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Az egykor országosan kiemelkedő marosvásárhelyi
úszósportok kedvelői által több mint fél évszázada várt fe-
dett sportuszoda átadására került sor pénteken, július 30-
án. A nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas
létesítmény avatóünnepsége jelképesnek számít, mivel egy-
beesett a tokiói olimpia medencés úszószámainak zárónap-
jaival. De a több miniszter és helyi politikus jelenlétében
megejtett ünnepélyes ceremónia jelképesnek számít azért

is, mert a közel négyezer négyzetméter összfelületű, minden
igénynek megfelelő korszerű létesítményt még hónapokig
nem vehetik birtokba sem a sportolók, sem a nagyközönség,
ugyanis nem biztosított az üzemeltetéshez szükséges sze-
mélyzet.
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(Folytatás a 7. oldalon)

Karácsonyi Zsigmond

Könyv- 
és szoborbemutató 
Rendhagyó kötetet jelentetett meg a
magyarországi Professzorok Batt-
hyány Köre a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium támogatásával. A
tanulmánykötetet dr. Visy Zsolt ma-
gyarországi régész, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia doktora, a Pécsi
Tudományegyetem emeritus profesz-
szora szerkesztette, címe: A déli ha-
rangszó Magyarországon és a
nagyvilágban.
____________4.
Tehetségkutató
program 
Balavásáron
A település gyerekei négy területen
mutathatták meg tehetségüket: a rajz,
festészet eszközeivel a faluközösség
életéből merített témát kellett bemu-
tatni…
____________5.
Petőfi-ünnepség
az Ispán-kútnál és
a Múzeumkertben
Fehéregyháza fennállásának 790.
esztendejében, július 25-én, vasárnap
az 1849. július 31-ei fehéregyházi
csata és Petőfi Sándor halálának 172.
évfordulója emlékére megemlékezést
szerveztek.
____________6.
Továbbjutottak
Szőcs Berniék
Megnyerte az Egyiptom elleni nyol-
caddöntőt az első asztalnál a maros-
vásárhelyi Szőcs Bernadette-tel felálló
román csapat a női asztalitenisz-csa-
patversenyben. 
____________9.

Kártérítős kabaré
Már a kiíráskor világos volt, hogy a kormány csak színleli a járvány

nyomán érkező gazdasági válságban egyik leginkább érintett ágazat,
a vendéglátósok kártérítését, és ezt már az első adatok is pontosan
visszaigazolták. Sokkal kevesebben igényeltek támogatást, mint ahá-
nyan jogosultak lettek volna rá, és azoknak sem lesz elég a programra
szánt, eleve kevés pénz.

A szakminisztérium közlése szerint 30 ezer igénylőre számítottak,
holott papíron 74 ezer cég lett volna jogosult támogatásra. Hogy miért
vártak csak ennyi igénylőt, az jól látszik a megszabott feltételrendszer-
ből is. Ahogy nálunk megszokott, jó bonyolult iratcsomót kellett össze-
szedni, ami pénzbe és időbe is került a pályázónak, rövid határidőt is
adtak az összeállítására, és ezt csak tetézték a hivatalos közlés szerinti
„szervezési nehézségek”, azazhogy az iratokat csak online lehetett
„benyújtani” egy csapnivalóan működő felületen.

Szóval már eleve felére szűrték a lehetséges jelentkezők számát, de
a valóság ezt is többszörösen alulmúlta, tízezernél alig több igénylő
nevezett be a programba. Úgy tűnik, a vállalkozók túlnyomó többsége
a programhoz méltó komolysággal viszonyult ehhez a válság definíci-
ójának is beillő kormányzati kezdeményezéshez.

Aki meg belépett a keringőbe, két dologban nem lehet biztos: hogy
ebből az állítólagos támogatásból mennyi pénzt kap, és mikor. Ugyanis
a program kerete papíron két és fél milliárd lej, amiből jelenleg a költ-
ségvetésben van egymilliárd, a többit költségvetés-kiegészítés útján

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Marosvásárhelyen felavatták Erdély legkorszerűbb sportuszodáját

Sikertörténet szépséghibákkal



Kopjafaállítás gróf Széchenyi
Zsigmond emlékére

Az Uz Bence Egyesület sárvár-felsővidéki gróf Széche-
nyi Zsigmond dédabisztrai vadászatainak emlékére
kopjafaavató ünnepséget szervez augusztus 7-én dél-
előtt 11 órai kezdettel a jódtelepi (Ratosnya község) re-
formátus templomkertben. Beszédet mond Nagy
Ferenc helyi református lelkipásztor, dr. Kálmán Attila
történész, Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család
Alapítvány elnöke, dr. Gergely Imre, a Világjáró Magyar
Vadászok Klubjának elnöke, dr. Osváth Pál diplomata,
vadász, az Uz Bence Egyesület elnöke. A kopjafaava-
tás alkalmával rövid kulturális programra is sor kerül. A
rendezvényt Farkas Csilla Izabella vadász vezeti le.

Kézügyes gyermekek műhelye
A marosvásárhelyi Női Akadémia a Divers Egyesület
támogatásával augusztus 16–20. között műhelyébe
várja a 8–12 éves gyerekeket. Naponta két kézműves-
műhelyre kerül sor 10–14 óra között a Divers Egyesület
Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székhelyé-
nek udvarán. A következő kézműves-foglalkozásokkal
ismerkedhetnek meg a gyerekek: gyöngyfűzés, fafara-
gás, papírkosárfonás, nemezelés, szalvétatechnika,

hűtőmágnesek, valamint pompom-, textil- és filcfigurák
készítése. A tevékenységeket a Női Akadémia Ügyes
Kezű Nők kézműveskörének önkéntesei vezetik. Akik-
nek pedig játszani van kedvük, kipróbálhatják a Játéktár
társasjátékait, asztaliteniszezhetnek, valamint tollaslab-
dázhatnak. A szervezők mindennap friss gyümölcsöt és
vizet biztosítanak a gyerekek számára. A tevékeny-
ségre augusztus 1-je után még 8-án lehet személyesen
feliratkozni 17.30–19.30 óra között, ekkor lehet a tevé-
kenységek lebonyolításához szükséges 50 lejes ado-
mányt átadni. A tevékenységen összesen 20 gyermek
vehet részt. Érdeklődni naponta 18–20 óra között a
0265/311-727-es telefonszámon lehet.

4M Szobrászati Szalon
Új kiállítás nyílik a marosvásárhelyi Art Nouveau Galé-
riában. A Romániai Képzőművészek Szövetsége Ma-
rosvásárhelyi Fiókjának utóbbi években kialakult
gyakorlata szerint ezúttal a szobrászművészek mutat-
koznak be. A 4M Szobrászati Szalon megnyitójára au-
gusztus 3-án, kedden 19 órakor kerül sor a Kultúrpalota
földszinti kiállítóterében. Mana Bucur keramikus és
Gyarmathy János szobrászművész a vár Szűcsök bás-
tyájában lévő műterem-galériában csatlakozik a kiállí-
tókhoz, akik kő, fém, fa és alternatív anyagú
alkotásaikat viszik közönség elé. Műveiket Nagy Miklós
Kund művészeti író ajánlja az érdeklődők figyelmébe a
keddi tárlatnyitón. 

Csütörtökön, július 29-én 24 óra leforgása alatt Maros
megyében 64 alkalommal riasztották a tűzoltókat. Három
alkalommal tűzesethez, 57 esetben a rohammentő szolgálat
beavatkozására volt szükség, négy hívás során épületele-
mek eltávolítását, állatmentést, illetve egyéb beavatkozá-
sokat kértek.

Július 29-én 18 óra körül Maroslekence és Marosdátos
között egy személyautó rekedt mezőgazdasági területen,
és felgyúlt. A kipufogócső túlhevülése miatt meggyúlt a
jármű körüli száraz aljnövényzet, és ez okozhatta azt a
tüzet, amelyben 50 árnyi tarló égett, és a jármű teljesen

megsemmisült. Az oltásban a ludasi munkapont tűzoltói
és a radnóti önkéntes tűzoltók segítettek. Személyi sérülés
nem történt.

Ugyanaznap, ugyanabban az időpontban Marosvá-
sárhelyen a Brassó utcába egy erkélyen keletkezett tűz
oltásához riasztották a tűzoltókat, a helyszínre érkezé-
sük előtt a lakás tulajdonosának sikerült eloltania a
tüzet.

Pénteken, július 30-án hajnalban Szovátán a Farkas ut-
cába riasztották a tűzoltókat egy meggyulladt járműhöz,
amelyet tulajdonosa próbált eloltani. A motortérben kelet-
kezett tűz oka a feltételezések szerint rövidzárlat lehetett
– tájékoztatott a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Fel-
ügyelőség sajtóosztálya.

IDŐJÁRÁS
Változóidő
Hőmérséklet:
max.290C
min.190C

2.,hétfő
A Nap kel 

6 óra 4 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 53 perckor. 
Az év 214. napja, 

hátravan 151 nap.

Ügyes Kezű Nők 
kézműves-foglalkozása

A Női Akadémia az Ügyes Kezű Nők csoport hétfő délutá-
nonként heti rendszerességgel megszervezett tevékenysé-
gére várja azokat a hölgyeket, akik különböző kézműves
tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani a Divers
Egyesület Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti szék-
házának udvarán. Augusztus 2-án, hétfőn 17.30 és 19.30
óra között az újrahasznosítás és dísztárgyak készítése lesz
a téma, hulladékból babák, baglyok és más figurák készí-
tését sajátíthatják el a résztvevők Lajos Anna kézműves
irányításával. A szervezők biztosítják a tevékenységhez
szükséges anyagot. Amennyiben esős, illetve hideg idő
lesz, a foglalkozást beltérben kötelező maszkviseléssel
tartják. A szervezők a résztvevőktől 5 lej adományt köszö-
nettel elfogadnak, az összegyűlt adományokat a tevékeny-
ségeken használt alapanyag beszerzésére fordítják.

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

A nyári szünidőben közlekedik 
a somostetői járat

A marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat naponta közlekedő
járatokat indított a Somostetőre. A menetrend szerint az
első járat reggel 9.30-kor, az utolsó 19.30-kor indul a válla-
lat székhelye elől. A Somostetőről 10.30-tól 20.30-ig két-
óránként járnak a buszok. Az autóbuszok a nyári vakáció
végéig közlekednek.

VII. Kastélypark Művésztelep
Életre kelt a koronavírus-járvány miatt tavaly szüneteltetett
gernyeszegi művésztelep. A Teleki-kastély és parkja július
26. és augusztus 7. között fogadja a hazai és külföldi alko-
tóművészeket. Az alkotótábornak kilenc művész – Csóka
Szilárd Zsolt, Dienes Attila, Gagyi Botond, Miklós Árpád,
Lucza Zsigmond, Lilla von Puttkamer, Knyihár Amarilla, Ma-
daras Péter, Pokorny Attila – és Wehner Tibor művészet-
történész a vendége. A művésztelepen készült
alkotásokból rendezendő kiállítás augusztus 7-én 18 órakor
nyílik meg a kastélyban.

Márton Áron-emlékkiállítás
A marosvásárhelyi várban levő Régészeti és Történeti Mú-
zeumban megnyílt az Imacsokrok Márton Áron püspöknek
a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjteményé-
ből című emlékkiállítás. A tárlat Márton Áron püspökké
szentelésének 82. évfordulója előtt tiszteleg, augusztus 14-
ig látogatható keddtől péntekig 9 és 16, szombaton és va-
sárnap 9–13 óra között.

Terápiás program
A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 30. – szeptember 10.
között 12 napos terápiás programot szervez szenvedély-
betegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják már most
mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alko-
hol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon.
Helyszín: Magyarózd, Terápiás Otthon (Marosludastól 15
km-re, Maros megye). Jelentkezési határidő: augusztus 26.
Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni Deé Lukács
Évától lehet a 0265-254-460-as telefonszámon.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma LEHEL, 
holnap HERMINA napja.

Megyei hírek
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RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
15, 42, 26, 45, 1  + 13 NOROC PLUS: 9 7 0 4 7 5

36, 18, 2, 29, 8, 25 SUPER NOROC: 1 2 4 2 4 3

5, 33, 13, 11, 35, 46 NOROC: 8 1 1 4 4 1 6

Több mint félszáz beavatkozás
Túlhevülés és rövidzárlat okozta tüzek

Fotó: ISU

Pálosy Piroska



Halálos áldozatot követelt a vihar
Egy 6 éves kislány meghalt és 5 éves húga megsé-
rült, amikor a szombat esti vihar egy fát döntött a sát-
rukra az Ilva-patak völgyén – közölte a Maros megyei
rendőrség. A család az Ilva-patak partján sátorozott,
amikor kitört a vihar. A rendőrséget arról értesítették,
hogy egy fa rázuhant a sátorra, megsebesítve két kis-
lányt, egy 5 és egy 6 évest, és utóbbi eszméletlen ál-
lapotban van. A helyszínre siető mentőcsapat
megpróbálta újjáéleszteni, de nem jártak sikerrel, a
gyerek meghalt. A lezuhanó fa egy 34 éves nőt is
megsebesített, az asszony válltörést szenvedett.
(Agerpres)

Másfél száz új fertőzöttet 
azonosítottak

A legutóbbi tájékoztatás óta 152 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint
21.900 teszt eredményének feldolgozása nyomán –
közölte vasárnap a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Az új esetekkel 1.083.341-re nőtt a járvány
eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, 1.047.767
személyt közülük gyógyultnak nyilvánítottak. Eddig
8.704.268 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dol-
gozták fel Romániában, és 1.855.687 antigéngyors-
tesztet végeztek. Jelenleg 411 személyt kezelnek
kórházban Covid–19-cel, közülük 59 személy szorul
intenzív terápiás ellátásra. Románia területén 1049
igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni,
526 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 48.575
személy van házi, 76 intézményes karanténban.
(Agerpres)

Több mint 90 millió lej 
beruházások fedezésére

A Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért fe-
lelős Minisztérium 92.555.982,28 lejt utalt ki az orszá-
gos vidékfejlesztési program első és második
szakaszában megvalósított 179 beruházás számlái-
nak fedezésére. Így az első szakaszra 3.624.669,23
lejt fizettek ki 13 folyamatban lévő beruházásra, a
program második szakaszában pedig 88.931.313,05
lejt számoltak el 166 projektre. „Az elmúlt hetekben
236 millió lejt utaltunk ki az önkormányzatoknak, ma
pedig újabb 179 számlát fedeztünk. A vidékfejlesztési
program nem áll le, mindent megteszünk azért, hogy
a kifizetések ne késsenek, és a helyi közösségek be-
ruházásai ne álljanak le” – nyilatkozta Cseke Attila
fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős
miniszter. (közlemény)

További lazítások léptek hatályba
Tovább enyhítették a koronavírus-járvány miatt elren-
delt korlátozásokat. Vasárnaptól a korábbi 2500-ról
75 ezerre emelték a szabadtéri fesztiválok létszám-
korlátozását, az eddigi 300-ról pedig 400-ra emelke-
dett a magánrendezvényeken (lagzikon,
keresztelőkön, torokon) engedélyezett maximális lét-
szám. A sportrendezvényeken immár a lelátók teljes
kapacitása igénybe vehető. A gyülekezési korlátozá-
sok ezen enyhítéseit azonban feltételekhez kötötték:
egyrészt a nagyobb létszámú rendezvényeken kizá-
rólag védettséggel rendelkezők – beoltottak, friss ne-
gatív teszttel rendelkezők, vagy a betegségen az
utóbbi fél évben átesettek – vehetnek részt, másrészt
a lazítások csakis olyan településeken érvényesek,
ahol a fertőzési ráta alacsony, vagyis a megelőző két
hétben diagnosztizált fertőzések száma nem haladja
meg a helyi lakosság két ezrelékét. Eddig három ez-
relék volt a küszöbérték. (MTI)

lehet odatenni. Ha le nem nyúlják valami egyébre menet
közben, ami nálunk bármikor megtörténhet. Ha elő is
kerül, a teljes keret sem lesz elég minden benyújtott kár-
igényre, a minisztérium adatai szerint ez csak hétezer
cég kártérítésére lenne elég. Az illetékesek szerint a
pénzt részarányosan fogják szétosztani az igénylők kö-
zött, azaz mindenki kap valamennyit belőle. Az igények
elbírálására két hónapos határidőt szabott magának a
szaktárca, azaz őszre kiderülhet, hogy mennyi lesz az
annyi. A kifizetések azután kezdődnek, de arról még
ennyi részlet sem tudott, szóval a mikorhoz képest még
a mondásbeli kutya vacsorája is egy betonbiztos ügy.
Ha minden jól megy is mostantól, mintegy kétéves ké-
séssel adnak az elszenvedett kárhoz képest eleve töre-
déknyi támogatást egy szezonális bevételekből élő
gazdasági ágazatnak. És majd szépen elmesélik a vá-
lasztóknak, hogy lám, olyan csodásan szárnyal e szép
haza gazdasága, hogy a vállalkozók még támogatást is
alig igényelnek…

Kártérítős kabaré

Ország – világ
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Eltérő járványellenes stratégiával készülnek a ro-
mániai egyetemek a 2021–2022-es tanévre. Míg a
kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) közölte, hogy jelenléti oktatásra csak a be-
oltott, a betegségen átesett vagy negatív tesztet
felmutató diákokat fogadja, a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem (EMTE) valamennyi di-
ákját jelenléti oktatásra várja, védettségtől füg-
getlenül.

