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Újjászületett kőoroszlánok
védték az élet forrását

Szoboravatás és búzaöntés Marosvécsen

Toronykiállítás
az örmény
templomban

A gyergyószentmiklósi örmény templom 20 méter magas tornya egyedülálló kiállításnak ad helyet. Az építők
által kialakított szintek között, a létrák
mellett képeken látható az örmény
épített örökség, valamint a város többi
felekezeti templomait bemutató felvételek is.

____________5.
Öten Párizsért

A marosvásárhelyi Városi Sportklub öt
olyan tehetséges sportoló leigazolását
jelentette be, akikben potenciált látnak, hogy kijussanak a 2024-es párizsi olimpiai játékokra.

Fotó: Nagy Tibor

Kettős ünnepnek adott otthont augusztus 14-én, szom- kenyere – 15 millió búzaszem programhoz csatlakozó
baton a marosvécsi várkastély. A Kemény Auguszta búzaöntésre került sor szépszámú vendég jelenlétéKulturális Egyesület és a Romániai Magyar Gazdák ben.
Egyesülete Maros megyei szervezetének közös rendezvényén a műemlék épület kapuját őrző, rekonstruált Nagy Székely Ildikó
kőoroszlán szobrok avatójára, valamint A magyarok
(Folytatás a 6. oldalon)

____________7.
Várhatóan marad
a nézők kitiltása

A Kyodo News japán hírügynökség értesülése szerint az augusztus 24. és
szeptember 5. között esedékes eseményen nem lesznek helyszíni szurkolók, bár az ügyben hivatalos döntés
még nincs.

____________9.

Liberális lövészárkok

Benedek István

Komolyabb politikai kultúrával rendelkező tájakon nagy botrányt
kavarna egy olyan hír, hogy ittas vezetésen kapták rajta, és fogdába
is zárták az ország miniszterelnökét. Bár még ott is mérsékelné a „leleplezés” súlyát, hogy a szóban forgó tett húsz éve történt, egy másik
földrészen. Viszont nálunk, ahol még az ország akkor épp hivatalban
levő főtengerésze is hortyogott már egy elázott hajnalon békés holtrészegen az autója volánja mögött a bukaresti diadalív árnyékában, ez
már nem olyan nagy szám. Inkább azt teszi még világosabbá, hogy a
kormánykoalíció vezető pártjában zajló elnökválasztási harc annyira
eldurvult, hogy az politikai válságot fog kirobbantani a tisztújítás után.
Ennek a „leleplezésnek” a kapcsán a napokban sok nyomdafesték
folyt el, de ha valaki tényleg le akarná járatni a kormányfőt, akkor egy
régebbi ügyet kellene megpróbáljon felgöngyölíteni. A 2008-as pénzügyi válság idején történt egy spekulatív támadás a lej ellen, amelyben
három bank érintettségét emlegették, ezek közül az egyiknek akkor pont
ő volt a kincstárnoka. Az akkori történéseknek az lett a következménye,
hogy lejhitelesek százezreinek nőtt meg egyik napról a másikra a törlesztenivalója, ami sok családi költségvetést döntött romba. Az ügy
kapcsán évekkel később a versenytanács indított egy vizsgálatot, ami
eredménytelenül zárult, a pénzpiacok felügyeletével megbízott jegybank nyilvánosan soha senkit nem tett felelőssé, de a spekulatív támadás tényét elismerték – nem tehettek másként, amikor rövid idő alatt
több mint egymilliárd euróval csökkent az ország valutatartaléka
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 21 perckor,
lenyugszik
20 óra 31 perckor.
Az év 228. napja,
hátravan 137 nap.

Ma ÁBRAHÁM,

holnap JÁCINT napja.
IDŐJÁRÁS
Változó idő

Tizenkét tonna importhulladék Maros megyébe

Visszaküldik Németországba

Hőmérséklet:
max. 34 0C
min. 14 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

33, 10, 31, 18, 28 + 8
8, 37, 12, 9, 7, 4

18, 46, 39, 26, 10, 34

NOROC PLUS: 4 1 1 9 6 7

SUPER NOROC: 4 5 5 8 1 3
NOROC: 8 8 3 5 7 3 6

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 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Megkezdődött a pótérettségi

Augusztus 16-án, ma a román nyelv és irodalom írásbelivel
megkezdődött a pótérettségi vizsga. 17-én, kedden a szaknak megfelelő tantárgyból, matematikából vagy történelemből, 18-án a választott tantárgyból, 19-én anyanyelvből
vizsgáznak a pótérettségizők. A nyelvi és számítógépes
kompetenciák egyenértékűsítése augusztus 23–31. között
zajlik. Az írásbeli vizsgák óvások előtti ideiglenes eredményeit augusztus 31-én hozzák nyilvánosságra, fellebbezni
aznap 12–18 óra között lehet. A végső vizsgajegyekről
szeptember 3-án szereznek tudomást a diákok.

Jelentkezőket várnak
a műhelyfoglalkozásokra

Még lehet jelentkezni a „kézügyes” gyermekek műhelyfoglalkozására. A marosvásárhelyi Női Akadémia a Divers
Egyesület támogatásával augusztus 16–20. között műhelyébe várja a 8–12 éves gyerekeket. Naponta két kézművesműhelyre kerül sor 10–14 óra között a Divers Egyesület
Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székhelyének udvarán. A következő kézműves-foglalkozásokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek: gyöngyfűzés, fafaragás,
papírkosárfonás, nemezelés, szalvétatechnika, hűtőmágnesek, valamint pompon-, textília- és filcfigurák készítése. A tevékenységeket a Női Akadémia Ügyes Kezű Nők
kézműveskörének önkéntesei vezetik. Akiknek játszani van
kedvük, kipróbálhatják a Játéktár társasjátékait, asztaliteniszezhetnek, tollaslabdázhatnak. A szervezők mindennap friss
gyümölcsöt és vizet biztosítanak a gyerekeknek. A tevékenységre a 0265/311-727-es telefonszámon lehet feliratkozni.

Terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 30. – szeptember 10.
között 12 napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják mindazok
jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játékvagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Helyszín: Magyarózd, Terápiás Otthon (Marosludastól 15 km-re). Jelentkezési határidő: augusztus 26. Jelentkezni, további
részletek felől érdeklődni Deé Lukács Évától lehet a 0265254-460-as telefonszámon.

István, a király
– székelyföldi nagyprodukció

Augusztus 19-én, csütörtökön 20.30 órától kerül sor az István, a király – székelyföldi szereposztással színpadra állított
– rockopera nyilvános főpróbájára a sepsiszentgyörgyi Sepsi
Arénában. A rockopera bemutatóját augusztus 20-án, pénteken szintén 20.30-tól tartják, a továbbiakban 21-én, 22-én,
23-án és 24-én ugyanebben az időpontban lesz látható a
székelyföldi nagyprodukció, amelyre minden jegy elkelt.

Szimfonikus rockkoncert a várban

Augusztus 22-én, vasárnap 18 órától a Viţa de Vie együttes
szimfonikus rockkoncertet tart a marosvásárhelyi várban.
A különleges vizuális hatásokkal megrendezésre kerülő
koncert díszmeghívottja a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia. A zenei eseményt az Awake fesztivál szervezői valósítják meg. A részvételhez egy ingyenes belépőjegyet kell
letölteni az alábbi linken: https://www.iabilet.ro/bileteawake-presents-vita-de-vie-în-corzi-64963/. Bővebb tájékoztatás az esemény Facebook-oldalán található.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Illusztráció

Augusztus 11-én, szerdán a Maros Megyei Rendőrfelügyelőségnek a fegyverekkel és veszélyes vegyi
anyagokkal, valamint a gazdasági bűnözés megelőzésével foglalkozó osztálya a Szászrégeni Bírósági
Ügyészség irányításával, a Maros Megyei Környezetvédelmi Őrséggel közösen egy Maros megyei kereskedelmi egységben végeztek ellenőrzést. A
vizsgálatok során kiderült, hogy augusztus folyamán
Németországból a dokumentumok szerint 12 tonna
háztartási eszközt és használt bútorokat szállítottak

volna Romániába, a valóságban azonban elektronikai
hulladékot és porcelántárgyakat hoztak be az országba.
A 2016. évi 1013-as európai szabályozás értelmében elrendelték az elektronikai hulladék visszaszállítását. Ugyanakkor bűnügyi dossziét állítottak ki az ügyvezető nevére a
2011. évi 211-es törvény előírásai értelmében tiltólistán
szereplő elektronikai hulladékkal való import-export tevékenység vádjával. Az ország területére megsemmisítés
szándékával történő bármilyen típusú hulladék behozatala
a környezetvédelemre vonatkozó 2005. évi 195-ös számú
sürgősségi kormányrendelet értelmében bűncselekménynek minősül. Az ügyet a teljes tevékenység felgöngyölítése
végett tovább vizsgálják – tájékoztatott a Maros Megyei
Rendőrség sajtóosztálya. (pálosy)

A Bethlenek és a Telekiek a középkortól a II. világháború időszakáig Erdély talán legjelentősebb főnemesi családjai – utóbbi família 1697 óta viseli a római szent
birodalmi grófi rangot: katonák, politikusok, diplomaták,
tudósok kerültek ki soraiból. Templom-, iskola-, könyvtáralapítások és támogatások fűződtek a nevükhöz. Az összeállítás a Bethlen család bethleni ága és a széki Teleki család
jelentősebb személyiségei közül mutat be néhányat.
A tartalomból:
Oborni Teréz: Erdély elfelejtett „Tacitusa” – bethleni és
keresdi Bethlen János (1613–1678) kancellár; Szalai
Ágnes: Teleki Mihály, „minden későbbi széki Teleki

ősatyja”; Tóth Zsombor: 1716 karácsonya Bethlenszentmiklóson: a Bethlen-textológia kezdete? Hermányi Dienes
József mint szemtanú és textológus; Sebestyén Mihály:
Utólag – Teleki Sámuelről; Miskolczy Ambrus: Teleki
László, a fogarasi román boérok követe a kolozsvári diétákon; Romsics Ignác: Bethlen István miniszterelnöksége
1921–1931; Pritz Pál: Teleki Pál; Murádin János Kristóf:
„Mindent Erdélyért!” itthon és az emigrációban: gróf Teleki Béla élete; Jánosi Csongor: Kulturális értékmegőrzés
és informális tolerancia az államszocializmusban. Bethlen
Anikó emlékezete; Mozaikképek gróf Bethlen Béla életéből.
A lapszámot Zoltán Béla munkái illusztrálják.

Több mint tíz tonna elektronikai hulladékot azonosítottak a Maros megyei rendfenntartó szervek
a környezetvédelmi őrséggel közösen. A veszélyes hulladéknak számító szállítmányt visszaküldik származási helyére, Németországba.

Korunk, augusztus

Bethlenek és Telekiek

RENDEZVÉNYEK

Kosárfonó tábor felnőtteknek

A Spectrum Színház és a nyárádszentsimoni Harangláb Kulturális Egyesület kosárfonó tábort szervez felnőtteknek augusztus 25–29. között az egyesület
székhelyén. Oktató: Ráduly János kosár- és vesszőfonó mester, a népművészet mestere. Ajánlott alsó korhatár: 16 év. A részvételi díj 450 lej, ez tartalmazza a
szállást négy éjszakára parasztházban, a napi háromszori étkezést helyi, biogazdaságból származó alapanyagból, az oktatást és az alapanyagot. A helyek
száma korlátozott. Jelentkezni és további részletekért
érdeklődni Adorjáni Rékánál a 0745-820-944-es, Menyhárt Csabánál a 0745-517-095-ös telefonszámon vagy
levélben az office@spectrumszinhaz.ro e-mail-címen
lehet. A tábor támogatója a Hagyományok Háza.

Népihangszer-oktatás
a Pásztortűz panzióban

A Világló Egyesület népihangszer-oktató tábort szervez
Marosszéki ébredő tehetségek címmel 7–18 év közötti
gyermekeknek, fiataloknak, hangszerismereti szinttől
függetlenül, a nyárádszentlászlói Pásztortűz panzióban.
Oktatók: Kászoniné Fejős Gabriella, Kelemen Molnár
Janó, Kisfaludi Attila, Román Hunor, Ségercz Ferenc. A
résztvevők hegedűn, brácsán, bőgőn és parasztfurulyán
tanulhatnak meg játszani. A tábor augusztus 22–27. között lesz, és megelőzi egy összerázó nap, amelynek időpontját közös megegyezés szerint tűzik ki a szervezők.
Részvételi díj 700 lej (ebből 100 lej előleg), testvérpárok-

nak kedvezményt adnak. Támogatók: NKA Halmos Béla
Program, Hagyományok Háza, Csoóri Sándor Alap. Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet: erdei.sarolta.beata@gmail.com, 0743-066-604 (Erdei Beáta). A
helyek száma korlátozott, a jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják. A tábor feltételeit az aktuális járványügyi intézkedésekhez igazítják. Bővebb tájékoztatás az
esemény Facebook-odalán: https://fb.me/e/6wf54HQ6m.

Orbán Irén kiállítása
a Toldalagi-palotában

Augusztus 13–31. között Orbán Irén naiv művészeti kiállítása tekinthető meg Marosvásárhelyen, a Néprajzi
és Népművészeti Osztály I. emeleti kiállítóterében, a
Maros megyei vásárok és falvak világa állandó kiállítást
követő termekben. A kiállítás megnyitóját augusztus 13án tartották.

Virginia Zeani Operafesztivál

Augusztus 20-a és 22-e között ismét Marosvásárhely
látja vendégül a negyedik Virginia Zeani Operafesztivált. Az operafesztivál első előadását Magyarország
nemzeti ünnepének ajánlja – a koncertre a Vártemplomban kerül sor augusztus 20-án, pénteken 19.30-tól.
A rendkívüli orgonahangversenyt Mozart Koronázási
miséje követi Traian Ichim vezényletével, Garai Zsolt
orgonaművész, valamint a brassói és a kolozsvári operaházak művészeinek közreműködésével. 22-én, vasárnap 19 órakor a Kultúrpalotában a fesztivál
záróelőadásaként Gaetano Donizetti Szerelmi bájital
című műve van műsoron Ştefan von Korch tenor és
Kolcsár Katalin szoprán vendégszereplésével.
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Expert Forum: a PNL-n belüli táborok közötti
versengés a közpénzekre is kihat

Az országos vidékfejlesztési program (PNDL) és az
ehhez hasonló rendeltetésű kezdeményezések kidolgozási folyamatának átláthatóvá tételére szólítja
fel a kormánykoalíciót az Expert Forum Szervezet
(EFOR), amely szerint a közpénzekre is kihat a Ludovic Orban és Florin Cîţu közötti küzdelem a PNLelnökségért.

