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Visszakerülhet a turisztikai forgalomba
Bözödi György emlékháza

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,

FÉLÁRON!

Az APIA-támogatások határideje
Nemrég közzétette az országos Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség (APIA) a júniusi kifizetések
összesítését, és elkészítette azt a
programot, ami szerint a következő fél
évben pályázhatnak a gazdák. Mivel a
támogatást nagyrészt uniós pénzöszszegekből fedezik, fontos a határidők
betartása.

____________3.
Szuperkupagyőztes
a Sepsi OSK

A Románia-kupa-győztes Sepsi OSK
labdarúgócsapata megnyerte a Szuperkupát, miután 2-1-re legyőzte a
bajnok Kolozsvári CFR 1907 együttesét szombat este Aradon. A mérkőzésen a romániai
labdarúgó-bajnokságok történetében
először alkalmazták a videobírói rendszert (VAR).

Bözödi György felújításra váró emlékháza

Bözödi György író szociográfus, történész Bözödön született,
és hosszú, tartalmas életpályája után, végakaratának köszönhetően ide is tért vissza örök nyugalomra. Unitáriusként
– két évig teológiát tanult – örökösök hiányában ingó és ingatlan vagyonát az unitárius egyházra hagyta. Bözödön levő
– építészetileg is igen érdekes – házában emlékszobát rendeztek be. Karbantartották ugyan az épületet, de egy ideje
felújításra szorul.

Vajda György

Fotó: Vajda György

Fazakas Lajos Levente unitárius esperestől, a bözödi unitárius egyházközség lelkipásztorától arról érdeklődtünk, hogy sikerül-e az íróhoz
méltó módon újra a közösség rendelkezésére bocsátani az épületet.
Mint ismeretes, Bözödi György (családi nevén Jakab) 1913. március
9-én Bözödön született, később a kolozsvári unitárius kollégiumban
érettségizett, két évig teológiát, majd a kolozsvári egyetemen jogot és
bölcsészetet hallgatott.

____________4.
Arculatot váltott
a CSM

Ünnepség keretében díjazták a marosvásárhelyi városi sportklub néhány
sportolóját az utóbbi időszakban elért
eredmények alapján, azonban az esemény szenzációja a klub új logójának
és arculatának, valamint az új sportolói mezeknek a bemutatása volt.

____________6.

(Folytatás a 3. oldalon)

Szénporos ábrándok
Benedek István
Egyre-másra jelentik be az utóbbi időben az európai országok, hogy
a zavartalan energiaellátás érdekében újraindítják a széntüzelésű erőműveiket, ami a gázárak és a gázellátási gondok láttán teljesen érthető. A trendből szép hazánk sem akar kimaradni, azonban a tettek
helyett itt csak üres szövegek vannak.
A napokban az energiaügyi miniszter eresztett el egy, a mostani légkörhöz passzoló harcias hangnemű közösségi médiás bejegyzést, miszerint teljes kapacitással fogunk széntüzeléssel áramot termelni, hogy
átvészeljük ezt az energiaválságot. Ha így lesz, akkor áramszünetből
lesz több, mint energiából, mert a hazai energiarendszerben a szénerőművek beépített kapacitása egyre csökken. Ez az adat két éve még
4787 MW volt, idén már csak 3092 MW áramot tudnak előállítani. A
teljes energiamixből a szénerőművek részesedése már csak 16,9 százalékot tesz ki.
Az a közelmúltban egy volt energetikai államtitkár nyilatkozatából
derült ki, hogy a szénerőművek kapacitását akkor sem tudnánk hirtelen
növelni, ha éppen komolyan akarnánk, de már sok éve nincs lényegi
beruházás az ágazatba. A klímavédelem jegyében egy ideje mindenki
bezárni igyekszik a szénerőműveit. Azonban nyugatabbra a régi erőművek egy részét átállították gázüzeműre, és ez a folyamat költségesen,
meg nem túl gyorsan ugyan, de vissza is fordítható. Más szénerőműveket pedig tartalékba állítottak, bebiztosítva a működési költségeket,
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 40 perckor,
lenyugszik
21 óra 15 perckor.
Az év 192. napja,
hátravan 173 nap.

Ma NÓRA és LILI, holnap
IZABELLA és DALMA
napja.
IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 22 0C
min. 13 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
2, 4, 39, 26, 20, +7

NOROC PLUS: 9 9 9 0 2 2

7, 24, 1, 11, 8, 39

SUPER NOROC: 5 6 6 2 6 8

1, 23, 18, 49, 42, 29

NOROC: 1 1 9 2 8 8 7

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
Autóbuszjárat a Somostetőre
Június elsejétől hétvégeken buszjáratok közlekednek Marosvásárhely főteréről a Somostetőre. Útvonal: a Bolgárok
tere (Panov) – Rózsák tere – Somostető – Nicolae Iorga
utca – Bolgárok tere. A buszok félóránként járnak, szombaton és vasárnap. Aki igénybe veszi ezt a lehetőséget,
annak nem kell parkolóhely-kereséssel töltenie az időt,
ezért is érdemes élni a lehetőséggel.

Iratkozás a pótérettségire
A sikertelenül vizsgázott vagy a megmérettetésről kimaradt
diákok július 18–25. között iratkozhatnak be az őszi pótérettségire, amely augusztus 16-án a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik. 17-én a szaknak megfelelő
kötelező tantárgyból, 18-án a választott tantárgyból, 19-én
anyanyelvből adhatnak számot tudásukról a fiatalok. A szóbeli kompetenciavizsgák augusztus 22–29. között zajlanak.
Az óvások előtti, ideiglenes vizsgajegyeket augusztus
31-én, a végső eredményeket szeptember 3-án teszik
közzé.

Bolyai Nyári Akadémia
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége július 4–22.
között szervezi a 30. Bolyai Nyári Akadémiát. A több helyszínen és táborokban zajló továbbképzés átfogó témaköre:
a Nevelés. Közösség. Élet – Az iskolai nevelés és közösségépítés gyermekközpontú lehetőségei. A Bolyai Nyári
Akadémia ünnepi megnyitójára július 11-én, hétfőn 15 órától Ivóban kerül sor.

Kirándulás nyugdíjasoknak
A Maros megyei magyar nyugdíjasok klubja kirándulást
szervez Budapestre az augusztus 20-i ünnepségre. Indulás
augusztus 19-én reggel, hazatérés augusztus 21-én. Érdeklődni a 0744-928-299 telefonon naponta 9-14 óra között. A helyek száma limitált.

Drogfutárokat állítottak elő Maros
megyében
Július 6-án a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyészség (DIICOT) marosvásárhelyi területi kirendeltségének
ügyészei a Maros és Kolozs megyei rendőrség és csendőrség közreműködésével a két megyében tartott házkutatások
nyomán
három
személyt
állítottak
elő
kábítószer-terjesztés vádjával. A gyanú szerint 2020 óta
Maros megyében terjesztettek veszélyes kategóriába tartozó tudatmódosító szereket is. A házkutatások során több
típusú pszichoaktív szert, szárított növényt, porokat, telefonokat és készpénzt foglaltak le. A három gyanúsítottat veszélyes kábítószerek terjesztése miatt 24 órára őrizetbe
vették és előzetes letartóztatásukat kezdeményezték.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Látjuk a képernyőtől a valóságot?
Napjainkban egyre több álhírrel találkozunk a digitális világban, éppen ezért kiemelten fontos,
hogy nyitott szemmel járjunk, és annak érdekében, hogy ne sétáljunk bele a téves információk
labirintusába, figyeljünk a jelekre. Az álhírekről
tartott előadást a Vibe Fesztiválon dr. Csala
Dénes, Nagy Károly és Szász Attila. A beszélgetés
után dr. Csala Dénes lapunknak is összegezte az elhangzott információkat.

Nagy-Bodó Szilárd
A szakember úgy határozta meg, hogy az internet olyan,
mint a kés, villa és olló, azaz a gyermekek kezébe nem
való. Ezalatt azt értette, hogy a különböző közösségi médiás oldalakon felbukkanó álhírek valamilyen irányba szeretnék befolyásolni a gyanútlan olvasót. Ezzel
kapcsolatban viszont érdemes kialakítani magunkban egy
egészséges szkepticizmust. Csala Dénes egy másik javaslata, hogy több véleményt fogyasszunk, és kevesebb hírt.
Egyre nehezebb a két műfaj között megtalálni a határt,
éppen ezért hasznos lehet, ha ilyen értelemben eddzük magunkat, és figyelmesebben, tudatosabban fogyasztunk médiatartalmakat.
Csala Dénes elmondása szerint a beszélgetés során nem
tudták pontosan meghatározni, hogy mi is az az álhír, viszont véleménye szerint azt lehetne mondani, hogy az az
álhír, amit a különböző közösségi médiás felületek algoritmusa annak lát. Ezzel az a legnagyobb baj, hogy a Facebook vagy a Twitter egy gazdasági platform, azaz nem
az a céljuk, hogy a társadalmat informálják, hanem hogy
pénzt keressenek. Vagyis nem kizárt, hogy azt fogják álhírnek kategorizálni, amelyik kevesebb kattintást eredményez, vagy nem fűződik hozzá politikai érdek.
Mostanra már lehetetlen elkerülni az álhíreket, és felismerni is nagyon nehéz őket. Csala Dénes kiemelte a kö-