A BBTE szenátusa csütörtökön fogadott el döntést arról,
hogy azok a hallgatók lehetnek a tantermekben az órákon,
akik több mint tíz nappal korábban megkapták a koronavírus
elleni védőoltást (kétdózisos oltástípusok esetén mind a két
dózist), akik több mint 15 napja, de kevesebb, mint 180 napja
átestek a fertőzésen vagy akik 72 óránál nem régebbi PCR-
teszttel vagy 24 óránál nem régebbi antigén teszttel igazolják,
hogy nem fertőzöttek.

Azok a hallgatók, akik nem tartoznak ezekbe a kategóri-
ákba, az interneten keresztül hallgathatják az órákat.

A hallgatói szervezetek képviselőinek a javaslatára ezen fel-
tételek alapján fogadják be a BBTE hallgatóit az egyetemi
kollégiumokba is.

„A BBTE arra törekedett, hogy lehetőséget biztosítson
azoknak, akik szeretnének visszatérni a hagyományos módon
történő oktatáshoz, de az egyetem teljes közössége és a város

számára is biztonságos körülmények között, és tiszteletben
tartva azoknak az oktatáshoz való jogát is, akik úgy döntöttek,
még nem oltatják be magukat” – idézte a BBTE közleménye
Daniel David rektort.

Ezzel szemben a magyar állam által fenntartott Sapientia
EMTE valamennyi hallgatóját várja a tantermekbe a követ-
kező tanévben, ha nincsen rendkívüli helyzet.

Tonk Márton rektor az MTI-nek elmondta: az egyetem sze-
nátusa jelenléti oktatásról döntött, és a tanórákon való rész-
vételt nem kötötték a járvány elleni védettség igazolásához.
A rektor azt is megjegyezte, hogy a nappali tagozatos hallga-
tók esetében az érvényes törvények sem teszik lehetővé az on-
line oktatást.

„A mi olvasatunkban ha nincs vis maior (rendkívüli hely-
zet), a nappali képzésben nincsen online oktatás” – jelentette
ki a rektor.

A kollégiumok, étkezdék, könyvtárak használatánál az
egyetem szenátusa a különböző helyszíneken működő karokra
bízta a döntéshozatalt.

„A karok megtehetik, hogy oltáshoz kötik a különböző ok-
tatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést” – magyarázta a rek-
tor. Szerinte azért indokolt ez a megközelítés, mert az elmúlt
évben is nagymértékben különbözött a járványhelyzet azokon
a településeken, amelyeken a Sapientia egyetem különböző
karai működnek. (MTI)

Eltérő járványellenes stratégiával készülnek 
az egyetemek az új tanévre

Két hónappal az eredetileg kitűzött céldátum után,
szombaton meghaladta az ötmilliót a koronavírus
ellen beoltottak száma. A kormány szombaton kö-
zösségi oldalán jelentette be az ötmilliós küszöb
meghaladását.

A Mediafax hírügynökség jelentése szerint 5 000 889
ember – a beoltható, 12 év feletti lakosság 29,5 százaléka, a
felnőtt lakosság 31,3 százaléka – kapott eddig legalább egy
adag oltást, 4 853 485 embernek pedig teljes a beoltottsága.

Az utóbbi 24 órában valamivel több mint 11 ezerrel emel-
kedett a beoltottak száma.

Florin Cîţu miniszterelnök május elején még azt valószí-
nűsítette, hogy a hónap végéig át lehet lépni az ötmilliós
küszöböt. Akkor még a június elsejére meghirdetett lazítá-
sok bevezetését is ezzel a célkitűzéssel hozta összefüg-
gésbe. A kormányfő korábbi becslései szerint augusztus
elsejéig a tízmilliós küszöböt kellett volna meghaladni –

emlékeztetett a Mediafax hírügynökség. Romániában már-
cius 3-án lépte át a beoltottak száma az egymilliós, március
30-án a kétmilliós, április 25-én a hárommilliós, május 18-
án pedig a négymilliós küszöböt. Tavasszal tehát kevesebb
mint egy hónap kellett ahhoz, hogy újabb millióval emel-
kedjék a beoltottak száma, május közepétől azonban az ér-
deklődés rohamosan csökkenni kezdett, az oltakozás üteme
negyedére esett vissza, ezért az újabb milliós küszöbérték
meghaladásához már csaknem két és fél hónapra volt szük-
ség.

A kormány szombaton közösségi oldalán jelentette be az
ötmilliós küszöb meghaladását. Újabb céldátumokat már nem
tűzött ki, csak azt hangsúlyozta, hogy az oltás jelenti a legké-
zenfekvőbb védekezést a Covid-19 ellen, csökkenti a fertőzés
és a vírus továbbadásának valószínűségét és jelentősen csök-
kenti a súlyos vagy halált okozó megbetegedés kockázatát.
(MTI)

Meghaladta az ötmilliót 
a beoltottak száma

(Folytatás az 1. oldalról)

A júliusi soros ülés keretében a me-
gyei tanácsosok jóváhagyták a megyei
költségvetés kiegészítését: 25.000 lejjel
egészítették ki a dicsőszentmártoni Dr.
Gheorghe Marinescu Városi Kórház be-
ruházási költségvetését egy szabványos
zárt inkubátornak a beszerzésére, amely
az állami költségvetésből, illetve a helyi
költségvetésből lesz finanszírozva; a
Maros Megyei Klinikai Kórház esetében
kiegészültek a kórházi egészségügyi
szolgáltatásokból származó összegek az
egészségügyi biztosítási pénztárakkal
kötött szerződésekből, a közegészség-
ügyi igazgatóságokkal kötött szerződé-
sekből kiutalt összegekből, az országos
egészségügyi programokra elkülönített
összegekből, az állami költségvetésből a
helyi költségvetésekbe átutalt támogatá-
sokból, az orvosi eszközökre és az
egészségügyben a sürgősségi kommuni-
kációs felszerelések finanszírozására
nyújtott támogatásokból, valamint a
helyi költségvetésből származó támoga-
tásokból 8.385.000 lejjel.
Tetőjavítási munkálatok a Teleki–Bolyai
Könyvtárnál

A Maros Megyei Tanács egy csütör-
tökön elfogadott határozattal jóváhagyta

a „Tetőjavítás a Teleki–Bolyai Könyv-
tárban” elnevezésű projekt munkálatá-
nak a kivitelezését. A beruházásnak az
értéke több mint 700.000 lej. Az a taná-
csi határozat, amely alapján a tulajdonos
beleegyezett a munkálat kivitelezésébe,
nem minősül a munkálat kivitelezését
engedélyező okiratnak, mivel a kedvez-
ményezett köteles megszerezni az összes
szükséges jóváhagyást, megállapodást
és engedélyt.
Támogatás a Dél-erdélyi dombság ökoturisz-
tikai célpont népszerűsítésére

A „Partnerség a Dél-erdélyi dombság
ökoturisztikai célpont fejlesztése és nép-
szerűsítése érdekében” elnevezésű
egyezmény alapjait egy ezzel a céllal lét-
rehozott munkacsoport készítette el
2016 nyarán, a Natura 2000 természet-
védelmi terület (Hortobágyfalva – Se-
gesvár – Nagy-Küküllő – Olt-fennsík)
menedzsmenttervének a jóváhagyása
után. A megyei tanácsosok által csütör-
tökön elfogadott támogatási határozattal
a Maros Megyei Tanács beiktatja a Dél-
erdélyi dombság úticél-menedzsment
egységét a turizmussal és az alapinfrast-
ruktúra fejlesztésével kapcsolatos té-
mákban tartandó megyei konzultációk

résztvevőinek listájára, együtt fog mű-
ködni Maros megye településein az álta-
luk szervezett eseményeken, és
periodikus találkozókat is szerveznek a
rövid és középtávú akciótervek harmo-
nizálásáért és kiegészítéséért, a turizmus
fejlődése és a források népszerűsítése ér-
dekében, ide értve a kapcsolódó terüle-
teket is.
Megyei érdekű program az autósportért 

A megyei tanács elfogadta „A Maros
megyei autósport hagyományának foly-
tatása” című tervet, amely a megyei köz-
érdekű programnak a jóváhagyását és
annak a kivitelezési együttműködési
egyezményét véleményezi. Ennek a cél-
kitűzése az autósport-tevékenységek
gyakorlásához szükséges keretnek a lét-
rehozásából áll, és a gyermekeket és a fi-
atalokat a sport felé vonzza. A program
célja edzések szervezése, illetve au-
tósport-tevékenységek megszervezése a
Városi Sportklub leigazolt pilótái ré-
szére, valamint a tehetséges fiataloknak
egy alternatíva a szabadidős tevékeny-
ségre és a mozgásra való nevelésre.

AMarosMegyeiTanács
sajtóirodája

Újabb költségvetés-kiegészítést fogadott el 
a Maros Megyei Tanács
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Rendhagyó kötetet jelente-
tett meg a magyarországi
Professzorok Batthyány Köre
a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium támogatásával. A
tanulmánykötetet dr. Visy 
Zsolt magyarországi régész, a
Magyar Tudományos Akadé-
mia doktora, a Pécsi Tudo-
mányegyetem emeritus
professzora szerkesztette,
címe: A déli harangszó Magyaror-
szágon és a nagyvilágban (Trage-
rea clopotelor la prânz în Ungaria
şi în lume). 

Érdekessége, különlegessége,
hogy a gazdagon illusztrált kiad-
vány magyar és román nyelven tag-
lalja az 565 évvel ezelőtti
nándorfehérvári csata történelmi
hátterét, körülményeit és utóhatását.
Mint ismeretes, 1456. július 4–21.
között a Hunyadi János és Kapiszt-
rán János vezette keresztény hadak-
nak Nándorfehérváron (ma
Belgrád) sikerült megállítania az
Európa belsejébe törő II. Mehmed
szultán török seregét. A dicső had-
járat emlékére 1457-ben III. Callix-
tus pápa elrendelte, hogy délben a
keresztény világban húzzák meg a
harangokat. 

A marosvásárhelyi könyvbemu-
tatót a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal és a Maros Megyei
Múzeum szervezésében július 22-
én, csütörtökön a Kultúrpalota Tü-
körtermében tartották egy
történelmi értekezlet keretében. El-
ismert román és magyar történészek
ismertették az esemény történelmi
hátterét, bemutatták a csatát, és be-
széltek a győzelem hosszú távú tör-
ténelmi, politikai jelentőségéről. Az
eseményen jelen volt dr. Visy Zsolt,
a kötet szerkesztője is, elismert ma-
gyarországi régész, akinek kutatási
területe a Római Birodalom hadtör-
ténete és a kora kereszténység régé-
szete. A Magyar Tudományos
Akadémia doktora, valamint a Pécsi
Tudományegyetem emeritus pro-
fesszora, karrierje során a Magyar-
országon és Németországban
végzett intenzív régészeti kutatások
mellett 1998 és 2000 között a Kul-
turális Minisztérium helyettes ál-
lamtitkára, 2016 és 2019 között
pedig a dunai limes magyarországi

szakaszának világörökségi hely-
színné történő nevesítésének mi-
niszteri biztosa volt. 

Az esemény házigazdái Soós
Zoltán polgármester és Ötvös Kop-
pány Bulcsú, a múzeum igazgatója
voltak, a polgármester nem jelent
meg a rendezvényen. Dr. Visy Zsolt
professzor bevezetőjében többek
között elmondta, hogy nem véletle-
nül választották a kötet marosvásár-
helyi bemutatójának időpontját,
hiszen a történelmi esemény 565.
évfordulóját ünnepli a keresztény
világ. A csata után hosszú évekig
béke honolt Európában, Magyaror-
szágon Hunyadi Mátyás uralma
alatt fejlődésnek indult az ország, a
reneszánsz fénykorát élhette az ak-
kori Kelet-Közép-Európa nagy ré-
szét elfoglaló királyságban.
Ugyanakkor a nyugati keresztény
világ is felszusszanhatott a törökök
terjeszkedése okozta politikai, kato-
nai nyomás alól. A csatában zseniá-
lis hadműveletet végrehajtó
Hunyadi János személyisége, egyé-
nisége, harci tudása messze túlmu-
tatott korán, s a Kapisztrán János
Ferenc-rendi szerzetes által vezetett
keresztény seregek fényes győ-
zelme egy ideig 
megmentette Európát a török ve-
szélytől. 

A könyvbemutatón kiderült az is,
hogy a kötetet kiadó Professzorok
Batthyány Köre felajánlotta Hu-
nyadi János szobrát a városnak. A
bástyán álló, kereszt alakú kardot
szimbolikusan maga előtt tartó had-
vezér szobrát a szovátai Bocskay
Vince készítette, aki szintén jelen
volt az eseményen. A szobor gipsz-
mását a polgármester hiányában két
munkatársa vette át az adományo-
zótól. 

Ezután dr. Cornel Sigmirean pro-
fesszor román nyelven beszélt a tör-
ténelmi eseményről. Többek között
kifejtette, hogy kevés román szak-
irodalom taglalja a nándorfehérvári
csatát. Camil Mureşanu könyve ki-
vétel, amely Elekes Lajos történész
korábban megjelenő magyar nyelvű
kötetén alapszik. Hunyadi János
személye, eredete körül meg-
oszlik a történészek véleménye.
Mind a román, mind a magyar tör-
ténetírók magukénak vallják, de el-
mondta: egy bosnyák kollégája is
kifejtette, hogy tulajdonképpen bos-
nyák volt, igaz, anyai ágon görög

vér is csörgedezett a Hunyadiak le-
származottaiban. Ettől eltekintve –
hangsúlyozta a professzor, és rész-
letesen kifejtette Hunyadi János
életútját –, diadalát kiváló tehetsé-
gének és nem utolsósorban mesés
vagyonának köszönhette, hiszen
több mint ezer birtokkal (föld, kas-
télyok stb.) rendelkezett, amiből
tudta finanszírozni a seregét. Ma a
történelem – származásától függet-
lenül – az európai (keresztény) ci-
vilizáció védelmezőjeként ismeri,
és erre mindannyian büszkék lehe-
tünk. 