Az EFOR úgy véli, a Nemzeti Liberális Párt tisztújító kongresszusa előtt a szemben álló két tábor a „klientelizmust
csúcsra járató Tăriceanu-korszak áldatlan közpénzosztogatásait” idéző praktikákkal próbálja elnyerni a polgármesterek
támogatását.
A helyi infrastrukturális beruházások – akár közvetlen, akár
a tartalékalapból történő finanszírozással – „a tökéletes
melegágyai” a haszontalan befektetéseknek és a helyi korrupciónak – nyomatékosítják.
Az EFOR rámutat, hogy romlott a helyi önkormányzatoknak szánt alapok kezelésének minősége és átláthatósága a
Cîţu-kormány mandátuma alatt, ezért felszólították a koalí-

ciót, hogy transzparensen dolgozza ki a következő vidékfejlesztési vagy az ehhez hasonló rendeltetésű programokat.
A szervezet levelet küldött Florin Cîţu miniszterelnöknek,
Ludovic Orban képviselőházi elnöknek, valamint Dan Barna
és Kelemen Hunor kormányfőhelyetteseknek. Tizennégy ajánlást fogalmaznak meg, amelyek – állítják – az elmúlt években
a helyi beruházások és közbeszerzések témájában szervezett
egyeztetések és elemzések nyomán körvonalazódtak, és amelyek „egy valós, adatokra, nem pedig politikai érdekekre alapozó közvita megfelelő kiindulópontjaként szolgálnának”.
Az ajánlások között szerepel a többi között: a PNDL-programok finanszírozási forrásainak biztosítása úgy, hogy kerülnék a költségvetés tartalékalapból történő folyamatos
kiegészítését; az időben és elektronikus úton történő jelentéstételi kötelezettség intézményének megszilárdítása törvénymódosítással; a szabályok megszegése miatt kiszabott
büntetések szigorítása; a benyújtott tervek listájának közzététele, illetve azoknak a projekteknek a felfüggesztése, amelyek
gyakorlatba ültetése évekig elhúzódik. (Agerpres)

Nem szándékszik lemondani a miniszterelnök

Nem szándékszik lemondani a koalíciós kormányt
vezető Florin Cîţu liberális miniszterelnök, akit azért
támad a baloldali ellenzék, mert kiderült, hogy 21
éve – kétnapos elzárással és ezerdolláros pénzbírsággal járó – súlyos büntetést róttak ki rá az Amerikai Egyesült Államokban ittas vezetésért, amiről
nem tájékoztatta kinevezése előtt sem az államfőt,
sem pártja elnökét.

A politikus ezt szombaton délben erősítette meg, amikor
váratlanul sajtóértekezletet hívott össze, elmondása szerint
azért, hogy a költségvetés-kiigazítás aznap közvitára bocsátott
tervezetét ismertesse. Cîţu azonban nem a közpénzek elosztásának részletezésével kezdte a találkozót, hanem maga hozta
fel az ittas vezetés témáját, lehetővé téve, hogy az újságírók
csaknem fél órán keresztül faggassák a történtek minden részletéről.
A kérdésekre szűkszavúan válaszoló Cîţu elmondta: olyan
hibáról van szó, amit megbánt és amire nem szívesen emlékszik, de mivel Romániában büntetlen előéletű, akkor úgy
vélte, nincs az esetnek jelentősége a megbízatás elvállalása
tekintetében. A kormányfő rámutatott: a román jogrend különbözik az amerikaitól, és úgy vélekedett, hogy az a cselekmény, amiért az Egyesült Államokban elmarasztalták,
Romániában kihágásnak (nem bűncselekménynek) felel meg.
Cîţu szerint kellemetlen meglepetés volt számára, amikor

egyes koalíciós politikusok is „erkölcsileg aggályosnak” nevezték, hogy titkolni próbálta „a szekrényében őrzött csontvázat”. A kormányfő azzal vágott vissza, hogy kritikusainak
nem voltak erkölcsi aggályaik, amikor a Szociáldemokrata
Párttal (PSD) szövetkeztek.
Kérdésre válaszolva Cîţu leszögezte: egyetlen pillanatig
sem mérlegelte, hogy benyújtsa-e lemondását. Úgy értékelte,
hogy végig kell vinnie a kormányzást, a megkezdett reformokat, a több mint húsz évvel korábbi „sajnálatos botlásnak” szerinte nincs semmi köze ahhoz, amit kormányának jelenleg
tennie kell.
Cîţu először a szerdai kormányülés után erősítette meg azt
a néhány nappal korábban felröppent sajtóértesülést, miszerint
2000-ben ittas vezetésért büntették meg az Amerikai Egyesült
Államokban, ahol felsőfokú tanulmányait végezte. A botrány
azonban nem ült el, egy rendőrségi szakszervezet szerint az
Iowa állambeli bírósági jegyzőkönyvben szereplő alkoholszint alapján Cîţu egy liter tömény ital vagy öt üveg bor elfogyasztása után ülhetett a sofőrülésre, s ez már Romániában is
bűncselekménynek minősülne. A PSD pedig felszólította
Klaus Iohannis államfőt, hogy mondassa le a miniszterelnököt, mert Romániában nem lehet kormánytag büntetett előéletű politikus.
Klaus Iohannis államfő nem szólalt meg az ügyben, és a
botrány kirobbanása óta nem tartott sajtóértekezletet. (MTI)

Melegfelvonulást és ellentüntetést is tartottak
Bukarestben

A járványügyi korlátozásokban meghatározott létszámkorlátozást elutasítva, több ezer résztvevővel
tartották meg szombaton Bukarestben az LMBT-közösség hagyományos utcai felvonulását, előtte
pedig az Új Jobboldal Párt rendezte meg szintén hagyományosnak számító tiltakozó megmozdulását a
homoszexualitás és a genderideológia népszerűsítése ellen.

Bukarest önkormányzata eredetileg nem járult hozzá, hogy
a Bucharest Pride-ot a hagyományos útvonalon, a Victoriei
(Győzelem) sugárúton rendezzék meg, arra hivatkozva, hogy
a térséget a nyári időszakban sétálóövezetté alakítják minden
hétvégén, de a melegfelvonulást szervező Accept egyesület
nem volt hajlandó más útvonalat elfogadni, és végül elérte,
hogy a melegfelvonulás miatt szombaton felfüggesszék a városháza vakációs programját.
Az Accept azt is megtagadta, hogy a felvonulás létszámát
úgymond egy „utcai keresztelő” méretére, vagyis a hatályos
járványügyi előírásokban előírt ötszáz résztvevőre korlátozzák. A román média becslése szerint idén mintegy hétezer –
többnyire kirívó öltözetű és frizurájú, élénk színű ruhákban
táncoló, szivárványszínű óriászászlót hordozó – demonstráló
vonult fel Bukarest belvárosában.
A korábbi időpontban és más útvonalon rendezett, a Normalitás menete elnevezésű ellentüntetésen több százan köve-

telték, hogy Románia ne legalizálja az azonos neműek házasságát, élettársi kapcsolatuk bejegyzését vagy azt, hogy gyerekeket fogadhassanak örökbe. A résztvevők egy része ortodox
ikonokat és román nemzeti színű zászlókat hordozott, mások
Románia nem Szodoma, Ne terjesszék a genderideológiát az
iskolákban! feliratú táblákat emeltek a magasba.
Mindkét tüntetést jelentős rendőri erőkkel biztosították, incidensekről nem számolt be a média.
A hatályos alkotmány nem zárja ki a melegházasság hivatalos elismerését, ugyanis a „házaspárok önkéntes elhatározásával alapított család” fogalmát használja, de a 2011-ben
hatályba lépett új polgári törvénykönyv egyértelműen leszögezi: házasságot csak egy férfi és egy nő köthet. A parlament
többszöri nekifutásra sem fogadott el olyan törvényt, amely
legalizálná az azonos neműek élettársi kapcsolatát.
Egy polgári kezdeményezés nyomán 2018-ban népszavazást is tartottak Romániában a férfi és nő házasságán alapuló
család fogalmának alaptörvénybe iktatásáról – megakadályozandó a melegházasság későbbi legalizálását – a referendumon azonban a részvétel nem érte el a 30 százalékos
érvényességi küszöböt.
Románia 2001-ben törölte a büntető törvénykönyvből azt
a cikkelyt, amely öt évig terjedő börtönnel sújtotta a „nyilvánosság előtt mutatkozó, botrányt okozó homoszexuális kapcsolatokat”. (MTI)

Afganisztáni mentőakcióra készül a német hadsereg

Az Afganisztánban maradt németek, helyi segítőik
és családtagjaik kimentésére készül a német hadsereg (Bundeswehr), vasárnapi sajtóértesülések
szerint.

Az ntv hírtelevízió információi szerint a hadsereg nagyszabású műveletet tervez, akár tízezer embert is kimenthetnek az
egyre inkább a szélsőséges iszlamista tálibok ellenőrzése alá
kerülő ázsiai országból. Eddig a németek mellett csak a Bundeswehr afgán segítői és családtagjaik, nagyjából 2500 ember
kimenekítését tervezték. Az új terv szerint a külügyminisztérium, a német segélyszervezetek és más szervezetek, köztük
médiumok helyi munkatársait – például tolmácsokat vagy az
újságírók helyismerettel és kapcsolatokkal rendelkező segítőit, az úgynevezett fixereket – is Németországba szállítják

családostul, mert életveszélyben vannak. A tálibok már több
ilyen embert, köztük a német sajtó munkáját segítő afgánokat
is megöltek, amiért együttműködtek külföldiekkel. Angela
Merkel kancellár az akcióról szombaton egyeztetett Annegret
Kramp-Karrenbauer védelmi miniszterrel, Heiko Maas külügyminiszterrel és Horst Seehofer belügyminiszterrel.
A Bild am Sonntag című vasárnapi lap szerint a művelet
már hétfőn elkezdődhet. Központja az üzbegisztáni főváros,
Taskent lesz, ahonnan a légierő (Luftwaffe) szállítógépei Kabulba repülnek. A tálibok bosszúja elől kimenekítendő afgánok és a német állampolgárok biztonságról a gyorsreagálású
hadtest (DSK) ejtőernyős vadászegységei gondoskodnak. Taskentből a kimenekítettek charterjáratokkal jutnak majd el Németországba. (MTI)

Ország – világ
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Marad a meleg idő

Az ország több nyugati és délnyugati megyéjére érvényes sárga hőségriadót adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A sárga riadó
Bihar, Arad, Temes, Krassó-Szörény, Mehedinţi, Dolj,
Olt és Teleorman megyére érvényes. Hétfőn és kedden az ország nagy részén fokozódni fog a hőség, a
nappali csúcsértékek 34 és 38 fok között alakulnak,
és éjszaka sem fog 20 fok alá csökkenni a hőmérséklet – figyelmeztetnek a meteorológusok.
(Agerpres)

Háromszáznál több új fertőzés

A legutóbbi tájékoztatás óta 323 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, 27.134 teszt
eredményének feldolgozása nyomán – közölte vasárnap a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az
új esetekkel 1.087.223-ra nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, 1.049.893 személyt
közülük gyógyultnak nyilvánítottak. Az elmúlt 24 órában hat, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. Ezzel 34.348-ra emelkedett a
koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek
száma Romániában. (Agerpres)

A külügy Afganisztán
elhagyására szólította fel
a román állampolgárokat

Arra kérte pénteken a külügyminisztérium a román
állampolgárokat, hogy a biztonsági helyzet romlása
miatt sürgősen hagyják el Afganisztánt, és ne is induljanak útnak ebbe az országba. Közleményében a
tárca figyelmeztetett: Afganisztán a következő napokban terrorista merényletek és fegyveres összecsapások színtere lehet. A külügy emlékeztetett arra, hogy
a kabuli román nagykövetség elleni 2019-es robbantásos merénylet után a diplomáciai képviselet tevékenységét felfüggesztették, a feladatait ideiglenesen
ellátó iszlámábádi román nagykövetség pedig csak
korlátozottan tud szükség esetén segítséget nyújtani
a térségben tartózkodó román állampolgároknak.
(Agerpres)

Jobban működik
a beruházási vállalat

A Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért
Felelős Minisztérium alárendelésében működő és a
szaktárca által finanszírozott Országos Beruházási
Vállalat (CNI) hatékonyabban működik 2021-ben –
hívta fel a figyelmet Cseke Attila. A fejlesztési miniszter rámutatott, az előző évekhez képest az Országos
Beruházási Vállalat jobban működik, ez a közbeszerzések növekedésével is kimutatható. Az adatok szerint ebben az évben augusztus 10-ig 587
közbeszerzési eljárást zártak le, míg a teljes 2020-as
évben 648-at. Ugyanakkor, idén már 1.169 befektetésre indított közbeszerzési folyamatot a beruházási
vállalat, míg tavaly, év végéig összesen 1.215 közbeszerzés indult. A szaktárcavezető emlékeztetett: az
Országos Beruházási Vállalat által lebonyolított közérdekű és szociális befektetések országos programjának 100%-os a költségvetési végrehajtása az idei
első fél évre, azaz a minisztérium minden rendelkezésre álló erőforrást felhasznált közérdekű építkezésekre. (közlemény)

Liberális lövészárkok

(Folytatás az 1. oldalról)
a támadás elhárítása folytán. Az üggyel szóba hozott
három vezető banktisztviselőt az őket foglalkoztató bankok viszont kirúgták, ami szintén felér egy beismeréssel.
Így lett emberünkből is független elemző, ahonnan a politikába vezetett az útja, majd a pénzügyminiszteri és a
kormányfői székbe. Az, hogy egy ilyen játszmákkal
egyáltalán szóba hozható ember csak jelölt is lehessen
a pénzügyminiszteri székre, csak azt mutatja, hogy a liberális pártnak a kormányzati teljesítményénél nagyságrendekkel rosszabb a káderpolitikája. Hab a tortán,
hogy a rovott múltú bankárnak egy hatalmi helyzetből
választást vesztő pártvezér a riválisa az elnöki székre.
Ami ezeknél rosszabb, hogy ez a „leleplezés”, de
egyéb, a napokban elhangzott nyilatkozatok is arra
utalnak, hogy a liberálisok szeptemberi elnökválasztása
vesztesének, aki lehet a kormányfő vagy a képviselőház
elnöke, nem lesz kegyelem. Ez minimum egy politikai
krízist vetít előre, amit tovább fűszerezhet egy kormányválság is. A nyári kánikula után az ősz is forrónak ígérkezik.
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Kávé és könyv

Egy fiatal vállalkozó tapasztalatai

Augusztus 12-én hivatalosan is megnyílt a Gemma Könyves Kávézó a Bolyai utca 10. szám alatt.
Esztétikai, irodalmi, gasztronómiai élmény belépni a helyiségbe, amely kávékülönlegességeket, kézműves sört, ízletes egyedi süteményeket kínáló kávézó és könyvesüzlet, jól megválogatott kortárs felnőtt- és gyermekirodalommal, tartalmas találkozások, szociális és irodalmi rendezvények ígéretével.
A vállalkozást Daray Attila, a cég vezetője mutatta be, a védett munkahely jellegét hangsúlyozva,
ami lehetővé tette a Mellettetek Románia (ADV) által meghirdetett pályázat elnyerését. Két olyan alkalmazottjuk van Daray Krisztina és Nagy Aladár személyében, akiknek a társadalmi beilleszkedését
lehetővé tették, és a téma iránti érzékenyítés Pokorny Emese pszichológus közreműködésével a későbbiekben is jelen lesz tevékenységükben. A cégvezető bemutatta a baristákat, akik a specialty kávéról
beszéltek a meghívottaknak.
A továbbiakban Daray Ágnes, a könyvesbolt vezetője, rendezvényszervező számolt be a névválasztásról, amely egyrészt „drágakő” jelentésével utal a vállalkozás tervezett jövőjére, miszerint a Gemma
nagyköveteinek a segítségével könyvbemutatók, író-olvasó találkozók fogják színesíteni a kétszintes
helyiség életét, valamint kisebb gyermekrendezvényeket is szívesen látnak a meseteremben. Ugyanakkor emléket állítanak Teleki Gemma grófnőnek, aki a Bolyai utcában egykor virágot árult. Elhangzott továbbá, hogy a műemlék épület felújításában Márton Juti műemlékvédő szaktanácsadó volt
segítségükre, a helyiségek berendezése Kovács Tibor és Judit képzőművészek révén vált műalkotássá.
A vállalkozásról a fiatal harmadik tulajdonossal gazdasági informatikát tanuló kolléganője beszélgetett.

