
Bár előzetesen tizenöt-húsz termelő jelezte részvételi szán-
dékát, végül szombat délelőtt mindössze hárman kínálták
zöldségeiket a marosvásárhelyi ócskapiac helyén első alka-
lommal tartott zöldségpiacon. 

Vásárló is kevés volt, akadtak, akik megpakolt szatyorral távoz-
tak, de olyanok is, akik kíváncsiságból elsétáltak ugyan odáig, vi-
szont, látva a nem túl bőséges kínálatot, csalódottan sarkon
fordultak. 

Bérszakadék
Évek óta tudjuk, hogy a jelenlegi kormányzatnak az állami bérek

emelésére koncentrált gazdaságpolitikája felborította a béregyen-
súlyt, azaz az állami alkalmazottak többet keresnek, mint a magán-
szféra munkavállalói, ráadásul ez a különbség egyre fokozódik az
állami szektor javára. Egy napokban készült rövid elemzés finoman
szólva is megdöbbentő adatokkal szemlélteti a jelenséget, annak el-
lenére, hogy nem teljesen valós becsléseken alapszik.

Az egyik gazdasági napilapban nyomdafestéket látott anyag sze-
rint a közigazgatási és védelmi ágazatban szolgáló közhivatalno-
kok átlagbére megközelítette az ötezer lejt. Ez az alkalmazotti réteg
58%-kal keres többet, mint amennyi a nemzetgazdasági átlagbér,
ráadásul a fizetésük az utóbbi egy év leforgása alatt 18%-kal emel-
kedett, szemben az országos átlagbér ugyanez idő alatt jegyzett
15%-os emelkedésével.

Ezek az adatok azonban még messze nem szemléltetik az állami
és magánszférák közti, egyre szélesedő és mélyülő bérszakadékot.
Az állami alkalmazottak felsőbb rétegét jelentő közhivatalnokokon
túl ugyanis a nem ebbe a jogi besorolásba tartozó egyéb állami
alkalmazottak fizetése sem kicsi. Például az oktatási vagy egész-
ségügyi ágazatok átlagbére is magasabb a júniusi adatok szerint
3142 lejes országos bérátlagnál. És ezzel egy időben, a magán-
szektorban mintegy 1,4 millió munkavállalót fizetnek 1263 lejes

(Folytatás a 3. oldalon)
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Benedek István

Menyhárt Borbála

Nappal gürcölni,
éjjel őrizni?
Lassan nincs már olyan vidéki telepü-
lés, ahol a mezőgazdasági termelők
ne bosszankodnának a vadállatok
által okozott jelentős károk miatt.
Egyre jobban elkedvetlenednek, mivel
egyes határrészekben nem kifizetődő
a földművelés, ugyanis már tavasszal
dupla költségekkel számolnak a
vadak által kitúrt, letaposott területek
újravetése miatt. 
____________6.
Fociakadémiai 
pályák épülnek 
Marosszentgyörgyön
Néhány napja Szondy Zoltán, az FK
Csíkszereda és a Székelyföld Labda-
rúgó Akadémia elnöke Marosvásárhe-
lyen tartott sajtótájékoztatót, amelyen
ismertette a megyeszékhely vonzás-
körzetébe tervezett sportbázis kivitele-
zésével kapcsolatos terveket,
gondokat.
____________7.
Világbajnoki 
ezüstérmet nyert
Biró Krisztián
Huszonhét év után szerzett ismét
érmet birkózó-világbajnokságon romá-
niai sportoló, és ez a siker a Marosvá-
sárhelyi Iskolás Sportklub tehetséges
sportolója, Biró Krisztián nevéhez fű-
ződik.
____________9.(Folytatás a 2. oldalon)

Csekély érdeklődés a termelői piac iránt 
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A Nap kel 

6 óra 16 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 37 perckor. 
Az év 224. napja, 
hátravan 141 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

24, 23, 4, 18, 32 + 9 NOROC PLUS: 3 8 0 9 9 6

26, 32, 35, 22, 40, 38 SUPER NOROC: 4 7 2 3 4 1

25, 45, 44, 37, 27, 42 NOROC: 8 7 9 1 1 4 2

Awake fesztivál Gernyeszegen
Augusztus 15–18. között zajlik a gernyeszegi Teleki-kas-
tély parkjában a harmadik AWAKE fesztivál, amelyen a
zenei kínálat mellett a kortárs művészetekre és az iroda-
lomra helyezik a hangsúlyt. A részletes program a
www.awakefestival.ro honlapon található. A rendezvény-
sorozat teljes idejére szóló Sleepy Bird nevű bérletek elér-
hetők a tickets.awakefestival.ro, a iabilet.ro és az
eventim.ro oldalakon, áruk 209 lej (négynapos belépő) és
239 lej (négynapos belépő + kemping). Az egy napra szóló
jegy 109 lejbe kerül, a kempingezés ára ez esetben to-
vábbi 45 lej. 

Rövid terápiás program 
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 26. – szeptember 6.
között kéthetes rövid terápiás programot szervez szenve-
délybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Azoknak a
személyeknek a jelentkezését várják, akik változtatni sze-
retnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségük által
terhelt életmódjukon. Helyszín: a magyarózdi terápiás ott-
hon. Jelentkezni, további részletek felől Bartha Évától lehet
érdeklődni a 0740-056-691-es telefonszámon. 

Jogi tanácsadás
Augusztus 14-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődő-
ket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket
és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

A Telefonos Szeretetszolgálat 
ingyenes tábora

A Telefonos Szeretetszolgálat 11. alkalommal hívja ingye-
nes táborba azokat a 6 és 12 év közötti marosvásárhelyi
és kolozsvári gyermekeket, akik egész nyáron egyetlen tá-
borba sem jutottak el. Az ötnapos színes és tartalmas
programra augusztus 21–25. között kerül sor Szalárdon.
Jelentkezési határidő augusztus 17., szombat. Bővebb in-
formációk a Telefonos Szeretetszolgálat 0741-555-555-ös
telefonszámán kérhetők.

Futballedzés gyermekeknek
A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2010-ben, 2011-ben
és 2012-ben született, futballozni vágyó gyermekeket to-
boroz. A válogatókra keddenként és csütörtökönként 17.30
órától kerül sor a víkendtelepi 2-es számú műgyepes pá-
lyán. A Marosvásárhelyi Sportklub edzései, a mérkőzé-
sekre való szállítás, a meccseken a bíráskodás, illetve az
orvosi ellátás ingyenes. A jelentkezőknél legyen sportfel-
szerelés. Bővebb tájékoztatás Ştian Dorin edzőnél a 0745-
754-750-es telefonszámon.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma KLÁRA, 
holnap IPOLY napja.
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Kánikula
Hőmérséklet:
max. 370C
min. 190C

Megyei hírek

Disznajó 700 éves 
– falunapi ünnepség

A Marosvécsi Polgármesteri Hivatal, a disznajói Re-
ménység Alapítvány és a helyi RMDSZ nőszervezete
augusztus 16–18. között falunapi ünnepséget szervez.
Idén 700 éves a település, amit ünnepi rendezvénnyel
tesznek emlékezetessé. 16-án 17 órakor felavatják dr.
Fráter Béla (1870–1935) híres dalszerző felújított sír-
emlékét. 18 órakor ünnepi műsor keretében leleplezik
a falu 700. évfordulójára állított emlékművet. Áhítatot

tart Páll Botond helyi református lelkipásztor, bemutat-
kozik a Vitézi Rend, a majd a disznajói iskolások éne-
kelnek, szavalnak Nagy Enikő és Vita Melinda
pedagógusok. Péntek este a kultúrotthonban retrobuli
lesz. Szombaton 9 órától gulyásfőző verseny, a műgye-
pes pályán sportrendezvények és ügyességi játékok
lesznek. A 17 órától kezdődő 50 éves kortárstalálkozó
után Csősz Irma a Néphagyományok Disznajón című
könyvét dedikálja. Szombat este utcabálra és 4s
Street koncertre kerül sor. Vasárnap sportrendezvé-
nyek lesznek, 21 órától a KentaurSoul előadása kez-
dődik, amit a Zanzibár koncertje követ. A program
tűzijátékkal zárul.

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Mint azt lapunk hasábjain is hírül
adtuk, a marosvásárhelyi Ingatlan- és
Piackezelő Kft. augusztus 10-től
szombatonként 7-15 óra között zöld-
ségpiacot üzemeltetne az ócskapiac
helyén, ahol kizárólag Maros megyei
termelőknek biztosítanának lehetősé-
get idénytermékeik árusítására. 

Pénteken a marosvásárhelyi piac-
kezelő kft. vezetője, Valer Ujica la-
punk érdeklődésére elmondta: a
termelők javaslatára döntöttek úgy,
hogy megnyitnak egy piacot, ahol
szombatonként kizárólag őstermelők-
től származó zöldségekhez és gyü-
mölcsökhöz juthatnak hozzá a
vásárlók. Mint mondta, a városbeli pi-
acokon viszonteladók is vannak, és a
termelők szerettek volna egy hely-
színt, ahol csak ők kínálhatják a por-
tékáikat. A piacigazgató szerint az
előzetes bejelentkezések alapján 
mintegy 15-20 termelőre számítottak.
Lévén, hogy első alkalom, kíváncsiak
voltunk, lesz-e sikere a termelők, il-
letve a vásárlók körében a kezdemé-
nyezésnek, ezért szombat délelőtt
kisétáltunk a helyszínre, ahol mind-
össze három, két mezőcekedi, vala-
mint egy mezőpagocsai termelőt

találtunk. A mezőcekedi Chiroi Ste-
lian érdeklődésünkre elmondta, ter-
melőtársaival egyeztetve ő
kezdeményezte egy kizárólag Maros
megyei termelőknek szánt zöldség-
piac létrehozását, és a Marosvásárhe-
lyi Polgármesteri Hivatal felkarolta az
ötletet. Mint mondta, szebeni, vala-
mint kolozsvári mintára, Marosvásár-
helyen is szükség van egy olyan
piacra, ahol kizárólag a Maros megyei
őstermelők kínálják az általuk meg-
termelt árut. 

– A piacokon, ahol árulunk, a vá-
sárlók nehezményezik, hogy min-
denki termelőnek adja ki magát, a
viszonteladók is, ezért az emberek
már nem tudják, melyik áru az, amit
bizalommal megvásárolhatnak – mu-
tatott rá. Hozzátette, gondot okoz a
termelőknek, hogy a viszonteladók ál-
talában olcsóbban kínálják a terméke-
iket, beérik egy-két lejes nyereséggel,
miközben ők nem engedhetik meg
maguknak, hogy áron alul adják a ter-
ményt, hiszen a terménybe való be-
fektetéseik mellett számolni kell a
vidékről való bejövetel, valamint az
asztalbérlés költségeivel is. 

Kérdésünkre, hogy ha igény volt a
külön zöldségpiacra, mégis miért ma-

radtak távol a termelők, elmondta,
eredetileg 15-20-an kellett volna
megjelenjenek, de valószínűleg sokan
úgy gondolták, nem kockáztatják az
aznapi nyereséget, amire a városbeli
zöldségpiacokon szert tehetnek egy
szombati napon. 

Egy háziparadicsomot kínáló me-
zőpagocsai nő lapunknak elismerte,
első alkalomról lévén szó, számított
rá, hogy a vásárlók nagy része nem
szerzett tudomást a kezdeményezés-
ről, ezért nem hozott nagy mennységű
árut. Miközben ő viszonylag kevés
zöldséget adott el, a Cuza Vodă utcai
piacon áruló férjénél már kora dél-
előtt elfogyott a termény – jegyezte
meg. 

Chiroi Stelian, aki általában szintén
a Cuza Vodă utcai piacon árul, úgy
véli, talán túl későn kezdték el nép-
szerűsíteni a kezdeményezést, de re-
mélhetőleg az elkövetkező
szombatokon több eladó és vásárló is
lesz. Ez majd elválik, hiszen a hely-
színtől nem messze található a Cuza
Vodă utcai piac, ahol szombatonként
„nagyüzem” van, nemcsak a környék-
ről, hanem a város különböző része-
iről is sokan járnak oda vásárolni a
gazdag felhozatal miatt. 

Hárman kínáltak zöldséget
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor



Sárga jelzésű hőségriadó keddig
Elsőfokú (sárga jelzésű), szinte az egész országra ki-
terjedő hőségriadót adott ki szombaton az Országos
Meteorológiai Szolgálat (ANM). A kánikulára és a fo-
kozott kellemetlen hőérzetre vonatkozó figyelmezte-
tés keddig lesz érvényben. A meteorológusok szerint
a hőhullám több napon át tart, hétfőn és kedden fo-
kozódik az ország síkvidékein és fennsíkjain, ahol fo-
kozott lesz a hőérzet, a hőmérséklet-páratartalom
mutató (ITU) meg fogja haladni a kritikus 80-as szin-
tet. A hőmérsékleti csúcsok (amelyek egyébként jóval
meghaladják eme időszak sokéves átlagát) 33 és 36
Celsius-fok körül alakulnak, de ennél magasabb, 37-
38 Celsius-fokot fognak mérni hétfőn és kedden a
nyugati és északnyugati országrészben és helyen-
ként délen. Helyenként az éjszakák is olyan melegek
lesznek, mint a trópusokon: a hőmérséklet nem csök-
ken 20 Celsius-fok alá. (Agerpres)

Az elnök normális Romániát ígér
választóinak

Formálisan is saját elnökjelöltjévé választotta csütör-
tökön a romániai európai parlamenti (EP-) választá-
sokat megnyerő ellenzéki Nemzeti Liberális Párt
(PNL) Klaus Iohannis hivatalban lévő államfőt, aki a
működőképes, normális Románia megteremtésének
ígéretével kezdte meg választási kampányát. Bár a
hivatalos választási kampány csak október 10-én
kezdődik, a PNL országos tanácsának 3500 küldötte
előtt mondott beszédével Iohannis tulajdonképpen
megkezdte újraválasztási kampányát. Az elnökvá-
lasztást november 10-én rendezik, és amennyiben
ekkor egyetlen jelölt sem szerzi meg a névjegyzék-
ben szereplő választók több mint felének támogatá-
sát, november 24-én második fordulót rendeznek a
két legjobb eredményt elért elnökjelölt részvételével.
(MTI)

Súlyos zavargások 
Jeruzsálemben

Súlyos összecsapások törtek ki a Templom-hegyen,
Jeruzsálemben a rendőrök és a muszlimok között va-
sárnap, két fontos ünnep, egy muzulmán és egy
zsidó egybeesésekor – jelentette a helyi média va-
sárnap. Az összecsapások után a kiürített teret a
rendőrség lezárta, majd később megnyitotta a zsidó
látogatók előtt. A rendőrség egyik illetékese arról tá-
jékoztatta a Ynet hírportált, hogy a tér muzulmánok
előli lezárása politikai szinten született döntés volt, de
a miniszterelnök környezetében ezt cáfolták, és rend-
őri határozatnak nevezték. (MTI)

nettó minimálbérrel. Sokkal pontosabban szemléltetné
a valóságot, ha a hagyományos statisztikák mellé egy
ilyenfajta elemzés készítői odatennének egy kimutatást
külön a teljesen állami pénzen működő szektorok, és
külön a piacról élő és dolgozó magáncégek bérszintje-
ivel. Nem egyébért, csak az utóbbiak adóiból tartják el
teljes egészében az előbbieket. És, mint a csütörtöki kor-
mányülésen végül el nem fogadott, csak bemutatott költ-
ségvetés-kiegészítés tervezetéből is látni, a kormányzat
javában azon dolgozik, hogy ez a szakadék tovább szé-
lesedjen és mélyüljön. Az oktatást leszámítva, azoktól a
területektől vesznek el kereteket, ahonnan a magán-
szférát munkához juttatható beruházásokat kellene elő-
segíteni, és jórészt azt biztosítják ezekkel a pénzekkel,
hogy az állami szektorokban az esztendő végéig megle-
gyen a fizetésalap.