A professzor előadását követően
Győrfi Zalán a Maros Megyei Mú-
zeum történésze rövid, de lényegre
törő vetített előadással vázolta fel a
csatát, annak előzményeivel és je-
lentőségével. Utána dr. Radu Lu-
pescu román nyelven olvasta fel a
könyvről írt gondolatait, míg a ma-
gyar nyelvű recenziót, szerzőjének,
Pálosfalvi Tamásnak a hiányában,
Győrfi Zalán olvasta fel. Az alábbi-
akban Pálosfalvi Tamás írását kö-
zöljük:

„Kevés olyan ünnepe van a ma-
gyar történelmi emlékezetnek,
amely annyira tiszta az ellentmon-
dásoktól, annyira egységesen elis-
mert és európai, mint a
nándorfehérvári diadal immár hi-
vatalos emléknapja, július 22. Hő-
sies helytállás az ország
függetlenségét fenyegető, hódító
ellenséggel szemben – ilyenre szá-
mos példát tudunk mondani ha-
zánk hosszú történelméből; hősies,
egyben sikeres helytállás – ez már
ritkaságszámba megy. Ha nem is
maradéktalanul igaz a sokat ismé-
telgetett állítás, amelyet jelen
sorok írója is tanult az iskolában,
miszerint a nándorfehérvári diadal
hetven évre távol tartotta az osz-
mánokat Magyarország határaitól,
a vár felmentése kétségtelenül a
magyar hadtörténet legfontosabb
epizódjai közé tartozik. Hőse Hu-
nyadi János erdélyi vajda, majd
Magyarország kormányzója, az
ostrom idején László király ma-
gyarországi főkapitánya, 1444-ben
és 1448-ban serege élén súlyos ve-
reséget szenvedett II. Murád osz-
mán szultántól. A két vereség
Magyarország határaitól távol,
oszmán területen érte Hunyadit, és
világossá tette, hogy a Magyar Ki-
rályság gyenge ahhoz, hogy táma-

dóként egyedül, segítség nélkül si-
kereket érjen el a folyamatosan erő-
södő muszlim hódítókkal szemben.
1453-ban Murád fia és utóda, II.
Mehmed szultán megtette azt,
amire mindenki számított, de ami-
ben rajta kívül senki sem hitt: elfog-
lalta a valamikori Bizánci
Birodalom fővárosát, Konstantiná-
polyt. Európán páni félelem lett
úrrá, Magyarország a közelgő osz-
mán támadás célpontja lett. 1456
júliusában Hunyadi sokat próbált
vitézei élén, a Kapisztrán János által
toborzott keresztesek segítségével
nemcsak az oszmánoknak, hanem a
félelemnek is útját állta: megmu-
tatta, hogy kellő szervezettséggel,
előrelátással és lelkesedéssel az ára-
dat megállítható, ha vissza nem is
fordítható. A sikertelen ostrom –
magyar szempontból sikeres véde-
kezés – legfőbb tanulsága ugyanaz
volt, mint korábban az 1443/44. évi
hosszú hadjáraté: az oszmánok sem
legyőzhetetlenek. 

Nándorfehérvár sikeres védelme
1456-ban nemzetközi – egész pon-
tosan egyetemes keresztény – ügy
volt. Hunyadi személye önmagában
szimbolizálta Délkelet-Európa bo-
nyolult etnikai és politikai viszo-
nyait, egyben a páratlan
lehetőségeket, melyeket a régió a
rátermettek számára nyújtott: e pá-
lyája kezdetén alig ismert erdélyi
nemes családi kapcsolatai 1456-ban
Havasalföldtől Stájerországig nyúl-
tak, és a mai napig több nemzet a
magáénak érzi és tartja őt. A keresz-
tesek élén egy olasz férfiú állt, Gi-
ovanni da Capestrano, aki korábban
bejárta Közép- és Kelet-Európát, és
itáliai kortársainak többségével el-
lentétben testközelből ismerte
annak viszonyait és lehetőségeit.
Bár többségük nyilván az érintett
megyékben élő magyar lehetett,
számos keresztes érkezett más
nyelvű országokból és vidékekről,
különösen, ha az 1456 őszén útra
kelő „második hullámot” is tekint-
jük – és miért ne tennénk így, el-
végre őket ugyanolyan lelkesedés
és tettvágy vezette, mint társaikat az
év nyarán, még ha vállalkozásuk a
politika csúf zátonyain megfenek-
lett is végül. Hispániai eredetű volt
maga a regnáló pápa, III. Callixtus,
akiról esik szó a könyvben, és ma-
gyarországi legátusa, Juan Carvajal,
akiről nem, pedig talán egy rövid
fejezetet az ő személye is megért
volna, már csak azért is, mert nem-
csak 1456-ban játszott fontos szere-
pet, hanem később az ifjú Hunyadi
Mátyás uralmának megszilárdításá-
ban is.

Az ismertetett könyv, vélemé-
nyem szerint nagyon helyesen,
ebből a nemzetközi perspektívából
közelít Nándorfehérvárhoz, kie-
melve azt egyfajta sajátosan magyar
történeti kontextusból, amely álta-
lában a tárgyalás hátteréül szolgál,
és távolról sem mentes az árnyé-
koktól. Egész pontosan nem is ma-
gához az ostromhoz közelít, hiszen
a kötet, célkitűzése szerint, nem az
ostrom történetét nyújtja, annak
előzményeivel és következményei-
vel, hanem sokkal inkább egy em-
lékezettörténeti áttekintést,
mégpedig egy keresztény emléke-
zettörténeti áttekintést, amelyben a
hangsúly deklaráltan nem a vizsgált
esemény had- vagy politikatörténeti
aspektusain van. Az eseménytörté-
neti áttekintés, természetesen, egy
ilyen témájú rövid könyvről sem hi-
ányozhat, Ágoston Gábor tollából,
a továbbiakban ugyanakkor a hang-
súly immár az emlékezeten van –
akár személyekről, akár helyekről
van szó. A kötet szerkesztői látha-
tóan nem törekedtek arra, hogy akár

emlékezettörténeti szempontból tel-
jes áttekintést adjanak a nándorfe-
hérvári ostromról, de külön kis
fejezetet kapott például Kapisztrán
János és Szeged kapcsolata. 

Tartalmilag a kötet két nagy te-
matikus egységre oszlik: az egyik
fele az emlékezet helyeire fókuszál
(maga a vár, Kapisztrán és Hunyadi
sírjai, Kapisztrán és Szeged), a
másik az emlékezet „idejére” – az
ünnepekre és az azzal összefüggés-
ben álló liturgikus cselekményekre,
illetve magára a harangozásra. A kis
tanulmányok szerzői szakterületük
legjobb művelői, ami garanciát je-
lent a magas szakmai színvonalra és
az átadott tudás minőségére. Címé-
hez illően a legtöbb szó magáról a
harangozásról esik a kötetben – el-
végre a déli harangszó minden bi-
zonnyal a legismertebb eleme az
ostrom emlékezetének, s talán az
egyetlen, amelyet az emberek több-
sége a mai napig képes azonosítani
és eseményhez kötni. A harang fon-
tos szimbólum, amely időben és tér-
ben, határokon átnyúlóan is képes
összekötni embereket és nemzedé-
keket. Ha jól értem, az ismertetett
könyv legfontosabb célkitűzése
éppen ez: az 1456. évi diadalt a déli
harangszó szimbóluma kapcsán egy
olyan keresztény nemzetközi össze-
fogás keretében értelmezni, amely
hatodfél évszázad elteltével is erőt
adó példaként szolgálhat az európai
keresztények számára. Azt, hogy
egy ilyen összefogásra minden ko-
rábbinál nagyobb szükség van nap-
jainkban, szükségtelen
hangsúlyozni, bármerre tekintünk is
a világban. Azt viszont, hogy a nán-
dorfehérvári diadal valóban alap-
jává válhat-e egy nemzetek feletti
összefogásnak, legalább eszmeileg,
bármiféle jó ügy érdekében, nyilván
az idő fogja eldönteni; mindene-
setre reménykedni szabad, és talán
szükséges is lenne.

A szóban forgó kötet ehhez jó
alapot szolgáltat, figyelmeztetve az
európai keresztény népek összefo-
gásának szükségességére egy olyan
pillanatban, amikor ez az összefo-
gás éppen súlyos válságban lévőnek
tűnik. Talán nem lesz indokolatlan
ezért felhívni a figyelmet arra,
hogy 1456 hőseinek egymáshoz fű-
ződő viszonya ugyancsak nem volt
mentes az ellentmondásoktól és
konfliktusoktól, és az éppen a dia-
dal utáni megdicsőülésben vált esz-
ményivé, legalábbis az utódok
emlékezetében. Amint Kapisztrán
és a Hunyadiak sírjainak fordulatos
története mutatja, ennek a hősi
örökségnek a kisajátítása és mani-
pulálása igen korán megkezdődött,
és tart jóformán napjainkig.
Magam nem teljesen értek egyet a
kötet szerkesztőjével, aki szerint
„az emlékezés immár semmilyen
indulatot nem vált ki, és ilyenfor-
mán a nándorfehérvári győzelem
történelmi ténye csupán erkölcsi ta-
nulsággal szolgál minden nép szá-
mára”. Kétségtelen, hogy ez volna
az elérendő cél, és kétségtelen az is,
hogy a cél elérése érdekében egye-
dül az az út járható, amelyet a kötet
ajánl: felülemelkedve a nemzeti sé-
relmeken, egy nagyobb, nemesebb
cél érdekében példaként állítani a
sok helyről érkező, eltérő nemzeti,
társadalmi és vallási hátterű részt-
vevő együttműködését és helytállá-
sát Nándorfehérvár megvédésében.
Annyi biztos, hogy e szép kiállítású,
gazdagon illusztrált, és, ami különö-
sen fontos, kétnyelvű kötet fontos
lépés lehet ezen a rögös úton.”

A könyvet ajándékként a polgár-
mesteri hivatal különböző kulturális
intézményekhez juttatja majd, így
nem bocsátják szabad eladásba. 

Déli harangszó
Könyv- és szoborbemutató 

Vajda György

Fotó: Vajda György



Az idei év sem kedvez a fesztiválok-
nak. Számos eseményt el kellett ha-
lasztani 2022-re. Azonban sokan
gondolták úgy, hogy a létszámkorlá-
tozás és a koronavírus-járvány terje-
dése miatt hozott szigorító
intézkedések ellenére nem hagyják a
közönségüket, és készülnek valami-
vel. Ilyen a Vibe fesztivál is – szep-
tember 2–4. között a marosvásárhelyi
várban tartják meg a Vibe: The City
Editiont, ahova megpróbálnak minél
több elemet becsempészni a hagyo-
mányos fesztiválról. A munka már rég
zajlik, és az „építkezés” is hamarosan
kezdődik. Reméljük, hogy a koronaví-
rus és a delta-variáns nem húzza át a
szervezők számításait.

A rendezvény kapcsán Rés Konrád Gergelyt,
a Vibe fesztiváligazgatóját kérdeztük.

– Mit érdemes tudni a Vibe: The City Edi-
tionről?

– A legfontosabb tényező az időpont. Idén
szeptember első hetében, 2-a és 4-e között
szervezzük meg a marosvásárhelyi várban.
Készülünk mind előadásokkal, mind koncer-
tekkel. A jelenlegi, nem megszokott helyzet-
ben is törekedtünk a változatosságra, hogy
mindenki megtalálja azt a rendezvénypontot,
ami érdekli. Hozzátenném, hogy mivel egy
ingyenes rendezvényről van szó, a fellépők
kilétét nagymértékben meghatározza az,
hogy támogatók segítségével valósulhat meg
az idei fesztivál.

– Bár ingyenes a rendezvény, a belépés re-
gisztrációhoz lesz kötve. Ez hol, hogyan és
mikor történik?

– A rendezvényeket érintő, a koronavírus-
járvány megfékezése érdekében hozott ren-

delkezéseket be kell tartani. Augusztus else-
jétől újabb lazító intézkedések várhatók, ezek
fényében fogjuk a honlapunkon és a Face-
book-oldalunkon bejelenteni azt, hogy ho-
gyan is fog történni a regisztráció és a
belépés. Bár ez sem olyan lesz, mint az előző
években, mindenképpen azt szeretnénk, hogy
minél többen és minél könnyebben részt tud-
janak venni a rendezvényen.

– A Vibe sohasem csak a zenei fellépőkről
szólt. Minden évben voltak más programpon-
tok is, mint például a Vibe Koli vagy a 
Fashion Corner. Idén, ezen a különleges kia-
dáson mire lehet számítani?

– A nappali programokat ugyanúgy meg-
tartjuk, és lesz egy MOL-terasz is, ahol szin-
tén lesznek előadások, workshopok, illetve ott
lesznek a Fashion Corner-es tevékenységek
is. Azt szeretnénk, hogy olyan előadások le-
gyenek, amelyekre szívesen kijönnek a fiata-
lok, és csak ezekért látogatnak el a Vibe idei
különkiadására, hiszen idén – szintén az előző
évektől eltérően – nem fognak a fesztivál te-
rületén élni az emberek. Hamarosan az elő-
adásokkal kapcsolatban is fogunk részleteket
közölni. Annyit viszont elárulhatok, hogy ak-
tuális témákkal szeretnénk foglalkozni, mint
amilyen például a mémek világa, vagy az on-
line média hatásai, és hogy milyen sikeres fi-
atalok élnek közöttünk. Mindig is fontosnak
tartottuk, hogy ezeket a fiatalokat és az elért
eredményeiket bemutassuk diáktársaiknak,
hogy ebből mindenki tanuljon, és motivációt
gyűjtsön. De ezenkívül még szó lesz a klímá-
ról is. Konkrétan meghatározott tematika
nincs, ehelyett minél több aktuális témát sze-
retnénk felsorakoztatni, amelyek közül min-
denki megtalálhatja a számára szimpatikusat.

– Hogy oldjátok meg a belépést? Hogyan
tudjátok kivitelezni azt, hogy a résztvevők ne
haladják meg a létszámkorlátot?

– Nagy segítség az, hogy a vár egy elkerí-
tett területen fekszik. Ebből még mi is fo-
gunk újabb részeket elkeríteni, ami alapján
fogjuk tudni ellenőrizni, hogy hányan van-
nak bent. Lesz egy előregisztráció, ez alap-
ján meghatározunk egy időpontot, ameddig
várjuk a regisztráltakat. Ha maradnak he-
lyek, akkor azok is bemehetnek, akik nem je-
lezték előre a részvételi szándékukat.
Viszont – betartva a járványügyi szabályokat
– csak azok mehetnek majd be, akik meg-
kapták az oltást, rendelkeznek negatív PCR-
teszttel, vagy tudják igazolni, hogy átestek a
betegségen.

– Mi lesz abban az esetben, ha szeptembe-
rig felerősödik a járvány, megérkezik a delta-
variáns?