Készül a specialty kávé, Márton Emma és Daray Áron baristák

A Bolyai utca 10. szám alatt
újonnan megnyílt Gemma
Book Caféba belépve halk
dzsesszzene,
mosolygós
arcok és kellemes, barátságos
környezet fogad sok jó könyvvel és a minőségi kávé csalogató illatával. A könyves
kávézó húszéves társtulajdonosával, Márton Emmával beszélgetünk a fiatal vállalkozói
léttel kapcsolatos tapasztalatairól. Talpraesett, mindig
vidám személyisége vonzza a
belépőket, akik távozáskor
hozzáértését értékelik.

Pávai-Marossy Zsófia-Réka

A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum végzettjeként jelenleg a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának gazdasági informatika szakán kezdi a harmadévet.
Amint elárulja, gyermekkori álma
vált valóra a kávézó megnyitásával.

Daray Erzsébet

Nagyon hálás keresztszüleinek,
Daray Erzsébetnek és Daray AttilaTibornak, akik tudták, hogy kávézót
szeretne nyitni, ezért felajánlották a
lehetőséget, hogy társtulajdonos lehessen a Gemmában, és nem csupán baristaként, hanem vállalkozói
szempontból is meg tudja tapasztalni egy kávézó életét. Unokatestvére, Daray Áron, aki Kolozsvárról
Marosvásárhelyre költözött, nagyon
sok papírmunka intézését vállalta.
Édesapja, Márton András János segítségével sokkal könnyebben tudtak elérni olyan személyeket, akik
segítettek a hely felújításában, valamint a cég népszerűsítéséhez szükséges kellékek beszerzésében.
– Mi ösztönzött a kávézó megnyitására?
– Mindig szerettem a vendéglátóipart, és az ebben való munkálkodást. Hogy miért pont kávézó? Ez
az ötlet sugallatszerűen talált rám,
majd később beleástam magam
abba, hogy mit jelent kávézni, mit
is jelent a jó kávé. Rájöttem, hogy
van benne lehetőség, és a nagykö-

Fotó: Nagy Tibor

zönség érdeklődik iránta. Főleg az
utóbbi időben vettem észre, hogy az
emberek ma nem csupán bedobnak
egy akármilyen fekete löttyöt azért,
hogy feldobja és felpörgesse őket,
hanem az élvezetért is kávéznak,
ami szerintem nagyon fontos.
– Mi volt a legnehezebb?
– Talán az, hogy megtanuljunk
csapatban dolgozni, és valamelyikünk engedjen néha, ha úgy alakul
a helyzet. Nyilván mindenkinek
volt ötlete, és mindenikből a legjobbat kellett kihozni. Szerintem ilyen
nehézségek minden vállalkozás
megnyitásánál felmerülnek, ha azt
többen hozzák létre. Idővel majd
minden letisztul, és kialakul mindenkinek a feladatköre. Meg kell tanulni a feszültségeket és a vitákat
kezelni, a végeredményt pedig pozitívra fordítani.
– Mi alakult másképpen, mint
ahogyan elképzelted?
– Elsősorban azt emelném ki,
hogy szociális vállalkozás vagyunk.
Sohasem gondoltam volna, hogy
ezt az utat választom. Én csak kávé-

Daray Attila

Márton Emma

zót szerettem volna nyitni, az, hogy
össze lehet kötni egy könyvesbolttal, meg sem fordult a fejemben.
– Melyek azok a nehézségek,
amelyekből a legtöbbet tanultál?
– Nem látszik rajtam a korom,
ezért sokszor nem vettek elég komolyan, „jaj, még gyermek vagy” –
mondták. Elkacagom, és elfogadom, hogy így látnak az emberek,
azonban dolgozom azon, hogy magamból mindig a lehető legtöbbet és
legjobbat adjam, függetlenül a helyzettől.
Amikor bejövök a kávézóba,
minden problémát hátra kell hagynom, arra kell a legjobban odafigyeljek, hogy a vendég jól érezze
magát, és miután bezárunk, kiadhatom magamból a stresszt. Néha nehezemre esik, hogy nyolc órán át
mosollyal az arcomon dolgozzak,
és mindenkit úgy fogadjak, mint az
első vendéget, ami reményeim szerint pár hét után természetessé
válik.
– Mióta elkezdtél dolgozni a terveden, hogyan változott a fontossági sorrend számodra? Voltak
olyan aspektusai az életednek, amelyek háttérbe szorultak a kávézó
megnyitása után?
– Mindenképpen átrendeződtek a
napjaim. Most a kávézó a legfontosabb, és az időm nagy részét próbálom itt tölteni, hasznossá tenni
magam. Nagyon örülök, hogy nyitottunk, de most már érzem, hogy
egynapnyi kikapcsolódás után jobban oda tudok figyelni a teendőimre
a kávézóban. Kevesebb időt töltök
a családommal, a barátaimmal.
Sokkal többször történik meg, hogy
nemet kell mondanom különböző
dolgokra, vagy csak később vagyok
elérhető, mint voltam. Ez érthető
olyan szempontból, hogy most
minden energiámat a kávézóba fektetem, viszont nagyon remélem,
hogy a közeljövőben beáll egy állandó órarend, és több időt tudok
tölteni a számomra fontos személyekkel.
– Hogyan egyezteted össze a tanulást a kávézói munkával?
– Viszonylag szerencsésnek
mondhatom magam, mivel januárban kezdtük el a felújítást, így amíg
az egyetem tartott, azonkívül, hogy
a papírokat kellett intézni, vagy különböző dolgokat megvásárolni,
nem volt szükség rá, hogy nyolc
órát itt töltsek. A kávézót a tanév
vége után nyitottuk meg, így most a
vállalkozásra tudom fordítani minden időmet. Remélem, hogy októ-

bertől olyan órarendet tudok kialakítani, hogy minden kötelességemnek eleget tehessek.
– Ha visszatérhetsz Kolozsvárra
befejezni az egyetemi alapképzést,
mi a terved?
– Nyilván vannak kétségeim. Ha
visszamegyek, feleannyit sem
tudok dolgozni, mint most, ugyanakkor egyetemistaként nagyon
vonz, hogy külön éljek, és egy
másik városban magamra utalva
tudjam folytatni a „felnőtté válás
folyamatát”.
– Az alapképzés elvégzése után
haza szeretnél térni a Gemmához?
– Igen, mindenképpen. A mesterit egyelőre elhalasztom. Először induljon el a kávézó, aztán pár év
múlva lehet, hogy nekifogok a mesterképzésnek, most viszont szeretnék minél hamarabb a Gemmával
foglalkozni úgy, hogy ne menjen a
tanulmányaim rovására sem.
– Miben különleges a Gemma?
Mi emeli ki a többi marosvásárhelyi
kávézó közül?
– Szociális vállalkozás vagyunk.
Ez azt jelenti, hogy öten dolgozunk
a kávézóban, van két barista, egy
könyvesboltvezető, valamint két
olyan személy, akik önhibájukon
kívül nehezebben tudnak elhelyezkedni a munkapiacon. Nagyon fontos volt számunkra, személyes
okokból is, hogy a munka-, valamint a társadalomba való beilleszkedés lehetőségét biztosítsuk
számukra.
A másik különlegesség, hogy a
Gemma Vásárhelyen az első könyves kávézó, ahol specialty kávét
árulunk. Keresztanyám foglalkozik
a könyvekkel. A kötetek nagy része
magyarországi és romániai kiadóktól származik. Nagyon sok gyermekkönyvet (0–12 éves korig),
ifjúsági kötetet, világirodalmi alkotást lehet találni nálunk, ezek
mellett pedig versesköteteket is.
Keresztanyám nem csupán találomra, hanem óriási szeretettel,
alaposan válogatta össze a könyveket, a vonzó olvasói élmény érdekében.
Nagy figyelmet fordítunk arra,
hogy helyi termelőktől vásároljunk,
nem árulunk cukros üdítőitalokat,
próbálunk odafigyelni, hogy lehetőleg kerüljük a műanyag használatát, környezettudatosak szeretnénk
maradni, és a vendégeinket is erre
ösztönözni.
– Végszóként, kérlek, mondd el,
hol látod a Gemmát öt év múlva? Ez
a jövőkép egybeesik a sajátoddal?
– Mindenképpen egybeesik. Remélem, hogy akkorra már kialakul
a törzsvendégkörünk, egy olyan közösség, amely szívesen jár ide akár
kávézni, akár olvasni, és hogy a
Gemma Book Café Marosvásárhely
egyik ékkövévé válik, ahol bárki jól
érezheti magát, és értékesnek érzi
az itt töltött időt.
A beszélgetést követően boldogan töltöttem még egy kis időt a kávézóban, megtapasztalva, hogy az
egyedi hangulat megbabonázza az
embereket. Mindenkinek szeretettel
ajánlom a Gemma Book Cafét, biztosan városunk egyik legkedveltebb
és legismertebb helyeként fogjuk
emlegetni.
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Újabb látványosság Gyergyószentmiklóson

Toronykiállítás az örmény templomban

A gyergyószentmiklósi örmény templom 20 méter
magas tornya egyedülálló kiállításnak ad helyet. Az építők
által kialakított szintek között, a létrák mellett képeken
látható az örmény épített
örökség, valamint a város
többi felekezeti templomait
bemutató felvételek is.
Dr. Puskás Attilával, az Erdélyi
Magyar Örmények Szövetségének elnökével beszélgettünk a templom történetéről
és a kiállításról.

Mózes Edith
Elmondta, hogy a gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébániaebben
az
évben
templom
toronykiállítással bővült. A kiállítás
létrehozását több évvel ezelőtt elkezdték, de a végleges formája az
idén alakult ki, és az EgyFeszten
nyitották meg a nagyközönség előtt.
A gyergyószentmiklósi örmény
katolikus templomot az 1730–33-as
években építette a helyi közösség.
Ebben az időben még nem volt kész
a templomtorony, néhány évvel később fejezték be az építését.
Épült az Úrnak 1734. évében
– Van egy nagyon szép örmény
felirat a templom tornyán, amely
magyar fordításban így hangzik: Az
Úrnak 1734. évében épült ez a
szentegyház, Isten nagyobb dicsőségére és a boldogságos Szűzmária
tiszteletére. A torony építője és alapítója Lukácsi János volt.
Egy másik táblán, amely a torony
bejárata fölött van, ez olvasható:
1734-ben épült és készült ez a torony Lukácsi Nikosz János költségén, aki a Nikosz Jakab fia.
A két felirat arról mesél, hogy a
templom elkészítésének ideje 1734,
és már ekkor felépült a templom
tornya, amit adományból támogattak gazdag gyergyói örmények
Harangok Görög Joachim
és az örmények Szent István
királya tiszteletére
– A torony legfontosabb szerepe
egy közösség életében, hogy helyet

adjon a harangoknak. Eredetileg a
gyergyószentmiklósi örmény katolikus templomnak négy harangja
volt, és ezek mellett ott volt a haldoklók csengettyűje. Az 1848–49es szabadságharc idején azonban az
öt harangból négyet ágyúöntésre
használtak fel. A 19. század ’70-es
éveiben hármat sikerült pótolni.
Ezek közül a déli harang 1872-ben
készült el egy brassói harangöntő
mester műhelyében. A 20. század
viszontagságai, elsősorban az első
világháború újabb harangokat követelt a gyergyószentmiklósi örmény közösségtől is. Ekkor ismét
elvittek három harangot, csak a déli

Fotó: Puskás Attila

harang maradt meg. A hiányt pótolni kellett, ekkor öntötték, 1929ben a Görög Joachim nevét viselő
567 kilogrammos nagyharangot.
– Ki volt Görög Joachim?
– Görög Joachim a 20. század
első felében volt gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébános-kanonok. Az ő nevéhez fűződik a
templom restaurálása, kifestése, felújítása. Azt is tudni kell az örmény
katolikus papról, hogy aktív politikai szereplést is vállalt, a Magyar
Pártnak volt a szenátora a román
parlamentben. 1929-ben halt meg,
ekkorra készül el a nagyharang,
amit ma is láthatunk az örmény katolikus templom tornyában.
1929-ben még öntöttek két harangot a nagyszebeni Frigyes mester öntödéjében, és ugyanitt készült
a lélekharang, a következő felirattal: Drága halottaink emlékére, Világosító Szent Gergely tiszteletére,
öntette az örmény katolikus hitközség az 1929. évben. Azért hangsúlyoztam ki ezt a szentet, mert őt
tekintjük az örmények Szent István
királyának, ő volt az a püspök,
missziós prédikátor, aki 301-ben az
örmény királyt és vele együtt az
egész háza népét megkeresztelte, és
neki köszönhetően vált az örmény
nemzet a világ legelső keresztény
népévé.
A torony a kommunizmus idején
zárva volt
– Tudni kell még a harangokról,
hogy 2016-ban restaurálták őket, és
elektromágneses húzóberendezéssel látták el, tehát automatikusan be
lehet állítani a harangozást, nincs
szükség kézi harangozásra. A torony a kommunizmus idején zárva
volt, csak az egyháztagok jártak ellenőrizni a harangokat és a szerkezet állapotát, olykor kitakarították,
apró javításokat eszközöltek a feljárón és a harangok termében, ahol
dróthálót feszítettek ki, hogy a madarak ne rakjanak fészket a toronyban.
Ennek ellenére a torony meglehetősen elhanyagolt állapotban volt,
amíg a templom 2003 és 2006 között történt részleges javítása során
sikerült felújítani. Ekkor a templom

külsejét és a belső falakat újrafestették, kivéve a freskókat, sikerült
kijavítani, újrafesteni a pléh tetőszerkezetet és a tornyot, és sikerült
kitakarítani a tornyot, amelyben elképzelhetetlenül sok madárürülék
volt. Érdekes módon a gyergyószentmiklósi csendőrség támogatta
az egyházközséget, hogy a veszélyes és fertőző hulladékot eltávolítsák a toronyból.
– Ugorjunk egyet az időben…
– Eltelt tíz év, amikor nem igazán történt semmi, viszont 2016ban volt egy örmény ifjúsági
kalákatábor, amelynek az volt az
egyik célja, hogy az erdélyi örmény származású fiataloknak bemutassuk a helyi közösségeket. A
másik célja az volt, hogy segítsünk
a közösségi ház építésénél, takarításánál. Az egyik teendő a templom tornyának a kitisztítása volt.
Az emberek előszeretettel mennek fel egy templomlátogatás során
a toronyba, hiszen csodálatos kilátás nyílik 20–25 méter magasból a
régióra.
Ez Gyergyószentmiklóson is így
van, aki felmegy a harangok termébe, négy irányba tekinthet szét:
Láthatja a Csobot-hegyet, az egykori átjárót Moldvába, ellát egészen
Marosfőig, majd a Délhegy felé láthatja Alfalut, Csomafalvát, a másik
irányból pedig a szárhegyi kolostort, szép időben még Ditró is látszik. Csodálatos a látvány, és
természetesen a város is megtekinthető madártávlatból.
– Megszületett tehát a toronykiállítás ötlete…
– 2019-ben sikerült is egy amolyan kezdeti kiállítást megnyitni.
A torony több szintjének a falain,
a feljárólétrák mentén helyeztek
el képeket. A gyergyószentmiklósi örmény közösség életéből az
épített örökséget kívánták bemutatni, és ezek mellett helyet
kaptak a város különböző felekezeteinek templomai is. Ez volt az
első lépés a toronykiállítás életében.
Az érdeklődő nemcsak néz,
de lát is
– A nagy lépés most történt meg.
Az EgyFeszt idejére sikerült bővíteni a kiállítást három nagyon fontos dologgal. Az egyik, hogy Görög
Joachimot bemutató képeket láthatunk: a portréját, az írásait. A másik,
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hogy az egyházközség tulajdonában
lévő templomi kincseket, kelyheket,
szelencéket, relikviatartókat, egyházi kellékeket is látni, amiket Erdélyben általában nem szoktak
kitenni. Nyugaton, nagyobb templomoknál van egyházi kincstár, jól
őrzött helyeken láthatók ezek a kincsek.
A harmadik, amit ki szeretnék
emelni, a harangok termében látható. A négy kilátó mellé információs táblákat helyeztek ki. Ha az
ember kitekint például Szárhegy
irányába, ugyanazt a képet láthatja egy információs táblán,
amin be van jelölve a ferences kolostor, a katolikus templom, a
Csobot-hegy és így tovább. Tehát
aki felmegy, nemcsak a látványt
csodálhatja meg, hanem a tudása
is gyarapodik, nemcsak néz,
hanem lát is.
Emellett nagyon jó ötlete volt
Gál Hunor plébánosnak, hogy kihelyezte a Gyergyószentmiklóson
szolgáló lelkipásztorok névsorát.
Betekintést nyerhet a látogató, hogy
kik voltak itt lelkészek, milyen szertartásúak voltak, örmény katolikus
vagy római katolikus szertartás szerint miséztek, és mikor szolgáltak
Gyergyószentmiklóson.
Nem egyszerű a templomtoronyba
feljutni
– Azt is el kell mondani, hogy
nem olyan egyszerű a templomtoronyba feljutni, de az egyházközség
biztonságossá tette a feljáratot, figyelmeztető táblákat helyeztek ki, a
torony tiszta, világítótesteket szereltek fel. Reméljük, egy újabb látványossággal
bővül
Gyergyószentmiklós. Tudjuk, hogy nagyon
kedvelt város, és ebben nagy szerepe van az örmény katolikus templomnak.
– A kiállítás meddig, mikor látogatható?
– A kiállítás alapvetően az EgyFeszt alatt volt látogatható.
Amúgy állandó kiállítás, pannókra vannak nyomtatva a képek,
amelyek állandó jelleggel ott lesznek. Az egyházközségnek sikerült
a harangok termét hálóval lezárni,
hogy oda madár többé ne repülhessen be. A tárlat azzal a céllal
jött létre, hogy mindig lehessen
látogatni, és aki a templomot
meglátogatja, az felmehessen a toronyba is.
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Újjászületett kőoroszlánok védték az élet forrását

