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Sörtörténeti vándorkiállítás a marosvásárhelyi várban

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

„Komló, árpa, Ég áldása!”

Tüzek a hétvégén
– aratás közben is
A tartós hőség miatt a vörös jelzés lépett érvénybe a hétvégére az ország
nyugati és északnyugati részén, ahol
42 fokot is jeleztek. Erdély területére
narancssárga jelzést adtak ki.

____________2.
Víz öntötte el
a parajdi sóbányát

Szombaton délután váratlan incidens
zavarta meg a parajdi sóbányában tartózkodó vendégek pihenését: egy természetes forrás vize öntötte el a
lejárati aknát, aminek folytán az autóbuszok közlekedését felfüggesztették
a víz eltávolítása érdekében. A bányában mintegy ezren tartózkodtak.

Fotó: Nagy Tibor

A történelmi Magyarország sörtermelésének és -fogyasztásának múltjába és jelenébe pillanthatnak be a Maros Megyei
Múzeum várbeli épületében, a régészeti és történeti osztályon nyílt Ez sör! A sernevelőtől a sörgyárig című új vándorkiállítás látogatói.

Nagy Székely Ildikó
A budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a
Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum és a Dreher Sörgyárak Zrt.
Söripari Emléktár közös tárlatán egyebek mellett a sörgyártás lépéseiről
és technikáiról, a középkori Magyarország sörnevelőiről, a kunszentmár-

toni „sergazdákról”, a sörfőzők védőszentjeiről és a „folyékony kenyér”
előállításának erdélyi, ezen belül marosvásárhelyi hagyományáról is számos érdekességet tudhatunk meg a gazdag látványvilágot teremtő tárgyi
anyag, illetve az összképbe tökéletesen illeszkedő ismertető szövegek
révén.
Marosvásárhely a tizedik állomása a vándorkiállításnak, amelynek július 22-i, péntek délutáni megnyitóján elsőként Ötvös Koppány Bulcsú,
a Maros Megyei Múzeum igazgatója köszöntötte az üdítő, habos nedűvel
kínált egybegyűlteket.
(Folytatás a 3. oldalon)

____________3.
Ismét hátrányból
fordítva nyert
a Sepsi OSK

A háromszékiek első sikerüket jegyezték nemzetközi kupameccsen csütörtökön, és a forgatókönyv kísértetiesen
hasonlított a Szuperkupa-döntőéhez.
A székelyföldi alakulat korán hátrányba került, az első félidő hajrájában
egyenlített, majd a zárás előtt, a mérkőzés utolsó perceiben került előnybe.

____________4.

Adrenalinpumpa kánikulában
Mózes Edith
Felpumpálták a román szélsőségesek adrenalinszintjét a múlt hét
végi székelyföldi események. Székelyföld mindenképp vörös posztó a
szemükben, akkor is, ha nem történik semmi. De történt. Szombaton
avatták ugyanis az FK Csíkszereda új klubházát és a csíkszeredai stadionjuk új lelátórészét. Ennek apropóján Magyarország U18-as válogatottja játszott volna barátságos mérkőzést a Székelyföld Labdarúgó
Akadémia U18-as válogatottjával. Ám az AUR vezetője ettől a plafonig
ugrott, és felszólította az illetékeseket, akadályozzák meg a mérkőzést,
mert ez „a Székelyföld államiságának elismerését jelentené”.
Az ügy eljutott az UEFA-ig, így a szombati meccsen az ificsapat nem
Székelyföld U18 néven, hanem FK Csíkszereda U18 néven léphetett
pályára.
A román ultrák a csíkszeredai lelátóavató miatt azzal fenyegetőztek,
hogy ők majd „megvédik az országot”. A Steaua, a Dinamo és a Rapid
szurkolótáborai közös közleményben kérték a székelyföldi mérkőzés
elhalasztását, amely szerintük „nemzetbiztonsági kockázatot jelent”.
Ha már az állam nem képes elhárítani ezt a veszélyt, ők veszik kézbe
a dolgokat: „minden erőnkkel azon leszünk, hogy megvédjük az országot”.
Ugyancsak szombaton tartott beszédet a magyar miniszterelnök
Tusványoson, ami szintén zavarta a román nacionalistákat. A Nemzet
Útja szervezet vezetője egy társával közösen próbált feszültséget kelteni, füttyszóval és bekiabálással megzavarni az eseményt.
(Folytatás a 2. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK __________________________________________ 2022. július 25., hétfő