Megérne egy külön vitát, hogy melyik ágazatban
mennyi munkáért lehet hazavinni a bércetlin szereplő
összeget, már csak abból kiindulva, hogy az állam in-
tézményrendszerének működése láttán ott nem a telje-
sítmény az elsődleges szempont, mint a
magánszférában. Ám ezen túl is rossz hír – elsősorban,
de nem csak az állami alkalmazottak számára –, hogy
az államháztartási adatok szerint ez a bértendencia nem
lesz hosszabb távon fenntartható. A gond ott van, hogy
ha jön a baj, annak a költségeit az összes adófizető, a
most jól fizetett állami és a gyengén fizetett magánszek-
torbeli alkalmazott is egyformán kell majd állja.

Bérszakadék

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Komolyabb incidensek nélkül zajlott le 
a diaszpóra tüntetése

Kövér László szerint a demográfiai helyzet javításá-
hoz a gyermekvállalás útjában álló akadályok lebon-
tásán túl mentalitásváltásra is szükség van.

Az Országgyűlés elnöke Gyergyószentmiklóson beszélt
erről szombaton délután, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) egye-
sület nyári táborában szervezett pódiumbeszélgetésen.

Elmondta: Magyarország élen jár Európában abban, hogy a
hazai összterméke (GDP) közel öt százalékát fordítja a népe-
sedéspolitikára, de a kormány családpolitikája csak azt cé-
lozza, hogy elhárítsa a gyermekvállalás fizikai és anyagi
akadályait a fiatalok útjából.

Hozzátette: a munka neheze azonban csak ezután jön, mert
a kedvezőtlen demográfiai folyamatok megfordításához men-
talitásváltásra is szükség van. Divattá kell tenni a többgyerme-
kes családmodellt.

Hozzátette: erre Székelyföldön van már pozitív példa. Egy
meg nem nevezett községben a születések száma meghaladta
a temetésekét, mert divattá vált a 2-3-4 gyermekes család. Úgy
vélte: a gyermekvállalási kedvet a közösség mintaadó ereje be-
folyásolja. Szerinte rá kell ébreszteni az embereket arra, hogy
nem az a jó magyar, aki magyarul beszél, hanem az, akinek
három-négy gyermeke, 9-16 unokája van, valamennyien ma-
gyarul beszélnek, és elkötelezettek a nemzet ügye iránt.

Kövér László kijelentette: egy pénzügyileg stabil, gazdasá-
gilag prosperáló, népesedésben jövőt ígérő, nemzetközi szem-
pontból növekvő tekintéllyel bíró, erős családokból, erős
lokális és egyházi közösségekből felépülő Magyarországot
szeretnének látni, amely a magyarok által is lakott országokkal
kölcsönösen előnyös kapcsolatok sűrű szövedékén keresztül
kapcsolódik össze.

Úgy vélte: olyan helyzetet kell előidézni, amelyben Magyar-
ország és szomszédai kölcsönösen érdekeltek a másik sikeré-
ben. Hozzátette: ha ez működő modell Magyarország és
Szerbia viszonyában, nem kell feladni a reményt, hogy előbb-
utóbb a román–magyar viszonyt is ez jellemzi majd.

A házelnök kitért arra, hogy Magyarországnak a céljai el-
éréséhez más államokkal való együttműködésre van szüksége.
Azt is hozzátette azonban, hogy a magyar nép jólétének a nö-
velése érdekében a kormány sok konfliktust vállalt, gazdasági
érdekeket sértett, „és konfliktuspotenciáljának egy részét elé-
gette”. „Senki sem szereti a balhés gyereket. Ha ezerszer igaza
van, akkor is megpróbálják kiközösíteni” – magyarázta azokat
a nemzetközi viszonyokat, amelyek között érvényesíteni kell
a magyar érdeket.

Kövér László szerint büszkeségre ad okot, hogy a magyar
nemzettudatnak pozitív tartalma van. „Ha azt kell megvála-
szolnunk, hogy miért jó magyarnak lenni, ezernyi jó választ
tudunk felhozni, és senkinek nem jut eszébe, hogy azért, mert
utálom a románokat vagy a szlovákokat. Ez bennünket jobb
helyzetbe hoz, mint azokat, akik ebből a helyzetből nem tud-
nak kilépni” – fogalmazott.

A Sorbán Örs EMI-elnök által moderált pódiumbeszélgeté-
sen Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke és
Mezei János, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke is részt vett.
Szász Jenő megannyi adatot felsorakoztatva jelentette ki, hogy
viszonylagos Székelyföld gazdasági leszakadása, egy sor mu-
tató azt is jelzi, hogy a térség jobban teljesít, mint Románia
más régiói.

Szász is, Mezei János is a közösség cselekvőképességének
a visszaállítását tartotta a legfontosabbnak. (MTI)

Nem voltak komolyabb incidensek a diaszpóra és el-
lenzék szombati kormányellenes tüntetésén – kö-
zölte Georgian Enache, a csendőrség szóvivője.

A rendfenntartók, akik – a futballstadionoknál alkalmazott
módszer szerint – a térre érkező minden tüntetőt megmotoztak,
mindössze két személynél találtak fegyverként használható
eszközt, egy harmadiknál pedig petárdát.

A legtöbben napnyugta után, este kilenc óra körül gyűltek
össze a kormányszékház előtti Victoria téren, számukat az
Agerpres hírügynökség húszezerre becsülte. Ez több mint egy
nagyságrenddel elmarad a szervezők várakozásától, akik a tér-
foglalási engedély kiváltásakor negyedmillió tüntetővel szá-
moltak.

A szabadságukra hazaérkezett, külföldön dolgozó román
vendégmunkások a tavalyi, tömegoszlatással végződött kor-
mányellenes demonstrációjuk évfordulóján vonultak szomba-
ton a kormány székháza elé, a tüntetőkhöz a hazai jobbközép
ellenzék hívei is csatlakoztak.

A tüntetők a tavalyi karhatalmi erőszak kitervelőinek és vég-
rehajtóinak felelősségre vonását és a Viorica Dăncilă vezette
szociálliberális kormány távozását követelték. A résztvevők
egyebek között „Bűnözők nélküli közéletet!”, „A korrupció
öl”, „Börtönbe veletek!” feliratú táblákat emeltek a magasba,
és az utóbbi évek ellenzéki megmozdulásairól ismert korrup-
cióellenes jelszavakat skandáltak.

A téren mécseseket gyújtottak a caracali gyilkos tizenéves
áldozatainak emlékére, akiknek a haláláért a közvélemény a
hatóságokat tette felelőssé. A tömeg több ízben percekig skan-
dálta a két hete elrabolt és meggyilkolt 15 éves Alexandra
nevét, aki hiába kért segítséget a 112-es segélyhívón, a rend-
őrök nem vették komolyan, késve indultak keresésére, így
életét nem sikerült megmenteni.

A hírtelevíziók által megszólaltatott, külföldön dolgozó ven-
dégmunkások azt mondták, számukra sem érdektelen, mi tör-
ténik az országban, sikerül-e változtatni azokon a
közállapotokon – a bürokrácián, korrupción –, amelyek miatt
külföldön keresték boldogulásukat. A mostani demonstráció

hangadói azonban inkább a hazai ellenzékiek voltak, akik a
szociáldemokrata kormány leváltását tartják az intézményi re-
formok előfeltételének.
Az ország több nagyvárosában is utcára vonultak

A fővárosi tüntetéssel párhuzamosan az ország több nagy-
városában zajlottak hasonló megmozdulások, többek között
Nagyszebenben, Brassóban, Nagybányán, Marosvásárhelyen,
Besztercén, Iaşi-ban, Konstancán, Galacon.

Az emberek szombat este mentek ki az utcára ezekben a vá-
rosokban.

Nagyszebenben több mint 2.000 ember három órán át me-
netelt a város nagy sugárútjain, PSD-ellenes rigmusokat skan-
dálva. A tüntetés incidensek nélkül zárult, tájékoztattak a
csendőrség képviselői.

Iaşi-ban valamivel több mint ezer személy gyűlt össze az
Unirii téren szervezett tüntetésre, amelyet a következő címmel
hirdettek meg: „Nem felejtettük el, mit tettetek tavaly nyáron”.
Az emberek felvonultak a város főbb utcáin, és megálltak köz-
ben a Szociáldemokrata Párt (PSD) székhelye és a prefektusi
hivatal épülete előtt, és kormányellenes rigmusokat skandál-
tak. A megmozdulás békésen zajlott.

Brassóban több mint kétszázan mentek ki az utcákra, de a
felvonulás csendben zajlott. A csendőrség képviselői szerint
itt sem történtek incidensek.

Nagybányán közel 100 ember ment ki tüntetni, többségük
külföldön dolgozó román állampolgár, akik szabadságukat töl-
tik itthon.

Konstancán néhány tucat ember vonult ki a prefektusi hi-
vatal elé.

Besztercén körülbelül hatvanan mentek ki a Polgári Egye-
sület Besztercéért által szervezett megmozdulásra, a prefektúra
épülete elé. Adrian Florin Chereji, az egyesület elnöke el-
mondta, csalódott, hogy ilyen kevesen jelentek meg a tünteté-
sen, emiatt a felvonulási útvonalat is lerövidítették.

Galacon a tüntetők valamivel több mint ötvenen voltak, Ma-
rosvásárhelyen pedig körülbelül negyvenen mentek ki az ut-
cára. (hírösszefoglaló)

Kövér László: A demográfiai helyzet javításához
mentalitásváltásra is szükség van
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Rokonai mellett falustársai és a község elöljárója is
köszöntötte a nyárádszentbenedeki Szabados Annát
100. születésnapja alkalmából. A nem mindennapi kort
megért nő Jákob Anna néven 1919. augusztus 5-én
látta meg a napvilágot Nyárádszentbenedeken, 1949-
ben kötött házasságot Szabados Istvánnal, frigyüket
két gyermekkel (Ágnes és Juliska) áldotta meg az ég.
Férje tizenhat éve hunyt el, Anna néni pedig jelenleg
Ákosfalván él egyik lánya családjánál, három unoká-
nak és négy dédunokának is örvendezhet. Napjait idős
kora ellenére egészségben, örömben tölti. „Nem min-
dennapi az ilyen születésnapi köszöntő, de ezt az ön-
kormányzat és jómagam tiszta szívből tettük, és
kívánunk számára további jó egészséget, sok örömet”
– mondta el lapunknak Osváth Csaba ákosfalvi pol-
gármester, aki Tóth Zsuzsánna községmenedzserrel
látogatta meg és köszöntötte Anna nénit. Jó hangu-
latban találták, így koccinthattak is, az idős nő pedig
életéről mesélt. „Igazi színfolt a mindennapjainkban.
Isten ajándéka számunkra” – tették hozzá.

„A Jóisten csodálatos ajándéka az ő élete szerető
családja és faluközösségünk részére. Hiszen még ma
is életkedvvel tele, ha kérdezünk tőle, kristálypatak-
ként csörgedeznek az ifjúság emlékei, a szép és a ne-
hezebb évek is, amelyekre most is örömkönnyekkel,
sóhajokkal vagy hangos kacagással emlékezett vissza”
– jegyezte be közösségi oldalán az Együtt Nyárád-

szentbenedekért Egyesület, amelynek tagjai ugyancsak
meglátogatták Anna nénit. A szervezet elnökétől meg-
tudtuk, hogy Szabados Anna nagyon örül annak, hogy
három napig folyamatosan köszöntötték és virágokkal
halmozták el. Teljes szellemi épségnek örvend, bármit
kérdeztek tőle, gondolkodás nélkül válaszolt. Mesélt
gyermekkoráról, aztán arról az időszakról, amikor a
falubeli grófkisasszonynál szolgált, majd Marosvásár-
helyen. A béréből rádiót vásárolt, így a falu népe hoz-
zájuk járt hallgatni a tornácra kihelyezett készüléket
mindaddig, míg a második világháború idején az oro-
szok el nem vitték. Mesélt az esküvőjéről, amiből kettő
is volt, mivel férje teremiújfalusi vol. Ő maga varrta
az esküvői ruháját is. Családjuk egyike volt azoknak,
akik nem álltak be a kollektív gazdaságba, férje pedig
az utolsó férfi volt a faluban, aki még priccses nadrág-
ban és átalvetővel járt, ha kimozdult a faluból. Az édes-
apja által épített családi ház még ma is áll, Anna néni
pedig őrzi az esküvői bútorát és a lánykorában varrt
„magyar ruhát”. Sokat mesélt a falu egykori életéről,
kész élvezet volt vele beszélgetni. „Szenzációs. Kész
történelemkönyv” – számolt be lapunknak Nám M.
Emese elnök is a találkozásról. Anna néni nemcsak
szellemileg, de fizikailag is jóval meghazudtolja a
korát, hiszen ő maga választotta ki és vasalta ki azt a
ruhát, amelyben a köszöntőket fogadta, a világért sem
hagyta volna, hogy unokája tegye helyette. (gligor)
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A hét végén ismét számos láto-
gató érkezett Mikházára, ezúttal
sem véletlenül. A Nyárád menti te-
lepülésen péntektől vasárnapig a
magyarországi Hagyományok Háza
által első alkalommal megszerve-
zett mikházi szabadegyetem prog-
ramsorozata zajlott: délelőttől késő
délutánig néprajzi tematikájú előadá-
sokon, azok után pedig koncerteken
vehettek részt az érdeklődők, a pén-
teki és szombati nap pedig táncházzal
zárult. Amint azt a szervezők ren-
dezvényismertetőjükben is hangsú-
lyozták, azért esett a választásuk az
utóbbi időben csűrszínháza miatt is
széles ismertségre szert tevő falura,
mert a Marosvásárhely közelében
fekvő település az erdélyi kultúra
emblematikus helye. A mikházi fe-
rencesek rendfőnöke volt Kájoni
János, a Cantionale Catholicum és
a róla elnevezett kódex szerzője, va-
lamint itt, egyházi keretek között, a
kolostorban indult el az iskolai ok-
tatás, amelyet később Vásárhelyre
helyeztek. Itt született Kacsó Sán-
dor hírlapíró és Széllyes Sándor, a
legendás Székely Népi Együttes
vezéralakja is. A szervezők ezek-
hez a gyökerekhez kívántak vissza-
térni a Hagyományok Háza első
mikházi szabadegyetemének meg-
rendezésével, amely nyitott volt
mindazok számára, akik a hagyo-

mányátadás jó gyakorlatait kíván-
ták megismerni a nappali előadáso-
kon és a műhelymunkákban. Az esti
műsorokra pedig azokat is várták,
akik jó előadásokat szeretnek látni,
és kedvelik a hajnalig tartó táncház-
mulatságot.

