,
Közigazgatási és Közmunkálato-
kért Felelős Minisztérium vezetője
részletesen beszámolt arról a negy-
ven programról, amelyeknek a fi-
nanszírozása kilátásban van a
következő 7 évben. Európai uniós
szinten 750 milliárd eurót különítet-
tek el a Next Generation programra,
amely arra hivatott, hogy csök-
kentse a koronavírus-világjárvány
okozta gazdasági károkat. A 2021–
2027-es pénzügyi időszakra az EU
összesen 1824,3 milliárd eurót szán,
prioritás lesz a digitalizáció és a
környezetvédelem, ennek kapcsán

példaként felhozta a Multinvest
épületét, ami az első zöldirodaház
Romániában, és EU-s alapokból ké-
szült. Lengyel Erika arról is beszá-
molt, hogy nem lesz lehetőség a
hosszabbításra, tehát 2026-ra a tel-
jes összeg le kell legyen fedve szer-
ződésekkel, de már a jövő év végéig
el kell érni a 70%-os szintet. A pá-
lyázatok tekintetében is van újdon-
ság, és elsődleges szempont a
decentralizáció. Azt szeretnék meg-
valósítani, hogy ne Bukarest bírálja
el 41 megye pályázatait, hanem ez
a lehetőség kerüljön át az önkor-
mányzatok kezébe. Továbbá hang-
súlyozta a szakemberek képzésének
a fontosságát, valamint, hogy érde-
mes megnézni, miként zajlanak a
folyamatok Európában, és annak
alapján tervezni. Lengyel Erika a
bemutatója végén arra biztatott,
hogy merjünk nagyot álmodni, pá-
lyázzunk fenntarthatóan és a zse-
bünkhöz mérten. Ezzel arra utalt,
hogy egy jó pályázat közelebb vihet
minket az álmainkhoz, de vegyük
figyelembe a szervezetünk határait,
és ne vállaljuk túl magunkat.

Szintén a civil szervezetek pályá-
zási lehetőségeiről beszélt Farkas
András, a Pont stratégiai igazgatója
és társalapítója. Meglátása szerint
pályázni kell, mert ha nem, akkor a
lehívható összegek ottmaradnak az
EU pénztárában, illetve a nagyobb
pályázatok megszerzése érdekében
az önkormányzatokkal kell szövet-
kezni. 

Farkas András beavatta a résztve-
vőket a pályázati folyamat lépé-
seibe is. A kiindulópont az, hogy
egy támogató olyan partnert keres,
amely meg tudja valósítani a terve-
ket, azonban általában már itt kiala-
kul egy versenyhelyzet, hiszen több
jelentkező van. A következő lé-
pések az információgyűjtés, a pá-
lyázat megírása, a végrehajtás, a
beszámolás és a fenntartás. Fontos,
hogy ne feledkezzünk meg a mér-
tékletességről, hiszen, ha a támoga-
tónál valami gond adódik, és
megállnak a kifizetések, akkor az a
civil szervezet bukását is eredmé-
nyezheti. Nem szabad elfeledkezni
a részletek megbeszéléséről sem,
mint például, hogy mikor folyósít-

ják a támogatást, hogyan történik a
pályázat elbírálása, melyek a köte-
lező kritériumok. Illetve azt is
szem előtt kell tartani, hogy a pro-
jekt költségvetése ne legyen na-
gyobb, mint a szervezet éves
forgalma, hiszen azt már nem bírja
meg. A projektek kapcsán Farkas
András azt is elmondta, hogy jó, ha
a tartalmi beszámoló felülmúlja a
minimálisan elvárt szintet, ellen-
ben a pénzügyi beszámolóban fi-
gyelni kell arra, hogy annyit
könyveljen el a szervezet, amennyi
a projektre volt szánva. Továbbá,
ha van rá lehetőség, érdemes pro-
jektmenedzserrel dolgozni, akinek
széles hatásköre van, így nincs
szükség folyamatosan az elnökre.
A projektmenedzser lényegében
egy felhatalmazott személy az in-
tézményen belül.

A tájékoztatón még szóba kerül-
tek a részletek is, hiszen sok esetben
ezen múlik, hogy egy adott szerve-
zet megkapja-e a támogatást. Egy
kolozsvári szervezet például azért
vesztett el idén egy projektet, mert
elfelejtette kifizetni az adót az ön-
kormányzatnak.

A vállalkozásokat érintő pályá-
zati bemutató elején Vincze Loránt
elmondta, hogy most először van-
nak összegyűjtve az információk
egy kiadványba, ami elektronikus
formában elérhető a képviselő web-
oldalán is. Bár a konkrét számada-

tok még változhatnak, a tartalom
kulcselemei érvényesek és haszno-
síthatók.

Érdekesség, hogy az eseményen
részt vevő vállalkozók negyede
soha nem élt még az EU-s pályáza-
tok lehetőségével, annak ellenére,
hogy túlnyomó részük már több
mint 5 éve tevékenykedik a saját
ágazatában. Az eseményen jelen
levő vállalkozók kis- és középvál-
lalkozásokat vezetnek, van olyan
vállalatvezető, akinek több mint 50
alkalmazottja van, de olyan is volt,
aki egyetlen alkalmazottat sem fog-
lalkoztatott.

Az eseményen Fazakas Botond,
a Goodwill Consulting területi kép-
viselője tartott előadást. Elmondta,
hogy az első és egyben legfontosabb
lépés a projektötlet, amit az informá-
ciógyűjtés követ. Utóbbi kapcsán a
tanácsadók kérdéseket tesznek fel a
projekt kapcsán, illetve megvizsgál-
ják a pályázati lehetőségeket. Ezután
a pályázhatóság megvizsgálására
van szükség, majd a pályázati vonal
kiválasztására. Csak ezután kezdőd-
het a pályázat megírása. Amennyi-
ben sikerül megnyerni a pályázatot,
jön a kivitelezés, majd pedig az el-
számolás, illetve a projekt működte-
tése. A végső pont a projekt
kiértékelése, lezárása és a megszer-
zett források segítségével a folytatás,
valamint– adott esetben – egy másik
projekt elindítása.

Fazakas Botond tanácsokat is
adott azzal kapcsolatban, hogy
mire érdemes odafigyelni egy-egy
projektnél: időben kell tájékozódni
a lehetőségekről, fel kell készülni a
pályázatra, ki kell jelölni a megfe-
lelő beruházások sorrendjét, meg
kell határozni a kivitelezési hely-
színeket, be kell gyűjteni az áraján-
latokat, és biztosítani kell az
önrészt.

A Goodwill Consulting területi
képviselője bemutatott néhány je-
lenleg is elérhető pályázati lehető-
séget, több gazdasági ágazatban is.
Az egyik a PNDR, azaz a mezőgaz-
dasági szektort érintő pályázati le-
hetőségek, ebben a kategóriában
vannak olyan pályázatok is, ahol
nem szükséges az önrész. Beszélt a
HG807-ről, ami a nagybefektetések
csoportjába tartozik, és minimum 1
millió eurós pályázatot kell benyúj-
tani, ellenben az önrész 50%. A
vendéglátóiparban (HoReCa)
800.000 euró igényelhető, minden
egység a 2019 és 2020 közötti for-
galomkülönbség 20%-ára jogosult.
A vállalati digitalizációt célzó prog-
ram várhatóan ősszel indul. Ebben
csak mikro-, kis- és középvállalatok
vehetnek részt. A pályázat célja,
hogy automatizálják a vállalkozást
ERPM- és CRM-programok segít-
ségével, emellett lehet digitális esz-
közöket is vásárolni, de nem lehet
ez a pályázat fő irányvonala.

(Folytatás az 1. oldalról)

Marosvásárhelyen július 6-
ától a dévai Salubritate Rt.
köztisztasági cég vette át az
utcai takarítást – közölte kö-
zösségi oldalán Soós Zoltán
polgármester. Új kocsik jelen-
tek meg a városban, amelyek
az esti órákban porszívózzák
és mossák az utcákat, járdá-
kat. Az új szolgáltatótól 
tisztább és igényesebb kör-
nyezetet remélnek a maros-
vásárhelyiek. A város
végleges köztisztasági prob-
lémáinak megoldásáig –
amely egy-másfél évig is el-
húzódhat – , az ideiglenes
hulladékgyűjtési és utcataka-
rítási szolgáltatók versenyé-
ről Marius Libeg, a pol-
gármesteri hivatal sajtófele-
lőse nyilatkozott.

Három cég jelentkezett 
a városi hulladékgyűjtésre 

– A marosvásárhelyieknek tud-
niuk kell, hogy a városi köztiszta-
sági szolgáltatást a polgármesteri
hivatal két részre osztotta: az egyik
az utcai takarítás, a másik a lakos-
sági hulladék begyűjtése. Ez utób-
binál meg kell jegyezni, hogy
Marosvásárhelyen a szelektív hul-

ladékgyűjtést a Maros megyei in-
tegrált hulladékgazdálkodási prog-
ram keretében az Ecolect Maros
Közösségi Fejlesztési Társulásnak
kell megszerveznie és átvennie, mi-
után lezárul az általa indított újabb
versenytárgyalás. Ez a procedúra
előreláthatólag másfél évig is elhú-
zódhat, de addig is a polgármesteri
hivatalnak erre az időszakra meg
kell oldani a szolgáltatás biztosítá-
sát. Ennek érdekében a helyi tanács
jóváhagyta, hogy egyszerűsített el-
járással 180 napra megbízást adjon
egy cégnek. A kiválasztott cég a
dévai Salubritate lett, viszont nem
vehette át a hulladékgyűjtést, mert
a döntést a Sylevy Kft. megóvta,
így továbbra is ez a cég végzi a te-
vékenységet. Közben a tanács jóvá-
hagyta, hogy a polgármesteri
hivatal a megszokott procedúrával
indítson versenytárgyalást. A hiva-
tal által indított licitre három cég
nyújtott be ajánlatot, ezek a Sylevy
Salubrisev Kft., a bukaresti székhe-
lyű Rosal Grup és a dévai Salubri-
tate Rt. A közülük kiválasztott
nyertes céggel kötött szerződés
addig lesz érvényes, amíg az Eco-
lect – nyolcéves időszakra – kivá-
lasztja a 2-es zóna és az ebbe
tartozó Marosvásárhely végleges
szolgáltatóját. A lényeg az, hogy a

hivatal által meghirdetett pályáza-
ton nyertes cég is szelektíven kell
gyűjtse a hulladékot, méghozzá öt
típusra választva. Ezt azért hangsú-
lyozom, mert az Ecolect szolgálta-
tói megyei szinten jelenleg négy
típusú hulladékot választanak szét
– mondta Marius Libeg. 
Négyen szálltak versenybe 
az utcai takarításért 

Az utcai takarítást a dévai Salub-
ritate Rt. vette át, s addig végzi a
szolgáltatást, amíg le nem zárul a
hivatal által indított licit. 