– Én úgy gondolom, hogy ezt a kormány
már most, az augusztusi bejelentéskor figye-
lembe fogja venni. Alapozni fogunk a jövő
hónapi szabályozásokra. Mi arra készülünk,
hogy ha beüt a delta-variáns, akkor is meg
lehet majd szervezni az eseményt, legrosz-

szabb esetben csak azok számára, akik be
vannak oltva.

– Közel egy hónappal a fesztivál előtt ho-
gyan készültök ti, szervezők? Mi zajlik a ku-
lisszák mögött?

– Most már megvan a zenei felhozatal, je-
lenleg készítjük a technikai hátteret, azt, hogy
pontosan hogyan és mikor tudnak fellépni,
mire van szükségük a zenekaroknak, ezt
hogy valósítjuk meg, mi hova kerül a hely-
színen. Ezeket a terveket most véglegesítjük.
Emellett a nyári egyetem programja még
nincs kész, mert ott sokkal több személlyel
kell egyeztetni a programot, ezért ez egy ki-
csit hosszabb folyamat. Ennek a véglegesí-
tése folyik, és az, hogy minden a helyére
kerüljön a tervrajzokon. Normális esetben
már egy hónappal a fesztivál előtt leköltöz-
tünk Marosvásárhelyre, mindenki ott lakott,
és két-három héttel a nyitás előtt már az épít-
kezés is zajlott. Az idei, városi kiadás eseté-
ben csak egy héttel korábban fogjuk
elkezdeni a fesztiválépítést.

Múlt hét végén zárult a Bala-
vásárért Egyesület legújabb,
gyerekeket célzó projektje:
egy hónapon át a település
tehetségeit keresték négy te-
rületen, majd a legtehetsége-
sebbeket díjazták is.

Merj a legjobb lenni! – ezzel a
címmel szerveztek Balavásáron te-
hetségkutató programot, amelynek
fő támogatója a Communitas Ala-
pítvány és az RMDSZ volt. A cél
egyrészt a veleszületett tehetségek
felfedezése volt, másrészt nem sze-

retnék figyelmen kívül hagyni a
közepesen tehetséges gyerekeket
sem, hiszen a velük való foglalko-
zás számukra az önkifejezés,
mások szórakoztatása, az önkifeje-
zés eszköze és az örömszerzés
mozzanata. Nem utolsósorban a

kulturális programok révén történő
közösségépítést is szem előtt tar-
totta a projekt, ugyanis „ma a kö-
zösségek kálváriáját éljük”.

A település gyerekei négy terü-
leten mutathatták meg tehetségü-
ket: a rajz, festészet eszközeivel a

faluközösség életéből merí-
tett témát kellett bemutatni,
az éneklés terén a népdalok,
balladák, egyházi énekek
előadására buzdították a
gyerekeket, a kézművesség
területén gyöngyfűzés,
üveggolyók használata, kü-
lönböző tárgyak díszítése
szerepelt feladatként, és
nem utolsósorban a vers-
mondást bátorították, mert
ma a gyerekek nem szeret-
nek egyedül kiállni sza-
valni, énekelni, mesélni,
felolvasni – mondta el a 
Népújságnak az egyesület
programfelelőse, Székely
Ella. 

A programra jelentkezők
számára két hétvégén elő-
készítő tevékenységek is
folytak az egyesület szék-
házában, múlt szombaton
pedig a művelődési otthon
és iskola közötti zöldöve-
zetben, az úgynevezett Fóti
parkban került sor a záró-
rendezvényre, ahol a ki-
sebb-nagyobb gyerekek a

szüleik és érdeklődők jelenlétében
bemutatták mindazt, amiben a
legjobbak: egyesek szavaltak,
énekeltek, mások csodálatos raj-
zokat, vízfestményeket készítet-
tek, megint mások ékszereket
fűztek. Nem verseny volt, hanem
tehetségkutató program, és nem-
csak a legjobbakat díjazták,
hanem mindenki kapott egy kis fi-
gyelmességet, édességet, emlékla-
pot, és főként sok szép élményt. A
Balavásárért Egyesület egyik leg-
sikeresebb projektje volt – állapí-
totta meg Székely Ella. 

A programfelelős büszke a falu
ügyes, csodálatos gyerekeire, akik
különböző területeken mertek na-
gyok lenni. „És azok is voltak!
Mosoly, derű, akarás, Istentől ka-
pott talentumok – tükröződött ar-
cukon a boldogság, öröm” –
állapította meg, és arra biztatta a
gyerekeket, hogy merjenek egy
életen át legjobbak lenni, töreked-
jenek magukból a legjobbat, leg-
szebbet nyújtani, örömet szerezni
szüleiknek és a közösségnek. Az
első lépések még kis feladatok, de
az eredmény később, az életben
mutatkozik meg – értékelte a
programfelelős a kezdeménye-
zést, egyúttal megköszönve az
egyesületi bizottság tagjainak a
hozzáállását is, a segítő jóakara-
tot, és nem utolsósorban Varga
Adorján polgármesternek azt,
hogy jelenlétével megtisztelte a
záróeseményt, ezzel is bizonyítva,
hogy számára is fontos a közösség
minden gyermeke. (GRL)
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Minden gyermek egy kincs, egy rejtett tehetség, az ő felfedezésük volt a program célja Fotó: Székely Ella

Vibe: The City Edition
Idén másképpen szórakozhatunk a marosvásárhelyi fesztiválon

Merjünk a legjobbak lenni – egy életen át!
Tehetségkutató program Balavásáron

Vibe: The City Edition plakátja Forrás: A Vibe Facebook-oldala

Nagy-Bodó Szilárd



Fehéregyháza fennállásának
790. esztendejében, július 25-
én, vasárnap az 1849. július
31-ei fehéregyházi csata és
Petőfi Sándor halálának 172.
évfordulója emlékére megem-
lékezést szerveztek.

A nap eseményei az Ispán-kútnál
kezdődtek, azon a helyen, ahol fel-
tehetően elesett a költő. A fehéregy-
házi Petőfi Sándor Művelődési
Egyesület elnöke, Szabó József kö-
szöntötte a megjelenteket. 

„Úgy véljük, hogy az alig 26 évet
élt üstökös 172 év távlatából is jog-
gal elvárhatja tőlünk, hogy megszív-
lelendő jóslatát tiszteletben tartsuk.
Ezért is indítjuk minden évben a jú-
lius végi megemlékezéseinket innen,
e sokat látott helyről” – hangsú-
lyozta.

Ezután Imecs Lajos nagybúni re-
formátus lelkész igeolvasása követ-
kezett, majd a kegyelet koszorúit a
Petőfi Sándor Művelődési Egyesü-
let, Kiskőrös önkormányzata, Kis-
kunfélegyháza városa, a Kiskőrösi
Országos Petőfi Sándor Társaság, a
Kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlék-
múzeum és az RMDSZ fehéregy-
házi szervezetének képviselői
helyezték el.

A koszorúzást követően Tordai
Kincső diák Petőfi Sándor Ki gon-
dolná, ki mondaná… című versét
adta elő. Az ispán-kúti rövid meg-
emlékezés a magyar és székely him-
nusz eléneklésével zárult. 
Tiéd országunk, 
erőnk és dicsőségünk

Az ünnepi istentiszteletnek a helyi
Millenniumi unitárius templom
adott helyet, ahol igét hirdetett Jenei
László Csaba segesvári unitárius lel-
kész, majd a résztvevők átmentek a
Múzeumkertbe, ahol a Kövecsi Csaba
karnagy vezette fúvósok 48-as indu-
lókat játszottak, majd Jenei László
Csaba elmondta a Magyarok imáját.
Itthon vagyunk!

Ahol otthon vagy, az az otthon –
idézte Páll Attila Csaba fehéregy-
házi születésű, Fiatfalván szolgáló
református lelkész Wass Albertet,
majd így folytatta: 

„Azt szeretnénk, hogy otthon le-
gyen az itthon: az a hely, »ahol a
magas hegyek júniusban fehér kucs-
mát hordanak, hol pisztrángrajok
úsznak el a korhadozó híd alatt«, 
»s hol a fenyők olyan mélyen ka-
paszkodnak a vén földbe, kitépni
vihar sem tudja másképpen, csak ket-
tétörve«. Hogy otthonunk legyen a

Nyerges-tető, a Naskalat, a Madarasi
Hargita, a Bucsin, vagy éppen a Ju-
hász-domb. (…) Petőfi révén itthon
van az, aki Csíkszeredából, Kiskő-
rösről vagy Sárospatakról érkezett,
és mi otthon vagyunk az Alföldön
vagy a Kiskunságon, a betyártörté-
netekkel tarkított Bakonyban”.

A kapitalizmus és a liberalizmus
malmai Fehéregyházán is őrölnek –
mondta a továbbiakban. Kevesen
vagyunk most is jelen, sokkal keve-
sebben, mint kellene. Elhitette ve-
lünk a világ, hogy a nemzeti
önazonosságnál van sokkal fonto-
sabb dolog: mennyibe kerül a ke-
nyér, mennyi az üzemanyag,
mennyit ér egy nyugdíjpont, és las-
san a magyar magyar falustársának
lett ellensége, vagy egy ekevasnyi
borozdáért, egy nadrágszíjnyi kaszá-
lóért, vagy mert más politikai hajó-
ban eveztek kisebbségi létünk
tengerén. 

Végül a fiatalokhoz szólt: Úgy él-
jetek, úgy tanuljatok, úgy válassza-
tok és találjatok párt, úgy fogadjátok

Istentől a gyermekáldást, hogy éle-
tetekkel, hitetekkel, nyelvetekkel,
magyarságotokkal évek, évtizedek
múlva a mi magyarságunkat is iga-
zolni tudjátok. Isten legyen ebben
segítségetekre!
Megemlékezés a Múzeumkertben

A járványügyi szabályok betartá-
sával, 11 órakor elkezdődött a múze-
umkerti megemlékezés a fúvósok

által játszott román és magyar him-
nuszokkal. 

A műsorvezető, Oroszhegyi Abi-
gél köszöntötte a megemlékezőket. 

A turulmadaras emlékműnél és a
Petőfi-szobornál koszorút helyezett
el a fehéregyházi Petőfi Sándor Mű-
velődési Egyesület, Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusa, Kiskő-
rös önkormányzata, Kiskunfélegy-
háza városa, a Kiskőrösi Petőfi
Szülőház és Emlékmúzeum, a Kis-
kőrösi Országos Petőfi Sándor Tár-
saság, a Sárospataki „8kor” Színház,
az RMDSZ fehéregyházi, segesvári
szervezete, a Fehéregyházi Unitárius
Egyházközség, a Fehéregyházi Er-
délyi Magyar Szövetség, a Fehér-
egyházi Gazdakör.
Gábos Dezső tanító bácsi

Szabó József beszédében előd-
jére, Gábos Dezső tanítóra, az egye-
sület alapítójára emlékezett, akit
2019 novemberében kísértek utolsó
útjára, és aki „a faluban a legmaga-
sabbra emelte a Petőfi-kultusz mér-
céjét, hosszú éveken át szervezte a
Petőfi-ünnepségeket, a Petőfi Sán-
dor Művelődési Egyesület alapítója,
elnöke, majd tiszteletbeli elnöke
volt, s akit hosszú évtizedeken át Fe-
héregyháza magyarsága csak egy-
szerűen úgy szólított: Gábos Dezső
tanító bácsi.”

Neve kitörölhetetlenül ott van Fe-
héregyháza történelmében, kisebb-
ségi létünk mindennapjainak
harcaiban a „csak azért is megma-
radni” próbálkozásokban, küzdel-
mekben. Gábos Dezsőt lehet nem

szeretni, lehet nem egyetérteni vele,
lehet irigyelni, meg lehet őt kerülni.
Egy dolgot nem lehet: nem látni azo-
kat a megvalósításokat, amelyek nél-
kül a fehéregyházi magyarság ma
talán nem itt tartana – mondta egye-
bek mellett a Petőfi Egyesület elnöke.

A méltatás végén Gábos Dezső
unokája, Wohlers Ágnes a Jövendölés
című költeményt szavalta el. 

Őrizzék meg szívükben 
a Petőfi-kultuszt

Domonyi László, Kiskőrös polgár-
mestere beszédében kiemelte: 

– Kiskőrös szülötte, Petőfi Sándor
halála után számtalan találgatás, le-
genda, történet kapott szárnyra, bizo-
nyítva, hogy a kortársak nem tudták,
nem is lehetett elfogadni a nyilván-
való tényt: Petőfi Sándor, az ország
lelkiismerete nincs többé. Hamarjá-
ban minden felértékelődött, ami
hozzá kötődött: tárgyai, versei, róla
szóló anekdoták, helyszínek, épüle-
tek, ahol járt, emberek, akikkel talál-
kozott, akik hosszabb-rövidebb ideig
társául szegődtek. Barátai, pályatár-
sai tudatosan kezdték el ápolni az
emlékét.

A kultuszápoló és -teremtő mun-
kában Kiskőrös a kezdetektől fogva
élen jár. Ennek számos olyan moz-
zanata van, ami országos vagy világ-
viszonylatban a mai napig
egyedülálló. 1862 óta városunkban
található a világ első köztéri Petőfi-
szobra, 1880 óta a költő szülőháza
Magyarország legelső irodalmi em-
lékháza. Folyamatosan bővül a nem-
zetközi Műfordítói Szoborpark.
Kiskőrösön látható Magyarország
egyetlen egész alakos Szendrey
Júlia-szobra; a Petőfi Szülőház és
Emlékmúzeum őrzi és gyarapítja a
szintén páratlan, fél ezernél is több
kortárs alkotást számláló Petőfi-té-
májú képzőművészeti gyűjteményt. 

Most, hogy közeledik születésé-
nek 200. évfordulója, a köszönet és
a tisztelet hangján tudok csak meg-
szólalni. Kívánom Önöknek, hogy
ezt a csodálatos hagyományt, melyet
létrehoztak, és a mai napig ápolnak,
őrizzék meg szívükben.
Petőfi eleste valójában halhatatlan-
ságának kezdete volt

Fodor Tamás csíkszeredai konzul
kijelentette: Önök itt, Fehéregyhá-
zán teljes joggal érezhetik úgy, hogy
Petőfi Sándorhoz több közük van,
mint másoknak, a végzetes csata
miatt, és joggal érezhetik maguké-
nak azért is, mert hosszú idő óta hű-
séggel és tisztelettel ápolják emlékét.
Ugyanakkor, érthető módon az is
igaz, hogy 172 év óta Petőfi minden
magyar emberé. Nem véletlenül
nyugszik tehát legnagyobb költőnk
egyszerre sehol és mindenhol. Nem
véletlenül van annyi fája vagy háza,
ahol legalább egyszer megfordult,
vagy olyan hely, ahol a nemzeti em-
lékezet tudni véli, hogy egyik vagy
másik versét megírta. Igen, Petőfi
Sándor ama végzetes napon végleg
a fehéregyháziaké, végleg minden
magyaré lett.

Az eseményen fellépett a Sáros-
pataki „8kor” Színház, Széll Róbert
unitárius teológus, Tordai Kincső
diák, a Veres testvérek, Luka (kisis-
kolás) és Vivien (óvodás).

