
Egyszerre soha ennyi ember nem for-
dult meg a faluban, mint június 13–16.
között, a levendulafesztivál idején. Ami-
kor mi a helyszínen jártunk, a méhek
zümmögése nyomta el a dűlőben ho-
noló csendet. A dúsan pompázó, kékes-
lilás levendulasorok között sétálva
valami csodálatos érzés kerített hatal-
mába, mintha a végtelen nyugalom me-
zejére toppantunk volna. 

A parcella tulajdonosa, a mezőmadarasi szár-
mazású Borbély Béla elmondta, hogy három
hektáron már hároméves a levendulaültetvény,

s közel két hektáron új telepítésű. A legszebb és
legdúsabb a negyedik vagy ötödik évtől lesz,
amikor teljesen kifejlődnek a bokrok, amelye-
ket általában tizenöt évenként kell majd cse-
rélni. 

Tavaly szerveztek első alkalommal levendu-
lafesztivált. Idén, másodszorra a várakozásnál
is nagyobb érdeklődéssel szembesültek. A szer-
vezést Ovidiu Roşcával, a barátjával közösen
vállalták, akinek szintén itt a faluban van két le-
vendulaparcellája. Nem ebben a „fesztiváldűlő-
ben”, hanem a határ más részeiben. Az idei
sikeres fesztiválról Borbély Béla elmondta:

– Bukarestből, Konstancáról, Brassóból, Ko-
lozsvárról, Gyulafehérvárról, Călăraşi-ról, Ga-

lacról érkeztek buszok, de legtöbben Brassóból
jöttek. Nem is gondoltuk, hogy ilyen sokan
lesznek, hogy ilyen sok embert vonz a levendu-
lás élménye. Tavaly mindenki szedhetett egy
csokor levendulát, de idén – éppen a tavalyi ta-
pasztalatok miatt – ez nem volt lehetséges.
Miért? A főként városi emberek nem tudják, ho-
gyan kell szedni a virágot, hogyan kell bánni
vele, ezért megtépázták a töveket. Idén is be le-
hetett menni a levendulamezőre, de az egyéni
szedést az ültetvény épsége érdekében megtil-
tottuk. Mindenki vásárolhatott egy-egy csokor
levendulavirágot, amit tíz lejért kínáltunk. Ez
így sokkal jobb volt – fogalmazott.

„Elkötelezettség” és realitás

A román külügyminisztérium a történelem átírására irányuló pró-
bálkozásnak nevezte a magyar országgyűlésnek azt a nemrégi dön-
tését, hogy a nemzeti összetartozás évének nyilvánította a 2020-as
esztendőt, a trianoni szerződés aláírásának 100. évfordulóját. A kül-
ügyi tárca azonnal közleményben ítélte el a parlamenti határozatot,
amely szerinte „elfogadhatatlan, nem illik bele a 21. századi európai
valóságba”, ellentmond a Románia és Magyarország közötti alap-
szerződésnek, valamint a két ország közös EU- és NATO-tagsága
által megkövetelt együttműködésnek. Ugyanakkor kijelenti: Románia
szemszögéből nem léteznek olyan „máig megoldatlan politikai, gaz-
dasági, jogi és lélektani problémák, amelyeket a békeszerződés oko-
zott volna”. És nem érti, miért tekintik egyesek tragédiának a
trianoni szerződést, ami „a jelenlegi geopolitikai valóság egyik alap-
vető eleme, és része az 1919 folyamán aláírt békeszerződéseknek,
amelyek véget vetettek az első világháborúnak, a mintegy 19 millió
ember életét követelő valódi tragédiának, lehetővé téve a nemzetál-
lamok – köztük Magyarország – megszületését és megerősödését”.

A közlemény szerint Románia nem vonja kétségbe Magyarország
jogát, hogy törvénybe foglalja, miként emlékezik meg történelmének
fontos pillanatairól, „de nem fogadhatja el, hogy megkérdőjelezze 

Máshova kell 
menniük 
a betegeknek 
sugárterápiára
A Maros Megyei Klinikai Kórház teg-
nap közleményt juttatott el szerkesztő-
ségünkhöz, amelyben arról tájékoztat,
hogy június 21-től szünetelnek a ma-
rosvásárhelyi onkológiai klinikán a su-
gárkezelések.
____________4.
Előadások a héten
– az évadban 
utoljára
Olyan kistermi produkciókról van szó,
amelyeket a nagy hőség miatt ezúttal
a színház Nagytermében, stúdiókörül-
mények között, illetve az Underground
teremben láthat a közönség. 
____________5.
Forgalomkorláto-
zás lesz Erdő-
szentgyörgyön 
A verseny napján és az azt megelőző
napon Erdőszentgyörgy több utcáját
lezárják, hogy megfelelő óvintézkedé-
sek mellett, biztonságos körülmények
között versenyezhessenek az ide ér-
kezők – adta hírül az önkormányzat. 
____________8.(Folytatás a 6. oldalon)
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A felsőoktatási intézmények oktatási programjára és
szerkezetére vonatkozó 2019. május 23-i kormányrendelet,
amely a Hivatalos Közlöny június 10-i számában jelent
meg, és amely rendelkezik az egyetem George Emil Palade
román tudósról való elnevezéséről, a fogorvosi kar eseté-
ben nem említi a magyar oktatási nyelvet. Ennek ellenére
az egyetem honlapján megjelent adatok közt olvasható,
hogy továbbra is lehet magyarul fogorvosi tanulmányokat
folytatni. 

Az Általános Orvosi Kar keretében négy szak indul, a
korábbi évekhez hasonlóan. Az általános orvosképzésre
140 – 140 helyet hirdettek meg mind a román, mind a ma-
gyar tagozaton, a tandíjköteles helyek száma 70. A román
nyelvű katonaorvos szakra 70 hely van. Az általános egész-

ségügyi asszisztens szakon 50 – 50 hely van, a tandíjköteles
helyek száma 20. A csak román tannyelvű és tandíjköteles
balneofizio-kinetoterápia és rehabilitáció szakon 50, a táp-
lálkozástan és dietetika szakon szintén 50 hely van. 

A Fogorvosi Kar fogorvos szakának román és magyar
tannyelvű képzésére 40 – 40 hallgatót vesznek fel, a tandí-
jas helyek száma 20. A tandíjköteles román nyelvű fogtech-
nika szakra 30 helyet hirdettek meg. 

A Gyógyszerészeti Kar román és magyar tannyelvű
gyógyszerész szakára 50 – 50 hely van, a tandíjköteles he-
lyek száma 70. A román tannyelvű kozmetika és orvosi ter-
mékek kozmetikája szakra 40 hallgatót vesznek fel. Az
adatok az egyetem honlapján olvashatók. (bodolai)

IDŐJÁRÁS
Változékony idő
Hőmérséklet:

max. 290C
min. 170C

Ma VILMOS, holnap JÁNOS
és PÁL napja.
JÁNOS: héber eredetű, görög
és latin közvetítéssel érkezett
hozzánk. Jelentése: Isten ke-
gyelme, vagy Isten kegyelmes.
PÁL:  a latin Paulus rövidülése,
jelentése: kis termetű férfi. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. június 24.

1 EUR 4,7223
1 USD 4,1455

100 HUF 1,4576
1 g ARANY 187,3571

Vezetőcsere a segesvári kórháznál
Segesvár polgármestere, Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean jú-
nius 21-i rendeletével ideiglenes jelleggel dr. Tanászi Sa-
roltát nevezte ki a segesvári municípiumi kórház
menedzseri tisztségébe. Az új kórházvezető addig foglalja
el a posztot, amíg azt versenyvizsgával be nem töltik, de
nem hosszabb ideig, mint a kinevezésétől számított 6
hónap. A volt menedzser, dr. Aurelia Maşca szerződését a
polgármester rendelete alapján a felek közös megegyezé-
sével bontották fel. 

Ösztönzik a diákmunkát
Havi 250 lej támogatást kaphatnak azok a cégek, amelyek
tanulókat és egyetemistákat alkalmaznak a vakáció ideje
alatt – közölte az Országos Munkaerő-foglalkoztatási
Ügynökség. A támogatás a vakációban foglalkoztatott ta-
nulók és az egyetemi hallgatók után egy naptári évben leg-
fennebb 60 munkanapig nyújtható, a munkanélküliségi
alapból folyósítják. A támogatás és a bér közötti különbség
a munkáltatót terheli. A vállalatoknak a diákokkal teljes vagy
részmunkaidőre érvényes, a vakációnál rövidebb időre
szóló, meghatározott időtartamú, egyéni munkaszerződést
kell kötniük. A 18 éven aluli fiatalok esetében a napi 6, heti
30 órás munkaidőre kötött egyéni munkaszerződés teljes
munkaidősnek minősül. A munkáltatónak legtöbb 30 nappal
a fiatal alkalmazása után megállapodást kell kötnie a mun-
kaerő-foglalkoztatási ügynökséggel. 

Péter H. Mária könyvbemutatója 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztu-
dományi Szakosztálya június 26-án 18 órakor könyvbemu-
tatót szervez a Bolyai téri unitárius egyházközség
tanácstermében. Péter H. Mária Gyógyszerészképzés a
Ferenc József Tudományegyetemen 1872–1919 között
című könyvét Sipos Emese, a Marosvásárhelyi Gyógysze-
részeti Kar professzora, a szakosztály titkára méltatja. 

Arány – új tárlat 
az atyhai Kakasülő Galériában

Szombaton, június 29-én 12 órakor újabb kiállítás nyílik az
atyhai Kakasülő Galériában. A Vinczeffy-portán a Művészek
Atyhai Társasága hatodszor áll közönség elé, és mutatja
be újabb alkotásait. A kiállítás idei témája az arány, ezt járja
körül munkáival a 14 kiállító, a társaság hét alapító tagja és
egy-egy meghívottjuk. Ábrahám Jakab, Barabás Éva,
Berze Imre, Bocskay Vince, Deák Barna, Deák M. Ria, Kiss
Levente, Köllő Margit, Kuti Botond, Kuti Dénes, Márton
Árpád, Sánta Csaba, Vargha Mihály és Vinczeffy László
műveit – festményeket, grafikákat, szobrokat, textíliákat –
Vargha Fruzsina művészettörténész ajánlja az ünnepélyes
megnyitón a jelenlevők figyelmébe. A műsorban közremű-
ködik Magyari Izabella színművész, illetve Székely Levente
és tanítványainak vonósegyüttese.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

25., kedd
A Nap kel 

5 óra 30 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 19 perckor. 
Az év 176. napja, 

hátravan 189 nap.
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Megyei hírek

Felvételi a MOGYTTE általános orvosi, fogorvosi
és gyógyszerészeti karára

Sorsolás ma 15 órakor!
A Népújság ma 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges előfizető –

JÚNIUS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a Hű-
ségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Fotó:  Nagy Tibor

A hét végén a tizenhetedik alkalommal tartják meg a Csűr-
színházi Napokat Mikházán. A Széllyes Sándor Csűrszínház-
ban június 28-án, pénteken 19 órakor kezdődik az első
színházi előadás. A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar
Színház és a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György
Társulatának közös produkciójára, Jordi Galcerán Burun-
danga, avagy a maszk, a baszk meg a cucc című vígjátékára
várják a nézőket. Rendező: Csábi Anna. 21 órától Zágon Ist-
ván – Nóti Károly – Eisemann Mihály Hippolyt, a lakáj című
közismert darabját adja elő a Szatmárnémeti Északi Színház
Harag György Társulata. Rendező: Bessenyei Gedő István. 

Június 29-én, szombaton 19 órától az iskolában kialakí-
tott kiállítótérben Életképek címmel nyílik fotókiállítás Ba-
rabási Attila-Csaba, a Maros Művészegyüttes
igazgatójának képeiből. A kiállítást követően közvetlenül
a helyszínen új beszélgetősorozat indul Érdekes emberek,
mikházi történetek címmel. Az első vendég a 90 éves idősb

Szélyes Ferenc, akivel Lokodi Imre beszélget a falu múlt-
járól, jelenéről és jövőjéről. 21 órától pedig a Spectrum
Színház és a Maros Művészegyüttes közös produkciójaként
– a korábban bemutatottól eltérő szereposztásban – Tamási
Áron Tündöklő Jeromos című darabját láthatják az érdek-
lődők. Rendező: Török Viola. Ez lesz az új előadás bemu-
tatója is egyben.

Június 30-án, vasárnap 11 órától a gyerekeket és a fel-
nőtteket egyaránt várják a Csűrszínházba. A Bekecs Nép-
táncszínház előadja a Mátyás király igazságai című
táncjátékot Ivácson László rendezésében. Az idén először
nem zárul a rendezvénysorozat a vasárnap déli előadást kö-
vetően, ugyanis a Bekecs Néptáncszínház este 8 órától is
fellép a nagy sikerű Ember az embertelenségben című elő-
adásával, amelynek rendező-koreográfusa Tőkés Zsolt.
Helyfoglalás a 0744-985-742-es telefonszámon, jegyvál-
tás a helyszínen. 

Lehet jegyet foglalni
Az idei Csűrszínházi Napok kínálata

Marosvásárhelyiek 
világtalálkozója

Június 28–30. között idén is megtartják a marosvásár-
helyiek világtalálkozóját. A rendezvénysorozat kereté-
ben 28-án, pénteken 18 órakor a Kultúrpalota
előcsarnokában harmadik alkalommal nyílik meg a
Tucat vásárhelyi című fotókiállítás, ahol újabb 12 sze-
mély arcképét, illetve a városról vallott hitvallását tekint-
hetik meg az érdeklődők. A tárlatot Kirsch Attila és
Kányádi Orsolya nyitja meg, a fotókat Szigeti Szenner
Szilárd készítette. A Palota nagytermében 19 órakor
kezdődő gálaműsoron a Maros Művészegyüttes a Kicsi
Svejk háborúja című táncszínházi produkciót adja elő.
29-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a Maros-
vásárhelyi sikersztorik című kerekasztal-beszélgetés, a
meghívottak között koncertmester, gyógyszergyár-igaz-

gató, balett-táncos, sikeres vállalkozó, tánccsoport mű-
vészeti igazgatója és olyan személyiség is szerepel, aki
Erdélyben készült régi fotókat gyűjt és tesz közzé. 18
órától a Kultúrpalota kistermében dr. Tálas Péter bizton-
ságpolitikai szakértő, történész Európa válaszúton cím-
mel tart előadást. 19 órától a pécsi Harmónia
kamarazenekar lép első alkalommal közönség elé a
nagyteremben. A világtalálkozó valamennyi programjára
a belépés ingyenes.