(Folytatás az 1. oldalról)
A II. világháború után eltűnt és a
Kemény Auguszta Kulturális Egyesület által újrafaragtatott oroszlánszobrok
leleplezését
ünnepi
beszédek sora és rövid kulturális
program előzte meg. Brendus Réka,
a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője egy évszázados
történetet, báró Kemény János és
Patton Augusta megismerkedését
idézte fel, amely a motorbiciklivel
közlekedő Augusta és testvére járművének lerobbanásával kezdődött.
,,Nem csupán falak...”
– Egy kis túlzással azt mondhatnánk, hogy annak a motorbiciklinek
a meghibásodása a két világháború
közötti erdélyi magyar irodalmi és
kulturális élet forradalmát robbantotta ki. Itt, az Erdélyi Helikon bölcsőjében és az erdélyi oktatás,
irodalom, művelődés, színház mecenatúrájának egyik központjában
még a kommunista rendszer értékrombolása sem tudta teljesen szétverni mindazt, ami mind a mai
napig érték maradt. Azért maradt
meg, mert itt vannak azok, akik ma
életükkel és munkájukkal adóznak a
gyökereikért. (...) A kastély folyamatos felújítása során egyre többet
mutat meg régi önmagából, és e folyamat egyik szimbolikus állomása
a kapuőrző, címertartó oroszlánok
rekonstrukciója. (...) Minden történelmi épületünkről elmondhatjuk
azt, ami a Kemény-kastélyra különösen igaz: hogy ez nem csupán
falak, kövek, cserepek sokasága. Itt
minden téglából és szoborból az erdélyi magyar kultúra árad. Ezért e
két kőoroszlán valójában a Trianon
utáni időben útkeresésbe kényszerült erdélyi magyar irodalom és kultúra önszerveződését, megerősödését védi. De ha nem csupán az
örökséget védő oroszlánokra gondolunk, akkor megláthatjuk bennük azt
is, hogy védelmükbe veszik mindazokat az értékeket, amelyeket a jelenben nyújt a kastély: kulturális
rendezvények, alkotótáborok, kiállítások, jótékonysági események.

Így van ez a mai napon is, hiszen
nem kis feladatuk van: védeni a magyarok kenyeréhez a megyéből öszszegyűjtött búzaszemeket. Példájukat követve legyünk mi is értékeink védelmező oroszlánjai, mert
nagy érték az, amit eleink hagytak
ránk, és tennünk kell azért, hogy
ezen értékek tovább gyarapodjanak
– zárta beszédét Brendus Réka.
Ahol a hely szelleme él
A továbbiakban Ördög Ferenc,
Marosvécs polgármestere üdvözölte a jelenlevőket, majd Csák
Attila műemlékszobrász, a Kemény
és a Bánffy családok címerét tartó
kőoroszlánok megalkotója a munkafolyamat lényegét foglalta össze.
– Amikor egy ilyen munkába belekezdünk, megújul az épület, és ez
nagyon jó hozadéka egy rekonstrukciónak, de nem ezt, hanem a hely
szellemét keressük. Ha valahol van
hely szelleme, itt igazán van. A mi
feladatunk olyan hitelesen visszaidézni ezt a világot, hogy, bár látszik,
hogy ez nem az eredeti, újra érezni
lehet az itteni egykori történéseket.
A két kőoroszlán újraalkotásához
szép keretet adott nekem a Helikon,
Wass Albert A funtineli boszorkány
című regényének erre vonatkozó
részlete, illetve az, hogy a barátaim
között több Kemény-unokát tartok
számon. Ezek mind nagyon személyessé tették ezt a munkát.
Ezt követően Vécsi Nagy Zoltán
Szőcs Géza tavaly kelt levelét olvasta fel, amelyben a kastély sorsát
szívén viselő néhai író a kőoroszlánok újjászületésének jelentőségét
taglalta, ,,az erdélyi magyar történelmi családok újbóli színrelépése
mérföldkövének” nevezve az ünnepi eseményt, amikor ,,a sarló és
kalapács visszaadja jól megérdemelt helyét az oroszlánnak”.
Nagy Ferenc jódtelepi református lelkipásztor egy ószövetségi
Szentírás-részlettel, a Józsué könyvének 4. fejezetéből idézve vont
párhuzamot a bibliai idők és a jelen,
az ígéret földjének határához érkezett izraeli nép és az egyre fogyatkozó
Felső-Maros
menti
gyülekezetek között, amelyeknek

ugyanúgy nem szabad elveszíteni a
reményt, mint a sebes vizű Jordánon átkelni készülő zsidóknak.
Az elkövetkező percek a zenéé és
a líráé voltak. Berekméri Ágoston
klasszikus zenei betétje után Kilyén
Ilka Ady Intés az őrzőkhöz című
versét szavalta, majd a Tűzvarázs
együttes repített vissza pár évszázadot az időben. A kulturális ízelítő
után Brendus Réka és Nagy Kemény Géza, a Kemény család képviselője leemelte a leplet a
kőoroszlánokról.

miniszter és Szél István, a Csongrád-Csanád megyei agrárkamara
igazgatójának jókívánságát tolmácsolta, majd örömét fejezte ki, hogy
a maga termelte dél-alföldi gabonával vehet részt a búzaöntésben.
Gémes László a továbbiakban Péter
Ferenc Maros megyei tanácselnök
számára Kovács Mihály Levente alelnöknek és Fazakas Miklósnak
nyújtott át emlékérmet.
Dr. Szabó Balázs, a Magyarok kenyere program projektvezetője ünnepi beszédében kiemelte, hogy az
összefogásról, szolidaritásról szóló,
11 évvel ezelőtt indított Kárpát-medencei kezdeményezés mára százezer honfitárs mindennapi kenyerének
biztosításához járul hozzá.
– A búzaöntő ünnepségek célja
demonstrálni, hogy – amint a magyarságot jelképező 15 millió búzaszem
lisztté
őrölve
szétválaszthatatlanul eggyé válik –,
mi, magyarok is együvé tartozunk,
éljünk bárhol a világon. Keresztény
hitünkben a Megváltó teste önmagában is ennek az egységnek a
szimbóluma. Nekünk, magyaroknak ugyanakkor kultúránkban, hagyományainkban a kenyér elég
fontos helyet foglal el, az otthont, a
közösséget jelképezi. (...) A gazdatársadalom a pandémia idején, a
Trianon-centenáriumban
ismét
megmutatta, hogy képes együtt cselekedni, hiszen a Magyarok kenyere
program a nemzeti összetartozás
évében az első év száztízszeresével,
mintegy 1100 tonna gabonával segítette a rászorulókat, és ebből a
Maros megyei gazdák adománya
mintegy 20 tonna búza volt –
mondta egyebek mellett dr. Szabó
Balázs. A felszólalók sorát dr. Sándor Tibor László mezőgazdasági attasé zárta. A búzát az élet forrásának

rajzokat, fotókat, régi családi fényképeket. A Magyar Nemzeti Levéltárból megszereztük az összes
dokumentumot, átnéztük, megbeszéltük őket. Én partizán módon települtem
haza
Erdélybe
Magyarországról, igaz, nem a kastélyért, hanem a galonyai vadászházért, amit a mai napig nem kaptam
vissza. Örökbefogadási akciót hirdettem meg a kastély ablakaira. 21
nyílászárónak több mint felét sikerült felújíttatni, a többit nem,
ugyanis nincs megfelelő asztalos,
aki ezt a munkát elvállalná. A kapuőrző oroszlánok visszaállítása volt
az egyik álmom, fényképeket nézegettem, szobrászt kerestem. Jelentkezett egy fickói fickó, aki
megígérte, hogy elvállalja ezt a
munkát, az ígérete a mai napig ott
van fent a padláson. A művészettörténész bátyámtól is segítséget kértem. Csák Attila műemlékszobrász,
aki a budapesti Nemzeti Színház
szobrait is faragta, ajándékozott
nekem egy portrét Horthy Miklósról, ami annyira megtetszett, hogy
elhatároztam, vagy egy mellszobrot, vagy az oroszlánokat rendelem
meg tőle. A pandémia csúnyán közbeszólt a dolgok menetébe, de
végül megszülettek a kőoroszlánok.
Csák Attila a konkrét munkafolyamat előzményeibe avatott be.
– Ez egy sokéves történet. Amikor először a kastélykertben jártam,
itt még neuropszichiátriai intézet
működött, de már akkor szó volt
arról, hogy szeretnének ide egy Kemény János-portrét, illetve a két kőoroszlán visszaállítását. Utána
olvastam Wass Alberttől A funtineli
boszorkányt, és így egyre többet
tudtam a kőoroszlánokról. Mintegy
három évvel ezelőtt keresett meg
Nagy Kemény Géza barátom azzal,

,,Ahogy a 15 millió búzaszem lisztté
őrölve eggyé válik...”
A kastély belső udvarában a búzaöntéssel folytatódott az ünnep. A
mindennapok küzdelmeit vállaló
gazdák hitét, erejét, szülőföldön
való megmaradását elsőként Fazakas Miklós, a Romániai Magyar
Gazdák Egyesülete Maros megyei
szervezetének elnöke méltatta. Beszéde végén a megyei szervezet elnöke
a
magyar
kormány
támogatásáért mondott köszönetet.
A továbbiakban Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke szólt a ,,közösen összeöntött
remény” jelentőségéről, kiemelve,
hogy a felajánlott gabona a rászoruló családoknak az életet jelenti.
Csép Éva Andrea parlamenti képviselő a búza szimbolisztikáját járta
körbe, majd így fogalmazott: „Mi,
magyarok is búzaszemek vagyunk.
Vajon nem azért vagyunk elszórva,
hogy a világon mindenhol segíteni
tudjunk egymásnak?”
A rendezvény több száz tonna
gabonát összegyűjtő szervezőinek,
illetve a nemes lelkű gazdáknak
Kolcsár Károly parlamenti képviselő is gratulált. Gémes László,
Csongrád-Csanád megye önkormányzatának vezetője Orbán Viktor
miniszterelnök, Nagy István agrár-

nevező attasé azt kívánta, hogy az
éltető gabona ,,legyen a nemzetünk,
közösségünk kovásza, hogy erőt
adjon a holnaphoz”.
Az ünnepi beszédek után a kisfülpösi Verőfény és a görgényüvegcsűri Csalogány néptánccsoport
lépett színpadra, majd Kilyén Ilka
Bódás János Új kenyér című versét
adta elő. Ezt követően sor került a
Maros, Nyárád, Küküllő menti és
mezőségi gazdakörök képviselői,
valamint az anyaországi gazdák gabonájának összeöntésére, majd elérkezett
a
legemelkedettebb
pillanat, amikor Bakó Béla Pál atya
és Nagy Ferenc református lelkipásztor megáldotta az új kenyeret.
Amint azt Gnädig Kornélia műsorvezető elárulta, a gabonából a magyarózdi terápiás otthon és Pál atya
árvaháza részesül.
Egy álom valóra vált
Az együttlét a későbbiekben az
erdélyi kastélyok műemlék szobrainak értékmegőrzéséről szóló kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott.
Az eszmecsere résztvevői lapunknak is nyilatkoztak. Nagy Kemény
Gézát a kőoroszlánok rekonstrukciójáig vezető útról kérdeztük.
– 2014-ben visszakaptuk a kastélyt, és ezután szép lassan elkezdtük összegyűjteni a dokumentációt,

hogy megrendelné az oroszlánokat.
Szép nagy feladatnak tűnt. Kaptam
régi fotókat az 1900-as évek elejéről, és elkészítettem az első oroszlánt, azt, amelyik a Kemény-címert
tartja. Ezután jött a járványhelyzet,
amikor kicsit megtorpantam. A második szobrot egy hónappal ezelőtt
helyeztük ki. Jó, hogy valami elkezdődött, ami folytatható. Én farestaurátor vagyok, és az oltárok
készítését mindig egy szoborral
kezdem. Így kerekedik ki a történet,
mivel a szobor láttán mindenki arra
gondol, hogy milyen szép, és hogy
értelme van a folytatásnak.
Horváth Tholdy Péter, a marosnémeti Gyulay-kastély képviselője
a Hunyad megyei műemlék épület
udvarán talált latin feliratú kövekről
beszélt, amelyeket számítógépes
fordítóprogramok segítségével szokott tanulmányozni, majd arra is kitért, hogy számos szobormaradvány
található a dévai múzeumban az eredet megjelölése nélkül, az ábrázolt
téma esetleges megnevezésével.
Az ünnep utolsó mozzanata
Wass Albert és a Kemény család
nyughelyének megkoszorúzása
volt a marosvécsi várkertben. Itt
Kilyén Ilka színművésznő az Üzenet haza című Wass Albert-költeményt szólaltatta meg.