Mi szombat délután látogattunk
ki Mikházára, akkor még javában
zajlottak a különböző, néprajzi te-
matikájú – a táncoktól a meséken,
viseleteken, alkalmazott folklorisz-
tikán keresztül a történelmi-jelen-
kortörténeti témájú – értekezések

mind a helyi iskola épületében,
mind a kántori lakban és a Csűr-
színház udvarán lévő sátorban, a
színházban néptáncos műhely-
munka és tánctanulás folyt, míg
páran a rekkenő meleg ellen az ud-
varon felállított kocsmasátor alatt
kerestek menedéket. Az esti kon-
certeknek és táncelőadásoknak a
mikházi ferences templom és a
Csűrszínház adott otthont, péntek
este a Barozda együttes Kájoni
János és a népzene című koncertjén
(Kájoni János Cantionale Catholi-
cum és a Kájoni-kódex dalai, vala-
mint a népi gyakorlatban
fennmaradt változatai, Pávai István
és Simó József szerkesztésében, a
templomban), valamint a Barozda
együttes, a Heveder banda, a Lelkes
zenekar és az Öves együttes Gene-
rációk című közös koncertjén (szer-
kesztette: Molnár Szabolcs) a
Csűrszínházban vehetett részt a
nagyérdemű. Szombat este, a nap-
közbeni értekezéssorozatot köve-
tően a Magyar Örökség díjas
Marosszéki Kodály Zoltán gyer-
mek- és ifjúsági kar (karvezetők:
Czakó Gabriella, Nagy Éva Vera,
Lokodi Anna) lépett fel a ferences
templomban, míg a Csűrszínházban
a Kincses Marosszék címmel a Szé-
kely Mezőség, a Maros- és Nyárád-
mente hagyományőrzőinek
előadása zajlott Fazakas János szer-

kesztésében, utóbbin közreműkö-
dött a Maros Művészegyüttes zene-
kara és Kásler Magda. A vasárnap
délelőtt az események összefoglaló-
jával, az egyes munkacsoportok
eredményeinek ismertetésével telt
el (a szabadegyetemen elsősorban a
Hagyományok Házával együttmű-
ködő partnerek, civil szervezetek
előadói tartottak értekezéseket),
majd a Böjte Csaba által celebrált
szentmisével ért véget a két és fél
napos, hagyomány- és értékteremtő
rendezvénysorozat. 

Az értékteremtés bizonyos, és a
hagyományteremtés is az: amint azt
Kelemen László, a Hagyományok
Háza főigazgatója a vasárnap dél-
előtti kiértékelőt követően elárulta,
a folytatás nem lehet kétséges. 

– Amikor idejöttünk Mikházára,
nem is gondoltam volna, hogy ilyen
szeretettel és ilyen könnyen fogad
be a vidék bennünket, hálás vagyok
és boldog, hogy ezt sikerült meg-
szerveznünk, és biztos vagyok
benne, hogy folytatása is lesz. A
vége pedig tényleg lélekemelő volt,
mert az értékelés után (ahol az volt
az általános vélemény, hogy foly-
tatni kell, a hogyanban – szakágakra
bomlás, hosszasabb időtartam és
hasonlók – természetesen vannak
véleménykülönbségek) eljött kö-
zénk Böjte Csaba testvér, és egy na-
gyon szép szentmisén vehettünk
részt a templomban, ahol a maros-
széki Kodály kórus tagjai is szolgál-
tak, énekeltek. Mindez méltó
megkoronázása volt az itt-tartózko-
dásunknak. Biztos vagyok benne,
hogy jövőre is folytatjuk. Ami a
szabadegyetem szakmai részét il-
leti, ezt nagyon hasznosnak tartják
mind az előadók, mind a közönség.
Arra, hogy az emberek leüljenek, és
megbeszéljék egymással a szakmai
dolgaikat, nagyon jó keretet bizto-
sított a szabadegyetem, hiszen az
értekezések után nagyon élénk viták
és beszélgetések bontakoztak ki az
érdeklődők és az előadók között,
ami nagyon hasznosnak és termé-
kenynek bizonyult. Nagyon szeret-
nénk jövőre is folytatni, remélem,
hogy a mikháziaknak sem okoz-
tunk túl nagy galibát a rengeteg
autóval, ami rázúdult a falura, de
úgy láttam, hogy a két telt házas
előadáson is nagy számmal voltak
jelen a helyiek; úgy érezzük, hogy
befogadott a falu is és a vidék is
bennünket. Köszönjük ezt nekik, a
jövőre nézve pedig továbbra is nép-
rajzi tematikájú szabadegyetemben
gondolkodunk, hiszen elsősorban
azzal foglalkozunk, hogy az élő
néphagyományt tovább vigyük a
holnapba, és ezzel megőrizhessük
a következő nemzedékek számára
is.

A Hagyományok Háza I. mikházi szabadegyeteme
Élő néphagyomány a ma és a holnap nemzedékének 

Százéves asszonyt köszöntöttek

A százéves néni ma is jó egészségnek örvend  Fotó: www.facebook.com

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Barabási Attila Csaba



Szervezési okokból néhány
nappal hamarabb ünnepelték
Szent István király napját a
nevükben emlékét hordozó
közösségek, így augusztus 9-
11. között tartották meg a
Szent Király Szövetség idei,
immár huszonharmadik talál-
kozóját a Hármasfalu részét
képező Székelyszentistvánon.

A már pénteken megérkező ven-
dégek Sándor János székely-
szentistváni fafaragó mester kiállí-
tásának megnyitóján vehettek részt
a Barátosi-udvarházban, majd
szombaton ünnepi istentisztelettel
vette kezdetét a Szent István-napi
megemlékezés és ünnepsorozat. Ezt
követően a templomkertben díszőr-
ségre vonultak fel a Württemberg-
huszárok, a kopjás lófők, a
Történelmi Vitézi Rend, a Szent
László Társaság (1861) és Rend,
valamint a Magyar Királyi Korona-
őrség képviselői. Első szent kirá-
lyunk szobránál koszorút helyeztek
el a helyi egyházak, a makfalvi ön-
kormányzat, az SZNT, MPP,
RMDSZ országos és helyi képvise-
lői, anyaországi politikusok (Kövér
László házelnök, Boldog István
képviselő, Szász Jenő, a Nem-
zetstratégiai Kutatóintézet elnöke,
Veres László államtitkár), Magyar-
ország csíkszerdai főkonzulátusa, a
Szent Király Szövetség tagjai, a
Történelmi Vitézi Rend és a hár-
masfalusi Szent István Öröksége
hagyományőrző csapat, míg a Szent
Király Szövetség tagjai egyenként
szalagot kötöttek a szervezet zász-
lajára. Ezután az Összetartozás
parkjában huszonnégy fát ültettek
el.

Délután a sportpályán szabadtéri
szórakoztató műsorokra került sor,
fellépett a zoltáni fúvószenekar, a
Mezőhavas zenekar, a Rozmaring
és a Vadrózsák néptánccsoport, a
helyi hagyományőrzők és Sebes-
tyén Rita, a csíkszentgyörgyi Szé-
kely Góbék, részletek hangzottak el
az István, a király rockoperából,
este pedig a Szkítia, Kaly és a FÉK
együttes szórakoztatta a közönsé-
get.

Az idei találkozó fővédnöke dr.
Kövér László, az Országgyűlés el-
nöke volt, támogatója pedig a ma-
gyar kormány a Bethlen Gábor
Alapkezelő révén.
Ezer évre mutatott utat

Egy nép eltűnése nemcsak a fizi-
kai fogyásnak, hanem bűneinek és
a hit, tartás hiányának is tudható be,
viszont egy nép akkor maradhat
életben, ha őszinte, igaz bűnbánattal
fordul az életpárti Isten felé, s ha
megszólal a lelkiismeretünk, akkor
felcsillanhat a megmaradás remé-
nye – mutatott rá ünnepi szószéki
beszédében ft. Kató Béla, az Erdélyi
Református Egyházkerület püs-
pöke, hálát adva, hogy van felada-
tunk az életre. A Magyar Unitárius
Egyház közügyi igazgatója, Kovács
István lelkész Szent István nagy tet-
tét, megmaradásunk alapkövének
letételét emelte ki. Szent Istvánt az
országalapításban Isten vezette,
hogy megtalálva az alapkövet, épít-
sen templomokat, várakat, otthono-
kat és hazát. A lélekben felépült
falak pedig akkor is megmaradtak,
amikor leomlottak a kőfalak Mo-
hácsnál, Rodostónál, a szabadság-
harcokban, a kommunista rezsim
alatt és 2004. december 5-én. Az
Európai Unió is szeretné lecserélni
keresztény alapjait, és nem veszi fi-
gyelembe, hogy Európa jóval több,

mint egy gazdasági közösség. A
Szent István-i nyitás, befogadás
nem az önfeladást, hanem a tanulást
jelentette, ez sajátos magyar út,
amely ott van a mában is, és meg-
határozó szerepe van Európa meg-
mentésében. Az idő nekünk
dolgozik, mert mi nem csellel lop-
tunk magunknak hazát, hanem ezer
év alatt építettük azt, és a magyar

állam felismerte, hogy küldetése
van, új honfoglalás, az ősi juss visz-
szaszerzése, a Szent István-i funda-
mentumra való építés. 

Bajkó Norbert plébános imája
után Biró István, a Küküllői Refor-
mátus Egyházmegye esperese, Kiss
Dénes házigazda református lelkész
és Vass Imre makfalvi polgármester
köszöntötte a Szent Korona hiteles
másolatát körülülő vendégeket és
ünneplőket. Az elmúlt száz év, a tri-
anoni centenárium hazugságai, jog-
tiprásai büntetlenül maradtak, de
nekünk tovább kell lépnünk. A fel-
adatok adottak. Nem félünk, és nem
adjuk fel emberi és közösségi joga-
inkat, és ebben a küzdelemben nem
vagyunk egyedül, kötelez szent ki-
rályunk neve. Az ő élete, munkája
ezer évre megmutatta az utat.
Nehéz volt, de megmaradtunk, sok-
szor lehengerelt minket a túlerő, de
le nem győzött, és Szent István
lelke, szelleme, erős hite örök pél-
daképünk marad a következő ezer
évben is – hangoztatta felszólalásá-
ban a község elöljárója.
Mindig a magasba emelni

Mindaddig létezik magyar jövő,
amíg hűségesek vagyunk Szent Ist-

ván hagyatékához – jelentette ki ün-
nepi beszédében dr. Kövér László,
rámutatva: ezer éve nemzedékek
bebizonyították és ránk hagyták
örökségül, hogy sem külső, sem
belső ellenség nem tudja úgy lesúj-
tani a magyar hazát és nemzetet,
hogy azt Szent István örökségének
őrzői ne tudnák újra a magasba
emelni. Szent István hagyatéka
nemzetmegtartó és államfenntartó
erő, amelyből a legnehezebb idők-
ben is meríteni tudott minden nem-
zedék, hogy jövőt teremtsen a
nyomdokaiba lépőknek. A történe-
lem sok mély sebet ejtett rajtunk –
Muhi, Mohács, Nagymajtény, Vilá-
gos, Trianon, 1956 –, és sokan sze-
rették volna felszámolni a
magyarság politikai önvédelmét,
független államát, eltörölni, meg-
másítani nyelvét, kultúráját, vallá-
sát, önazonosságát, de ezekről a
magyar sosem mondott le, és min-
dig volt ereje újraszervezni állami-
ságát. Büszkék vagyunk arra, hogy
Szent István királyunk ezer évvel
ezelőtt szilárd alapokra helyezte a
magyar államot, és a keresztény Eu-
rópa részévé tette. Neki köszönhető,
hogy a Kárpátok gyűrűjében a ma-
gyar nép a legnagyobb létszámú kö-
zösség, Magyarország a
legnépesebb ország, és magyar
nyelven beszélnek a legtöbben –
hangsúlyozta a politikus.
Elismeréseket adtak át

Kilyén Ilka színművész előadását
megelőzően Vass Imre és Kövér
László díszpolgári címet nyújtott át
a falu szülöttjének, a Kolozsváron
élő Somai József közgazdásznak. A
díszpolgári cím odaítélésével egy
helyi közösség önmagát is kívánja
megerősíteni, igazolni, hogy van-
nak értékei, amelyeket a helyi veze-
tés képes kiemelni – mondta
méltató beszédében dr. Bodó Barna

politológus. Somai kolozsvári elő-
rehaladásának a múlt rendszerben
az volt az akadálya, hogy nem Şo-
măescu volt a neve, de 1990 után
lehetősége nyílt a magyar közössé-
get szolgálni Kolozsvár alpolgár-
mestereként, féltucatnyi civil
szervezet alapítójaként, vezetője-
ként, tudományos munkássága és az
RMDSZ-ben betöltött adminisztrá-
ciós vezetői feladatai révén. Emel-
lett szülőfaluját is szolgálta, az első
tíz évben nagy szerepet vállalt a
Szent István-napi rendezvények
kezdeményezésében és támogatásá-
ban. A Magyar Tudományos Aka-
démia tagjává választott Somai
József lapunknak elmondta: nem
magára büszke, hanem arra, hogy
szülőfalujában vehetett át egy ilyen
kitüntetést. Mindig szerette ezt a
falut, hazajárt, és elkövetett min-
dent, hogy a település jó irányba ha-
ladjon.

Az ünnepség keretében a Szent
Király Szövetség okleveleket nyúj-
tott át azoknak, akik a szervezet ala-
pításában és működésében
áldozatos tevékenységet fejtettek
ki: Nagy Benedek, György Bene-
dek, Kőszegi Ferenc, Frittmann

László, Csiszér Andor, post mor-
tem: Udvari Dezső, Kádár György,
Kutasi Zoltán, Márton Zoltán.
Bővül a kör

A Szent Király Szövetség múltja
huszonhat évre nyúlik vissza –
mondta el Székelyszentistván lelké-
sze, Kiss Dénes –, akkor „az anya-
ország utánunk nyúlt. A kéz Somai
József, Kötő József, Keszthelyi
Gyula, a kar Boros Péter, Je-
szenszky Géza, illetve Entz Géza
volt”. Az első erdélyi Szent István
Napok után egy újságírói baki nyo-
mán néhány személy megmozdult,
és 1996-ban a Szent István és szent
király (Szentkirály) nevet viselő,
őrző települések megalapították a
Szent Király Szövetséget. Ma Er-
dély, Magyarország és Felvidék hu-
szonegy települése alkotja:
Sajókirályi, Királyfiakarcsa, Szent-
istván, Rinyaszentkirály, Király-
szentistván, Szabadszentkirály,
Szentkirályszabadja, Bakonyszent-
király, Szentkirály, Kerkaszentki-
rály, Porrogszentkirály, Gyöngyös-
hermán, Szombathely-Szentkirály,
Szentistvánbaksa, Vágkirályfa, Sa-
jószentkirály, Kalotaszentkirály,
Marosszentkirály, Székelyszentki-
rály, Csíkszentkirály, Sepsiszentki-
rály, Székelyszentistván. Idén a kör
egy új taggal bővült, a kárpátaljai
Aknaszlatinával. A Máramaros és a
román–ukrán határ túloldalán fekvő
kilencezres település polgármestere
román, alpolgármestere magyar,
jegyzője ukrán, és egymás között
leginkább oroszul beszélnek, a ma-
gyarok egynegyedét teszik ki a köz-
ség lakosságának. Kárpátalján
egyetlen település neve sem utal a
szent királyra, de Aknaszlatina
templomának védőszentje Szent Ist-
ván, a központi, augusztus 20-i
ünnepségeket is ott tartják. Ezért
döntött úgy a szövetség közgyű-

lése, hogy felveszi tagjai sorába
ezt a települést is. Kocserha
János alpolgármester nagy meg-
tiszteltetésnek érzi, hogy egy
ilyen szervezettől kaptak meghí-
vást, és már csak a formális lé-
pések megtétele szükséges, hogy
a település a szövetségnek teljes
jogú tagjává váljon – mondta el
lapunknak.