Szénporos ábrándok
(Folytatás az 1. oldalról)
a karbantartást és a fűtőanyagot is. Nem utolsósorban ellátásbiztonsági megfontolásból, mert a megújuló energiaforrások zöme, mint a napfény, a szél meg a víz,
időjárásfüggő is, és vész esetén még mindig jobb a piszkos
áram a zöldáramszünetnél, klímaharc ide vagy oda.
Nálunk talán a legutóbb, tavaly bezárt marosnémeti hőerőművet kivéve nincs ilyen sufniból elővehető szénerőmű.

zösségi médiás platformok védelme érdekében, hogy nagy
erőforrásokat fordítanak arra, hogy algoritmusokkal kiszűrjék az álhíreket, viszont ez nem elég. Az olvasók is több
forrásból kellene tájékozódjanak. Ha a felhasználók csak
még egy oldalon megnéznék az adott tartalmat, akkor az
már nagyban segítene abban, hogy kiszűrjék a nem professzionálisan megszerkesztett álhíreket. Egy másik technika az álhírek kiszűrésére, hogy egy témában olvassunk
több anyagot, így a tudásunk is elmélyül az adott téma kapcsán.
A mesterséges intelligencia az álhírek kiszűrésében egyszerre lehet átok és áldás is a szakember véleménye szerint.
Egyrészt áldás, mert gyorsan képes vizsgálódni, viszont az
a kérdés, hogy ki lesz az, aki meghatározza azt a folyamatot, ami alapján a mesterséges intelligencia eldönti, hogy
álhír-e vagy sem az adott tartalom? Ez pedig napjainkban
még nagyban képes befolyásolni a mesterséges intelligencia döntéshozatalát.

Csala Dénes

Forrás: DeepDive

Két szénüzemű energetikai komplexum létezik még az országban. Az egyik az olténiai, amelyik külszíni fejtésű szenet használ, és az állam eurómilliárdos költségekkel tartja
életben évről évre, de legalább még működik. A másik a
mélyművelésű szénbányászatra épült vajdahunyadi, amely
viszont a szakértők szerint menthetetlen, mert leépült a
hozzá kötődő bányászat is az erőművekkel egy időben, ráadásul a munkaerő jelentős része el is vándorolt, azaz ha
akarnák, sem lenne akivel újraindítani a bányászatot. A
mindenkori kormányoknak kapóra jött, hogy a klímavédelem jegyében kontinensszerte leépült a szénenergiaágazat, csak most, a vészhelyzet küszöbén látszik igazán
világosan, hogy az illetékesek fejében ugyanolyan sötét
van, mint a tárnák mélyében.

Karkötők vizes nemezeléssel

Kedden, július 12-én 17–19 óra között a Női Akadémia
szeretettel várja Marosvásárhelyen a Divers Egyesület
Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székházában
az Ügyes Kezű Nők heti rendszerességgel megszervezett
tevékenységére azokat a 16 éven felüli lányokat, asszonyokat (és az őket kísérő gyerekeket), akiket érdekel az újrahasznosítás és a dísztárgyak készítése. A foglalkozáson a

résztvevők Lajos Anna kézműves irányításával vizes nemezeléssel karkötőket készítenek. A tevékenységhez szükséges kelléket 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 tevékenységek megszervezése érdekében a
résztvevőktől adományt köszönettel elfogadnak.

Forgalmi változások

Július 7-től a következő változtatások léptek hatályba
Marosvásárhelyen: a Nyár utcán, a Somostetőről lefelé haladva, a Mihai Viteazu utcai kereszteződésnél járművekkel
csak jobbra lehet térni. A Dózsa György utcán a központ
felől érkező autóknak tilos lesz balra kanyarodni a Március
8. utcába. A Termés utca és a Dózsa György utca kereszte-

RENDEZVÉNYEK
III. Rengeteg Színház – színházés filmfesztivál Szovátán
A Teleki Oktatási Központ közreműködésével júliusban
három színházi előadás tekinthető meg Szovátán (15én, pénteken 19 órakor a Domokos Kázmér művelődési
házban a Hamlet, 16-án, szombaton 20 órakor a Teleki
Oktatási Központban a Műselyemlány, 17-én, vasárnap
20 órakor ugyanott a Presszó Szováta). A Teleki Oktatási Központban három filmet vetítenek ( július 18-án,

ződésénél a gépkocsik jobbra kanyarodva hagyhatják el a
kereszteződést. Azok, akik a Március 8. utcába szeretnének
bejutni, a Metro bevásárlóközpont területén található első
körforgalomnál fordulhatnak be – tette közzé közösségi oldalán a csütörtöktől érvénybe lépett módosításokat a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal.
hétfőn a Curtiz, 19-én, kedden a Magyar passió, 20-án,
szerdán a Testről és lélekről – mindhármat 20 órától),
valamint színházi és filmes diáktábor várja az érdeklődőket. A vetítések után pódiumbeszélgetések kezdődnek. A belépés valamennyi programra ingyenes.

Kedei Zoltán-emlékkiállítás
Marosvásárhelyen a kövesdombi unitárius templomban
megnyílt Kedei Zoltán festőművész emlékkiállítása.
Megtekinthető július és augusztus folyamán hétköznapokon de. 9-13 óra között, valamint vasárnapokon, a
délelőtt 10 órától kezdődő istentisztelet előtt és után.
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Visszakerülhet a turisztikai forgalomba Bözödi György emlékháza
(Folytatás az 1. oldalról)
Újságíró lett az Ellenzék és a Keleti Újság című lapoknál, később a
marosvásárhelyi Székely Szó felelős szerkesztőjeként, a kolozsvári
Hitel főmunkatársaként dolgozott
(1935), majd a kolozsvári Egyetemi

Könyvtár tisztviselője volt. A második világháborúig a Pásztortűz, az
Ellenzék, az Erdélyi Helikon, a Korunk, a marosvásárhelyi Tűz című
hetilap hasábjain közölt, cikkezett a
Kelet Népében, egyik alapítója és
szerkesztője a Termés c. kolozsvári

folyóiratnak. A második világháború után az 1848–49-es Történelmi Ereklye Múzeum őre, majd
1957-től 1975-ös nyugdíjazásáig
könyvelőként dolgozott szövetkezetnél, állami vállalatnál. A marosvásárhelyi akadémiai főkutató

Fotó: Vajda György

Budakeszire tüdőszanatóriumba került, ahol 1989. november 25-én elhunyt.
Kívánságára
1990
februárjában Bözödön temették el.
Testamentuma szerint házát a helybéli unitárius egyházra hagyta,
könyvei a Kolozsvári Unitárius
Egyházközség Könyvtárába kerültek.
Fazakas Lajos Levente kérdésünkre elmondta, hogy az épületet
helyi alapból az egyházközség tatarozta, de alaposabb felújításra szorul. Eddig a templom felújítására
fordítottak minden pénzt, ugyanakkor a beruházás nagyságára való tekintettel az emlékház renoválását
csak pályázati alapokból tudnák finanszírozni. Ehhez azonban végre
kell hajtani a végrendeletet, gyakorlatilag telekeltetni kell az egyházra
az ingatlant. Mindeddig azonban
nem került elő Bözödi György halotti bizonyítványa, ugyanis leszármazottai nem maradtak. A
lelkipásztor úgy tudta, hogy az a tüdőszanatórium, ahol az író elhunyt,
megszűnt. Van egy jogutód intézmény, de innen csak ügyvéd segítségével tudják előkeríteni az
okiratot, amely de facto is bizonyítja, hogy végrehajtható a végrendelet.
Tekintettel arra, hogy Bözödi
Györgyöt megyénkben temették el,

halotti bizonyítványát megyénkben
is nyilvántartásba vették, közbenjárásunknak köszönhetően, némi segédlettel előkerült a dokumentum,
nem kell Magyarországon kutakodni. A fejlemények tudatában
Fazakas Lajos Levente elmondta,
valószínűleg az író utolsó állandó
(személyazonosságija szerinti) lakhelye egy marosvásárhelyi garzonlakás volt, így tudomása szerint egy
megyeszékhelyi közjegyző is elkészítheti a telekeltetéshez szükséges
okiratokat. Nemsokára intézkedik
ez ügyben. Miután tisztázódik a tulajdonjog, pályázatok, egyéb bevételi forrás után néznek, amelyek
segítségével hozzáfoghatnak majd a
renováláshoz. Nem zárkóznak el
attól, hogy akár az erdőszentgyörgyi önkormányzat vagy a Rhédeykastélyt működtetők segítségével
átrendezzék az emlékházat, és a turisztikai forgalomba helyezzék,
mivel ezáltal is szélesíthetik Erdőszentgyörgy, Bözöd környékének
idegenforgalmi kínálatát. Nemcsak
a tó, a bözödújfalusi emlékfal,
hanem két megújult templom, az
egykori feltételezett szkíta sírok
maradványai, Lóc elzárt tanyája, a
közeli Kőrispatak, illetve az innen
nem messze levő Etéd, Énlaka is
kínál megfelelő látnivalót, így bekapcsolódhatnak ebbe a körforgásba.

Az APIA-támogatások határideje
Nemrég közzétette az országos Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA) a júniusi kifizetések
összesítését, és elkészítette
azt a programot, ami szerint a
következő fél évben pályázhatnak a gazdák. Mivel a támogatást nagyrészt uniós
pénzösszegekből fedezik, fontos a határidők betartása.