Fotó: Nagy Tibor
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Öten Párizsért

Bálint Zsombor

A marosvásárhelyi Városi Sportklub öt olyan tehetséges sportoló leigazolását jelentette be, akikben potenciált látnak, hogy kijussanak a 2024-es párizsi
olimpiai játékokra. Az ennek szentelt sajtótájékoztatón elhangzott: a Városi Sportklub most jutott el arra
a szintre, hogy sikerült minden tartozását rendeznie,
gyakorlatilag most van az a „nulladik momentum”,
amelytől kezdődően ismét fejlődő pályára helyeznék
a város előző adminisztrációja idején erősen megtépázott tekintélyű klubot.
Első lépésként az egyéni sportágak szakosztályait
próbálják rendbe tenni, ez ugyanis sokkal könnyebb,
és kevésbé költséges, mint a csapatsportok esetében.
A sajtótájékoztatón jelen lévő Soós Zoltán polgármester kiemelte: egyik elsőrendű célja volt, hogy a helyi
tehetségeket hazahozzák, vagy itthon tartsák, és megfelelő szinten támogassák, hogy nemzetközi szinten
is Marosvásárhelyt tudják képviselni. Az erre irányuló
az első lépésnek voltunk most tanúi.
Az öt sportoló közül hárman úszók, akik az utóbbi
időszakban kénytelenek voltak máshol készülni és
sportolni, mivel Marosvásárhelyen hónapokig nem
működött használható uszoda, és a támogatás is hiányzott. A mellúszó számokban eredményes Fángli
Henrietta, illetve két vegyes úszó, Mészáros Balázs és
Daniel Nicuşan edzőjük, Bartalis Károly szerint már
az idén közel álltak az olimpiai szint teljesítéséhez, és
amennyiben megfelelő támogatást kapnak, és semmi
nem zavarja meg az edzésmunkát, a párizsi játékokig
meg lehet nekik a részvételi szint. Ebben természetesen a VSK támogatása mellett igen jelentős szerepet

Szerkeszti: Farczádi Attila 1198.

jászhat a Május 1. strand helyén épült olimpiai méretű
uszoda átadása. A városi tanács pénteken szavazta
meg, hogy kérik a minisztériumtól az uszoda adminisztrálási jogát, és ha ezt megkapják, mint ahogy
Novák Eduárd sportminiszter korábban már megígérte, akkor felgyorsulhat a létesítmény beüzemelése
is, amely pillanatnyilag azért nem nyitotta meg a kapuit, noha technikailag ennek semmi akadálya (bocsánat a közbevetésért, de egy jól működő államban ilyen
soha nem történhetne meg), mert nincs aki működtesse a személyzet alkalmazásának csigalassúságú,
bürokratikus folyamata miatt.
A három úszó mellett az Iskolás Sportklub két birkózója is a Városi Sportklub színeiben folytatja. A serdülő világbajnoki ezüstérmes Biró Krisztián, aki 19
évesen felnőtt országos bajnokságot nyert az idén,
azért nem lehetett jelen, mert a ma kezdődő ufai ifjúsági világbajnokságra utazott, ahol a 74 kg-os súlycsoportban indul. Georgiana Lircă az idén lett a
bulgáriai Szamokovban serdülő Európa-bajnok, 57
kg-ban. Edzőjük, az ISK igazgatói tisztségét is ellátó
Gyarmati Ferenc elmondta: mindkettejükben hatalmas potenciál van, és ennek a kiaknázását segítheti a
VSK nyújtotta támogatás. A birkózók továbbra is az
ISK-nál készülnek, kettős leigazolással lesznek a VSK
sportolói, ami perspektívát teremt arra, hogy ne kelljen más város klubjához igazolniuk, amikor „kiöregednek” az Iskolás Sportklubból. Úgy vélte,
mindkettejüknek van esélye kijutni az olimpiára.
A tokiói olimpián egyetlen marosvásárhelyi sportoló indult, az asztaliteniszező Szőcs Bernadette, aki
azonban már tízéves kora óta nem a város klubszíneiben szerepel.

Kincses Elemér rendező a Marosvásárhelyi TVR-ben

Hétfőn 17.05-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának meghívottja Kincses
Elemér. Az ismert színházi rendezővel és íróval Szucher Ervin a nemrég zárult tokiói olimpiai játékokon
elért magyar és román eredményekről beszélget.

Bálint Zsombor

Csak Nyárádtő maradt állva a kupában

A nyárádtői Unirea győzelmével és továbbjutásával végződött a két Maros megyei 3. ligás csapat mérkőzése a labdarúgó-Románia-kupa második megyeközi szakasza keretében.
Nyárádtő kihasználta a hazai pálya előnyét, 4-2-re nyert Astafei két büntetőjével és Istrate két további góljával, míg a
szászrégeni csapat góljait 4-0-s nyárádtői vezetés után Toth
és Sămărghiţan rúgták.
A megye egyetlen képviselőjeként állva maradt Nyárádtő a
harmadik megyeközi szakaszban már 2. ligás csapat ellen lép
pályára.
Eredményjelző
Labdarúgó-Románia kupa, második megyeközi szakasz:
CS Cârcea–ACSO Filiaşi 0-3
Feleki FC–Brassói FC 2-7
Brassói Kids Tâmpa–Brassói SR 3-3, büntetőkkel 7-8
Petrozsényi CSM Jiul–Gilortul Târgu Cărbuneşti 6-1
CS Vajdahunyad–CSM Déva 0-0, büntetőkkel 5-3
Ezeresi Progresul–CSC Győröd 2-1
CSC Újszentes–Lippai Şoimii 0-1
Perjámosi Avântul–Pécskai Progresul 2-1
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Ismét jelentkezik a marosvásárhelyi
ASA. Nevében mindenképpen

Bálint Zsombor

Három és fél évvel azután, hogy
csődöt jelentett a korábbi hasonló
nevű labdarúgócsapat, ismét jelentkezik a marosvásárhelyi ASA a fociporondon. Az augusztus 28-án
rajtoló 4. ligában áll rajthoz az új
csapat, azzal a nem titkolt céllal,
hogy megpróbáljon az új idényben
feljutni a harmadosztályba.
Jelenleg Marosvásárhelyen az
ASA nevet tartják a város hagyományos csapatának, noha az MSE például sokkal régebbi, 1898-as
alapítású, míg az ASA-t csupán
1962-ben hozták létre. Előbbi neve
azonban nem hangzik túl jól bizonyos körökben, az ASA-t viszont a
múlt század hetvenes éveinek
aranycsapata után, amelyben olyan
nagy nevű labdarúgók játszottak,
mint Bölöni, Hajnal, Fazakas, Sólyom, Ispir, Nagy Miki, Kiss Madocsa, és még hosszan sorolhatnánk, a
teljes sportkedvelő közösség magáénak érezte őket. Pedig abban az
időben a román hadsereg klubja
volt, neve az Asociaţia Sportivă Armata rövidítését jelentette. A rendszerváltás után egy ideig még
működött, lassan azonban a társadalom és a jogszabályi háttér is módosult, 2000-től kénytelen volt
egyesület (asociaţie) helyett klubként bejegyeztetni magát, így lett
CS Armata, aztán 2005-ban az időközben a 3. ligába jutott csapatot és
klubot minisztériumi rendelettel
megszüntették.
Utolsó elnöke, Virgil Lăcătuşu
megpróbálta a nevet átmenteni,
2007-ben pedig a Maris Sportklub
átvette az ASA nevet, azzal a kitétellel, hogy ez csupán egy jelentés
nélküli betűszó, nem az Armata rövidítése.
Az ASA név következő használata 2013-ban következett be, amikor a korábbi FCM az élvonalba
való visszajutását követően szintén
ASA-nak kezdte nevezni magát,
miután kiegyeztek Lăcătuşuval. (Ha
úgy tetszik, legyen AS Ardealul –
találta mondani egyszer Claudiu
Maior, aki a polgármesteri hivatal
részéről a csapattal szinte teljhata-

Félixfürdői Lotus Băile–Kisjenői Crişul 0-1
Telegdi Foresta Tileagd–Nagyváradi AC 0-5
Szatmárnémeti CSM–Nagybányai Minaur 0-2
Nagysomkúti Progresul–Besztercei Gloria 2-3
Szilágysomlyói Sportul–Zilahi SCM 0-1
Bethleni Sportul–Dési Unirea 1-3
Kolozsvári Sănătatea–Tordai Sticla Arieşul 3-2
Diódi Voinţa–Alsógáldi Industria 1-0
Kudzsiri Metalurgistul–Sellemberki Comunal 1-2
Nyárádtői Unirea 2018–Szászrégeni Avântul 4-2
Dante Botoşani–Foresta Suceava 3-1
Şomuz Fălticeni–Radóci Bucovina 3-0
Ştiinţa Miroslava–Karácsonkői Ceahlăul 1-1, büntetőkkel 10-9
Sporting Juniorul Vaslui–Huşana Huşi 1-2, hosszabbítás után
Sporting Lieşti–Galaci Oţelul 0-4
Viitorul Curiţa–Székelyudvarhelyi FC 0-4
Inizio Focşani–CSM Focşani 0-2
Recolta Gheorghe Doja–Viitorul Ianca 1-0
Metalul Buzău–CSM Râmnicu Sărat 2-0
Dunărea Ciocăneşti–Agricola Borcea 3-5
SC Popeşti Leordeni–CS Afumaţi 4-3
Bukaresti Asalt–CS Tunari 1-7
CSM Alexandria–Sporting Roşiori 0-0, büntetőkkel 1-3

lommal rendelkezve foglalkozott,
amikor a betűszó jelentéséről kérdezték.) Az újabb ASA 2018 januárjában ment csődbe, az akkor 2.
ligában játszó csapatot a sportági
szövetség pedig törölte tagjai soraiból.
A mostani tehát a harmadik
(vagy negyedik?) ASA a sorban, bár
a klub képviselői határozottan állítják, hogy birtokolják a névvel járó
jogokat és a klub eredménylistáját
is. Önmagukat pedig a város egyetlen hagyományos csapatának nevezik. Először június 14-én jelentették
be egy Facebook-bejegyzés révén,
hogy felnőttcsapatot indítanak.
Azóta sikerült megtudni, hogy a
menedzseri feladatokat Ovidiu
Văidean látja el, aki hosszú ideig a
marosvásárhelyi Gaz Metan csapatának az élén állt, legutóbb pedig a
tavaly nyáron, a 3. ligába való feljutás után, hirtelen megszűnő CSM
csapatát menedzselte. Vezetőedzőnek Darius Micleát nevezték, a múlt
század végi 2. ligás ASA volt játékosát, aki azonban az élvonalban,
illetve Magyarországon és Azerbajdzsánban is játszott, és még az
előző idényben, 46 évesen is focizott Marosoroszfalu csapatában.
Hogy kik lesznek a játékosok, arról
még nincs hír.
Egy potenciális rajongó arra a
kérdésére, hogy ez vajon a valódi
ASA, vagy a Maior-féle, azt a választ kapta, hogy a valódi. És itt érkezünk
a
legizgalmasabb
kérdéshez, hogy ki is támogatja, illetve tartja fenn ezt a csapatot?
Ugyanis a hirdetésekből egyből feltűnik, hogy a szintén most indított
gyerekcsoportok (ezek edzői Varró
Sándor, Cosmin Mileşan és Tanászi
János) nem szednek be a szülőktől
havi díjat, márpedig a működtetésük (nem kis) pénzbe kerül, hogy a
felnőttcsapat költségeiről ne is beszéljünk. Egyelőre csak annyit közöltek, hogy teljes egészében
magánpénzből tartják fenn, azaz
nem számítanak a város támogatására, az anyagiakat biztosító személyek nevét azonban mély homály
fedi, ami teret enged a mendemondáknak.

CSO Plopeni–CS Blejoi 4-1
Flacăra Moreni–FC Pucioasa 0-2
Sparta Râmnicu Vâlcea–Unirea Bascov 1-2, hosszabbítás
után
Viitorul Dăeşti–Vediţa Coloneşti 0-1
CS Năvodari–Axiopolis Sport Cernavodă: nem játsszák le,
utóbbi csapat visszalépett
Bukaresti Progresul Spartac–Bukaresti Steaua augusztus 18án
Sportul Chişcani–Dacia Unirea Brăila augusztus 18-án

Kedden sorsolnak a 3. ligában
A Román Labdarúgó-szövetség kedden teszi közzé a 3. liga
csoportbeosztását, ugyanakkor sorsolják ki az alapszakasz
programját is. A bajnokság pedig augusztus 27-én meg is kezdődik. A mezőnyt idén is 100 csapat alkotja, ezeket földrajzi
szempontok szerint tízcsapatos csoportokba sorolják. Az
előző idénytől eltérően azonban 18 forduló után nem ér véget
a bajnokság, hanem rájátszást is rendeznek. Az első négy helyezett még három kört játszik, míg az 5-10. helyezettek még
egy oda-vissza kört. Az alsóházakból az utolsó két helyezett
kiesik, mint ahogy a leggyengébb 8. helyezett is. A felsőházak első két helyezettje a feljutásért folytathatja kétfordulós
oda-vissza rendszerű kieséses rendszerben.
Akárcsak az előző bajnokságban, Maros megyét a szászrégeni Avântul és a Nyárádtői Unirea képviselik.
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Nem jött össze a CFR–Ferencváros csata a BL-ben

Nem lesz kolozsvári CFR–Ferencváros csata a labdarúgó Bajnokok Ligájának play-off körében.
Ennek feltétele ugyanis az lett
volna, hogy mindkét csapat továbbjusson. A Ferencvároson nem múlt,
a zöld–fehérek csak 1-0-ra kaptak
ki Prágában a Slaviától, így összesítésben 2-1-re nyertek. A CFR viszont csak 22 percet volt képes
focizni Bernben, és csúnya vereséget szenvedett a Young Boys otthonában.
A hazai 1-1 után nagy lendülettel
kezdte a berni mérkőzését a Bajnokok Ligája 3. selejtező körének
visszavágóján a kolozsvári CFR, a
korán letámadt svájci középpályásokat láthatóan zavarta a pressing,
és a negyedik percben egy szerzett
labda után Omrani betalált Faivre
kapujába. A gól után is a CFR volt
a pozitív csapat, többször közelítette meg veszélyesen a hazai kaput,
Sušić és Sigurjónsson pedig jó lehe-

tőségeket hagytak ki. Aztán az első
félidő felénél mintha valaki hirtelenjében kifújta volna a lelkesedés
lángját. Egy buta védelmi hibát
Siabatcheu használt ki, két perccel
később pedig Bouhenna vesztett a
saját térfelén labdát, Ngamaleut
senki nem támadta meg, hát rá-

lőtte... Arlauskisnak még ideje sem
volt rámozdulni a hosszúba vágódó
labdára. Szünetig aztán a Young
Boys macska módjára játszott a
CFR egérszívű védelmével, aminek
logikus következménye volt Siabatcheu újabb gólja.
A szünetben cserélő kolozsvári-

Jegyzőkönyv

Labdarúgó Bajnokok Ligája 3. selejtező kör, 2. menet: Young Boys
Bern–Kolozsvári CFR 3-1 (3-1)
Berni Wankdorf stadion. Vezették: Cüneyt Çakır – Bahattin Duran,
Tarik Ongun. Tartalék: Alper Ulusoy (törökök).
Young Boys: Faivre – Hefti (82. Maceiras), Camara, Zesiger, Garcia,
Ngamaleu, Aebischer (67. Rieder), Martins (87. Sierro), Fassnacht, Elia
(82. Mambimbi), Siebatcheu (87. Kanga).
CFR: Arlauskis – Manea, Bouhenna, Cestor, Camora, Sušić, G. Fofana (46. Rodriguez), Sigurjónsson (46. Alibec), Deac, Păun, Omrani
(77. Costache).
Gól: Siebatcheu (23., 42.), Ngamaleu (25.), illetve Omrani (4.).
Sárga lap: Aebischer (26.), Hefti (66.), illetve Sigurjónsson (26.),
Păun (57.), Alibec (90+4.).
Piros lap: Păun (63.).