Rendkívüli évadzáró szimfonikus
hangverseny

Június 27-én, csütörtökön 19 órakor rendkívüli szimfo-
nikus hangversennyel zárul a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia idei évada. Vezényel Vladimir Fanshill
ausztráliai karmester, hegedűn közreműködik Zalai
Antal svájci művész. Műsoron C. Saint-Saens- és Men-
delssohn-Bartholdy-művek. A koncertre a 34-es számú
bérletek érvényesek.

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647



Rendkívüli ülésszakra hívják össze a parlamentet
jövő hétre – jelentette be hétfőn Călin Popescu-Tă-
riceanu szenátusi elnök.

„Úgy döntöttünk, hogy rendkívüli ülésszakot hívunk össze
jövő hétre, július 1-je és 5-e között, hogy tárgyaljunk a Román
Nemzeti Bank igazgatótanácsát érintő kinevezésekről. Ezen a
héten folynak a kinevezések az Országos Diszkriminációelle-
nes Tanács megüresedett tisztségére és az ombudsmani tiszt-
ségre, a jelölések benyújtási határideje június 25-e, a plénum
26-án fog szavazni” – tájékoztatott Tăriceanu a házbizottságok
együttes ülését követően, hozzátéve, elkészült a rendkívüli
ülésszak napirendje is.

A rendkívüli ülésszakon a speciális parlamenti bizottság
megvitatja a választási törvény külhoni szavazásra vonatkozó
módosítását célzó törvénytervezetet is, és elemezni fogja az

alkotmánymódosításra tett javaslatokat, hogy a május 26-ai
népszavazás eredményeit gyakorlatba lehessen ültetni.

„Megállapodtunk, hogy a jövő héten megvitatjuk az alkot-
mánymódosító javaslatokat is. A szenátusban a jogi és az al-
kotmányosságot ellenőrző bizottság foglalkozik ezzel, a
képviselőházban a jogi bizottság. El kell indítani az alkot-
mánymódosító eljárást. Ez többféleképpen történhet. Az egyik
lehetőség az, hogy az államelnök kezdeményezi a kormány
kérésére. Mi azonban egy sokkal hatékonyabb módszerhez fo-
lyamodunk. A javaslatot több parlamenti képviselő írja alá,
akik vállalják ezt a kezdeményezést” – fűzte hozzá Tăriceanu.

Megemlítette ugyanakkor, hogy ezen a héten indítják el a
kinevezési eljárást az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság
(ANRE) elnöki tisztségére is. (Agerpres)

Heti jelentés az autópálya-építésről
Még mindig számításba veszi, hogy meneszti tiszt-
ségéből Narcis Neagát, a közúti infrastruktúráért fe-
lelős társaság (CNAIR) vezérigazgatóját, jelentette ki
Viorica Dăncilă kormányfő vasárnap arra az újságírói
kérdésre válaszolva, hogy továbbra is fenntartja-e a
tavaly tett kijelentését, miszerint meneszti tisztségé-
ből Narcis Neagát, ha nem készül el 100 kilométer
autópálya. Bejelentette ugyanakkor, hogy külön az
infrastruktúrával foglalkozó osztályt létesítenek kor-
mányszinten, amely a kormányfő felügyelete alatt fog
állni. Hozzátette: minden héten jelentés fog készülni
a pályaépítés helyzetéről. (Agerpres)

Eredményhirdetés 
a nyolcadikosok vizsgáján 

A nyolcadikosok vizsgájának fellebbezések előtti
eredményeit kedden 12 óráig függesztik ki a tan-
ügyminisztérium naptára szerint. Kedden 14 órától 20
óráig nyújthatják be a diákok a fellebbezést, a végső
eredményeket június 29-én teszik közzé. A nyolcadi-
kosok vizsgája nagyon fontos a továbbtanulás szem-
pontjából, mivel a végső besorolási média 80%-át
teszi ki az 5-8. osztályos átlag mellett. A vizsgák jú-
nius 18-án kezdődtek a román nyelv és irodalom tan-
tárggyal, majd 20-án matematikából és 21-én
anyanyelvből írták meg a dolgozatot. Az országban
összesen 154.956 nyolcadikos vizsgázott idén a tan-
ügyminisztérium adatai szerint. (Mediafax) 

Kövesi megúszta a fegyelmi eljárást
A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM)
ügyészekkel foglalkozó fegyelmi osztálya hétfői gyű-
lésén elutasította a Laura Codruţa Kövesi egykori
DNA-főügyész elleni fegyelmi vizsgálatot, amit az
Igazságügyi Felügyelet kezdeményezett. Kövesi
ellen azért indítottak eljárást, mert megítélésük sze-
rint nem tartotta tiszteletben a bizalmas információkra
vonatkozó szabályokat, és a Cosma család ügyében
kiadott sajtóközleményhez olyan magánbeszélgetés-
ből származó passzusokat is csatolt, amelyek bizo-
nyítéknak számítottak. A DNA a szóban forgó
sajtóközleményt 2018 februárjában adta ki válasz-
képpen azokra a vádakra, amelyeket Vlas Cosma az
Antena3 csatorna adásában fogalmazott meg.
Cosma akkor a ploieşti-i DNA volt főnökével, Lucian
Oneával folytatott beszélgetés felvételét mutatta be.
A helyzet tisztázása érdekében a DNA közzétette a
Cosma családhoz közel álló személyek beszélgeté-
sének átiratát. (Mediafax) 

Mozdony ütött el egy kislányt
Meghalt hétfőn reggel egy 8 éves kislány, akit elütött
a mozdony a Hunyad megyei Bencenc település vo-
natállomásán. A rendőrség nyomozást indított az
ügyben. Az előzetes vizsgálat szerint a kislány édes-
anyjával és húgával tartózkodott az állomáson, ahol
a gyulafehérvári vonatot várták. A 8 éves gyulafehér-
vári kislányt egy szerelvény nélküli, Gyulafehérvár
irányából Piski felé tartó mozdony ütötte el. A hely-
színre kiérkező mentősök csak a halál beálltát tudták
megállapítani, mondta el Bogdan Niţu, a Hunyad Me-
gyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A mozdonyve-
zetőt alkoholtesztnek vetették alá, amely negatív
eredményt mutatott. A rendőrség bűnvádi eljárást in-
dított gondatlanságból elkövetett emberölés miatt.
(Agerpres) 
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a mai Európa alapjául szolgáló nemzetközi szerződések
rendszerét”. Hangsúlyozza: Románia elkötelezett a te-
rületén élő nemzeti kisebbségek jogainak védelme és
előmozdítása, az etnikumok közötti párbeszéd megerő-
sítése mellett, és az elkövetkezőkben is arra fog töre-
kedni, hogy erős, pragmatikus, a közös tiszteleten
alapuló és a jövőbe tekintő kapcsolatot építsen ki Ma-
gyarországgal a román és magyar állampolgárok érde-
kében, és ugyanezt várja el a magyar féltől is.

Ez tehát a román külügyminisztérium álláspontja.
Rendben is lenne, ha igaz volna. És itt a közleménynek
arra a részére utalunk, amely a kisebbségek jogainak
„elkötelezett” védelméről és előmozdításáról beszél.
Aztonban a valóság egészen más: azt tapasztaljuk, hogy
az élet szinte minden területén felerősödött Romániában
a magyarellenesség. Példának elég, ha csupán a ma-
rosvásárhelyi orvosi egyetemet említjük, ahol az intéz-
ményvezetők évek óta „elkötelezett” módon támadják a
magyar kar létrehozását vagy a katolikus iskola és ál-
talában a magyar iskolahálózat ügyét. De beszélhet-
nénk a magyar nyelv használatáról az egészségügyben,
a magyar feliratok ügyéről vagy arról, hogy nem bizto-
sított a magyar nyelv használata az igazságszolgálta-
tásban. Az úgynevezett „zászlóperek” vagy az úzvölgyi
katonatemető ügye sem éppen az „elkötelezett” kisebb-
ségi jogvédelem „modellje”.

Ez tehát az a modellértékű ország, ahol naponta ta-
pasztalhatók a visszaélések a közösségi jogok terén. Ezt
a valóságot nem említi a külügyi közlemény.

„Elkötelezettség” és realitás
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A muszlim tanulók neve mellett
nem elegendő az Ausztriai Iszlám
Hitközség (IGGÖ) rövidítését fel-
tüntetni, hanem a vallásukra utaló
„iszlám” szót is fel kell tüntetni az
osztrák iskolákban kiadott bizo-
nyítványokban – erről döntött
nemrég az oktatási minisztérium
az IGGÖ-vel kialakult vitájának
megoldása érdekében – számolt
be a Kurier című osztrák napilap
hétfőn.

A muszlim tanulók vallási hovatarto-
zásának iskolai bizonyítványban való
megjelölésével kapcsolatban néhány hó-
napja alakult ki a vita az országban. Az
Ausztriai Iszlám Hitközség azt kifogá-

solta, hogy ezen tanulók esetében az
„iszlám” megjelölés helyett csak a hit-
község nevének rövidítése (IGGÖ) sze-
repelt. Ez utóbbit még a kancelláriához
(miniszterelnökséghez) tartozó Vallási
Hivatal (Kultusamt) rendelte el, ők
ugyanis pontatlannak találták az „isz-
lám” megjelölést.

A hivatal és az oktatási minisztérium
nemrég kompromisszumos megoldást
javasolt a vitában; aszerint mostantól a
vallásra és a vallási irányzatra utaló ki-
fejezésnek egyaránt szerepelnie kell az
iskolai bizonyítványban; vagyis fel kell
tüntetni az „iszlám” szót és mellette a
vallási irányzat rövidítését is (például
SCHIA, vagyis siíta, ALEVI, vagyis ale-

vita, de maradhat az IGGÖ is). A lap sze-
rint az új megállapodás adminisztratív
terheket róhat az intézményekre, azokat
a bizonyítványokat ugyanis, amelyek
nem a legújabb rendelkezésnek megfele-
lően tartalmazzák a muszlim tanulók val-
lási hovatartozásának megjelölését, újra
ki kell állítani.

Az Ausztriai Iszlám Hitközség ugyan-
akkor nem elégedett a megoldással. A
szervezet szóvivője, Rusen Timur Aksak
azt mondta, bár a javaslatot előrelépés-
nek tartják, továbbra is ragaszkodnak
ahhoz, hogy csupán az „iszlám” megje-
lölés szerepeljen a bizonyítványokban.
Azt tervezik, ha nem teljesítik kérésüket,
alkotmányos panaszt tesznek. (MTI)

Osztrák minisztérium: 
a muszlim tanulók neve mellett fel kell tüntetni 

az „iszlám” megjelölést is

Rendkívüli parlamenti ülésszak lesz jövő héten

Semmi nem utal arra, hogy Oroszország például a
Facebook közösségi médiaportál felhasználásával
megpróbálta volna befolyásolni a brit EU-tagságról
három éve tartott népszavazást – mondta hétfőn Sir
Nick Clegg volt brit miniszterelnök-helyettes.

A 2016. június 23-i referendumon a kilépésre voksolók ke-
rültek szűk, 51,89 százalékos többségbe.

Sir Nick, a harmadik legnagyobb brit politikai erő, a Libe-
rális Demokraták volt vezetője a 2010 és 2015 közötti, David
Cameron vezette konzervatív-liberális brit kormánykoalíció-
ban töltötte be a miniszterelnök-helyettesi tisztséget, jelenleg
pedig a Facebook globális ügyekért és kommunikációért fe-
lelős igazgatója.

Clegg a BBC rádiónak nyilatkozva hétfőn kijelentette: sem-
miféle bizonyíték nincs arra, hogy Oroszország beavatkozott
volna a 2016-os brit EU-népszavazásba az eredmény befolyá-
solása végett, például a Facebook felületeinek használatával.

A volt politikus szerint érthető, ha az emberek a referendum
jelentette „nagy-britanniai politikai földindulást” valamiféle
összeesküvéssel igyekeznek megmagyarázni, vagy azzal,
hogy a közösségi médiafelületeket homályos machinációkkal
próbálták volna valakik erre felhasználni.

Clegg szerint azonban a brit EU-szkepticizmus gyökerei
„nagyon-nagyon mélyre nyúlnak”, és ennek befolyásolásában
a hagyományos médiának messze nagyobb szerepe volt az el-
múlt negyven évben, mint az új médiának.

Ez a kérdés már Theresa May brit miniszterelnök egyik ta-
valyi alsóházi meghallgatásán is felmerült, és May szintén cá-
folta, hogy lennének orosz beavatkozásra utaló adatok.

Maytől, aki tavaly nyáron az alsóház bizottságainak elnökei
alkotta összekötő bizottság előtt jelent meg, megkérdezték,
hogy a brit biztonsági szolgálatok vizsgálnak-e olyan, „orosz
ügynökségekhez köthető” online tevékenységet, amelynek
célja a beavatkozás lehetett például a 2017-es nagy-britanniai
parlamenti választásokba vagy a brit EU-tagságról egy évvel
korábban tartott népszavazásba.

A brit kormányfő válaszában annak idején úgy fogalmazott:
London tudja, hogy Oroszország más országokban kísérletet
tett ilyen beavatkozásra, de a brit kormánynak nincsenek bi-
zonyítékai arra, hogy lett volna „sikeres” orosz beavatkozás a
brit demokratikus intézményrendszer tevékenységébe is.

A kérdést firtató képviselő, a londoni alsóház digitális, kul-
turális, média- és sportügyekért felelős bizottságának elnöke,
Damian Collins különböző brit és amerikai egyetemi kutató-
intézetek adatait idézve azt mondta, hogy elérhette a 125 ezret
azoknak az oroszországi kötődésű, „célzott” tevékenységű
Twitter-profiloknak a száma, amelyek aktívak voltak a kilé-
pést pártolók győzelmével végződött EU-referendum kam-
pányidőszakában, utána eltűntek.