A rendezvény a Székely himnusz
eléneklésével ért véget.
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Szabó József

A fotókat a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület készítette
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Visszakerülni 
a vízi sportok élvonalába

– Napjainkban a sport jelentő-
sége túlmutat a szórakozáson és
szórakoztatáson. Szerepe elsőrendű
a társadalom egészségi romlásának
megelőzésében. A jövő a korszerű
sportlétesítményekben rejlik, ame-
lyekre nagy szüksége van Marosvá-
sárhelynek – hangsúlyozta
köszöntőbeszédében Soós Zoltán,
Marosvásárhely polgármestere,
majd hozzáfűzte: 

– Nem könnyű ilyen beruházáso-
kat megvalósítani, de ez a létesít-
mény azt is bizonyítja, hogy nem
lehetetlen. Az uszoda ma átkerült a
fejlesztési minisztériumtól a sport-
minisztériumhoz, de több ígéretet
kaptunk arra nézve, hogy átruház-
zák a város tulajdonába és felügye-
lete alá. Ezáltal Marosvásárhely
visszakerül a vízi sportbázisok bir-
tokosainak élvonalába, sportolói
számára megfelelő teret biztosítva.
Összefogás nélkül ez aligha lett
volna lehetséges.

Péter Ferenc, a megyei tanács el-
nöke szintén nagyon bízik abban,
hogy valóra válhatnak a legmeré-
szebb álmok is, és reményét fejezte
ki, hogy a sportolók eredményei
fogják igazolni e létesítmény létjo-
gosultságát.
13 évnyi vajúdás

A fedett uszoda megvalósítása
Borbély László miniszteri tényke-
déséhez köthető. Amint az avatóün-
nepségen elmondta, még 2007-ben
felkereste őt Anatol Grinţescu
(Tolea), a Román Vízilabda-szövet-
ség akkori titkára. Az ő unszolására
született meg az a miniszteri hatá-
rozat, amely tanuszodák, strandok
és sportuszodák létesítését irá-
nyozta elő. Grinţescu úgy véleke-
dett, hogy ha nem lesz egy olyan
többéves program, amely nyomán
úszómedencék tucatjai épülnek or-
szágszerte, akkor nem fogunk sem
egészségesebb életet élni, sem ered-
ményeket elérni a sportban.

– A marosvásárhelyi uszoda lét-
rehozását eldöntő határozatot 2008-
ban írtam alá akkori (fejlesztési és
közmunkaügyi) miniszterként –
emlékezett vissza Borbély László,
aki nem akarta a Dorin Florea ke-
rékkötő polgármesterrel vívott harc
felelevenítésével az ünnepség han-

gulatát rontani, inkább az utolsó
három évről beszélt. Az építkezés
gyakorlatilag 2019-ben kezdődött.
Dicsérte a Gogolák Zsolt vezette
tervezőcsapat és a kivitelező Benţa
vállalkozás valóban látványos meg-
valósítását. A szép ívű fa tetőszer-
kezet alatt nemcsak az olimpiai
szabványú és a 25 méteres bemele-
gítő-medence kapott helyett, hanem
800 férőhelyes lelátó, szauna, külön
öltözőszint a sportolóknak és külön
egyéni kabinos öltözők a csobbanni
vágyó nagyközönségnek. A létesít-
mény alkalmas lesz országos és
nemzetközi sportrendezvények
megszervezésére is, miután meg-
kapja a megfelelő jóváhagyásokat. 
Bürokratikus adogatás

Az elmúlt években a Népújság
többször cikkezett az egykori Május
1. strand területére tervezett fedett
létesítmény sorsáról. Bármennyire
furcsa, gyakorlatilag kiskaput kel-
lett találni az új uszoda megvalósí-
tásához. A beépítésre szánt területet
a sportminisztérium alárendeltségé-
ben működő Maros Sportklub át-
adta a fejlesztési minisztériumnak,
a kivitelezéshez szükséges pénzt az
Országos Beruházási Társaság biz-
tosította. Az avatóünnepségen
Cseke Attila fejlesztési miniszter,
Pătrăşcoiu Manuela, az Országos
Beruházási Társaság igazgatója és
Pop Cosmin, a Maros Sportklub
igazgatója aláírta az átadási-átvételi
dokumentumokat, s így a sportklub-
hoz került a létesítmény. Akik kö-
vették az előző városvezetés (Dorin
Florea polgármester) két évtizedes
romboló-harácsoló ténykedését,
megértik, miért volt szükség erre az
adogatásra. Úgy tűnik, sikeres
húzás volt. Két – két és fél év alatt
a beruházás megvalósult.
Ígéret a műjégpálya befejezésére

– Az tudom ígérni a marosvásár-
helyieknek, hogy ebben a mandá-
tumban a fejlesztési minisztérium
mindent meg fog tenni azért, hogy
több ilyen helyzet ne álljon elő.
Nem tartom normálisnak azt, hogy
13 év alatt építsünk fel egy olimpiai
uszodát, sem Marosvásárhelyen,
sem máshol, hiszen nem normálisak
azok az szubjektív vagy objektív
dolgok, amelyek itt előálltak – nyi-
latkozta Cseke Attila miniszter.
Majd ígéretet tett arra, hogy: – Az
eddig megépített 28 uszoda mellett

57 uszodára nyújt finanszírozást a
fejlesztési minisztérium. Külön-
böző szakaszban vannak ezek, de
mind meg fogjuk őket építeni.
Szükség van ezekre nemcsak sport-
rendezvények szempontjából, de
azért is, mert a helyi közösségekéi
is lesznek ezek az uszodák, ame-
lyekben olyan helyi programokat is
indíthat majd az önkormányzat,
amelyek a gyerekeknek szólnak.

Cseke Attila ígéretet tett arra,
hogy a marosvásárhelyi műjégpálya
sorsáról hónapokon belül döntenek,
és megoldást találnak a létesítmény
befejezésére.
Készül az új sport- 
és oktatási stratégia

Az, hogy román kormány magyar
minisztereinek köszönhetően való-
sult meg ez a beruházás, nem a vé-
letlen műve, hanem bizonyíték arra,
hogy miért kell a közösség igényeire
fogékony politikusokat küldeni Bu-
karestbe. Erről beszélt Kelemen
Hunor kormányfőhelyettes is:

– Akkor végzi a kormány jól a
feladatát, ha a helyi közösségek ér-
dekeit próbálja beruházásokkal, fej-
lesztésekkel segíteni. Ez a kormány
azt is vállalta, hogy a helyi közös-
ségekhez közelebb viszi a döntést.
Ezért ezt a sportkomplexumot átad-

juk az önkormányzatnak, ő tudja
működtetni, finanszírozni, a minisz-
térium pedig kiegészítő támogatás-
sal, különösen akkor, amikor a
versenysportokról van szó, tudja se-
gíteni a sportkomplexum működé-
sét. Két olyan minisztériumközi
bizottságot vezetek, amely sportról
és oktatásról szól. Mi készítjük el az
ország sportstratégiáját. Az év
végén, a jövő év elején két fázisban
elfogadja a kormány ezt a stratégiát,
ami azt jelenti, olyan infrastruktu-
rális beruházások is lesznek, ame-
lyek nemcsak versenysportok
műveléséhez szükségesek, de ahhoz
is, hogy az utánpótlás-nevelés is le-
hetséges legyen, és ahhoz is, hogy
a tömegsportnak adjunk lendületet.
A másik ilyen bizottság a biztonsá-
gos és egészséges iskolákért tevé-
kenykedő minisztériumközi
bizottság, ebben az a feladatunk,
hogy áttekintsük és megtervezzük
azokat a beruházásokat, amelyek az
országban az iskolákat mindenféle
tekintetben biztonságossá teszik. Ez
csak a váz, az a cél, hogy jó minő-
ségű és tartalommal megtöltött ok-
tatás legyen. Ehhez szükségesek a
21. század nyújtotta feltételek.
Lakat alatt az átadott uszoda

Arra, hogy a beruházás a mi-
niszteri aláírástól számítva miért

csak több mint tíz év után kezdett
épülni, valahogy csak lehet bűn-
bakot találni, de az már érthetet-
len, hogy a frissen átadott uszodát
még hónapokig nem vehetik bir-
tokukba sem a sportolók, sem a
nagyközönség. Nincs személyzet
a működtetéshez. Újságírói kérdé-
sekre adott válaszokból sem de-
rült ki, hogy Pop Cosmin, a Maros
Sportklub igazgatójának a ha-
nyagsága-e az ok – meg nem erő-
sített források szerint nem
lelkesedik a város tulajdonlási
igényéért –, vagy az ifjúsági és
sportminisztérium bürokratáinak
mulasztásai miatt még nincs elő-
irányzott költségkeret a majdan
alkalmazandó személyzetre és a
működtetésre. A minisztérium
jelen levő államtitkára ugyan ígé-
retet tett arra, hogy az első adandó
alkalommal a tárca költségkiegé-
szítési igényei közt szerepelni fog
a marosvásárhelyi létesítmény is.
Tehát még lakat alatt marad az át-
adott uszoda. Ilyen a balkáni sza-
lagátvágás.

Az avatóünnepség zárófelvoná-
sában bemutató játékként vízbe
csobbanó vízilabdázók, fiatal úszó-
tehetségek és szinkronúszók csaló-
dott várakozással hagyták el a
medencéket.

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Sikertörténet szépséghibákkal



A 64 éves Gáll Jenővel (Öcsi) – aki a
néhai Gáll Dezső labdarúgó bátyja –,
egy ákosfalvi öregfiúk kispályás fut-
ballmérkőzésen találkoztam. Az
immár 23 éve elhunyt öccsére egy in-
terjú alkalmával emlékezett. 

– Látom, önnek 64 évesen még jól megy a
foci. 

– Én ezt éppen nem mondhatom így, hi-
szen sajnos elteltek az évek! Igaz, sokat fut-
balloztam, sőt, ha arra gondolok, hogy
2002-ben, azaz 45 évesen még a megyei baj-
nokságban szereplő Harasztkeréki Farel le-
igazolt játékosa voltam, akkor büszke vagyok
magamra…

– Mikor és hol kezdett el futballozni?
– Az öcsémmel – aki kisebb volt egy évvel,

mint én –, az általános iskolában ismerked-
tünk meg a focival, aztán itt, Ákosfalván fut-
balloztunk. Idővel mindketten a maros-
vásárhelyi Lemnarul klub leigazolt futballis-
tái lettünk. Visszaemlékszem, én akkor 14
évesen már inaskodtam éjszakánként a Me-
talotehnicánál, aztán délelőtt 10 órakor kez-
dődött az edzés a Lemnarulnál. 

– Idővel Dezső lépett előbbre, éppenséggel
az AS Armatához…

– Igen, ő aztán juniorként az ASA korosz-
tályos együtteséhez, majd a nagycsapathoz
került – ahol a néhai Bóné Tibor volt az edző
–, majd 17-szeres ifjúsági román válogatott
is volt. Engem a Lemnarultól Nagy Ferenc a
Gloriához ,,passzolt” Bodó Ferencnek, ahon-
nan két csatárt adtak cserébe értem. A Glori-
ánál három évet futballoztam, majd négy
éven át a Viitorul Prodcomplex játékosa vol-
tam, miután kiestek a C osztályból. Dezső
akkor balszélső volt, én meg bal középpályás. 

– Az öccse tökéletes fizikumáról és bődü-
letes ballábas lövéseiről volt híres az ASA-
nál töltött évei során. Erről önnek mi a
véleménye?

– Dezső nem volt olyan technikás, mint én,
de robusztusabb volt, nyers erővel rendelke-
zett, nem hiába töltött egy évet inasként az
Imatexnél kovácsként. A felső combja olyan
vastag volt, mint a derekam, sőt, idővel a sok
fizikai megerőltetéstől szívnagyobbodása
lett. De nagyon ambíciós volt, másképpen
nem jutott volna oda fel. 

– Visszaemlékszem, hogy egy 1983-ban,
Marosvásárhelyen játszott ASA – Steaua 
A osztályos mérkőzésen (4-0) Dezső két gólt
lőtt, a másodikat úgy, hogy mintegy 30 mé-
terről leadott, bődületes lövés után juttatta a
labdát Iordache kapujába…

– Emlékszem én is szinte minden mérkő-
zésére. Hát szerintem neki meg Bölöninek
olyan erős lövése volt, mint Roberto Carlos-
nak, és ez nem túlzás! Azon időszakban a fél
Ákosfalva ott volt minden ASA-mérkőzésen.
Nekem a D tribünben volt a helyem, ahol elő-
ször ittam Pepsit, amit egy győztes mérkőzés
után hozott fel nekem Dezső. Mindhárom
marosvásárhelyi UEFA-kupamérkőzésen
jelen voltam. 

– Dezső mikor hagyta abba a futballt?
– 1985-ig játszott az ASA-nál, aztán egy

évig a Szászrégeni Avântulnál focizott, majd
1987-ben átrándult az akkori B osztályos
Elektromaroshoz, ahol 1990-ig volt leiga-
zolva, és csapattársa volt többek közt Cl. Să-
lăgean, I. Ratea, Cr. Stoica, Gh. Albu, Varga
László, Koncz György, Szakács Mihály és
Márton László is, míg az együttes másoded-
zője Fazakas Árpád volt. 

A rendszerváltás után levezetésként Ma-
gyarországon, Bácsalmáson és a Petőházi
Cukorgyár Sportegyesületnél futballozott
még öt évig az ottani NB III.-ban, így 36 éve-
sen hagyta abba a nagypályás futballt, majd
haláláig még kispályázott.

– Gondolom, sok csínytett és kellemes
emlék jut eszébe Dezsőről, ha rá gondol…

– Most hirtelen arra emlékszem vissza,
amikor a hetvenes évek végén főleg Szovátán

edzőtáborozott az ASA. Egy
ilyen edzőtáborozáson egyik
este Hajnal Gyuszi fehér La-
dájával mindketten megjelen-
tek itthon, Ákosfalván,
ahonnan egy nagy tábla sza-
lonnával és néhány kiló piros
hagymával tértek vissza az ed-
zőtáborba…

Arra is visszaemlékszem,
hogy gyereként egyszer na-
gyon összevesztünk a szülői
házunk kertjében (Dezső
akkor 11 éves volt), majd ba-
kalódni kezdtünk, aztán el-
akasztottam, így Dezső eltörte
az alkarját. Egy szót sem szólt,
este a kezét a paplan alá rej-
tette, de másnapra eldagadt, és
be kellett gipszelni. 

Néhány napra rá gipszes
kézzel megnyerte az ákosfalvi
iskolai futóversenyt, olyan el-
szánt volt! Nézze, 13–14 éves
lehettem, amikor az ákosfalvi
futballpálya körül ezeket a
fákat együtt ültettük…

– Sajnos az öccse már 23
éve csak az égi pályákon fut-
ballozik néhány egykori társá-
val…

– Mindig fájdalmas a visz-
szaemlékezés, hiszen fiatalon távozott az
élők sorából… Akkor az egész Ákosfalva
gyászolta! Aztán voltak évek, amikor emlék-
mérkőzést szerveztünk Muntyán Lacival,
majd a volt ASA-s csapattársaival a mérkőzés
után mindig megkoszorúztuk a sírját. Aki őt
ismerte, soha nem feledi!…

*
Gáll Dezső 1958. augusztus 8-án szüle-

tett, majd 14 évesen a Marosvásárhelyi 
Lemnarul csapatához került, ahol mindössze
két évig játszott, ugyanis a jó testalkatú, erős

labdarúgóra felfigyelt az ASA, átvitte 
ifjúsági együtteséhez, ahonnan egy év után
bekerült a felnőttcsapatba. 17 évesen már a
román élvonalban focizott, miközben a
román ifjúsági válogatott tagja is lett, és
UEFA-kupa-mérkőzésen is játszott az Athéni
AEK ellen. 62 A osztályos mérkőzésen lépett
pályára, első találatát az A osztályban az
1978–1979-es bajnoki évadban szerezte a
Bákói SK elleni mérkőzésen.Tragikus hir-
telenséggel hunyt el 40 éves korában, 1998.
július 6-án.