Tüzek a hétvégén – aratás közben is
25., hétfő

A Nap kel
5 óra 54 perckor,
lenyugszik
21 óra 3 perckor.
Az év 206. napja,
hátravan 159 nap.

Ma JAKAB, KRISTÓF,
holnap ANNA és ANIKÓ
napja.
IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max. 32 0C
min. 13 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
22, 5, 13, 23, 20 + 19

NOROC PLUS: 5 6 3 9 5 7

18, 29, 26, 38, 11, 32

SUPER NOROC: 9 2 4 8 8 2

39, 35, 38, 10, 4, 43

NOROC: 6 4 8 4 6 6 8

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.

A tartós hőség miatt a vörös jelzés lépett érvénybe a hétvégére az ország nyugati és északnyugati részén, ahol 42 fokot is jeleztek. Erdély
területére narancssárga jelzést adtak ki.

A forróság következtében számos beavatkozásra riasztották a tűzoltókat. Pénteken délután a Bekecs sóváradi oldalán
ütött ki bozóttűz, a helyszínre a nyárádszeredai hivatásos és
önkéntes tűzoltókat rendelték ki, csatlakoztak hozzájuk a
csíkfalviak is. A lángokat sikerült megfékezni, de érthetetlen
módon szombaton ugyanott ismét kigyulladt a növényzet.
A helyszínre rendelt nyárádszeredai tűzoltók segítségére
ismét a csíkfalviak siettek, így késő délutánra eloltották a
tüzet.
Ezt megelőzően pénteken Nyárádszereda határában
munka közben gyulladt ki egy arató-cséplő gép. A tűzoltók
eloltották a lángokat, de a gép komolyan károsult. Nem
tudni, hogy a tüzet rövidzárlat vagy a felforrósodott gépház
okozta-e – tudtuk meg Kacsó Istvántól, a nyárádszeredai önkéntes tűzoltók parancsnokától.
Csittszentivánon pénteken aratás közben lángra lobbant
egy búzatábla, a helyszínre a marosvásárhelyi tűzoltókat
rendelték ki, de több mint egyhektáros gabonatábla semmisült meg. A hatóságok fokozott elővigyázatosságra intenek
mindenkit, és ismételten kérik, ne gyújtsanak szabadtéren
tüzet, és a rendkívüli hőségre való tekintettel kerüljék a tűző
napon való tartózkodást. (grl)
Nyárádszereda határában egy arató-cséplő gép gyulladt ki

Megyei hírek
Korszerűsítik a kerelőszentpáli
orvosi rendelőt
Közel 7 millió lejes finanszírozást biztost a fejlesztési minisztérium a Maros megyei Kerelőszentpál orvosi rendelőjének kibővítésére és korszerűsítésére – jelentette be
Cseke Attila fejlesztési miniszter. A munkálatok során a jelenlegi, több mint egy évszázada épült orvosi rendelő épületét kibővítik, a tetőteret felújítják és berendezik. A
beruházásnak köszönhetően új belgyógyászati részleggel
bővül a rendelő, illetve röntgenfelvételeket is készíthetnek
benne. Az új orvosi központban fogászat és gyógyszertár
is lesz. Az épületben továbbá két szolgálati lakást hoznak
létre, ezáltal bátorítva a helyi közösséget ellátó orvosok vidéki munkavállalását.