Kiesett az Újpest

A román csapatok után Magyarország is elveszítette minden
képviselőjét a Konferencialigában. Igaz, a CFR és a Ferencváros
is csoportkörösek lesznek valamelyik sorozatban, az egyenesen
ebbe a ligába iratkozók azonban még a play-offig sem jutottak el.
Az utoljára állva maradt Újpest, miután hazai pályán kikapott a
Baseltől, idegenben négyet kapott a svájciaktól, esélye sem volt
a továbbjutásra. Kiesett a Craiovát búcsúztató Laç, a Sepsit büntetőkkel verő Nagyszombat, a Puskás Akadémia ellen győző RFS
Riga is, továbbjutott viszont a FCSB-t kiejtő Kazah Sahter Karagandi. A Fehérvár FC-t verő jereváni Ararat már korábban búcsúzott.
Egyetlen lépésre vannak a csoportkörtől viszont olyan csapatok, mint a luxemburgi Fola Esch, a finn KuPS, az azeri Qarabağ,
vagy az ír Shamrock Rovers. Ellentétben az BL-lel vagy EL-lel,
itt még a győztesek sem lehetnek semmiben biztosak, a csoportkörbe jutáshoz meg kell nyerniük a play-offban rendezett párharcot. (bálint)

Eredményjelző

Labdarúgó-konferencialiga, 3. selejtező kör, első menet:
PAOK (görög)–Bohemians Dublin (ír) 2-0 (3-2), Fola Esch (luxemburgi)–Linfield (északír) 2-1 (4-2), Zsolna (szlovák)–
Tobol (kazah) 5-0 (6-0), FC København (dán)–Lokomotiv
Plovdiv (bolgár) 4-2 (5-3), Partizan Belgrád (szerb)–Szocsi
(orosz) 2-2 (3-3, büntetőkkel 4-2), Asztana (kazah)–KuPS
(finn) 3-4 (4-5), Velež Mostar (bosnyák)–Elfsborg (svéd) 1-4
(2-4), Dundalk (ír)–Vitesse Arnhem (holland) 1-2 (3-4), Anderlecht (belga)–Laç (albán) 2-1 (5-1), Domžale (szlovén)–Rosenborg (norvég) 1-2 (2-8), Qarabağ (azeri)–AEL Limassol
(ciprusi) 1-0 (2-1), Linzer ASK (osztrák)–Vojvodina Újvidék
(szerb) 6-1 (7-1), Eszék (horvát)–CSZKA Szófia (bolgár) 1-1
(3-5), Sivasspor (török)–Dinamo Batumi (grúz) 1-1 (3-2), Hibernians (máltai)–FC Riga (lett) 1-4 (2-4), HB Tórshavn (feröeri)–Makkabi Haifa (izraeli) 1-0 (3-7), Molde
(norvég)–Trabzonspor (török) 1-1 (4-4, büntetőkkel 3-4),
Larne (északír)–Paços Ferreira (portugál) 1-0 (1-4), Sahter Karagandi (kazah)–Kolosz Kovalivka (ukrán) 0-0 (0-0, büntetőkkel 3-1), Hapoel Beér-Séva (izraeli)–Śląsk Wroclaw (lengyel)
4-0 (5-2), Bodø/Glimt (norvég)–Prishtina (koszovói) 2-0
(3-2), Makkabi Tel-Aviv (izraeli)–Spartak Nagyszombat (szlovák) 1-0 (1-0), RFS Riga (lett)–Gent (belga) 0-1 (2-3), Feyenoord (holland)–Luzern (svájci) 3-0 (6-0), Plzeň (cseh)–The
New Saints (walesi) 3-1 (5-5, büntetőkkel 4-1), Rijeka (horvát)–Hibernian (skót) 4-1 (5-2), Hammarby (svéd)–Čukarički
(szerb) 5-1 (6-4), Rubin Kazany (orosz)–Raków (lengyel) 0-1
(0-1), Aberdeen (skót)–Breidablik (izlandi) 2-1 (5-3), FC Basel
(svájci)–Újpest 4-0 (6-1), Teuta (albán)–Shamrock Rovers (ír)
0-2 (0-3), Olimpija Ljubljana (szlovén)–Santa Clara (portugál)
0-1 (0-3).

aknak volt egy-két halvány kísérlete
a második félidő elején a meccs
szorosabbá tételére. Păun labdája
egy szabadrúgás után kevéssel
szállt fölé, ám ugyanő hat perc alatt
egészen gyerekesen kiállíttatta
magát, és emberhátrányban a CFR
sorsa megpecsételődött. A Young
Boys sem erőltette már annyira,
noha még voltak helyzetei.
A kolozsvári CFR a BL helyett
így az Európa-liga play-off körében

játszik majd, és nem a Sheriff Tiraspol ellen, amelyet mindenki biztos
vesztesnek látott a Crvena Zvezdával szemben, hanem éppen az egyBEK-győztes
belgrádi
kori
csapattal. A két együttes egymás
között a csoportköröket osztja el. A
győztes a valamivel erősebb és jobban fizető Európa-ligában játszhat,
a vesztesnek pedig marad az idén
útjára indított Európa-konferencialiga.

Eredményjelző

Labdarúgó Bajnokok Ligája, 3. selejtező kör, 2. menet (zárójelben
az összesített eredmény): Monaco (francia)–Sparta Prága (cseh)
3-1 (5-1), Glasgow Rangers (skót)–Malmö FF (svéd) 1-2 (2-4), Sahtyor Donyeck (ukrán)–Genk (belga) 2-1 (4-2), Midtjylland (dán)–
PSV Eindhoven (holland) 0-1 (0-4), Young Boys Bern
(svájci)–Kolozsvári CFR 3-1 (4-2), Sheriff Tiraspol (moldovai)–
Crvena Zvezda (szerb) 1-0 (2-1), Ludogorec (bolgár)–Olimpiakosz
Pireusz (görög) 2-2 (3-3, büntetőkkel 4-1), Benfica Lisszabon (portugál)–Szpartak Moszkva (orosz) 2-0 (4-0), Slavia Prága (cseh)–Ferencváros 1-0 (1-2), Legia Varsó (lengyel)–Dinamo Zágráb (horvát)
0-1 (1-2).

Udvarhely és Brassó között őrlődik
a marosvásárhelyi női labdarúgás

Bálint Zsombor

Két hét múlva, augusztus 29-én
kezdődik a női labdarúgó 1. liga. A
rajtnál a marosvásárhelyi Ladies is
felsorakozik, miközben a Városi
Sportklub, amely az előző idényben
a 2. ligában szerepelt, felszámolta a
női csapatot. A város támogatni
fogja a Ladiest, amely az élvonalban
fog játszani, és nincs értelme annak,
hogy egyszerre két csapat működjön
Marosvásárhelyen – mondta a döntés hátteréről Szászgáspár Barnabás,
a VSK ügyvezető igazgatója. Első
látásra logikus döntés, azonban
azonnal feltűnik, hogy projektben
nincs helye annak a Székes Károlynak, akinek az elmúlt tizenegynéhány évben elévülhetetlen érdemei
vannak a város női labdarúgásának
eredményeiben, és minden játékos,
aki innen indult, gyakorlatilag az ő
neveltje – beleértve a Ladiesben játszókat is.
Hogy a hátteret megértsük, lássunk egy kis történelmet. A Ladiest
Székes Károly és dr. Butiurca Sándor hozták létre, még abban az időben, amikor a FCM női csapata
évről évre az egyetlen riválisa volt
Kolozsvárnak a bajnoki címre, és
ezt 2010-ben el is hódította. A terv
az volt, hogy az akkor igen erős

első csapatba még nem beleférő,
helyileg nevelt fiatal játékosoknak
játéklehetőséget
biztosítsanak.
Utóbb, amikor az ASA névre átkeresztelt klub csődbe jutott (amihez
a női csapatnak semmi köze nem
volt, de elszenvedte a következményeket), a Ladies volt a menedéke
a játékosoknak, és a tavaszi idényben minden mérkőzését megnyerte.
A következő évben azonban a frissen alakult – még az előző városi
adminisztráció alatti – CSM hívta át
Székest, hogy újjáépítsék a bajnokcsapatot. A klub súlyos menedzselési hiányosságai miatt azonban
a női labdarúgócsapat fejlődése is
megrekedt. Eközben a magyarországi forrásokhoz jutó, 1. ligában
játszó Székelyudvarhelyi Vasas Femina vezetősége felismerte a marosvásárhelyi
játékosnevelő
potenciált, és gyakorlatilag „rátette
a kezét” a Ladiesre. Székest és Butiurcát adminisztratív manőverekkel eltávolították a csapattól, az
udvarhelyi elnök pedig nyilvánosan
is úgy fogalmazott: a Ladiest a második csapatuknak tekintik. Ez
abban is megmutatkozott, hogy a
keretet részben marosvásárhelyi,
részben a székelyudvarhelyi Vasas
Femina által átengedett játékosok
alkották. Ezzel a csapattal vívta ki

a feljutást, és fordult a marosvásárhelyi városházához támogatásért,
amit a VSK részéről meg is ígértek.
Az udvarhelyi szálak azonban továbbra is léteznek, a CSM ifjúsági
csapataiból több tehetséges játékost
megpróbáltak átcsábítani, ám nem
a Ladieshez, hanem a Vasas Feminához!
A bajnoki idény egyébként – minő
véletlen! – a Ladies és a Vasas Femina találkozójával kezdődik, Marosvásárhelyen. Az előző idényben a
Ladies Nyárádszeredában játszotta
hazai mérkőzéseit.
Miközben tehát továbbra sem
lehet tudni, hogy a Ladies valójában
Marosvásárhely vagy Székelyudvarhely érdekeit képviseli (marosvásárhelyi anyagi és logisztikai
támogatással is), a félreállított Székes Károly brassói csapatot indít –
Marosvásárhelyen. A brassói Luca
klub ugyanis – játékosnevelő képességeire alapozva – őt bízta meg,
hogy építsen ki egy ifjúsági csapatot, amely egy év múlva beiratkozhat a felnőtt 3. ligába. A csapat
Marosvásárhelyen működne, itt játszana, a Maros megyei egyesülethez csatlakozott – Luca Braşov
néven.
A marosvásárhelyi női labdarúgás
azért ennél többet érdemel.

Mérkőztek az Európa-liga selejtezőiben is

Megkezdődtek a labdarúgó-Európa-liga selejtezői is, vesztesek ugyanakkor szintén kapnak még egy esélyt, a
és mindjárt a 3. selejtezőkörrel, noha az 1. és 2. selejte- Konferencialiga play-offjában még elcsíphetik a harmazőkörben itt nem voltak mérkőzések. Mindezt azért, dik számú sorozat csoportkörét.
hogy szinkronban legyenek a másik két sorozattal. Idéntől ugyanis nincsenek az Európa-liga selejtezőjébe soEredményjelző
rolt csapatok. A legjobb együtthatóval rendelkező
Labdarúgó-Európa-liga
3. selejtezőkör, 1. menet:
szövetségek egyenesen a csoportkörbe nevezhettek csaNeftçi
Baku
(azeri)–HJK
Helsinki
(finn) 2-2, Kairat
patokat, míg a fennmaradó nyolc helyért a selejtezőkAlmati
(kazah)–Alaskert
(örmény)
0-0, Jablonec
ben, pontosabban a 3. selejtezőkörben és a play-offban
(cseh)–Celtic
Glasgow
(skót)
2-4,
Lincoln
Red Imps
olyan együttesek küzdhetnek, amelyek kiestek a Bajno(gibraltári)–Slovan
Pozsony
(szlovák)
1-3,
Omonoia
kok Ligája előző selejtezőköreiből. Az alábbi eredményNicosia
(ciprusi)–Flora
Tallinn
(észt)
1-0,
Galatasalistán tehát mind olyan klubok vannak, amelyek a
BL-ben kezdtek, most pedig a biztos csoportkörért küz- ray (török)–St. Johnstone (skót) 1-1, Mura (szlovén)–
denek, a győztesek ugyanis vagy az Európa-ligában, Žalgiris Vilnius (litván) 0-0, Rapid Bécs
vagy a Konferencialigában biztos szerepelni fognak. A (osztrák)–Anorthoszisz (ciprusi) 3-0.
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Megszűnik
a felnőtt női röplabdacsapat

Bálint Zsombor

Több mint húsz év folyamatos működés után, amelynek során többször szerepelt az európai kupákban is, megszűnik a
marosvásárhelyi felnőtt női röplabdacsapat. Az egyetemi sportklub, a CSU égisze
alatt működő együttes az előző idényben
az élvonalban játszott, és az utolsó pillanatban kerülte el a kiesést. Ennek ellenére
a bajnokság után szinte azonnal bejelentették, hogy nem iratkoznak be a következő idény A1 osztályos bajnokságába.
Mindezt anyagi megfontolásból tették, hiszen a tavalyi idény második felében már
nem volt pénz a légiós játékosok kifizetésére, és perspektíva sem arra, hogy versenyképes csapatot állíthassanak össze az
új idényre.
A közelmúltig azonban úgy volt, hogy
a klub az A2 osztályban indít fiatal csapatot, a Városi Sportklubbal együttműködve. Az egyetemi klub a tavaly a
férfi-kosárlabdacsapatot is működtette,
miután az előző városi adminisztráció
alatt a VSK nem tudta ezt felvállalni.
Ezért az volt terv, hogy miután az egyetemi klub az előző bajnokság második felében mindkét csapat számára anyagi
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háttér nélkül maradt, a megújult VSK-vel
együtt a férfikosárlabda és a női röplabda
is a másodosztályban próbál olyan alapot
teremteni, amelyre egy jövőbeni élvonalbeli csapatot építhetnek.
A terv elkészült, az egyeztetések hetekig folytak, mígnem a napokban Leonard
Azamfirei, az egyetemi klubot működtető
MOGYTTE rektora rövid úton visszamondta a megállapodást. Úgy tűnik, az
előző idény olyan anyagi űrt hagyott
maga után, hogy az egyetemi klub még
egy A2 osztályú csapatot sem képes öszszefércelni. Ezzel persze a férfi-kosárlabdacsapat is magára maradt, ám utóbbi
működtetéséhez sikerült annyi magánforrást felkutatni, hogy a csapat az 1. ligában
(amely a másodosztálynak felel meg) az
idén versenyképes csapatot tudjon felállítani.
Hogy mi lesz a női röplabával, nem
lehet tudni. Az egyetemi klub keretében
létezik egy ifjúsági kiválósági központ,
amely szervesen kapcsolódott a felnőttcsapathoz. Egyelőre nem világos,
hogy ez a központ az ificsapatokkal a
folytatásban működik-e majd, illetve
képezhetik-e ezek egy leendő felnőttcsapat alapját...