Június 30-án az ügynökség munkatársai befejezték a 2021-es mezőgazdasági
évre
benyújtott
támogatási kérvények irodai ellenőrzését, júliusban pedig szúrópróbaszerűen
folytatódik
a
terepszemle. Összesen 55.844 olyan
gazda dokumentációját ellenőrizték, akik területalapú, vidékfejlesztési,
állattenyésztési
és
környezetkímélő mezőgazdasági támogatást igényeltek. Ezután 13.035
gazdánál klasszikus, helyszíni,
39.016-nál teledetekciós ellenőrzést
tartanak, 3793 állattenyésztőt keresnek majd fel az APIA ügynökei. A
területalapú támogatást igénylők
közül 748.797,54 hektárt klasszikus
módon, míg 570.585,76 hektárt teledetekcióval ellenőriztek, ez összesen 1.319.383,3 hektár szántóföld.
A területalapú támogatásokat
igénylő gazdákat július 12. és október 15. között, a sajátos feltételek
betartását pedig az idén télen, legkésőbb jövő tavaszig ellenőrzik. A
kisebb gazdák támogatására szánt,
farmonkénti 1250 eurós összegről
július 15-ig lehet lemondani,
amennyiben úgy gondolják a gazdák, hogy nem tudják teljesíteni a
feltételeket, de akkor többé nem
lehet pályázni erre a támogatásra. A
következő határidő július 31., eddig
várják a kérvényeket a második
félévre szánt üzemanyag megtérítésére, amelyet mezőgazdasági célra
2022. április 1. és 30. között vásároltak a gazdák. A kérvényeket az
APIA megyei (helyi) kirendeltségeihez kell benyújtaniuk a számlaképes gazdáknak.
Az országos méhészeti program
alapján a méhészek július 31-ig kell

eljuttassák támogatási kérvényeiket, de csak abban az esetben fogadják el az iratokat, ha 2022.
május 31-ig már benyújtottak egy
támogatási szándéknyilatkozatot. A
méhészegyesületek műszaki segítségre vagy szállítási eszközökre
(pótkocsi, mozgó méhészpavilon,
kaptárrakodó gép stb.) és kaptárkiegészítőkre, különböző eszközökre,
illetve méhcsalád-szaporításra vagy
-vásárlásra kaphatnak pénzt.
Az APIA nyilvántartása szerint
júliusban 99%-ban kifizetik az előleget a gazdáknak, csak azok nem
kapják meg a pénzt, akik jogtalanul
igényeltek támogatást, illetve ko-

rábban nem számoltak el, vagy valamilyen bírósági eljárást indítványoztak ellenük, vagy kizárták őket
a támogatásból, illetve az ellenőrzéskor rendellenességre derült fény.
Július folyamán átutalják az első
negyedévre (2022. január 1. – március 31.) kért gázolajtámogatást is.
62.541.423,201 liter gázolajért
(motorina) 101.995.600 lej állami
támogatás jár a mezőgazdászoknak.
Szintén júliusban fizetik ki az
életjáradékot azoknak a mezőgazdászoknak, akik 2022. március és
május 31. között láttamozták könyvecskéjüket. A jogosultaknak elektronikus úton vagy postán küldött

adatok alapján évente láttamozniuk
(pecsételni) kell a könyvecskét,
enélkül elesnek a támogatástól. A
jogszabály szerint az idén augusztus
31-ig kell érvényesíteni az okiratot.
Az örökösöknek 2022. október 15ig kell eljuttatni az APIA-hoz az
igazoló okiratot, amelynek alapján
ők is megkaphatják a járulékot. Az
összegek kifizetési határideje 2022.
november 30. Amennyiben az átutalt összeget különböző okok miatt
nem tudják kézbesíteni, és ez viszszatérül az APIA számlájára, akkor
az éves határidőig (minden év november 30-a) az átutalás dátumától
számítva három éven belül kifizet-

hetik az összeget az örökösöknek,
amennyiben igazolják jogosultságukat.
Júliusban bocsátják ki a gazdák
igénylései szerint a direkt –
területalapú, klíma- és környezetkímélő, valamint a természeti csapások által érintett területekért járó
visszaosztott – támogatásokhoz
szükséges bankhitel-igazolványt
azoknak, akik költségeiket a támogatás átutalása előtt szeretnék fedezni.
Mint ismeretes, ezeket a hiteleket
utólag megtéríti a Mezőgazdasági
Intervenciós és Kifizetési Ügynökség. (vagy)

Fotó: Vajda György
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Szuperkupa-győztes a Sepsi OSK

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

A
Románia-kupa-győztes
Sepsi OSK labdarúgó-csapata
megnyerte a Szuperkupát,
miután 2-1-re legyőzte a bajnok Kolozsvári CFR 1907
együttesét szombat este Aradon. A mérkőzésen a romániai
labdarúgó-bajnokságok történetében először alkalmazták a videobírói rendszert
(VAR).

A Neuman Ferenc Stadionban
rendezett találkozón a kolozsvári
csapat már a 2. percben megszerezte a vezetést Alexandru Păun
révén, aki Marko Dugandzic paszszából, mintegy 14 méterről, balról,
a kapu jobb alsó sarkába helyezett
(1-0).
Az erős kezdést hasonló folytatás
követte a bajnok részéről, amely továbbra is támadásban maradt, és
többet kezdeményezett az első félidőben. A 30. percben növelhette is
volna előnyét Ciprian Deac révén,
akinek a lövését Niczuly kapus nehezen hárította. A CFR 1907 veteránja gyors ütemben újra helyzetbe

került, mert a kipattanót Dugandzic
visszaszerezte, és neki adta, azonban az újabb lövése fölément.
Az első félidőben látottak alapján
némiképpen meglepően hatottak a
játékrész végén történtek. A Sepsi
OSK ugyanis, amely addig nemigen
veszélyeztetette Cristian Bălgrădean kapuját, Cosmin Matei mintegy 30 méteres, kevéssel

döntőjében az FC Voluntari csapatát. A székelyföldi csapat edzője, az
olasz Cristiano Bergodi ugyanakkor
pályafutása második román Szuperkupáját ünnepelhette, a Rapiddal
2007-ben elért siker után.

Mestermérleg
* Dan Petrescu (Kolozsvári CFR 1907): „Jobbak voltunk, mégis
kikaptunk. Az első félidőben kiválóan ment a játék, két vagy három
góllal kellett volna vezetnünk. Ehelyett az utolsó helyzetből gólt kaptunk, ami jelentős hatással volt ránk. Azt gondolom, ha 1-0-ra vezetünk
a szünetben, utána nincs egyenlítés. Nem is voltak nagy gólszerzési
lehetőségek a második félidőben, már úgy tűnt, hogy tizenegyespárbajjal zárjuk le a meccset, amikor szöglethez jutottunk, és a labda nem
a Sepsi büntetőterületére, hanem... a mi kapunkba került. Gyakorlatilag
legyőztük saját magunkat. Gratulálok a Sepsi OSK-nak és Cristiano
Bergodi edzőnek a sikerükhöz!”
* Cristiano Bergodi (Sepsi OSK): „Kemény mérkőzés volt. Jóformán le se ültünk a kispadra, és már 1-0-ra vezetett az ellenfél. De nem
adtuk fel, és ambíciós, jó játékkal jeleztük, hogy győzni akarunk. Az
első félidőben így egyenlíteni tudtunk, és a végén megérdemelten nyertünk. Örülök, hogy az új játékosok közül kettő (Matei és Rondon – a
szerk.) is betalált. A mérkőzés előtt azt mondtam, hogy olyan futballistákat igazoltunk, akik jól beleillenek a csapat játékába, stílusába. A
kolozsváriaknak már volt egy meccsük a Bajnokok Ligája-selejtezőben, korábban kezdték az idényt, mint mi, ezért gratulálok a játékosaimnak, ma mesés, hihetetlen dolgot vittek végbe. Nem könnyű nyerni
a CFR ellen”.

Jegyzőkönyv

Rondon befejeli a győztes gólt

Komolytalanul veszik
a Románia-kupát
Nem vált be a labdarúgó-szövetség elképzelése a kupaszervezést illetően. Korábban már beszámoltunk
róla, hogy az előző évek gyakorlatától eltérően, amikor egyenes kieséses szakaszban folytatódott a
sorozat a megyeközi szakaszban,
idéntől regionális csoportokat alakítottak ki azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a több játéklehetőség
mellett olyan alakulatok továbbjutását biztosítsák, amelyek aztán fel
tudják venni a versenyt a további
szakaszokban a magasabban rangsorolt ellenfelekkel szemben.
A megyei kupagyőztesek közül
azonban többen „nem vették a
lapot”, egyesek meg sem jelentek a
mérkőzéseken, mások tartalékosan
álltak ki, nehogy továbbjussanak (a
csapatok rendszerint fölösleges kiadásnak tekintik a kupaszereplést,
sok helyütt, ahol a működést nehezítő anyagi gondok is vannak, hatalmas nyűgnek érzik azt, és bár
formailag eleget tesznek a kötelezettségüknek, és megjelennek a
mérkőzésen, ott olyan produkcióval rukkolnak elő, amely köszönőviszonyban
sincs
reális
képességeikkel), és így az eredményjelzőn is hatalmas különbségek mutatkozhatnak meg egyik és
másik megyei győztes között.