Póka András György kalota-
szentkirályi polgármester szerint a
Szent Király Szövetség egy össze-
tartó erő, amely kulturális és okta-
tási téren segít tagjainak megőrizni
nemzettudatukat. Ezekre a találko-
zásokra szeretettel és nagy lét-
számban érkeznek a küldöttségek,
tavaly az általa vezetett település,
idén Székelyszentistván adott ott-
hont, jövőre pedig tervek szerint
ugyancsak az erdélyi Székely-
szentkirályon kerül sor a találko-
zóra. A szövetség a jövőben
Délvidék és Őrvidék felé is nyitni
fog, de Csángóföldet sem kerüli el
a figyelmük – mondta el a 
Népújságnak a szövetség alapítá-
sában is részt vevő kalotaszegi
nagyközség elöljárója.
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Gligor Róbert László

Huszonegy településről érkeztek vendégek
Találkoztak a szent király utódai

Díszpolgári címet adományoztak a Kolozsváron élő Somai Józsefnek 

Fát ültettek az Összetartozás parkjában

Szent István hagyatéka nemzetmegtartó és államfenntartó erő – hangoztatta dr. Kövér László



Lassan nincs már olyan vidéki
település, ahol a mezőgazda-
sági termelők ne bosszankod-
nának a vadállatok által
okozott jelentős károk miatt.
Egyre jobban elkedvetlened-
nek, mivel egyes határrészek-
ben nem kifizetődő a
földművelés, ugyanis már ta-
vasszal dupla költségekkel
számolnak a vadak által ki-
túrt, letaposott területek új-
ravetése miatt. A
vadgazdálkodást szabályozó
2008-as kormányhatározat
pedig nem a gazdák érdekeit
szolgálja.

Romániában a vadon élő, vadász-
ható és védett fajok által mezőgaz-
daságban, erdőgazdálkodásban és
háziállatokban okozott károk meg-
térítésének módját a 2008. évi
1679-es számú kormányhatározat
szabályozza, melynek egyik sarka-
latos pontja a károkozás megelő-
zése. 

A kormányhatározat értelmében
a termőföld tulajdonosának köteles-
sége őrizni a termést, bekeríteni,
villanypásztort telepíteni stb., ellen-
kező esetben nem jogosult 
100 %-os kárpótlásra. Így arra
kényszerítik a gazdákat, hogy a
nappali földművelést éjszaka a ter-
mény őrzésével, a vadállomány 
riogatásával folytassák.
Vadkárok elleni szélmalomharc 

A Kis-Küküllő menti Ádámos
község településen – Királyfalva,
Sövényfalva, Küküllődombó, He-
repe – gazdálkodóinak is egyre több
bosszúságot és anyagi kárt jelente-
nek a termőföldeken garázdálkodó
és a lakott területekhez egyre köze-
lebb merészkedő vadállatok. 

Magyarkirályfalvi fiatal gazdál-
kodók, Bándi Szabolcs és Andrea
osztották meg a közösségi oldalon
elkeseredett bejegyzés kíséretében
az őket ért újabb vaddisznókárokat. 

„Temérdek pénzt fektettünk bele,
most a földdel tették egyenlővé a
kukoricatáblát a vaddisznók. Ezek
azok a pillanatok, amikor legszíve-
sebben abbahagynánk az egészet.
Köszönjük a vadászoknak, az erdő-
őrségnek, elöljáróknak, mindazok-
nak, akik évek óta semmit sem
tesznek a mezőgazdasági termelők
megsegítésére!” – fakadt ki kétség-
beesetten a 23 éves Bándi Andrea
szül. Székely-Király, aki férjével 55
hektáron gazdálkodik. 35 hektáron
kukoricát termesztenek, a legna-
gyobb károk ott keletkeztek, de
mint mondta, a napraforgótáblákat
is alaposan tönkretették a behemót
állatok. 

Tavaly ugyanez két-három alka-
lommal történt meg, hasonló káro-
kat okoztak a vaddisznócsordák a
búza-, árpa-, zab-, napraforgótáb-
lákban. A kárfelmérő bizottság fel-
mérte a veszteséget, jegyzőkönyvek
készültek, azonkívül azonban

semmi sem történt. Kártérítést
egyetlen alkalommal sem kaptak.
Évente ismétlődő forgatókönyv a
két-háromszor történő vetés, amit
„szakszerűen” tudnak kitúrni a vad-
állatok, akár a vetőmag földbe ke-
rülésének másnapján. Beállnak a
sor elejére, és szedőgépet megszé-
gyenítő pontossággal túrják ki az
előző nap elvetett magvakat. 

A mezőgazdasági gépek haszná-
lata, az üzemanyag és időveszteség
mellett arról is tudomást szerezhet-
tünk, hogy egyhektárnyi kukorica-
parcella újravetéséhez a fiatal
gazdáknak egy zsák (25 kg) köze-
pes minőségű vetőmagra van szük-
ségük, ami 600-700 lejbe kerül.
Ezeket a költségeket pedig évente
egyre gyakrabban ismételni… na-
gyon a mezőgazdasági termelés
csődjét vetíti elénk. És még csak haj-
landóság sem mutatkozik arra, hogy
ennek véget vessenek azok, akik a
kialakult helyzetért kellene felelje-
nek és azt mihamarabb orvosolják.

Az ugyancsak magyarkirályfalvi
Kiss Mihály 2000 óta gazdálkodik,
szerinte is egyre kilátástalanabb a
községbeli gazdák helyzete a vad-
károk miatt, mivel évről évre téte-
lesen nagyobb veszteségek érik
őket, a kártérítés azonban elmarad. 

„Kiszállnak, felbecsülik a kárt,
jegyzőkönyv készül, de azonkívül
semmi nem történik, még csak nem
is értesítik a károsultakat, hogy
mire számítsanak. Tavaly a környé-
ken 20 hektáron tettek kárt a vad-
disznók, az idén már 100 hektáron
dézsmáltak, de az őzek is alaposan
kiveszik részüket a károkozásból.
Ha éjjel őrizzük a földeket, nappal
nem tudunk kipihenten dolgozni.
Már annyira merészek a vaddisz-
nók, hogy bármilyen riasztót vetünk
be, szinte semmitől sem félnek,
egyelőre az ember jelenléte tartja
vissza őket valamelyest. Lassan
azonban azt is megszokják, mert a
falu utolsó házától ötven méterre is
bátran lakmároznak. Amikor hét
hektár vetésemből hármat kitúrnak,
az újravetés dupla költséget és ne-
gyedannyi termést jelent” –
mondta.

Ádámos község agrármérnöke,
Vég Sándor szerint áprilisban tíz

dossziét állítottak össze, és küldték
el Brassóba a kártérítési igényeket,
azonban mindmáig nem kaptak
visszajelzést a gazdák. A vaddisz-
nók nagyon elszaporodtak, az álta-
luk okozott károk egyre nagyobbak,
annak ellenére, hogy próbálják
őrizni a területeket és elriasztani az
állatokat. Idén 18 hektáros kukori-
caföldet túrtak ki teljesen. 

Nemrég újra nagy területeket ta-
roltak le, 20 15 és 10%-ban káro-

sítva 39 hektár napraforgót, közel 4
hektár repcét, 3 hektár árpát. Mint
hangsúlyozza, pontosan fel sem
lehet mérni a károkat, mert a kul-
túrák megnőttek, de ha megszámol-
nák a hektáronként összetört
növényeket, sokkal nagyobb szám-
adatokkal szembesülnének. Ádá-
moson még senki sem kapott
anyagi kártérítést a tönkrement ter-
mése miatt. Az egyedüli kár, amiért
tudomásuk szerint fizettek, az a
medvekár, olyan esetekben, amikor
haszonállatokat pusztított el a nagy-
vad. 

A vaddisznók elszaporodása az
egyik oka az egyre nagyobb károk-
nak a környéken, a szakember sze-
rint nem mérték fel szakszerűen a
létszámukat. Míg tavaly a vadász-
társaság 113 vaddisznót lőtt ki, az

idén augusztusig csupán ötöt, ami a
községbeliek számára érthetetlen. A
vadászegyesület papírokkal fedezi
magát, hogy a kötelességét elvé-
gezte, ez azonban a gazdálkodók
számára semmit sem jelent. A tör-
vény által előírt termőföld-bekerítés
is elképzelhetetlen, ugyanis ezer
hektárokat képtelenség kerítéssel
védeni, egyébként villanypásztorral
őrzött területre is hatoltak már be a
nagyvadak, egyszerűen leszakítot-
ták a huzalt – mondta a szakember.

Az Országos Erdőgazdálkodási
Hivatalhoz intézett kérdéseinkre
lapzártáig nem érkezett hivatalos
válasz.
A vadkárt 24 órán belül 
jelenteni kell

A Nyárádmentén, Nyárádkará-
cson községben tavaly a medve há-
ziállatokat pusztítva okozott
károkat a gazdáknak, idén pedig a
vaddisznók dézsmálják a vetéseket.

– Követi-e érdembeli intézkedés
a kárfelmérést a községben, és mi-
lyen lépéseket kell követniük a ká-
rosultaknak? – kérdeztük Nagy
Zoltán Attila mezőgazdasági szak-
felügyelőt.

– Nyárádkarácson községben
eddig két hektáron semmisült meg
a termés, legalábbis ennyit jelentet-
tek be a károsultak, ez azonban nap-
ról napra nőhet, mivel a vadak
nagyon elszaporodtak. Májusban is
volt bejelentés, annak a jegyző-

könyvnek a kártérítési jóváhagyása
július első hetében megérkezett a
brassói regionális kirendeltségtől.
Nemrég újabb károkat mértünk fel,
többek között a zabbal bevetett te-
rület 75%-át mintha úthenger ta-
rolta volna le. 

A helyszínre érkező kárfelmérő
bizottság az egyik károsult parcel-
lájának a végében, a bokrokban
meghúzódva disznócsordát fedezett
fel, az ott tanyázó három jókora
vaddisznó és megszámlálhatatlan
malac nyugalmát zavarta meg –
mesélte az önkormányzat képvise-
lője. A kárfelmérő bizottságban a
polgármesteri hivatal képviselőjén
kívül az erdészeti igazgatóság, egy
mezőgazdasági szakember és a va-
dászegyesület képviselője is jelen
volt.

– Mennyi időn belül kell bejelen-
teni a vadkárt és kérni a felmérést?

– A kár felfedezése után 24 órán
belül ezt a terület tulajdonosa írás-
ban kell jelentse az önkormányzat-
nál, és kérje a kárfelmérést. Ezt
követően a hivatal értesíti a kárfel-
mérő bizottságot, amelynek tagja az
erdészeti őrség és a vadászegyesület
egy-egy képviselője is. A törvény
előírja, hogy a környezetvédelmi
felügyelőség is képviseltetve le-
gyen, eddig azonban egyetlen alka-
lommal sem jelentek meg a
vadkárok felmérésénél, annak elle-
nére, hogy a hivatal erről értesítést
küldött.

– Miként történik a helyszínelés?
– A bejelentést követő 48 órán

belül, azaz a kár megtörténte utáni
három napon belül a kárfelmérő bi-
zottságnak a tulajdonos jelenlétében
ki kell szállni a helyszínre és szem-
revételezni a károkat.

– Milyen szempontok szerint ál-
lapítják meg a kárt?

– A mezőgazdasági szakfel-
ügyelő a vetéstől befektetett kiadá-
sokat számítja ki annak
függvényében, hogy milyen ter-
ményről van szó és mekkora száza-
lékban károsították a vadak a
termést. Ugyanakkor fontos megál-
lapítani azt is, hogy medve vagy
vaddisznó okozta-e a kárt, a med-
vék által okozott károkat ugyanis az
állam fizeti, a vaddisznók által oko-

zottat a vadásztársaságok. A jegyző-
könyv megírása során a tulajdonos
által tett óvintézkedések mellett a
vadásztársaság kötelezettségteljesí-
tése is ki kell derüljön, az, hogy
gondoskodtak-e a vadállomány ete-
téséről.

– A Maros megyei vadkárokat hol
bírálják el?

– Az összeállított dokumentációt
Brassóban a Regionális Erdészeti
Őrség hagyja jóvá vagy utasítja el,
a választ a polgármesteri hivatalok-
kal közlik. Amennyiben kártérítést
ítélnek meg, a károsult felveszi a
kapcsolatot az erdészeti igazgató-
sággal, majd a bankszámlájára utal-
ják a megállapított összeget –
tudtuk meg Nagy Zoltántól, Nyá-
rádkarácson község önkormányza-
tának szakfelügyelőjétől.

A letarolt zab Fotó: Gábor Roland 

A kukorica ilyen volt… …ilyen lett Fotó: Bándi Andrea
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Vadkárok a Küküllő- és Nyárádmentén
Nappal gürcölni, éjjel őrizni?

Szer Pálosy Piroska



Labdarúgás – megszűnt 
a felnőttférfi-csapat

A csődbe jutott marosvásárhelyi
ASA utódjaként az élvonalba való
visszajutást tűzte ki célul a maros-
vásárhelyi CSM férfi-labdarúgócsa-
pata, amely rövid pályafutása alatt
– egyetlen kupameccs kivételével,
amelyen az ifik játszottak – minden
hivatalos mérkőzését megnyerte: a
4. ligában és a feljutásért kiírt osz-
tályozón is. A labdarúgócsapat volt
az egyetlen, amely a nyáron új
edzőt és igazolásokat jelentett be, a
kispadra kinevezett Claudiu Şomfă-
leannak azonban már nem volt al-
kalma megkezdeni az edzéseket
sem. A csapat utolsó nyilvános
megnyilvánulásaként a játékosai
nevében valaki közleményt jelente-
tett meg a Facebookon, azzal vá-
dolva meg Péter Ferenc megyei
tanácselnököt, hogy támogatja foci-

pályák létesítését Marosszentgyör-
gyön, miközben a CSM-t nem,
ezzel lehetetlen helyzetbe hozva a
csapatot. A nyilvánvalóan politikai
indíttatású, igen erős ferdítést tartal-
mazó közlemény megjelenése után
néhány nappal érkezett a nem hiva-
talos hír – hisz a klub nem kommu-
nikál a sajtóval –, hogy felbontottak
minden szerződést a játékosokkal, a
csapat pedig visszalép a 3. ligából.

Ami a gyerekcsoportokat illeti,
egyes hírek a szülői hozzájárulásból
való folytatásról, mások a csoportok
felszámolásáról szólnak. 

Ugyanakkor a női csapat, úgy
tűnik, megmarad, saját erőből te-
remtve elő a működéshez szükséges
összeget. A csapatot alkotó hölgyek
teljes egészében amatőrök, a kiszál-
lási költségeket és játékvezetői dí-
jakat a 2. ligában – nem nagy
pénzről van szó – összekalapolják,
mondta el Székes Károly, a csapat
edzője. 

Kosárlabda – oda a folytonosság
A női felnőtt-kosárlabdacsapat

megszűnik, ez biztos. A csapat me-
nedzsere, Kiss István elmondta,
hogy az utolsó fizetésének átutalá-
sát várja, ami után megszűnik a
kapcsolata a klubbal. A női kosár-
labdával nem, mert a Sirius három
ifjúsági csapatát továbbra is mű-
ködteti, egyelőre azonban nincs
anyagi forrása arra, hogy felnőttc-
sapattal is jelentkezzen ismét a
klub. Talán néhány év múlva, ami-
kor a jelenlegi gyerekek felnőnek
arra a szintre. Nagyon sokan azon-
ban nagyon korán, a korábbiaknál
sokkal korábban abbahagyják a
sportolást – panaszolta, néha olya-
nok is, akiknek lenne tehetsége a
folytatáshoz. Hogy a CSM kereté-
ben maradnak-e ifilánycsapatok,
még kérdéses.

