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Mozaikkockákban a 25. Marosvásárhelyi Napok

Ne feledje

Fények és árnyak a városünnepen

idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,

FÉLÁRON!

Erdőszentgyörgyön is
korlátozzák
a vízhasználatot
A szárazság komoly erőpróba elé állítja a közösséget, ugyanis a helyi vízüzem nem tud elegendő ivóvizet
előállítani, amekkora a fogyasztás,
ezért vízhasználatot korlátozó intézkedéseket jelentettek be kedden.

____________2.
Idén is online lehet
iratkozni

Fotó: Vajda György

Fiatalos fesztiválhangulatot tervezett a városvezetés a 25.
Marosvásárhelyi Napokra, így a korábbi évektől eltérően nem
egyetlen helyszínre összpontosult a programkínálat – a
várba, a főtérre, az Enescu és a Bolyai utcába, valamint a Víkendtelepre és a Ligetbe is jutott a városünnepi mozgásból.
Összeállításunkban a hétvégi történésekből villantunk fel pár
pillanatképet.

Nagy Székely Ildikó
A csütörtök délutáni toronykoncert és a várbeli koncertek – elsőként
az opera- és operettműsor – szépszámú érdeklődőt odacsalogatott, fűbe
telepedett kisgyermekes családokat és unokával a karjában táncoló nagy-

mamát is lehetett látni a megunhatatlan dallamok bűvöletében. Péntek
délelőtt azonban a Gyermekek parkjának nevezett ligeti térben teljes
„szélcsend” volt. A román és magyar gyerekkiadványok minivásárán néhányan ugyan nézelődtek – „ezt a »rájderes« füzetet megvesszük, de
semmi többet”, kötötte ki ottjártunkkor egy kisfiú édesanyja –, a 15 lejért
három, illetve öt percig élvezhető vidámparki játékok – gumivárak, elektromos autók, katapult – viszont nem tűntek túl népszerűeknek. A játszótéri ingyencsúszda ennél sokkal vonzóbb célpontnak bizonyult, és a két
függőágy sem marad üresen. Összességében azonban nem volt „nagy
élet” a Ligetben.
(Folytatás a 3. oldalon)

A Sapientia négy erdélyi városban,
Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön
várja a diákokat. Az online iratkozás
június 24-én indult, egy mobilbarát
platformon, a felveteli.sapientia.ro
honlapon választhatják ki a nekik tetsző szako(ka)t a felvételizők.

____________3.
Három játékost
igazolna a CSM

Néhány hete zárult a kosárlabda-bajnokság, az új idényben pedig a Marosvásárhelyi CSM is részt vesz az
élvonalban. Míg azonban a főbb klubok részéről már megjelentek az első
információk a játékosmozgások kapcsán, a városi sportklub háza táján
egyelőre teljes a csend.

____________5.

Hazug banizás
Benedek István
Literenként ötven banival kompenzálja júliustól a kormány az
üzemanyagok árát, három hónapig. Viccnek is gyenge, tekintve az
üzemanyagárak teljes gazdaságra kifejtett hatását. Az intézkedést a
kormányfő és az elnök is úgy próbálta eladni a közvéleménynek, mint
az egyetlen lehetséges megoldást.
Az nem újdonság, hogy a politikusok hazudnak, ezúttal az elnök
alakított nagyot ebben a műfajban, mondván, hogy nem lehet az üzemanyagok jövedéki adóját csökkenteni, mert az ellentétes az uniós szabályokkal. Az unió 2003-ban fogadott el egy irányelvet az
üzemanyagok jövedéki adójáról, és mivel ennek a bevezetése előtt
szép hazánkban alacsonyabb volt ez az adókulcs a direktívában leszögezettnél, ezért nálunk ez tényleg kötelező minimumnak számít.
Csakhogy az irányelv indokolt esetben lehetővé teszi ennek a minimumértéknek a csökkentését is, csak kérni kell a brüsszeli fejesek és
a többi tagállam beleegyezését. Ezzel annyira tisztában van nálunk
is mindenki, hogy február végén már a koalíció is megegyezett a jövedéki adó megfelezéséről, és a pénzügyminiszter nyilvánosan is bejelentette. Mégsem alkalmazták. Hű palotapincsi módjára a generális
is visszhangozta főnöke véleményét, és példálózott is más országok,
többek közt a franciák lépéseivel. Na, ők pont a jövedéki adót csökkentették, már áprilistól, ráadásul közvetlen támogatást nyújtanak a
fuvarozóknak is. Ehhez képest a kispárizsi kabinet mutatványa lepkeszellentés. De ha már példálózás, fel lehet hozni a lengyeleket is, akik
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 31 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 178. napja,
hátravan 187 nap.

Ma LÁSZLÓ,
holnap LEVENTE és IRÉN
napja.
IDŐJÁRÁS
Változó időjárás
Hőmérséklet:
max. 290C
min. 130C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
7, 25, 26, 12, 18 + 2

NOROC PLUS: 6 6 0 8 4 5

25, 14, 32, 1, 19, 37

SUPER NOROC: 3 6 0 9 1 9

35, 33, 27, 10, 46, 43

NOROC: 4 6 2 6 3 3 4

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,
szombat – vasárnap zárva. Tel. 0265/268-854.

Megyei hírek
Lelkészszentelés Gernyeszegen
Miután június 23-án egyéves segédlelkészi szolgálat után
hét fiatal lelkészképesítő vizsgát tett Kolozsváron, lelkésszé
szentelik őket. Az eseményre az egyházkerületi közgyűlés
keretében Gernyeszegen június 30-án 17 órakor kerül sor.

Megnyílt a Medve-tó, drágultak
a jegyek
A hét végén megnyílt a szovátai Medve-tó, amely a nyár
folyamán 10-18 óra között tart nyitva. 13-15 óra között szünetet tartanak, amikor a fürdőzőknek el kell hagyniuk a tó
vizét, de a napozó nem zár be. A felnőttjegy 30 lejről 40
lejre, míg a gyermekbelépő 25 lejről 30 lejre drágult.

Vakáció a Kultúrpalotában
A Maros Megyei Múzeum június utolsó napjaiban vakációs
programot szervez a gyermekeknek a Kultúrpalota kiállítóés múzeumpedagógiai tereiben. A tevékenységi naptárban
28-án és 29-én kvíz szerepel, az első a Modern Román
Művészeti Galériáról, a második a Magyar Képtárról, míg
30-án játék lesz a Kultúrpalotában. Az eseményekre 10 és
11.30 óra között kerül sor, és a 6-10 év közötti korosztálynak szólnak. A belépő ára 8 lej, regisztráció a 0726-600565-ös telefonszámon vagy az educatie@muzeulmures.ro
e-mail-címen. A program célja megismertetni a gyermekekkel a reprezentatív épületet.

GernyeFest
A Fejes Művészeti Akadémia különleges fesztiválra invitálja
a klasszikus, a népzene, a jazz és a rendkívüli történelmi
helyszínek kedvelőit. Július 10-én 12 órától a gernyeszegi
Teleki-kastélyban a GernyeFest rendhagyó filmbemutatóval, kamaraesttel, az akadémia mentoráltjainak koncertjeivel és izgalmas, a zenei határokat átlépő produkcióval
várja az érdeklődőket. 12-16 óra között népzenei családi
programok, énekoktatás és kézműves-foglalkozások lesznek az Erdélyi Hagyományok Háza szervezésében. Ezt követi a Fejes Akadémia fiatal tehetségeinek koncertje, 18
órától kamarakoncert lesz Fejes Krisztina zongora-, Szabó
Gábor hegedű-, Wenting Kang brácsa-, Onczay Zoltán gordonkaművész közreműködésével. 20 órától Celectro –
zenei világok összemosódása, közreműködik Onczay Zoltán csellóművész, Lantos Zoltán jazz-hegedűművész, Andrew J., az élő elektronika mestere. Jegyek a helyszínen
vásárolhatók. A felnőttjegy ára 15, a gyermekjegyé 5 lej.
Előregisztráció a gernyefest@gmail.com e-mail-címen.

Köztéri ivóvízkutakat helyeztek ki
Marosvásárhelyen
A Marosvásárhelyi Polgármester Hivatal a nyári hőségre
való tekintettel nyolc köztéri ivóvízkutat helyezett el a városban: a Színház téren, a Győzelem téren, a polgármesteri hivatal előtt, a várban, a Somostetőn, a lakótelepek
játszóterein és a piacokon. Ha a helyzet megköveteli, újabb
intézkedéseket vezetnek be a kánikula hatásának ellensúlyozására.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Erdőszentgyörgyön is korlátozzák
a vízhasználatot
Miután a napokban a Mezőségen a vízszolgáltatónak korlátozó intézkedéseket kellett hoznia a
vízzel való észszerű gazdálkodás érdekében, a
múlt hét elején Erdőszentgyörgy is hasonló helyzetbe került. A szárazság komoly erőpróba elé állítja a közösséget, ugyanis a helyi vízüzem nem
tud elegendő ivóvizet előállítani, amekkora a fogyasztás, ezért vízhasználatot korlátozó intézkedéseket jelentettek be kedden.