Paralimpia 2020

Várhatóan marad a nézők kitiltása

A nyári olimpiához hasonlóan várhatóan a tokiói paralimpia versenyeire sem engednek be
nézőket.
A Kyodo News japán hírügynökség értesülése szerint az augusztus 24. és szeptember 5.
között esedékes eseményen nem lesznek helyszíni szurkolók, bár az ügyben hivatalos döntés
még nincs.
A tokiói nyári olimpiáról előbb, még tavasszal, a külföldi látogatókat tiltották ki, majd
a zártkapus intézkedések hatályát kiterjesztették
a japánokra is, akik – ritka kivételtől eltekintve
– nem tekinthették meg a helyszínen a viadalo-

Tudjuk jól, hogy már önmagában a
kvalifikáció is rendkívüli teljesítmény. Ezzel beírtátok magatokat a
magyar sport történelemkönyvébe”
– fogalmazott az államtitkár, majd
kiemelte: a cél mindig ugyanaz,
mindenki próbálja felülmúlni önmagát.
„Mindenki a legjobbját szeretné
nyújtani, nektek a kitartó munkátok
eredményeként erre lehetőségetek
lesz. Számtalan alkalommal már
büszkék lehettünk a magyar paralimpikonokra, de biztosak vagyunk
benne, hogy ti is méltóképpen képviselitek majd hazátokat, a magyar
paralimpiai csapatot” – folytatta.
Szabó Tünde hangsúlyozta: a paralimpiára kijutott sportolók már bi-

kat az augusztus végéig meghosszabbított
egészségügyi veszélyhelyzetben, amelyet a
nem szűnő koronavírus-járvány miatt hirdettek
ki a házigazdák.
Az olimpiai kérdésekben járatos insidethegames.biz portál azt írta, hogy a Nemzetközi
Paralimpiai Bizottság (IPC) még nem hozott
döntést a paralimpiai versenyek látogathatóságát illetően. Az IPC szóvivője szerint a végső
határozat valószínűleg a napokban születik
meg. A paralimpia programján 22 sportág eseményei szerepelnek, és várhatóan mintegy 4400
parasportoló indul. (MTI)

Hét sportoló indul
Romániából
Hét sportoló képviseli Romániát az augusztus 24-én kezdődő és szeptember 5-éig tartó

tokiói paralimpián, ahol három érem megszerzése a cél – nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek az Országos Paralimpiai Bizottság alelnöke, Ciprian Anton.
Romániának asztaliteniszben (Bobi Simion), dzsúdóban (Alex Bologa), atlétikában
(Octavian Tucaliuc és Tabita Vulturar), íjászatban (Eugen Pătru) és kerékpározásban
(Novák Eduárd és Eduard Moescu) lesz képviselője a paralimpián.
Anton reményét fejezte ki, hogy legalább hárman közülük dobogóra állhatnak a japán
fővárosban, az alelnök szerint Alex Bologának, Novák Eduárdnak, illetve az atlétáknak
reális esélyük van erre.
„Nagyon nehéz az éremszerzési célokról beszélni, mert nem szeretnénk, ha nyomás
alatt lennének a versenyzők” – nyomatékosította.
A Japánba utazó román delegáció 15 tagot számlál, a sportolók mellett edzőik és az
őket felkészítő csapat más tagjai alkotják a küldöttséget. Kísérők vagy orvosi csapat nem
utazhat ki a versenyzőkkel a szabályok szerint.
Romániának eddig négy érmet sikerült szereznie a paralimpiákon, ezek közül hármat
Novák Eduárd jelenlegi ifjúsági és sportminiszter révén, aki 2012-ben egy arany- és egy
ezüstéremmel tért haza Londonból, négy évvel korábban pedig ezüstérmet nyert Pekingben. (Agerpres)

Letették az esküt a magyar csapat tagjai

Letették az esküt szerdán az augusztus 24-én kezdődő és szeptember 5-ig tartó tokiói paralimpián
versenyző magyar csapat tagjai.
A budapesti Eiffel Műhelyházban tartott ünnepségen a hivatalos
program felvezetéseként a Puskás,
a musical egy jelenetét tekinthették
meg a jelenlévők, majd Szabó
Tünde sportért felelős államtitkár
köszöntötte a sportolókat. Először
azzal fordult hozzájuk, hogy a fogadalomtétel mindig fontos és különleges alkalom, talán az első
olyan pillanat, amikor igazán át
lehet érezni, hogy kezdődik a paralimpia.
„Tisztelet és köszönet jár azért a
sok munkáért, amit elvégeztetek.
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zonyították, hogy sok munkával
mindent el lehet érni.
„Példaképek vagytok, reményt
és hitet adtok minden fiatalnak és
az idősebb korosztály számára is” –
szögezte le, egyúttal Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások miniszterének üzenetét is tolmácsolva azt
a kívánságot fogalmazta meg, hogy
a versenyzőknek minden álmuk valóra váljon Tokióban.
Ezt követően meglepetés következett a paralimpikonok számára
is, mindegyiküket egy-egy vendég
méltatta és szólította színpadra. Az
eskütételnél a sportolók részéről
Kiss Péter Pál kajakos, a trénerek
képviseletében Szalma László, az
atléta Ekler Luca edzője, a ver-

senybírók nevében pedig Tamás
Henriette, a vívószövetség főtitkára mondta az eskü szövegét. A
versenyzők, edzők és kísérők ígéretet tettek arra, hogy sportszerűen
küzdenek, tisztességgel képviselik
a paralimpiai közösséget, segítik
csapattársaikat és példamutatóan
képviselik hazájukat, Magyarországot.
Miklósa Erika Kossuth- és Liszt
Ferenc-díjas operaénekes a Budapesti Filharmonikus Társaság kvintettjének kíséretében énekelte el a
Himnuszt, majd Bedekovics Péter
református lelkész, a Magyar Cserkészszövetség elnöke áldotta meg a
magyar csapatot.
Szabó László, Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke felidézte,
hogy öt éve azt mondta: szeretné,
ha a magyar parasportolókra úgy tekintenénk, mint olyanokra, akik

minden magyar jobbik énjét testesítik meg, és ezt azóta is így gondolja.
„A fogyatékos sportolók azok,
akik megmutatják, milyenek a magyarok: erősek, elkötelezettek, bátrak” – hangsúlyozta.
A paralimpikonokra utalva úgy
fogalmazott, hogy tehetséges, ambiciózus embereket lát a színpadon,
akik azt képviselik, hogy nem a
külső adottságokon múlik, sikeres
lesz-e valaki vagy sem.
„Hamarosan elutazik a csapat,
hogy büszkeséget szerezzen az országnak. Ez a legszebb magyar
sportcsapat” – tette hozzá.
A fogyatékkal élő sportolók seregszemléjén 37+1 fős magyar
sportolói delegáció vesz részt Magyarországról.
A tokiói magyar paralimpiai csapat:
asztalitenisz (6): Szvitacs Alexa,
Arlóy Zsófia, Csonka András, Zborai Gyula, Major Endre, Pálos Péter
atlétika (4): Ekler Luca, Biacsi
Ilona, Biacsi Bernadett, Szöllősi
István
erőemelés (1): Sedric Roussel
Watchou
íjászat (1): Gáspár Tamás
kajak-kenu (6): Pulai Erika,
Varga Katalin, Kiss Péter Pál, Rozbora András, Kiss Erik, Juhász
Tamás
kerekes székes vívás (7): Krajnyák Zsuzsanna, Hajmási Éva,
Veres Amarilla, Mező Boglárka,
Dani Gyöngyi, Osváth Richárd,
Tarjányi István
kerékpár (2): Wermeser Zsombor, Ocelka Róbert (guide: Nagy
Gergely)
sportlövészet (2): Dávid Krisztina, Gurisatti Gyula
triatlon (1): Lévay Petra
úszás (7): Adámi Zsanett, Illés
Fanni, Konkoly Zsófia, Pap Bianka,
Száraz Evelin, Iván Bence, Payer
Kata.
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Négycsapatos harc jöhet a bajnoki címért a Premier League-ben

Az esélyek alapján a legutóbbi kiírás első
négy helyezettje csatázik majd egymással a
pénteken rajtolt angol labdarúgó Premier
League 2021/22-es szezonjának bajnoki címéért.
A szakemberek szerint az első számú favorit a címvédő Manchester City, mely tovább erősítette már eddig is bombaerős
keretét. Josep Guardiola együtteséhez egy
hete csatlakozott az angol válogatott egyik
erőssége, Jack Grealish, akiért szigetországi
átigazolási rekordot jelentő 100 millió fontot
fizetett a klub az Aston Villának.
A manchesteri együttesnél az utóbbi időben sérülések miatt már sokat hiányzó Sergio
Agüero az egyetlen komoly távozó, így egyedül a középcsatár posztján lehetnek kérdőjelek a csapattal kapcsolatban. Ám
elképzelhető, hogy az átigazolási szezon augusztus 31-i zárásáig a helyzet változni fog,
a City ugyanis a hírek szerint Harry Kane
szerződtetésén fáradozik. A Tottenham Hotspurrel azonban nem lesz egyszerű megállapodásra jutni, az pedig biztosnak látszik,
hogy siker esetén a Manchester Citynek lényegesen komolyabb összeget kell majd fizetni Kane-ért, mint amit Grealishért
kiadott.

A legutóbb második Manchester Unitednál
egyértelműen az a cél, hogy a gárda harcban
legyen a végső győzelemért, s ennek érdekében a klubvezetés nem sajnálta a pénzt az
erősítésekre. A nyáron az együttes megszerezte a Borussia Dortmundtól az angol csatártehetséget, Jadon Sanchót, a védelembe
pedig a Real Madridtól Raphaël Varane-t, aki
kiváló párost alkothat majd Harry Maguirerel a hátvédsor közepén.
A két manchesteri gárda legnagyobb riválisa a Chelsea lehet, mely az utóbbi hónapokban sikert sikerre halmozott. A január óta
hivatalban lévő Thomas Tuchel, valamint a
Lőw Zsoltot is felvonultató stáb vezetésével a londoniak bajnoki bronzérmet nyertek, a nemzetközi porondon pedig mindent
vittek, mivel a Bajnokok Ligájában, majd
szerdán az európai Szuperkupában is diadalmaskodtak. A Chelsea kerete roppant
erős, s a nyáron nem távozott fontos futballista a klubtól. Egyedül a csatársorban voltak
hiányosságok, de az olasz bajnok Internazionalétól érkező Romelu Lukaku ezeket segíthet orvosolni.
A negyedik nagy csapat, a Liverpool –
mely 2019-ben BL-t, 2020-ban pedig bajnokságot nyert – gyenge szezont zárt májusban,

Új edzők az élcsapatoknál
a Bundesligában

Az elmúlt idény első öt helyezettje új
edzővel vágott neki a német labdarúgó
Bundesliga pénteken rajtolt 2021/22-es
szezonjának.
Az 59. szezon favoritja ezúttal is a 32.
– és sorozatban tizedik – aranyára hajtó
Bayern München, melynek kispadján a
német válogatotthoz távozott Hansi Flick
helyett a Lipcséből átcsábított Julian Nagelsmann ül majd. Tizenkét év után hiányozni fog a bajoroktól a Real Madridba
igazolt David Alaba, mint ahogy Douglas
Costa, Javi Martinez és Jerome Boateng
is. Az „érkezési oldalon” csak a francia
Dayot Upamecano szerepel, akit 42 millió

euróért szerződtettek – ugyancsak Lipcséből.
A papírforma alapján ismét az élbolyban végez majd a legutóbb (13 pontos lemaradással) ezüstérmes RB Leipzig,
Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai
Dominik csapatának az edzéseit Nagelsmann helyett már a Salzburgból érkezett
Jesse Marsch irányítja. Az amerikai
szakember – akárcsak a németek legendája, Lothar Matthäus – úgy vélekedett,
hogy a lipcsei gárda rendelkezik a legerősebb kerettel a mezőnyben, és akár
két Bundesliga-csapatot is ki tudna állítani. (MTI)

Európai Szuperkupa

A Chelsea tizenegyesekkel legyőzte
a Villarrealt

A Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoztató Chelsea 1-1-es döntetlen után tizenegyespárbajban 6-5-re legyőzte a
Villarreal csapatát a labdarúgó európai
Szuperkupa-mérkőzésen, szerdán Belfastban.
A Bajnokok Ligája-címvédő angol csapatnál a 22 éves védő Trevoh Chalobah,
míg az Európa-liga-győztes spanyoloknál
a 24 éves szenegáli csatár, Boulaye Dia
ezen a találkozón mutatkozott be együttesében.
A Chelsea kezdett aktívabban, és az
első félidő első felében hatalmas labdabirtoklási fölényben játszott, ami a 27. percben érett góllá: Havertz bal oldali lapos
beadására középen Zijecs egyedül érkezett. A gólszerzőt az első játékrész hajrájában sérülés miatt le kellett cserélni,
Gerard Moreno hatalmas erejű lövése
pedig a ráadásban a keresztlécet találta telibe.
A fordulás után hat perccel újabb kapufát lőtt a Villarreal, amely átvette a találkozó irányítását, és veszélyesebben
játszott ellenfelénél. Tomas Tuchel, a

Chelsea vezetőedzője a félidő derekán hármat cserélt, egy szép összejáték után – Dia
sarokkal készítette le a labdát a tizenhatoson belül – Gerard Moreno révén ennek ellenére egalizált a Villarreal. A kapott gól
után ismét magasabb sebességi fokozatra
kapcsoltak a londoniak, de a rendes játékidőben újabb találat nem esett.
A hosszabbításban mindkét csapat a biztonságra törekedett, igazán nagy gólhelyzet nem volt, így tizenegyespárbaj döntött,
amelyre Tuchel levitte a meccset végigvédő Mendyt, és behozta Kepa Arrizabalagát. A 26 éves spanyol hálóőr – akit az
előző szezonban szorított ki a kezdőből
Mendy – Mandi, majd a hetedik párbajban
Raúl Albiol kísérletét is hárította, és mivel
csapattársai közül csak Havertz hibázott,
1998 után másodszor lett a Chelsea-é a
Szuperkupa.
A Villarreal története során először
veszített tizenegyespárbajt az európai
kupaporondon, eddig háromból három
volt a mérlege, legutóbb épp az ELdöntőben győzte le így a Manchester
Unitedot.

s nagy kérdés, hogy tud-e javítani az új kiírásban. Jürgen Kloppékat az előző idényben
szinte példátlan sérüléshullám sújtotta, s
most éppen az lehet az erőssége a csapatnak,
hogy a korábbi hiányzók visszatérhetnek,
így a holland védő Virgil van Dijk is, aki
már edzésbe állt, de várhatóan még egy hónapra szüksége lesz, hogy visszanyerje súlyos térdsérülése előtti formáját. A
liverpooliak majdnem minden fontos futballistájukat megtartották, ugyanakkor a középpályáról hiányozhat majd a holland
Georginio Wijnaldum, aki a Paris Saint-Germainhez igazolt.
A Chelsea bejelentette
Lukaku visszatérését
A világbajnoki bronzérmes belga Romelu
Lukaku távozott az olasz labdarúgó-bajnokságban címvédő Internazionale csapatától, és
visszatért a Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoztató, Bajnokok Ligája-címvédő Chelsea-hez.
A szerda este óta az európai Szuperkupában is címvédő londoni klub honlapjának
csütörtöki híradása szerint a csatár szerződése öt évre szól.
„Boldog vagyok, hogy visszatérhettem
ehhez a csodálatos klubhoz. Hosszú volt az

út, hiszen úgy jöttem ide gyerekkoromban,
hogy még sokat kellett tanulnom, most pedig
sok tapasztalattal, érettebben tértem vissza.
Gyerekként a Chelsea-nek szurkoltam, és
most csodálatos érzés visszatérni, és megpróbálni hozzásegíteni a csapatot újabb bajnoki
címek megnyeréséhez” – nyilatkozta a 28
éves Lukaku.
A gólerős futballistáért sajtóhírek szerint
115 millió eurót kapott a milánói klub.
Lukaku az Anderlechttől igazolt az angol
élvonalba 2011-ben, és 2014-ig volt a Chelsea futballistája, ahol nem tudott gyökeret
verni, csupán 15 meccsen lépett pályára.
Kétszer is kölcsönadták, előbb a West
Bromwich Albionnak, majd az Evertonnak,
utóbbi 2014-ben megvásárolta, és ottani
három éve alatt 110 meccsen 53-szor volt
eredményes. Lukaku 2017 és 2019 között a
Manchester Unitedet erősítette (66 mérkőzésen 28 gól), ahonnan tavalyelőtt szerződött az Interhez, amelynek színeiben
kiválóan teljesített: 95 találkozón 64 alkalommal volt eredményes.
Utóbbihoz hasonló a mutatója belga válogatottként: a nemzeti együttesben 2010
óta játszik, és eddigi 98 meccsén 64-szer talált be az ellenfelek kapujába. (MTI)