Teljes a bizonytalanság a fér-
ficsapat esetében. A szétesés első
jeleként Sánta Szabolcs, a maros-
vásárhelyi kosárlabda egyik kie-
melkedő szintű játékosa
bejelentette, hogy Piteşti-re igazol.
Hogy Martinić Voluntari-ban foly-
tatja, azt korábban tudtuk, ám arról
semmi hír, hogy mi lesz Kalvéval,
akit még egyéves szerződés a
CSM-hez köt, illetve a többi ma-
rosvásárhelyi játékossal. Szász-
gáspár Barnabás
szakosztályvezető, a klub alelnöke
a Rádió Gagának azt nyilatkozta,
rövid időn belül kiderül, hogy
megmarad-e egyáltalán a felnőtt-
kosárlabdacsapat. Megpróbáltuk
mi is elérni, de többszöri telefon-
hívásunkra sem válaszolt.

Teremlabdarúgás – ha nem lesz fel-
nőttcsapat, nem lesz semmi

Nem szűnik meg a csapat – erő-
sítette meg többször Kacsó Endre az
utóbbi hetekben, a legújabb fejle-
mény azonban, hogy Vlad Ţipău be-
panaszolta a klubot a szövetségnél a
fizetése elmaradása miatt, és várha-
tóan ezt más játékosok is megteszik.
Ebben a sportágban kötelező a fel-
nőttcsapat működtetése, nem lehet
kizárólag ificsapatot nevezni, így,
amennyiben csak a fiatalok marad-
nak, azok is a felnőttbajnokságban
fognak játszani. Teremlabdarúgás-
ban augusztus végén döntenek a baj-
noki rendszerről, egyelőre nagyon
bizonytalan, hogy a marosvásárhe-
lyi csapat hol fog játszani, sőt az is,
hogy egyáltalán megmarad-e a te-
remfoci a városban.
Kézilabda – ifiszinten folytatják

Ifjúsági szinten működik a csapat
tovább, az Olimpic struktúrájának
felhasználásával, néhány szponzor-
nak köszönhetően. A kézilabdacsa-
pat ritka kivételként néhány
információt megosztott a Faceboo-
kon, eszerint három nagyon fiatal
tehetség érkezik: Ilinca Pop (16
éves kapus), Tania Coşarcă (16 éves
irányító), Roxana Guţă (16 éves
balszélső) és Luciana Bercea (17
éves bal átlövő). Azt is megemlítik,
hogy a csapat átlagéletkora 18,2 év.
Sajnos a sportban a fiatalság nem
feltétel nélkül erény. Rejtély, hogy
az Evi házaspár miként tudja meg-
tartani Marosvásárhelyen a legna-
gyobb tehetségeket, de csak idő
kérdése, hogy a legjobb neveltjeiket
elszippantsák az anyagilag sokkal
jobban álló konkurens klubok. Úgy

tűnik, a kézilabdacsapat működni
fog, a feljebb lépés azonban egyre
jobban elhalványuló álomnak tűnik.
Vízilabda – elment az edző, 
és vele a csapat fele

A hivatalosan meg nem erősített
hírek szerint Eduard Andrei edző tá-
vozott a klubtól, és a felnőttcsapat
gerincét alkotó bukaresti tanítvá-
nyait is magával vitte. Ilyen tekin-
tetben nem világos, hogy képes
lehet-e a klub a felnőttbajnokságban
induló csapatot kiállítani, vagy har-
minc év utáni részvétel a szuperli-
gában csak hirtelen fellángolás
marad. A gyerekcsapatok esetében
közölték a szülőkkel, hogy tagdíj fi-
zetése fejében folytathatják a tevé-
kenységet.
Röplabda – néma csend

Utoljára hagytuk ezt a sportágat,
mert innen a legkevesebb az infor-
máció, noha a CSM elnöke, Cons-
tantin Copotoiu a sportágból
érkezik. Vagy a volt elnöke, mert –
szintén csak nem hivatalos informá-
ciók szerint – időközben lemondott.
Az edzéseket augusztus 5-én meg
kellett volna kezdeni Predrag Zuco-
vić edző korábbi tervei szerint,
utóbbi filozofikus jellegű Face-
book-bejegyzései azonban arra en-
gednek következtetni, hogy távolról
sincs minden rendben. A csapat be-
iratkozott az októberben kezdődő
bajnokságba, de kérdés, hogy ebben
kizárólag a CSU Medicina kiváló-
sági központjának kettős leigazolási
ifijeivel indul, ha egyáltalán indul,
vagy sikerül-e a bennmaradáshoz
elég erős keretet összeszednie. Ez
lehet ugyanis a maximális célkitű-
zés.

Néhány napja Szondy Zoltán,
az FK Csíkszereda és a Szé-
kelyföld Labdarúgó Akadémia
elnöke Marosvásárhelyen tar-
tott sajtótájékoztatót, ame-
lyen ismertette a megye-
székhely vonzáskörzetébe
tervezett sportbázis kivitele-
zésével kapcsolatos terveket,
gondokat. Mivel a találkozón
nagy számban vettek részt a
gyereklabdarúgásban érintett
szülők, nagyszülők és edzők,
ezért elkerülhetetlen volt a
vita az MSE magánsportklub-
ban kialakult konfliktus kap-
csán. 

Jövő nyárra lesznek edzéspályák
Az FK Csíkszereda által működ-

tetett Székelyföld Labdarúgó Aka-
démia megkapta a finanszírozást
egy Marosvásárhely vonzáskörzeté-
ben épülő sportbázisra, nyilatkozta
bevezetőjében Szondy Zoltán. A
Marosszentgyörgy határában, a

Maros partjára tervezett létesítmény
három pályát foglalna magában. Az
elképzelés az, hogy legyen egy
2500 férőhelyes tribünnel ellátott
főpálya és melléje három edzőpá-
lya. 

– Most én itt azt mondom, hogy
egy füves és két műfüves edzőpálya
lesz, de lehet, hogy a szakemberek
azt fogják mondani, hogy két füves
és két műfüves legyen, tehát ez még
nincs eldöntve – mondta Szondy. –
A telekre a rendezési tervet még
várjuk. Mivel most augusztusban
vagyunk, és ismerve a román épít-
kezési törvényt és a közeget, meg
vagyok győződve róla, hogy az idén
nem fogunk építkezni, viszont na-
gyon bízom abban, hogy a beruhá-
zásnak legalább az edzőpályákat
érintő részét a tavasszal fel tudjuk
építeni. Tehát gyakorlatilag jövő
nyártól ezek a pályák igénybe vehe-
tők lesznek. Székelyföld más váro-
saiban eddig 5-6 műfüves pályát
építettünk. Egy éjszakai világítással
ellátott műfüves pályát két hónap

alatt szoktak felépíteni. Az edzőpá-
lyák építését jövő év júniusára vál-
lalom, hogy be tudjuk fejezni. A
stadion kicsikét időigényesebb, de
az is két könnyűszerkezetes lelátó-
val van elképzelve.

Újságírói kérdésre válaszolva
Szondy elmondta: – Elképzelhetet-
len, hogy az őszre elkészüljön a be-
ruházás, mert a terület rendezési
terve még nincs elfogadva. Ott épül
mellettünk a jégkorong-akadémia
műjégpályája, ezért meg kellett vál-
toztatni a rendezési tervet. És ami-
kor láttam, hogy így haladnak a
dolgok, az építkezésre szánt pénz
egy részét is átirányítottuk más-
hova. 

A beruházást illetően még egy
annyit, hogy megkeresésemre, rábe-
szélésemre Csibi Attila elvállalta a
beruházás menedzselését, ugyanis
annak ellenére, hogy az építkezés
alatt nagyon sokat leszek itt, kell még
egy ember, aki mindennap ellen-
őrizze a kivitelezést. (Természetesen
közben vezesse Erdőszentgyörgy

városát.) A bázist az FK Csíksze-
reda fogja felépíteni, az FK Csík-
szereda tulajdona lesz. Tehát mi
használatba átadjuk azoknak, akik a
feltételeknek eleget tesznek. Termé-
szetes, hogy a marosvásárhelyi gye-
rekek fogják ezt használni. 
Követelmény a magyar edzésnyelv

A székelyföldi fociakadémia al-
központi rendszerét ismertetve
Szondy Zoltán hangsúlyozta: –
Amikor az Akadémia elindította
munkáját, öt alközpontunk volt, je-
lenleg pedig 16 alközpontunk van
egész Erdélyben. És úgy 16, hogy a
szatmári tervezettet lepasszoltuk
magyarországi barátainknak,
ugyanis Nyáregyházáról átmenni
egy óra, Csíkszeredából fél nap az
út. Mi az alközpontoktól a követ-
kező dolgot várjuk el: először is a
lehetőség szerint tartsák be a mi ed-
zésprogramunkat. Van helye az
egyéni kezdeményezéseknek, de azt
elvárjuk, hogy az edzésprogramunk
lényegét viszontlássuk, hiszen a
legjobb gyermekek hozzánk fognak
kerülni, és nem mindegy, hogy egy
új játékrenddel kell megismerjenek.
A második dolog, amit elvárunk, a
magyar nyelvű edzések, de ez nem
azt jelenti, hogy kizárólagosan ma-
gyar gyermekekkel foglalkozunk. 

A nagy probléma az például,
hogy a Maros megyéből érkező
színmagyar családok gyerekeinek
döntő többsége román iskolából
jön. Maros megyének köszönhető
az, hogy az akadémia bentlakó
gyermekeinek 16 százaléka román
iskolába jár Csíkszeredában. Szá-
munkra ez egy óriási probléma, hi-
szen nem titok, hogy a
támogatásunk nagy részét, egészen
pontosan kétharmadát Magyaror-
szágról kapjuk. Azt sem titok, hogy
a határon túli sporttámogatásoknak
nagyon komoly nemzetpolitikai ve-
tülete is van.
A támogatás feltétele az önrész 

Elvárjuk azt, hogy akik tőlünk tá-
mogatást kapnak, azok támogatást
is tegyenek be, nyilatkozta az FK
Csíkszereda elnöke. – Ha az akadé-
mia szemszögét nézem, akkor a leg-
sikeresebb alközpontjaink
Szászrégen, Szováta és Székelyud-
varhely. Onnan kaptunk olyan játé-
kosokat, akikért a maga rendjén mi
is pénzt kaptunk. Végeredményben

profi sportról beszélünk. Viszont
ahol nagyobb támogatást adunk fel-
nőttcsapatoknak, onnan elvárjuk az
önrészt is. Ezzel nem is volt gond.
Azok az alközpontok, ahol nagyobb
támogatást kaptak, ott a magyar ön-
kormányzat a maga részét hozzá is
tette. Nem titok, hogy ezek Szé-
kelyudvarhely, Kézdivásárhely és
természetesen Csíkszereda. 

Egy évre van szerződésünk Erdő-
szentgyörggyel 54 ezer lejre, Szé-
kelyudvarhellyel 354 ezer lejre.
Ezek az összegek felnőttcsapatokat
is érintenek. Marosvásárhelyre az
MSE-nek adtunk 240 ezer lejt. Ma-
rosvásárhelyről a legtöbb gyerek a
marosszentgyörgyi Kindertől jött
hozzánk. Csak ebben az évben 21
ezer lej nevelési költséget fizettünk
a Kindernek. Ezt a nevelési költsé-
get kötelező kifizetni akkor is, ha a
gyermek átigazol valahová, és profi
szerződést köt.
Szakadárok és az egység 

Szondy Zoltán többször is hang-
súlyozta, hogy közel két évtizede
azon fáradozik Csíkszereda polgár-
mesterének támogatásával, hogy
felélesszék az erdélyi magyar egye-
sületi életet, amely az elmúlt száz
évben búvópatakként tovább élt a
közösség tudatában. Hasonló meg-
szállottság vezérelte Farczádi Atti-
lát és társait, amikor
feltámasztották az MSE-t. Helyi tá-
mogatókat szereztek. A sajtótájé-
koztatón is felszólalt Molnár Gábor
vállalkozó, aki támogatóként és
nagyszülőként is amellett érvelt,
hogy nem szabad szétverni az
MSE-t. Hajnal Gyuszi szövetségi
megfigyelő hasonlóan vélekedett,
és szakmai érveket is felsorakozta-
tott. Szondy Zoltán újságírói kér-
désre válaszolva tagadta, hogy
köze lenne az MSE válságához, de
azt elismerte, hogy a szakadárok
megkeresték, és az akadémia részé-
ről más klubokhoz hasonló támo-
gatást ígért nekik. És talán az sem
véletlen, hogy az MSE-ből kivált
csoport annál a Csibi Attila Zoltán-
nál talált támogatást, akit Szondy a
marosszentgyörgyi beruházás fel-
ügyeletével megbízott. 

A sajtótájékoztatón megszólalók
a csapatszellemről, az egységről be-
széltek. A szakadárok tábora hallga-
tott. 
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1101.

Karácsonyi Zsigmond

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Bálint Zsombor

CSM – mi a helyzet 
sportáganként?

Fociakadémiai pályák épülnek Marosszentgyörgyön
Magyar szellemiségű edzésprogram

Szerkesztette: Bálint Zsombor
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Kikapott a Craiova, remizett az FCSB

Reménykedik a CFR és a Fradi

Szerdán újabb kupaforduló

Elkészült a 3. liga 
csoportbeosztása

Hazai pályán szenvedett 0-2-es
vereséget a craiovai Universitatea
az athéni AEK-től az Európa-liga 3.
selejtező körének odavágóján. A
mérkőzést nézők nélkül, pontosab-
ban néhány ezer 14 évesnél fiata-
labb gyerekekből és nőkből álló
közönség előtt játszották, miután az
előző körben a budapesti Honvéd
elleni találkozón botrányos jelene-
tek zajlottak a stadionban. A történ-
tek után az UEFA úgy döntött, hogy
a Honvéd óvása ellenére az eredmé-
nyen nem változtat, csupán a szur-
kolókat zárja ki két mérkőzésre a
craiovai lelátókról, és emellett 60
ezer svájci frank megfizetésére kö-
telezi az oltyán klubot. Craiova
azonban nem tudott élni a sokak
szerint meg nem érdemelt lehető-
séggel, és szinte behozhatatlan hát-
rányba került a görög ellenfelével
szemben, annak ellenére, hogy a
visszavágón sem lesznek nézők, az
AEK szurkolóit is kitiltották a sta-
dionból, miután az előző idényben
kiviselték magukat.

Nem tudott győzni hazai pályán
a 3. selejtező körben érdekelt másik
román csapat, az FCSB sem. A kü-
lönc tulajdonosa fura intézkedései
miatt egyre mélyebb válságba ke-
rülő klub gól nélküli döntetlent ért
el a cseh Mladá Boleslav ellen,
noha a második félidőben mezőny-
ben bőven a csehek fölé nőtt. A leg-
nagyobb lehetőséget Panţiru hagyta
ki, aki öt méterről a felső lécet sú-
rolva lőtt az üres kapu fölé.

Magyar klub már nem érdekelt
az Európa-liga 3. selejtező körében,
amelynek a visszavágóit – hat
meccs kivételével – augusztus 15-
én, csütörtökön rendezik.