A megnövekedett fogyasztás legfőbb okának a kerti és
fóliaházi öntözést tartják, ezért közösségi oldalán Csibi
Attila Zoltán polgármester arra kérte a lakosságot, hogy ne
használja öntözésre a vezetékes vizet. Az elöljáró adatai
szerint a vízüzem egy hónapban 12 ezer köbméter ivóvizet
termel, ennek kétharmadát tudja kiszámlázni a szolgáltató,
egyharmada viszont eltűnik, pedig ez a mennyiség mintegy
tíz napig el tudná látni a várost. Ezért a polgármester „zéró
toleranciát” hirdetett azokkal szemben, akik lopják a vezetékes vizet: akit rajtakapnak, azonnal bűnügyi feljelentést
tesznek ellene. Azokat a vízórákat, amelyek nem rendelkeznek metrológiai engedéllyel, kötelezően ki kell cseréltetni július 15-ig, aki ennek nem tesz eleget,
lecsatlakoztatják a vezetékről. Továbbá mindaddig, amíg
helyre nem áll az optimális vízellátás, szakaszonként és
időszakonként beszüntetik a vízszolgáltatást – jelentette be
Csibi Attila Zoltán.
Néhány órával később a polgármester és a vízszolgáltató
be is jelentették az első korlátozásokat: tizennégy utcában

már kedd délutántól szüneteltették a vízszolgáltatást 17 és
20, valamint 22 és reggel 6 óra között, azaz este két, reggel
három órát szolgáltattak vizet a rendszerben. Ugyanakkor
bejelentették: szerdától reggel 9 órától este 8 óráig csak a
fővezetékben lesz víz, ezért a település nagy részén nem
fog működni a szolgáltatás. Ettől a lépéstől azt remélik,
hogy néhány napon belül sikerül hosszabb időre visszaállítani a teljes vízellátást a településen.
Az intézkedés elégedetlenséget váltott ki, egyesek szerint azok, akik locsolásra használják a vizet, éppen este és
reggel pazarolnak, tehát ez nem megoldás – vélik, mire a
polgármester elismerte, hogy valóban csak kompromisszumos megoldás, de tisztálkodnia mégiscsak kell a lakosságnak. Az is gondot jelent, hogy a rendszer gyakoribb
lezárása és megnyitása miatt hordalék kerül bele, és a víz
elszíneződik. A polgármester reméli, hogy az emberek
megértik a helyzetet, és nem locsolnak, ellenkező esetben
nehéz idő következik, mert a szárazság miatt nem tudják a
napi ellátáshoz szükséges vízmennyiséget előállítani. Ha
nem vezetnének be korlátozásokat, akkor három óra alatt
kiürülne a rendszer, és víz nélkül maradna a település. Az
adatok szerint a vízüzem napi kapacitása 624 köbméter,
amiből normál körülmények között csak 500 fogy el, de a
szárazság és a locsolás miatt 130 köbméter is eltűnik jelenleg a rendszerből.
A korlátozásokat különböző övezetekben vagy idősávokban fogják alkalmazni, mindaddig, amíg a víztartalék
helyreáll, illetve a vízlopás megszűnik. (gligor)

Babák újrahasznosított anyagból
Június 28-án, kedden 17.00–19.00 óra között a Női Akadémia várja az ügyes kezű nők heti rendszerességgel megszervezett tevékenységére azokat a hölgyeket, akik
különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék
elsajátítani a Divers Egyesület Marosvásárhely, Avram
Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székházában. A foglalkozáson a résztvevők Lajos Anna kézműves irányításá-

Hazug banizás
(Folytatás az 1. oldalról)

nem a jövedéki, hanem az áruforgalmi adót csökkentették
az üzemanyagoknál. Nullára.
Persze mindkét politikus hosszan fejtegette, hogy ez a
kompenzáció kétmilliárd lejbe kerül a költségvetésnek.
Amit megfeleznek a kőolajtársaságokkal. Ez, hogy a támogatásba beszállnak az olajcégek is, jó lépés, különösen,
hogy például a jelenlegi helyzetben az osztrák tulajdonú
egykori állami olajtársaság tavalyi árbevétele is csúcsot
döntött, és a nyeresége is megduplázódott, s nem viszik

RENDEZVÉNYEK
Caligula helytartója – a Spectrum
Színház évadzáró előadása
Július elsején, pénteken este 7 órától évadzáró előadásra várja közönségét a marosvásárhelyi Spectrum
Színház. A nagyérdemű Székely János Caligula helytartója című drámáját láthatja Kincses Elemér rendezésében. Az előadást a Spectrum Színház a Csűrszínházi
Egyesülettel, a csíkszeredai ADI Pro Siculi Alapítvánnyal
és a Maros Művészegyüttessel együttműködésben állította színpadra. Jegyfoglalás a 0744-301-875-ös telefonszámon.

We Will Rock You – rendkívüli
évadzáró hangverseny
Június 30-án, csütörtökön a We Will Rock You című, 19
órakor kezdődő rendkívüli hangversennyel, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Concert Band együttesének
előadásával zárul a filharmónia idei évada a Kultúrpalota
nagytermében. A filharmóniának a Román Televízió Marosvásárhelyi Stúdiójával közösen szervezett koncertjén
Remus Grama vezényel. Műsoron a Beatles, a Rolling

val újrahasznosított anyagból babákat készítenek. A tevékenységhez szükséges kellékeket a szervezők biztosítják.
További információt a 0265/311-727-es telefonszámon, a
Fb-oldalon vagy az office@divers.org.ro e-mail-címen
lehet igényelni.
A szervezők további tevékenységekre a résztvevőktől
adományt köszönettel elfogadnak.
rosszul a többiek sem. De ezen túl a kormány az üzemanyagokból származó adóbevételének csak a töredékéről
mondott le. A már említett jövedéki adóból, amit a nyilvános bejelentés ellenére sem csökkentettek februárban, az
idei évre tervezett bevétel több mint 12 milliárd lej. Ez fix
adótétel az üzemanyag árában, viszont a hozzáadottértékadó az ár növekedésével párhuzamosan gyarapszik, mert
a kiskereskedelmi ár 19%-át teszi ki. Ebből az adófajtából,
múlt heti árakkal számítva, csak az év második felében
több mint ötmilliárd lejes bevételre számíthat az államkassza. Éves szinten a kettőből lazán húszmilliárd feletti
állami bevétellel lehet számolni, pláne, ha tovább tart a
drágulási hullám. Ehhez képest egymilliárddal kompenzálni, tudva, hogy az üzemanyagárak gyakorlatilag az
egész gazdaságra kihatnak, nem lényegi támogatás, csak
csúfolódás.
Stones, a Pink Floyd, a Queen, a Led Zeppelin, a Metallica, a Guns’n Roses és más együttesek szimfonikus
rockslágerei. Az évadzáró koncertet július 1-jén, pénteken 19 órától megismétlik.

Mezítlét – Röhrig Géza estje
Június 30-án 18 órakor a marosvásárhelyi Gemma Book
Café meghívottja Röhrig Géza lesz. Erre az alkalomra
tíz verseskötetének anyagából válogat a szerző, aki az
elmúlt néhány évben filmszínészként is bizonyított. Az
elhangzó művek előtt és között Szekernyés Tünde beszélget a szerzővel. A résztvevőknek ajánlják, hogy kezdés előtt legalább negyedórával jelenjenek meg a
rendelések időbeni felvétele érdekében. Helyfoglalás a
következő linken: https://forms.gle/bk7t6ThrTiSAGxu8A

Búzásbesenyői falunap
Július 3-án tartják meg a búzásbesenyői falunapot,
amely 10.30 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a katolikus templomban. Ennek keretében adják át a Pro Búzásbesenyő elismeréseket. 12 órától ünnepi műsorra
várják az érdeklődőket a Rátoni János Művelődési
Házba, majd a meghívottak ünnepi ebédjére kerül sor.
Délután népzenei és néptáncelőadások, koncertek lesznek a tornaterem melletti pályán.
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Fények és árnyak a városünnepen
(Folytatás az 1. oldalról)
A természettudományi múzeumban péntek délig tíz gyermek tanult
meg palántát ültetni, a legkisebb
résztvevő alig hároméves volt. A
múzeum munkatársai arra is felhívták a kis kertészek figyelmét, hogy
miért nem szabad túl gyakran öntözni a növényeket, amelyeket – a
cserepek díszítése, egyedivé tétele
után – haza is vihettek.
Bár a vár területén az ötven éve
házasok köszöntésén kívül péntek
délelőtt nem szerveztek rendezvényeket, a történelmi és régészeti
múzeum előtt fegyvereket ábrázoló
rajzokat színezett egy gyereksereg,
nem messze tőlük tizenéves lányok
táncos koreográfiát próbáltak, a
fűben pedig újra megjelent néhány
piknikezéshez szükséges takaró.
Szabadságsziget
és egy elmaradt érzés
Az igazi fesztiválhangulat péntek
este az Enescu utcába jött meg. Fiatal marosvásárhelyi zenekarok – az
Instantén és a Mel’amour –, majd a
szintén itthoni Vizi Imre koncertjén
lazult a székekre, padokra és hatalmas babzsákokra telepedett közönség, amelynek jelentős részét a
páréves és kicsivel idősebb – a fellépések alatt és között önfeledten
fogócskázó, akadálypályázó – gyerekek tették ki. Szüleik – többnyire
harmincas vásárhelyiek – mellett az

idősebb korosztályok is képviseltettek ezen a szabad, meghitt szigeten,
ahol kerekesszékes, színes bőrű és
pár maszkot viselő hallgató is jól
megfért egymás mellett.
Szombat délelőtt az Untold és a
Neversea fesztiválok szervezői a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
és a megyeszékhelyi vérközpont
együttműködésével – a városnapokhoz kapcsolódva – Blood Network
nevű véradó kampányukra várták a
vásárhelyieket a színház épületébe.
A nemes gesztust Untold-fesztiválbérletekkel és ételjegyekkel jutalmazták.
A városünnep talán legizgalmasabbnak ígérkező helyszíne a Bolyai utca volt (lett volna). Az
utcaművészetnek megnyilvánulási
lehetőséget kínáló térben szombat
este néztünk szét, hazai és határon
túli üdülőközpontokban szerzett élmények alapján ugyanis úgy gondoltuk, hogy a szürkület utáni
sejtelemben indul itt be igazán az
élet. A hangulatot azonban mindössze a környékbeli vendéglátóegységek zenéje pótolhatta (volna).
Egy pincértől megtudtuk, hogy a
korábbi órákban valóban szaxofonozott itt egy zenész, és élőszobrok
is megjelentek, de mindennek estére nyoma sem maradt – pedig a
hamisítatlan fesztiválérzést akkor
lehetett volna felébreszteni.