Theresa May erre a felvetésre megismételte: Londonnak
nincs bizonyítéka a brit demokratikus eljárásrendbe történt si-
keres orosz beavatkozásra. (MTI)

Brexit
Nincs bizonyíték orosz beavatkozásra 

az EU-népszavazásba

A finnországi Lahti nyerte el a
2021-es Európa Zöld Fővárosa
címet egyebek között azzal az át-
fogó megközelítéssel, amely a le-
vegőminőség javítását, a
megfelelő hulladékkezelést, a
fenntartható gazdasági növeke-
dést és a környezettudatos inno-
vációt is magában foglalja –
tudatta pénteken az Európai Bi-
zottság.

„Lahti rendelkezik a megfelelő hite-
lességgel és szenvedéllyel, hogy felelős-

séget vállaljon és inspiráló vezetővé vál-
jon a nemzetközi színtéren” – közölte
Karmenu Vella környezetpolitikáért fe-
lelős uniós biztos az előző napi oslói 
díjátadón, egyúttal gratulálva a rivális
franciaországi Lille-nek és Strasbourg-
nak is.

Az Európai Unió 350 ezer euróval
járul hozzá a 2021-es programok szerve-
zéséhez.

Az idén Oslo, jövőre pedig Lisszabon
lesz a rangos cím birtokosa.

A 2010-ben létrehozott Európa Zöld
Fővárosa címet minden évben olyan

város tölti be, amely úttörő a környezet-
védelemre tekintettel lévő életmód kiala-
kításában, és különleges erőfeszítéseket
tett a környezet és az életminőség javítá-
sára, a fenntartható fejlődés megterem-
tésére.

A brüsszeli testület arról számolt be,
hogy az Európai Zöld Levél díjat a bel-
giumi Mechelen és az írországi Limerick
megosztva kapja meg 2020-ban. Az elis-
merésre olyan 20-100 ezres lakosságú
városok pályázhatnak, amelyek sokat tet-
tek a környezet javítása érdekében.
(MTI)

A finnországi Lahti kapja az Európa Zöld Fővárosa
címet 2021-ben



A Maros Megyei Klinikai Kór-
ház tegnap közleményt jutta-
tott el szerkesztőségünkhöz,
amelyben arról tájékoztat,
hogy június 21-től szünetel-
nek a marosvásárhelyi onko-
lógiai klinikán a sugár-
kezelések. Dr. Ovidiu Gîrbovan
kórházmenedzser lapunknak
elmondta, a sugárterápiás ké-
szülék meghibásodott, de
igyekeznek mihamarabb
megjavíttatni. 

Maros megyében naponta mint-
egy 20 beteg kap sugárkezelést a
marosvásárhelyi onkológiai klini-
kán, ahol a megye egyetlen sugár-
terápiás készüléke található –
nyilatkozta a Népújságnak dr. Ovi-
diu Gîrbovan kórházmenedzser.
Hangsúlyozta, nem az első eset,
hogy kisebb hibák, illetve a köte-
lező időszakos ellenőrzések miatt
rövid időre le kell állítani az amúgy
18 éves készüléket, de ezúttal a be-

rendezés mintegy három fontos al-
katrésze hibásodott meg. Ezek be-
szerzése időigényes, és több
százezer euróba kerülhet. A mene-
dzser szerint a sugárterápiás készü-
léket szervizelő cég szakemberei
már múlt pénteken délután megér-
keztek, és ellenőrizték a készüléket.
A Maros Megyei Klinikai Kórház
onkológiai klinikáján sugárkezelést
kapó betegeket más megyébe irá-
nyítják, elsősorban Kolozsvárra, a
pácienseknek azt tanácsolják, hogy
vegyék fel a kapcsolatot a kezelésü-
ket irányító szakorvosokkal – tette
hozzá dr. Ovidiu Gîrbovan. Az orvos
szerint országos szinten kicsi a kapa-
citás arra, hogy az összes, sugárke-
zelésre szoruló daganatos beteget
ellássák, emiatt várólisták vannak,
többek közt Marosvásárhelyen is. 

Mint már írtunk róla, a Maros
Megyei Klinikai Kórház onkológiai
klinikája mellett a rákos betegek ke-
zeléséhez szükséges sugárterápiás
készülék számára bunkert építenek,
a beruházás a megyei önkormány-
zat támogatásával valósul meg. 

A dicsőszentmártoni Traian
Általános Iskola kétezer
négyzetméternyi kihaszná-
latlan, elhanyagolt, a diákok
számára balesetveszélyes te-
rületnek minősülő kertjét te-
szik ezúttal hasznossá a MOL
Zöldövezet 2019 programja
keretében. A tavaly elkezdett
környezettudatos tevékeny-
ségek folytatásaként, melyek
egyik célja barátságosabbá
tenni a betonrengeteget, az
idei pályázat megvalósításán
is diákok, pedagógusok, ön-
kéntesek munkálkodnak.

Amint Gagyi Zoltán aligazgató,
a projekt irányítója megkeresé-
sünkre elmondta, az április 10. –
július 30. között zajló tevékenysé-
gek célja a tanintézmény arculatá-
nak barátságosabbá étele, zöld
oázis kialakítása az iskola tanulói
és pedagógusai számára, a terület
visszakapcsolása az iskolai tevé-
kenységekbe, új zöldövezetek ki-
alakítása. Tavaly az iskola
udvarának középső részét, idén a
felső kertet tették funkcionálissá és
esztétikusabbá. A területrendezés

során az egykori gyümölcsös szö-
gesdrót kerítését lebontották, mivel
az évek óta veszélyeztette a diákok
testi épségét, teraszosítási munká-
latokat, talajegyengetést végeztek.
Növényzettel beültethető „zöld
támfalak” létesítése céljából tartó-
falat alakítottak ki zsalutéglából,
ugyanakkor sétányok kialakítására
75 négyzetméteren rácsos térkő-
burkolatot helyeztek el, a kert terü-
letén lévő elöregedett, korhadt
fákat pedig kivágatták. A munkála-
tok során a lépcsőkorlátokra bal-
konládákba futómuskátlit, színes
virágokat ültettek, tujákból élősö-
vényt építettek ki, füvesítettek,
ezüstfenyőt, díszalmát, rózsatőt,
több száz színes virágpalántát is ül-
tettek. Díszkerti elemeket is elhe-
lyeztek, szimbolikus bejáratnak
nyitott kerti lugast, díszkerítést állí-
tottak fel, raklapokból az iskola mű-
helyében padok készültek, azokat a
diákokkal közösen festették le. 

Az iskola udvarának felső részé-
ben található kertbe vezető lép-
csőkre horganyzott lemez alapra
környezetvédő magatartásra buz-
dító öntapadós idézeteket helyez-
tek, és természetvédő lépcsőknek
nevezték el azokat. A környezettu-
datos nevelés keretében a tanulók-

kal végzett tevékenységek között
virágok, fák, cserjék ültetése, rak-
lapokból készült padok lefestése,
üvegfestés, kavicsfestés, virágdí-
szek készítése szerepelt, de a kör-
nyezetvédelmi világnap
alkalmából az iskola előcsarnoká-
ban kiállítást is szerveztek újra-
hasznosítható anyagokból. 

A MOL Románia és Polgár-Társ
Alapítvány Zöldövezet 2019 prog-
ramja keretében az Alsó Kis-Kü-
küllőmenti Magyar Ifjúság
Szövetsége pályázott, szakmai
partner a Dicsőszentmártoni Pol-
gármesteri Hivatal és a Helyi Ta-
nács. A pályázat költségvetése
15.727 lej, ebből 10.000 lej a MOL
Románia és a Polgár-Társ Alapít-
vány vissza nem térítendő támoga-
tása, 2.574 lej az Alsó
Kis-Küküllőmenti Magyar Ifjúság
Szövetségének az önrésze, 1398 lej
hozzájárulás a Traian Általános Is-
kola részéről (önkéntes munka for-
májában), 1754 lej értékben
elvégzett munkálatok a Dicső-
szentmártoni Polgármesteri Hiva-
tal és a Helyi Tanács részéről. A
tevékenységekben nyolc pedagó-
gus, 130 diák és öt önkéntes vett
részt – tájékoztatott Gagyi Zoltán
aligazgató.

Olyan hivatásos pótszülőket
toboroz a Maros Megyei Szo-
ciális Ellátási és Gyermekvé-
delmi Igazgatóság, akik
befogadnának a családjukba
két 7 évesnél kisebb gyere-
ket. Az európai szociális alap-
ból támogatott, ötéves
futamidejű TEAM-UP projekt
keretében évente öt hivatá-
sos pótszülőt alkalmazhat-
nak. Jelenleg Maros
megyében több mint kétszáz
pótszülő négyszáznál több
gyermeket nevel.

Azon személyek jelentkezését
várják, akik családban élnek, otthon
szeretnének dolgozni, és felvállal-
nák két 7 évnél kisebb gyermek ne-
velését, ehhez szülői gyakorlatuk is
van, egészségesek, megfelelő lak-
hatási körülményeket tudnak bizto-
sítani a gyerekeknek, valamint
büntetlen előéletűek. 

A hivatásos pótszülői állás iránt
érdeklődők a gyermekvédelmi igaz-
gatóság Marosvásárhely, Trébely
utca 7. szám alatti székhelyén, a C
épületszárnyban, a 20-as irodában
jelentkezhetnek, vagy a 0265-213-
512-ös telefonszámon igényelhet-
nek részletes tájékoztatást a

hivatásos pótszülői munkakörről.
Az érdeklődőkkel megismertetik a
pótszülővé válás feltételeit, ingye-
nesen biztosítják számukra a szük-
séges pszichológiai és szociális
felmérést, elemzik az egészségi ál-
lapotra, anyagi helyzetre, valamint
a lakhatási körülményekre vonat-
kozó iratokat. Majd azok, akik ele-
get tesznek a feltételeknek,
ingyenes felkészítőn vesznek részt,
mielőtt hivatásos pótszülőkké vál-
nának, az igazgatóság munkaszer-
ződést köt velük, és elhelyezik
náluk a gyermekeket. 

Deak Elida, az intézmény igaz-
gatóhelyettese kifejtette, tavaly no-
vemberben indították el a

TEAM-UP: Előrelépés a minőségi
alternatív gyermekellátás terén pro-
jektet, amelyet az európai szociális
alapból támogatnak, és a futamideje
öt év. Az projektben az intézmény
partnere az Országos Gyermekjog-
védelmi és Örökbefogadási Ható-
ság.

Ennek keretében évente öt hiva-
tásos pótszülő alkalmazására van
lehetősége az igazgatóságnak, tehát
a projekt végén 25 pótszülővel bő-
vülne a hálózat. Mint elhangzott,
eddig öt pótszülőt sikerült alkal-
mazni, akiknek két-két gyereket
bíztak a gondjaira, és szeretnének
újabb személyeket toborozni. Az
igazgatóhelyettes elmondta, jelen-

leg a megyében 237 hivatásos pót-
szülő nevel összesen 424 gyereket,
de évente vannak, akik nyugdíjba
vonulnak, ezért folyamatosan gon-
doskodni kell az utánpótlásról, hi-
szen sok az olyan gyerek, akiket ki
kell emelni a családi környezetből,
és el kell helyezni egy gondoskodó
közegben.

A rendszerben dolgozó pótszülők
többnyire két gyerekről gondoskod-
nak, de olyanok is vannak, akiknek
egy, illetve három gyermek van a
gondjaikra bízva. Amennyiben van
rá lehetőség, arra törekednek, hogy
a testvéreket ne válasszák el, főként
ilyen esetekben nevelkedik kettőnél
több gyermek a pótszülőknél. 

Az elmúlt évben 42 gyerek került
hivatásos pótszülőkhöz, 56-an
pedig elhagyták a rendszert, azaz

vagy visszakerültek a vér szerinti
családjukhoz, vagy pedig örökbe
vették őket. Idén eddig 25 hétéves-
nél kisebb gyereket sikerült elhe-
lyezni pótszülőknél. Akik vállalják
ezt a hivatást, azokkal egyéni mun-
kaszerződést köt az igazgatóság, és
a régiség függvényében kétezer lej
körüli havi nettó bérre számíthat-
nak. Ehhez adódik a gyermekpénz,
illetve az elhelyezési pótlék, tehát
viszonylag elfogadható havi jöve-
delemhez jut a család. 

A sajtótájékoztatón jelen volt két
hölgy is, akik hivatásos pótszülő-
ként évek óta gondoskodnak a gyer-
mekvédelmi rendszerbe került
gyerekekről. A 46 éves Elisabeta el-
mondta, tizenöt éve dolgozik pót-
szülőként, tizenhárom évig egy
sérült fiút nevelt, akinek az állapota
idővel súlyosbodott, végül pedig in-
tézményes ellátásra szorult. Mint
mondta, jelenleg egy két és fél éves
fiúcskát nevelnek, aki hat hónapos
korától van náluk. A pótanya elis-
merte, kezdetben tartott attól, hogy
nem tud majd egy idegen gyereket
úgy szeretni és elfogadni, mint a sa-
játjait, viszont az idő ennek az el-
lenkezőjét bizonyította be, sőt, a
saját gyerekei testvérként fogadták
be az új családtagot. 

Imola is jó döntésnek tartja, hogy
öt évvel ezelőtt hivatásos pótszü-
lővé vált, mint mondta, két gyereket
nevelnek, egy közel másfél évest,
valamint egy négyévest. Sajtótájékoztatót tartanak az intézmény képviselői Fotó: Nagy Tibor

Antalfi Imola

   4NÉPÚJSÁG _____________________________________________________AKTUÁLIS ________________________________________________ 2019. június 25., kedd

Menyhárt Borbála

Máshova kell menniük 
a betegeknek sugárterápiára

Ülésezik a TKT
Az RMDSZ Maros megyei szervezetének alapszabályzata VI. fejezete

95. cikkelyének első bekezdése értelmében június 28-án, pénteken 13
órára összehívom a Kultúrpalota kistermébe a Területi Képviselők Taná-
csának soros ülését, a következő javasolt napirendi pontokkal:

1. Politikai beszámoló
2. Az európai parlamenti választások kiértékelése
3. Különfélék

Péter Ferenc
megyei elnök

Szer Pálosy Piroska

Fotó: archív

Hivatásos pótszülőket toboroznak

Környezettudatos diáktevékenységek Dicsőszentmártonban
Iskolánk… egy zöld oázis



E hét folyamán ebben az
évadban utoljára játssza
három előadását a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata.
Olyan kistermi produkciókról
van szó, amelyeket a nagy
hőség miatt ezúttal a színház
Nagytermében, stúdiókörül-
mények között, illetve az Un-
derground teremben láthat a
közönség. 