– Erre a versenytárgyalásra négy
cég nyújtott be ajánlatot: a Sylevy
Salubriserv Kft., a Rosal Grup, a
dévai Salubritate Rt., a mostani
szolgáltató, és a kolozsvári székhe-
lyű Brantner Servicii Ecologice Kft.
Több mint valószínű, hogy szep-
temberig elbírálják, négyük közül
melyik lesz a nyertes. Az utcai ta-
karítás esetében az a döntés szüle-
tett, hogy mihelyt a
marosvásárhelyi virágkertészet
megszerzi az engedélyt az utcai ta-
karításra, ezt a szolgáltatást átveszi.
Tehát a nyertes cég előreláthatólag
6-8 hónapon át fogja végezni az
utcai takarítást – fogalmazott Ma-
rius Libeg, és arra is kitért, hogy a
tíz napja takarító dévai cég az elvá-
rásoknak megfelelően látja el a fel-

adatát. Korszerű gépeket és techno-
lógiát alkalmaz, az utcai porszívók
nagyon jó teljesítményűek, az utca
mosásához biosampont használ. A
cégnek kisebb gépei is vannak,

amelyeket a járdák porszívózásához
és mosásához használ, s amelyek a
szűkebb járdákon is elférnek. A
dévai cég több mint 70 marosvásár-
helyi munkást alkalmazott.

4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ AKTUÁLIS _________________________________________________ 2021.július19.,hétfő

Fazakas Botond Fotó:  Nagy-Bodó Szilárd 

Verseny a köztisztasági szolgáltató kiválasztására Marosvásárhelyen
Dévai cég takarítja az utcákat

Mezey Sarolta

EU-s pályázatok Erdélynek

Fotó: Maris Daniel, Marosvárhelyi Polgármesteri Hivatal



Szűk, mondhatni baráti kör-
ben mutatták be szerdán dél-
után a marosvásárhelyi
várban a volt katonai pa-
rancsnokság épülete előtti
téren a Magyar Újságírók Ro-
mániai Egyesülete (MÚRE)
által kiadott Sóvidéki arcképek
című interjúkötetet. A kötet
anyaga az egyesület által
szervezett sóvidéki újságíró-
táborban felvett anyagokból
készült. 

Egy újságcikknek két élete van.
A sorok ereje a jelenben, majd a tá-
voli jövőben hat az olvasókra. Mert
ami ma aktuális információt jelent,
az néhány évtized múlva már törté-
nelmi tényként, egy kor tanúvallo-
másaként köszön vissza. Ezért az
újságírás felelősségteljes, nemcsak
a jelennek, hanem a jövőnek is
adózó hivatás. Mindezeket ismerve,
felismerve, az újságíró-egyesület
először 1998-ban indított riportkö-
tet-sorozatot Erdély felfedezése
címmel, aminek célja az volt, hogy

egy történelmileg, etnográfiailag
egységes, ugyanakkor sokszínű kis-
térséget bejárva készüljenek időt-
álló riportok. Az első tábort 1997-
ben Kőhalomban és környékén tar-
tották. Aztán volt a Nyárádmentén,
Erdővidéken, a Gyimesekben, Ka-
lotaszegen, a Felső-Maros mentén,
Vajdahunyad környékén, a Szilágy-
ságban, és sorolhatnánk a helyszí-
neket. A munkába bekapcsolódtak
az idősebb, tapasztaltabb szerkesz-
tők mellé a Babeş–Bolyai Egyetem
média szakos hallgatói is. A ripor-

tok mellett interjúk és egyéb műfaj-
ban készült, hosszabb lélegzetvé-
telű írások is a megjelent kötetekbe
kerültek.

A szerdán bemutatott kötet,
amelynek alcíme Portrévázlatok
Szovátától Sóváradig, inkább 
mélyinterjúkat tartalmaz. Ezekben
a két megyén átnyúló Sóvidék sze-
mélyiségei szólalnak meg, köztük
Józsa János korondi fazekasmester,
Molnos Ferenc író, szerkesztő, Bíró
Mónika (az egyetlen nő) gazdál-
kodó, Ambrus Lajos költő, író, 
Fekete Árpád tanár, Adorjáni Imre
plébános, Máté Miklós taekwondo-
edző, Kolumbán Gábor tanár, volt
politikus, állattenyésztő, Kuti Dénes
és Botond képzőművészek, vala-
mint nem utolsósorban Péter 
Ferenc, Szováta volt polgármestere,
a Maros Megyei Tanács jelenlegi
elnöke. 

Vallomásaik egy-egy szakterüle-
tet, foglalkozást ölelnek fel. Közös
bennük, hogy mindannyian a Sóvi-
dékhez kötődnek. A sajátos élet-
utak és helyzetek példaértékűek.
Szikonyországban mindig is nehéz
volt az élet. A só, amely évezredek
óta meghatározta az itt élők sorsát,
ma is kihat a gazdaságra, a gazdál-
kodásra vagy a települések fejlesz-
tésére, a lelki-szellemi életre.
Hiszen egykor a só gazdagságot je-
lentett, a sós, szikonyos talaj miatt
azonban a gazdálkodóknak mindig
is nehéz volt növényt termeszteni,
állatokat tartani. Kialakult egy sa-
játos etnográfiai világ, egy olyan
erős, pragmatikus és „józan eszű”
gondolkodásmód, amely az itt élő
embereknek mindig is lendületet
adott a mindennapok nehézségei-
nek leküzdésére. Mindig volt, ahol
ablakot zárt az élet, máshol ajtót

nyitott, vagy fordítva. És ez a fajta,
természethez kötődő, közelálló
gondolkodásmód vezérelte az itt
lakókat. 

A könyvbemutatón a jelen levő
szerzők (Szucher Ervin, Szűcs
László, Sarány István, Újvári Il-
dikó, Nagy Miklós Kund, Bögözi
Attila, D. Mészáros Elek) elmond-
ták az általuk megszólaltatott sze-
mélyiségekhez kötődő élmé-
nyeiket, talán olyan részleteket is
felfedve, amelyek nincsenek a
könyvben, de a személyes találko-
zás öröme, élménye is hozzájárul
ahhoz, hogy minél színesebb, érde-
kesebb riport kerüljön a kötetbe.
És ezért volt jó jelen lenni a bemu-
tatón is. Péter Ferenc, akivel Bö-
gözi Attila készített hosszabb
interjút, a helyszínen mesélt a Só-
vidékről, Szovátáról, hiszen, mint
mondta, gyerekkora óta kötődik e
tájhoz, és különösen Szovátához.
Nemcsak egykori polgármester-
ként, de jelenleg a megyei tanács
elnökeként is, lehetőségei szerint
igen sokat tesz azért, hogy a fürdő-
város az ország egyik legkereset-
tebb üdülőtelepe legyen. 

Amint említettem, a Sóvidék a
római kortól napjainkig a sónak
köszönheti létét, és ebben rejlik a
vidék gazdasági ereje is. A könyv-
ben megszólaltatottak példája iga-
zolja: jó itt élni, alkotni, másokért
tenni ezen a tájon, mert csak úgy
lehet e régiónak jövője, ha min-
denki legjobb tudása szerint ír,
alkot, adminisztrál, lelkeket pasz-
torál, gazdálkodik. Ami ma mese,
személyes vallomás, holnap már
történelem, és úgyis az utókor dönti
el, hogy volt-e igazán értelme. Le-
jegyeztetett!... Vajda György
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Fotó: Vajda György

Megjelent a kolozsvári Helikon első júli-
usi, 2021/13-as lapszáma, benne Karácsonyi
Zsolt Villásreggeli Vilniusban című vezér-
cikke. Interjút Papp Attila Zsolt készített Be-
reményi Géza Kossuth-, József Attila-,
Prima Primissima díjas íróval, költővel, for-
gatókönyv- és dalszövegíróval, színházi és
filmrendezővel. Bereményi Géza Libri-díjas
Magyar Copperfield című regényéről Pál-
Lukács Zsófia, Azóta is élek című válogatott
elbeszélésgyűjteményéről Ritter György ír
kritikát. 

Verset közöl Bordy Margit, Kenéz Ferenc,
Simonfy József, prózát Magyary
Ágnes és Nánó Csaba. Marko
Pogačar horvát költő versei Or-
csik Roland fordításában olvas-
hatók. A Pavilon 420
pályakezdőrovatban a Helikon
Amit nem lát a webkamera című
irodalmi pályázatának első díja-
sait, Fancsali Kinga verseit és
Gothárd Krisztián rövidprózáit
közli a lap. Andrei Dósa versei
Horváth Benji fordításában ol-
vashatók. 

A Ráolvasásban Lövétei
Lázár László esszéje olvasható
Arany János 1856-ban megje-
lent Kisebb költeményei című
kötetéről. A Kinematográfban
Mărcuţiu-Rácz Dóra rövid co-
vidfilm-szemléje olvasható, szí-
nikritikát Bartha Réka ír a
bukaresti Román Drámaírók
Színháza Székely Csaba Bánya-
virág című előadásáról. Fülszö-
veget André Ferenc jegyez
Steinar Opstad Az elégett napló-

ból című munkájának magyar fordításáról,
valamint Szaniszló Judit Leli élete című kö-
tetéről. Az Amplitúdóban Jakabffy Tamás
ír a Kolozsvári Magyar Opera Asterion –
Levelek a labirintusból című előadásáról,
az Artefaktumban Túros Eszter rövid mél-
tatása olvasható Oana Coşug munkáiról,
amelyekkel a jelenlegi lapszámot illusztrál-
ták. 

A lapszám teljes tartalomjegyzéke az
alábbi hivatkozáson érhető el: 

https://www.helikon.ro/wp-content/
uploads/2021/07/helikon21-13.pdf

Megjelent 
a Helikon első júliusi száma

Európa megmentőjéről, Hunyadi Já-
nosról készül korábban sosem látott
nemzetközi léptékű, tízrészes tévé-
sorozat külföldi partnerekkel, a Nem-
zeti Filmintézet (NFI) támogatásával
és a TV2 közreműködésével.