Iratkozás a pótérettségire
A sikertelenül érettségizett vagy a megmérettetésből kimaradt diákok július 25-ig iratkozhatnak fel 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 vizsgáznak. A szóbeli kompetenciavizsgák
augusztus 22–29. között lesznek. Az óvások előtti, ideiglenes vizsgajegyeket augusztus 31-én, a végső eredményeket szeptember 3-án teszik közzé.

Terápiás program
szenvedélybetegeknek
A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 29. és szeptember
9. között 12 napos terápiás programot szervez férfi és női
szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak a magyarózdi
terápiás otthonban. A program célja az absztinencia elérése, információszerzés a függőséggről, terápiás terv készítése, önismeret. A felvétel előzetes interjú alapján
történik. Marosvásárhelyen augusztus 23-ig McAlister Magdolnát
lehet hívni a 0742-653-331-es telefonszámon. A rendezvényhez
kapcsolódó fontos információk megtalálhatók a Facebookon is:
https://www.facebook.com/events/318300463741565/?ref=news
feed.

Hosszított program
az útlevélosztályon
Augusztus 19-ig hosszított programmal fogadja ügyfeleit a
Maros megyei útlevélosztály a marosvásárhelyi Călăraşilor
utca 26-28. szám alatt. Az ügyfélfogadás két órával hoszszabb, 8.30-tól 18.30-ig tart az eredeti 16.30 óra helyett.

Tábor kerékpározóknak
A Forcamp egyesület július 24–29. között biciklitábort szervez
12–17 év közötti gyakorlott kerékpározó gyermekeknek és fiataloknak. A tábor idején a Maros mente kastélyait, látványosságait látogatják meg. A biciklizés mellett a szervezők különböző
játékprogramokkal készülnek. Jelentkezni a következő honlapon lehet: https://nyaritaborok.ro/bicikli_tabor_maros.php.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Csittszentivánon egyhektárnyi búzatábla égett le

Adrenalinpumpa
kánikulában

(Folytatás az 1. oldalról)
Közben egy „Ceva este etern: Transilvania, pământ românesc! (Ami örök: Erdély román föld!)” – feliratú molinót emeltek a magasba. A rendbontókat azonban gyorsan
kivezették a helyszínről.
Ezektől az eseményektől hatalmas izgalom vett erőt a
kereskedelmi tévéken is, és volt „témájuk” a hét végére
mind az események előtt, mind pedig utánuk. Az írott sajtó

RENDEZVÉNYEK
IV. Nyárádmente Fesztivál
Július 27–31. között tartják Nyárádszeredában a IV.
Nyárádmente Fesztivált. A rendezvény előzményeként
idén is sor kerül a nagy népszerűségnek örvendő lovastáborra, amely Pászka Lehel vezetésével zajlik két felvonásban, 25-25 gyerekkel. Az első tábor július 18–22.
között, a második július 25–29. között lesz, a lovastáborokat július 30-án lovasbemutató zárja. A Nyárádmente Fesztivál tartalmas programmal jelentkezik
minden korosztály számára. Író-olvasó találkozó, könyvbemutató, fotó- és képzőművészeti kiállítás, sportrendezvények, folknap, gyerekfoglalkozások és az

Fotó: Katasztrófavédelmi főfelügyelőség

sem akart alább maradni. Orbán Viktor megpróbálja „átfesteni” a valóságot – írta valaki. „Nem veszi észre, hogy
a fontos politikusok nem figyelnek rá. Románia is pontosan ezt tette, és ezt kell tennie továbbra is” – dicsérte meg
a hatóságokat ugyanazért, ami miatt az AUR és barátai
elmarasztalják őket. Nem kell a magyar kormányfőre figyelni – jelentette ki egy elemző. „Egy kis gazdaságú és
ugyanilyen kis hadsereggel rendelkező államfő. Az, hogy
Putyin felé kinyújtott kézzel áll, az ő és a választói problémája. A racionális emberek, politikusok nem figyelnek
Orbán »logikájára«, ami rendkívül sekélyes, és amit csak
azért használt, mert Magyarország az orosz gáztól függ.”
Ízelítőül, gondolom, ennyi elég.
Nagy léptekkel közelednek a választások, lesz még idejük „kibontakozni” és „szinten tartani” az emberek „készenléti reakcióját”, adrenalinszintjét.
elmaradhatatlan koncertek és bulik teszik színessé a kínálatot. A rendezvényekre mindenkit várnak.