Időrendi sorrendben elsőként a
Pjotruska című előadás van műso-
ron – Karácsony Benő regényét
Kincses Elemér alkalmazta szín-
padra, és ő is rendezte. „Karácsony
Benő csodálatos regénye a két vi-
lágháború közötti Magyarország
ironikus, keserédes, ugyanakkor ha-
lálosan pontos rajza. A három fő-
szereplő – ki-ki a maga módján –
megjárja a poklokat, miközben a
mennybe készül. Ennek a készülő-
désnek a stációi az előadás jelene-
tei. A Pjotruska egyik kedvenc
regényem, és nagy-nagy boldog-
ságra és büszkeségre ad okot, hogy
ennek a munkának apropóján a ne-
vemet a Karácsony Benőétől csak
egy gondolatjel választja el” –
vallja Kincses Elemér rendező. 

Szereposztás: Bálint Örs, Kádár
L. Gellért, Gecse Ramóna. Díszlet:
Huszár Kató. Jelmez: Sikó Doroty-
tya. A 12 éven felülieknek ajánlott
előadásra június 25-én, kedden (ma)
19 órakor kerül sor az Underground
teremben. Időtartama: 1 óra 45
perc, szünet nélkül. 

A második produkciót a nagyte-
remben, stúdiókörülmények között
játssza a társulat. Pozsgai Zsolt Li-
selotte és a május című tragikomé-
diáját Harsányi Zsolt rendezte, az
előadás a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház és a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem Akadémiai Műhe-
lyének koprodukciója. Liselotte
„csinos, virágzásában lévő nő, ked-
ves mosollyal, láthatóan rendezett
körülmények között”, és a nagy Őre
vár. Illetve egy Őre, bármilyenre,
aki úgy, ahogy, de alkalmas arra,
hogy megossza vele harmincas éve-
iben járó, magányos életét. Az Ők
pedig jönnek: rendre érkeznek Li-
selotte betegápolásért cserébe örö-
költ lakásába. Ám úgy tűnik, hogy
vagy a férfiakkal van a baj, vagy Li-

selottén ül átok, ugyanis egyikük
sem bizonyul partiképesnek, és ide-
jekorán beadja a törülközőt. Lise-
lotte azonban lankadatlan
lelkesedéssel veti bele magát az
újabb és újabb, gondosan megszer-
vezett vagy éppen kéretlen rande-
vúkba. A párkapcsolat-indító,
valószerű élethelyzetből a képtelen-
ségig fokozott szituációk a nevetsé-
gessé válás és a szívszorító valóság
között egyensúlyoznak. A pörgő hu-
morú kortárs szöveg színészi bra-
vúrra ad lehetőséget: az egy női és
hat férfiszerep mindössze két szín-
művész előadásában kerül szín-
padra.

Szereplők: Gecse Ramóna és
Galló Ernő. A 12 éven felülieknek
ajánlott előadásra június 26-án,

szerdán 19.30 órától kerül sor, a
produkció időtartama 1 óra 30 perc.

Az időrendi sorrendben harma-
dik, ez évadban utoljára játszott elő-
adás Gerhart Hauptmann A
patkányok című berlini tragikomé-
diája, amelyet ugyancsak a Nagyte-
remben, stúdiókörülmények között
adnak elő. Henriette John gyerekre
vágyik. A kisfia meghalt. A férje
ácsmester, Hamburgban dolgozik.
Johnnénak egy nap szemet szúr Pa-
ulina Piperkarcka. A lengyel cseléd-
lány terhes. Johnné megveszi tőle a
gyereket, és sajátjának mondja. A
hazatérő John nagyon meglepődik,
de aztán átadja magát a váratlan
örömnek. Paulina látni akarja a gye-
reket. Johnné elkergeti, és ráuszítja

az öccsét, Brunót, aki megöli Pau-
linát. Johnné öngyilkos lesz. Johnék
tragédiájához Hassenreuter levitéz-
lett színigazgató családja és maszek
színi tanodája asszisztál. Itt nézi
végig Hassenreuter lánya, Wal-
burga, Paulina vajúdását, valamint
az apja találkáját régi szeretőjével.
És itt folyik komikusan ádáz vita a
régi és új színházról is. 

Szereposztás: László Csaba,
Fülöp Bea, Kádár Noémi, Bartha
László Zsolt, Kovács Botond, Sza-
badi Nóra, Henn János, Kádár Gel-
lért, Csíki Szabolcs, Galló Ernő,
Berekméri Katalin, Varga Balázs,
Simon Boglárka Katalin, B. Fülöp
Erzsébet, Meszesi Oszkár, Tollas
Gábor. Fordító-dramaturg: Ungár

Júlia. Díszlettervező: Ambrus
Mária. Jelmeztervező: Benedek
Mari. A jelmeztervező asszisztense:
Sikó Dorottya. Rendezőasszisztens:
Fülöp Bea. Rendező: Zsótér Sándor.
A 14 éven felülieknek ajánlott elő-
adás időpontja: június 27, csütörtök
19.30 óra, időtartama: 2 óra 30 perc
(egy szünettel). 

Jegyek válthatók a színház Kul-
túrpalotában működő jegyirodájá-
ban (kedd-péntek 12.00-17.30 óra
között, tel. 0372-951.251) és a szín-
házban működő jegypénztárban
(kedd-péntek 9.00-15.00 óra között
és előadás előtt egy órával, tel.
0365-806.865), valamint online, a
www.biletmaster.ro honlapon.
(Knb.)
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Fotó: Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

A Nagyteremben és az Underground teremben
Előadások a héten – az évadban utoljára

A mesebeli hármas szám ha-
tározza meg a Teleki-birtok
három napját augusztus 15.
és 18. között. Három külön-
böző stílusú színpad, három
élményekkel teli nap jellemzi
a harmadik Awake fesztivált,
amin egységbe szerveződik a
zene, a művészet és mesevi-
lág.

A The Cube-on, a főszínpadon
többek közt a Netskyhoz, a Pussy
Riothoz, a Blahalouisianához csat-
lakozik a most bejelentett JoyCut is.
Hangzásvilágukat leginkább talán a
futurisztikus elektro írja le. Legú-
jabb albumukat, a PiecesOfUs
WereLeftOnTheGround, több mint
háromszász helyszínen mutatták be
Ázsiában, Európában és Észak-
Amerikában. A Velencei Biennálén
a KOMOREBI című opera-előadá-
sukra az összes jegy elfogyott. A
hatrészes darab címének jelentése:
faleveleken átszűrődő napsugarak.
Alapfilozófiájuk a természetközeli-
ség, melyet a beszámolók szerint a
koncertjeiken, így az Awake-en is
érezni lehet.

A River Stage és a Castle Lounge
színpadok tovább színesítik a fesz-

tivál zenei palettáját olyan fellépők-
kel mint: DJ Sauce, DJ Ethylen,
Ada Kaleh, Ali Nasser vagy Andrey
Pushkarev.

A zenei programok melett a Te-

leki-birtok évszázados fái között
helyet kap még a Forest Library
(szabadtéri könyvtár) és a Serenity
Meadow (nyugalom völgye), ahol
bárki kipihenheti a bohém életérzés

fáradalmait. A Feed Your Mind plat-
form előadásai megtornásztatják a
leggyakorlottab elméket.

A 2019-es Awake fesztivál au-
gusztus 15. és 18. között lesz a ger-
nyeszegi Teleki-birtokon. Jegyeket,
bérleteket a tickets.awakefestival.ro ,
iabilet.ro és eventim. ro oldalakon

lehet vásárolni 209 lejért, vagy
239 lejért táborhellyel. A feszti-
vált az EMAGIC és a Culturaft
szervezi.

További információkat az Awake
fesztivál honlapján, Facebook- és
Instagram-oldalán és Youtube-csa-
tornáján lehet találni.

Háromból három – Awake fesztivál



Madarasok 
találkozója 
a hét végén 

E hét végén, június 27-30. között
Csíkmadarason kerül sor a Mada-
rasok találkozójára, ahol öt erdélyi
és anyaországi Madaras nevet vi-
selő falu küldöttsége találkozik. A
vendéglátókon kívül jelen lesz Me-
zőmadaras, Kunmadaras, Backama-
daras és a magyarországi Bács-
Kiskun megyei Madaras.

Madarasinak lenni közösségi él-
mény, ezt vallják a Madaras nevű
települések lakói, és már 2006 óta
kapcsolatot tartanak fenn egymás-
sal, testvértelepülési kapcsolatok
kötelékében.

A csíkmadarasi községi napok
apropója a település védőszentjei-
nek, Szent Péternek és Pálnak az
ünnepe, június 29.

A rendezvényre a testvértelepü-
lések, köztük a mezőmadarasi is, a
hagyományaikat bemutató műso-
rokkal készülnek. 

– Honnan az ötlet, hogy levendulást telepít-
sen? – kérdeztük. Elmondta, hogy egy barátja
beszélt a levenduláról, ő addig nem is hallott
róla. Utánanézett az interneten, kezdte tanulmá-
nyozni, aztán elment Bukarest környékére, ahol
talált egy ültetvényt, de az nagyon el volt ha-
nyagolva, majd Kolozsváron, végül Bulgáriá-
ban tájékozódott. Ezek után úgy döntött,
belevág. Kiválasztotta azt a fajtát, ami jól tűri a
mezőségi viszonyokat, a kemény telet és a
meleg nyarat. A pénzt, amit a levendulaültet-
vénybe fektetett, külföldön szerezte, nem pályá-
zatból származik. 

Viszont a Pro Economica Alapítvány segít-
sége révén egy levendulaarató gépet sikerült vá-
sárolnia 18 ezer euróért. Külön köszönetét
fejezte ki az alapítványnak azért a segítségért,
amit a gép gyártási késése miatt nyújtott,
ugyanis az aratógép nem készült el időre, s mó-
dosítani kellett a pályázatot.

– Mi készül a levendulából? Hol értékesítik
a belőle készült termékeket? – érdeklődtünk, hi-
szen látjuk, hogy kézművesvásárokban egyre
több levendula és levendulás termék kel el.

– Kis mennyiségben a vásárokon értékesítjük
a levendulát, illetve a belőle készült olajat és a
levendulavizet. Idén már megépül a saját lepár-

lónk, és itt készítjük el ezeket a párlatokat, ame-
lyek nagyon jó gyógyhatásúak. Ennek nagy ré-
szét külföldön értékesítjük – mondta Borbély
Béla, aki olyan vállalkozást vezet, melynek
minden év júniusában sokan fognak még a cso-
dájára járni. 

Mezőmadarast az elmúlt idő-
szakban a csodálatos leven-
dulamező kapcsán emle-
gették a legtöbbet. Azonban
a községben nem csak lila
dűlő, illat és fesztivál van, hi-
szen a gondokkal is foglal-
koznak, projekteket kivi-
teleznek, s az emberek ke-
ményen dolgoznak a megél-
hetésért. A falu életébe több
helyen próbáltunk betekin-
teni, Dávid Gyula polgármes-
ternél kezdtük.

– Miután 7,4 km utat aszfaltoz-
tunk le a Szénáságyon, most a leg-
nagyobb projektünk a vízhálózat
kiépítése. A terepet június 24-én,
hétfőn átadtuk a kivitelezőknek. A
legfontosabb, hogy a víz- és a
szennyvízhálózatot párhuzamosan
helyezik el. A vízhálózat kiépítése
Szénáságyra vonatkozik, míg a
csatornát nemcsak ott, hanem Ma-
daras északkeleti részén és az Is-
kola utcában is kiépítik. A
nagyszabású projekt értéke 15 mil-
lió lej, amelyet a román kormány
finanszíroz az országos helyi fej-
lesztési program (PNDL-2) kereté-
ben. Az első vízhálózat-kiépítési
projektet 2006-ban nyújtották be,
akkor csak erre lehetett, kanalizálás
nélkül. Eddig a madarasi lakosság
40 százaléka csatlakozott a vízhá-

lózatra. A hétfőn megkezdett mun-
kát 2010 októberéig kell majd be-
fejezni, a kivitelező a
gyulafehérvári Instalatorul Rt.,
amelyet a GAT KFT. segít a mun-
kájában. Ezzel párhuzamosan ké-
szül a következő projekt, hogy
azokra az utcákra, amelyek kima-
radtak, a Fejlesztési és Beruházási
Alapnál pályázzanak. A projekthez
30 százalék önrész szükséges és 70
százaléknyi hitelt folyósít az állam. 
Egészségügyi központra pályáztak

– Ugyancsak a Fejlesztési és Be-
ruházási Alapnál pályáztunk egy

egészségügyi központ építésére,
amelyben orvosi rendelő, orvosi
lakás, kezelő, fogászat, gyógyszer-
tár lesz. Ez egy nagyszabású beru-
házás, amelyre nagy szükség van a
faluban. 
Népviselet az Árvalányhajnak 

– A Helyi Akciócsoportnál a
helyi néptánccsoport számára vise-
letre pályáztunk. Ugyaninnen sze-
retnénk finanszírozást nyerni
hangfalakra, keverőasztalra, sát-
rakra, mindarra, ami a rendezvény-
szervezéshez szükséges. 
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Fotó: Borbély Béla

Fotó: Nagy Tibor

Szerkeszti: Mezey Sarolta

A közelmúltban érkezett meg a faluba az a multi-
funkcionális traktor, amelyet a maros-mezőségi térség
– amihez Marosszentanna, Mezőcsávás, Mezősám-

sond és Mezőmadaras tartozik – LEADER-programja
révén sikerült megpályáznia az önkormányzatnak. A
traktor és a tartozékok ára 400 ezer lej. 

A géphez több eszköz
tartozik: egy földmun-
kákra alkalmas kupa, egy
markolóvilla, egy sán-
cásó eke, egy homok-
szóró, egy ciszterna, egy
hóeke, egy fűnyíró és egy
pótkocsi. Mindezek na-
gyon szükségesek voltak
a község területén esedé-
kes munkálatok elvégzé-
sére.