mellément lövésével előre jelezte,
ami a 3. hosszabbításpercben történt: Tudorie megpattant jobb oldali
beadásából ugyanaz a Cosmin
Matei mintegy 6 méterről a hálóba
bombázott (1-1).
A második félidőben a Kolozsvári CFR 1907 a 66. percben Petrila,
a 87. percben Jeboah révén hagyott
ki jó gólszerzési lehetőséget, míg a
Sepsi OSK az 54. percben A. Dumitrescu révén szalasztotta el a lehetőségét annak, hogy előnybe
kerüljön. Ami késett azonban, nem
múlott: a 85. percben a venezuelai
Mario Rondon remek helyzetfelismeréssel, jól helyezkedve fejjel értékesítette Marius Ștefănescu
beadását (1-2). Rondon idén nyáron
igazolt a Sepsi OSK-hoz, és a helyzet pikantériája, hogy legutóbb
éppen a Kolozsvári CFR 1907-nél
szerepelt, ahonnan a bajnok korábbi
edzője, Marius Șumudică kirúgta az
előző idény elején, mert összekülönböztek egy edzésen.
A bajnokcsapat emberhátrányban
fejezte be a mérkőzést, Roger Rod-

riguest ugyanis kiállították, miután
Francisco Santos arcába könyökölt.
A Sepsi OSK-nak 11 évvel alapítása után ez a második trófeája a
legjobbak között, miután májusban
2-1-re legyőzte a Románia-kupa

Ilyen eredményt ért el például a
Hunyad megyei Algyógyi CS Gloria a Krassó-Szörény megyei Bogorfalva ellen (13-0), a Vrancea
megyei Victoria Gugești a Brăila
megyei Victoria Traian ellen (10-2),
a Bukaresti CS Dinamo (nem összetévesztendő az 1. ligából kiesett és
bizonytalan jövőjű FC Dinamo
1948 Bukaresttel – a szerk.) a
Ialomița megyei AFC Iazu ellen
(8-0), a Galac megyei Unirea
Braniștea a Tulcea megyei
Pescărușul Sarichioi Junior ellen (81), és ide sorolható az ACS Marosvásárhely
6-1-es
sikere
a
Nagyszebeni Inter Stars, valamint
7-1-es győzelme a Brassó megyei
Feketehalmi ACSM ellen (a megyeszékhelyi együttes ezek nyomán regionális
döntőt
játszhat
a
Gyulafehérvári Universitatea ellen,
amely mindössze egyetlen diadalnak, a Hargita megyei Gyergyószentmiklósi CS elleni, hazai pályás
2-0-nak köszönhetően szerezte meg
ezt a jogot).
A sorozat értéktelenségét és az
iránta való érdektelenséget jelzi,
hogy Jász és Kolozs megye képviselői, a Victoria Lețcani, illetve a
Kolozsvári Supporter 2.0 visszalépett a rendezvényről, Kovászna
megye pedig nem is jelölt csapatot
a részvételre!

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Labdarúgó-Szuperkupa-döntő: Kolozsvári CFR 1907 – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK 1-2 (1-1)
Arad, Neuman Ferenc Stadion, vezette: Adrian Viorel Cojocaru (Galac) – Valentin
Avram (Bukarest), Ciprian Florin Danşa (Szatmárnémeti); tartalék játékvezető:
Iulian Dima (Bukarest). VAR-játékvezető: Kovács István. VAR-asszisztens: Mihai
Artene. VAR-támogatás: Ovidiu Haţegan.
Gólszerzők: Adrian Păun (2.), illetve Cosmin Matei (45+3.), Mario Rondon (85.).
Sárga lap: Dugandzic (45+2.), Bordeianu (66.), illetve A. Dumitrescu (59.), Niczuly
(90+5.).
Kiállítva: Roger (90+1.).
CFR 1907: Bălgrădean – Braun, Graovac, De Sousa, Camora – Bordeianu (86.
Roger Rodrigues), Adrian Păun (63. Yeboah), Muhar (72. Hoban) – Deac,
Dugandzic (62. Jefte Betancor), Petrila (86. Gîdea).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Bălaşa, Mitrea, Dumitrescu – Bărbuţ (60. Golofca),
Aganovic (83. Francisco Santos), Nicolae Păun, Cosmin Matei (60. Ion Gheorghe)
– Tudorie (76. Rondon), Ştefănescu.

Elhunyt Törőcsik András
Elhunyt Törőcsik András, az
Újpest 45-szörös válogatott
futballistája szombaton 67
éves korában – tudatta honlapján a Magyar Labdarúgószövetség (MLSZ).

A lila-fehér klub emblematikus
játékosa súlyos magánéleti gondokkal küzdött, alkoholproblémái
miatt többször szorult kórházi kezelésre. Szombaton a Honvédkórházban hunyt el, tüdőgyulladás
következtében.
Az 1970-es évek második felében három bajnoki címet nyerő Újpest közönségkedvenc futballistája
volt. Virtuóz játéka és cselei nyomán született meg a „Táncolj,
Törő!” rigmus. Futballtudása alapján nemzetközi szinten is kiugró
karriert jósoltak neki, de ezt – részben súlyos sérülése miatt – nem sikerült valóra váltania.
Törőcsik a magyar nemzeti csapattal részt vett az 1978-as argentínai és az 1982-es spanyolországi
világbajnokságon, 45 válogatott
mérkőzésén 12 gólt szerzett. Pályafutásában két esemény jelentett törést: az első vb-jén történt
kiállítása, valamint 1979-es súlyos
autóbalesete, amelyben megsérült
a bal csípője, emiatt nem tudott eleget tenni a meghívásnak a világválogatottba.
Törőcsik András 1955. május
1-jén Budapesten született. A lab-

darúgást 12 évesen a BVSC-ben
kezdte, 1974-ben igazolta le az Újpesti Dózsa. A klubbal 1975-ben,
1978-ban és 1979-ben lett magyar
bajnok és ugyancsak háromszor
Magyar Népköztársasági Kupagyőztes (1975, 1982, 1983).
Emlékezetes teljesítményt nyújtott a Kupagyőztesek Európa Kupája
(KEK)
1983/84-es
szezonjában, amelyben az Újpest a
negyeddöntőig jutott.
1985-ben külföldre igazolt, egy
évig a francia Montpellier csapatában játszott, 1986-tól kanadai teremlabdarúgó-csapatokban
(Toronto, North York Rockets) szerepelt. Hazatérése után, 1987 tavaszán a Bp. Honvédhoz szerződött,
ám ott egyetlen mérkőzésen sem

kapott lehetőséget. Ezután előbb a
másodosztályú Bp. Volán, majd az
élvonalbeli MTK-VM játékosa lett,
de második meccsén megsérült,
többször nem is lépett pályára.
Újpestre 2011-ben tért vissza, az
egyesület utánpótlásának koordinátoraként dolgozott. Egészségi állapota ekkor már nem volt a régi,
többször volt kórházban, hol csípőműtét, hol fejsérülései miatt.
Az utolsó magyar világsztárként
is emlegetett futballistát a magyar
FourFourTwo magazin a 21. helyen választotta be minden idők 50
legjobb magyar játékosa közé,
többször került fel a France Football Aranylabda-szavazásának listájára, a legjobb eredménye a
kilencedik hely volt.

Fotó: MLSZ/Farkas József
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Az angol–osztrák
a legnézettebb
ni labdarúgó-Eb-meccs
Szerdán elkezddött a ni labdarúgó-Európabajnokság. A nyitómérkzést Anglia 1-0-ra megnyerte Ausztria ellen. A találkozót 68.781-en látták
a manchesteri Old Trafford Stadionban, amivel az
eddigi legnézettebb Eb-meccsé lépett el a ni
kontinensviadalok történetében.
A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet, az IFFHS csütörtöki
kimutatása szerint a korábbi rekordot a 2013-as
Európa-bajnokság döntje, a Németország – Norvégia (1-0) összecsapás tartotta, amelyet 41.301en tekintettek meg a stockholmi Friends Arenában.
Az abszolút csúcsot az FC Barcelona két idei
Bajnokok Ligája-fellépése tartja: a katalánok ni
csapatának áprilisban, odahaza játszott els eldönts meccsét a német Wolfsburg ellen (5-1)
91.648-an látták.
Az eddigi legnézettebb ni világbajnoki mérkzésnek az Egyesült Államok és Kína közötti 1999es dönt bizonyult, amelyet az amerikaiak
büntetkkel nyertek meg a pasadenai Rose Bowlban 90.185 néz eltt.
A leglátogatottabb ni meccsnek olimpián London adott otthont: a 2012-es ötkarikás játékok döntjére, amelyen az Egyesült Államok 2-1-re verte
Japánt, a Wembley Stadionban 80.203-an voltak
kíváncsiak.
Eredményjelz
Ni labdarúgó-Európa-bajnokság, csoportkör:
* A csoport: Anglia – Ausztria 1-0, Norvégia –
Észak-Írország 4-1;
* B csoport: Spanyolország – Finnország 4-1,
Németország – Dánia 4-0;
* C csoport: Portugália – Svájc 2-2, Hollandia – Svédország 1-1.