Piros és fekete pontok
A főtéri Szintaxis-koncerten
ezzel szemben egészen jó volt a
hangulat, a várbeli nyüzsgés pedig
még inkább városünnepre emlékeztetett. Néhány résztvevőtől megkérdeztük, mi tetszett és mi nem az idei
Marosvásárhelyi Napokon.
Zsófi, egy kétgyermekes édesanya leginkább a várbeli fajátékokat,
a
magyarországi
Tiszakécskéről érkezett Boglárka
Hagyományőrző Kulturális Egyesület gyermekeknek szóló kínálatát
dicsérte, amely a rendezvény hivatalos programjából kimaradt, így
igazi meglepetésnek számított.
– Célba dobás, gólyalábazás, rucatöltés, minden bejött – sorolta az
édesanya, aki a pozitívumok között
említette a civilizált, tiszta környezetet is, hiányosságként pedig azt
hozta fel, hogy a várbeli színpadnál
nem volt kivetítő, így a Tóth Gabikoncertre begyűlt tömeg miatt nem
is láthatta az énekest.
– Több ilyen rendezvényre lenne
szükség, mert nagy a város, és
igényli a szórakozást – értett egyet
egy őszülő szerelmes pár, Marci és
Edit, akiknek az Enescu utcai hangulat is elnyerte a tetszését.
Városnapi benyomásaikról egy
tinédzsercsapatnál is érdeklődtünk.
– Az Eternis együttes zenéje tet-
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szett a legjobban. A tegnapi (pénteki) koncerteken nem tudtunk szórakozni, el is jöttünk, de most
nagyon jó a hangulat – foglalta
össze a társaság véleményét egy 16
éves fiú, aki utólag a szombat esti
tűzijátékról azt mondta, minden
idők legjobbja volt.
Gyermeköröm díjmentesen
Szombat este nem sokkal 10 óra
előtt alig tudta összepakolni felszerelését a Tiszakécskéről érkezett
Lőrincz Teréz, a várbeli aprónép
ugyanis még szívesen körhintázott,
játszott volna a megannyi ötletes
kellékkel. A sepsiszentgyörgyi származású hölgy a koncertek hangtechnikájáért felelő cég egyik
illetékesének meghívására hozta el
Marosvásárhelyre száz népi és történelmi tematikájú fajátékából a

harminc legnépszerűbbet, köztük a
nagy
kedvencnek
számító
Sárkányölőt is.
– Egyszerű szabályokat kell betartani, mégsem könnyű végigvinni
ezeket a székely furfangon alapuló,
saját készítésű játékokat – tudtuk
meg Teréztől, aki azt is megjegyezte, hogy a famóka szigetén
nemcsak gyermekeket, de felnőtteket sem látott mobilozni, és kínálatára – amelyért egy banit sem kellett
fizetni – román családok is kíváncsiak voltak.
Talán ilyen meghívottakból kellene kicsivel – vagy inkább jóval –
több a város ünnepére. A lakosságot
mindenesetre így is sikerült megmozgatni, leginkább a hétvégi esték
központi utcaképe bizonyította,
hogy Marosvásárhely vevő a jóra.

Idén is online lehet iratkozni

Közel 1500 helyre várja a felvételizőket a Sapientia
Négy helyszínen, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Csíkszeredában
és
Sepsiszentgyörgyön 31 alapképzésen
1115 hely, míg 13 mesterképzésen 316 hely várja azokat a
fiatalokat, akik ősztől a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szeretnék
folytatni tanulmányaikat. Az
iratkozás idén is online zajlik
június 24-től a felveteli.sapientia.ro mobilbarát felületen.
Pénteken, a beiratkozási időszak kezdőnapján dr. Tonk Márton, az egyetem rektora,
valamint a karok vezetői Marosvásárhelyen tartott sajtótájékoztatójukon ismertették
a képzési kínálatot.

Menyhárt Borbála
Dr. Tonk Márton rámutatott, bár
visszaesés mutatkozik az érettségizők számát illetően, bíznak benne,
hogy ez nem befolyásolja a Sapientiára felvételizők számát, az elmúlt
tíz év statisztikái alapján ugyanis
nem tapasztalható csökkenés ezen a
téren. Mint mondta, az idei felvételi
jelmondatául az Érd el önmagad
legjobb verzióját! szlogent választották, ugyanis meggyőződésük,
hogy a Sapientia segítséget nyújt a
hallgatóinak az önmegvalósítás fo-

lyamatában: a magyar nyelvű oktatás, a szakmai tudás és a fejlődési
lehetőségek mellett korszerűen felszerelt környezetet, családias légkört biztosít számukra, ahol bátran
bontogathatják a szárnyaikat.
Ugyanakkor az egyetem maga is a
legjobb verziójának az elérésére törekszik, ennek talán egyik legbeszédesebb bizonyítéka, hogy a tavaszi
intézményi akkreditációs felmérésen a legmagasabb szakmai besorolást, a kiemelt bizalmi minősítést
nyerte el a Sapientia EMTE.
Mobilbarát online felületen lehet
iratkozni
A Sapientia négy erdélyi városban, Csíkszeredában, Kolozsváron,
Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön várja a diákokat. Az online iratkozás június 24-én indult, a
felveteli.sapientia.ro honlapon választhatják ki a nekik tetsző
szako(ka)t a felvételizők, és ugyanott a beiratkozási díjat is kifizethetik. Dr. Tonk Márton kiemelte, bár
mindenütt áremelés tapasztalható,
az egyetem továbbra is hozzáférhető, megfizethető anyanyelvű oktatási lehetőséget kíván biztosítani
az erdélyi magyar fiatalok számára.
Ezért a meghirdetett helyek mintegy fele tandíjmentes, a költséghozzájárulásos helyek esetében is
mindössze 250–450 euró között
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mozog az egy évre fizetendő öszszeg, a teljes tandíjas helyeknél
500–750 euró. A beiratkozási díj
50–100 lej között mozog, a választott szakirány függvényében. Emellett különböző ösztöndíjakra és
bentlakáshelyekre is pályázhatnak a
hallgatók.
Dr. Domokos József dékán elmondta, a Marosvásárhelyi Kar két
helyszínén (Vásárhely és Sepsiszentgyörgy) 13 alapképzésre és
négy mesterképzésére lehet online
iratkozni július 19-ig, ezek a fordító
és tolmács, kertészmérnöki, kommunikáció és közkapcsolatok, közegészségügyi szolgáltatások és

politikák, illetve a műszaki csoportba tartozó szakok. A szakkínálatból kettő kihelyezett képzés: az
erdőmérnöki, illetve az idén akreditált agrármérnöki szakot választó
diákok a Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központban tanulnak majd,
ahol az egyetemi épület mellett a 21
hektárnyi saját tangazdaságban és
100 hektár magánkézben lévő földterületen van lehetőség a szakma
gyakorlati részének elsajátítására.
Dr. Lázár Ede dékán a Csíkszeredai Kar kínálatát ismertette, ahol
idén 13 alapképzési és öt mesterképzési szakra lehet online iratkozni ugyancsak július 19-ig. A

humántudományi, gazdaságtudományi, társadalomtudományi és
mérnöki tudományi ágazatok közül
lehet választani.
A Kolozsvári Karon öt alapképzési szakra és négy mesterire hirdetnek nyáron felvételit, ugyanis az
idei évtől elindul az egyéves időtartamú jogász életpályák mesteri szak
is – mutatott rá dr. Szenkovics
Dezső, a kar dékánja. Mint mondta,
minden képzési területen korszerű,
jól felszerelt környezetben tanulhatnak a hallgatók: a filmezés-fotózás
iránt érdeklődőket filmstúdió várja,
a táncművészeti képzésben résztvevőket pedig a volt Melody szálló
épületében lévő táncterem. A környezettudomány szakos hallgatók is
korszerűen felszerelt laborokban kísérletezhetnek, kutathatnak, a jogászhallgatók pedig perszimulációs
teremben gyakorolhatják leendő
szakmájukat. Az online iratkozás a
karon – szaktól függően – július
12–20. között zárul, ajánlatos megvizsgálni a kari honlapon a felvételi
naptárt.
A felvételihez szükséges iratok
listája, a felvételi tájékoztató és
minden fontos információ megtalálható az egyetem új, mobilbarát
www.sapientia.ro honlapján a Felvételizőknek menüpontban.
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Szünet után bedarálta az ellenfelét,
3. ligában az ACS Marosvásárhely
Megpróbálta megfordítani
a marosvásárhelyi 1-4-et a
Gyergyószentmiklósi VSK
a labdarúgó 3. ligába jutásért kiírt osztályozó viszszavágóján,
és
adott
pillanatban már 3-1-re vezetett. A második játékrészben
az
ACS
Marosvásárhely azonban
bedarálta a házigazdákat,
6-3-ra idegenben is megszerezte a győzelmet. A
Maros megyei 4. liga bajnoka így kettős győzelemmel jutott a 3. ligába.

A gyergyóiak Țepeș révén
már a 4. percben vezetéshez jutottak, Oprea a 30. percben
egyenlített egy szöglet után. Ezt
követően Czimbalmos kétszer is
bevette Negrușa kapuját, reményt ébresztve a hazai közönségben, közvetlenül szünet előtt
azonban Moldován Tamás kihasználta a gyergyói védők hibáját, és szépített. A második
félidő egyértelműen a marosvásárhelyieké volt, akik Bujor
(kétszer), Andrei Moldovan és
Gliga találatával még négy gólt
szereztek. A második félidőben
Negrușa hárította Țepeș büntetőjét is. A mérkőzés kiállítással
zárult, a marosvásárhelyi Mihály Zoltánt az ellenfél megütése miatt leküldte Vlad Băban
jászvásári játékvezető.