8. Kastélypark Művésztelep
Július 25-én újra megnyílik a gernyeszegi Kastélypark
Művésztelep. Két héten át a Teleki-kastély termeiben,
parkjában újra a vizuális művészeteké lesz a főszerep.
Kilenc honi és határon túli alkotó – Daniela Zaregui (Mexikó), Harmath István, Harmath Ica (Magyarország),
Knyihár Amarilla (Magyarország), Makkai István (Románia), Őry Annamária (Magyarország), Pokorny Attila
(RO-Hu), Stano Cerny (Szlovákia) és Tien Le (Vietnám)
– dolgozik a művésztelepen. A meghívott művészettörténész, Nagy T. Katalin szintén anyaországi. A táborozáson készült munkákat bemutató zárókiállítás
augusztus 6-án 18 órakor nyílik meg a kastélyban.
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„Komló, árpa, Ég áldása!”
(Folytatás az 1. oldalról)
– Megkezdődött a nyári szezon,
itt van az újabb hőhullám, tanácsos
tehát sok folyadékot fogyasztani!
Mégsem azért özönlenek tömegek a
teraszokra, hogy forró kamillateát
igyanak. Mindannyian tudjuk, hogy
nyáron a csapból is a hideg sör folyik – mi lenne hát, ha lehetőségünk
lenne a múzeumban is sörözni? –
tette fel a költői kérdést az intézményvezető, majd a budapesti múzeummal több mint egy évtizede
gyümölcsöző együttműködésről

szólt, amelynek köszönhetően
2011-ben a Kávé, 2018-ban a Szerzetesek asztala című kiállítást láthatta vendégül a Maros Megyei
Múzeum.
Háromszor koppant a korsó
– A jelenlegi tárlat témáját képező sör kultúránk szerves része, de
része városunk történetének is, hiszen Marosvásárhelyen már a 18.
század közepén jelentős sörfőzde
működött – emelte ki Ötvös Koppány, majd a Bernády-korszak fontos szereplőjének, a két világháború
között is sikeres zsidó polgárnak és
politikusnak, Bürger Albertnek a
sörgyáráról tett említést (a gyár történetét külön pannó mutatja be a bejárat melletti teremben).
Beszéde végén az intézményvezető a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum képviselőinek – dr. Török Róbert múzeumigazgatónak, a kiállítás kurátorának
és a gyűjteményt kezelő Bodor Anikónak –, a rendezvényt támogató
Maros Megyei Tanácsnak, a szervezőmunkában részt vevő munkatársainak – Szász Andreának és a
helytörténeti rész koncepcióját felvállaló Orbán Jánosnak –, a kölcsönzött
tárgyakért
és
a
Bürger-sörgyár standjának elkészítéséért Vészi Tibornak, további kölcsönadott tárgyakért pedig W.
Szabó Péternek mondott köszönetet.