Az NFI pénteki tájékoztatása szerint a for-
gatókönyv alapjául Bán Mór nagy sikerű
Hunyadi-sorozata szolgált, a producer Ro-
bert Lantos, a rendezők a magyar szárma-
zású George Mihalka, Nagypál Orsi és
Robert Dornhelm. Már folynak az előkészü-
letek és a szereplőválogatás, a forgatás 2022-
ben kezdődik.

A Hunyadi-sorozatot a Variety című ma-
gazinban jelentette be a cannes-i filmfeszti-
válon a Beta Cinema nemzetközi
forgalmazó. 

„Hunyadi és a nándorfehérvári csata óri-
ási jelentőségű volt a középkorban, évtize-
dekig meghatározta földrészünk sorsát. Ma,
a felülmúlhatatlanul népszerű sorozatok ko-
rában látványos, szívhez-lélekhez szóló él-
ményként tudjuk eljuttatni a közönséghez
világszerte ezt a dicső történetet. A hazai
filmgyártás eddigi léptékét túlszárnyaló al-
kotást élvonalbeli filmesekből álló nemzet-
közi stáb közép-európai helyszíneken
forgatja. A páratlan alapanyag, a kiváló hazai
szakemberek, a világsikereket jegyző Robert
Lantos, a Beta Cinema világforgalmazó és a
kormány jelentős támogatása együtt bizto-
sítja, hogy a hazai sorozatgyártás nemzet-
közi szintre lépjen” – idézi a közlemény
Káel Csabát, a magyar filmipar fejlesztéséért
felelős kormánybiztost, a Nemzeti Filminté-
zet elnökét. 

A tízrészes Hunyadi-sorozat állami támo-
gatásának többségét – kormányhatározat
alapján 6,9 milliárd forintot – a kormány biz-
tosítja, míg a Nemzeti Filmintézet saját ke-
retéből 3,6 milliárd forint támogatást nyújt.

Az előkészületek már javában folynak, a for-
gatás jövőre kezdődik – olvasható a közle-
ményben. 

„Fontos része volt eddigi pályafutásom-
nak, hogy 6 filmet készítettem Magyarorszá-
gon. A Hunyadi-sorozat mégis igazi premier
lesz, hiszen először forgatok magyar színé-
szekkel magyar nyelven egy igazi magyar
történetet” – fogalmazott Robert Lantos, a so-
rozat kanadai magyar producere, aki a 70-es
évek óta számos kiemelkedő sikerű filmalko-
tást jegyez (Barney és a nők, Eastern Promi-
ses – Gyilkos ígéretek, Csodálatos Júlia, Az
ítélet, Az igazság fogságában, A napfény íze,
Eljövendő szép napok, Karambol), és szinte
az összes világsztárral dolgozott.

A produceri csapatot Krskó Tibor (Sors-
talanság, Szabadság, szerelem, A nevek
dala), Hazai Cecília és Hazai Kinga al-
kotja.

A Hunyadi-sorozat show-runnere, a ma-
gyar származású George Mihalka több száz
órányi prémiumtartalmat készített televízi-
óknak, és tucatnyi mozifilmet; munkásságát
a Kanadai Rendezők Céhe is díjazta. „Ami-
óta gyerekként elhagytam Magyarországot,
az volt az álmom, hogy visszatérjek, és dol-
gozzak a szülőföldemen és az anyanyelve-
men. Örülök, hogy része lehetek ennek a
mesés csapatnak és az első Magyarországon
gyártott és forgatott nemzetközi sorozatnak”
– fogalmazott.

Az egyik legsikeresebb magyar rendező,
Nagypál Orsi (Nyitva, Terápia) mellett a te-
mesvári születésű Robert Dornhelm (Mária
Terézia, Apám bűnei, Anne Frank igaz tör-
ténete) is epizódrendező lesz. 

A Hunyadi-sorozatot George Mihalka,
Lengyel Balázs, Lovas Balázs, Ruttkay Zsó-
fia és Veres Attila írta Bán Mór közönségsi-
kernek örvendő regénysorozata alapján –
közölte az NFI. (MTI)

Új szintre emeli a magyar filmgyártást
a készülő Hunyadi-sorozat

A MÚRE újabb kiadványa 
Sóvidéki arcképek 



Szebbnél szebb keresztsze-
mes magyarói varrottasok dí-
szítik a helyi református
templomot, annak köszönhe-
tően, hogy Takács Malvin, 
a Magyarói Református Egy-
házközség lelkésze évek óta –
az időseket, fiatalokat be-
vonva – foglalkozik ennek a
hagyatéknak az ápolásával.
Nem véletlenül, hiszen Ma-
gyaró igen gazdag kulturális
örökséggel rendelkezik. Erről
beszélgettünk a tiszteletes
asszonnyal.

– Milyen értékek képviselik a sa-
játos magyarói népi kultúrát?

– Elsősorban kiemelném a nép-
zenét, a néptáncot, a népviseletet,
illetve a keresztszemes varrottaso-
kat. Palkó Attila történész és Szen-
timrei Judit írtak egy könyvet
Marosmagyarói varrottasok és szőt-
tesek címmel, ez adta az ötletet,
hogy felelevenítsük ezt a hagyo-
mányt, így kilenc évvel ezelőtt én is
megtanultam magyarói keresztsze-
mest varrni a régi hagyományos
színekkel: kékkel, pirossal. 

A faluban több csoport gyakorolja
a néptáncot és a népzenét. Lovász
Jámbor Zoltán és lánya vezetésével
zenekar is működik. Hetente vannak
táncpróbák, műsorokat adnak elő,
nemcsak magyarói, hanem kalota-
szegi, mezőségi és vajdaszentiványi
táncokból. Tavaly és tavalyelőtt mi

varrtuk a ruhákat a táncosoknak, 14
rend ruha anyagát szőttük meg és a
hozzá való 14 kötényt is. 

– Az elmúlt évekhez viszonyítva
változtak-e a stílusjegyek?

– Nem változtak, sőt, még jobban
visszanyúlunk a régihez. Amennyi-
ben lehetett, azon igyekeztünk,
hogy a régi népviselet alapján ké-
szítsük el a ruhákat. A ruhák, mel-
lények nem cifra varratosak és
csillámos gyöngyökkel díszítettek.
A népviseletet a hagyományos min-
ták szerint varrattuk meg.

– Hol találkozhatunk még jelleg-
zetes magyarói mintával?

– Kocsis Zoltán tájházában, ahol
az említett díszítőelemeket tartal-
mazó női, illetve férfiviselet mellett
fali kendők, fali tálak is láthatók. A
református templom karzatán, az
idősek otthonában is megtalálhatók
a varrottasok. 

– Mennyire nyitottak a fiatalok a
hagyományőrzésre?

– A középkorú nők még érdek-
lődnek iránta, de már egyre keve-
sebben. Próbáltuk megszerettetni a
foglalkozást asztalterítők, párnák,

könyvborítók, ke-
resztelési kendők
készítésével. Min-
den megkeresztelt
kisbabát megaján-
dékozunk egy
egyedi, monogram-
mal ellátott keresz-
telési kendővel. A
fiatalok inkább nép-
táncot, népdalokat
tanulnak. Már nem
varrnak, de ha be
kell mutatni egy ha-
gyományos fonót,
arra hajlandók. A fi-
atalabbak nagy
kincsként őrzik a
dédmamák, nagyma-
mák hagyatékát.
Lehet, hogy lesznek
olyan alkalmak, ün-
nepek, amikor elő-
szedik a régi
varrottasokat, és nem
csak gyönyörködnek
benne, hanem hasz-
nálják is. Mindenki
büszke a magyarói
hagyományra, nép-
viseletre. 

– Szerveznek-e hagyományőrző
eseményeket?

– A helyi csoportok húsvétkor és
karácsonykor két-három órás elő-
adást tartanak a kultúrotthonban. A
tanévzáró ünnepségen főleg az alsó
tagozatos diákok és tanítóik eleve-
nítenek fel egy-egy népszokást. Az
egyházi eseményeknél a konfirmá-
láskor és pünkösdkor felveszik a
népviseletet, csakúgy mint az el-
származottak találkozóján, anyák
napján és a magyar nemzeti ünnep-
kor. Keddenként kézimunkakör
működött. Több órán át együtt varr-
tunk. Ez nagyon jó csapatépítő te-
vékenység volt. Olykor az anyukák
is részt vettek a kisgyerekekkel
együtt, és ilyenkor meséket, novel-
lákat, elbeszéléseket olvastunk. A
magyarói mesemondók történeteit
elevenítettük fel a leggyakrabban.
Ezek az alkalmak nemcsak a kézi-
munkázást helyezték előtérbe,
hanem a néprajzot és a kultúrát is.
Évente kiállításokat szervezünk a
Nimród-házban. Nagyon fontosnak
tartom, hogy évente legalább egy-
szer mutassuk meg, hogy milyen
hagyományokat őrzünk.

– Ön szerint miért fontos meg-
őrizni a hagyományokat?

– Át kell adnunk gyermekeink-
nek ezt a tudást, hogy ismerjék
meg, kik is vagyunk, tudniuk kell,
hová nyúlnak vissza a gyökereink,
és honnan indultak el. Ha a népi ha-
gyományt őrzik, és magukkal vi-
szik életük során, azt nem felejtik el
soha. Szorgalmazom, hogy kézi-
munkázásnál mindenképpen a ke-
resztszemes varrást alkalmazzuk,
nem az írásost, hogy a helyit emel-
jük ki, ne a más térség hagyomá-
nyait hozzuk be és ápoljuk.
2014-ben újravarrattuk a reformá-
tus templomban levő összes padte-
rítőt és abroszt. Ahány pad,
annyiféle minta, a legrégebbiektől a
legújabbakig. Nagyon sokat kézi-
munkázom én is. A titka, hogy sze-
retni kell. Ha szeretjük, akkor van
hozzá türelmünk. Ha van türel-
münk, akkor tervezni is tudunk. És
ha tervezünk, akkor előbb-utóbb el-
készül a munka, mert időt szánunk
rá. Valójában minden csodának ez a
lényege.
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Fotó: Vajda György

Fotó: Vajda György

Magyarói hagyományok
Megőrizni és továbbadni a jövő nemzedék számára

Szabó Blanka



A MOL Fehérvár FC az első forduló-
ban búcsúzott a labdarúgó Konferencia
Liga selejtezőjében: Szabics Imre együt-
tese a hazai 1-1-es döntetlen után a csü-
törtöki visszavágón 2-0-ra kapott ki az
örmény Ararat Jereván vendégeként.