A kézdivásárhelyi Pászka Lóránd
Marco Rossi látókörében

Eredményjelző
A labdarúgó 3. ligába jutásért kiírt selejtező visszavágóinak eredménye: Flacăra
Erbiceni (Jász) – Viitorul Dărăbani (Botosán) 4-1 (összesítésben: 4-6), Speranţa Răuceşti (Neamț) – Juniorul Suceava (Suceava) 1-0 (1-0), Rapid Brodoc (Vaslui) –
Sportul Oneşti (Bákó) 4-3 (7-6), Máramarosszigeti CSM (Máramaros) – Zsibói Rapid
(Szilágy) 2-0 (5-0), Nagykárolyi Victoria (Szatmár) – Supporter 2.0 (Kolozs) 3-0 (41), Gyergyószentmiklósi VSK – ACS Marosvásárhely (Maros) 3-6 (4-10), Nagyszebeni Inter Stars (Szeben) – Zernyesti Olimpic (Brassó) 1-2 (2-3), Baróti VSK
(Kovászna) – Gyulafehérvári CSU (Fehér) 1-7 (3-18), CSO Turceni (Gorj) – Buziási
Phoenix (Temes) 0-2 (0-4), Recolta Dănceu (Mehedinți) – Borosjenői ACB (Arad) 26 (2-11), Karánsebesi Magica Balta (Krassó-Szörény) – Hátszegi Retezatul (Hunyad)
0-0 (1-4), Cozia Călimănești (Vâlcea) – Oltul Curtişoara (Olt) 6-2 hosszabbítás után
(7-5), Roberto Ziduri (Dâmbovița) – Dunărea Turris Turnu-Măgurele (Teleorman) 11 (1-2), CS Rucăr (Argeș) – Dunărea Calafat (Dolj) 1-0 (2-1), CS Amara (Ialomița) –
CS Glina (Ilfov) 3-1 hosszabbítás után (5-4), Victoria Adunații Copăceni (Gyurgyevó)
– CS Păuleşti (Prahova) 1-3 (2-3), CS Dinamo Bukarest – Venus Independenţa
(Călărași) 1-0 (4-2), Victoria Gugești (Vrancea) – Voinţa Limpeziş (Bodza) 1-0 (3-5),
Unirea Braniștea (Galac) – Victoria Traian (Brăila) 4-0 (5-2).

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya fontolgatja, hogy meghívja a
keretbe a Ferencváros kézdivásárhelyi származású futballistáját, Pászka Lórándot.

A magyar bajnok honlapjának
nyilatkozva Marco Rossi online sajtótájékoztatóján elmondta: a tavaszi
bajnoki hajrában meggyőzően futballozó Pászka Lóránd remek teljesítményt nyújtott a többi között a
Ferencváros tavaszi, Újpest elleni
bajnoki mérkőzésén, ám azzal
együtt is csupán öt bajnokin és két
kupameccsen jutott szóhoz, korábban pedig a másodosztályban játszott, ezért szerinte akkor

kondicionálisan még nem állt készen arra, hogy nemzetközi szinten
szerepeljen.
„A játéka meggyőző volt védekezésben, tisztában vagyok a képességeivel is. Biztos vagyok benne,
hogy fejlődni fog még, de egyelőre
keveset játszott – kezdte Marco
Rossi. – Igyekszem mindig elmondani a riportereknek és a szurkolóknak is, hogy a fejlődéshez időre van
szükség, ezért azt tudom mondani,
hogy ha megfelelő formában lesz,
meghívom Pászka Lórándot. Folyamatosan járom a stadionokat, élőben követem a mérkőzéseket. Ha
valakit meghívok, annak oka van,
mint ahogy annak is, ha valakit
nem” – tette hozzá.

Kedden sorsolják ki
a Románia-kupa regionális
szakaszának a csoportjait

Új rendszerben rendezik idén a labdarúgó Románia-kupát, a megyei
szakaszok legjobbjai gazdasági régiónként regionális serlegért vetélkednek. A Középrégió (Maros, Kovászna, Hargita, Brassó, Fehér és Szeben
megye) kupagyőzteseit két hármas csoportba sorolják, valamennyi csapat
egy meccset játszik hazai pályán és egyet idegenben. A három forduló
időpontja: július 6., 9. és 13. Ezt követően július 16-án játsszák a regionális döntőt a két csoportgyőztes között. A Középrégióban a következő
csapatok kerülnek a sorsolási urnákba: ACS Marosvásárhely (Maros),
Gyergyószentmiklósi VSK (Hargita), Nagyszebeni Inter Stars (Szeben),
ACSM Feketehalom (Brassó), Gyulafehérvári CSU (Fehér). Kovászna
megyében nem szervezték meg a kupa megyei szakaszát, lehetséges,
hogy a 4. ligát megnyerő Baróti VSK-t nevezik. A hat együttesből csak
Feketehalom nem nyerte meg a 4. ligát.

Presztízsgyőzelmekkel kezdett a Sepsi OSK
Bálint Zsombor
Két presztízsgyőzelmet aratott
Sepsiszentgyörgy 1. ligás labdarúgócsapata az ausztriai edzőtáborban
rendezett első két edzőmérkőzésén.
A Sepsi OSK-nak két, sokkal jobban jegyzett klubot sikerült felülmúlnia: előbb 3-0-ra verte a
Ferencvárost, aztán 1-0-ra a Legia
Varsót. Ami a játékot illeti, kissé árnyaltabb a kép, a tartalékosan kiálló
magyar bajnok FTC ellen szinte
végig védekezésre kényszerült a
székelyföldi együttes, Niczuly és
aztán Began is csodákat művelt a
kapuban, míg az első félidőben Dumitrescu úgy szerzett gólt, hogy tulajdonképpen be akarta ívelni a
labdát, aztán Damașcan lövése a ferencvárosi kapus hasa alatt csorgott
be, csupán a harmadik gól volt kidolgozottabb támadás, amikor az
ellenfél teljes erővel támadásra volt
berendezkedve.
Noha a Legia ellen már csak 1-0
volt a végeredmény, mégis sokkal
jobban játszott a sepsiszentgyörgyi
alakulat, látható volt a megszokott
passzjáték a középpályán, ám most
is szükség volt egy-két kapusbravúrra. A gólt Ștefănescu büntetőből
szerezte, miután ugyanő iramodott
meg egyedül az ellenfél kapuja irányába, és hátulról buktatták.
Mindkét mérkőzésen teljes csapatot cserélt a szünetben Bergodi,
érdekes módon a két garnitúra között nem volt átjárás, hanem azok,
akik a Ferencváros ellen az első félidőben, a Legia ellen a második félidőben játszottak – és fordítva. A
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lyán volt. Csakhogy Eder, aki megbecsült tagja volt a csapatnak, és
semmi jel nem mutatta, hogy elégedetlen lenne valamivel, nem jött
vissza a vakáció után, és minden
kapcsolatot felfüggesztett a klubbal,
csupán az ügynöke révén kommunikál. „Nagy csalódás számunkra a
viselkedése – mondta erről Diószegi László tulajdonos –, hiszen itt
lett ismert futballista, és azt is korrekt módon megbeszélhettük volna,
ha el akar menni.” A hírek szerint a
görög Atromitosz kínált fel számára
sokkal kecsegtetőbb szerződést, de
ezek után a Sepsi OSK nem lesz
hajlandó könnyen (értsd: olcsón) kiadni a játékjogát. Helyére azonban
már keresnek egy más védekező
középpályást, noha ilyen terve a
klubnak nem volt korábban.
Ugyanakkor a Legia elleni edzőmeccs napján megjelent a Sepsi
OSK edzőtáborában Mario Rondón,

a Gaz Metan, majd pedig a Kolozsvári CFR 1907 középcsatára, akivel
még aznap meg is kötötték a szerződést. Miután tehát Šafranko viszszahozása meghiúsult, a 35 éves
venezuelai válogatottra esett a választás az ék poszton. „Ő keresett
meg – mondta Hadnagy Attila
sportigazgató –, azt mondta, Romániából csakis a Sepsihez jön, öt perc
alatt megegyeztünk.” Rondón az
előző idényben a lengyel Radom játékosa volt.
Két további meccs következik
Az ausztriai edzőtáborban még
két edzőmérkőzés van tervben. Ma
a CSZKA Szófia lesz Cristiano Bergodi csapatának ellenfele, míg csütörtökön a német Karlsruhe
következik. Az első hivatalos találkozó az idényben a Szuperkupadöntő lesz a Kolozsvári CFR 1907
ellen, amelyet Aradon rendeznek
július 9-én.

Jegyzőkönyv
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posztokat sem változtatta, így Askovszki mindkét meccsen jobbhátvédet, Aganović védekező középpályást, Ștefănescu jobbszélsőt játszott, holott egyiküknek sem ez az
alapposztja. Egyedül Bojić (aki
visszatért a kölcsönszerződése után)
váltott a két gárda között, a második
meccsen a vélhetően sérült Tudorie
helyén játszott, míg helyette az ifi
Șerban állt be. A két meccs záróperceiben Dragomir, illetve több fiatal
játékos is pályára lépett.

Eder megy, Rondón jön
A mérkőzéseken feltűnt, hogy
egész pontosan két gárdával rendelkezik a Sepsi OSK, kivétel a védekező középpályás poszt, ahol a
fiatal Rența szerepelt. (Illetve a
keret tagja még Anass Achahbar,
aki – úgy tűnik – még nem épült fel
súlyos sérüléséből.) Itt Edernek kellett volna játszania, akinek a klub
szerint automatikusan meghosszabbítódott a szerződése, tekintve,
hogy a meccsek több mint felén pá-

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés: Sepsi OSK – Ferencvárosi TC 3-0 (1-0)
Kössen, Ausztria.
Gólszerzők: Dumitrescu (29.), Damașcan (62., 88.,).
Sepsi OSK (1. félidő): Niczuly – Askovszki, Mitrea, Ňinaj, Dumitrescu, Matei, Francisco Junior, Aganović, Bărbuț, Tudorie, Ion Gheorghe.
Sepsi OSK (2. félidő): Began – Dimitrov, Bălașa, Ciobotariu, Ispas, Păun, Rența,
Bojić (80. Dragomir), Ștefănescu, Damașcan, Golofca.
Ferencváros: Varga Á. (46. Mergl) – Botka (46. Wingo), Iyinbor, Knoester (60. Kovacevic), Pászka (31. Civic) – Nagy O. (60. Besic), Mercier – Katona M. (60. Vécsei), Gera D., Lisztes K. (60. Gavrics) – A. Traoré (78. Kaján).