Európa-liga, 3. selejtező kör,
első mérkőzések:

Ararat-Armenia Jereván (ör-
mény) –Szaburtalo (grúz) 1-2, FC
Riga (lett) – HJK Helsinki (finn) 
1-1, Sutješka Niksić (montenegrói)
– Linfield United (északír) 1-2, Slo-
van Pozsony (szlovák) – Dundalk
United (ír) 1-0, FK Asztana (kazah)
– FC Valletta (máltai) 5-1, AEK
Larnaca (ciprusi) – KK Gent
(belga) 1-1, Sparta Prága (cseh) –
Trabzonspor (török) 2-2, Pjunik Je-
reván (örmény) – Wolverhampton
Wanderers (angol) 0-4, Craiovai
Universitatea – AEK Athén (görög)
0-2, Brondby FC (dán) – Sporting
Braga (portugál) 2-4, Ventspils
(lett) – Vitória Guimaraes (portugál)
0-3, Sheriff Tiraspol (moldvai) –
AIK Solna (svéd) 1-2, Neftcsi Baki
(azeri) – Bnei Jehuda (izraeli) 2-2,
Malmö FF (svéd) – Zrinjski Mostar
(bosnyák) 3-0, Haugesund (norvég)
– PSV Eindhoven (holland) 0-1,
Mariupol (ukrán) – AZ Alkmaar
(holland) 0-0, FC Thun (svájci) –
Szpartak Moszkva (orosz) 2-3,

Molde (norvég) – Arisz Thesszalo-
niki (görög) 3-0, Ludogorec (bol-
gár) – The New Saints (walesi) 5-0,
Makkabi Tel-Aviv (izraeli) – Su-
duva (litván) 1-2, CSZKA Szófia
(bolgár) – Zorja Luhanszk (ukrán)
1-1, Lokomotiv Plovdiv (bolgár) –
RC Strasbourg (francia) 0-1, FC
Antwerpen (belga) – Viktoria Plzeń
(cseh) 1-0, Feyenoord Rotterdam
(holland) – Dinamo Tbiliszi (grúz)
4-0, Dudelange (luxemburgi) –
Nomme Kalju (észt) 3-1, NHK Ri-
jeka (horvát) – Aberdeen (skót) 
2-0, Midtjylland (dán) – Glasgow
Rangers (skót) 2-4, Norrköping
(svéd) – Hapoel Beér-Seva (izraeli)
1-1, FC Vaduz (liechtensteini) –
Eintracht Frankfurt (német) 0-5, bu-
karesti FCSB – Mladá Boleslav
(cseh) 0-0, Austria Bécs (osztrák) –
Apollon Limassol (ciprusi) 1-2, FC
Luzern (svájci) – Espanyol Barce-
lona (spanyol), Partizan Belgrád
(szerb) – Yeni Malatyaspor (török),
Legia Varsó (lengyel) – Atromitosz
(görög), AC Torino (olasz) – Sah-
tyor Szoligorszk (fehérorosz).

A továbbjutásban bízik a román
és a magyar bajnok is a Bajnokok
Ligája 3. selejtező körének odavá-
gója után. A Ferencváros van ked-
vezőbb helyzetben, hisz gólt rúgott
a zágrábi Dinamo otthonában, a
mérkőzés pedig döntetlennel végző-
dött, ami egyet jelent azzal, hogy a
keddi visszavágó gyakorlatilag a
Fradi továbbjutását jelentő ered-
ménnyel kezdődik. Nem lesz egy-
szerű kapott gól nélkül megúszni,
de ebben az esetben ez a nyitja egy
esetleges továbbjutásnak, mert egy
zágrábi gól azt jelentené, hogy a Fe-
rencvárosnak kettőt kell rúgnia.

Szimmetrikus helyzetben van a
kolozsvári CFR, amely annak elle-
nére, hogy a második félidőben a
kapujához szegezte a Celticet, szin-
tén csak 1-1-et tudott elérni hazai
pályán. A skótok a Celtic Parkban
tízezres nagyságrendű fanatikus
szurkolótábor támogatását élvezik
majd, de a CFR-nek nincs más vá-
lasztása, gólt, gólokat kell rúgnia.
Amikor csapata továbbjutási esé-
lyeiről kérdezték, Dan Petrescu
edző azt mondta: ezek kicsik, na-
gyon kicsik. Petrescunak az ellenfél
játékerejét túlértékelő nyilatkozata-
ihoz azonban már
hozzászokhattunk.

A továbbjutás
ebből a körből
duplán fontos, hi-
szen biztosan cso-
portkört jelent, a
BL play-offban
elért eredmény
alapján vagy a Baj-
nokok Ligájában,
vagy az Európa-li-
gában. A vereség
sem jelenti azon-
ban az út végét,
még mindig van le-
hetőség bejutni az
Európa-liga cso-
portkörébe az EL
play-offjából.

Bajnokok Ligája, 3. selejtező
kör, első mérkőzés

Dinamo Zágráb-Ferencváros 
1-1 (1-0)

Zágráb, Maksimir Stadion, 
14 283 néző. Vezette: Paweł Racz-
kowski – Michal Obukowicz, Ra-
doslaw Siejka (lengyelek)

Dinamo Zágráb: Livaković –
Stojanović, Lešković, Perić, Leovac
– Gojak (69. Moro), Ademi, Dani
Olmo – Hajrović (69. Majer), B.
Petković (76. Gavranović), Oršić.
Vezetőedző: Nenad Bjelica

Ferencváros: Dibusz – Lovren-
csics G., Blažić, Dvali, Heister –
Sigér, Haratin – Zubkov, Skvarka
(89. Ihnatenko), Nguen (83. Čivić),
Szihnyevics (78. Lanzafame). 

Gólszerző: Olmo (7.), ill. Sigér
(60.)

Kolozsvári CFR-Celtic Glasgow
1-1 (1-1)

Kolozsvár, Gépész utcai (Dr.
Constantin Rădulescu) stadion, 
15 000 néző. Vezette: Srdjan Jova-
nović – Uroš Stojković, Milan Mi-
hajlović (szerbek)

CFR: Arlauskis – Burcă, Luis
Aurélio, Đoković, Omrani (66.
Păun), Deac, Susić, Bordeianu, Ca-

mora, Vinicius, Rondón (75. Ţucu-
dean).

Celtic: Bain – Šimunović (74.
Jullien), Brown, Morgan (66.
Ntcham), Christie, Edouard, Bolin-
goli, Elhamed (87. Bitton), Ajer,
McGregor, Forrest.

Gólszerző: Rondón (28.), ill. For-
rest (37.)

A Bajnokok Ligája 3. selejtező
körének első mérkőzései:

Bajnoki ág: APOEL (ciprusi) –
Qarabag (azeri) 1-2, PAOK Thes-
szalonik – Ajax Amszterdam 2-2, 

Crvena zvezda (szerb) – FC Kö-
benhavn (dán) 1-1, Kolozsvári CFR
– Celtic Glasgow (skót) 1-1, NK
Maribor (szlovén) – Rosenborg BK
(norvég) 1-3.

Nem bajnoki ág: FC Bruges
(belga) – Dinamo Kijev (ukrán) 
1-0, FK Krasznodar (orosz) – FC
Porto (portugál) 0-1, Istanbul Ba-
saksehir (török) – Olimpiakosz Pi-
reusz (görög) 0-1, FC Basel (svájci)
– LASK Linz (osztrák) 1-2, Di-
namo Zágráb – Ferencváros 1-1.

A visszavágókat augusztus 13-
án, kedden rendezik.

Szerdán rendezik a Románia-
kupa második megyeközi forduló-
jának találkozóit. Ebben a fázisban
az első körből továbbjutott csapa-
tokhoz csatlakoznak a 3. ligában az
előző idényben jobban helyezett
csapatok is, amelyeknek az első
körben nem kellett pályára lépniük.
A második megyeközi fordulóban
két Maros megyei klub érdekelt: a
megyei szakaszt megnyerő és az
első selejtező körön is túljutó Nyá-
rádtői Unirea, valamint a szászré-
geni Avântul, amely a 3. ligában
elért hatodik helyének köszönhe-
tően csak most kapcsolódik be a so-
rozatba. A földrajzi szempontok
szerinti párosítás alapján akár egy-
más ellen is játszhattak volna, azon-
ban a szövetségi irodákban másként
döntöttek, így Nyárádtő hazai pá-
lyán a Székelyudvarhely FC csapa-
tát fogadja, míg Szászrégen a
Besztercei Gloria otthonába látogat.
Mindkét csapat nehéz feladat elé
néz, de minden bizonnyal valamen-
nyien a rövidesen kezdődő bajnok-
ságra való felkészülési
mérkőzésként kezelik a találkozót.

A Románia-kupa 2. megyeközi
fordulójának találkozói szerdán
17.30 órakor kezdődnek az alacso-
nyabb osztályú vagy az előző baj-
nokságban gyengébben helyezett
csapat otthonában. Ha a meccs 90
perc után döntetlenre áll, a tovább-
jutás hosszabbításban vagy büntető
párbajban dől el.

Összesen 30 mérkőzést rendez-
nek. A győztesek továbbjutnak a 3.
megyeközi szakaszba, amelyet au-
gusztus 28-án, a 3. liga megkezdése
után tűztek műsorra. Ebben a kör-
ben csatlakozik a sorozathoz az
előző bajnokságban legjobb tizen-
három 3. ligás csapat, illetve tizen-
egy 2. ligás klub is.

A Románia-kupa 2. megyeközi
fordulójának párosításai:

Sănătatea Dărăbani (BT) – Fo-
resta Suceava (SV), Viitorul Liteni
(SV) – Karácsonkői Ceahlăul (NT),
Unirea Mirceşti (IS) – Ştiinţa Mi-
roslava (IS), Viitorul Curiţa (BC) –
Kézdivásárhelyi KSE (CV), Uni-
versitatea Dunărea de Jos Galac
(GL) – CSM Focşani (VN), Avântul
Zărneşti (BZ) – Metalul Buzău
(BZ), Viitorul Ianca (BR) – CS Fă-
urei (BR), Victoria Cumpăna (CT)
– Pescăruşul Sarichioi Junior (TL),
Bărăganul Ciulniţa (IL) – Unirea
Slobozia (IL), Înainte Modelu (CL)
– SC Popeşti-Leordeni (IF), Buka-
resti Steaua (B) – Mostiştea Ulmu
(CL), Viitorul Domneşti – CS Tu-
nari (IF), Flacăra Moreni (DB) – FC
Pucioasa (DB), Négyfalui Precizia
(BV) – Barcarozsnyói Olimpic Ce-
tate (BV), Ajax Botoroaga (TR) –
CSM Alexandria (TR), Real Bradu
(AG) – Vediţa Coloneşti (OT), CS
Cârcea (DJ)-CSO Filiaşi (DJ), Mi-
nerul Costeşti (VL) – Flacăra Ho-
rezu (VL), Petrillai Inter (HD) –
Kudzsiri Metalurgistul (AB), Kisk-
rassói Voinţa (CS) – Vajdahunyadi
CS (HD), Győröd-Szőlőtelepi CSC
(TM) – Újszentesi CS (TM), Pécs-
kai Progresul (AR) – Kisjenői Cri-
şul (AR), Borosssebesi Naţional
(AR) – Csermői Gloria Lunca-Teuz
(AR), Szatmárnémeti Olimpia
(SM) – Váradszentmártoni CSC
(BH), Gyulafehérvári Unirea (AB)
– Alsógáldi Industria (AB), Szász-
fenesi CS (CJ) – Dési Unirea (CJ),
Tordai Sticla Arieşul (CJ) – Kolozs-
vári Sănătatea (CJ), Nagydisznódi
Măgura (SB) – Brassói SR Munici-
pal (BV), Nyárádtői Unirea (MS) –
Székelyudvarhelyi FC (HR), Besz-
tercei Gloria (BN) – Szászrégeni
Avântul (MS).

Elkészítette a labdarúgó-szövet-
ség a 3. liga csoportjainak beosz-
tását. A fordulónkénti párosítást
ma sorsolják ki. A csoportbeosztás
közzététele hosszú bizonytalan-
ságnak vet véget abból a szem-
pontból, hogy mely csapatok
sorakozhatnak fel a rajtnál, és
hosszú évek után az idén fordul elő
először, hogy mind az öt csopot-
ban teljes a létszám, ugyanakkor
nem minden csapat iratkozhat vis-
sza a kiesők közül, amely ezt sze-
rette volna. Véget ér tehát az a
korszak, amely szerint általános
volt a vélekedés, hogy a 3. ligából
lehetetlen kiesni, mert az idén va-
lóban kiestek a csoportok utolsó
helyein végzett csapatok. Nem volt
esélye a visszairatkozásra a két ki-
esett Maros megyei klubnak, a ma-

rosvásárhelyi MSE-nek és Radnót-
nak sem, noha utóbbi biztosan a
harmadosztályban szeretett volna
maradni.

Jelen állás szerint tehát Maros
megyét elvileg két csapat képviseli
majd a 3. ligában, amelyeket az er-
délyi együtteseket felölelő V. cso-
portba soroltak, a szászrégeni
Avântul és a frissen feljutott ma-
rosvásárhelyi CSM, amely azon-
ban a súlyos anyagi gondok miatt
– egyelőre nem hivatalos hírek
szerint – visszalép a bajnokságból.
Az előző idényhez képest a cso-
porthoz kerültek Fehér és Szeben
megye klubjai, illetve a bihariak,
elkerültek innen a III. csoportba át-
sorolt barcasági klubok.

A 3. liga bajnoki idénye augusz-
tus 24-én kezdődik.

A labdarúgó 3. liga csoportbeosztása a 2019–20-as 
bajnoki idényben

I. csoport: FC Botoşani 2, Foresta Suceava, Şomuz Fălticeni, Bu-
covina Rădăuţi, Ştiinţa Miroslava, CSM Paşcani, Ozana Németvásár,
Ceahlăul Karácsonkő, Aerostar Bákó, CSM Bákó, Huşana Huşi, KSE
Kézdivásárhely, CSM Focşani 2007, Suporter Club Oţelul Galac,
Sporting Lieşti, Universitatea Dunărea de Jos Galac.

II. csoport: Metalul Buzău, CS Făurei, Dacia Unirea Brăila, Vii-
torul Ianca, Recolta Gheorghe Doja, Unirea Slobozia, Înainte Mo-
delu, Agricola Borcea, Mostiştea Ulmu, CS Medgidia, Poseidon 2
Mai-Limanu, Axiopolis Sport Cernavodă, CS Afumaţi, SC Popeşti-
Leordeni, Bukaresti FCSB 2, CS Tunari.

III. csoport: Bukaresti Progresul 1944 Spartac, CS Baloteşti, FC
Voluntari 2, SR Municipal Brassó, Barcarozsnyói Olimpic Cetate,
Unirea Bascov, Astra Giurgiu 2, CS Blejoi, FC Pucioasa, Flacăra Mo-
reni, Vediţa Coloneşti, CSM Slatina, CSM Alexandria, ACSO Filiaşi,
Universitatea Craiova 2, Tractorul Cetate.

IV. csoport: U Craiova 1948, Gilortul Târgu Cărbuneşti, Flacăra
Horezu, Viitorul Dăeşti, Dévai Cetate, Vajdahunyadi CS, Kudzsiri
Metalurgistul, CSC Győröd-Szőlőtelep, Temesvári ACS Poli, Újszen-
tesi ACS, Kisbecskereki Fortuna, Lippai Şoimii, Csermői Gloria
Lunca-Teuz, Borossebesi Naţional, Kisjenői Crişul, Pécskai Progre-
sul.