A fehérváriak az első félidőben nem
tudtak mit kezdeni a keményen, helyen-
ként durván futballozó hazaiak játéká-
val, akik ráadásul a 33. percben egy
gyönyörű szabadrúgásgóllal megszerez-
ték a vezetést, és ezzel összesítésben is
előnybe kerültek. A fordulást követően a
csereként frissen beállt Zivzivadze rög-

tön ziccert rontott, de ez csak egy pilla-
natnyi fellángolás volt a magyar bajnoki
bronzérmestől, amely nem tudta nyomás
alatt tartani riválisát. A folytatásban Ko-
vácsik bravúros védése tartotta meccs-
ben a MOL Fehérvár FC-t, de a hajrában
egy hosszú kirúgás után Silue lövésénél
már ő is tehetetlennek bizonyult. A haj-
rában nem változott az eredmény, így a
MOL Fehérvár FC első magyar csapat-
ként búcsúzott a nemzetközi kupaküz-
delmektől.
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A Sepsi OSK 2-0-s győzelemmel in-
dított az 1. ligás labdarúgó-bajnokság-
ban. A 2021/2022-es évad 1.
fordulójában a háromszéki alakulat hazai
pályán nyert az Academica Clinceni
ellen, amely az elmúlt idényben a felső-
házi rájátszásban szerepelt.

Szinte semmi nem változott Sepsi-
szentgyörgyön a héthetes bajnoki szünet-
ben, a háromszéki gárda a múlt idényben
megszokott fizikális futballjával, pontrú-
gásait kihasználva nyerte meg a román
élvonal új szezonjának első mérkőzését
– értékelte a mérkőzésen látottakat az
NSO. A beszámolóból kitűnik: a székely-
földi csapat nagyon megnyomta a szezon
első tíz percét, de Nicolae Păun lábbal,
majd fejjel sem találta el a kaput, a kettő
között pedig Eder Gonzálezt blokkolták
a vendégek védői. A 7. percben a tizenhatosba bal-
ról betörő Adnan Aganovicot Thibaut Moulin le-
rántotta, de Iulian Călin játékvezető büntető
helyett a Sepsi horvát játékosának sárga lapot
adott.    

A Clinceni ezt követően is főleg mezrángatá-
sokkal próbálta megfékezni a Sepsi lendületét, a
szentgyörgyiek viszont nem éltek a jó pozícióból
kapott szabadrúgásokkal: Bogdan Mitrea az oldal-
hálót találta el, Gabriel Vașvari pedig méterekkel
lőtt a kapu fölé.

Leo Grozavu szentgyörgyi edző szünetben be-
cserélte a nyáron igazolt Rajko Repet, aki alig tíz
perc múlva meg is szolgálta a szerződtetését: a ti-
zenhatos vonaláról megítélt szabadrúgásból, a
szétnyíló sorfal tagjai között a bal sarokba lőtte a
labdát (1-0).

A szlovén válogatott középpályás ezt követően
is bátran lődözött távolról, de csak a kapufát találta
el, Bogdan Mitrea viszont a végén 30-ról is beta-
lált, bár ehhez a labdát a lába között látványosan
beejtő Aurelian Păun kapus is kellett.     

Fizikális futballal nyerte a Sepsi OSK 
a mezrángatós mérkőzést

A Puskás Akadémia bejutott a máso-
dik fordulóba a labdarúgó Konferencia
Liga selejtezőjében: Hornyák Zsolt
együttese az idegenbeli 1-1-es döntet-
len után a csütörtöki visszavágón 2-0-
ra nyert otthon a finn Inter Turku ellen.

A Puskás Akadémia rögtön a meccs
elején vezetést szerzett, Anthony An-
nanról került saját kapujába a játékszer.
A folytatásban a Turku birtokolta töb-
bet a labdát, támadásaik azonban ötlet-
telenek voltak, veszélyes helyzeteket
csak a hazaiak alakítottak ki.

Fordulást követően rögtön az első tá-
madásból a felső lécre lőtt Jakov Puljic.
Innentől kezdve visszaállt az első fél-
időben látott forgatókönyv: meddő me-
zőnyfölényben játszottak a finnek, míg
a Puskás AFC magabiztosan őrizte elő-
nyét, és a gyors kontratámadásokban
bízott. A hajrát Jakub Plsek kapufája
vezette fel, hogy aztán Joel van Nieff
bombagóljával eldöntse a továbbjutás
kérdését, és beállítsa a végeredményt.

A Puskás Akadémia története során
először jutott tovább valamelyik euró-

pai kupasorozatban. A második fordu-
lóban a lett FK Rigas FS csapatával ta-
lálkozik.

Kétgólos sikerével  a Turku ellen
továbbjutott a Puskás Akadémia

Isztambulban rendezik a labdarúgó Bajno-
kok Ligája 2023-as döntőjét.

Az európai szövetség (UEFA) közösségi ol-
dalának pénteki bejegyzése emlékeztet, hogy
eredetileg a sorozat idei fináléját játszották
volna a török városban, de a koronavírus-jár-
vány miatti szigorú korlátozások következté-
ben a Chelsea és a Manchester City végül
Portóban mérkőzött meg egymással. (A mecs-
cset a Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoz-
tató londoniak nyerték 1-0-ra.)

A 2022-es és 2024-es házigazda, va-
gyis Szentpétervár és London változat-
lan maradt, a 2023-as BL-döntőre
kijelölt Münchennek viszont 2025-ig
kell várnia a legrangosabb európai ku-
pasorozat utolsó meccsének megrende-
zésére.

Az Európa-liga 2024-es döntőjét a
dublini Aviva Stadionban játsszák. Az
Ír Labdarúgó-szövetség (FAI) pénteken
jelentette be, hogy a múlt hét végén
Londonban lefolytatott tárgyalásokat
követően az UEFA végrehajtó bizott-
sága az ír fővárosnak ítélte a rendezés
jogát.

A második számú európai kupasoro-
zat idei fináléját Gdanskban rendezték,
ahol a Villarreal tizenegyespárbajban
legyőzte a Manchester Unitedet. Jövőre
Sevilla, 2023-ban pedig a Puskás Aréna
ad otthont a döntőnek.

A dublini Aviva Stadion három év
múlva második alkalommal adhat ott-
hont az Európa-liga fináléjának,

ugyanis 2011-ben ott mérkőzött meg egymás-
sal két portugál csapat, és az FC Porto végül 1-
0-ra legyőzte az SC Bragát.

Az EL 2025-ös döntőjét Bilbaóban fogják
játszani. Az UEFA honlapja szerint az ír fővá-
rosra és a baszk városra is azért esett a válasz-
tás, mert az idei, részben budapesti rendezésű
Európa-bajnokságon az eredeti tervekkel ellen-
tétben egyetlen mérkőzést sem rendezhettek
meg a világjárvány miatt.

Isztambulban lesz 
a 2023-as Bajnokok Ligája-döntő

Szerkeszti:FarczádiAttila

Az első fordulóban búcsúzott 
a MOL Fehérvár FC

Jegyzőkönyv
KonferenciaLiga,selejtező,1.for-

duló,visszavágó:Ararat Jereván (ör-
mény) – MOL Fehérvár FC 2-0 (1-0),
továbbjutottazAraratJereván3-1-
esösszesítéssel.

Gyumri,DujeStrukan(horvát).
Gólszerzők:Pobulic(33.).
Sárgalap:Pobulic(43.),Muradjan

(88.),illetveNego(89.).
Ararat Jereván: Jermakov–Bravo

(74.Ro.Hakobjan),Prljevic,Miko-
jan,Margarjan–Pobulic,Muradjan
– Arakeljan (68. Ra. Hakobjan),
Deblé(54.Silue),Malakian(54.Ma-
nojan)–Kone.

MOL Fehérvár FC: Kovácsik –
Fiola,Lüftner(11.Musliu),Stopira,
Heister – Bamgboye (61. Dárdai),
Nego,Alef,Petrjak–Nikolics,Houri
(46.Zivzivadze).

Távozikasportigazgató
Távozik a sportigazgató aMOL

FehérvárFC-tőlaztkövetően,hogya
csapatcsütörtökönazelsőforduló-
banbúcsúzottalabdarúgóKonferen-
cia Liga selejtezőjében: Kovács
Zoltánfelajánlottaalemondását,és
aztaklubvezetéselfogadta.„Ebben
ahelyzetbenezt tartottama legbe-
csületesebbéslegkorrektebbdöntés-
nek” – indokolta a döntést a
szakember.KovácsZoltán2015au-
gusztusábancsatlakozottaklubhoz
sportigazgatóként,azazótaelteltidő
alattagárda2018-banbajnokicímet,
2019-ben Magyar Kupa-győzelmet
ünnepelhetett,a2018/2019-esszezon-
banpedigazEurópa-ligacsoportkö-
rébenjátszott.

A felcsúti Artem Favorov (k) és a turkui Juho Hyva-
rinen (j, lent) a labdarúgó Konferencia Liga selej-
tezőjében játszott Puskás Akadémia FC – Inter
Turku mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában
2021. július 15-én. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Az UEFA közösségi oldalán ismertette, hogy melyek lesznek az első
számú kupasorozata fináléjának helyt adó stadionok: Szentpétervár
(2022), Isztambul (2023), London (2024), München (2025)

Jegyzőkönyv
KonferenciaLiga,selejtező,1.forduló,visszavágó:Puskás Akadémia

FC – Inter Turku (finn) 2-0 (1-0), továbbjutott a Puskás Akadémia
FC3-1-esösszesítéssel.

Felcsút,PanchoAréna,vezette:Cilosz(görög).
Gólszerzők:Annan(4.,öngól),vanNieff(87.).
Sárgalap:Furuholm(48.),Sanz(90+7.).
Puskás Akadémia FC: TóthB.–NagyZs.,JoaoNunes,Spandler,Stro-

nati–Favorov(Kozák90+1.),vanNieff–Slagveer(82.Komáromi),Plsek,
KissT.–Puljic(63.Corbu).

Inter Turku: Moisander–Ketting,Hoskonen(82.Nurmi),Hämäläinen
–Järvenpää,Annan(82.Yrjas),Sanz,Hyvärinen(82.Engström)–Kaga-
jama(62.Paananen)–Källman,Furuholm.