Szerencsésen sorsolt Kacsó Endre válogatottja
Bálint Zsombor
Az UEFA elkészítette a teremlabdarúgó-világbajnokság európai selejtezje
alapkörének csoportbeosztását. Románia
válogatottjának marosvásárhelyi szövetségi kapitánya, Kacsó Endre szerencsésnek mondhatja magát, hiszen elkerülte a
kontinens legnagyobb neveit, mint Spanyolország, Portugália, Olaszország vagy
Kazahsztán, amelyek ellenében minimális
esélye lett volna, és az els értékcsoportból Finnországot kapta. A finnek ugyan
sokat fejldtek az utóbbi idben ebben a
sportágban (is), ám csapatuk mindenképpen legyzhet ellenfél, nem mint a már
említett válogatottak. A hármas csoportokban Dánia a harmadik ellenfél, amely a selejtezkörbl kvalifikált.
Kacsó Endre a szövetség honlapjának
elmondta: célja, hogy Románia válogatottjával kijusson az egyelre ismeretlen helyszínen megrendezend 2024-es teremlabdarúgó-világbajnokságra, hiszen a csapatnak ez még soha nem sikerült.
Az alapköri csoportról úgy vélekedett,
hogy megnyerhet, de könnynek nem
lehet mondani. A finneknek fegyelmezett
és fizikailag ers csapatuk van, az els
hely sorsa ebben a csoportban a Románia
– Finnország párharcban dl majd el. Ami
a dánokat illeti, a szakemberek nem adnak
nekik sok esélyt, ám mindenképpen nagyon oda kell figyelni az ellenük vívott
mérkzésekre is.
A találkozókat október–novemberben, illetve 2023 márciusában rendezik,
oda-vissza rendszerben. A Finnország –
Románia meccset október 11-én, a visszavágót március 1-jén játsszák.
A világbajnokság dönt tornájára való
kijutás azonban távolról sem egyszer. Az

Fotó: FRF

alapszakasz csoportgyztesei, valamint a
12 csoport négy legjobb csoportmásodikja
továbbjut az elitkörbe. A további négy csoportmásodik négy párban pótselejtezt játszik. Az elitkörben így összesen húsz
csapat lesz, amelyeket öt négyes csoportba
sorsolnak. Az oda-vissza játszott selejte-

Eredményjelz
Labdarúgó-Európa-konferencialiga, selejtez, 1.
forduló, els mérkzések: Dunaszerdahely (szlovákiai) – Cliftonville FC (északír) 2-1, Bala Town
(walesi) – Sligo Rovers (ír) 1-2, Dinamo Minszk
(fehérorosz) – FK Decic Tuzi (montenegrói) 1-1,
Fola Esch (luxemburgi) – Tre Fiori (San Marinói) 0-1, SC Gjilani (koszovói) – FK Liepaja (lett)
1-0, HB Tórshavn (feöreri) – Newtown (walesi)
1-0, KF Laci (albán) – Iszkra Danilovgrad (montenegrói) 0-0, FK Skendija (északmacedón) – Ararat Jereván (örmény) 2-0, Lechia Gdansk (lengyel)
– Akademija Pandev (északmacedón) 4-1, Buducnost Podgorica (montenegrói) – KF Llapi (koszovói) 2-0, Derry City (ír) – Riga FC (lett) 0-2, Tre
Penne (San Marinó-i) – Tuzla City (bosnyák) 0-2,
MFK Ruzomberok (szlovákiai) – Kauno Zalgiris
(litván) 2-0, Dinamo Tbiliszi (grúz) – Paide Lin-

zk után az öt csoportgyztes kijut a vbre, míg a legjobb négy csoportmásodik két
párban újabb pótselejtezn dönti el az Európának járó maradék két hely sorsát.
„Az elitkörben, ha odajutunk, pokolian
nehéz lesz” – kommentált Kacsó Endre
szövetségi kapitány.

Izraellel és Horvátországgal azonos csoportban a magyarok
A magyar futsalválogatott Izraellel és Horvátországgal került azonos világbajnoki
selejtezcsoportba, amelynek mérkzéseit szeptembertl márciusig rendezik.
„Izraelrl nincsenek jó emlékeink, de úgy gondolom, nem történik meg újra az,
mint ami az Eb-selejtezk során – mondta Turzó József szövetségi kapitány az elz
Eb-selejtezben elszenvedett vereségre utalva. – A horvátokkal nemrégiben játszottunk egy nemzetközi tornán, de k az olaszországi légiósaikkal kiegészülve más
minséget képviselnek majd, mint Porecben. Magasabb szinten vannak nálunk, de
szeretnénk bravúrt elérni ellenük, mert a célunk az, hogy rájátszás nélkül kerüljünk
az elitkörbe.”
A magyar válogatott 1989-ben tagja volt az els futsal-vb meznyének, azóta
egyetlen vb-re sem jutott ki.

Szánthó gólja is kellett
a Dunaszerdahely sikeréhez
Szánthó Reg góllal járult hozzá a Dunaszerdahely
2-1-es
hazai
sikeréhez az északír Cliftonville FC ellen a labdarúgó-Európa-konferencialiga selejtezjének els
fordulójában, a párharc
csütörtöki els mérkzésén.
Az FC DAC honlapja
szerint az U21-es magyar
válogatott jobbszéls a 25.
percben bevezette a labdát
a tizenhatoson belülre,
majd egy remek lövcsel
után a kapu hosszú sarkába ltt. A Ferencvárostól februárban kölcsönvett
Szánthó a hetedik mérkzésén a második gólját
szerezte a szlovákiai
együttesben.
A csütörtöki meccsen a
61. percben cserélték le, a
helyére Hahn János érkezett, és ugyanakkor állt be
Balogh Norbert is. Veszelinov Dániel végigvédte a
mérkzést.
Az Európa-konferencialiga selejtezjének 1. fordulójában két pályán is félbeszakadt a mérkzés: a
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Erdély csapata negyedik lett
a Nemzeti Összetartozás
Labdarúgótornán

Fotó: DAC

Lechia Gdansk – Akademija Pandev találkozón
szurkolói rendbontás miatt állt a játék, míg a Szaburtalo Tbiliszi – Partizani meccsen kialudt a világítás a stadionban.
A párharcok visszavágóit ezen a héten rendezik.
nameeskond (észt) 2-3, Floriana FC (máltai) – Petrocub Hincesti (moldovai), Olimpija Ljubljana
(szlovén) – Differdange (luxemburgi) 1-1, Sfântul
Gheorghe (moldovai) – NS Mura (szlovén) 1-2,
FK Panevezys (litván) – Milsami Orhei (moldovai), FC Alaskert (örmény) – Hamrun Spartans
(máltai) 1-0, UE Santa Coloma (andorrai) – Breidablik (izlandi) 0-1, Borac Banja Luka (bosnyák)
– B36 Tórshavn (feröeri) 2-0, Flora Tallinn (észt)
– Seinäjoen Jalkapallokerho (finn) 1-0, Kuopio PS
(finn) – Dila Gori (grúz) 2-0, FCB Magpies (gibraltári) – Crusaders Belfast (északír) 2-1, Pogon
Szczecin (lengyel) – KR Reykjavík (izlandi) 4-1,
Szaburtalo Tbiliszi (grúz) – Partizani (albán) 0-1,
Inter Turku (finn) – KF Drita (koszovói) 1-0, Víkingur (feröeri) – Europa FC (gibraltári) 1-0, Gzira
United (máltai) – Atletic Club d’Escaldes (andorrai) 1-1, St. Joseph’s FC (gibraltári) – Larne FC
(északír) 0-0.

A magyar Országgylés együttese ballisták” voltak. A torna népszernyerte a Nemzeti Összetartozás Lab- sítése érdekében azonban csapatondarúgótornát, amelyet hat Kárpát- ként – „old boys” korosztályból, 44
medencei csapat részvételével éven felüliek közül – egy neves labrendeztek meg pénteken és szomba- darúgó és egy híres közéleti szeméton. Erdély a negyedik, Csángóföld lyiség vendégjátékára is lehetség
nyílt, illetve kapusposzton is engedéa hatodik helyen végzett.
Pénteken a csoportmérkzéseket lyezett volt egy vendégfutballista
játszották le, 2x25 perces találkozó- szerepeltetése a plusz 44 éves korkat vívtak a felek, szombaton pedig osztályból. A magyar parlamenti váa helyosztók zárták a rendezvényt, itt logatottban Kenesei Krisztián,
már 2x35 percesek voltak a meccsek Szeiler József és Balázs Pali szerepelt így vendégként.
a budapesti BVSC-pályán.
A tornát a nemzeti összetartozás
Az els napon az A csoportban
Kárpátalja, Erdély, Csángóföld, a B- jegyében írták ki Kövér László házben a magyar parlamenti válogatott, elnök kezdeményezésére, aki maga
Délvidék, Felvidék lett a sorrend. A is szerepet kapott csapata két csozárónapon a döntben a házigazda portmérkzésén és a döntben is –
együttes, az Országgylés csapata tájékoztatta az MTI-t Magyar Zoltán
3-3-as döntetlen után tizenegyesek- szövetségi kapitány, tornaigazgató.
A harmadik Nemzeti Összetartokel 4-2-re nyert Kárpátalja alakulata
ellen úgy, hogy a félidben még 3-1- zás Labdarúgótorna rendezését a
es hátrányban volt. A bronzmeccsen Délvidék vállalta el.
Délvidék 3-1-re verte
Erdélyt, az ötödik
helyért pedig Felvidék 3-3-as döntetlent
követen büntetkkel
bizonyult
jobbnak
3-1-re Csángóföldnél.
A program zárultával a dönt résztvevi, illetve a többi
csapat néztéren helyet foglaló tagjai közösen elénekelték a
magyar himnuszt.
Ez volt a második
ilyen esemény, az
elst tavaly októberben, a székelyföldi
Csíkszentdomokoson
rendezték.
A részt vev csapatok tagjai – a kiírás
szerint – alapveten amatr játékosok, Tikvicki Tibor (b), Délvidék és Ilyés Csaba, Erdély parlamenti válo„civilben közméltó- gatottjának tagjai a II. Nemzeti Összetartozás Labdarúgótorna
ságnak számító fut- bronzmérkzésén
Fotó: MTI/Kovács Anikó
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Arculatot váltott a CSM
Bálint Zsombor
Ünnepség keretében díjazták a
marosvásárhelyi városi sportklub
néhány sportolóját az utóbbi időszakban elért eredmények alapján,
azonban az esemény szenzációja a
klub új logójának és arculatának,
valamint az új sportolói mezeknek
a bemutatása volt. Maradjunk
annyiban: világszínvonalú arculatot
alakított ki a klub, amelynek nemcsak az új logó a része, hanem a
sportolói öltözetek, illetve a szurkolók által megvásárolható szuvenírek
is. Már csak a sportteljesítmény hiányzik, illetve az ehhez szükséges
költségvetés, de az nagyon (lásd a
felső osztályba lépett kosárlabdacsapat kerete kialakításának nehézségeit is).
Négy sportágból tizenöt egyéni