V. csoport: Alsógáldi Industria, Gyulafehérvári Unirea, Sellem-
berki Viitorul, Nagyváradi Luceafărul, Váradszentmártoni CS, Zilahi
SCM, Tordai Sticla Arieşul, Kolozsvári CFR 2, Dési Unirea, Kolozs-
vári Sănătatea, Szászrégeni Avântul, Marosvásárhelyi CSM, Besz-
tercei Gloria, Székelyudvarhelyi FC, Lénárdfalvi Comuna,
Nagybányai Minaur. 
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A francia kerékpáros körverseny
történetében először végzett az ösz-
szetett verseny első helyén kolum-
biai versenyző Egal Bernal
személyében. Az Ineos versenyzője
ráadásul pályafutása első háromhe-
tes körversenyén diadalmaskodott,
mindössze 22 évesen és 196 napo-
san, tehát ebben a sportágban,
amelyben a tapasztalat rendkívül
fontos, nagyon fiatal még. Érdekes-
ség, hogy Bernal romániai verse-
nyeken hívta fel először magára a
figyelmet, hisz megnyerte a Bihar
körversenyt és a Nagyszeben kör-
versenyt is, ezek az eredmények se-
gítették hozzá, hogy az Ineos
beválogassa a Tour de France-on
induló csapatba, ahol eredetileg a
tavalyi győztes brit Geraint Tho-
mast kellett volna segítse, a verseny
azonban úgy alakult, hogy végül
Thomas a második helyen zárt ösz-

szetettben. Harmadik a holland Ste-
ven Kruijswijk lett, ő pályafutása
során először végzett dobogón
Grand Tour-versenyen.

Bernal természetesen a legjobb
fiatalt illető fehér trikót is meg-
nyerte, míg a legjobb hegyimenő-
nek járó pöttyös trikót a francia
Romain Bardet érdemelte ki. A
sprinterek pontversenyében nem
történt meglepetés, a győztes a
szlovák Peter Sagan lett, aki rekor-
dot jelentő hetedik alkalommal sze-
rezte meg a zöld trikót. A
csapatversenyben a spanyol Movis-
tar zárt az élen.

A záróetapon – amelyen szokás
szerint már csak ünnepeltek a ke-
rékpározók – Caleb Ewan bizonyult
leggyorsabbnak a sprintbefutóban a
Champs-Élysées-n, neki ez volt a
harmadik szakaszgyőzelme ezen a
versenyen.

Nem tudta megvédeni a tavaly
megszerzett tornagyőzelmét a kana-
dai Rogers-kupán Simona Halep, a
WTA-világranglistán 4. helyen álló
román teniszező. A páratlan évek-
ben Torontóban, a páros esztendők-
ben Montrealban rendezett tornán a

wimbledoni történelmi siker után
először pályára lépő versenyző az
első találkozóján csak nagy nehéz-
ségek árán, döntő szettben rövidí-
téssel tudott nyerni az amerikai
Jennifer Brady ellen, ám a második
meccsen simán lemosta a pályáról

a szebb napokat is megért Szvet-
lana Kuznyecovát. 

Mindkét meccsen azonban lát-
szott, hogy nem mozog a meg-
szokott könnyedséggel, a Brady
elleni meccsen kezelésre is szo-
rult. A bal bokasérülése végül a
cseh Marie Bouzkova elleni ne-
gyeddöntőben feladásra kénysze-
rítette a 4-6-ra elveszített első
szett után. Halep jobbnak látta,
hogy ne erőltesse tovább, noha
így 710 pontot veszített a világ-
ranglistán, hiszen ereje teljében
szeretne lenni az US Openen.
Előtte még Cincinnattiban in-
dulna, amennyiben szerdáig sike-
rül rendbe hozni a bokáját. Itt is
egy-két mérkőzés (talán nem
több) jó szolgálatot tenne az ame-
rikai nyílt teniszbajnokság előké-
szítésére, ahol titkon a trófea
elhódítását célozza.

Halep az idei szerepléséért
60.455 dollárt és 190 WTA-pon-
tot kap, de elveszíti a tavalyi
900-at.

Feladta Kanadában 
Simona Halep

Osztrák kerékpározó, a Hrinkow Advarics
kontinentális csapatot képviselő Jonas Rapp
nyerte Székelyföld Kerékpáros Körversenyé-
nek 13. kiadását. Rapp az úgynevezett 
királyetapon, a Bucsint és a Hargitát megmá-
szó szakaszon végzett sikeres szökés után
állt a rangsor élére, és az előnyét az utolsó
nap két fél szakaszán is megőrizte.

Székelyföld Kerékpáros Körversenye Maros me-
gyét az idén is makacsul kikerülte, kizárólag Ko-
vászna és Hargita megye területén zajlott. Az első
napon a prológot Sepsiszentgyörgy utcáin kialakított
pályán rendezték, majd másnap, az úgynevezett kas-
télyetapon Háromszék településeit kerekezte körbe a
mezőny. Az első szakasz után, amely sprintbefutóval
végződött, a prológon leggyorsabb Daniel Crista állt
az élen, az összetett rangsort azonban fenekestül fel-
forgatta a második szakasz, amelyen Csíkszeredából
indultak a versenyzők, Gyergyószentmiklós felől át-
vágtak a Bucsinon, majd Székelyudvarhely érintésé-
vel a Hargitán át tértek vissza Csíkszeredába. A
kapaszkodók jelentősen próbára tették a mezőnyt,
több versenyzőt kizártak a túlságosan nagy lemaradás
miatt. A szakasz folyamán több szökési kísérlet is
volt, de a végül sikeres szökést Jonas Rapp és csapat-
társa, Dominik Hrinkow kiválóan együttműködve a
Hargitán hajtották végre. A két osztrák faképnél
hagyta a mezőnyt, és másfél perces előnnyel érkeztek
célba. A prológból jobb időt hozó Rapp itt átengedte
a szakaszgyőzelmet csapattársának, összetettben

azonban átvette a Szeklerland feliratú mezt. 
Szombaton két fél szakasszal zárult a mezőny, Büdös-
fürdőnél 10 kilométeres hegymeneti időfutammal
kezdtek, amelyet az olasz Paolo Toto nyert, de Rapp
megőrzött 48 másodperc előnyt az olasszal szemben.
Innen már a Hrinkow Advarics csapatának már csak
az volt a feladata a második fél szakaszon, amelyen a
Csíki-medencét kerekezték körbe a versenyzők csík-
szeredai indulással és érkezéssel, hogy ne hagyjanak
megszökni olyan versenyzőt, aki veszélyeztetheti
Rapp elsőségét. Ezt sikeresen megoldották, és Rapp
szerezte meg a végső győzelmet Paolo Toto (Sange-
mini Trevigiani) és csapattársa, Dominik Hrinkow
előtt.

A pontversenyt Paolo Toto nyerte, míg a hegyi
pontversenyben a román–olasz kontinentális Giotti
Victoria-Palomar csapatban kerekező versenyző, Ni-
colae Dobre bizonyult a legjobbnak. Az U23 korosz-
tályban Denis Marian Vulcan végzett a legjobb
összesített idővel, szintén a Giotti Victoria-Palomar-
tól. A szervezők külön díjazták a legjobb román és a
legjobb magyar versenyzőt is. Előbbi díjat a már em-
lített Vulcan érdemelte ki, míg a legjobb magyar Fi-
lotás Viktor (Pannon CT) lett.

Székelyföld Kerékpáros Körversenye a Nemzet-
közi Kerékpáros-szövetség kontinentális versenynap-
tárában szerepel, a 13. kiadásával a legrégebbi ilyen
verseny Romániában. Népszerűségének növekedését
jelzi, hogy az idén 18 csapat indult, pontosan 100 ver-
senyzővel, ebből nyolc kontinentális csapat, öt
klubcsapat és öt nemzeti válogatott, összesen 11 or-
szágból. 

Osztrák siker a székely körön

Egan Bernal első 
kolumbiaiként nyerte meg 

a francia körversenyt

Eredmények:
21. (utolsó) szakasz, Rambouillet-Párizs, Champs-Élysées, 128 km:
1. Caleb Ewan (ausztrál, Lotto-Soudal) 3:04:07 óra
2. Dylan Groenewegen (holland, Team Jumbo-Visma) azonos idővel
3. Niccola Bonifazio (olasz, Total Direct Energie) a. i.

Az összetett végeredménye:
1. Egan Bernal (kolumbiai, Ineos) 82:57:00 óra
2. Geraint Thomas (brit, Ineos) 1:11 perc hátrány
3. Steven Kruijswijk (holland, Jumbo-Visma) 1:31 p. h.
4. Emanuel Buchmann (német, BORA-hansgrohe) 1:56 p. h.
5. Julian Alaphilippe (francia, Deceuninck – Quick-Step) 4:05 p. h.

Huszonhét év után szerzett
ismét érmet birkózó-világ-
bajnokságon romániai spor-
toló, és ez a siker a
Marosvásárhelyi Iskolás
Sportklub tehetséges sporto-
lója, Biró Krisztián nevéhez
fűződik.

A gyulakutai származású, az er-
dőszentgyörgyi Kozma Jenő keze
alatt formálódott Biró Krisztián,
aki aztán a marosvásárhelyi klub-
nál Fazakas Csaba és Gyarmati
Ferenc keze alatt érett nemzetközi
szintű birkózóvá, a serdülőkorosz-
tály szófiai világbajnokságán, a
szabadfogásúak 71 kg-os súlycso-
portjában állhatott fel a dobogó
második fokára, miután kevesebb
mint fél perc választotta el az
aranytól.

A kategóriában összesen 26-an
neveztek be a világ minden tájáról.
Biró Krisztiánnak olyan szempont-
ból szerencsés sorsolása volt, hogy
nem kellett az első körben sző-
nyegre lépnie, aztán a második kör-
ben könnyedén, 11-0-lal jutott túl
az izraeli, neve alapján Oroszor-

szágból honosított Timur Bartovon.
A negyeddöntőben a svéd Kevin
Makota Ström következett ellenfél-
ként, Biró Krisztián szintén maga-
biztos pontozással nyert, 13-4
arányban. Az elődöntőben a világ
egyik legererősebb birkózónemze-
tének számító, hárommillió leiga-
zolt birkózót számláló Irán
képviselője, Abolfazl Valipourkhat
került a marosvásárhelyi birkózó
útjába, de ő sem okozott komo-
lyabb gondot Krisztiánnak, hiszen
12-5-re hozta a mérkőzést.

A döntőben újabb birkózó-nagy-
hatalom képviselője, az orosz
Szoszlan Tigiev volt az ellenfél. A
találkozó elején Tigiev meglepte
Biró Krisztiánt, és négy egymás
utáni gyors pörgetéssel 8-0-ás
előnyre tett szert. Utóbbi azonban
nem adta fel, és sikerült nem csu-
pán egyenlítenie, de meg is fordíta-
nia az eredményt. Huszonnégy
másodperccel a vége előtt 9-8-ra
vezetett. Az utolsó másodpercek-
ben mindkét sportoló minden ma-
radék erejét bevetette, és az idő
lejártakor 13-11-re Tigiev volt
előnyben.

Noha, mint említettük, 27 éve
nem szerzett világbajnoki érmet

romániai sportoló, Biró Krisztián
csalódásként érte meg az ezüstöt.
Azt is hozzátette, hogy ez talán
még jobban motiválja, mint ha
aranyat szerzett volna, és a jövő-
ben a dobogó legfelső fokát cé-
lozza világversenyeken. Igaz,
lehet, hogy ez nem a következő
évben lesz, mikor feljebb lép az if-
júságiak közé, és fiatalabb lesz,
mint a felső korhatár, de azért dol-
gozik, hogy a világ élvonalában
maradjon.

Egy ilyen szintű sportoló eseté-
ben mindig felvetődik a kérdés,
hogy később hol folytatja, meg
tudja-e tartani Marosvásárhely.
Gyarmati Ferenc, az ISK igazga-
tója szerint Biró Krisztián és több
tehetséges társának helyben tartása
nagyon fontos lenne. „Nem enged-
jük ki őket a kezünkből” – fogal-
mazott, utalva arra, hogy
Marosvásárhelyt a szabadfogású
birkózósport egyik legfontosabb
romániai központjává tennék. El-
mondta, a szakmai munka mellett a
szponzorok szerepe is nagyon fon-
tos, és a támogatás folytonossága
létfontosságú ahhoz, hogy hasonló
sikerek a jövőben is megismétlőd-
jenek.

Világbajnoki ezüstérmet nyert Biró Krisztián

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor
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A hajdani marosvásárhelyi AS
Armata és Metalotehnica
egykori játékosával, az évek
óta Budapesten élő Sipos 
Árpáddal a minap Diósdon
(Pest megye) találkoztam
egy nemzetközi kispályás
futballtornán, ahol a régi kő-
kemény balhátvéd a vásárhe-
lyi PRESSing csapatát
erősítette. 

– Látom, a hatodik ikszbe lépve
is még jól bűvöli a pöttyöst...

– Még érzem a labdát, habár már
a testsúlyom nem segít, sőt a korom
is már előrehaladott, hiszen a 64.
életévemben járok. Kitelepedésünk
után egy ideig még focizgattam a
hajdani ASA-s Both Gyuri által ed-
zett, erdélyi kitelepedettekből álló
kispályás együttesnél, majd az
Aranyászok kispályás bajnokság-
ban is kergettem a bőrt, aztán a Pest
megyei, országos másodosztályban
szereplő Mátyásföldi LTC-nél az
öregfiúk alakulatának voltam tagja. 

– Térjünk vissza a labdarúgói
pályafutásának az elejére. Mikor,
hol és hogyan lett leigazolt spor-
toló? 

– 1967-ben lettem a hajdani
ASA gyermek-, majd ificsapatának
leigazolt játékosa, néhai Kiss Árpád
és id. Ördögh Attila edzett minket.
Ott 1972-ig játszottam, aztán az
ugyancsak helyi, akkor C osztály-
ban szereplő Viitorul játékosa let-
tem, amely együttes színeiben
három évet futballoztam. 

– Idővel hol folytatta a labdarú-
gást? 

– A katonai szolgálat idejére
Gyergyószentmiklósra kerültem az
akkori C osztályban szereplő Jövő
csapatához, ahol két szezont fociz-
tam. Leszerelésem után az 1975-
1976-os évadban visszakerültem
Marosvásárhelyre, ezúttal az akkor
ugyancsak 3. vonalban szereplő
Metalotehnicához. 

– Abban az időszakban fogadta
el az ASA ajánlatát?

– Igen,1978-ban kerültem az
akkor A osztályos ASA-hoz, amely

nagyon sikeres időszakát élte, hi-
szen az UEFA- és a Balkán-kupá-
ban is szerepelt. Nagy lépés volt
számomra, hiszen én a harmadik
vonalból ugrásszerűen az A divízi-
óba jutottam. 

– Kik voltak a csapattársai?
– Számos tehetséges és ember-

séges csapattársam, edzőm volt
annak idején, akiktől sok mindent
tanultam. Csapattársaim voltak
akkor többek közt Biró II Levente,
Bölöni Laci, Hajnal Gyuszi, to-
vábbá Ispir, Unchiaş, Varodi, Faza-
kas, Fanici, Both Gyuri stb... 

– Ilyen kiváló labdarúgók között
biztos nehéz volt bejutni a kez-
dőcsapatba... 

– Nem volt könnyű, ugyanis
posztomon olyan remek játékosok
játszottak még, mint Onuşan Karcsi
meg Körtési Béla, vagy a néhai Gáll
Dezső is. Keményen edzettem, és
1979-ben a téli felkészítő mérkőzé-
seken már én voltam a kezdő játé-
kos. Sajnos az első bajnoki
találkozón a Sportul Studenţesc
ellen súlyosan megsérültem, így
szinte egy évet kénytelen voltam ki-
hagyni. Az 1979-80-as idényt már

új edzőpárossal kezdtük – Zavoda I.
Ferenc és Ördögh Attila –, de idővel
Zavoda és köztem nézeteltérés ala-
kult ki, így hát mennem kellett más
együtteshez... 