Jegyzőkönyv
Felkészülési labdarúgó-mérkőzés: Sepsi OSK – Legia Varsó 1-0 (1-0)
St. Ulrich, Ausztria.
Sepsi OSK (1. félidő): Began – Dimitrov, Bălașa, Ciobotariu, Ispas, Păun, Rența,
Șerban, Ștefănescu, Damașcan, Golofca.
Sepsi OSK (2. félidő): Niczuly – Askovszki, Mitrea, Ňinaj, Dumitrescu, Matei, Francisco Junior, Aganović, Bărbuț, Bojić (Dragomir), Ion Gheorghe.
Gólszerző: Ștefănescu (28. – büntetőből).
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Úgy tűnik, nem gyűl ki a
sportági szövetség tervezett
mezőnye a női kosárlabdabajnokságban. Tizenkét csapatra számítottak a rajtnál,
azonban az utóbbi évek egyik
meghatározó klubja, a Szatmárnémeti CSM bejelentette:
nem nevez a 2022/2023-as
idényben, miután kielemezte
az előző bajnoki szereplést
(„csak” bronzérmes lett), és
számba vette a szövetség követelményeit az új bajnoki
évadra.

Bálint Zsombor
A meglepő bejelentés a szövetség
és a női kosárlabdaklubok között
régóta dúló érdekháború újabb fájdalmas epizódja. A föderáció
ugyanis olyan módszerekkel szeretné fejleszteni a női kosárlabdát,
amelyek egyre nagyobb anyagi terhet rónak a klubokra, utóbbiak
pedig az utóbbi években szinte minden idényben megpróbáltak mindent megtenni, hogy ezeket a
terheket csökkentsék, akár a sportág
fejlődési perspektívájának kárára is.
Lássuk, mit kifogásol a szatmárnémeti klub elnöke, Muresán István. Bár az európai kupaszereplés
jogáért minden labdajátékban komoly versengés folyik, női kosárlabdában csak a Sepsi SIC
vállalkozik erre, a többi klub ezt fölösleges anyagi tehernek fogja fel.
A szatmárnémetiek pedig azt vetik
a szövetség szemére, hogy köteleznék a bajnokság első négy helye-
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Szűkebb mezőny a női kosárlabda-bajnokságban
zettjét, hogy vegyenek részt az Európai Kupában. Az sem tetszik,
hogy szintén kötelező a részvétel a
3x3-as viadalokon, és a tervek között szerepel a kizárólag romániai
játékosoknak szóló bajnokság megszervezése is. Továbbá azt is túlzásnak tartják, hogy kötelezővé teszik
a saját U13-as csapat működtetését,
amelynek az edzője a felnőttcsapat
szakmai stábjának az átlagfizetését
kell kapja. Az utóbbi intézkedés a
szövetség szemszögéből az utánpótlás biztosításának záloga, mert
olyan szakemberek foglalkozhatnának a gyerekekkel, akiket megfelelően megfizetnek. Érthető azonban,
ha a klubok nem feltétlenül díjazzák
az intézkedést.
A következő idény kilátásairól
ezek miatt a marosvásárhelyi Sirius
menedzsere, Kiss István is tartózkodóan nyilatkozott egy hete a Népújságnak. Ő azt mondta, hogy a
következő idényben való indulás és
a keret kialakítása annak a függvénye, hogy milyen követelményeket
támaszt a szövetség, és mennyire
lehetnek ezek teljesíthetőek.
Szatmárnémeti kiválása annak a
jele, hogy a női kosárlabda mély –
elsősorban anyagi – válságban van,
és hiába próbál a sportági szövetség
olyan intézkedéseket bevezetni,
amelyek elvileg a fejlődését szolgálnák, ezek a klubok pénzügyi
korlátaiba ütköznek.
A bejelentett kiválás után borítékolhatjuk, hogy a tervezett újítások
egy részéről az idény kezdetéig a
szövetség kénytelen lesz lemondani.

Fotó: Nagy Tibor

A sportinfrastruktúráról még egyszer
A marosvásárhelyi sportinfrastruktúra katasztrofális állapota továbbra
is foglalkoztatja a közvéleményt. A fedett uszoda helyzetéről megjelent múlt heti cikkünk után szemrehányást kaptunk, hogy nem kérdeztük meg a Mureșul Sportklub elnökét is a létesítményről, hiszen
jelenleg az uszoda ennek a klubnak az adminisztrálásában van, és a
Mureșul július közepére megnyitja a létesítményt. Cosmin Pop klubelnök
azonban nem akarta megerősíteni az általunk kapott július 15-ei dátumot a megnyitás időpontjaként, csupán annyit mondott: hamarosan.
Bármit is jelent ez. Szavaihoz ezúttal is kommentárt fűzünk.

Bálint Zsombor
„Az uszoda eddig nem volt nyitva,
mert nem volt személyzet a működtetésére (de miért nem volt? Hisz előre tudták, hogy tavaly nyáron megnyílik!). A
klub májusban kapta meg ezeket az állásokat, és meghirdettük rájuk a versenyvizsgát (az uszodát tavaly júniusban
avatták fel, az állásokat a minisztérium
idén májusban hagyta jóvá; hát nem kapkodták el). A versenyvizsgák most zajlanak, és valamikor július közepéig
véglegesítjük ezeket (július 1-jétől befagyasztják a közalkalmazotti állásokat, ám
ígéretet kaptak arra, hogy a sikeresen
versenyvizsgázókat mégis lehet majd alkalmazni). Reméljük, addig teljes lesz a
személyzet, és ha lesz is egy-két hiányzó
ember, megnyithatjuk az uszodát.
Ugyanakkor arra várunk, hogy a meghirdetett állásokhoz júliusban megkapjuk a
működtetéshez szükséges költségvetést
is (más szóval: emberek lesznek, pénz
még most sincs a megnyitáshoz; csak reménykednek benne), erre a költségvetéskiigazításkor lehet esély. S ha
meglesznek az emberek és a szükséges
pénzt is átutalják a Mureșul Sportklub
számlájára, megnyitjuk az uszodát (ez összesen két ha). Remélem, hogy minél korábban, de pontos dátumot nem tudok
mondani (hát ha a klubelnök sem tud
pontos dátumot mondani, akkor ki?). Az
biztos, hogy a versenyvizsgákat júliusig
befejezzük. A megnyitás folyamata megindult (legalább ennyi; ha vigasztal bárkit, az otopeni-i uszodát sem nyitották
meg szinte azonos okok miatt, pedig ott

rövidesen ifjúsági úszó-Eb-t rendeznek;
hajrá, román bürokrácia!).”
Az uszoda mellett a ligeti fedett műjégpálya is a Mureșul Sportklubhoz tartozik. Ennek még cifrább a története,
hiszen már 15 éve megkezdték a beruházást, és mindig távol áll a megnyitástól,
azonkívül pedig ki garantálja, hogy a felavatás után nem jár úgy, mint az uszoda?
Ismét Cosmin Pop klubelnöké a szó.
„A műjégpályával az Országos Beruházási Társaság foglalkozik. A Fejlesztési
Minisztérium jóváhagyta a műszaki-gazdasági mutatókat, így a beruházási társaság befejezi ennek az országos és
nemzetközi jelentőségű sportlétesítménynek az építését. Kiírták a versenytárgyalást a munkálatok elvégzésére, az
egyik jelentkező azonban megóvta az
eredményt. A beadványt a Bukaresti Táblabíróság elfogadta, így jelenleg a folyamat újraértékelése zajlik. Ha sikerül
lezárni a versenytárgyalást, és meglesz a
végleges kivitelező, még az idén folytatódhat a munka, ellenkező esetben viszont mindent elölről kell kezdeni. (Nem
térünk vissza azokra az egészen megdöbbentő hibákra, sőt néha szándékos akadályokra, amelyeket a különböző
intézmények, a minisztériumtól a kormányig, a klubtól a város korábbi adminisztrációjáig elkövettek, aminek eredménye,
hogy 15 év után sincs befejezve a beruházás. Az a kijelentés azonban, hogy
lehet, mindent elölről kell kezdeni, nagyon erősnek tűnik ezek után.) Amikor a
műjégpálya építését megkezdték, a tervben nem szerepeltek a berendezési tár-

gyak (ez is megér egy elemzést: tehát építünk egy házat, ágyat, szekrényt, asztalt
nem teszünk bele; de költözzön be egy
család, amelynek kenyérre is alig jut).
Most a beruházás legnagyobb hányadát
a berendezés teszi ki. Emellett kisebb
módosításokat végeznek, kijavítják a
használat hiánya miatt megjelent meghibásodásokat (vagy nagyobb meghibásodásokat; elég kívülről ránézni az
épületre, hogy látsszék, sok minden tönkrement 2013, a munkálatok abbahagyása
óta), műszaki felmérést végeznek. Szerintem 75%-ban már készen állt a csarnok, marad a munkálatok negyede.
Magát az épületstruktúrát azonban már jó
ideje véglegesítették. A kivitelezésre, ha
meglesz a nyertes, 18 hónap áll majd rendelkezésre (tehát ha lejár a pereskedés,
megvan az új tender, a győztes, nincs
újabb óvás stb., még másfél év; aki a
munkálatok megkezdésekor született, felnőtt lesz a befejezéskor). Az én véleményem az, hogy ennél gyorsabban el
kellene készülnie, hiszen az uszoda munkálatait is nagyon gyorsan véglegesítették. Azt is az Országos Beruházási
Társaság intézte, és két év alatt a végére
értek. Ami a működtetést illeti, mi, a
Mureșul Sportklub, a Sportminisztérium
által biztosított költségvetésből gazdálkodunk. Lesznek természetesen saját bevételeink
is
a
létesítmények
működtéséből, de a minisztériumi költségvetés nélkül nem tudjuk ezeket üzemeltetni (amint mondtuk: ha készen is
lesz a létesítmény, a működtetésre központi költségvetésből kell pénzt biztosítani; az uszoda ügye nem tesz ilyen
tekintetben optimistává; ráadásul ezt
nem is igényelte a város, amely esetleg
több pénzt tudna erre fordítani). Ugyanakkor ezek nemzetközi jelentőségű sportlétesítmények, a kormány jóváhagyta a
megépítésüket, nem igazán látom, hogy
miért ne tudna pénzt biztosítani a működtetésükre (mi, sajnos, a tapasztalatok
alapján nem tudunk ennyire optimisták
lenni).”