Eredményjelző
1.liga,1.forduló:BotosániFC–Bukaresti

FCSB0-0,SepsiszentgyörgyiSepsiOSK–
Academica Clinceni 2-0, Kolozsvári CFR
1907–Universitatea1948Craiova3-2,Med-
gyesi GazMetan – CSMioveni 1-0, CSU
Craiova–CampioniiFCArgeșPitești1-0.

Jegyzőkönyv
1.liga,1.forduló:Sepsiszentgyörgyi Sepsi

OSK – Academica Clinceni 2-0 (0-0)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, 1500

néző.Vezette:IulianCălin.
Gólszerzők:Rep(56.),Mitrea(84.).
Sárga lap: Aganovic (8.), illetve Vanzo

(23.),Cascini(29.),Bilali(52.),Kazlauskas
(88.).

Sepsi OSK: Niczuly–R.Dimitrov,Tincu,
Mitrea, Ispas (78.A. Dumitrescu) – Eder
González(81.Dumiter),Vașvari,N.Păun–
Bărbuț(46.Askovszki),Csuncsukov(64.Bo-
jics),Aganovic(46.Rep).

Clinceni: A.Păun–Pasov(88.DeAmo-
rim),Bilali,Patriche–Achim,Cioiu(61.Vel-
liosz),Cascini(73.Ventura),Moulin,Vanzo
–Csandarov (61.Kazlauskas),Gavra (64.
Dumitrache).
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Bolla leigazolását 
a Wolverhampton és 

a Grasshoppers is bejelentette

Szoboszlai végre 
bemutatkozott Lipcsében

A kétszeres válogatott Bolla Bendegúz az angol élvonalban szereplő
Wolverhampton Wanderers csapatához igazolt, ugyanakkor egy szezont
kölcsönben a zürichi Grasshoppersnél tölt majd – számolt be Twitteren a
Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ).

A 21 éves, szélsőként és jobb oldali középpályásként is bevethető jobb-
hátvéd a szülővárosában, Székesfehérváron kezdett futballozni, majd az
MTK utánpótlásában nevelkedett. Négy évvel ezelőtt igazolta le a Vide-
oton FC, amely Siófokra és Zalaegerszegre is kölcsönadta. A MOL Fe-
hérvár FC színeiben az előző idényben 37 mérkőzésen egy gólt szerzett
és öt gólpasszt adott. A magyar válogatottban eddig kétszer szerepelt, jú-
nius elején a Ciprus és az Írország elleni barátságos mérkőzéseken is,
majd tagja volt az Európa-bajnoki keretnek is.

A Wolverhampton Wanderers 2018-ban jutott vissza a Premier League-
be, ahol kétszer a hetedik, legutóbb pedig a 13. helyen végzett. A Grass-
hoppers 2019-ben esett ki a svájci élvonalból, ahová az elmúlt idény
másodosztályú küzdelmeinek megnyerésével jutott vissza – az ideiglenes
megbízatású Kádár Zoltánnal a kispadon.

Szijjártó: Az úgynevezett bizonyítékok még
szánalmasabbá teszik az UEFA döntését

Azok után, hogy nyilvánosságra kerültek a bizo-
nyítékoknak nevezett felvételek, még szánalmasabb-
nak és gyalázatosabbnak minősíthető az Európai
Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése – jelentette ki
a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó
Péter arra reagált, hogy az UEFA, az Európa-bajnok-
ság budapesti mérkőzésein tapasztalt diszkriminatív
szurkolói megnyilvánulások miatt, három zárt kapus
mérkőzésre és 100 ezer euróra büntette a magyar szö-
vetséget.

A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette:
nem volt szervezett, „nem volt nagymértékű, nem
volt a stadiont átható semmifajta diszkriminatív meg-
nyilvánulás vagy viselkedés” egyetlen, Budapesten
rendezett labdarúgó-mérkőzésen sem. Hangsúlyozta,
a budapesti mérkőzéseken telt ház volt, a játékot jó
futballhangulat jellemezte. Emlékeztetett, míg más
mérkőzéseken tapasztalt viselkedésért, például azért,
hogy lézerrel belevilágítottak a dán válogatott kapu-

sának a szemébe, alacsony büntetést szabtak ki, addig
a magyar mérkőzésen feltartott tábla százezer eurós
büntetést érdemelt.

„Ezek után azt gondoljuk, hogy az UEFA fegyelmi
bizottsága komoly testület? Erről a döntésről higgad-
tan, nyugodtan beszélni lehetetlen” – fogalmazott.

Mint arról beszámoltunk, az UEFA honlapjának
közlése szerint az Európa-bajnokság budapesti és
müncheni találkozóin – a magyarok a portugálokkal
és a franciákkal a Puskás Arénában, a németekkel az
Allianz Arénában csaptak össze – diszkriminatívan
viselkedtek egyes szurkolók, emiatt a válogatott
soron következő két hazai, UEFA-rendezésű találko-
zóján nem lehetnek nézők. A harmadik mérkőzésre
szóló büntetést az UEFA két évre felfüggesztette. A
szervezet emellett 100 ezer euróra is megbüntette a
magyar szövetséget, amelynek Egyenlő játék feliratú
molinót kell majd kifeszítenie ezeken a találkozó-
kon.

EURO 2020: Patrik Schick gólja volt a legszebb
A cseh Patrik Schick emlékezetes

találatát választották a labdarúgó-
Európa-bajnokság legszebb góljá-
nak.

Június 14-én, a csoportkör első
fordulójában a csehek Schick dup-
lájával 2-0-ra legyőzték Glasgow-
ban a skótokat. Az 52. percben a
Bayer Leverkusen középcsatára ka-
pott egy átadást a felezővonalnál, de
ahelyett, hogy megindult volna, egy
fantasztikus lövéssel, a félpálya kö-
zeléből, 45,44 méterről átemelte a
hazaiak kapusát, megszerezve ezzel
az Európa-bajnokságok történeté-
nek egyik legszebb gólját.

Az ilyen jellegű statisztikákat
1980 óta tartják nyilván, és azóta ez

volt a legtávolabbi találat az Eb-ken.
A csúcsot eddig a német Torsten
Frings tartotta 35,3 méterrel, aki
2004. június 15-én a Hollandia el-
leni, portói csoportmeccsen talált be.

Az európai szövetség (UEFA)
szerdán hozta nyilvánosságra, hogy

a szurkolók csaknem 800 ezer sza-
vazata alapján Schick gólja bizo-
nyult a legszebbnek. A második
helyen a francia Paul Pogba sváj-
ciak elleni, a harmadikon pedig a
horvát Luka Modric skótok elleni
gólja végzett.

Kocsis Bence gólt lőtt a Dinamo Moszkvának
Felkészülési labdarúgó-mérkőzésen

Seebodenben az MTK nagyszerű játék-
kal meglepetésre 2-0-ra legyőzte az
orosz élvonalban szereplő Dinamo
Moszkvát.

Az MTK a mérkőzés elejétől kezdve
jobban futballozott. Remekül működött
a védelem, és a támadók is veszélye-
sebbek voltak a moszkvaiaknál. Bő fél
óra telt el a találkozóból, amikor az
MTK megszerezte a vezetést. Miovszki
passzolt Kocsis Bence elé, és a nyárád-
szeredai születésű játékos 15 méterről
higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt.

10 perccel a vége előtt az MTK
megduplázta az előnyét: Kovácsréti
Márk jobbal, 15 méterről a bal felső sa-
rokba bombázott.

Játéka alapján a magyar csapat telje-
sen megérdemelten győzött, állapí-
totta meg a meccsről beszámoló NSO.

Fotó: Az UEFA EURO 2020 közösségi oldala

A felkészülési mérkőzésen remekül működött az MTK védelme, és a támadók is veszé-
lyesebbek voltak a moszkvaiaknál. Fotó: az MTK Budapest honlapja

Fotó: Azzurri (Facebook)

Visszavonult a svéd futballválogatott kapitánya
Visszavonult a svéd labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Sebastian

Larsson. Döntését pénteken tudatta Instagram-oldalán az AIK 36 esz-
tendős középpályása, aki 13 évig volt a nemzeti együttes tagja, és 133
hivatalos mérkőzésen szerepelt. Larsson ott volt az idei Európa-baj-
nokságon, ahol pályára lépett a háromkoronások búcsúját jelentő nyol-
caddöntős meccsen is, amelyet 2-1-re veszítettek el Ukrajna
válogatottjával szemben.

Kerkez Milos két gólt szerzett az AC Milan
színeiben felkészülési mérkőzésen

Kerkez Milos két gólt szerzett az AC
Milan labdarúgócsapatának szombati
felkészülési mérkőzésén.

A 17 esztendős, vajdasági születésű
futballista a második félidőben kapott
lehetőséget a harmadosztályú Pro
Sesto ellen 6-1-re megnyert összecsa-
páson, és a klub beszámolója szerint a
88., majd a 90+1. percben is betalált.

A nagy múltú milánói gárda az előző
idényben a városi rivális Internazionale
mögött a második lett a Serie A-ban,
így a Bajnokok Ligájában indulhat. A
klub februárban Győrből szerződtette
Kerkez Milost, aki azóta a Primavera
csapatban 13 mérkőzésen kapott lehe-
tőséges, a felnőttek között most debü-
tált.

Szoboszlai Dominik hosszú idő után bemutatkozott új csapatában, az
RB Leipzigben: a magyar válogatott futballista szombaton a holland AZ
Alkmaar elleni felkészülési mérkőzésen debütált a Bundesliga ezüstér-
mesénél.

A húszesztendős középpályás a téli átigazolási szezonban került a
német együtteshez – amelyben két válogatottbeli csapattársa, Gulácsi
Péter és Willi Orbán is szerepel –, azonban makacs szeméremcsont-gyul-
ladása miatt a teljes tavaszi idényt kihagyta, és a részben budapesti ren-
dezésű Európa-bajnokságon sem állhatott Marco Rossi szövetségi
kapitány rendelkezésére. Gulácsi és Orbán még nem volt ott a csapatban.

Szoboszlai ezt megelőzően legutóbb tavaly december 20-án, még a
Salzburg játékosaként lépett pályára, azaz 210 nap kihagyás után játszott
újra mérkőzést, amelyet a német együttes a 19 éves Lazar Samardzic gól-
jával nyert meg.