Az ékszernek is beillő
új traktor egyelőre köz-
szemlére a polgármesteri
hivatal előtt áll, s amikor
egy gépkezelőt sikerül al-
kalmazni, akkor üzembe
is helyezik.

Multifunkcionális traktor

Határtalanul

A levendula vonzereje

Újabb közművesítési munkálatok kezdődnek

A Pro Ruris Egyesület a Határ-
talanul program keretében az
elmúlt tanévben Mezőmada-
rason tizenkét magyarországi
diákcsoportot fogadott, akik
kirándulásaikon Erdély neve-
zetességeivel ismerkedtek
meg. A következő tanévben
24 csoportot fogadnak majd.
A program nagyon változatos,
erről Szabó Izolda, az egyesület
elnöke számolt be.

– Idén volt olyan csoport, amely-
ben negyven fiú volt, s amikor meg-
látogattuk a marosvásárhelyi
Kultúrpalotát, két órán át hallgatták
a filharmónia próbáját, mert lenyű-
gözte őket a klasszikus zene, vala-
mint az épület, akárcsak a Teleki
Téka, ahol László Lóránt szakszerű
vezetése volt nagy élmény. Minden
osztály megállt Nagyváradon, ahol
megtekintették a város nevezetessé-
geit. Következett Körösfő, a kincses
Kolozsvár, ahonnan Sepsiszent-
györgyre utaztak. Második este Me-
zőmadarasra érkeztek, ahonnan
másnap Marosvásárhely nevezetes-
ségeinek megismerésével folytatták

a kirándulást, aztán a tordai sóbá-
nyát és a Tordai-hasadékot látogat-
ták meg. A tordai római katolikus
templomnál megemlékeztek az er-
délyi vallásszabadságot kimondó
1568-as tordai országgyűlésről.
Mezőmadarason közös éneklésen
és táncházban vettek részt a diákok
a helyi magyarság képviselőivel,
valamint meghallgattak egy elő-
adást a mezőségi székelyek múltjá-
ról és jelenéről. A magyar néptánc
egyes elemei itt ismerhetők fel a
legjobban, nem véletlenül a telepü-
lésen szerveznek évtizedek óta ma-
gyar népzenei és néptánctáborokat.
A Mezőségen az Ugron család me-
zőzáhi kastélyát, a válaszúti Kallós
Zoltán Alapítvány néprajzi múzeu-
mát, a válaszúti és bonchidai
Bánffy-kastélyt látogatták meg. Van
olyan csoport, amelyiket a Maros
mentén kalauzolok, meglátogatjuk
a marosvécsi Kemény-kastélyt,
Wass Albert síremlékét, felidézzük
a helikoni írókat, költőket, és meg-
látogatjuk a gernyeszegi és a sárom-
berki Teleki-kastélyt – mondta el
Szabó Izolda, az egyesület elnöke. 

(Folytatás az 1. oldalról)



Az argentin labdarúgó-válogatott a Copa Amé-
rica B csoportjában az utolsó helyen kezdte meg
a csoportkör 3. fordulóját, de 2-0-ra legyőzte Ka-
tart, és ezzel továbbjutott. Kolumbia Paraguayt is
megverte, és hibátlan teljesítménnyel nyerte meg
a csoportot.

Az argentin válogatott a Copa Américán két for-
duló után ugyanolyan helyzetbe került, mint tavaly
a világbajnokságon: a Kolumbia elleni vereség és
a Paraguay elleni iksz után az utolsó, Katar elleni
csoportmeccs előtt mindenképpen győznie kellett
ahhoz, hogy esélye maradjon a 2. hely megszer-
zésére, idézte fel jelentésében az NSO. Az orosz-
országi vb-n az Izland elleni döntetlent és a
horvátok elleni vereséget követően voltak győze-
lemre ítélve Messiék, akkor a 2-1-es sikert és a to-
vábbjutást jelentő gólt a 86.
percben szerezték meg, pedig
már a 14. percben 1-0-ra ve-
zettek.

A vezetést most még ha-
marabb megszerezték,
ugyanis Lautaro Martínez az
ellenféltől ajándékba kapott
labdából már a 4. percben be-
talált 14 méterről (1-0). Az
argentinoknak ezt követően
is voltak helyzeteik, de ezút-
tal sem futballoztak igazán
jól, miközben Katarnak is
megvolt a lehetősége a gól-
szerzésre, nem sokkal a szü-
net előtt szabadrúgásból a
kapufát is eltalálták az ázsia-
iak.

Ezzel együtt a szünetben
Argentína jól állt, hiszen a
csoport másik meccsén –
amitől még függött Lionel
Scaloni csapata – az eddig hi-
bátlan Kolumbia 1-0-ra vezetett Paraguay ellen
Gustavo Cuéllar góljával, ő a jobb szélről, az alap-
vonal közeléből, a kapus lábai között talált be. Pa-
raguay győzelme esetén az argentinok hiába
verték volna meg Katart, már csak abban bízhattak
volna, hogy a négy 3. helyezett közül a legjobb
kettő egyike lesznek. Emiatt azonban nem kellett
aggódniuk, Kolumbia ugyanis győzött, és a ne-
gyeddöntőben a C csoport 2. helyezettjével talál-
kozik.

Viszont a saját meccsükön azért volt min ide-
geskedniük az argentinoknak, miután Sergio Agü-
ero nagyobbnál nagyobb helyzeteket puskázott el
a folytatásban. Az argentinok egy évvel ezelőtti és
a mostani szenvedésében hasonlóság még, hogy
az akkori kapitányhoz, Jorge Sampaolihoz hason-
lóan Scaloni sem nagyon számolt a Juventus ászá-
val, Paulo Dybalával, aki az első két meccsen nem

játszott, Katar ellen pedig a 76. percben állt be a
gólszerző Martínez helyére. Rögtön a beállása
után meg is volt az esélye a gólszerzésre, de az a
helyzet is kimaradt.

Agüero azonban – az utolsó tíz percbe lépve –
egy szóló végén a jobb oldalról a hosszúba lőtt,
így Argentína 2-0-ra győzött, és továbbjutott a leg-
jobb nyolc közé, a negyeddöntőben Venezuelával
találkozik – amely márciusban, Loinel Messi 
visszatérésekor (a vb után ezen a meccsen játszott
először a válogatottban a Barca támadója) 3-1-re
megverte Argentínát…
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Akárcsak a vb-n: Argentína kiküzdötte 
a továbbjutást a Copa Americán is

Eduard Andrei: Marosvásárhelyi 
játékosokból akarunk ütőképes csapatot

Az ötszörös világbajnok és
címvédő Lewis Hamilton, a Mer-
cedes brit pilótája nyerte a vasár-
napi Forma–1-es Francia
Nagydíjat, ezzel tovább növelte
előnyét az összetett pontverseny-
ben. A 34 éves versenyzőnek ez
az idei hatodik, egyben pályafu-
tása 79. futamgyőzelme, már 36
ponttal vezet az összetettben csa-
pattársa, a finn Valtteri Bottas
előtt.

A franciaországi versenyt Bot-
tas a második helyen fejezte be,
harmadikként pedig Charles Le-
clerc, a Ferrari monacói pilótája
ért célba.

A rajtnál gond nélkül eljött a
mezőny, Hamilton kiválóan star-
tolt, és megtartotta a vezető pozí-
ciót, mögötte már az első kör
végén Bottas, Leclerc volt a do-
bogós helyeken száguldók sor-
rendje.

A kerékcserék sorát Leclerc
kezdte a 22. körben, majd sor-
rendben Bottas és Hamilton is
friss abroncsokat kapott a követ-
kező két körben. A kiállások után
az élen nem változott a sorrend,
Hamilton csaknem 12 másod-
perccel vezetett Bottas előtt, akit
Leclerc valamivel több mint
három másodperces hátránnyal
követett.

A verseny második felében
sem kellett túlságosan aggódnia

az élen autózó Mercedes-duónak:
Hamilton előnye a leintésig
szinte semmit sem változott, 
Leclercnek pedig, bár a hajrában
közel került Bottashoz, előzésre
már nem volt lehetősége.

A négyszeres vb-győztes Se-
bastian Vettel, a Ferrari német pi-
lótája végig az ötödik pozícióban
száguldott, helyezését egyetlen
ellenfele sem veszélyeztette,
ugyanakkor valós esélye előbbre
lépni sem volt. A negyedik pozí-
cióban Max Verstappen, a Red
Bull holland versenyzője ért
célba. Vettel az utolsó körben, új
pályacsúcsot elérve, megfutotta a
verseny leggyorsabb körét, ezért
kapott egy világbajnoki plusz-
pontot.

A világbajnokság a hét végén
az Osztrák Nagydíjjal folytató-
dik.

Három évtized után indult újra Ma-
rosvásárhelyen a felnőtt férfi-vízilab-
dacsapat, azzal a céllal, hogy
felélesszék a régi hagyományt. Hiszen,
mint tudjuk, a sportág egyik romániai
bölcsője az egykori Voinţa strandon ke-
resendő, az MSE pedig bajnokságot is
nyert a két világháború közötti időszak-
ban. Hogy ne csak újjáélesszék a ha-
gyományt, hanem ismét erős alapokra
helyezzék, az egykori sokszoros válo-
gatott Eduard Andreit kérték fel arra,
hogy eddze a felnőtteket és irányítsa az
ifi- és gyerekcsapatokat is. Vezetésével
az első bajnoki idényt a 6. helyen vé-
gezte a CSM.

– Hogyan értékeli az elmúlt idényt,
hiszen három csapatot is megelőztek,
pedig az év elején nagy anyagi nehéz-
ségekkel szembesültek.

– Az én szemszögemből nagyon jó
idényt zártunk, tekintve, hogy ez volt
az első felnőtt bajnokság, amelyben
harminc év szünet után részt vettünk.
Ami a pénzügyi nehézségeket illeti,
nem hiszem, hogy éppen annyira nyo-
masztóak lettek volna, hogy ne tudtuk
volna tisztességesen befejezni a baj-
nokságot. Én sportolóként sem a pénzt
helyeztem soha előtérbe, és most edző-
ként sem ez érdekel. Számomra a vízi-
labda elsősorban kedvtelést jelent. Ami
a helyezésünket illeti, úgy vélem, hogy
tisztességes eredmény, megdolgoztunk
érte, noha az idény elején senki nem
gondolta volna, hogy a 6. helyen vég-
zünk. Szerintem a játékosok odaadása,
némelyikük tapasztalata segített ehhez.

– Milyenek a csapat kilátásai? Gon-
dolok itt rövid távra, de távlati célokra
is. Tervezik, hogy felvegyék a versenyt
a legjobbakkal, és a dobogóért küzdje-
nek? Vagy egyelőre erről korai be-
szélni?

– Mi azt akarjuk, hogy hosszú távon
versenyképes csapatot alakítsunk ki,
többségében marosvásárhelyi nevelésű
játékosokból. A jövő idényben pedig az
a tervünk, hogy jobb helyezést érjünk
el, mint az idei hatodik hely. Fokozato-
san szeretnénk építkezni, nem akarjuk
elvetni a sulykot, hogy most a dobogó
a célunk, de kitartóan akarunk dolgozni
azért, hogy a marosvásárhelyi vízilabda
visszajusson oda, ahol egykor volt,
azaz az ország élvonalába. A következő
bajnokságban az 5. helyet célozzuk, de
ha nem lehet, megelégednék az újabb
6. hellyel is. 

– Közismert tény, hogy a fiatalok
sokkal jobban és gyorsabban fejlődnek,
ha van a csapatban néhány jó képes-
ségű, tapasztalt játékos. Tervükben van,
hogy igazoljanak le ilyeneket a mostani
ifik mellé? Esetleg külföldieket?

– Nem tudom, hogy külföldi játéko-
sokat fogunk-e hozni, de azt kijelenthe-
tem, hogy jön néhány tapasztalt játékos
a belföldi bajnokságból, akik, remélem,
hogy a mostani fiatalokkal együtt na-
gyon jó képességű csapatot alkotnak
majd. Az bizonyos, hogy az ifjúsági és
gyerekcsapatok tagjai más színvonalat
nézve tanulhatnak majd a felnőttcsapat
játékából, és ez hozzájárul majd ahhoz,
hogy a saját korosztályos bajnokságuk-
ban is jobban teljesítsenek, gyorsabban
fejlődjenek.

Több mint 18 ezer akkreditált sze-
mély vesz részt a vasárnapig tartó
minszki Európa Játékokon, melyen 15
sportág 23 szakágában és összesen
200 versenyszámában 50 ország 3667
sportolója. Két sportágban, férfiököl-
vívásban és cselgáncsban az EJ egy-
ben Európa-bajnokság is, nyolc
sportág esetében pedig – íjászatban,
tollaslabdában, atlétikában, sportlövé-
szetben, karatéban, kerékpárban, csel-
gáncsban és asztaliteniszben – a
versenyek részei a jövő évi tokiói
olimpia kvalifikációs sorozatának.

A szervezők közlése szerint 
az eseményről közel ezer újságíró,
fotós, televíziós és rádiós szakember
tudósít, a legnagyobb létszámban az
AFP francia, a Reuters brit és a
TASZSZ orosz hírügynökség van
jelen, de a BBC is népes csapattal ér-
kezett Minszkbe.

A multisporteseményen 106 ország
képviseletében 8700 önkéntes dolgo-
zik, közel háromszoros volt a túljelent-
kezés, 24 168-an szerettek volna
segítőként részesei lenni a történések-
nek. Még Argentínából is érkezett ön-

kéntes, a csapat legidősebb
tagja pedig egy 81 éves brit
hölgy, aki korábban újságíró-
ként dolgozott, így nem
csoda, hogy a Dinamo Stadi-
onban működő fő médiaköz-
pontban kapott feladatot.

A jegyértékesítés egyéb-
ként tavaly decemberben
kezdődött, a versenyekre 2 és
20 euró közötti áron, a meg-
nyitóra és a záróünnepségre
pedig 30 és 123 eurónak
megfelelő fehérorosz rube-
lért lehet, illetve lehetett be-
jutni. A péntek esti
megnyitón telt ház volt, a
versenyhelyszínekről ez
egyelőre nem mondható el,
de azért vannak nézők szép
számmal, s a hangulatra sem
lehet panasz.