Három játékost
igazolna a CSM
Néhány hete zárult a kosárlabda-bajnokság,
az új idényben pedig a Marosvásárhelyi CSM
is részt vesz az élvonalban. Míg azonban a
főbb klubok részéről már megjelentek az első
információk a játékosmozgások kapcsán, a
városi sportklub háza táján egyelőre teljes a
csend. Márpedig alaposan fel kell kötnie a
csapatnak a felkötnivalót, ha helyt akar állni
az új bajnoki idényben, hisz igencsak erős,
színvonalas bajnokság volt a legutóbbi, és hasonlónak ígérkezik a következő is.

George Trif vezetőedzőtől megtudtuk: annak ellenére, hogy még nincsenek látványos újdonságok, az új
idény előkészítése már megkezdődött. Az előző idényben használt keret nagyvonalakban helyben marad –
mondta –, csak Ross-Millerrel nem újítanak szerződést. Azt is tudjuk továbbá, hogy Steff Norbert a viszszavonulás mellett döntött. A többiekkel hamarosan új
szerződést kötnek. Ahhoz azonban, hogy meg tudjanak
kapaszkodni az élvonalban, néhány erősítésre is szükség lesz, és Martinić mellé (akit az új idényben inkább
alacsonybedobóként foglalkoztatnának) egy játékirányítót, egy centert és egy erőcsatárt igazolnának. Tárgyalások, tapogatózások már most folynak, azonban
nem sietik el, hiszen az árak az idény közeledtével általában csökkenni szoktak. Mindenképpen tapasztalt,
jó képességű játékosokra lesz szükség, akik mellett a
helyi fiatalok fejlődése is lehetségessé válik, a legfontosabb ugyanis az, hogy az ifjak felnőjenek az első osztály szintjére.
George Trif azt is elmondta, nagyvonalakban tisztában vannak azzal, hogy milyen költségvetésre számíthatnak, ez pedig erre a három légiósra lesz elég még
akkor is, ha így igen nehéz lesz felvenni az élvonal ritmusát. „Az első év az alkalmazkodás éve lesz” –
mondta. Kiesni azonban mégsem kellene, és bízik
benne, hogy a keret elég lesz legalább a megkapaszkodáshoz. „Sok függ attól, hogy milyen erős lesz a mezőny – tette hozzá –, szükség esetén a télen még lehet
erősíteni.”
A felkészülés a szeptember utolsó hetében kezdődő
új idényre augusztus elején indul. A bajnokságot idén
két konferenciára osztva játsszák, hogy a marosvásárhelyiket melyikbe sorolják, az csak utóbb derül ki.
(bálint)
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Hosszú Katinka: Nagyon kedves volt nekem ez a világbajnokság
Hosszú Katinkának nagyon kedves volt a Duna Arénában rendezett világbajnokság, amelynek utolsó szombati egyéni számában címvéd ként negyedik lett 400
méter vegyesen.
„Nagyon jó lett volna a bronz, akkor már csak
három érem kellett volna a százhoz. Fantasztikus volt
ez a hét, százszor elmondtam már, de a közönség elképeszt . Tizenkét év után el ször úgy jöttem ki, hogy
nem hallgattam zenét, integettem és a szurkolásra figyeltem. Ebb l próbáltam er t meríteni, és azt hiszem,
sikerült is, az összes magyar úszó nevében köszönöm
nekik” – nyilatkozta a háromszoros olimpiai bajnok,
aki pályafutása során eddig 96 alkalommal állt a dobogón nagy világversenyen (olimpia, vb, Eb), és korábban kijelentette, hogy a jubileumi századik siker a
f célja.
Hosszú a szám egyetlen európai dönt seként 4:37.89
perces id vel lett negyedik. A dönt ben er sen kezdett,
egészen az utolsó száz méterig, a gyorsúszásig úgy tnt,
harcban lehet a bronzéremért – az élen a két tini, a kanadai Summer McIntosh és az amerikai Katie Grimes
pillanatok alatt ellépett a mez nyt l –, a hajrára azonban
lecsúszott a dobogóról.
„Kis tüske van bennem a bronz miatt, de az, hogy
egyetlen európai voltam a dönt ben, jó jel az augusztusi

római Európa-bajnokság el tt. Rajta vagyok az ügyön,
hogy növekedjen az érmek száma” – mondta Hosszú,
aki legutóbb 2011-ben Sanghajban nem szerzett aranyérmet.
Hosszú a vegyes zónában megjegyezte: pályafutása
legszebb élménye a 2017-es, ugyancsak a Duna Arénában rendezett világbajnokság, de ez a mostani is magasan van a polcon: „Persze más szempontból, de nagyon
kedves volt nekem ez a világbajnokság, nem mint sportolónak, hanem inkább a személyemnek.”
A kilencszeres nagymedencés világbajnok kiemelte,
ugyan nem sikerült idei legjobbját (4:35.95) megúsznia,
de így voltak ezzel a riválisok is. Ennek oka pedig az,
hogy a szervez k a végére hagyták a 400 méter vegyest
– a férfiak ezt a számot a nyitónapon letudták –, egy
egyhetes világbajnokság végén pedig már mindenki fáradt mentálisan és fizikálisan egyaránt.
A számot a kanadai Summer McIntosh nyerte junior A kés bbi negyedik helyezett Hosszú Katinka a n i 400 méteres vegyesúszás dönt jében
világcsúccsal, 15 évesen és 311 naposan a szám máso- a vizes világbajnokságon a Duna Arénában 2022. június 25-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás
dik legfiatalabb világbajnoka lett az amerikai Tracy
Eredményjelz
Caulkins után, aki 1978-ban 15 évesen és 224 naposan
Vizes világbajnokság, n i 400 m vegyes, világbajnok: Summer
diadalmaskodott. Vele kapcsolatban Hosszú Katinka elMcIntosh (Kanada) 4:32.04 perc, 2. Katie Grimes (Egyesült Államondta: fantasztikus tehetség, ugyanakkor biztosan lesz
mok) 4:32.67, 3. Emma Weyant (Egyesült Államok) 4:36.00, 4.
egy nehéz rész a pályafutásában, hamarosan ugyanis felHOSSZÚ KATINKA 4:37.89.
n tt n vé érik majd.

Milák Kristóf 100 méter
pillangón is aranyérmes
Milák Kristóf aranyérmet nyert 100
méter pillangón pénteken a budapesti
úszó-világbajnokságon. A 22 éves versenyz – aki kedden 200 méteren fantasztikus világcsúccsal védte meg címét
– 50.14 másodperces id vel csapott
célba, megszerezve ezzel önmaga és a
magyar küldöttség második érmét a viadalon.
A magyar úszó tavaly a tokiói olimpiai
dönt ben óriási csatát vívott az amerikai
Caeleb Dressellel, aki világcsúccsal utasította maga mögé az Európa-rekordot
úszó Milákot, a várva várt visszavágó
azonban nem jöhetett létre, mivel a tengerentúli sztár szerdán egészségi okok
miatt visszalépett a további küzdelmekt l, és hazautazott.
Dressel távollétében Milák hasonlóan
nagy fölényben volt az el futamban és az
el dönt ben, mint 200-on szokott, második úszására 50.14 másodperces id vel
csapott célba, ennél csak a japán f város-

Eredményjelz
Vizes világbajnokság, férfi 100
méter pillangó, világbajnok: MILÁK
KRISTÓF 50.14 másodperc, 2. Mizunoma Naoki (Japán) 50.94, 3. Joshua
Liendo Edwards (Kanada) 50.97.

„Én is ember vagyok”

ban elért Európa-rekordja (49.68) volt
gyorsabb karrierje során.
Milák a dönt ben er sebben kezdett,
mint az el dönt ben, féltávnál b három
tizeddel volt gyorsabb, ezúttal viszont a
második hosszon nagyjából ugyanennyivel lassult, így századra ugyanazzal az
id vel, 50.14-gyel ért be, az ezüstérmes
japán Mizunoma Naokit nyolc tizeddel
el zte meg.
Milák önmaga harmadik, a magyar
úszósport történetének 34. világbajnoki
aranyát szerezte.  a negyedik magyar
férfi úszó, aki egy világbajnokságon
belül duplázott, Hargitay András 1975ben Caliban 200 és 400 méter vegyesen
nyert, Darnyi Tamás 1986-ban Madridban és 1991-ben Perthben vitte véghez
ezt a bravúrt, Rózsa Norbert pedig 100
és 200 méter mellen 1994-ben Rómában
állhatott a dobogó tetején.
Milák a harmadik férfi versenyz , aki
egy világbajnokságon 100 és 200 méter
pillangón is nyert, az amerikai Michael
Phelps 2007-ben és 2011-ben, a dél-afrikai Chad Le Clos pedig 2013-ban duplázott, ráadásul szerezte meg a vizes
sportágak – az öt szakág összesített – történetének 100. magyar világbajnoki
érmét, ezek közül ez volt kereken a 40.
aranyérem, úszásban peddig a 80. medál.