• Olyan hevesen ünnepelte a győ-
zelmét, hogy megsérült az ír ököl-
vívó, Aidan Walsh. Walsh meg-
nyerte a negyeddöntőjét a 69 kiló-
sok kategóriájában, majd önfeledt
ugrándozásba kezdett. Az ünneplés
végén azonban nem sikerült a leg-
jobban a talajra érkezés, s bár utána
Walsh még lebicegett a ringből, ké-
sőbb kiderült, hogy kificamodott a
bokája, és kerekes székben hagyta
el az arénát. Az ír csapat vasárnap
jelentette be, hogy Walsh az elő-
döntő előtti orvosi ellenőrzésen és
mérlegelésen nem vesz részt, 
vagyis nem áll ki a brit Pat McCor-
mack elleni elődöntőre. Azért így is
bronzéremmel zárta az olimpiát.

• A koronavírus-óvintézkedések
megsértése miatt két ezüstérmes 
georgiai cselgáncsozót hazaküldtek

a tokiói olimpiáról. A férfi 66 kilo-
grammos súlycsoportban indult
Vazsa Margvelasvilit, valamint a 73
kilósok között versenyző Lasa Sav-
dautasvilit azért büntették meg,
mert városnézésre indultak a japán
fővárosban. Muto Tosiro, az ötkari-
kás játékok szervezőbizottságának
vezetője leszögezte, hogy ez „egyér-
telmű és súlyos megsértése” volt az
egészségvédelmi és biztonsági sza-
bályzatnak. Utóbbiak értelmében az
olimpiai résztvevők csak versenyzés
vagy edzés céljából hagyhatják el
az olimpiai falut.

• Botrányos körülmények között
ért véget a brit Frezer Clarke és a
francia Mourad Aliev bokszmeccse.
A +91 kg negyeddöntőjében a mér-
kőzésvezető leléptette a franciát,
mert úgy ítélte meg, hogy a fejével

szándékosan okozott sérülést ellen-
felének, akinek mindkét szemhéja
felszakadt. A kizárás miatt Alievnél
teljesen elszakadt a cérna, a kikö-
pött fogvédőjét rugdosta, lökdöste a
tévékamerát, Andy Mustacchio bí-
rónak mutogatott és még Clarke-kal
is összeszólalkozott. „Mindenki
tudja, hogy én nyertem!” – kiabálta
a Kokugikan Arénában. Az első me-
netet, ha szorosan is, de valóban ő
nyerte 3-2-re a bírók pontozása
alapján. Az azeri származású, haté-
ves kora óta Franciaországban élő
Aliev a döntést nem fogadta el, a
ring szélén közel egyórás ülő-
sztrájkkal tiltakozott a kizárása
ellen. A szervezők szerencséje az
volt, hogy ez volt a délelőtti prog-
ram utolsó meccse, ami után amúgy
is háromórás szünet következett
volna.

• Egy óvszerrel javította meg ke-
nuja orrát az ausztrál Jessica Fox,
majd megnyerte az olimpiai bajnoki
címet a női gyorsvízi kenu verseny-
számában. Az óvszer anyaga na-
gyon elasztikus és erős, ezzel
remekül védi a hajó orrát – írta Ins-
tagram oldalán, ahol egy fényképet
is megosztott a megreparált hajó-
ról. A női gyorsvízi kenu egyébként
először szerepel az olimpia műso-
rán, Jessica Fox azonban gyorsvízi
kajakban korábban már három
olimpiai érmet gyűjtött be. 

• A szövetségnek köteleznie kel-
lett volna a klubokat, hogy enged-
jék el a játékosaikat – véli George
Florescu volt válogatott labdarúgó,
miután a román labdarúgó-váloga-
tott csúnyán leszerepelt Tokióban.

A harmadik vonalas focistákból álló
csapat kikapott Koreától, és döntet-
lent játszott Új-Zélanddal, így nem
jutott tovább a csoportból. „A kiju-
tás után jobb eredményekben bíz-
tunk – mondta Florescu –, ismerve
a csoportbeli ellenfeleket.” Úgy 
vélte, Románia könnyű csoportba
került, de egyrészt több játékos
anyagi okok miatt megtagadta,
hogy Japánba utazzon, másrészt a
szövetség nem tett semmit a csapa-
tért. Példaként a spanyol szövetsé-
get hozta fel, amely kötelezte a
klubokat, hogy engedjék el az olim-
piára a játékosokat. Ezt a román
szövetség is megtehette volna –
vélte –, noha az olimpiai torna nem
hivatalos FIFA-dátum. Ennél súlyo-
sabb azonban, hogy több játékos
nem akart a csapattal tartani. „Van-
nak forrásaim a csapaton belül, és
tudom, hogy több fontos játékos
visszautasította a meghívást, noha
klubjaik elengedték volna őket. A
kluboknál azonban többet keres-
nek” – mondta Florescu.

• Egy nappal a kezdés után haza-
küldték a tokiói olimpiáról a német
kerékpár-válogatott edzőjét, miután
rasszista megjegyzéseket tett. A
Német Olimpiai Bizottság közlése
szerint Patrick Mosternek az volt a
bűne, hogy Nikias Arndtot biztatta
a férfi országúti kerékpározás idő-
futama közben, miközben a vele
versenyben lévő észak-afrikai Ama-
nuel Ghebreigzabhiert és az algé-
riai Azzedine Lagabot rasszista
megjegyzéssel illette. Állítólag azzal
ösztökélte tanítványát, hogy előzze
meg az előtte haladó tevehajcsáro-

kat. A tréner a történtek után elha-
tárolódott a vele szemben felhozott
vádaktól, de egyben bocsánatot is
kért azoktól, akik félreértették a sza-
vait.

• Kiesett a világelső szerb Novak
Djokovics a tokiói olimpia tenisz-
tornájának férfi egyes elődöntőjé-
ben. Az idei három Grand
Slam-tornát egyaránt megnyerő
Djokovics, aki eddig játszmát sem
vesztett Tokióban, három játszmá-
ban 3:6, 6:1, 6:1-re kikapott az ötö-
dik helyen rangsorolt német
Alexander Zverevtől. 

• Az egész ausztrál atlétikai csa-
pat, 63 sportoló karanténba került,
félő ugyanis, hogy érintkeztek Sam
Kendricks amerikai rúdugróval,
akinél kimutatták a fertőzést. Az
amerikai sportoló olimpiájának
már biztosan lőttek, de könnyen
lehet, hogy nem Kendricks az egye-
düli atléta, akinek az álmai az
utolsó pillanatban szertefoszlanak.
Az már biztos, hogy az ausztrál rúd-
ugró, Kurtis Marschall érintkezett
az amerikaival, közösen edzettek az
utóbbi napokban. Marschallt és
több más sportolót azonnal tesztel-
ték. Ha negatív lesz, akkor csak a
közeli kontaktot kell karanténban
tartaniuk, de a többiek folytathatják
az olimpiát.

• A Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság égisze alatt működő Nemzet-
közi Tesztelőügynökség pénteki
bejelentése szerint 150 ország több
mint 2240 sportolóját ellenőrizték,
a tesztek felére a versenyek után, a
másik felére versenyen kívül került
sor. Az ITA egyelőre nem közölte,
volt-e már pozitív eset a vasárnapig
tartó ötkarikás játékokon.

Olimpiai hírek

Gáll Dezső labdarúgóra emlékezve:
Interjú Gáll Jenővel, a Dezső bátyjával
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Czimbalmos Ferenc Attila

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Olimpiai láng Fotó: MTI



A finndingiben szereplő Berecz Zsombor a
második helyen bejutott az éremfutamba va-
sárnap a tokiói olimpián, így kedden a dobo-
góért szállhat vízre.

A világ- és Európa-bajnok magyar vitorlázó a kilen-
cedik részversenyben negyedik lett, a tizedikben szin-
tén, de egyik fő vetélytársa, a spanyol Joan Cardona
csak nyolcadikként futott be. Így helyet cseréltek, Be-
recz feljött másodiknak, hátránya kilenc helyezési pont
a címvédő brit Giles Scott mögött. A futamot a 2020-
as világbajnok új-zélandi Junior Josh nyerte, aki ezzel
a negyedik helyre lépett előre, a magyar hajóstól tíz
ponttal van lemaradva.

Berecz Zsombor az M4 Sportnak nyilatkozva jónak
nevezte a vasárnapi versenyzését. Azzal kapcsolatban,
hogy a kilencedik futamban megint hátsóbb pozícióból
kellett felzárkóznia, megjegyezte: mindig extra moti-
vációt ad a neki, ha hátul van.

„Nem volt könnyű nap. Nagyon fáradt vagyok, örü-
lök, hogy lesz egy pihenőnap a medal race előtt. Köz-
helynek hangzik, de ma is otthagytam mindent a
pályán, de hát ez kell ahhoz, ha az ember el akarja érni
a célját” – értékelt Berecz, hangsúlyozva, hogy har-
colni fog az utolsó futamban.

„Nem kérdés, mi a cél, mi a terv, meg kell nyerni
az utolsó futamot, és bízni a legjobbakban. A Jóis-
ten eddig is fogta a kezemet, bízom benne, hogy
nem engedi el” – folytatta. Az éremfutamban vár-
ható taktikát illetően kiemelte, hogy az egy gyor-

sabb verseny lesz, élesebb bójavételekkel, sok ak-
cióval.

„Ha jó rajtot veszek, és tisztán vitorlázhatok az első
három-négy percben, és végre eltaláljuk a jó oldalt is,
akkor jó lesz” – vélekedett, majd azzal zárta összegzé-
sét, hogy annál édesebb a siker, minél nehezebb kihar-
colni.

Kelemen Tamás, a magyar vitorláscsapat vezetője
és Berecz edzője az MTI-nek elmondta, a magyar vi-
torlázó nagyot küzdött mindkét futamban.

„Van az úgy, hogy a futam elején nem mindig jön-
nek a lapok, ezért Zsombinak meg kellett küzdenie a
jó helyezésekért. Ami kemény megterhelést jelent,
mivel a finndingi a fizikailag legkeményebb osztály”
– fogalmazott Kelemen Tamás.

Hozzátette, nagyon reménykeltő Berecz Zsombor
pozíciója az éremverseny előtt.

„A 2-3. helyért komoly küzdelem lesz, akár előbbre
is léphet, az üldözőkkel szemben pedig van egy kis elő-
nye” – mondta.

Az Enosima jachtkikötőben kedden az első tíz he-
lyezett száll vízre a dupla szorzós éremfutamban, a töb-
biek számára befejeződött a verseny. A magyar
vitorlázás eddig egy olimpiai medállal büszkélkedhet,
1980-ban, Moszkvában a Detre testvérek harmadikok
lettek repülőhollandiban.

Az állás az éremverseny előtt: 1. Giles Scott (brit)
28 helyezési pont, 2. Berecz Zsombor 37, 3. Joan Car-
dona (spanyol) 39, 4. Junior Josh (új-zélandi) 47, 5.
Nicholas Heiner (holland) 52. (MTI)

Asztalitenisz. Magyarország női csapata Japán ellen
kezdte és fejezte be szereplését az olimpián. Az eleve
toronymagas esélyes házigazdák 3-0-ra, vesztett
játszma nélkül hozták Madarász Dóra, Pergel Szandra
és Fazekas Mária ellen a meccset. Jegyezzük meg,
hogy a legjobb magyar játékos, Póta Georgina sérülés
miatt nem játszhatott.

Atlétika. Bejutott a női kalapácsvetés döntőjébe 
Bianca Ghelber. A 73,50 méteres szintet nem tudta ugyan
teljesíteni, de a 71,72 méteres dobása 11. eredményként
elégségesnek bizonyult a fináléhoz. Gyurátz Réka 66,48
méterrel a 21. eredményt teljesítve fejezte be a versenyt.
Nem lesz sem magyar, sem román döntős a női távol-
ugrásban. Nguyen Anasztázia a 16. eredményt érte el
a selejtezőkben 6,52 méterrel. Alina Rotaru egy centi-
méterrel kevesebbel a 17. lett, míg Florentina Iuşco

6,36 méteres ugrása a 20. helyre volt elég. A női 3000
méteres akadályfutásban Tóth Lili Anna volt közelebb
a továbbjutáshoz, futamában hetedik lett, de az össze-
sítésben a 18. idő az övé, és 15-en futhatnak a döntő-
ben. Kácser Zita futamábvan utolsó lett, összesítésben
a 41. helyen zárt. Wágner-Gyürkés Viktória sérülés
miatt nem tudott rajthoz állni. A női 100 méteres gát-
futás első elődöntőjében Kozák Luca a táv felénél el-
akadt a hetedik gátban, így nem fejezte be a futamot.

Birkózás. A férfi kötöttfogás 130 kg-os súlycsoport-
jában Alin Alexuc egyértelmű pontozásos vereséget
szenvedett a kubai Mijain Lopez Nuneztől az első kör-
ben. Innen pedig annak szurkolhatott, hogy Nunez jus-
son döntőbe, és kapjon újabb lehetőséget a vigaszágon.
Ez pedig be is következett, így hétfő hajnalban az iráni
Ali Mirzazadeh ellen küzdhetett vigaszágon.

A magyar és román sportolók 
további vasárnapi eredményei
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Magyar és román sportolók
keddi versenyprogramja

Akezdésiidőpontokromániaiidősávszerint:
Atlétika,nőigerelyhajítás,selejtezők(3:20),SzilágyiRéka;női

400mselejtezők(3:45),MiklósAndrea;férfi110mgátselejtezők
(13:10),SzűcsValdó;férfisúlylökés,selejtezők(13:15),AndreiTo-
ader;nőikalapácsvetés,döntő(14:35),BiancaGhelber.

Kajak-kenu,azelőzőnapiselejtezőfutamokfüggvényébennői
K1-200melődöntők(3:30),KárászAnna,LuczDóra;férfiC2-1000
m(4:05)CătălinChirilă/VictorMihalachi,AdolfBalázs/FejesDá-
niel;férfiK1-1000m(4:21)KopaszBálint,VargaÁdám;nőiK2-
500 m (5:08) Kozák Danuta/Bodonyi Dóra, Csipes
Tamara/MedveczkyErika;utóbb(5:30)Bdöntőkésdöntőkaz
adotthajóosztályokban.

Torna,nőigerenda,döntő(11:50),LarisaIordache.
Vízilabda,nőinegyeddöntő(12:20),Magyarország–Hollandia.
Asztalitenisz,nőicsapat,elődöntő(13:30)Románia–Japán/Taj-

vantovábbjutásesetén.
Vitorlázás,finndingiéremfutam(13:33),BereczZsombor.
Birkózásszükségeseténvigaszág(5:00):kötöttfogás67kg,Kor-

pásiBálint,kötöttfogás97kg,SzőkeAlex,délután(12:30)döntők;
nyolcaddöntőkésnegyeddöntők(5:30)kötöttfogás87kg,Lőrincz
Viktor;női62kg,InczeKriszta.