Eredményjelző
* Forma–1-es Francia Nagydíj, Le Castellet (53 kör, 309,690 km,
a pontszerzők): 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:24:31.198
óra, 2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 18.056 másodperc hátrány,
3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 18.985 mp h., 4. Max Vers-
tappen (holland, Red Bull) 34.905 mp h., 5. Sebastian Vettel
(német, Ferrari) 1:02.796 perc h., 6. Carlos Sainz Jr. (spanyol,
McLaren) 1:35.462 p h., 7. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 1
kör h., 8. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 1 kör h., 9. Nico
Hülkenberg (német, Renault) 1 kör h., 10. Lando Norris (brit,
McLaren) 1 kör h.
* leggyorsabb kör: Vettel (1:32.740 perc, 53. kör, új pályacsúcs)
* pole-pozíció: Hamilton

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Hamilton 187
pont, 2. Bottas 151, 3. Vettel
111, 4. Verstappen 100, 5.
Leclerc 87, 6. Pierre Gasly
(francia, Red Bull) 36, 7.
Sainz 26, 8. Ricciardo 22, 9.
Räikkönen 17, 10. Kevin
Magnussen (dán, Haas) 14,
11. Hülkenberg 14, 12. Norris
13, 13. Sergio Pérez (mexikói,
Racing Point) 13, 14. Danyill
Kvjat (orosz, Toro Rosso) 10,
15. Alexander Albon (thai-
földi, Toro Rosso) 7, 16.
Lance Stroll (kanadai, Willi-
ams) 6, 17. Romain Grosjean
(francia, Haas) 2
* csapatok: 1. Mercedes 338
pont, 2. Ferrari 198, 3. Red
Bull 136, 4. McLaren 39, 5.
Renault 36, 6. Racing Point
19, 7. Alfa Romeo 17, 8. Toro
Rosso 17, 9. Haas 16.

A csoport végeredménye
1. Kolumbia        3       3       0       0     4-0 9
2. Argentína        3       1       1       1     3-3 4
3. Paraguay         3       0       2       1     3-4 2
4. Katar               3       0       1       2     2-5 1

Eredményjelző
* Copa América, csoportkör, 3. forduló: B cso-
port: Argentína – Katar 2-0, Kolumbia – Para-
guay 1-0.
* Afrika-kupa, csoportkör, 1. forduló: C cso-
port: Szenegál – Tanzánia 2-0, Algéria – Kenya
2-0; D csoport: Marokkó – Namíbia 1-0.
* Arany Kupa, csoportkör, 3. forduló: A cso-
port: Kanada – Kuba 7-0, Martinique – Mexikó
2-3; a csoport végeredménye: 1. Mexikó 9
pont, 2. Kanada 6, 3. Martinique 3, 4. Kuba 0.
* U21-es Európa-bajnokság, csoportkör, 3. for-
duló: B csoport: Dánia – Szerbia 2-0, Ausztria
– Németország 1-1; a csoport végeredménye:
1. Németország 7 pont, 2. Dánia 6, 3. Ausztria
4, 4. Szerbia 0.

Francia Nagydíj: Hamilton rajt-cél győzelmet aratottAz Európa Játékok számokban

Harcsa Zoltán (kékben) és a spanyol Miguel Cuadrado Entrena
a férfi ökölvívók -75 kilogrammos súlycsoportjának nyolcad-
döntőjében a II. Európa Játékokon a minszki Urucse Sportpa-
lotában 2019. június 23-án. A magyar ökölvívó némileg
váratlanul megosztott pontozással kikapott a középsúlyúak
nyolcaddöntőjében, és kiesett a minszki Európa Játékok férfi-
ökölvívótornáján, mely egyben Európa-bajnokság is. 

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Bálint Zsombor

Sergio Agüero (9) gólja után megkönnyebbülhettek az argentinok, akik 2-0-s győzelmükkel
továbbjutottak. Fotó: AFP

Fotó: Nagy Tibor



Tavaly az Európai Unió (EU)
országai közül Romániában
volt a legolcsóbb az élelmi-
szer, 34,6%-kal voltak ala-
csonyabbak az árak az uniós
átlagnál, derül ki az EU sta-
tisztikai hivatalának (Euro-
stat) hétfőn közzétett
adatsorából.

Az alkoholtartalmú italok és a
dohánytermékek esetében Romá-
niában az uniós átlagnál 30,4%-kal
voltak alacsonyabbak az árak, ezen
a területen Bulgária (41,8%) és
Magyarország (31,4%) előzte meg
országunkat.

Romániában ugyanakkor az
uniós átlagnál 16,8%-kal olcsób-
bak a ruházati cikkek és a lábbelik,
csak Bulgáriában vannak még
ennél is alacsonyabb árak 
(-22,2%).

A lakásfenntartásnak is Bulgári-
ában a legkisebbek a költségei az
unió országai közül (66,9%-kal ke-
vesebb, mint az uniós átlag), utána
Lengyelország (-62,8%) és Romá-
nia (-61,2%) következik, a bútorok
ára szintén Bulgáriában a legala-

csonyabb (-51,2%), Románia a
második helyen áll (-30,4%).

A vendéglői és hotelszolgáltatá-
sok árainak esetében szintén Bul-
gária a listavezető (53,3%-kal
alacsonyabb árak), a második he-
lyen Románia áll (-47,6%). A táv-
közlés árai Lengyelországban a
legalacsonyabbak (-55,1%), a má-
sodik helyen Románia áll 
(-49,2%).

A szállítás ára Romániában az
uniós átlagnál 44,8%-kal alacso-
nyabb, ennél csak Bulgáriában,
Lengyelországban és Csehország-
ban vannak alacsonyabb árak.

A statisztikai adatok az uniós ál-
lamokra, illetve az Európai Sza-
badkereskedelmi Társulás (EFTA)
államaira, azaz Izlandra, Liech-
tensteinre, Norvégiára és Svájcra
vonatkoznak. (Agerpres)

Forrás: Agrárvilág

Forrás: Agrofórum Online
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Július 7-én, jövő vasárnap
kerül megszervezésre a kö-
zéptávú multisport triatlon-
Európa-bajnokság erdő-
szentgyörgyi szakasza. Mivel
több mint 25 ország több száz
sportolója méri össze képes-
ségeit a megyénkben zajló
tornán, az adott napon a Kü-
küllő-parti kisvárosban és
környékén forgalomkorláto-
zás lesz érvényben, amelyre
jó lesz előre felkészülniük az
érintetteknek. 

A verseny napján és az azt meg-
előző napon Erdőszentgyörgy több
utcáját lezárják, hogy megfelelő óv-
intézkedések mellett, biztonságos
körülmények között versenyezhes-
senek az ide érkezők – adta hírül az
önkormányzat. A Román Triatlon-
szövetség és a helyi önkormányzat
többszöri egyeztetett, Erdőszent-
györgy és a hozzá tartozó Bözödúj-
falusi-tó minden, a verseny
megszervezéséhez szükséges felté-
telt biztosítani tud, így a rangos ese-
mény egy részét a kisvárosban
rendezik meg. A megtisztelő lépés
viszont számos intézkedéssel jár,
július 7-én 6 és 20 óra között Erdő-
szentgyörgy belső részén szinte
minden utca le lesz zárva.

A forgalomkorlátozás már szom-

baton (július 6.) megkezdődik,
ekkor lezárják a Malom utcát, vala-
mint a Kis-Küküllő hídjától a
Malom utca sarkáig a Nicolae Băl-
cescu utcát. Vasárnap kiterjesztik az
útlezárást, így a hídtól Maros és
Hargita megye határáig, a Bözödúj-
falusi-tó körüli teljes megyei út

zárva lesz. Nem lehet aznap autóval
közlekedni a Nicolae Bălcescu,
Malom, December 22., Hosszú, Ál-
lomás, Keskeny, Küküllő és a Ker-
tek utcában sem. Csibi Attila Zoltán
polgármestere hangsúlyozta, hogy a
városhoz tartozó Bözöd felé vezető
útszakasz is érintett, így autóval

majd nem lehet közlekedni, viszont
a faluban mentő-, tűzoltóautó is ké-
szenlétben áll majd.

A meghatározott útlezárások Er-
dőszentgyörgyön csak a járművekre
vonatkoznak, a járdán gyalogosan
lehet majd járni. A városvezető azt
javasolja, hogy aki vasárnap autó-
val szeretne utazni, az szombaton
vigye a járművet a Küküllőn kívüli
utcákba, parkolóhelyekre, vagy a
Rava utcába, ahonnan Havadtő felé
ki lehet majd jutni az országútra. A

polgármester arra kér mindenkit,
hogy tegye rendbe portáját, taka-
rítsa ki a háza előtti sáncot, hogy a
város tiszta és rendezett legyen. Az
említett utcákban az útszéli parko-
lás is tilos lesz, az otthagyott autó-
kat elszállítják. 

„Tisztában vagyunk azzal, hogy
néhány lakónak fennakadást okoz
majd a forgalomkorlátozás, de arra
kérek mindenkit, hogy legyen meg-
értő, hisz Erdőszentgyörgy hírét a
világ számos országába eljuttatjuk
így. Nem gyakran és nem bárkinek
adódik meg a lehetőség, hogy Eu-
rópa-bajnokságot szervezhessen a
településén. Az esemény színvona-
lát tükrözi az is, hogy mások mellett
az Eurosport csatorna élőben köz-
vetíti a versenyt” – mondta a város-
vezető.

A triatlon-Eb egyik leglátványo-
sabb versenyszáma lesz július 7-én
a Bözödújfalusi-tó környékén: az
úgynevezett Middle Distance Triat-
lon vagy Half Iron Man verseny,
amely 2 km úszást, 90 km kerékpá-
rozást és 21 km szaladást foglal ma-
gába. A versenyzők a tó gátja alatt
ússzák le a távot, a gáton biciklire
pattannak, innen Kőrispatak irá-
nyába, Maros és Hargita megye ha-
táráig kerékpároznak, ezen a távon
négy kört tesznek meg. Ezután visz-
szatekernek a városba, kerékpárjai-
kat a kultúrotthon előtt hagyják,
innen folytatják szaladással a kije-
lölt szomszédos utcákban.
(gligor)

Kezdődik a multisport triatlon-Eb
Forgalomkorlátozás lesz Erdőszentgyörgyön 

A versenyt jelző zászlócskák már megjelentek a kisvárosban, nemsokára a korlátozó jelzések következnek
Fotó: facebook.com/Erdőszentgyörgy

Az uniós átlagnál alacsonyabb élelmiszerárak
Romániában

Áradások okoztak károkat az intenzív esőzés
nyomán

Romániában országszerte 72
településen – köztük több
székelyföldi térségben –
okoztak károkat az intenzív
esőzések nyomán keletkezett
áradások. Az utóbbi 24 órá-
ban több mint száz lakost la-
koltattak ki elővigyázatosság-
ból, csaknem ötvenet pedig
már menteni kellett a házai-
kat elöntő víz miatt – közölte
hétfőn a katasztrófavédelmi
felügyelőség (IGSU).

A tűzoltókat 65 lakóházhoz és
78 gazdasági épülethez hívták ki-
szivattyúzni a vizet. A viharos szél
több mint félszáz fát döntött az
utakra, parkoló autókra, villanyve-
zetékekre.

A katasztrófavédelem szerint az

érintettek figyelmeztetését nagy-
mértékben segítette a néhány hó-
napja beüzemelt RO-Alert
mobiltelefonos riasztórendszer,
amelyen keresztül az utóbbi 24
órában 63 narancssárga és 8 vörös
riasztást adtak ki a veszélyeztetett
térségekben.

Hargita megyében a Gyimeskö-
zéplokhoz tartozó Hidegségen és
Csíkszentdomokoson a megáradt
patakok útjából a hatóságok 104
lakost telepítettek ki, akik rokona-
iknál, ismerőseiknél várták meg,
hogy levonuljon az árhullám.

A Székelyhon.ro hírportál az ol-
vasók bejelentései és beküldött vi-
deófelvételei alapján azt írta:
Hidegségen hatalmas károkat oko-
zott a hirtelen lezúdult eső miatt

megáradt Hidegség-patak: az ára-
dat házakat öntött el, a híd egy ré-
szét is magával sodorta.

A Digi 24 hírtelevízió beszámo-
lója szerint a Temesvár-Konstanca
gyorsvonat több mint 12 órát vesz-
tegelt Krassó-Szörény megyében a
vasúti pályára dőlt fák miatt.

A meteorológiai szolgálat hét-
főn újabb sárga és narancssárga fi-
gyelmeztetéseket adott ki több
délnyugati megyére, ahol heves zi-
vatarokra, jégesőre kell számítani.
A lehulló csapadék mennyisége a
hegyvidéken a 70 millimétert is
meghaladhatja.

A vízügyi szolgálat a bánsági
Temes és Béga folyókra vörös ár-
vízvédelmi figyelmeztetést adott
ki. (MTI)

EB: nincs bizonyíték 
a kelet-nyugati kettős
élelmiszer-minőségre

Nincsenek bizonyítékok arra,
hogy kelet-nyugati megosz-
tottság alakult volna ki az
élelmiszeripari termékek mi-
nőségében, az eltérő összeté-
telű, de azonos vagy hasonló
csomagolású áruk előfordu-
lása nem mutat egyértelmű
területi mintázatot – írta hét-
fői jelentésében az Európai
Bizottság (EB).

A brüsszeli testület belső tudo-
mányos szolgálata közel 1400 ter-
méket vizsgált meg 19 európai
uniós tagállamban, de a forgalma-
zott élelmiszeripari áruk rendkívüli
sokszínűsége miatt a minta nem
volt reprezentatív.

Az áruk mintegy 23 százaléká-
nak a csomagolása és az összetétele
is azonos volt, 27 százalék esetén
pedig a különböző összetételt fel-
tüntették a csomagoláson.

Eltérő összetételről, de azonos
csomagolásról az esetek 9 százalé-
kában, míg eltérő összetételről, de
hasonló csomagolásról az esetek 22
százalékában volt szó, de ezen ter-
mékek előfordulása nem mutat
egyértelmű területi mintázatot, és a
vizsgált áruk összetételének eltéré-
sei sem jelentenek feltétlenül külön-
böző minőséget.