Novothny gólt szerzett a Dortmund ellen
A német élvonalba visszatérő VfL Bochum magyar csatára is emlé-

kezetes napot zárt. Novothny Soma gólt szerzett az előző idényben har-
madik Borussia Dortmund elleni barátságos találkozón, melyen csapata
3-1-re győzött.

Fotó: az RB Leipzig közösségi oldala



A kiskunfélegyházi szárma-
zású Kis Odett egykori 
fitneszbajnok – Maros- vásár-
helyen negyedéves fogorvos-
tan-hallgató – egy nálunk
kevéssé ismert sportág rej-
telmeibe igyekszik bevezetni
az ittenieket. Odett sportolói
múltjáról, a jumping elsajátí-
tásáról, a sportág elter-
jedéséről beszélgettünk
nemrégiben a szimpatikus,
kisportolt testalkatú edzőnő-
vel. 

–  Egy sportnap alkalmával ter-
vezett fitneszversenyen ismerked-
tem meg a jumpinggal, és nyomban
megtetszett. Akkor megláttam a
world jumping-trambulinokat,  fel
is vettem a kapcsolatot egy szlovák

cég képviselőivel, akik ezeket kifej-
lesztették. Jövőt láttam benne! Az-
után tanfolyamot is elvégeztem,
ahol sportanatómiából vizsgáztunk,
és ezek mellett további elméleti ré-
szeket és különböző gyakorlatokat
kellett elsajátítanom, hogy oktató-
ként tevékenykedhessem. Később
pedig elméleti és gyakorlati vizsgát
kellett tennem, amelyen egy saját,
általam kidolgozott koreográfiát
kellett bemutatnom. 

Szlovákiából vált világszerte is-
mertté a jumping – kezdte a beszél-
getést Odett. 
Minden izmot megmozgat

–  Hogyan kell elképzelni ezt a
sportot? 

–  Elég komplex, ugyanakkor lát-
ványos és meglehetősen fárasztó,
ugyanis a trambulinon bizonyos ze-
nére kell ritmusosan mozogni. Ma-
gyarországon három éven át

tartottam edzéseket. Rendszeresen
felléptünk különböző rendezvénye-
ken. Főleg Budapesten és környé-
kén ismert már ez a fajta, bolondos,
mókás sportág, amely nem könnyű,
ezért is hívják „mosolygós gyilkos
edzésnek”, amely 60 percig tart. Az
edzés elején van egy rövid bemele-
gítő rész, utána kardiós ugrálás,
majd ezt követi az erősítés, végül a
nyújtás, mindez természetesen ze-
nére. A zenét én választom ki, a ze-
neszámok kellő gyorsaságúak és
ritmusosak, hogy a jumpingozók él-
vezzék, és észrevétlenül jól elfárad-
janak. Edzés előtt mindig
átgondolom, hogy melyik izomcso-
portokat mozgatjuk át (alsótest, fel-
sőtest), így az erősítő gyakorlatok
már megvannak a fejemben, amikor
odamegyek az órára, a kardió-, va-
gyis az ugráló részét pedig helyben
gondolom ki. Egy ilyen edzés fizi-
kálisan és mentálisan is kellőkép-
pen lefárasztja a sportolókat, akiket
nem nevezhetünk versenyzőknek,
mert jumpingban nincsenek verse-
nyek. 

– Egy kezdő versenyzőnek az el-
szántságon és odaadáson kívül mi
szükséges, hogy ügyes jumpingo-
zóvá váljon?

– Másra nincs szüksége, hiszen
idővel erőnléti szempontból is meg-
felelően fejlődik, és bírja majd a
strapát. Az első 3-4 edzés, ameddig
belejön ebbe a különleges és elég
intenzív munkába, nagyon nehéz,
aztán idővel megtalálja a ritmust a
trambulinon, és ettől kezdve nyert
ügye van. Érdekesség, hogy a több-
ség gyerekkori megszokásból kez-
detben felfele ugrál, aztán mindenki
rájön, hogy lefele kell taposni a
trambulint, különben nem találják

meg a ritmust. Meg kell hagyni:
nem könnyű! Mivel instabil a tram-
bulinok felülete,  az izmok folyama-
tosan feszülnek. Még ha egy lábon
állunk is, az izmok feszülnek,
egyensúlyozni kell. 

Ezek a nyolclábas, spidertrambu-
linok gumifelfüggesztésűek, nem
rugóval vannak ellátva, külön erre a
célra, erre a fajta edzésmódszerre
vannak kifejlesztve, így a becsapó-
dások sokkal kisebbek, a gerincet és
az ízületeket kímélik edzés közben,
és a felugrást követően a trambu-
linra való visszaérkezéskor a gumi-
köteleknek köszönhetően a belső
szervek rázkódása nagymértékben
csökken, ami nagyon fontos. 

Mindezek mellett a résztvevők
pluszkilóktól is megszabadulnak az
edzések során. További előnyei
közé sorolnám még az anyagcsere
felgyorsulását, a koordinációs ké-
pesség fejlesztését (az instabil felü-
let miatt), és nem utolsósorban a
nőknél az inkontinenciára is pozitív
hatással van. Ezenkívül számos elő-
nye van még, de ezek a legfontosab-
bak.

– Gondolom, hogy fontos betar-
tani a kellő étkezési szabályokat is.

– Persze, ha elszántan fogyókú-
rázni is szeretnének! A fogyókúrát
70-80%-ban az étkezés és 20-30%-
ban a mozgás befolyásolja, viszont
a kettő egymás nélkül nem műkö-
dik.
A Body Factoryban tarják 
a jumpingedzéseket

– Marosvásárhelyen hol tartjátok
a jumpingedzéseket?

– A Tudor-negyedbeli Body Fac-
tory edzőteremben. Szerencsére
már kialakult egy szív-lélek társa-
ság, amelynek tagjai elszántan és
rendszeresen járnak hetente jumping-
edzésekre, de mindegyre akadnak új
emberek is – a korosztály változó.
Úgy látom, hogy a marosvásárhelyi
kisközösségünkben nagyon szeret-
jük a jumpingot. Mivel eszközös
edzésről van szó, így előre bejelent-
kezés szükséges. Mindenkit szere-
tettel várunk, edzettségi szinttől és
kortól függetlenül!

– Nálunk melyik  korosztály kép-
viselői érdeklődnek inkább a jum-
ping iránt?

– Főleg középkorú hölgyek jár-
nak edzésekre, habár minden kor-
osztály számára ajánlott a jumping.
Szerintem a fiatalabbak kevésbé
motiváltak, mint a középkorúak, de
természetesen vannak kivételek.
Akiknek volt valamikor komolyabb
testnevelési órájuk, vagy sportoltak
is – bár alapszinten –, azok ide is
jönnek. Sokan stresszlevezető fo-
lyamatként iktatták be program-
jukba a jumpingot. 

Remélem, hogy a járványhelyzet
miatti korlátozások mielőbb eny-
hülnek, és nagyobb rendezvények
alkalmával hivatalos keretek között
is bemutathatom a marosvásárhelyi-
eknek a jumpingot. 

Egyébként tudom, hogy nehéz
kimozdítani az embereket a kom-
fortzónájukból, de aki ezt megsze-
reti, és a nehezén túljut, majd
rendszeresen elkezd járni edzé-
sekre, és örömét leli  benne, elkezdi
látni a változást. Számomra is meg-
nyugtató érzés, és örömmel tölt el,
amikor látom, hogy a jumpingozók
hogyan fejlődnek. 

– Odett, térjünk egy kicsit a múl-
tadra. Mikor és hol kezdtél el spor-
tolni?

– A mozgás része az életemnek,
amióta az eszemet tudom. Hétéves
koromban kezdtem atletizálni, majd
kilenc éven át aerobikoztam, aztán
a középiskolában kézilabdakapus
voltam. Idővel edzőterembe kezd-
tem járni, majd a fitneszt választot-
tam, és magyar bajnoki címet
sikerült szereznem, személyi edző-
ként is dolgoztam, mindemellett
fogtechnikai képzésen vettem részt,
amelynek elméleti részét magánta-
nulóként sajátítottam el, hogy edző-
ként és versenyzőként is tudjak
érvényesülni. 

– Romániában még hol tanítanak
jumpingot?

– Székelyudvarhelyen és Csík-
szeredában vannak jumpingedzé-
sek. Minden városban, ahol létezik
jumping, más és más személy fog-
lalkozik kizárólagosan ezzel a
sportággal. 
Lesz, aki folytassa, ha hazamegy

– Egyébként hogyan kerültél Vá-
sárhelyre? 

– Magyarországon, a középiskola
elvégzése után fogtechnikusnak ta-
nultam, de úgy éreztem, ez nem
elég, hogy kiteljesedjek. Így elhatá-
roztam, egyetemet is végzek. Ekkor
döntöttem, hogy Marosvásárhelyre,
a MOGYE-ra jövök, és nem bántam
meg. 

– Előtte jártál még itt? 
– Nem, soha. Kecskeméten ven-

déglátó-ipari középiskolát végez-
tem, utána jött a nagy változás, a
fogtechnika, majd itt a fogorvosi
egyetem. 

– Megszoktad Marosvásárhe-
lyen?

– Igen, nagyon szeretem az itteni
embereket. Mindenki nagyon ked-
ves és segítőkész volt az első perc-
től kezdve. Első évben heti négy
alkalommal jártam romántanárhoz,
magánórákra, megtanulni a román
nyelvet, hogy tudjak érvényesülni.
Szerencsére alapszinten sikerült el-
sajátítanom, és most már van, hogy
románul vizsgázom az egyetemen. 

– Hogyan tovább majd, ha elvég-
zed az egyetemet? Azaz, mi lesz
majd a jumpinggal Marosvásárhe-
lyen?

– Két év múlva elvégzem az
egyetemet, és valószínűleg hazame-
gyek. Szülővárosomban, Kiskunfél-
egyházán szeretnék saját praxist, de
nem vagyok semminek az elrontója,
szívesen élek más lehetőségekkel is.
Tervem szerint lesz olyan ember,
aki tovább fogja folytatni a jumpin-
got Vásárhelyen. Tehát van jövője a
sportágnak itt! 

Hanga Ádám távozik 
a Barcelonától

A következő idényben már nem a Barcelonában kosárlabdázik  a
magyar válogatott Hanga Ádám.

A katalán klub a honlapján számolt be pénteken arról, hogy a magyar
játékos már nem tagja a keretnek.