Megnyerte az Egyiptom elleni nyolcaddöntőt az első
asztalnál a marosvásárhelyi Szőcs Bernadette-tel fel-
álló román csapat a női asztalitenisz-csapatversenyben.
A találkozó a páros mérkőzéssel kezdődött, ezen az 
Elizabeta Samara/Daniela Dodean páros 3-0-ra verte a
Helmi/Abdelaziz duót. Következett a csapatok legjobb
játékosainak találkozója, Szőcs Bernadette és az egyip-
tomi csapatból messzire kiemelkedő, a világelithez tar-
tozó Dina Mesref között. A marosvásárhelyi játékos
kicsit nehezen kapta el a fonalat, az első két szettet el-
veszítette, mindkettőt minimális különbséggel, 10-re

és 9-re. Időben sikerült azonban rendeznie a sorokat,
és a következő három szett az övé volt 6-ra, 7-re és 
7-re, így a találkozót is megnyerte. Ezt követően Sa-
mara 3-1-re nyert Farah Abdelazizzal, így a negyedik
és ötödik meccsekre már nem volt szükség, Románia
3-0-lal jutott a negyeddöntőbe, ahol Hongkong csapata
volt hétfő hajnalban az ellenfél. Hongkong a nagy esé-
lyes ázsiai csapatok közül talán a legkönnyebben le-
győzhető, ehhez azonban nagyon jó napot kell kifogni,
hogy aztán az elődöntőben vélhetően a házigazda
Japán következzék.

Nem volt kiemelkedő eredmény
sem magyar, sem román szem-
pontból a tokiói olimpia pénteki
versenynapján. Pedig a románok
nagyon bíztak abban, hogy a 8+1-
es női evezős csapatnak sikerülhet
újabb érmet szerezni, különösen,
hogy egy nappal korábban a vi-
gaszfutamban világrekordot telje-
sítettek. A döntő azonban döntő, a
verseny az verseny, és a szél- és
időjárási viszonyok sem azonosak,
így a fináléban a 8+1-es hajó az
utolsó, azaz hatodik helyre szorult.
Ami persze nem elhanyagolható
eredmény, csupán a várakozások-
hoz képest csalódás.

Ami pedig a magyar küldöttsé-
get illeti, Telegdy Ádám 5. helye
emelkedik ki 200 méteres hátúszás-
ban. A magyarok esetében azonban
inkább a vihar előtti csendről be-
szélhetünk, hisz vasárnap megkez-
dődtek a kajak-kenu versenyek,
újabb érmes reményekkel.

Néhány szóban a pénteki román
és magyar eredményekről:

Atlétika. A diszkoszvető Alin
Firfirică volt az első román atléta,
aki bemutatkozott Tokióban. A se-
lejtezőkben elért 61,90 méteres
dobása azonban csak a 17. helyre
volt elég, nem jutott a szám dön-
tőjébe. A női 800 m harmadik elő-
futamában Bartha-Kéri Blanka a
hatodik lett, összesítésben pedig a
33. időt érte el, így nem jutott to-
vább. Szintén az előfutamok fázi-
sában fejezte be a szereplését a
férfi 400 méteres gátfutásban Ko-
roknai Máté, aki az első előfutam-
ban hatodik volt, összesítésben
pedig a 26. helyen végzett. A dél-
utáni programban szerepelt a női
súlylökés selejtezője. Márton
Anita 17,59 méteres teljesítménye
nem volt elég a döntőhöz, a 21.
helyen végzett.

Cselgáncs. A férfi +100 kg-os
súlycsoportban Vlăduţ Simio-
nescu könnyed ipponnal kezdett a
líbiai Omár Ali ellen, a második
körben azonban egy vaza-arival
alulmaradt az ukrán cselgáncsozó
Jakiv Hammóval szemben, így ki-
esett.

Evezés. Pétervári Molnár-Ben-
degúz a férfi egyes szkiff B dön-
tőjében a 4. helyen fejezte be
olimpiai szereplését, ez összesítés-
ben a 10. helyet jelenti. 

Sportlövészet. A női 25 m pisz-
toly versenyszámban a gyorspisz-

toly-selejtezőket követően Major
Veronika hét helyet javított a pre-
cíziós selejtezőkben elért 42. he-
lyén, és összesítésben a 35. helyen
fejezte be a versenyt.

Torna. A 14. helyen végzett Ko-
vács Zsófia a női tornászok egyéni
összetett versenyében. A legjobb
helyezést (9.) és pontszámot
(14,500) ugrásban érte el. Sajnos
a gerendáról leesett, így elvesz-
tette annak a lehetőségét, hogy az
első tíz között végezzen. A ver-
senyt, Simone Biles távolmara-
dása után honfitársa, Sunisa Lee
nyerte.

Úszás. Milák Kristóf a második
legjobb idővel jutott a 100 méteres
pillangóúszás döntőjébe. Szabó
Szebasztián a 14. időt úszta az elő-
döntőben, és kiesett. A férfi 200
méteres hátúszás döntőjében Te-
legdy Ádám az igen előkelő 5. he-
lyen érkezett célba. Utoljára úszott
versenyszerűen a 35 éves Cseh
László, aki a férfi 200 méteres ve-
gyes úszás fináléjában a hetedik
helyet szerezte meg. A női 200
méteres hátúszás elődöntőjében
Burián Katalin a 10. időt teljesí-
tette, így nem jutott döntőbe. Túl
rövidnek bizonyult az 50 méteres
gyorsúszó táv a 100-on és 200-on
döntőt úszó David Popovici-nak,
aki a selejtezőkben csak a 40. időt
teljesítette. A magyar színeket
képviselő Lobanovskij Maxim
sem lesz elődöntős, ő a 26. idővel
zárta a versenyt. A női 50 gyorson
Bianca Costea a 31. időt teljesí-
tette a selejtezőkben. A férfi 1500
gyorson Gyurta Gergely a 15.,
Kalmár Ákos a 22. idővel fejezte
be. A férfi 4x100 vegyes váltóban
Magyarország csapata futamában
utolsó, összesítésben a 13. helyen
végzett.

Vitorlázás. A női Laser Radial
hajóosztályban Érdi Mária a 9-10.
futamokban nem tudott javítani a
helyezésén, a 13. helyen fejezte be
a versenyt. A férfi Laser hajóosz-
tályban Vadnai Benjámin a 9-10.
futam után a 18. helyen zárta az
olimpiai szereplését. A két hajó-
osztályban a döntő futam még hát-
ravan, de azon csak a legjobb tíz
indulhat.

Vízilabda. A női csoportkör ke-
retében, a férfiakhoz hasonlóan, a
házigazdák válogatottja alaposan
megizzasztotta a magyar csapatot,
amely csak a nagyszünet után tu-
dott elhúzni ellenfelétől: Magyar-
ország–Japán 17-13. 

Továbbjutottak Szőcs Berniék

A vitorlázó Berecz a második helyen jutott 
az éremfutamba

Vihar előtti csend Tokióban
Bálint Zsombor

Fotó: MTI
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A magyar válogatott 11-9-es vereséget
szenvedett Kínától a tokiói olimpia női vízi-
labdatornájának vasárnapi negyedik fordulós
mérkőzésén, így a második helyen végez a B
csoportban.

Azt már a mérkőzés előtt tudni lehetett,
hogy a magyaroknak elegendő egy döntet-
len az első hely megszerzéséhez a B cso-
portban, mert az Egyesült Államokkal
szemben az egymás elleni eredmény nekik
kedvez. A meccskeretből ezúttal a japánok
ellen remekül beszálló és védő Gangl Edina
maradt ki.

A ráúszásnál Vályi elhozta a labdát, de a
magyarok fórban nem tudtak betalálni. A kí-
naiak szintén emberelőnyös helyzetben ve-
zethettek akciót, de nem voltak
eredményesek. A vezetést mégis nekik sike-
rült megszerezni, valamivel később pedig egy
bejátszás kapuba pofozása nyomán kétgó-
losra nőtt az előnyük. A magyarok háromszor
is a kapufát találták el, egyszer pedig a rivális
kapusa védett bravúrral, így az újabb kínai
góllal már három volt a különbség. Illésnek
aztán egy remek találattal sikerült szépítenie
két perccel a negyed vége előtt, az ellenfél
azonban még a dudaszó előtt újfent eredmé-
nyes volt.

A második felvonás Szücs góljával indult,
aztán percekig megint a védelmeké volt a fő-
szerep. A hátsó alakzatot először Kínának si-
került feltörnie, majd a sorra kimaradó
magyar helyzetek után az ázsiaiak újabb ta-
lálatával már négygólosra duzzadt a különb-
ség. Bíró Attila tanítványai támadásban
láthatóan szenvedtek, amikor pedig sikerült
lőniük, akkor a kapu mellé tüzeltek, a rivális
kapusa védett, vagy már a támadóidő lejárta
után próbálkoztak. Az újfent eredményes kí-
naiak számukra megnyugtatónak tűnő, ötgó-
los vezetéssel vonulhattak szünetre.

A harmadik negyed elején percekig nem
esett gól egyik oldalon sem, majd Kína szö-
vetségi kapitánya kért időt, de csapatának
csak az ezt követő második akcióból sikerült
betalálnia. A különbséget Illés csökkentette
hatról ötre, alig több mint két perccel a játék-
rész vége előtt pedig Bíró Attila kért időt. Ez-
után Gurisatti volt eredményes, majd
Keszthelyi a hetedik próbálkozásából először
talált be a meccsen. A negyed utolsó percei-
ben egy kínai gólra Gurisatti válaszolt, így a

záró játékrésznek háromgólos különbséggel
vághattak neki a felek.

Az utolsó nyolc perc első felében nem
esett gól, aztán a kínai kapitány időt kért, de
csapatának ezután sem sikerült betalálnia. A
másik oldalon viszont Gurisatti eredményes
volt, aztán egy kínai gólt videós visszanézés
után érvénytelenítettek. Fórban magyar zic-
cer maradt ki, de aztán ötméteresből Gurisatti
egy gólra csökkentette a különbséget. Az el-
lenfél szintén büntetőből próbálkozhatott, és
sikerrel járt. A magyarok válasza kicsit lassan
jött, ráadásul a dudaszó előtt Kína ismét be-
talált, így megnyerte a találkozót.

„Nem leptek meg a kínaiak, magunkat ver-
tük meg azzal, hogy nem voltunk élesek tá-
madásban. Az ellenfél fizikálisan erősebb,
ezért sanszot nem adtak a centereinknek,
emellett fásultságot is éreztem a csapaton” –
értékelt Bíró Attila szövetségi kapitány, aki a

második félidei feltámadásról azt mondta, vé-
dekezést váltottak, amit talán hamarabb is le-
hetett volna, ennek köszönhetően Magyari
Alda magára talált a kapuban.

A magyar hálóőr úgy vélte, jobban kellett
volna bíznia a blokkokban. A folytatást ille-
tően kijelentette, most nem omolhat össze
senki, mert ennél jobban kell játszani az
éremszerzéshez.

„Nem lehet semmilyen meccset így kez-
deni. Nem tudom, mi az oka, hogy nem talál-
tunk kaput, de azért védekezésben is voltak
problémáink” – fogalmazott Garda Krisztina.

„Nem történt semmi! A most következő
három mérkőzésért érkeztünk Tokióba. Estig
mindenkinek le kell rendeznie magában a tör-
ténteket. Mint az egyik hangulatfelelős teszek
is majd róla, hogy így legyen, mert kimondva
is a magyar női vízilabda első ötkarikás ér-
méért jöttünk” – mondta optimistán a magyar

csapat legjobbja, a négygólos Gurisatti Gréta,
aki úgy vélte, ezúttal kissé fáradtabb volt a
csapat, ami még a címvédő és világbajnok
amerikaiak legyőzésének következménye.

A negyeddöntőben minden bizonnyal a
hollandokkal csap majd össze a magyar vá-
logatott.

A hollandok a csoportkör vasárnapi záró
napján 16-12-re nyertek a kanadaiak ellen, és
bár jelenleg még másodikok, de az ausztrálok
a dél-afrikaiak elleni későbbi összecsapásu-
kon szinte biztosan visszaelőznek. A hely-
csere borítékolható, mivel a dél-afrikai csapat
eddigi három meccsén mindössze hat gólt
lőtt, miközben 83-at kapott, így az ausztrálok
elleni sikere gyakorlatilag kizárt.

A magyarok tavaly a hazai rendezésű Eu-
rópa-bajnokság bronzmérkőzésén, majd a tri-
eszti olimpiai selejtező döntőjében is
legyőzték a hollandokat. (MTI)

Elbukta a csoport első helyét a női vízilabda-válogatott

Hétfőn elkezdődnek a gyorsasági kajak-
kenu küzdelmei a tokiói olimpián, a ma-
gyar válogatott 17 versenyzővel és több
éremesélyes egységgel száll vízre a Sea
Forest kajak-kenu pályán.

Az országot hat-hat férfi, illetve női kajakos,
valamint három női és két férfi kenus képviseli.
A sportág programját illetően Rióhoz képest
több jelentős változás is történt a nemek egyen-
lőségének jegyében: bár maradt a 12 szám, ezek
eloszlása alaposan módosult, és ugyanannyi nő
indulhat, mint férfi.

A férfiaknál a három kenus számból kettő, az
öt kajakosból pedig négy lett – ráadásul a kajak
négyesek most már nem 1000 méteren, hanem
500-on mérik majd össze a tudásukat –, míg a
nők az eddigi négy helyett hat versenyben száll-
hatnak vízre az érmekért, miután Tokióban két
számmal debütál a női kenu.

Fontos változás még, hogy egyesben és kajak
párosban a korábbi egy helyett két egység is
képviselhet egy országot az olimpiai verseny-
ben, ez további éremszerzési esélyt kínál Ma-
gyarországnak, leginkább női kajakban.

A magyar küldöttség több számban is dobo-
góra pályázik – Hüttner Csaba szövetségi kapi-
tány megfogalmazása szerint ugyanakkor
győzni nagyon nehéz lesz –, a szakvezetés cél-
kitűzése hat érem, közte „minél több arany”.

A kajakos Kozák Danuta ugyanúgy három
számban indul, mint öt éve, amikor sikerült trip-
láznia, egyesben – amelyben kétszeres címvédő
–, párosban és a négyes tagjaként is rajthoz áll,
és ha megint sikerülne három aranyérmet be-
gyűjtenie, az olimpiai bajnoki címek számát te-
kintve a nyolc elsőséggel minden idők
legeredményesebb magyar sportolójává válna.

A küldetés nem tűnik lehetetlennek, de a Fe-
rencváros sportolójára rendkívül kemény ellen-
felek várnak, egyesben többek között Csipes
Tamara, az új-zélandi Lisa Carrington és a friss
Európa-bajnok dán Emma Jörgensen, párosban
pedig – melyben ezúttal Bodonyi Dórával indul
– a másik magyar egységen kívül ugyancsak az
új-zélandiak, valamint a fehéroroszok lehetnek
a legnagyobb riválisok. Négyesben az előző két
olimpián Magyarország nyerte az aranyérmet,
és a mostani kvartettnek sem lehet más a célja,
mint a győzelem.

A magyarok női és férfi K-1 200 méteren is
beleszólhatnak a dobogós helyek sorsába, és
hosszú idő után férfi kajak egyes 1000 méteren
is éremesélyesként szállnak vízre a világbajnoki
és Európa-bajnoki címvédő Kopasz Bálintnak
és a hazai válogatón őt legyőző Varga Ádámnak
köszönhetően. Ebben a számban a magyarok
legutóbb az 1968-as mexikóvárosi játékokon
örülhettek győzelemnek Hesz Mihály révén, de
érmet is 1976-ban szereztek legutóbb, akkor
Csapó Géza második lett. Az olimpiai újonc
Varga Béke Kornéllal párosban is a dobogót
veszi célba ugyanúgy, ahogy a Balla Virág, Ta-
kács Kincső kenupáros 500 méteren. 