Tizenhét év után Lionel Messi nélkül kezdődött pénteken a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2021/22-es idénye, amelyben
a Barcelona argentin klasszisa mellett Sergio
Ramos és Zinédine Zidane sem jut már szerephez.
Messi barcelonai folytatását pénzügyi nehézségek és szabályok lehetetlenítették el – a
Paris Saint-Germainhez igazolt –, a katalán
klubnak ezért új vezért kell találnia, Ronald
Koeman vezetőedzőnek pedig ki kell gondolnia, hogy a csapat az elmúlt évekhez hasonló
sikeres szerepét milyen játékrendszerrel képes
folytatni.
A keret így is erős, kérdés azonban, hogy a
klubikon elvesztését hogyan képesek kezelni
a katalánok. Gerard Pique csapatkapitány
ezzel kapcsolatban kiemelte: mielőbb meg
kell érteniük és fel kell dolgozniuk a futballtörténelem legjobb játékosának a távozását,
aki rengeteg góllal járult hozzá a sikerekhez.
„Csapatként nem lesz olyan tehetség bennünk, mint volt, így más területekre kell koncentrálunk. Más játékosoknak kell szintet
lépniük, és felvállalniuk akár új szerepeket is,
a csapatnak pedig alkalmazkodnia kell a megváltozott körülményekhez. Mi változatlanul
az FC Barcelonát képviseljük, amelynek trófeákért kell küzdenie” – mondta.
Az előző szezon bronzérmesének csatársorába a nyáron érkezett Memphis Depay és
Sergio Agüero – utóbbi sérülés miatt csak október végén száll be –, akik képességeik alapján részben betölthetik az űrt. Antoine
Griezmann már az előző kiírásban is sokkal
markánsabb szerepet játszott, mint korábban,
míg a még mindig csak 18 éves Ansu Fatinak
sérülése után jöhet végre az igazi kiugrás,
mert a belépője 2019 őszén több mint meggyőzőre sikerült. A spanyol válogatottal a
nyári Európa-bajnokságon elődöntős, a tokiói
olimpián pedig döntős, ugyancsak 18 éves
Pedri Gonzálezre továbbra is kulcsszerep vár
a középpályán.
A legutóbbi spanyol bajnokságban, amelyben Messi még nem játszott, Diego Simeone,
Zidane és Luis Enrique is pályán volt, és a
Real Madrid, valamint az Atlético Madrid támadójátékának meghatározói közé sorolt Vinicius Junior és Joao Felix csupán negyedik
életévében járt. Zidane a bajnoki ezüstérmes
Real Madrid kispadjától köszönt el az előző

szezon végén, és elhagyta a klubot Sergio
Ramos is, aki már Messi előtt egy évvel feltűnt a La Ligában 2005 nyarán. Érdekesség,
hogy a számtalan egymás elleni nagy csatát
megélt páros egy klubban, a PSG-ben folytatja.
Ramos mellett távozott a Real védelmének
másik oszlopos tagja, Raphaël Varane is – aki
a Manchester Unitedhez került –, a védelembe
érkezett ugyanakkor a Bayern Münchentől az
osztrák David Alaba. A visszatérő mester,
Carlo Ancelotti viszont még mindig azoknak
adhat kulcsszerepet, akik már évek óta meghatározzák a Real Madrid játékát. Az összeszokottság tehát adott, nem kell újat
kitalálniuk, mint Barcelonában, de mivel
Karim Benzema, Eden Hazard, Toni Kroos,
Marcelo, Luka Modric, Thibaut Courtois, valamint a londoni kölcsönadásból a Tottenhamtől visszatérő Gareth Bale sem lett fiatalabb,
és miután egyelőre nincs „galaktikus” érkező,
a hiányzó lendületet rutinból kell pótolniuk.
A riválisok helyzetéből az Atlético Madrid
profitálhat a legtöbbet, amely számára jó
esély mutatkozhat a címvédésre: ha az edző
Diego Simeonéban továbbra is lobog a játékosaira átragadó tűz, és Luis Suárez előző,
első Atlético-idényéhez hasonlóan szállítja a
gólokat, akkor egyenrangú partnerei lesznek
a két „nagynak”. Az előző idényben a jó rajtot hullámvölgy követte, de sikerült kilábalniuk belőle, ami részben annak volt
köszönhető, hogy Barcelona és Real Madrid
is hibázott. Amennyiben pedig a már 34
éves, előző kiírásban 21 gólos Suárez fáradni
látszik, Joao Felixben ott a potenciál, hogy a
helyére lépjen.
Julen Lopetegui irányításával a Sevilla már
az előző idényben is végig versenyképes volt
az éremesélyes riválisokkal, és kevés választotta el attól, hogy dobogóra kerüljön. Egy
évvel tapasztaltabban még jobb csapatnak
számítanak, a sevillai keret kiváló, amely a rutinos csatár, Erik Lamela érkezésével tovább
erősödött.
A pandémia miatt az előző szezont zárt
kapuk mögött kezdték a csapatok, és a hajrában csak ott engedtek korlátozott számú nézőt
a lelátókra, ahol a járványügyi mutatók erre
lehetőséget adtak. A spanyol kormány most
hozzájárult, hogy a stadionok kapacitásának a
40 százalékát használják ki. (MTI)

Legendák nélkül indul
az idény a La Ligában
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Forgalomelterelés Vámosgálfalván

Figyelembe véve a „151B és 142 jelzésű megyei
utak korszerűsítése, Nyárádtő (15-ös országút) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (14A jelzésű országút) –
Maros megye” elnevezésű projekt keretében végzett
rehabilitációs munkákat, tájékoztatjuk Önöket, hogy
2021. augusztus 16-tól Vámosgálfalván, a 142-es országúton áthaladó forgalmat ideiglenesen elterelik a

Vuelta a Espana

Kis-Küküllőn átívelő híd felújítási munkálatai miatt.
A forgalomelterelés 75 napig tart. A megfelelően
kitáblázott terelőút magába foglalja a Kis-Küküllőn
való átkelést is egy ideiglenesen épített hídon keresztül.
Megértésüket köszönjük!
A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Bernal és Roglic is triplázhat

A szombaton rajtolt 76. Vuelta a Espana legnagyobb esélyesei közül Primoz Roglic és Egan Bernal
is triplázhat: előbbi sorozatban harmadszor diadalmaskodhat a spanyol országúti kerékpáros viadalon,
míg utóbbi teljessé teheti sikerlistáját azzal, hogy a
Tour de France és a Giro d’Italia után a harmadik
nagy körversenyt is megnyeri.
Az elmúlt két kiírásban győztes szlovén versenyző
számára kedvező, hogy az első és az utolsó etap is
egyéni időfutam, igaz, előbbi 7,1 kilométeres hossza
miatt még aligha befolyásolja majd jelentősen az öszszetettet. Az utolsó szakasz viszont kulcsfontosságú
lehet a végső győzelem szempontjából, miután 33,8
kilométeres távján lényeges különbségek alakulhatnak ki. A 2014-es rövid időfutamtól eltekintve legutóbb 2002-ben volt hosszú egyenkénti indítású a 21.
etap.
Roglic ebben a versenyszámban magabiztosan szerezte meg az aranyérmet a tokiói olimpián, a JumboVisma kapitánya ráadásul kétszeresen is motivált
lehet, miután a Tourról idő előtt kellett kiszállnia: a
harmadik szakaszon bukott, az elszenvedett sérülések
miatt pedig a kilencedik etap előtt feladta a versenyt.
Eddig mindössze hárman nyerték meg legalább háromszor a Vueltát: a spanyol Roberto Heras négyszer,
míg a svájci Tony Rominger és a spanyol Alberto
Contador három-három alkalommal győzött. Közülük
Herasnak (2003-2005) és Romingernek (1992-1994)
sikerült egymást követő években élen zárnia a spanyol körversenyt, hozzájuk csatlakozhatna most a 31
éves Roglic.
Történelmi triplázásra készül az idén a Girón diadalmaskodó Egan Bernal: a 2019-es Tour-győztes kolumbiai a nyolcadik lehet az országúti kerékpársport
történetében, aki mindhárom Grand Tourt megnyeri,
és negyedikként érhetné el egy éven belül a Giro–Vuelta duplát a belga Eddy Merckx (1973), az olasz
Giovanni Battaglin (1981) és Contador (2008) után.

Teheti ezt úgy a 24 esztendős Bernal, hogy az olasz
körversenyt újoncként zárta az élen, és a Vueltán is
először áll rajthoz. Csapata, az Ineos Grenadiers számára kudarcot jelentően zárult a Tour, hiszen Richard
Carapaz „csak” harmadik lett. A sikeréhes brit istálló
Spanyolországban is erős sort küldött csatába: ott van
a mezőnyversenyben a friss olimpiai bajnok ecuadori
bringás, az idén katalán körversenyt nyerő brit Adam
Yates, illetve a Grand Tour-debütáns brit Thomas Pidcock, aki hegyikerékpárban lett ötkarikás aranyérmes
a japán fővárosban.
A 3417 kilométer össztávú viadal kifejezetten kedvez a hegyimenőknek, mert öt szakasz, köztük rögtön
a harmadik emelkedőn zárul, így az összetetten esélyesek már az első héten felvehetik az elsőnek járó
piros trikót.
A fogadóirodáknál Roglic a legnagyobb esélyes, az
egyik oldal kétszeres pénzt fizet a végső sikere esetén,
míg Bernal győzelme ötszörös, Carapazé kilencszeres
összeget jelentene, Adam Yates diadalára pedig 13szoros az odds.
Ez az első háromhetese tavaly augusztusi súlyos
bukása után Fabio Jakobsennek: a 25. születésnapját
a verseny alatt, augusztus 31-én ünneplő holland
sprinter két éve két szakaszt nyert a Vueltán.
Vélhetően utolsó nagy körversenyének vágott neki
a 41 éves Alejandro Valverde. A 30. háromhetesére
készülő spanyol klasszis 2002 óta profi kerékpáros,
2009-ben megnyerte a Vueltát, 2018-ban pedig világbajnok lett.
Biztosan utolsó viadalát teljesíti viszont a 2015-ös
győztes Fabio Aru: a 31 éves olasz kerékpáros csütörtökön jelentette be, hogy a spanyol körverseny után
befejezi pályafutását.
A Vuelta a Espana szeptember 5-én Santiago de
Compostelában, a híres Szent Jakab-zarándokút (ismert nevén El Camino) záróállomásán ér véget.
(MTI)

Helikopterrel ment fagylaltot venni egy pilóta
Kanadában, vádat emeltek ellene

Illegális leszállás miatt emelt vádat a kanadai rendőrség egy helikopterpilóta ellen, aki
fagylalttorta-vásárlás céljából landolt egy
kanadai kisváros központjában.

A Saskatchewan tartománybeli Tisdale lakóit meglepte, amikor július 31-én egy élénkpiros helikopter
ereszkedett le a város egyetlen Dairy Queenje – fagylaltot és gyorsételt kínáló amerikai étteremlánc – melletti parkolóba, hatalmas por- és szemétfelhőt kavarva
maga körül – olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.
Sokan eleinte azt hitték, hogy a tartomány légimentőinek színét viselő helikopter valamilyen vészhelyzet
miatt érkezett a helyszínre.
Amikor azonban a város polgármestere meglátta,
hogy a jármű utasa egy fagylalttortával a kezében
hagyja el az éttermet, rájött, hogy a helikopter egé-

szen más küldetésen van. „Úgy voltam vele, hogy valaki biztosan nagyon éhes. Ugyanakkor arra gondoltam, hogy ez valószínűleg nem helyes” – idézte fel a
történteket Al Jellicoe a CBC Newsnak.
A helyi rendőrség osztotta a polgármester véleményét.
A hatóság szerdai közlése szerint a nyomozók megállapították, hogy a Dairy Queenbe tett kiruccanás
„nem volt vészhelyzet”, és vádat emeltek a 34 éves
pilóta ellen, akinek személyazonosságát nem hozták
nyilvánosságra.
A Leroyból való férfi rendelkezik helikoptervezetési engedéllyel, azonban illegális helyen parkolt le a
járművel.
A vád ellene veszélyes művelet végrehajtása légijárművel, ami miatt szeptember 7-én kell megjelennie
a bíróságon Melfortban. (MTI)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MAGÁNCÉG minimum 3 év régiséggel rendelkező MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz 8 órás
munkaprogrammal. Kézzel írt, fényképes önéletrajzokat a jeremias@optica-optofarm.ro e-mail-címre várunk. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)

A TIMKO alkalmaz MUNKATÁRSAT A PÉKSÉGBE. Tapasztalat nem szükséges, szívesen betanítunk.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0756-128-307. (65856-I)

ALKALMAZUNK három FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft.
– napi 8 órai munkaprogrammal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén vagy a 0773316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (sz.-I)

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. (65818-I)
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versenyvizsgát szervez egy ideiglenesen megüresedett szerződéses
állásra:
II. besorolású SZAKKÉPZETLEN MUNKÁS a községgazdálkodási részlegre.
A vizsga időpontja: 2021. szeptember 7-én 10 óra (szóbeli) és
szeptember 10-én 10 óra (interjú) a Gernyeszegi Polgármesteri Hivatal székhelyén.
A dossziékat augusztus 30-án 13 óráig kell benyújtani a hivatalban. A versenyvizsga megszervezésére, a beiratkozási iratokra és a
könyvészetre vonatkozó információk ki vannak függesztve az intézmény székhelyén és megtekinthetők a www.primariagornesti.ro honlapon. Bővebb felvilágosítás a 0265/342-112-es telefonszámon. (sz.-I)
Fájó szívvel emlékezünk és emlékeztetünk a szomorú napra, augusztus 16-ára,
id. VAJDA GYÖRGY
halálának 6. évfordulóján.
Köszönjük a sorsnak, hogy a miénk
volt, mert aki szerettei szívében él,
nem halt meg, mindig velünk van.
„Úgy voltál jó,
ahogy voltál,
csak még lennél,
csak még volnál.”
„Veled járok, éppen csak hogy nem vagy ott.”
Emlékező felesége. (12777-I)

Fájó szívvel emlékezünk a szentháromsági születésű
SZÁSZ JÓZSEFRE
halálának 6. évfordulóján.
Emlékét őrzi az egész családja.
Nyugodjon békében! (12776-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE
ÉPÍTŐIPARI vállalkozás vállal: tetőfelújítást, teljes tető kivitelezését, bármilyen ácsmunkát, tetőjavítást,
teraszkészítést, bádogosmunkát,
belső munkálatokat: festést, glettolást, anyagok beszerzését. Amit ajánlunk: kedvezményes árak, többéves
szakmai tapasztalat, minőség, megbízhatóság, gyors, precíz munkavégzés. Tel. 0747-318-469. (12728-I)
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(12780-I)
VÁLLALUNK
tetőkészítést
fémcserépből és cserépből, bármilyen
ácsmunkát, csatornák, lefolyók javítását,
készítését, bármilyen tetőjavítást és
tetőfestést, tetőszigetelést, faházak és
manzárd készítését fából, vakolást.
Saját anyaggal vagy a kliens anyagával
is dolgozunk. Tel. 0757-728-705.
(12757)

MEGEMLÉKEZÉS
Az élet elmúlik, de az emlékek
élnek, amíg élünk, őrizzük őket.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad, velünk lesz szép emléke,
az idő bárhogyan halad. Nem
múlnak ők el, kik szívünkben
élnek.
Fájó szívvel emlékezünk szeretett édesapánkra, TÓTH IMRÉRE
augusztus 16-án, halálának 15.
évfordulóján. Emlékét őrzi két
lánya, két veje, négy unokája:
Imre, Andrea, Jenő, Mihály és két
dédunokája, Dávid és Fruzsina.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Nyugodjon békében!
(12765-I)

Kegyelettel emlékezünk augusztus 16-án a kibédi születésű
PÉTERFI EMMÁRA (született
Dósa) halálának 13. évfordulóján. Testvére, Irénke és családja.
(12752-I)

12 NÉPÚJSÁG

___________________________________________ REKLÁM – KÖZLEMÉNY_______________________________________ 2021. augusztus 16., hétfő

Hirdetőink figyelmébe!

Felhívjuk hirdetőink
figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben,
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