sportolói mozgást, lobogó zászlót is zeit, amelyekkel biztosan nem validéz, illetve a bal felső sarokban ta- lanak szégyent egyetlen sportdivatelismerést, ugyanakkor a kosárlab- lálható félkorong a város új logójára bemutatón sem. Hogy a pályán mi
dacsapat tagjait a feljutás kivívása, emékeztet. Szintén most mutatták történik viselésük közben, az már a
az ifjúsági női vízilabdacsapatot a be a klub sportolóinak leendő me- sportolókon múlik…
bajnoki ezüstérem alapján díjazták.
Egyenként mind dicséretet érdemelnek, a klubtól összességében azon* úszás: Fángli Henrietta (felnőtt-ob, aranyérem 50, 100 és 200
ban lényegesen többet várunk.
Egyelőre azonban csak arculat- méter mellen; Románia-kupa: aranyérem 50 és 100 mellen), Daniel
ban ostromolja a világszínvonalat a Nicușan (felnőtt-ob: aranyérem 100 és 200 méter mellen, ezüstérem
CSM. A kissé 20. század eleji han- 200 m mellen, bronzérem 200 m vegyesen; Románia-kupa: ezüstérem
gulatot idéző (noha csak néhány éve 100 m mellen, bronzérem 50 m mellen), Koncz Nimród (felnőtt-ob:
fogadták el) régi logóból kiindulva bronzérem 100 m háton, 200 m pillangón, 400 m vegyesen), Bartalis
profi grafikus készített újat, és Károly edző;
amellett, hogy minden elemének je* teke: Bakó Blanka (U23 ezüst), Szász Attila Alfréd (U23 ezüst),
lentősége van, teljes egészében 21. Ádám Erzsébet Alexandra (U18 bronz tandem), Roxana Andreea Borszázadi, tetszetős is. A régiből meg- dianu (U18, ezüst páros, bronz sprint, bronz tandem), Geanina Corina
maradt a kör alak, és a klub nevét Ciula (U18 ezüst tandem), Fancsali Jessica Tamara (U18 ezüst egyéni,
körbefuttatva tartalmazó kétnyelvű bronz sprint), Fazakas Róbert (U18 arany tandem), Ferencz Botond
felirat. Szintén maradtak a klubszí- (U18 ezüst páros), Harcsás Olívia Henriette (U18 ezüst tandem), Iszlai
nek: kék–fehér–piros, illetve a ko- Attila (U18 ezüst páros), Kádár Nóra (U18 bronz páros, bronz tandem),
rábbi logó nyalábjára emlékeztető Dora Cristina Robu (U18, ezüst páros, bronz egyéni, bronz tandem),
piros sáv. Ugyanakkor a grafika Szabó Vivien Melinda (U18 bronz vegyes tandem), Szőcs Tamás József (U18 bronz vegyes tandem, arany tandem). Antal Matild (edző),
Seres József (edző), Orosz István (edző);
* kosárlabdacsapat, 1. liga megnyerése és feljutás a Nemzeti Ligába: Alin Borșa, Răducu Blaga, Bölöni Tamás, Bot Róbert, Engi-Rosenfeld Dávid, Goran Martinić, Györki Cristian, Kenneth Craig
Ross-Miller, Kiss Roland, Cristian Mureșan, Vlad Nistor, Sánta Szabolcs, Steff Norbert, Szilveszter Botond, Mircea Mihnea Tălmăcean,
Robert Trif, Vlad Șolopa. George Trif (edző), Vlad Pora (másodedző),
Cristian Graur (erőnléti edző) Makkai Ferenc (gyúró);
* női ifjúsági vízilabdacsapat, országos bajnokság ezüstérem: Béres
Orsolya, Ioana Cociș, Csifó Adél, Jakab Viola, Kovács Adrienn,
Raluca Măgerușan, Coralia Mărginean, Mihály Tímea, Daria Coroi,
Beatrice Mureșan, Andreea Nevodar, Adriana Orza, Diana Popoviciu,
Francesca Sîvu, Sucigan Brigitta. Cristian Ispir (edző), Andreea Maier
Fotó: a városi sportklub honlapja
(másodedző).

A díjazottak listája

Fotó: a városi sportklub közösségi oldala

sportolót és két csapatot díjazott az
utóbbi időszakban elért eredményekért a CSM. Az ifjúságiak és serdülők országos bajnokságán elért
érmekért 12 tekéző, a felnőtt országos úszóbajnokság dobogós helyeiért három sportoló kapott

Akadályverseny a lovaglás Ribakina Wimbledon női bajnoka
Az utolsó felvonásban is a kazah
helyett öttusában
brékelt először (2:0), Jabeur pedig
Manilában is tesztelik az öttusalovaglás helyére szánt
akadályversenyt. A két hete, Ankarában rendezett
első próba után augusztus 6-án és 7-én Fülöp-szigetek fővárosában nyílik mód a gyakorlásra, a tervezett
új szám megismerésére. Az első napon ezúttal is az
elméleté, illetve a pálya begyakorlásáé lesz a főszerep, majd másnap rendezik kategóriánként a selejtezőket és a döntőket.

A nemzetközi szövetség (UIPM) szerint az első tesztelés után
a versenyzők és a hivatalos megfigyelők több mint 90 százaléka
elégedett vagy nagyon elégedett volt a tapasztaltakkal. Múlt hétfőn és kedden öt kontinens 19 országának több mint száz sportolója próbálta ki az akadályversenyt. A pályát a Nemzetközi
Akadályversenysport-szövetség (FISO), a Tokyo Broadcasting
System Television (TBS) – a Ninja Warriors tulajdonosa –, illetve a Spartan Race szakemberei közösen állították össze.
Az UIPM május elején jelentette be, hogy elkezdik tesztelni
az akadályversenyt annak a folyamatnak a részeként, amelynek
végén a párizsi olimpia után a lovaglást új számmal váltják fel
öttusában.
A szervezet végrehajtó bizottsága tavaly november 4-én hozta
nyilvánosságra döntését, hogy a 2024-es játékok után a lovaglás
már nem lesz része a sportágnak. Arra hivatkozott, hogy eddigi
formájában bizonytalan az öttusa helye az ötkarikás programban. A szövetség közgyűlése a sportágon belüli nemzetközi tiltakozás ellenére november 27-én helyben hagyta a végrehajtó
bizottság korábbi határozatát.
A NOB végrehajtó bizottsága december 9-én úgy döntött,
hogy – a súlyemelés és az ökölvívás mellett – az öttusa nem szerepel a 2028-as Los Angeles-i olimpia előzetes programjában,
ugyanakkor bizonyos feltételek teljesülése esetén még bekerülhet. A testület közgyűlése február 3-án hasonlóan foglalt állást.
Az UIPM-nek ez év végéig kell véglegesítenie javaslatát az
új formátumra vonatkozóan, illetve addig kell megjelölnie, melyik sportág kerül be a lovaglás helyére. Emellett jelentős költségcsökkentést kell felmutatnia, és bizonyítania azt, hogy a
sportág biztonságos, mindenkinek hozzáférhető és vonzó a fiatalok, illetve a nagyközönség számára.
Az UIPM közgyűlése a tesztelési időszak után novemberben
foglal véglegesen állást. Az ötkarikás programba kedvező NOBdöntéssel jövőre kerülhet vissza a sportág.

Ami eddig változott –
és ami sosem
A lövészetből, úszásból, vívásból, futásból és lovaglásból
álló öttusa 1912 óta szerepel az ötkarikás játékok műsorában.
A lebonyolítási rend sokszor változott az évek folyamán –
egyre rövidebb lett a program, a lövészetet és a futást jelenleg
kombinálva rendezik, a legújabb verzió szerint pedig kieséses rendszerben, másfél-két órás blokkokban zajlanak a versenyek –, de a sportágak sosem cserélődtek. A magyarok
eddig kilenc arany-, nyolc ezüst- és hat bronzérmet nyertek
ebben a sortágban olimpiákon.

A kazah Jelena Ribakina nyerte
meg a wimbledoni teniszbajnokság női egyes versenyét,
mivel a szombati döntőben
szetthátrányból fordítva legyőzte a tunéziai Ons Jabeurt.