A rövid közlemény emlékeztet rá, hogy Hanga 2017-ben a Basko-
niától érkezett a Barcelonához, melyben 276 mérkőzésen szerepelt.

A 32 éves kosaras a legutóbbi idényben spanyol bajnok és Király
Kupa-győztes lett a gránátvörös-kékekkel, az Euroligában pedig a dön-
tőig jutott. Spanyol sajtóértesülések szerint az idei bajnoki fináléban
éppen a Barcelona által legyőzött Real Madrid érdeklődik iránta.

Czimbalmos Ferenc Attila
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Teret hódít Marosvásárhelyen a world jumping

Edzés közbenFotó: FC Barcelona Basket @ Facebook
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Sajtó- és közönségszolgálati osztály

A természetes személyek számára külföldön szükséges
adódokumentumok 

elérhetők a saját virtuális térből

Annak érdekében, hogy az adózók hozzájussanak alábbi iratokhoz: 
• adóilletőségi igazolások Romániában lakó természetes személyek számára;

• bizonylatok a külföldi illetőségű személyek által Romániában fizetett adó
igazolásáról;

• Romániában lakóhellyel rendelkező természetes személyek adóilletőségi igazolásai
és a nem rezidens személyek által Romániában fizetett adózásról szóló igazolások olyan
államok által kibocsátott űrlapokon, amelyekkel Románia a kettős adóztatás
elkerüléséért egyezményeket / megállapodásokat kötött (pl. német Bescheinigung
EU_EWR nyomtatvány, holland Inkomensverklaring nyomtatvány stb.)

anélkül, hogy személyesen felkeresnék az Adó- és Pénzügyi Hivatalt, 

az adófizetők rendelkezésére áll a
SAJÁT VIRTUÁLIS TÉR (SPV)

az ANAF által a www.anaf.ro weboldalon kínált elektronikus szolgáltatás, amelyen
keresztül az adófizetők és az ANAF közötti elektronikus kommunikáció zajlik.

A fent említett bizonylatok kibocsátására vonatkozó kérelmek letölthetők a www.anaf.ro
weboldalról az Online szolgáltatások / Elektronikus nyilatkozatok / Nyilatkozatok
letöltése menüpontból, és benyújthatók az Egységes nyilatkozat benyújtása linken és
más, ugyanazon az oldalon megjelenő SPV-PF űrlapokon keresztül. 

Természetes személyek regisztrációja a saját virtuális térben (SPV)
felhasználónév és jelszó alapján

anélkül, hogy a hivatalba mennének

belépve a www.anaf.ro weboldalra: az SPV menüpontba  > Regisztráció a saját
virtuális térben – Természetes személyek, Egyéni felhasználók regisztrációja >
Regisztráció jelszóval,  kiválasztani a Jóváhagyás típusa alatt:

• Határozatra/rendelkezésre vonatkozó regisztrációs szám ellenőrzése: ha az
adózónak  az ANAF különböző dokumentumokat küldött (adóügyi határozat, kiegészítő
kötelezettségekről szóló határozat vagy 2013 óta kiadott egyéb dokumentumok, az ilyen
típusú jóváhagyás kiválasztásakor megjelenő listáról), írja be a dokumentum felső
részében található  számot  a Dokumentum száma mezőbe.

vagy

• Online vizuális azonosítás (videórendszer): az online beütemezés  szolgáltatáson
keresztül, a regisztrációhoz szükséges mezők kitöltése után kiválasztja azt a dátumot és
időpontot, amikor el szeretné indítani az online vizuális azonosítási eljárást.

A saját virtuális tér szolgáltatás a következő előnyöket nyújtja:

– egyszerűen használható és állandóan hozzáférhető (a nap 24 órájában),
–  nem jár semmilyen költséggel
–  bármely internetkapcsolattal rendelkező mobileszközről elérhető,
–  lehetővé teszi a nyilatkozatok továbbítását,
–  lehetővé teszi a dokumentumok és adóügyi okiratok elektronikus átvételét,
– nem szükséges személyesen megjelenni az adóhivatalban vagy a postahivatalban az
adóügyi irat átvételéért,
– lehetővé teszi a fizetési kötelezettségek megtekintését.

Az adófizetők az adófizetőket segítő központi telefonos szolgálattól – Call-Center –
kérhetnek általános útmutatást és segítséget a 031.403.91.60 telefonszámon.

A sajtó- és közönségszolgálati osztály

Mihail Kogălniceanu u. 7. szám
Tel. 0268 308.429
Fax: 0268 547.730
E-mail:
Relații.Publice.BV@anaf.ro

A napokban zajlik a fenntartható fejlődéssel
foglalkozó magas szintű politikai fórum,
amely a 2030-as menetrend legnagyobb glo-
bális eseménye. A kormány Fenntartható Fej-
lődés Főosztálya a kolumbiai kormánnyal
együttműködve szervezte ennek kapcsán a
„Globális haladás a fenntartható fejlődési
célok elérése felé: a 2030-as menetrend mé-
rése, nyomon követése és értékelése a
COVID-19 alatt és után” című videókonferen-
ciát.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy ha valóban el akar-
juk érni a 2030-ig tartó menetrend által javasolt fenn-
tartható fejlődési célokat (SDG-k), akkor nagyobb
figyelmet kell fordítanunk a célok közötti szinergiára.
Ezért a 17 fenntartható fejlesztési cél közötti kapcsolat
megteremtésére irányuló konkrét intézkedések kulcs-
fontosságú elemek, különösen a világjárvány utáni fel-
lendülés összefüggésében. Például a Covid19-járvány
során a termékek és szolgáltatások iránti globális ke-
reslet csökkenése a társadalmi elhatárolódás következ-
tében negatív hatást gyakorolt a munkaerőpiacra,
ezáltal befolyásolva a 12. fenntartható fejlődési cél –
felelős fogyasztás és termelés – elérését.

Másrészt, paradox módon, ez a helyzet lehetősége-
ket is teremtett. Ebben az új helyzetben az emberek és
a cégek mindinkább a fenntartható üzleti modellek fele
fordulnak, és a világjárvány megújulásra kényszerí-
tette az üzleti környezetet is. Meggyőződésünk, hogy
a kulcsfontosságú intézkedéseknek a gazdaság helyre-
állítására kell összpontosítaniuk, szoros összefüggés-
ben a környezetbarát ipar fejlesztésével. Egy ilyen
megközelítés nagy hatással lesz a fenntartható fejlő-
dési célok megvalósítására, valamint a zöldmunkahe-
lyek számának növelésére.” – mondta az eseményen
Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter.

„A világjárvány kihívásainak koránt sincs vége.

Minden eddiginél szorosabb nemzetközi együttműkö-
désre van szükségünk. Felszólalásomban a magas
szintű politikai fórumon kiemeltem, hogy a pandémiát
követő fenntartható újjáépítéshez javítanunk kell nyo-
monkövetési és értékelési képességünket, hogy szá-
mokra épülő közpolitikánk legyen. Az Országos
Statisztikai Intézettel együtt az év elején kiadtunk egy
tájékoztatót, amely a fenntartható fejlődési célok ro-
mániai megvalósításának jelenlegi szakaszát tartal-
mazza.

A fenntartható fejlődési stratégia megvalósításához
szükséges intézményi keretet is sikerült véglegesíteni.
Ezeket az eredményeket nagyra értékelik a terület
szakértői. A főosztály eddigi tevékenységével bebizo-
nyította, hogy képesek vagyunk regionális vezető sze-
repet betölteni a 2030-ig tartó menetrend
megvalósításában, amelynek célja a fenntartható jövő
biztosítása számunkra és a következő generációknak.”
– nyilatkozta Borbély László államtanácsos.

A 2030-as menetrend monitorozása lehetőséget
kínál számunkra a végrehajtási szint számszerűsítésére
és ezáltal a létrehozott strukturális változások megfi-
gyelésére. Ennek az eseménynek a célja a rendelke-
zésre álló adatok megerősítése és a 2030-as menetrend
végrehajtása során eddig kidolgozott politikák elem-
zése. Az államoknak, a vállalatoknak, a nemzetközi
szervezeteknek és másoknak együtt kell működniük a
stratégiák összehangolásában a 17 fejlesztési cél el-
érése érdekében. Az esemény során magas rangú sze-
mélyiségek és szakértők feltárták azokat a
módszereket, amelyekkel felgyorsíthatjuk a 2030-as
menetrend céljainak elérését a Covid19-járvány alatt
és után.

Borbély László államtanácsos a plenáris ülésen is-
mertette az ENSZ-EGB regionális politikai fórumának
következtetéseit. 

AFenntarthatóFejlődésFőosztályközleménye

Borbély László: Minden eddiginél szorosabb
nemzetközi együttműködésre van szükségünk

A FreeSZFE Egyesület Emergency Exit prog-
ramja magyar színház- és filmművészeti hall-
gatók és öt másik európai uniós tagállam
egyetemei között létrejött együttműködés. 

Az ad-hoc alapon, szükségszerűségből indult akció
egy új típusú partnerséggé és közös oktatási folyamattá
vált, amelynek alapja a szolidaritás és a partnerség. Az
európai szinten létrejövő, újfajta kezdeményezés nem
csak a kölcsönös megértést és kulturális együttműkö-
dést segíti elő, de az európai értékek tiszteletben tartá-
sát és a gyakorlatba való átültetését is.
A díjat 2008-ban hozta létre az EP

Az Európai Parlament által 2008-ban alapított Eu-
rópai Polgár díjat olyan, kivételes teljesítményt nyújtó
személyeknek, illetve szervezeteknek ítélik oda,
akik/amelyek hozzájárultak a polgárok és a tagállamok
közötti szorosabb integráció, a közös megértés elő-
mozdításához, vagy az unió értékeinek képviseletére
hivatott programokat alakítottak ki. 

A tagállami díjazottakat 2021. május 28-án válasz-
totta ki az Európai Polgár díj kuratóriuma.

Az Európai Parlament minden évben odaítéli az Eu-
rópai Polgár díjat. A díj az alábbi területeken nyújtott
kivételes teljesítmények jutalmazására szolgál: * A
tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmé-
lyítését és a szorosabb integrációt, illetve az Európai
Unión belüli határokon átnyúló vagy a nemzetek kö-
zötti együttműködést elősegítő projektek * Az európai
szellemiség megerősítéséhez hozzájáruló, hosszú távú,
határokon átnyúló vagy nemzetek közötti kulturális
együttműködéssel járó projektek * Az aktuális európai
évhez kapcsolódó projektek (ha alkalmazható) * Az
Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt értékeket
konkrétan kifejező projektek.