Milák Kristóf a pénteki id eredménye miatt
nem volt boldog, összességében viszont elégedetten zárta a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságot, amelyen ezen a napon 100 méter
pillangón diadalmaskodott, megszerezve ezzel
második aranyérmét a viadalon.
„Attól függ, kinek mi az elvárása saját magával szemben, én nagyon szerettem volna
ötven másodperc alá betenni ezt” – kezdte
értékelését Milák arra a felvetésre, hogy az

M4 Sportnak adott interjújában nem értékelte elég jónak 50.14 másodperces gy ztes
idejét.
„Egy jót szerettem volna versenyezni, ezt
megkaptam, azonban sem az els , sem a második ötvenen nem volt olyan az iram, mint
amit szerettem volna. Most ez erre volt jó. Biztosan jó lett volna, ha van még valaki mellettem, de ez azért már a hetedik napom volt, én
is ember vagyok, kicsit elfáradtam” – mondta
a 22 éves olimpiai
bajnok.
„Összességében
elégedett vagyok a
világbajnoksággal, a szervezéssel, azzal, hogy itt
lehetünk. Remélem, akad még
ilyen
lehet ségünk, de ha nem,
akkor találkozunk
2027-ben”
–
mondta a Honvéd
klasszisa, aki hozzátette, nagyjából
öt nap pihen je
lesz, utána viszont
g zer vel készül
az
augusztusi
római Európa-bajnokságra, ahol hasikereket
A gy ztes Milák Kristóf a férfi 100 méteres pillangóúszás dönt je után a vizes világbajnokságon sonló
szeretne elérni.
a Duna Arénában 2022. június 24-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás

H sként ünneplik a két aranyérmet nyert David Popovici-ot
Romániában h sként ünneplik a
budapesti vizes világbajnokságon
két aranyérmet nyert David Popovici-ot, akinek pályafutását a MOL
Románia is támogatta.
A 17 éves bukaresti úszó ifjúsági
világcsúccsal nyerte meg hétf n a
200 méteres gyorsúszást, szerdán
pedig a 100 méteres gyorsúszásban
is gy zött.  a román úszósport
els férfi világbajnoka. A román

közvéleményt és tévétársaságokat
annyira felkészületlenül érte a sikere, hogy a hétf i dönt él közvetítésének a jogát egyik romániai
televízióadó sem vásárolta meg, így
a romániai sportrajongók csak idegen adókon izgulhatták végig Popovici versenyzését. A szerdai dönt t
már a román köztelevízió él ben
közvetítette, és több televízió is Budapestre küldte a stábját.

Az ifjú világbajnok a verseny
végén lenygöz higgadtsággal és
magabiztossággal
nyilatkozta,
hogy mostani díjai csak a pályafutása kezdetét jelentik, és ezekkel a
sportot, a mozgást, az egészséges
életmódot kívánja népszersíteni
hazájában. Camelia Potec olimpiai
bajnok, a Román Úszószövetség elnöke arra emlékeztetett, hogy
David Popovici nem a semmib l
érkezett a világbajnokságra, 11
éves kora óta évr l évre megdöntötte a korosztálya országos csúcsait.

A fiatal sportoló pályafutását a
MOL Románia is támogatta. A Kolozsváron mköd Közösségért
Alapítvány a magyar k olajtársaság
forrásaiból finanszírozott MOL Tehetségtámogató Programján keresz-

Robert Glin ötödik 50 m háton
Justin Ress nyerte a férfiak 50 méteres hátúszó dönt jét, megel zve
honfitársát, Hunter Armstrongot. Az amerikai eleinte nem örülhetett,
mert kizárták, a bírák azonban kés bb visszavonták döntésüket, így
végül mégis lett a világbajnok. A határozat a románok egy másik
úszója eredményét is érintette: Robert Glin lett az ötödik, hat századmásodperccel gyengébb id vel, mint az olasz Thomas Ceccon.

Katie Ledecky rekordja

A gy ztes román David Popovici (k), a második helyezett koreai Hvang Szun Vu (b) és a harmadik helyezett brit Tom Dean (j) a férfi 200 méteres gyorsúszás eredményhirdetésén a vizes
világbajnokságon a Duna Arénában 2022. június 20-án. Fotó: MTI/Illyés Tibor

tül 2018-ban és 2020-ban nyújtott
utazási és eszközbeszerzési támogatást az úszónak, májusban pedig Popovici tavalyi felterjesztésére
tüntette ki Mentor-díjjal az edz jét,
Adrian Rdulescut.

Rekordot állított fel az amerikai Katie Ledecky az úszó-világbajnokságon azzal, hogy
pénteken 800 méter gyorson sorozatban ötödször nyert. Erre még nem volt példa, ebben a
számban összességében a nyolcadik világversenyén – vb-n és olimpián – gy zött, ilyen sorozata a sportágban csak honfitársának,
Michael Phelpsnek volt 200 méter pillangón.
A 25 éves Ledecky 19. vb-aranyát gyjtötte
be, amivel immáron egyedül második az
örökrangsort 26 els séggel vezet Phelps mögött.

Az amerikaiaké minden id k legsikeresebb
szereplése az uszodában
A Duna Arénában rendezett úszó-világbajnokság szombati zárónapján az amerikaiak történelmet írtak, ugyanis
saját rekordjukat megdöntve 45 dobogós helyezéssel zárták
a viadalt. Öt éve, ugyancsak Budapesten 38 érmet szereztek.
A rekordbeállításra nem kellett sokat várniuk, rögtön az
els dönt ben, férfi 50 méter háton Justin Ress szerezte
meg az aranyérmet honfitársa, Hunter Armstrong el tt.
Ress már a bajnoki interjúra készül dött, amikor kizárták,
ám a program végén érkezett a hír, hogy a bírák visszavonták ezt a döntésüket, így mégis Ress lett a világbajnok.
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Sorin Grindeanu lehet
az ügyvivő mezőgazdasági miniszter
Sorin Grindeanu miniszterelnök-helyettest nyomozáshoz közel álló források azonban megerősíjavasolja ügyvivő mezőgazdasági miniszter- tették, hogy Adrian Chesnoiu mezőgazdasági miniszterről van szó.
nek Nicolae Ciucă kormányfő.

Az erről szóló dokumentumot elküldték pénteken
Klaus Iohannis államfőnek – közölte a kormány.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) csütörtökön
a parlament hozzájárulását kérte, hogy hivatali visszaélés gyanújával elindítsák a bűnvádi eljárást egy képviselő ellen, aki miniszteri tisztséget tölt be. A
vádhatóság nevet nem említett a közleményben, a

Később Chesnoiu bejelentette, hogy lemond tárcavezetői tisztségéről, és PSD-tagságát is felfüggesztette. Ugyanakkor kérte a képviselőktől, hogy
szavazzák meg mentelmi jogának megvonását.
Az alsóház jogi bizottsága hétfőre elkészíti a véleményezést a DNA igényléséről, a plénum kedden szavaz róla. (Agerpres)

Megkezdődik a nukleáris incidens esetére
beszerzett jódtabletták kiosztása
Megkezdődik a nukleáris incidens esetére
beszerzett harmincmillió jódtabletta kiosztása, miután a műveletet szabályozó miniszteri rendelet megjelent a Hivatalos
Közlönyben – közölte pénteken az egészségügyi minisztérium.

A 65 milligrammos kálium-jodid tablettákhoz családorvosok által kiállítandó vény alapján, a kijelölt
gyógyszertárakban ingyenesen juthatnak hozzá a lakosok, de nyilatkozatot kell aláírniuk, hogy a tablettákat csak nukleáris incidens esetén, kizárólag a
hatóságok felszólítása alapján veszik be.
A kampányba bevont gyógyszertárak listáját közzétették a minisztérium honlapján, ahol részletes útmutatók is találhatók arról, hogy a jódtabletták
megelőzésszerű alkalmazása értelmetlen és veszélyes,
mert pajzsmirigybetegséget okozhat. A készítményt
„szükség esetére” készítik elő a 40 év alatti korosztálynak, és azért akarják a lakossághoz eljuttatni, mert
a jódtabletta csak az első nyolc órában segíthet a légkörbe került radioaktív jód megkötésének megakadályozásában, márpedig ennyi idő alatt kiosztását nem
tudnák zökkenőmentesen megszervezni.
A szaktárca márciusban szerezte be a jódtablettá-

kat, miután – az ukrán atomerőművek körüli harcok
és az atomfegyverek esetleges bevetésére utaló
moszkvai nyilatkozatok hírére – az emberek pánikszerűen felvásárolták a gyógyszertárak jódtablettakészleteit.
A jászvásári gyógyszergyár által rekordidő alatt legyártott harmincmillió tabletta azonban a megyei
közegészségügyi hatóságoknál maradt, mert a családorvosok nem vállalták szétosztásukat, mondván, hogy
egy ilyen „bürokratikus” akcióban nem vesznek részt.
Alexandru Rafila egészségügyi miniszter azonban
azzal érvelt, hogy az egészségügyi ellátórendszer felelős minden romániai páciensért, így a családorvosok
is a hozzájuk feliratkozott páciensekért, „az ő egészségük nem bürokratikus kérdés”.
A most kiadott miniszteri rendelet a jódtabletták
szétosztását és a felelősségáthárító nyilatkozatok aláíratását a gyógyszertárakra bízza ugyan, de a családorvosoknak kell 40 év alatti pácienseknek az
életkoruknak megfelelő gyógyszeradagot felírniuk.
Akik nem szerepelnek egyetlen családorvos listáján
sem, bármelyik rendelőt felkereshetik, de írásos nyilatkozatot kell adniuk arról, hogy mástól nem kaptak
jódtablettavényt. (MTI)

Macron megbízta eddigi miniszterelnökét
egy új kormány megalakításával
Emmanuel Macron francia államfő megbízta
eddigi miniszterelnökét, Élisabeth Borne-t,
hogy július elejére „alakítson egy új cselekvő
kormányt” az elnöki koalíción kívüli pártok
bevonásával. Az elnök ezt az AFP hírügynökségnek szombat este adott interjúban jelentette be.