– Hol folytatta a labdarúgást? 
– 1980 tavaszán visszakerültem

a Metalotehnicához, de egy fél sze-
zon után hívott a dicsőszentmártoni
Chimica, ahol két évet játszottam.
Innen harmadszorra is visszakerül-
tem a Metalóhoz, majd 1998-ig, a
szakosztály felszámolásáig ott ját-
szottam. Minden évben harcoltunk
a feljutásért, de ez valahogy soha
nem jött össze, talán az anyagiak
miatt, de lehet, ezt a vezetőség sem
akarta. Ha visszagondolok arra,
hogy hosszú kínlódás után meg-
szűnt a szakosztály, még most is
borsodzik a hátam... Én valóban
végig kitartottam, akkor is, amikor
az anyagiak miatt a vezetőség sorra
tette ki a játékosokat a gyárból. Egy
ideig még az együttes ifjúsági csa-
patát is edztem, amely megyei baj-
nok lett! Az utolsó években
játékosként–edzőként tevékeny-
kedve részt vállaltam a szervezés-
ből, sőt gondnokként a füvet

nyírtam edzések előtt, majd a csa-
patot edztem. Bevallom, nagyon
szerettem a Metalotehnicát, a fél
életem oda kötődik, mindezek mel-
lett a labdarúgó pályafutásom leg-
szebb éveit ott éltem. 

– Hajdanán sok tehetséges, ki-
váló labdarúgó fordult meg a Meta-
lotehnicánál. Kikre emlékszik a
legszívesebben? 

– Igazságtalan lenne részemről,
ha csak néhány nevet említenék, de
helyszűke miatt be kell érni ezzel.
Például az 1984–1985-ös idényben
Ungvári István és Vasile Bordaş ka-
pusok, Ioan Ratea, Nagy Zoltán,
Szöllősi László, Papp Sándor,
Koncz György, Jean Cribdelean,
Gergely Csaba, Márton Sándor, Bo-
doni, Tamási, Varga Károly, Deme-
ter, Irimiaş, Jánosi, Aţelean, Mátéfi
László, a néhai Olasz Lajos, Mátéfi
Attila mezőnyjátékosok is csapat-
társaim voltak, az együttest pedig
Fazakas József és a néhai Nagy
Miki edzők készítették fel. De csa-
pattársam volt Bíró II. Levente, So-
meşan, L. Popa, Csizmadia, Ciula
II, Cioloboc H., Cioloboc R., Tran-
dafir László, Muntean Tibor,
Dobos, Ghiţă Vasiu is...

– Mikor kezdett el edzősködni? 
– A Metalotehnicánál akasztot-

tam szögre a csukát – habár még
folytathattam volna, hiszen több
együttes is hívott –, ott kezdtem el
edzeni is. Először az ificsapatot
edztem 1990-ben, majd a felnőttala-
kulat következett, ahol először
edző-játékos, majd vezetőedző vol-
tam. Utána az ugyancsak helyi C

osztályos Gaz Metan ifi-, majd fel-
nőttalakulata következett, aztán az
akkori alsóbb osztályban szereplő
két nyárádszeredai csapatot, a Nira-
jult meg a Mobilát is én készítettem
fel. 

– Kik azok az egykori labdarú-
gók, akikkel ma is baráti kapcsola-
tot ápol?

– Egykori csapattársammal, Biró
II. Leventével a csapattársi kapcso-
latból szoros barátság is kialakult, a
mai napig látogatjuk egymás csa-
ládját, de tartom a baráti kapcsolatot
többek közt Ruszi Józseffel és Ung-
vári Istvánnal is. 

– Egykoron hetente rendszeresen
játszott Marosvásárhelyen fergete-
ges lábteniszmérkőzéseket Biró II.
Leventével, Fazakas Árpáddal és
Alexandru Cioloboccal. Jelenleg
köti-e még valami szál a futballhoz
Magyarországon? 

– A mai napig is hazalátogatá-
saim alkalmával lábteniszezek ba-
rátaimmal. Amúgy semmi szakmai
nem köt a focihoz Magyarországon,
viszont szívvel-lélekkel figyelem a
hazai meg az ottani futballmérkőzé-
seket és mindig arra gondolok,
hogy én miként cselekedtem volna
az adott helyzetben. 

– Végezetül, kérem, mondjon né-
hány szót a családjáról is... 

– Évek óta Pest megyében
lakom, ott telepedtünk le. Két le-
ánygyermek boldog édesapja va-
gyok, és nagypapa is. Amit
sajnálok, az az, hogy a lányaink saj-
nos nem kötődtek egyik sportághoz
sem... 

Nosztalgiainterjú Sipos Árpáddal, 
a Metalotehnica volt labdarúgójával, egykori edzőjével

Két régi jó barát: Sipos Árpád és Biró II Levente

Sipos Árpad 64 évesen a legjobbak közt

Czimbalmos Ferenc Attila

Néhány érdekesség a Metalotehnica labdarúgó-csapatáról
Mint Sipos Árpád egykoron elmondta, a Metalotehnica labdarúgó-szakosztálya 1952-ben alakult,

akkor az alakulat Oţelul–Encsel Mór néven a tartományi (később megyei) bajnokságban indult. Az
1961–1962-es idényben a kétcsoportos, 28 csapatos tartományi bajnokságban 6 csapat képviselte Ma-
rosvásárhelyt.

A hatvanas–hetvenes években erős volt a tartományi bajnokság, melyben szinte csak helyi nevelésű
játékosokból álló alakulatok szerepeltek. Sipossal a Metalotehnica az 1982–83-as szezontól kezdődően
1990-ig szerepelt a C osztályban. 

A Metalotehnica elsősorban alkatrészeket és textilgépeket gyártott, több ezer embernek adott mun-
kát. A vezetőségnek sokat köszönhettek a szakosztályok játékosai. Többségük helyi illetőségű vagy
Maros megyei labdarúgó volt. A Metalotehnica idővel ütőképes C osztályos együttessé vált, a jobb ké-
pességű, tehetségesebb futballisták felkerültek az ASA-hoz, és sok jó játékos került kölcsönbe a kör-
nyék alacsonyabb osztályú alakulataihoz. 

Sipos szerint a szakosztály legjobb időszakai közül kiemelhető az 1982–1983-as bajnoki évad, amikor
a C osztály IX. csoportjában az újonc Metalotehnica Sikó Árpád és Nagy Miki vezetésével a 3. helyen
végzett, 38 pontot teljesítve. Az említett csoport tagjai voltak akkor többek közt a szintén Maros megyei
szászrégeni Avântul és Oţelul, a marosludasi Mureşul, és a segesvári Metalul is.

Az 1985–1986-os bajnoki szezonban 50 ponttal a 4. helyen zárta a bajnokságot a néhai Nagy Miki
által edzett csapat, akkori legnagyobb ellenfelei az Elektromaros, a nagyszebeni Inter, a szovátai
Medve-tó, a székelyudvarhelyi Progresul, a szászrégeni Oţelul, a maroshévízi Mureşul, a székelyke-
resztúri Unirea, a gyergyószentmiklósi Viitorul és a segesvári Metalul voltak. Sipos Árpád számára
felejthetetlenek maradnak az akkori Metalotehnica–Elektromaros telt házas városi rangadók, amikor
több ezer ember szurkolt mindkét alakulatnak...



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 4 szobás lakás a Tudor ne-
gyedben (Fortuna). Tel. 0732-530-
502. (1/3673-I)

ELADÓ kertes, bebútorozott ház. Tel.
0756-310-429. (10/3828)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (2/3625-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-181-787.
(3/3861-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8/3655)

TETŐJAVÍTÁS – 20% kedvemény a
munkadíjra –, festés, padlócsempe-
lerakás, szigetelés és egyéb munkák.
Tel. 0743-512-168. (7/3825)

VÁLLALUNK bádogosmunkát, tető-
készítést, ácsmunkát, bármilyen javítást.
Tel. 0757-831-459. (2/3860)

VÁLLALUNK háztetőkészítést (cse-
répből vagy lemezből), tetőjavítást,
teraszkészítést fából stb. Nyugdíja-
soknak 30%-os kedvezmény. Tel.
0745-680-818, Csaba. (sz-I)

ÚJ CÉG vállal bármilyen munkát:
cserépforgatás, Lindab lemez, me-
szelés, festés (kapukat), lambériafes-
tés, garázsfedés, szigetelés, dísz-
kövezés. Nyugdíjasoknak 30%-os
kedvezmény. Tel: 0757-118-636. (sz-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.:
0742-344-119. (sz-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, testvér, sógornő,
rokon és ismerős, 

PAPP MÁRIA 
életének 87. évében örök nyuga-
lomra tért. Temetése 2019. au-
gusztus 13-án 13 órakor lesz a
kórház mögötti szentgyörgyi te-
metőben, katolikus szertartás
szerint. 

Gyászoló szerettei. (1-3859-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és együtt-
érzésünket fejezzük ki kolléga-
nőnknek, Madaras Évának,
osztozunk szeretett ÉDESAPJA
elhunyta miatti mély gyászában.
Vigasztalódást kívánunk a
családnak, ÉDESAPJA nyugod-
jon békében! A Népújság
munkatársai. (sz.-I)

KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (63938)
SZLOVÁKIAI PÉKSÉGBE MUNKATÁRSAKAT alkalmazunk. Jó kereseti lehetőség! A szállás ingye-
nes. Érdeklődni a 0753-102-290-es telefonszámon. (21482)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21486)
A TORDAI CÉG alkamaz hús- és hentesáruüzletébe KASSZÁSNŐT és ELADóNŐT. Tel. 0744-681-
130. (sz.-63940)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST, SEGÉDMUNKÁST és KARBANTARTóT. Tel.
0744-644-026. (sz.-63940)
ALKALMAZUNK ÁLLATGONDOZóT teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (sz.-13)
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A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY 

marosvásárhelyi posztliceális iskolájába a 2019–2020-as
tanévre

a következő szakokra lehet iratkozni: 
–  általános,  laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás
és gyógytornászasszisztens,  román és magyar tagozatra. 
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (21399)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL 
alkalmaz személyzetet Nyárádkarácsonba, Havadtőre.
Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon

vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a cariere címszónál.
(sz.-I)

ZARÁNDOKOLJUNK EGYÜTT!
Zarándoklatok:

Augusztus 26-31. – Medjugorje
(házaspárok útja, nem csak házaspároknak) 

Október 7-12. – Medjugorje 
(a szervita nővérek lelki vezetésével) 

Október 8-12. – Fatima és környéke, Lisszabon 
(ft. Hajlák Attila-István vezetésével) 

Jelentkezni és érdeklődni
a 0742-698-166-os telefonszámon lehet. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI ERDÉSZETI HIVATAL fő tevékenysége: TŰZIFA és
FELDOLGOZHATÓ FA ÉRTÉKESÍTÉSE.

Az erdészet által forgalmazott faanyagokat a következő helységek térségében,
útszélen ajánljuk: Marossárpatak, Mezőménes, Marosszentkirály, Marosagárd.

Tűzifaválaszték: a 16,2 erdei köbméter/család maximális mennyiség – a fafajtától
függően – kemény lombos: 147 lej/erdei köbméter, illetve lágy lombos: 117,53

lej/erdei köbméter áron kapható. Az árak a héát tartalmazzák. Az erdészet
elérhetőségei: 0732-810-075, 0745-100-003,  illetve 0744-500-773. (21481)

Megfoszthatók állampolgárságuktól 
a dzsihadisták oldalán harcoló britek

A londoni felsőbíróság ítélete szerint megfosztatók
brit állampolgárságuktól azok, akik csatlakoztak az
Iszlám Állam terrorista szervezethez. A bíróság erről
szóló, precedensértékű ítéletét a The Daily Telegraph
című brit lap ismertette csütörtökön.

A felsőbíróságon egy olyan férfi nyújtott be felleb-
bezést, akinek Ashraf Mahmud Islam nevű 22 éves fiát
belügyminiszterként Amber Rudd fosztotta meg brit
állampolgárságától. Az apa azt akarta elérni, hogy fia,
aki 18 évesen csatlakozott a dzsihadistákhoz, és jelen-
leg egy kurdok által ellenőrzött katonai börtönben van
Szíriában, visszatérhessen az Egyesült Királyságba, és
ott álljon bíróság elé, elkerülve ezáltal, hogy halálbün-
tetést szabjanak ki rá.

A felsőbíróság szerdán azonban elutasította a kere-
setet. A döntés szakértők szerint precedenst teremthet
az Iszlám Állam terrorista szervezet más brit harco-
saira és a terroristák brit „menyasszonyaira” nézve,
akiket szintén az állampolgárságuk elvesztése fenye-
get.

Az utóbbi idők legismertebb brit vonatkozású esete
Shamima Begum ügye volt. A fiatal nőt, aki szintén az

Iszlám Állam oldalán állt, azért tudták megfosztani brit
állampolgárságától, mert jogosult volt a bangladesi út-
levélre is. A brit jogszabályok értelmében az állampol-
gárságot csak kettős nemzetiségű emberektől és abban
az esetben lehet megvonni, ha kockázatot jelentenek a
nemzetbiztonságra. Hontalanná azonban nem lehet
tenni senkit az állampolgárság megfosztásával.

Ashraf Mahmud Islam ügyében a felsőbíróság
hangsúlyozta, a fiatal férfi csakis magának köszönheti,
hogy halálbüntetés várhat rá, ő döntött úgy, hogy Szí-
riába megy és csatlakozik a dzsihadistákhoz. Nem
azért van veszélyben a harcok dúlta Szíriában, mert a
belügyminiszter megfosztotta brit állampolgárságától,
hanem azért, mert részt vett az Iszlám Állam által el-
követett cselekedetekben – fejtették ki.

A bíróság rámutatott továbbá, hogy a londoni szü-
letésű Ashraf Mahmud Islam jó körülmények között
élt ügyvéd apjával és az anyjával. A fiatal férfi Bang-
ladesben, Dakkában tanult jogot, amikor 2015 áprili-
sában eltűnt. Szíriába utazott, hogy csatlakozzon az
Iszlám Államhoz, családja azonban csak egy hónappal
később szerzett erről tudomást. (MTI)
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Körutazások 
és városlátogatások 2019

Autóbusszal:

• Balti államok – Lengyelország – Helsinki, 2019. augusztus 26. /
9 nap, 500 euró/fő

• Észak-Olaszország és a  Francia Riviéra, 2019. augusztus 30. / 
9 nap, 459 euró/fő

• Horvátország – Bosznia-Hercegovina, 2019. szeptember 1. / 
8 nap,  345 euró/fő

• La Bella Italia és Dél-Olaszország gyöngyszemei, 
2019. szeptember 1. / 11 nap, 499 euró/fő

• Spanyolország + Marokkó, 2019. szeptember 17. / 13 nap, 639
euró/fő

• Törökország – Kappadókia  – Rhodosz, 2019. szeptember 17. / 
14 nap, 559 euró/fő

Indulás Marosvásárhelyről  +  25 euró/fő 

A Szászrégeni Polgármesteri Hivatallal együttműködő CORAL IMPEX Kft. 
értesíti az érintetteket,

hogy augusztus 14-én 5 órai kezdettel légi permetezés útján rovarirtást végez Szászrégen
területén. Az időpont az időjárási körülmények függvényében változhat.

A használt vegyszerek aktív hatóanyaga a deltametrin (ártalmas és irritáló hatású), 
a vegyszerek használatát láttamozta az Egészségügyi Minisztérium. 

Bővebb felvilágosítás a 0264-595-606 telefonszámon.