„Az európaiak egy része úgy

érzi, hogy az általuk vásárolt már-
kás élelmiszeripari termékek elté-
rőek a máshol kaphatóktól, és talán
a minőségük is rosszabb. Ezért a bi-
zottság felkérte tudományos mun-
katársait, hogy végezzék el ennek
tárgyilagos vizsgálatát. Az ered-
mény vegyes képet mutat: örömmel
nyugtázom, hogy nem találtak arra
utaló bizonyítékot, hogy keleti-nyu-
gati megosztottság alakult volna ki
az összetételt illetőleg, viszont ag-
godalommal tölt el, hogy a feltárt
tények szerint a vizsgált azonos
vagy hasonló márkájú termékek
akár egyharmada eltérő összetételű”
– írta Navracsics Tibor, az Európai
Bizottság illetékes tagja.

Kollégája, Vera Jourová fogyasz-
tópolitikáért felelős uniós leszö-
gezte, hogy Európa egységes piacán
nem érvényesülhet kettős mérce.

„A kettős minőséget szankcio-
náló új szabályok megerősítik a fo-
gyasztóvédelmi hatóságok
hatáskörét, és biztosítják számukra
azokat az eszközöket, amelyekkel
véget vethetnek ennek a gyakorlat-
nak. Az európai fogyasztók vásárlá-
saik során a jövőben
maradéktalanul megbízhatnak majd
abban, hogy mindenhol a jól ismert
minőséghez jutnak hozzá” – emelte
ki. (MTI)



Fotó: Kovács Boglárka/Maszol

Forrás: Hotnews

A PSD ideiglenes elnöke, 
Viorica Dăncilă hétfőn azt nyi-
latkozta a PSD-ALDE kor-
mánykoalíció közös par-
lamenti ülése után, hogy a
nyilvánosságban megjelent
jelzések alapján szóba került
egy parlamenti bizottság
megalakításának lehetősége
az EP-választások csalásainak
kivizsgálására.

„Szükség van egy bizottság lét-
rehozására, mely a május 26-i euró-
pai parlamenti választások csalásait
vizsgálja. Számos jelzés látott nap-
világot csalásokról, ezek kivizsgá-
lásához szükség van egy parlamenti
bizottságra, mivel tartozunk a la-
kosságnak azzal, hogy kiderítjük az
igazságot”, nyilatkozta Viorica

Dăncilă hétfőn a parlamentben.
Dăncilă hétfőn részt vett a PSD-
ALDE kormánykoalíció ülésén, az
ALDE elnökével, Călin Popescu
Tăriceanuval közösen.

Mihai Fifor, a PSD szóvivője a
múlt héten már jelezte, hogy a koa-
líciónak tárgyalnia kell egy bizott-
ság megalakításáról. Şerban
Nicolae PSD-s szenátor az Antena3
csatornán arról beszélt, hogy a vá-
lasztási eljárásból ki kell iktatni a
Különleges Távközlési Szolgálatot
(STS), és vissza kellene térni ahhoz
a gyakorlathoz, amely a pótlistás
választókat saját felelősségre tett
nyilatkozatra kötelezi. Szerinte ren-
geteg bizonyíték utal arra, hogy
csalások történtek az EP-választá-
son. (Mediafax)

Az EP-választások csalásait 
kivizsgáló parlamenti bizottság

létrehozásáról tárgyaltak

Átiratban tájékoztatta hétfőn
a nép ügyvédje, Victor
Ciorbea a parlament két há-
zának elnökét, hogy lejárt
ombudsmani mandátuma. 

Viorica Dăncilă miniszterelnök
hétfőn azt mondta a téma kapcsán,
hogy a koalíciós pártok közötti
megállapodás értelmében a Liberá-
lisok és Demokraták Szövetsége

(ALDE) javasolhat jelöltet a nép
ügyvédje tisztségre. „Az ombuds-
mani tisztségről az ALDE dönt. Ne-
vekről nem beszéltünk” –
nyilatkozta a kormányfő a koalíciós
pártok vezetőinek ülését követően.

Később az ALDE képviselőházi
és szenátusi frakciói Renate Webert
nevesítették ombudsmanjelöltnek.
(Agerpres)

Lejárt Victor Ciorbea 
ombudsmani mandátuma

Kritikus a helyzet a hargita-
fürdői volt kaolinbánya zagy-
tározójánál, ahol az utóbbi
hetek heves esőzései miatt
„súlyos következményekkel
járó ökológiai katasztrófa fe-
nyeget” – közölte hétfőn
Jean-Adrian Andrei Hargita me-
gyei prefektus, aki gyors köz-
belépést sürgetett.

A megyei katasztrófavédelmi bi-
zottság ülésén a prefektus el-
mondta: a helyzetre egy erdész
hívta fel a figyelmüket. 

„Ha ez a savas üledék megcsú-
szik, és elindul a völgyön, az bün-

tetőjogi probléma. Azok, akik
megtagadják a cselekvést, nem vá-
laszolnak, nem jönnek tárgyalni,
viselik a törvény szigorát. Mert ott
(…) baleset, hatalmas ökológiai
katasztrófa lesz” – mondta Andrei.

Balla Izabella, a Hargita Megyei
Környezetvédelmi Őrség felügye-
lője kifejtette: már áprilisban fel-
vették a kapcsolatot a
felszámolóbiztossal (a bányát üze-
meltető cég csődbe jutott – szerk.
megj.), hisz neki lenne kötelessége,
hogy gondoskodjék a zagytározó
biztonságáról, ám ez hosszadalmas
folyamat, és az esőzések miatt
egyelőre semmit sem lehet tenni. 

Miklós Géza, a Hargita Megyei
Vízgazdálkodási Társaság igazga-
tója beszámolt arról, hogy a legna-
gyobb problémát az okozza, hogy
a kettes számot viselő zagytározó-
ban eltömődött az úgynevezett for-
dított szűrő, amely a meddőhányón
kívülre csatornázta az esővizet, és
ezt a problémát sürgősen meg kell
oldani. 

A prefektus július 2-ára megbe-
szélést hívott össze, amelyen min-
den érintett fél részt vesz, és ezen
döntenek arról, hogy miként le-
hetne megelőzni a természeti ka-
tasztrófát. (Agerpres)

Ökológiai katasztrófa lehet a volt kaolinbánya
zagytározójánál

A Dublinban élő román ál-
lampolgárok azzal vádolják a
Külügyminisztériumot, hogy
nem küldött képviselőt egy
külföldi szavazásról szóló
megbeszélésre. Azt mondják,
emiatt ugyanaz a káosz fog
bekövetkezni a következő
választáson, mint ami az EP-
választásokon történt.

Marius Maroşan szervező a Me-
diafaxnak elmondta, hogy az ese-
ményen az Írországban élő
románok, az Állandó Választási

Hatóság, a Szórványrománsági
Minisztérium, valamint az íror-
szági Román Nagykövetség képvi-
selői vettek részt.

„Nagyon fontos kérdések ma-
radtak megválaszolatlanul a Kül-
ügyminisztérium képviselőinek a
hiányában. Elkeserítő, hogy két
ilyen szörnyen megszervezett sza-
vazás után sem mond le Meleşcanu
úr, és még csak meg se próbál tenni
ellene (…)” – mondta Maroşan.

A május 26-i dublini választáso-
kon 4.000 személy vett részt. Több

ezer román állampolgár a többórás
sorban állás ellenére sem tudott
szavazni a különböző országokban
található román külképviseleteken.

Klaus Iohannis az előző hónap
végén kijelentette, hogy ami a vá-
lasztásokon történt, az a PSD-kor-
mány felelőssége.

A Mediafax értesülése szerint
június elején az Országos Korrup-
cióellenes Hivatal (DNA) nyomo-
zást indított a május 26-i
választások lebonyolításával kap-
csolatban. (Mediafax)

A Külügyminisztérium nem képviseltette
magát a diaszpóra szavazása tárgyában

szervezett találkozón
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A Mehedinţi megyei örökbefogadási
eset kapcsán

Büntetőeljárás indult
Bogdan Licu ügyvivő legfőbb
ügyész közlése szerint az
ügyészek nyomozati részle-
gén büntetőeljárást indítot-
tak, hogy megállapítsák,
hogyan járt el az ügyész a Me-
hedinţi megyéből örökbe fo-
gadott kislány ügyében,
ugyanakkor egy testület Cra-
iován vizsgálódik. 

„Legfőbb ügyészként nem tolerá-
lom a bántalmazást, és nem fogok
elfedni hibákat. Az igazságügyi tör-
vénytelenségeket vizsgáló részle-
gen bűnügyi eljárás indult, melynek
tárgya a médiában bemutatott eset
körülményeinek kivizsgálása. Je-
lenleg megérkezett Craiovára egy
ügyészekből és igazságügyi rend-
őrökből álló csapat az igazságügyi
törvénytelenségeket vizsgáló rész-
legről. (…) Az eljárás során minden
olyan tényezőt megvizsgálnak,
amely ehhez a helyzethez vezetett.
Vannak gyanúra okot adó tényezők.

Nem kommentálhatok egy folya-
matban lévő dossziét” – nyilatkozta
Bogdan Licu legfőbb ügyész. 

Ügyészségi források szerint a
Legfőbb Ügyészség kezeskedik a
kiskorú jogainak tiszteletben tartá-
sáért és visszaállításáért. A kiskorú
addig nem hagyhatja el az ország
területét, ameddig jó pszichikai és
fizikai állapota és biztonsága nem
garantált, jelentette ki Bogdan Licu.

Bogdan Licu legfőbb ügyész
még pénteken vizsgálatot rendelt el
azoknak a felvételeknek az ügyé-
ben, amelyeken az látható, amint
egy craiovai ügyész álarcos rend-
őrök kíséretében kivonszol egy 8
éves kislányt nevelőszüleinek ott-
honából, hogy átadja egy amerikai
családnak, amely örökbe fogadta a
gyermeket. Lia Savonea, a Legfel-
sőbb Igazságszolgáltatási Tanács
(CSM) elnöke értesítette az Igaz-
ságügyi Felügyeletet a történtek ki-
vizsgálása érdekében. (Mediafax)

A Németországban élő román állampolgárok próbálnak szavazni a 2019-es EP-választáson Fotó: Cristian Minu, Digi24
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Nagypál Krisztina lett Ma-
gyarország szépe 2019-ben,
a show-műsorral egybekö-
tött verseny döntőjét élőben
közvetítette vasárnap a Duna
Televízió és a Duna World
csatorna.

A második udvarhölgy Csonka
Rebeka, az első udvarhölgy Gaál
Tímea lett.

Csonka Rebeka elnyerte A leg-
szebb mosoly címet is, a közönség-
díjat Lakatos Lilla érdemelte ki.

A győztes több millió forint ér-
tékű nyereménnyel gazdagodott és

lehetőséget kap arra, hogy Magyar-
országot képviselje a világ egyik
legrangosabb szépségversenyének
világdöntőjén, a Miss Worldön,
amelyet Thaiföldön rendeznek
meg december 7-én.

A döntőbe tizenhatan – Banicz
Noémi, Bukta Lili, Csonka Rebeka,
Gaál Tímea, Hegedűs Zoé, Kis
Virág, Kiss-Juhász Vivien, Kövesi
Zsuzsanna, Lakatos Lilla, Magosi
Viktória, Márki Adél, Markóczy
Annamária, Márton Fanni, Molnár
Orsolya, Nagypál Krisztina és Ol-
lári Barbara – jutottak.

A versenyzők négy különböző
öltözékben vonultak végig a kifu-
tón, a bikinis kör mellett nemzeti
öltözetben és estélyiben, valamint
egy úgynevezett kreatív touron
mutatták meg magukat.

A versenyre Csángó Tamás di-
vattervező kézzel készítette el a
több száz kristállyal díszített új ko-
ronákat.

A döntő műsorvezetője Rókus-
falvy Lili és Fehérvári Gábor Alf-
réd, Freddie volt. (MTI)

Nagypál Krisztina lett Magyarország szépe

Rendezői díjjal jutalmazta
Bogdán Árpád Genezis című
alkotását a filmkritikusokból
álló zsűri a 22. Sanghaji Nem-
zetközi Filmfesztiválon.

A Magyar Nemzeti Filmalap hét-
fői közleménye szerint tíz nap alatt
47 sanghaji moziban 522 filmet ve-
títettek Ázsia legnagyobb presztí-
zsű filmes rendezvényén. A
filmalap támogatásával készült Ge-
nezis a fesztivál Belt and Road
(Egy övezet, egy út) válogatásában
szerepelt.

A válogatás, amelyet „a fény és
az élet” mottóval rendeztek meg, 24
ország egy-egy kurrens filmjét mu-
tatta be, a díjátadó a sanghaji Walt
Disney színházban volt. Bogdán
Árpád forgatókönyvíró-rendező és
Dobos Tamás operatőr személyesen
vett részt a premieren és a díjáta-
dón.

Bogdán Árpád mozifilmje, a Ge-
nezis a bűn, a megtisztulás és az új-
jászületés drámája. A bibliai
eredettörténet a társadalom legkü-

lönbözőbb rétegeiből érkező em-
berek sorsán keresztül elevenedik
meg. A Genezis világpremierje a
2018-as Berlinalén volt, azóta szá-
mos fesztivál tűzte műsorra – Spa-
nyolországban, Németországban,
Bulgáriában, Franciaországban és
Olaszországban is díjazták fesztivá-
lokon.

A Filmalap nemzetközi értékesí-
tési részlege, a HNFF World Sales
több területre, köztük Kínába is el-
adta a Genezis forgalmazási jogait,
így a magyar film hamarosan lát-
ható lesz Kínában.

A nemzetközi fesztiválközönség
először Sanghajban láthatta a közel-
múlt két legnagyobb magyar kö-
zönségsikerét, a Valami Amerika 3.
és a BÚÉK című, filmalapos támo-
gatással készült alkotást. Bogdán
Árpád Gettó Balboa című, két Ma-
gyar Filmdíjjal – legjobb dokumen-
tumfilm, legjobb operatőr: Bordás
Róbert – elismert fekete-fehér alko-
tását szintén bemutatták a sanghaji
fesztiválon. (MTI)

A magyarok több mint fele
csak autója meghibásodása-
kor bérelne autót, 26 száza-
léka pedig akkor, amikor
járműve műszaki állapotát
nem tartja megfelelőnek –
derült ki a Budget Autóköl-
csönző megbízásából készült
felmérésből.