A váratlan szereposztású fináléban
két újonc lépett pályára, ugyanis sem
Ons Jabeurt, sem Jelena Ribakina nem
vívott még Grand Slam-döntőt, és
eddig csak a legjobb nyolcig jutottak
el a kiemelt viadalokon. A tunéziai játékos első afrikaiként és arab országbeliként
lehetett
GS-bajnok,
Londonban pedig először szerepelt a
döntőben arab és kazah teniszező is.
Olyan szempontból is történelminek
számított a szombati meccs, hogy az
1968 óta íródó „open érában” – azaz a
profik beengedése óta – először állt két
olyan játékos a wimbledoni fináléban,
akik előzőleg még nem érezték meg
egy GS-döntő légkörét.
A 27 éves Jabeur – aki második a
világranglistán – mindössze két szettet
vesztett a döntőig londoni menetelése
során, és utóbbi 24 mérkőzéséből csak
kettőt bukott el. Eközben megszerezte
a berlini és a madridi verseny trófeáját
is, és füvön az idei 11 meccsén veretlen maradt.
A négy évvel fiatalabb Ribakina januárban finalista volt Adelaide-ben,
azóta viszont egyetlen negyeddöntőig
jutott el Indian Wellsben. A moszkvai
születésű teniszező 2018 óta kazah
színekben szerepel, így rá nem érvényes az orosz és fehérorosz játékosokra vonatkozó kizárás az idei
wimbledoni bajnokságról.
Ami a két döntős egymás elleni
mérlegét illeti, az észak-afrikai 2-1-re
vezetett úgy, hogy mindhárom összecsapásukra kemény pályán került sor.
A százéves centerpályán rendezett
fináléban Jabeur 15 perc alatt 3:1-re
elhúzott, és a sokat rontó kazah a nyitószett hajrájában még egyszer elbukta
az adogatását, így 33 perc alatt a tunéziai került játszmaelőnybe. A folytatásban nagy fordulat következett be,
fokozatosan Ribakina került fölénybe,
egyre-másra harcolta ki a bréklabdákat, 5:1-re meglépett, és második ászával lezárta a szettet.

egyre idegesebben küzdött, és dühösen kiabált-csapkodott egy-egy elvesztett labdamenet után. Ribakina 3:2-nél
semmi-negyvenről fordított, ami végképp demoralizálóan hatott ellenfelére, aki rögtön elvesztette a szerváját,
és innen már nem volt visszaút a számára. A fordulatos finálé 1 óra 48 percig tartott.
A pályafutása harmadik tornagyőzelmét begyűjtő Ribakina első Grand
Slam-trófeája mellé 2 millió fontot kapott.
Fotó: a wimbledoni tenisztorna közösségi oldala

Simona Halepet is legyőzte
Az elődöntő jelentette a végállomást Simona Halep számára a wimbledoni teniszbajnokság női egyes versenyében, a román teniszező 6:3, 6:3-as
vereséget szenvedett csütörtökön Jelena Ribakinától.
A 2019-es wimbledoni bajnok Simona Halep (WTA-18.) kezdettől fogva
nehezen tudta hozni adogatójátékait, gyengén szervált és sokat hibázott, miközben első Grand Slam-elődöntőjét játszó ellenfelének szinte minden sikerült a pályán.
Simona Halep már az első adogatójátékát elvesztette, és nem is jutott
bréklabdához az első szettben, amelyet 6:3-ra nyert meg a kazah.
A második játszma elején is elvesztette adogatását Halep, majd sikerült
ugyan visszabrékelnie (2:2), de utána nem tudta hozni a szerváját, majd Ribakina ismét brékelt, 6:3-ra nyerve a szettet.

Udvardy Luca elvesztette a junior döntőt
A hetedik helyen kiemelt Udvardy Luca kikapott a junior döntőben a
wimbledoni teniszbajnokságon.
A 16 éves játékos lehetett volna az első magyar, aki egyesben a junior
nők között diadalmaskodik Londonban, a férfiaknál Fucsovics Márton 2010ben elhódította a trófeát. Udvardy összesen három szettet vesztett a fináléig.
A döntőben vele szemben álló, elsőként rangsorolt Liv Hovde egyetlen
szettet vesztett csak a döntőig vezető úton. A texasi tinédzsernek ugyanakkor
„rezgett a léc” a harmadik fordulóban, amikor csak meccslabdát hárítva jutott túl kanadai riválisán.
A százéves centerpályán rendezett döntő első szettje öt bréket hozott, Udvardy 2:4 után elvette Hovde adogatását, de a sajátját nem tudta hozni, és
31 perc elteltével szetthátrányba került. A folytatás hasonlóan intenzív és
változatos küzdelmet hozott, de továbbra is egymást követték a bizonytalan
adogatógémek. Az öt brékből álló sorozatot az amerikai a legrosszabbkor
törte meg, mivel egy sikeres szervagémmel 5:3-ra elhúzott. Ekkor a magyar
még hozott egy játékot, Hovde diadalát azonban már nem tudta megakadályozni. A találkozó 1 óra 12 percig tartott.

Eredményjelző
Wimbledoni tenisztorna, döntő:
* női egyes: Jelena Ribakina (kazah, 17.) – Ons Jabeur (tunéziai, 3.) 3:6, 6:2, 6:2;
* junior lányok: Liv Hovde (amerikai, 1.) – Udvardy Luca (7.) 6:3, 6:4.
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Élénk verseny a brit Konzervatív Népszámlálás – az összeírópontok nyitvatartása
Pénteken, július 8-án két összeírópontot nyitottunk,
Nyitvatartás: hétfő–péntek 8.00–20.00 óra között.
Párt vezetői tisztségéért
ahol július 17-ig várják a lakosságot:
A július 16-ra és 17-re érvényes nyitvatartást a la-

Nyolcan
jelentették
be
szombat estig, hogy pályáznak a kormányzó brit Konzervatív
Párt
vezetői
tisztségére. A legnagyobb
meglepetést ugyanakkor a
favoritnak tartott brit védelmi miniszter, Ben Wallace
okozta azzal, hogy közölte:
nem indul a vezetőválasztási
versenyben.

A párt eddigi vezetője, Boris
Johnson csütörtökön jelentette be
távozását, miután az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai miatt saját kormányának és
pártjának magas beosztású képviselői is folyamatosan követelték
lemondását.
Távozásával megszűnik miniszterelnöki tisztsége is, de Johnson
bejelentette, hogy utódja megválasztásáig ellátja hivatali feladatait.
Szombat este bejelentette indulását két volt egészségügyi miniszter, Sajid Javid és Jeremi Hunt.
Ezzel nyolcra bővült a Konzervatív Párt vezetői tisztségére pályázók száma.
A legismertebbek közé tartozik
Javid és Hunt mellett Rishi Sunak
volt pénzügyminiszter, aki Javiddal együtt a héten lemondott, tiltakozásul a Johnson körül kirobbant
botrányok miatt. Javid és Sunak
távozása indította el azt a szinte
példátlan lemondási hullámot a
brit kormányon belül, amely végül
Boris Johnsont is távozásának bejelentésére kényszerítette.
Szombaton bejelentette indulási
szándékát Kemi Badenoch volt
esélyegyenlőségi
államtitkár,
Grant Shapps közlekedési miniszter és Nadhim Zahawi pénzügyminiszter is. Zahawit Johnson alig
két napja nevezte ki Rishi Sunak
helyére.
Előző nap Sunak, valamint Suella Braverman, a brit kormány
jogi főtanácsadója és Tom Tugendhat, a londoni alsóház külügyi
bizottságának elnöke, a Konzervatív Párt egyik legbefolyásosabb

képviselője is közölte, hogy indul
a vezetőválasztási versengésben.
Általános várakozás szerint hamarosan Liz Truss külügyminiszter is bejelenti, hogy pályázik a
vezetői tisztségre.
Nemrég még a 42 éves Sunak
számított favoritnak, de ugyanazok a botrányok, amelyek Johnson népszerűségét kikezdték, az ő
támogatottságát is megtépázták.
A londoni rendőrség például –
Johnsonhoz hasonlóan – őt is
megbírságolta a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt korlátozások megsértése miatt.
Az utódlásért induló versengés
egyértelmű új favoritjának a fogadóirodák, a közvélemény-kutatók,
a brit lapok és politikai elemzők
egyaránt Ben Wallace védelmi minisztert tartották.
Wallace azonban szombaton a
Twitter portálon bejelentette: gondos mérlegelés, valamint a kollégákkal és a családjával folytatott
beszélgetések nyomán úgy döntött, hogy nem csatlakozik a Konzervatív
Párt
vezetőjének
tisztségéért folyó versengéshez.
Wallace elismerte, hogy ez nem
volt könnyű döntés, közölte
ugyanakkor, hogy jelenlegi munkájára, az ország biztonságának
fenntartására kívánja összpontosítani figyelmét.
A szombati bejelentésig minden
felmérés azt mutatta, hogy indulása esetén Wallace lett volna
messze a legesélyesebb és legnépszerűbb az utódjelöltek mezőnyében.
A Konzervatív Párt jelenlegi
szabályai alapján a végleges mezőny kialakulása után az alsóházi
konzervatív frakció szavazássorozatot kezd a jelöltekről. A folyamat végén talpon maradó utolsó
két jelölt közül – ha egyikük sem
lép vissza a másik javára – a Konzervatív Párt 160 ezer regisztrált
tagja választhatja ki postai szavazással a párt új vezetőjét, aki az
Egyesült Királyság következő miniszterelnöke is lesz. (MTI)

Megkezdődött az ukrán katonák
nagy-britanniai kiképzése
Megkezdődött szombaton az
ukrán hadseregnek London
által felajánlott nagyszabású
kiképzési program a brit
fegyveres erők több nagybritanniai támaszpontján.