A magyar kajakosok és kenusok eddig 25
arany-, 29 ezüst- és 26 bronzérmet szereztek az
ötkarikás játékokon. A legeredményesebb ver-
senyző a negyedik olimpiáján szereplő Kozák
Danuta, aki öt aranyérmet nyert a korábbi játé-
kokon, és van egy ezüstje is.

Legutóbb, Rio de Janeiróban három aranyér-
met gyűjtött a sportág: győzött a női kajakné-
gyes, valamint a Szabó Gabriella, Kozák
kajakos duó, és Kozák egyesben, egyformán
500 méteren. (MTI)

Hétfőn rajt kajak-kenuban, Kozák három
számban is címvédő

Hatalmas meglepetésre az olasz
Lamont Marcell Jacobs nyerte a
férfi 100 méteres síkfutást vasár-
nap a tokiói olimpián, Yulinar
Rojas pedig világcsúccsal a női
hármasugrást.

A legnagyobb érdeklődéssel várt
számról előzetesen annyi volt biztosan
megállapítható, hogy a győztest 13 év
után először nem Usain Boltnak hívják
majd. A nyolcszoros olimpiai bajnok ja-
maicai szupersztár uralta a 100 és a 200
métert az elmúlt három játékokon, hozzá
hasonló kimagasló egyénisége ezúttal
nincs a két vágtaszámnak, így nyílt volt
a dobogós helyek sorsa.

Az elődöntők meglepetését egyrészt az
idei világranglista-vezető (9.77 mp) ame-
rikai Trayvon Bromell kiesése jelentette,
másrészt az, hogy a kínai Szu Ping-tien
9,83-mal a leggyorsabbnak bizonyult. A
fináléban aztán kisebb szenzáció szüle-
tett: a kettes pályán futó olasz Marcell Ja-
cobs maga mögé utasította a mezőnyt, és
9,80-nal diadalmaskodott. A 26 éves futó
eddigi legjobb eredménye a fedett pályás
Eb-n idén 60 méteren elért győzelem volt. 

Női hármasugrásban a kétszeres világ-
bajnok és riói ezüstérmes Yulimar Rojas
májusban 15,43 méteres eredményével
az örökranglista második helyére lépett
fel. A döntőben rögtön első nekifutásával
15,41 méterig repült, ami minden idők
harmadik legjobbja, egyben olimpiai
csúcs. Ezen utolsó ugrásával – már

aranyérmesként – még javított, és 15,67
méterrel átadta a múltnak az ukrán Inesz-
sza Kravec 1995-ös, 15,5 méteres világ-
rekordját.

Férfimagasugrásban holtversenyben
lett aranyérmes a katari Mutaz Essza
Barsim és az olasz Gianmarco Tamberi:
2,37 méterig minden magasságot elsőre
vittek, de a 2,39 méterrel már egyikük
sem bírt.

Az olaszok fél órán belül két aranyat
nyertek, a célba érő Jacobs egyenest a
már ünneplő Tamberi karjaiba rohant. A
kétszeres világbajnok Barsim a londoni
bronz és a riói ezüst után gyűjtötte be a
legfényesebb olimpiai medált.

Eredmények, atlétika:
férfi 100 m, olimpiai bajnok: Lamont

Marcell Jacobs (Olaszország) 9,80 mp,
2. Fred Kerley (Egyesült Államok) 9,84,
3. Andre de Grasse (Kanada) 9,89

férfimagasugrás, olimpiai bajnok:
Mutaz Essza Barsim (Katar) és Gian-
marco Tamberi (Olaszország) 2,37-2,37
m, 3. Makszim Nedaszekau (Fehérorosz-
ország) 2,37 m

női hármasugrás, olimpiai bajnok: Yu-
limar Rojas (Venezuela) 15,67 m, 2. Pat-
ricia Mamona (Portugália) 15,01, 3. Ana
Peleteiro (Spanyolország) 14,87 m

női súlylökés, olimpiai bajnok: Kung
Li-csiao (Kína) 20,58 méter, 2. Raven
Saunders (Egyesült Államok) 19,79, 3.
Valerie Adams (Új-Zéland) 19,62, ...21.
Márton Anita (MTI)

Olasz arany férfi 100 méteren, 
világcsúcs női hármasugrásban

Fotó: MTI



MINDENFÉLE

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

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás, Lindab-
tetőlemez, meszelés, bármilyen munka.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Jani,
tel. 0754-553-856. (12530)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-
tást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(12656-I)

TETŐFEDÉS, tetőfelújítás, teljes tető-
szerkezet, ácsmunka, garázskészítés,
anyagok beszerzése, belső munkálatok,
festés, szigetelés, hiba kijavítása.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.
0747-318-469. (12555)

MEGEMLÉKEZÉS

Az életünk csendesen megy to-
vább, de emléked elkísér egy
életen át.
Fájó szívvel emlékezünk augusz-
tus 2-án CSEH SÁNDORRA halá-
lának első évfordulóján. Családja
iránti hűségét, szeretetét, gon-
doskodását és jóságát szívünk-
ben őrizzük. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!  
Felesége, Ilonka, leánya, Juditka.
(12661-I)

Szomorú szívvel és hálával em-
lékezünk a nyárádszeredai szüle-
tésű FARKAS JÁNOSRA
halálának tizedik évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Felesége, gyermekei,
unokái. (12663-I)

Fájó szívvel emlékeztünk au-
gusztus 1-jén a mezőcsávási id.
GYÖRGY ANDRÁSRA halálának
ötödik évfordulóján. Isten nyug-
tassa békében! Emlékét őrzik
szerettei. (12653-I)

Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek, hiába szállnak az
évek, áldott, szép emléküket,
szeretetüket, szívünkben hor-
dozzuk. 
Fájdalommal emlékezünk drága
jó szüleimre, a nyomáti NAGY
ELLÁRA augusztus 2-án, halálá-
nak harmadik évfordulóján, vala-
mint NAGY JÁNOSRA augusztus
23-án, halálának tizenegyedik év-
fordulóján. Emléküket őrzi
leányuk, vejük, unokájuk, unoka-
vejük és három dédunokájuk, va-
lamint testvére, Annuska. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
TAMÁS MÁRIA-MAGDOLNA

(Pimpi)
életének 81. évében, türelemmel
viselt, hosszas szenvedés után
július 29-én megpihent.
Temetése augusztus 2-án, hétfőn
15 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk dr. Valics
Péter ÉDESANYJA haláláról.
Fájdalmukban együttérzünk a
hozzátartozókkal.  A Karácsonyi
család. (-I)

Megrendülten búcsúzom ifjú-
kori barátomtól, GÁLFALVI 
ZSOLTTÓL, akivel együtt re-
ménykedtünk egy jobb, igazsá-
gosabb világrendben, ami sajnos
csak óhaj maradt. Gyászoló 
szeretteinek vigasztalódást és
Isten akaratában megnyugvást,
Zsolt barátomnak békés nyugo-
dalmat kívánok. Kiss Géza. 
(sz.-I)
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Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy a sze-
retett férj, édesapa, nagyapa,
após, testvér, rokon, szomszéd,
táncos kolléga, jó barát és isme-
rős, 

SÁNTHA REZSŐ 
életének 80. évében elhunyt.
Utolsó útjára augusztus 3-án, ked-
den 14 órakor kísérjük a marosvá-
sárhelyi római katolikus
temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (12659-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

AMELINDASTEELacélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi telephelyére munkatársat keres ÁRU-
MOZGATÓI (manipulant marfă) munkakörbe.  Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a steelms@me-
linda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Raktár (Depozitelor) utca 45–47. szám alatt. További információk
itt: 0742-146-910. (65807-I)
FRANCIACÉG DOKUMENTUMKEZELŐKET keres. Elvárás: közepes számítógépkezelési-ismeretek.
Ebédjegyet, teljesítménybónuszt ajánlunk. Az önéletrajzokat a tgmures.recrutare@gmail.com e-mail-címre
küldjék. (p.-I)

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát, 
szigetelést, csatornák, teraszok, kerítések készítését, festést. 

Tel. 0759-467-356. (12576)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (65818-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Eladásiközlemény
AB&BInsolvencySolutionsIPURL–székhelye:Csíkszereda,MártonÁronutca18.,Hargitamegye

–acsődbejutottEmivasConsKft.cégfelszámolója,nyilvánosárverésthirdetacégalábbiingóésin-
gatlanjavainakértékesítésére:

1.Ingatlan:14-esszámúfarmbejárata–gyümölcsraktárakésbetonrámpa,623,07négyzetméter
beépítettfelület,ahozzátartozó2.454négyzetméteresösszfelülettel,a14-esszámúfarmbejáratánál,
Dedrádfalukülterületén,50méterreaDJ154jelzésűmegyeiúttól,amelyösszekötiSzászrégentBá-
tossal.Kikiáltásiár120.607,2lej.
2.Ingatlan:14-esszámúfarm–gyümölcsraktárak,istállók,üzemanyagraktárak,karám,fészer,

szálláshelyek2.814,02négyzetméteresbeépítettfelülettel,3.279,02négyzetméteresteljesfelülettel,a
hozzátartozó20.446négyzetméterterülettelésateljesállóeszközkészlettel,kb.800méterreaDJ154
jelzésűmegyeiúttól,amiösszekötiSzászrégentBátossal.Kikiáltásiár:egytömbben:671.386,1lej.Az
áraknemtartalmazzákahéát.
Azárverésenrésztvehetbármelyjogiés/vagymagánszemély,aki/amelyigazolja,hogy24órávalaz

árveréselőttgaranciakéntbefizetteakikiáltásiár10%-át,arészvételidíjat,ésmegvásároljaafel-
adatfüzetet.Azárverésacégfelszámolószékhelyénlesz2021.augusztus13-án13órától,ésajavakér-
tékesítéséigminden pénteken ugyanabban az időpontbanmegismételik. Bővebb felvilágosítás a
0366/100-551-esésa0748-836-713-astelefonszámon.

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének Te-
rületi Állandó Tanácsa (TÁT) elrendelte a
helyi, községi, városi, kerületi szervezetekre
kiterjedő, teljes körű tisztújtást, melynek
időszaka ez év július 28. – szeptember 5. 

A tisztújítások a szervezetek elnökének és válasz-
tott választmányi tagjainak megválasztására vonat-
koznak. Helyi szervezetek esetében a közgyűlések,
míg a községi, városi és kerületi szervezetek esetében
a küldöttgyűlések keretében zajlik a tisztújítás.

Elnökjelölt, illetve választmányitag-jelölt lehet az
az RMDSZ-tag, aki az érintett közigazgatási egység-
ben állandó lakhellyel rendelkezik, és a jelentkezési
határidőn belül eljuttatja a kerületi szervezet titkársá-
gához az alábbi dokumentumokat: 

* Önéletrajzi adatlapját, a megpályázott tisztség
megjelölésével (elnök/választmányi tag).

* Az 1989 előtti és utáni politikai tevékenységével,
illetve szekuritátéval kapcsolatos politikai nyilatko-
zatát.

* Írásos nyilatkozatát, melyben tanúsítja, hogy: (a)
2020-ban nem indult más párt jelöltjeként az önkor-
mányzati, parlamenti választásokon, illetve amelyben
vállalja, hogy (b) függetlenül a tisztújítás eredményé-
től, legalább egy évig nem iratkozik át más politikai
szervezetbe és nem folytat RMDSZ-ellenes tevékeny-
séget, (c) elfogadja és tiszteletben tartja az RMDSZ
programját és alapszabályzatát. 

* Amennyiben a jelöltnek az RMDSZ színeiben
megszerzett választott vagy kinevezett tisztsége van,
a jelölt kötelezően mellékeli az alapszabályzat szerinti
pénzügyi kötelezettségei teljesítésének bizonylatát is.
A pénzügyi kötelezettségek hiányos teljesítése, mint
jelölési feltétel, kizáró jellegű. 
Marosvásárhelyen augusztus utolsó hetében tartják
a tisztújítást 

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetében a jó-
váhagyott tisztújítási szabályzat szerint a belső vá-
lasztásokra kétlépcsősen kerül sor, aminek
koordinálásért egy háromtagú városi tisztújíítási bi-
zottság felel, melynek összetétele a következő: Szász
Izolda, a Területi Képviselők Tanácsának elnöke,
Csibi Attila szervezésért felelős ügyvezető alelnök és
Csép Éva Andrea parlamenti képviselő. 

A tisztújításra először a jelenlegi 9 lakónegyedi
RMDSZ-körzetben közgyűlés formájában, majd ezt
követően a városi szervezet szintjén küldöttgyűlés
formájában kerül sor. A körzeti közgyűlések során
megválasztják a körzeti szervezet elnökét, választ-

mányt, 2-2 választott tagot a városi választmányba,
illetve a 4-4 körzeti küldöttgyűlési küldöttet. A körzeti
tisztújítások időpontja augusztus 24.

A városi küldöttgyűlésen megválasztják a maros-
vásárhelyi szervezet elnökét, és megerősítik a körzeti
közgyűlések során megválasztott városi választmányi
tagokat. A küldöttgyűlés időpontja augusztus 26.

Minden tisztség esetében a következő iratcsomót
kell iktatni a városi vagy megyei szervezet tikársá-
gán:

* önéletrajzi adatlapját, a megpályázott tisztség
megjelölésével (elnök/választmányi tag);

* az 1989 előtti és utáni politikai tevékenységével,
illetve szekuritátéval kapcsolatos politikai nyilatko-
zatát;

* írásos nyilatkozatát, melyben tanúsítja, hogy (i)
2020-ban nem indult más párt jelöltjeként az önkor-
mányzati, parlamenti választásokon, illetve melyben
vállalja, hogy (ii) függetlenül a tisztújítás eredményé-
től, legalább egy évig nem iratkozik át más politikai
szervezetbe, és nem folytat RMDSZ-ellenes tevé-
kenységet, (iii) elfogadja és tiszteletben tartja az
RMDSZ programját és alapszabályzatát;

* RMDSZ-tagkönyvének másolatát, amely alapján
a jelentkező tanúsítja, hogy eleget tett a megyei alap-
szabályzat 17.§ c) pontjába foglalt kötelezettségnek,
azaz „rendszeres havi tagdíj befizetésével támogatja
az RMDSZ-t”;

* amennyiben a jelöltnek az RMDSZ színeiben
megszerzett választott vagy kinevezett tisztsége van,
a jelölt kötelezően mellékeli az alapszabályzat szerinti
pénzügyi kötelezettségei teljesítésének bizonylatát is,

* a pénzügyi kötelezettségek hiányos teljesítése
mint jelölési feltétel kizáró jellegű. 

A körzeti tisztújításokon azon RMDSZ-tag élhet
szavazati jogával, aki legkésőbb 48 órával a közgyű-
lések időpontja előtt eleget tesz az alapszabályzatban
előírt pénzügyi kötelezettségeinek, és kitölti az
RMDSZ-tagság megerősítési/ belépési nyilatkozatát. 

A jelentkezési iratcsomókat augusztus 11-ig lehet
iktatni, a formanyomtatványokat az RMDSZ maros-
vásárhelyi szervezetének székhelyén munkanapokon
9 és 17 óra között vagy az rmdszms@rmdsz.ro 
e-mail-címen lehet igényelni.

AzRMDSZMarosmegyeiszervezetének
sajtóirodája

Teljes körű tisztújításra kerül sor 
az RMDSZ Maros megyei szervezeteiben
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Hirdetőink figyelmébe!
Akoronavírus-fertőzésveszélymiattkialakultrendkívüli

egészségügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjukhirdetőink
figyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnakaszerkesztőségben,

anepujsag.roweboldalonlevő
onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen

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

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