Magánszemélyek, magánszemélyek csoportjai,
egyesületek vagy szervezetek az általuk megvalósított
projektekkel pályázhatnak, vagy egy másik magánsze-
mélyt, csoportot, egyesületet vagy szervezetet jelölhet-
nek az Európai Polgár díjra. Az Európai Parlament
képviselői is jogosultak jelölést benyújtani – képvise-
lőnként és évente egyet-egyet.
Jogosultsági kritériumok

Kizárólag az uniós tagállamokon belül vagy részben
az uniós tagállamokon belül végrehajtott projektek
(amennyiben a projekt uniós tagállamokon belül vég-

rehajtott része a projekt teljes költségvetésének több
mint 50%-át teszi ki) vehetők figyelembe. A díjra azok
a magánszemélyek jogosultak, akik vagy valamely
uniós tagállam állampolgárai, vagy olyan harmadik or-
szágbeli állampolgárok, akik jelölésük vagy jelentke-
zésük benyújtásának időpontjában jogszerűen
tartózkodnak az unió területén. A díjra azok a jogi sze-
mélyiséggel rendelkező csoportok, egyesületek és
szervezetek jogosultak, amelyek jelölésük vagy jelent-
kezésük benyújtásának időpontjában valamely uniós
tagállamban nyilvántartásba vannak véve. A jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező csoportok, egyesületek
és szervezetek akkor jogosultak a díjra, ha a projekt-
vezető és a csoportot/egyesületet/szervezetet képviselő
személy vagy valamely uniós tagállam állampolgára,
vagy a csoport/egyesület/szervezet jelölése vagy je-
lentkezése benyújtásának időpontjában valamely uniós
tagállamban jogszerűen tartózkodó harmadik ország-
beli állampolgár. A jogi személyiséggel nem rendel-
kező csoportok, egyesületek, szervezetek jogosultsága
céljából a projektvezető és a csoportot/
egyesületet/szervezetet képviselő személy azonos
lehet. 
A kitüntetés formája 

A díj érdemérem, illetve csoportos díjazás esetén ki-
állításra alkalmas méretű érem vagy plakett. A díj
szimbolikus értékű; a díjazott semmilyen anyagi jut-
tatásra nem tarthat számot.
A FreeSZFE Egyesületről

Az egyesület fő célja egy szabad alkotóhely megte-
remtése, ahol az SZFE 155 éves hagyományaihoz hű
színdarabok, filmek, novellák, látványtervek és egyéb
művészeti alkotások születhetnek. Ezeket, amint a jár-
ványhelyzet engedi, a nagyközönség számára is bemu-
tatják, ezzel olyan közösségi teret teremtve, ahol
mindenki megtapasztalhatja, milyen a szabad alkotó-
művészet. Oktatási tevékenységet az Emergency Exit
program keretein belül végeznek. A program egy olyan
európai szintű együttműködés, amelyben külföldi
egyetemek elismerik a FreeSZFE Egyesületben zajló
oktatást, ezáltal biztosítva menekülőutat azoknak a
hallgatóknak és oktatóknak, akik az intézmény modell-
váltása és annak körülményei miatt nem látják bizto-
sítottnak a tanszabadság és az autonóm alkotómunka
feltételeit az SZFE-n.

Forrás: az Európai Parlament Magyarországi 
Kapcsolattartó Irodája

Európai Polgár díj a FreeSZFE Egyesület
Emergency Exit programjának 

Mózes Edith



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12375-I)

MINDENFÉLE

BÁRMILYEN tető, szigetelés
polisztirénnel, kerítések, parkettezés,
fali- és padlócsemperakás, festés,
térkövezés. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0754-271-038, Zoli.
(12510)

HÁZAK teljes felújítása bádoglemez-
zel, cserépforgatás, tetőfedés bármi-
lyen anyaggal, új tetők készítése,
szigetelés, kisebb munkák. Tel.
0759-882-220. (12479)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, belső redőnyöket, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714, 0766-214-
586. (12427)

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 tetőkészítést cserép-
ből, bádogosmunkát, ácsmunkát,
meszelést, festést, bármilyen mun-
kát. Tel. 0742-734-062. (12524-I)

VÁLLALOK szigetelést polisztirénnel,
szobafestést, tetőfedél készítését és
kisebb javításokat. Sándor, tel. 0748-
862-911. (12522)

VÁLLALUNK bontást, festést, terasz-
készítést, padló- és falicsemperakást,
tetőjavítást, takarítást. Tel. 0747-816-
052. (12466)

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

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, csatorna-
javítást, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát. Tel. 0721-
443-518. (12444-I)

VÁLLALOK tetőjavítást, ácsmunkát,
tetőfedést bármilyen cserepes le-
mezzel, szigetelést, festést. Tel.
0720-680-854. (12133-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel és tisztelettel emléke-
zünk július 19-én a nyomáti szü-
letésű marosvásárhelyi lakosra,
KOVÁCS JÓZSEFRE halálának
4. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Csiszér Gyula és családja. (sz-I)

Jóságos szíved pihen a föld
alatt,
minden könnycsepp nyugtassa
álmodat. 
Köszönjük, hogy éltél és minket
szerettél.
Fájó szívvel emlékezünk július
19-én id. VARGA ANNÁRA halá-
lának első évfordulóján. Emléked
legyen áldott, nyugalmad csen-
des! Lányod, Ibolya, vejed, két
unokád és dédunokád. (12506)

ELHALÁLOZÁS

Megrendülten, szomorú szívvel
értesültünk 

dr. BORDY JÁNOS, 
volt osztálytársunk, 

a román vízilabda-válogatott
olimpikon játékosának 

haláláról, aki az Egyesült Álla-
mokban 84 éves korában elhunyt.
Őszintesége, feledhet- etlen szor-
galma örökké élni fog a Bolyai
Farkas Líceum 1954-ben végzett
X. B osztályos tanulói, valamint a
marosvásárhelyi vízilabda-kedve-
lők emlékezetében. Nyugalma le-
gyen csendes! Őszinte
részvétünk a gyászoló családnak. 
Soós János és az osztálytársak.
(sz.-I)

Fájdalommal közöljük mindenki-
vel, aki szerette és tisztelte, hogy 

dr. GÁLFY ERZSÉBET 
elhalálozott. Temetése kedden,
folyó hó 20-án délelőtt 11 órakor
lesz az új kórhaz mögötti temető-
ben.
Gyászoló leánya, Cristiana és
kollégái, a MOGYE 1965-ös évfo-
lyamának orvos végzősei.(-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet a
barátoknak, ismerősöknek,
tanítványoknak, akik ZOLTÁN
ILDIKÓ magyartanárnőt utolsó
útjára elkísérték, és emlékét
szívükben őrzik tovább. Hálánkat
szeretnénk kifejezni mind-
azoknak, akik a Maros Megyei
Sürgősségi Kórház 1-es Számú
Sebészeti Klinikáján és SMURD
egységében, valamint a Rheum
Care Kezelési és Rehabilitációs
Központban betegségének ideje
alatt szeretettel ápolták és
gondját viselték. A gyászoló
család. (-I)
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Szomorú szívvel emlékezünk a sze-
retett férjre, édesapára, apósra,
nagytatára, KISS ISTVÁNRA  halálá-
nak ötödik évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Felesége, lányai, vejei, négy szere-
tett unokája. (12523)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

AKOVÁCSPÉKSÉG BŐVÍTI CSAPATÁT. Marosszentgyörgyre, az új bemutatóüzletünkbe, ami
egyben kávézó is, személyzetet alkalmazunk. Ha Ön kedves, ápolt és lelkiismeretes, akkor a csapa-
tunkban a helye. Részletekért hívja az alábbi telefonszámok egyikét: 0770-595-255, 0733-052-106.
(65759-I)

ASURTECműszakibarkácsáruház
a következő

állások betöltésére

keresmunkatársakat:
*eladókat

*sofőrt3,5tonnáskocsiraárukiszállításra
Amitkínálunk:

–vonzófizetés+bónuszokésebédjegy
–speciálisképzések
–karrierlehetőség

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet benyújtani,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni: surtec@surubtrade.ro

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. (65761-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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Hirdetőink figyelmébe!
Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakultrendkívüli

egészségügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjukhirdetőink
figyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnakaszerkesztőségben,

anepujsag.roweboldalonlevő
onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen

areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es

vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 

Szakaszos vízellátásra
lehet számítani!

AzAQUASERVRT.felhívjaafogyasztók
figyelmét,hogyakánikulaésacsapadékhi-
ánykövetkeztében,avízellátórendszertúl-

terhelése, elsősorban az ivóvíz nem háztartási célokra történő
felhasználásamiattmegtörténhet,hogyazivóvízellátástahelyzet
normalizálásáigavállalatszakaszosanbiztosítjaakövetkezőzó-
nákban:

*Nagysármásközség;
*Mezősámsondközség;
*Uzdiszentpéterközség;
*Marosszentannaközség;
*Mezőszilvásközség;
*Mezőörményesközség;
*Mezőcsávásközség;
*Magyarkirályfalvaközség;
*Mezőpagocsaközség;
*Mezőrücsközség;
*Mezőmadarasközség.

Ebbenazidőszakbanelőfordulhat,hogyafentemlítettközigaz-
gatásiegységekbizonyosterületeinnemleszivóvíz!

AzAQUASERVRT.felszólítjaazösszesfelhasználót,különösen
avidékifelhasználókat,hogyaközműhálózatbólszármazóvizet
észszerűenhasználják.NEhasználjáköntözéshezazivóvizet,hogy
azösszesfogyasztószámáranormáliskörülményekközöttbizto-
síthatólegyenavízellátás.

Felhívjukafogyasztókfigyelmét,hogyaszolgáltatásújraindí-
tásakoracsövekbőlkimosódólerakódásmiattavízcsapbólzavaros
vízfolyhat.Avizetkitisztulásáigcsakháztartásicélokrahasznál-
ják.

Akellemetlenségértelnézéstkérünk,ésbiztosítjukönöketafelől,
hogyazAQUASERVRT.folytatjaerőfeszítéseita24órásvízellátás
biztosításaérdekében,deavízkészletekészszerűfelhasználásában
számítafelhasználóktámogatásárais.

Megértésüketköszönjük!
AQUASERVRT.,
Marosvásárhely