A nemzetgyűlési választások múlt vasárnapi második fordulóját követően a szokásjognak megfelelően Élisabeth Borne miniszterelnök kedden
benyújtotta lemondását Emmanuel Macronnak, de az
államfő azt nem fogadta el, viszont akkor nem is erősítette meg a bizalmát a kormányfőben. Ennek alapján
elemzők elképzelhetőnek tartották, hogy az államfő
hamarosan lecseréli a miniszterelnököt, miután a
pártja és centrista szövetségeseinek Együtt! nevű szövetsége a választások második fordulójában elvesztette abszolút többségét, s így az új nemzetgyűlésben
nincs olyan egyértelmű többség, amely biztosíthatná
a kormányzóképességet.
A köztársasági elnök szombaton találkozott a kormányfővel, és megbízta azzal, hogy a hét folyamán
valamennyi parlamenti párttal egyeztessen egy kormányzati megállapodásról, illetve az esetleges részvételükről egy új kormányban, valamint az
álláspontjukról a miniszterelnök személyéről a július
5-én esedékes bizalmi szavazást illetően, és a költségvetés őszi szavazásáról is.
„A miniszterelnök javaslatokat fog bemutatni csütörtökön egy útitervhez Franciaország kormánya számára a következő hónapokra és évekre, és egy új
cselekvő kormány összetételére is Franciaország érdekében, amelyet július első napjaiban fogunk felállítani” – jelentette ki az államfő az AFP-nek.
Ez azt jelenti, hogy Emmanuel Macron megerősítette bizalmát az elnökválasztási győzelmét követően
május 20-án kinevezett miniszterelnökben, akinek
immáron egy hete a távozását követeli az ellenzék, s

a nemzetgyűlés összetételét jobban tükröző kormány
kinevezését követeli. „A miniszterelnök a bizalmamat
élvezi a hosszú távú kormányzati munkához” – hangsúlyozta Emmanuel Macron, aki ugyanakkor azt is jelezte, hogy az új végrehajtói hatalomba a
pártszövetségével együttműködni kész pártok képviselőit is szeretné kinevezni.
Az államfő ezért azzal bízta meg a kormányfőt,
hogy egyeztessen valamennyi parlamenti párttal,
amelyeknek vezetőit a múlt hét elején Emmanuel
Macron már fogadta a hivatalában.
“Bízom a kollektív képességünkben ennek megvalósításához. Bízom a miniszterelnök képességében,
hogy megtalálja ezeket az erőket. Bízom a kormányzati erők felelősségteljes hozzáállásában” – fogalmazott az államfő.
Emmanuel Macron leszögezte, hogy a parlamenti
pártokkal a tárgyalási alap az elnöki program, amely
„módosítható és gazdagítható”. Az adókulcsok és az
államadósság emelését azonban „vörös vonalnak”
tartja az elnök.
A választási eredmény ellenére Emmanuel Macron
nem mondott le a nyugdíjreformról, amelynek keretében a nyugdíjkorhatár a jelenlegi 62-ről 65 évre
emelkedne.
Az elnök ugyanakkor kizárta, hogy a Marine Le
Pen vezette Nemzeti Tömörüléssel (RN) és a baloldali szövetséget irányító radikális baloldali Jean-Luc
Mélenchon Lázadó Franciaország (LFI) nevű pártjával lehetséges lenne kormányzati megállapodás.
Az új nemzetgyűlés június 28-án tartja alakuló ülését. A kormánypártnak a következő öt évben csak 246
képviselői helye lesz az 577 fős nemzetgyűlésben,
míg eddig 345 volt. Az abszolút többséghez 289 szavazat szükséges. A baloldal 150 képviselővel rendelkezik négy frakcióban, a Nemzeti Tömörülésnek 89
fős a csoportja, míg a hagyományos jobboldaliak 61en vannak. (MTI)
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KLARA javasasszony 100%-ban megoldja a hozzá
fordulók problémáját, feloldja a kötést és az átkot,
gyógyítja az alkoholizmust, depressziót, impotenciát,
epilepsziát, visszahozza a szeretett személyt, pénzügyi
sikert és nyereséget hoz a házhoz, szétvált családokat
újból összehoz, tarot-kártyából megnézi a múltat, jelent
és a jövőt, bármilyen egyéb problémában is segít.
Köszönetnyilvánítások:
Anica Marosvásárhelyről köszöni Klara asszonynak,
hogy ismét együtt lehet férjével egyévnyi távollét után;
Marian Ákosfalváról hálás, mert fia kigyógyult az
alkoholizmusból, a depresszióból, és jó útra tért; Gergely
Nyárádszeredából köszöni, hogy Klara asszony
segítségével
megszabadult
a
kötéstől,
és
megismerkedett élete szerelmével; Antonela Ernyéből köszönetet mond, mert
megszabadult a családi átoktól és ismét boldog; Irén férje Vásárhelyen az
epilepsziából gyógyult ki; Cristian Dicsőből hálás, mert újra együtt van kedvesével.
Tel. 0742-450-214, Klara látnok. (Fizetett hirdetés: mp.)

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

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK:
festést,
meszelést,
tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást,
szigetelést polisztirénnel, elszállítunk
törmeléket és egyéb anyagot, készítünk
kerítést.
Nyugdíjasoknak
10%
kedvezmény. Tel. 0750-678-803. (16151)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen
kis
javítást.
Tel.
0746-972-003,
Fülöp
Hunor.
(116307-I)
SZAKEMBERCSAPAT
vállal:
vízszigetelést, vakolást, festést, fali- és
padlócsempe-, lamináltpadló-lerakást,
tetőjavítást,
kőburkolat-,
kerítéskészítést.
Nyugdíjasoknak
20%
kedvezmény. Tel. 0748-385-005. (16332)
TETŐKÉSZÍTÉS,
teraszkészítés,
tetőjavítás, cserépjavítás, külső-belső
szigetelés.
Nyugdíjasoknak
15%
kedvezmény. Tel. 0750-132-410. (16308)
CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás,
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármilyen munka. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0754-553-856,
Jani. (16301)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést,
garázsfelújítást, külső-belső szigetelést,
meszelést, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát. Tel. 0747-508707, Misi. (16221)

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örökké
őrizzük emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk a
nyomáti születésű KOVÁCS
ALBERT marosszentgyörgyi
lakosra
halálának
első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Megemlékezik
felesége,
leánya, két unokája és azok
családja. (16366-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
2016. június 27-ére, amikor
elmentél, örökre itthagytál
minket, szeretett FAZEKAS
ALBERT.
Azóta is mindennap rád
emlékezünk. Nyugodj békében!
Szomorú feleséged, Margit,
két gyermeked: Berci, Brigitta,
menyed, Barbara, két unokád:
Carlota és Nicolas. (16373-I)

ELHALÁLOZÁS

Csendben állok. Emlékezem.
Nem halt Ő meg, még mindig él –
nekem. Messze ment, hol el nem
érhetem. Élete úgy múlt el, mint
egy pillanat, de emléke szívünkben örökre megmarad.
Megrendült szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy a drága jó feleség, a legjobb édesanya, rokon
és jó barátnő,
FAZAKAS-KATÓ MÁRIA-MÁRTA
55 éves korában a Mennyei Atyához költözött. Temetése 2022. június 27-én, hétfőn 14 órakor lesz
a marosvásárhelyi római katolikus temető felső kápolnájából.
(-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Aki hisz énbennem, ha
meghal is, él.”
(János 11:25)
Kegyelettel és Isten iránti
hálával
emlékezünk
szüleinkre, a székelyszentistváni
OLÁH IRÉNRE, aki 6 éve és
OLÁH ANDRÁSRA, aki 10 éve
eltávozott közülünk. Szép
emléküket őrizzük szívünkben.
Laci és családja, Irénke és
családja. Emlékük legyen
áldott!
A lélek él: találkozunk.
(16349-I)

Fájó
szívvel,
szeretettel
emlékezünk
június
27-én
TÓTH JÁNOSRA halálának 6.
évfordulóján. Szép emlékét
örökké szívünkben őrizzük.
Emléke
legyen
áldott!
Szerettei. (16369-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagyanya,
anyós, a székelyvajai születésű,
marosvásárhelyi lakos,
MENYHÁRT KLÁRA
szül. Barabás
életének 94. évében hosszú
szenvedés után elhunyt. Temetése hétfőn, 27-én 13 órától lesz
a református temetőben.
Búcsúzik tőle fia, Márton, lánya,
Jolán és azok családtagjai.
Isten nyugtassa békében! (-)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorúan búcsúzunk PUSKÁS
MARGIT volt kolléganőnktől.
Emlékét
szeretettel
őrizzük,
hozzátartozóinak őszinte részvétünk.
A
Tervezőintézet
munkaközössége. (23131-I)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110
• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/929
- 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK
rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT 8 órával. Érdeklődni lehet a
0773-316-377 telefonszámon, 8 órától 15 óráig. (66603)
BÚTORGYÁRTÁS, KÜLSŐ ÉS BELSŐ BERENDEZÉS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KERESKEDELMI VÁLLALAT alkalmaz a
szerelőrészlegére SZERELŐT és SZAKKÉPZETT SZEMÉLYZETET a vágóállomásra panel/táblák szabására. Jelentkezésüket várjuk
a következő e-mail-címen: atelier@promobdecor.com és a 0722-337266-os telefonszámon. (66611)