Az autóbérlési szokásokat vizs-
gáló elemzés szerint a válaszadók
negyede azért is kölcsönözne, hogy
nagyobb csomagterű vagy utasterű
gépjárművel utazhasson. Azok
közül, akik már béreltek autót, 39
százalék választana nagyobb autót
– közölték.

A felmérésből kiderült, hogy bé-
relt autóval a válaszadók 40 száza-
léka párban, 28 százaléka
negyedmagával indul el, a három-
fős társaságok aránya ennél valami-
vel alacsonyabb, 23 százalék.

A bérlők között jelentősen na-
gyobb a nők aránya, többen vannak
a felsőfokú végzettséggel rendelke-
zők, akik leginkább kétfős háztar-
tásban élnek, jellemzően 46-55 év
közöttiek, és rendszeres kiadásaik

mellett rendelkeznek pénzügyi tar-
talékokkal.

Belföldön a legtöbben saját autó-
jukkal vágnak neki az útnak, kül-
földre pedig legszívesebben
repülővel utaznak, ugyanakkor az
autóbérlés a legnagyobb arányban
az országhatáron kívül eső nyara-
láskor merül fel lehetőségként – kö-
zölték. A magyarok nemcsak a
nyaralás idejére bérelnének kocsit:
a válaszadók közel fele próbálna ki
egy adott autótípust vásárlás előtt.
Azok, akik már béreltek autót, ki-
magaslóan nagyra értékelik a köl-
csönzés során azt, hogy a
szervizelés nem az ő gondjuk, és tö-
kéletes műszaki állapotban indul-
hatnak el a járművel.

Az 1958-ban alapított Budget
Rent-a-Car a világ egyik legna-
gyobb autókölcsönző és lízingszol-
gáltatást nyújtó cége. A
magyarországi leányvállalatnak
több mint 1000 gépjárműve van,
piaci részesedése az árbevétel alap-
ján 12,5 százalék volt tavaly. A tár-
saság 35 dolgozót foglalkoztat, az
autók átlagos kihasználtsága 70-75
százalékos volt 2018-ban. (MTI)

A magyarok többsége csak
autója meghibásodásakor

bérel gépkocsit

A 16. CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztiválon lesz a
világpremierje Almási Tamás
Kossuth-díjas rendező Folyé-
kony arany című, a tokaji
borvidékről és a tokaji aszú-
ról szóló filmjének.

A közönségtalálkozóval egybe-
kötött premiert szeptember 14-én
tartják a miskolci Művészetek Há-
zában – közölte a film kommuni-
kációjával megbízott ügynökség.

Az országos mozihálózatban
szeptember 19-től látható Folyé-
kony arany a CineFest dokumen-
tumfilmes versenyszekciójában is
szerepel.

A tokaji aszú mintegy három-
száz évig a világ egyik legdrágább
és legkeresettebb bora volt, XIV.

Lajos, Viktória királynő, Nagy
Péter cár, Goethe és Beethoven is
rajongott érte. A két világháború, a
filoxérajárvány és a kommunista
rendszer kollektivizálása hatalmas
pusztítást végzett a szőlőültetvé-
nyeken, és az aszú íze eltűnt a régi
világgal együtt.

Almási Tamás filmje olyan kér-
désekre keresi többek közt a vá-
laszt, hogy a természet
szeszélyeivel és a globális piac ki-
hívásaival hadakozva sikerülhet-e
visszaszerezni a tokaji aszú régi di-
csőségét, vagy újjászülethet-e a
régi, kedvelt ital. A filmben meg-
szólalnak a Tokaj-hegyaljai borvi-
dék elkötelezett borászai és a
magyar borkultúra nagykövetei,
mások mellett Szepsy István, a

mádi Szepsy pincészet alapítója,
Bacsó András, a Tokaj-Oremus
pincészet igazgatója és Alkonyi
László, az egykori Borbarát maga-
zin és a Borigó főszerkesztője, aki
jelenleg a tállyai Kaláka pincészet
tulajdonosa és borásza.

Almási Tamás Kossuth- és Ba-
lázs Béla-díjas filmrendező legú-
jabb dokumentumfilmje a Magyar
Nemzeti Filmalap támogatásával,
az Éclipse Film gyártásában ké-
szült el. Operatőre Vízkelety Már-
ton, producere Ugrin Julianna,
kreatív producere Ditz Edit. A
filmzenét Dés László Kossuth- és
Liszt Ferenc-díjas zeneszerző
komponálta, a vágó Hargittai
László, forgalmazója a Vertigo
Média. (MTI)

A CineFesten debütál a Folyékony arany, 
Almási Tamás új filmje Díjazták a Genezist Sanghajban

A győztes Nagypál Krisztina (k), valamint Gaál Tímea első udvarhölgy (b) és Csonka Rebeka második udvarhölgy (j) a Magyarország Szépe
versenyen MTI/Mohai Balázs

Forrás: Híradó.hu

Forrás: caruno.ro

Forrás Librarius.hu



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdő-
övezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Inter-
neten megtekinthető: http://alexan-
dervendeghaz.hu (2101-I)

ELADÓ ház Marosszentannán,
Malom utca. Tel. 0741-567-907.
(8/3162-I)

KIADÓK szobák Tusnádfürdőn 80
lejtől. Tel. 0744-778-409. www.tus-
nadfurdo.ro (sz.-I)

ÁGYBETÉTEK a legolcsóbban, nagyon
jó minőségben, bármilyen méretben
kaphatók a NIKI PARK üzletben. 1989.
December 22. utca 113/A. (21251)

VÁRMEZŐBEN a főút mellett 4
darab 5 áras vagy 2 darab 10 áras
telek eladó kedvező áron. Tel. 00-36-
20-334-8629. (2/3000-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (2/3172)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (2/3172)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-989-
594. (2/3172)

ELADÓ tetőcserép bontásból. Tel.
0751-154-902. (13/3247-I)

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (1/3230)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-
543-104. (7/636-I)

VÁLLALOK tetőkészítést, cseré-
pforgatást, csatornakészítést. Tel.
0751-847-346. (14/3188)

ÉPÍTÉSZETBEN felújításokat vállalok.
Tel. 0786-672-038. (13/3187)

KÚTÁSÁST, -PUCOLÁST vállalunk,
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(7/3223)

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserép-
forgatást, ácsmunkát, teraszkészí-
tést, tetőfedést Lindab lemezzel,
csatornakészítést, csatornatakarí-
tást. Tel. 0746-540-008. (5/3119)

TETŐFEDŐ ÁCS tetőfedést vállal
Lindab lemezzel és hagyományos
cseréppel; külső és belső munkát, készít
új tetőt. Tel. 0747-784-020. (3/3236)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, csatornakészítést és csatornaja-
vítást, szigetelést, festést. Tel.
0759-467-356. (11/3244-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Csak Istennél csendesül el
lelkem, Tőle kapok
reménységet. Csak Ő az én
kősziklám és szabadítóm,
erős váram…” (Zsolt. 62:6-7)
A hiány leküzdhetetlen
fájdalmával emlékezünk
CSIZMADI ENDRÉRE, a
szeretett édesapára, apósra,
testvérre és rokonra halálának
első évfordulóján. Áldott
emlékét kegyelettel őrizzük.
Nyugalmad legyen békés!
Szerettei. (10/3205)

Hirtelen halállal távoztál el
tőlünk, örökké fájni fog, amíg
csak élünk. Kegyetlen volt a
sors, hamar elvett, de az
emléked itt marad közöttünk.
Bennünk él egy arc, egy
végtelen szeretet, amit
szívünkben őrzünk, mint
drága kincset. Lelkünk sebeit
nem gyógyítja semmi. Tudjuk,
hogy minden évben eljön a
nyár, de bármilyen szép is
legyen, többé nem ugyanaz
már. Szívünk soha el nem
múló fájdalmával emlékezünk
életünk legszomorúbb
napjára RUSZI ERZSÉBET
ERIKA halálának első
évfordulóján. Nyugodjon
békében! Szerettei. (-) 

Szomorú szívvel emlékezünk
június 25-én KAKUCS
KÁLMÁNRA halálának 13.
évfordulóján. Szívünkben
mindig élni fog. Felesége, fiai:
Kálmán, Ede és családja.
(8/3241)

Fájó szívvel emlékezünk 2018.
június 26-ára, a szerető
gyermekre, édesanyára,
testvérre, rokonra és jó
barátra, NAGY MÁRTA ÉVÁRA
született  Demeter halálának
első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (10/3243-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy 

KOSZTA PÁL ÁRPÁD 
2019. június 22-én életének 79.
évében visszatért Teremtőjéhez.
Hamvait 2019. június 25-én, ked-
den 14 órakor helyezzük örök
nyugalomra, katolikus szertar-
tás szerint, a református temető-
ben. 

Emlékét szeretettel őrizzük: 
a gyászoló család. (1/3232-I)

Mély megrendüléssel búcsúzunk 
KOSZTA ÁRPÁDTÓL, 

a hűséges, alkotó tagtárstól.
Emléke legyen áldott!

A marosvásárhelyi Rotary Club
Téka közössége. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
SZALAI 

szül. FAZAKAS POLIxÉNA
életének 93. évében megpihent.
Temetése 2019. június 25-én,
kedden 13 órától lesz a mezőma-
darasi református ravatalozóból.
Drága emléke szívünkben örökre
velünk marad. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

Emlékét őrzi fia családjával,
lánya családjával, az unokák, 

dédunokák, testvérei 
családjukkal. (sz-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Maros Megyei Képző-
művészek Szövetségének
tagsága szomorúan értesült
KOSZTA PÁL ÁRPÁD kolléga
haláláról. Szeretettel búcsú-
zunk tőle, és őszinte
részvétünket továbbítjuk
családjának. (-I)

Megrendült lélekkel búcsúzunk
KOSZTA PÁL ÁRPÁDTÓL,
szeretett osztálytársunktól és
barátunktól. Gyászoló
szeretteinek Isten bölcs
rendelésében megnyugvást és
bánatukban vigasztalódást
kívánunk. A Bolyai Farkas
Líceumban 1957-ben végzett
osztálytársak. (6/3239-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak
KOSZTA PÁL ÁRPÁD elhunyta
alkalmával. A Marosvásárhelyi
Tervezőintézet vezetősége és
munkaközössége. (21365-I)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak KOSZTA
ÁRPÁD elvesztése miatt érzett
fájdalmában. A Kikeli család és
a Procardia munkaközössége.
(-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

PANZIÓBA alkalmazunk FŐPINCÉRT/TEREMFŐNÖKÖT és
MENEDZSERT. Tel. 0744-624-976. (21281-I)

MAROSVÁSÁRHELYI SZÉKHELYŰ ÉPÍTŐIPARI CÉG
munkatársakat keres a következő munkakörök betöltésére: ÉPITÉS-
VEZETŐ MÉRNÖK; GÉPKEZELŐ SZAKEMBER földmunkagé-
pekre; professzionális, B, C, C-E kategóriával rendelkező SOFŐR;
KARBANTARTÓ elektromos és benzines kisgépek javításához,
VILLANYMOTOR-TEKERCSELŐ. Hosszú távú, folyamatos és
megbízható munkalehetőséget biztosítunk, versenyképes jövedelem-
mel. Érdeklődni lehet munkanapokon a 0742-636-597-es telefonszá-
mon. (sz.-I)

A DSU MUREŞ  KFT. termelőüzemébe GÉPKEZELŐKET alkal-
maz. Jelentkezhetnek tapasztalt vagy kezdő személyek, a betanítást
biztosítjuk. Jó munkakörülmények, versenyképes bérezés és a fejlő-
dési lehetőség adott. Önéletrajzukat beküldhetik a következő e-mail-
címre: dsu.mures@nituri.ro Érdeklődni: tel./fax 0265/319-971,  8-16
óra között. (63776-I)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és SZEMÉLYZETET a SZERELŐVONALRA. Aján-
lunk szakmai képzést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehe-
tőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég
titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre
elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon.
(sz.-I)

VARRODA MESTERT alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (21358-I)

ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér,
étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21356)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21356)

MAGYARORSZÁGI PÉKSÉG sürgősen alkalmaz SÜTŐÜZEMI
DOLGOZÓKAT. A szállás ingyenes. Érdeklődni a 0745-111-103-as
telefonszámon. (21367)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

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. (sz.-I)

A Népújság hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI JELENBE.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Az IMATEX Rt. 
alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket

(nyugdíjasokat is) a következő szakmákba:
UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT;
ESZTERGÁLYOST;
MARÓST BOHRWERKRE;
GÉPKARBANTARTÓ LAKATOST;
SZERELŐLAKATOSOKAT;
LAKATOSOKAT;
MINŐSÉGELLENŐRZŐ TECHNIKUSOKAT;
MIG/MAG-HEGESZTŐKET;
IPARI FESTŐKET;
TARGONCÁST;
BÁDOGOST.
Amit ajánlunk: versenyképes bérezés.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Maros-

szentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49j szám alatt (a ma-
rosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy
e-mailben a resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon:
0265/269-302.

Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon.

Az IMATEX Rt. 
sürgősen alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket 

a következő szakmákba:
– PROGRAMOZÓMÉRNÖKÖT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) GÉPEKRE;
– MARÓS OPERÁTOROKAT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) MARÓGÉPEKRE;
– ESZTERGÁLYOS OPERÁTOROKAT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) GÉPEKRE.
Amit ajánlunk: versenyképes bérezés.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Morii

utca 49J szám alatt (a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy e-mailben a
resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265/269-302.

Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon.

Közlemény
A Marosvásárhelyi Helyi Tanács 2019. május 30-i 182-es számú határozata értelmében a Siletina

Impex Kft. – Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás által kibocsátott autóbuszbérletek ára július 1-
től az alábbiak szerint változik: 

– a 15 napos, minden városi vonalra érvényes, névre szóló bérlet ára 50 lej (régi ár 64 lej)
– az egy hónapos, minden vonalra  érvényes bérlet jogi személyeknek 100 lej
–  a nem névre szóló  egynapos bérlet  5 lej (régi ár 4 lej)
Az érvényes bérlet nélkül utazókat az ellenőrök 200 lejre bírságolhatják meg. 

A közszállítási társulás vezetősége