Boris Johnson távozó brit miniszterelnök néhány héttel ezelőtti
kijevi látogatásán ajánlotta fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy Nagy-Britannia 120 nap
alatt tízezer ukrán katonának tart
kiképzési programokat.
A program során a Downing
Street megfogalmazása szerint „a
brit hadsereg harcban is bizonyított szakértelmének” felhasználásával nyújtanak kiképzést és
gyakorlati ismereteket az ukrán
fegyveres erőknek.
Nagy-Britannia az Orbital nevű
művelet keretében 2015-től az Ukrajna ellen február végén indított
orosz háború kezdetéig is több
mint 22 ezer ukrán katonának
nyújtott kiképzést.
A szombaton kezdődött új program keretében az ukrán katonák
háromhetes kiképzési kurzusokon
vesznek részt.
A brit védelmi minisztérium tájékoztatása nem tér ki a pontos
helyszínekre, a tárca csak annyit
közölt, hogy a képzési programok
az Egyesült Királyság északnyugati, délnyugati és délkeleti térsé-

geiben zajlanak 1050 brit katona
bevonásával.
A minisztérium szerint a kiképzésen az ukrán fegyveres erőkhöz
csatlakozó önkéntes újoncok vehetnek részt, akiknek csekély vagy
semmiféle katonai tapasztalatuk
nincs; ők olyan szaktudást sajátíthatnak el, amelynek a frontvonalbeli harci cselekményekben
vehetik hasznát.
A kiképzési program a brit fegyveres erőknél alkalmazott alapkiképzésre épül, elemei közé
tartoznak a fegyverhasználati ismeretek, a hadszíntéri elsősegélynyújtás,
általános
harctéri
tudnivalók, járőrözési taktikák, valamint a fegyveres konfliktusokra
vonatkozó jogi ismeretek.
A tájékoztatás szerint a brit védelmi minisztérium gyorsított eljárással az AK gépfegyvertípus
különböző változatait szerezte be
a kiképzéshez annak érdekében,
hogy az ukrán katonák olyan fegyverekkel gyakorolhassanak, amilyeneket a tűzvonalban is
használnak majd.
A tárca szerint a brit fegyveres
erők Welsh Guards nevű alakulata
17 nap alatt több mint 2400 ilyen
fegyvert tesztelt, biztosítandó,
hogy e fegyverek az ukrán katonák
rendelkezésére álljanak a kiképzési program elkezdéséhez. (MTI)

• Bolgár tér (Panov) – Iuliu Maniu utca 4. szám (volt kosság érdeklődésének függvényében alakítjuk ki és
leánybentlakás)
tesszük közzé.
• Tudor negyed – Cutezanţei/Merészség utca 19.
A polgármesteri hivatal bel- és külkapcsolati
szám (adóigazgatóság kirendeltsége).
osztálya

Olaszországban újra akarják indítani az oltási kampányt
Roberto Speranza egészségügyi miniszter a negyeA koronavírus elleni negyedik oltás beadásának gyorsítását szorgalmazta az olasz egész- dik oltás felgyorsítását szorgalmazta a hatvan év alatti
ségügyi tárca szombaton, miután az omikron korosztály számára is, de ez ősz előtt nem indulhat el
variánsok terjedésével megugrott a betegek – tette hozzá.
Az utóbbi huszonnégy óra alatt – valamivel keveés a kórházban kezeltek száma.

Az egészségügyi minisztérium hétfőre ígérte a bejelentést, amely a második emlékeztető oltás beadásának bővítésére vonatkozik.
Jelenleg a negyedik adag vakcinát kizárólag a nyolcvan év felettiek igényelhetik. Az emlékeztető oltást
eddig egyötödük adatta be.
A tárca tervei szerint az oltást minél előbb engedélyezik a hatvan év felettieknek is.
Az IlSole24Ore gazdasági napilap megjegyezte,
hogy a nyári forróságban, a vakáció kellős közepén
nem lesz könnyű feladat újraindítani az oltási kampányt, amely lényegében márciusban leállt.
A koronavírus-járvány miatt 2020 januárjában meghirdetett egészségügyi veszélyhelyzet idén március 31én véget ért, az oltási kampányért felelős járványbiztos
pozícióját megszüntették. Az oltottsági kötelezettség
december 31-ig csak az egészségügyi dolgozókra vonatkozik.

sebb mint négyszázezer teszteléssel – több mint 98 ezer
új beteget szűrtek ki. Múlt szombathoz képest a regisztrált új betegek száma 15,8 százalékkal emelkedett.
Egy nap alatt 93 beteg halt meg a fertőzésben vagy
annak szövődményeiben, ami az utóbbi egy hétben a
legmagasabb adatnak számít. Egy héttel korábbhoz képest a halottak száma majdnem 48 százalékkal emelkedett.
Kórházban majdnem kilencezer beteget kezelnek,
intenzív osztályon 344-et. Az aktív betegek hivatalos
száma túllépte az 1,2 milliót.
2020 februárja óta 19,3 millió olasz kapta el a betegséget, a halottak száma szombaton meghaladta a
169 ezret.
Pontosan egy éve, 2021. július 9-én egy nap alatt
1390 új beteget szűrtek – kevesebb mint kétszázezer
teszteléssel –, és 25 beteg halt meg. Kórházban 1167
beteg volt, 169-en az intenzív osztályon. (MTI)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)
A nyárádtői TRANSGRÁNIT vállalat fejlődőképes ÁRUMOZGATÓT (SEGÉDMUNKÁST) keres hoszszú távra. Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, önéletrajzát az info@transgranit.com email-címre küldje el, vagy személyesen leadhatja cégünk székhelyén, Nyárádtőn, a Fő út 446/B szám alatt,
vagy telefonon érdeklődhet a 0265/328-663-as számon. (sz-I)
A hirdetési rovatban

MEGEMLÉKEZÉS

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

LAKÁS
KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0771-260688. (sz-I)
HÉTVÉGÉRE kiadó hétszobás kulcsosház Vármezőben, fürdődézsával, szaunával. Tel. 0751-951-541.
(sz-I)
KIADÓ az orvosi egyetem mellett
kétszoba-összkomfort bútorozva. Tel.
0749-191-230. (-I)

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK: festést, csatornajavítást, tetőjavítást, bármilyen javítást.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (16446)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen
kis
javítást.
Tel.
0746-972-003,
Fülöp
Hunor.
(16399-I)
MUNKÁLATOKAT vállalunk: háztetőt készítünk cserépből, Lindab-lemezből, teraszt fából, hőszigetelést
szurkos kartonnal, polisztirénnel, kisebb javításokat, meszelést stb. Tel.
0754-634-559, Csaba. (16455-I)

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
ha imádkoztok, veletek vagyok,
ha
rám
gondoltok,
mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”
(Reményik Sándor)
Fájó szívvel emlékezünk a
marosvásárhelyi
VARRÓ LILLÁRA,
a drága édesanyára, nagymamára elhalálozásának második
évfordulóján.
Nyugodjon békében!
Szerettei. (16463-I)
Álmok, emlékek, szép szavak, ez
minden,
ami
a
múltból
megmaradt. Fájdalom és űr, a
szív nem felejt, csak tűr és remél,
hátha a múlt csodája egyszer
visszatér. Szívünkben helyedet
nem pótolja semmi, míg a földön
élünk, nem fogunk feledni.
Fájó szívvel emlékezünk július
11-én
KÁDÁR ATTILA LEVENTÉRE
(Dobes),
a drága gyermekre, aki 3 éve
búcsú nélkül örökre itthagyta
szeretteit.
Emlékét őrzi családja.
Nyugalma legyen csendes! (p-I)

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (16439)
VÁLLALUNK:
festést,
meszelést,
tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást,
szigetelést polisztirénnel, elszállítunk
törmeléket és egyéb anyagot, készítünk
kerítést.
Nyugdíjasoknak
10%
kedvezmény.
Tel.
0750-678-803.
(16151)

HÁZAK felújítását vállaljuk, tetőkészítést
bármilyen
lemezből,
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. Tel. 0746-739-502. (16403)
VÁLLALUNK: garázsjavítást, ácsmunkát és bármilyen javítást. Hívjanak bizalommal. Tel. 0767-837-782.
(14836)
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Az Adó- és Pénzügyi Hivatal
call centere az adófizetők
rendelkezésére áll
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) a call centeren keresztül, a
031 403 91 60 telefonszámon útmutatást és segítséget nyújt az adófizetőknek az adózás és az ott alkalmazott információtechnológia területén.
Ez a segítség abban áll, hogy általános tájékoztatást nyújtanak arról,
hogyan kell eljárniuk az adójogosultság megszerzése, illetve az adóbevallási vagy -fizetési kötelezettség teljesítése érdekében.
A call center ügynökei a chat szolgáltatáson keresztül is segítséget
nyújtanak az adófizetőknek az ANAF portálon elérhető szolgáltatások
eléréséhez.
A call centeren keresztül azonban nem adnak számviteli információkat.
Abban a helyzetben, amikor a telefonhívás során a call center munkatársai azt tapasztalják, hogy a feltárt probléma nagyfokú összetettséget mutat, az adófizetőket más csatornák felé terelik, amelyeken
keresztül hozzájuthatnak a szükséges információkhoz.
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal az adózók önkéntes kötelezettségvállalásának biztosítása érdekében digitalizálási projektek sorát hajtja
végre, és szolgáltatásait folyamatosan fejleszti, hogy megkönnyítse az
adózók és az adóhatóság közötti kapcsolatot.
A kommunikációs, közönségszolgálati és sajtóosztály