– Komló, árpa, Ég áldása!,
mondja a régi serfőző legény, és háromszor koppantja meg a korsóját:
egyet a hazáért, egyet a városért,
egyet pedig a tekintetes serfőző cégért – hívta áldomásra a régi rigmussal a jelenlevőket dr. Török
Róbert múzeumigazgató, a kiállítás
kurátora. Az intézményvezető beszéde elején szintén hangsúlyozta,
hogy az erdélyi sörfőzésnek is nagy
ipartörténeti hagyománya van a 18–
19. századtól kezdődően, mi több, a
legrégebbi, folyamatosan működő,

üzemszerű magyarországi sörgyár
Temesváron létesült 1718-ban.
– Minden bizonnyal a középkorban is volt errefelé is sernevelés és
-fogyasztás a városi egyházi, illetve
a várbirtokok vonatkozásában –
tette hozzá a kurátor.
Marosvásárhely sörkirálya
Dr. Török Róbert a kőbányai lagersör feltalálójaként ismert, sörkirálynak nevezett idősebb Dreher
Antal említése után arra hívta fel a
figyelmet, hogy Marosvásárhelynek
is megvolt a maga sörkirálya.
– Ő volt Bürger Antal sörgyáros,
iparmágnás, Erdély ipari és kereskedelmi életének legkiemelkedőbb
egyénisége. 1861-ben született, és
boroskrakkói előnévvel nemességet
nyert. A grazi kereskedelmi akadémia elvégzése után az egykori
Jenei-féle sörgyárat bérelte ki, és
üzemeltette 1886-tól. A gyárat gépesítette, és mintegy 170 munkást
foglalkoztatott. A Vidéki Sörgyárak
Országos Egyesületének elnöke
lett, később több iparvállalatban
volt részes, a helyi kereskedelmi és
iparkamara elnöki tisztét is betöltötte, kamarai kormánybiztos és
szenátor is volt – körvonalazta dr.
Török Róbert a marosvásárhelyi
sörkirály életpályáját, majd a Bürger-sörgyár – nemcsak Erdélyben,
hanem a Királyhágón túl is fogyasztott – termékei közül a híres Dupla
Malátát említette, amely joggal ér-

demelte ki a korabeli szakértők dicséretét.
– Bürger Antal halála után a gyárat a Dreher Haggenmacher konszern vásárolta meg, ezzel a
kiállítás két története összefonódik
– összegzett a kiállítás kurátora.
Barna vagy fehér?
Azt, hogy milyen is lehetett a 19.
századi sör, dr. Török Róbert egy
korabeli leírással, Möller János
1818-as módszertani könyvének ide
vonatkozó részletével érzékeltette:
„Azt az ital nevét, amelyet mi sernek nevezünk, megpergelt
árpából,
búzából vagy szaladból, azaz malátából
szokták főzni. Az árpaszaladból barna, a
búza- és zabszaladból
pedig fehér ser készül.
A serfőzés nem minden serfőző házban
egyformán esik meg, a
különféle serek is hasonlóképpen különböző módon készíttetnek. Sok országban
majdcsaknem minden
parasztházban készíttetnek sert, mindazonáltal a nagy városokban ezt az egészséges italt minden nagyobb
serházban
szokták készíteni.”
– A kiállítás a történelmi Magyarország sörfogyasztásáról, gasztrokultúrájáról,
évszázados
és
évezredes hagyományairól ad átfogó képet, amelynek része az erdélyi sörfőzés is. A hagyományosan
hazánkban tevékenykedő serfőző
mesterek, a céhek vezetői jellemzően német nemzetiségűek, osztrák,
német és cseh tartományból érkezők vagy zsidók voltak. A tárlat ku-

Fotó: Nagy Tibor

rátorai arra próbáltak meg választ
adni, hogy kik és hogyan főztek sört
Magyarországon, miért Kőbánya,
azaz Budapest vált a magyar
sörgyártás fellegvárává, bor- vagy
sörivó nemzet a magyar, polgári
vagy munkásital a sör? A látogatók
megismerhetik honfoglaló őseink
italkultúráját, a középkori sernevelőket, majd az ipari sörgyártás megindulását, a legnagyobb üzemeink
történetét, az állami sörfőzést és a
napjainkban is működő kisüzemi
főzdéket, emellett kiderül az is, hogyan és miből készül a sör, hogyan
lesz az árpából maláta, mi a különbség az alsó- és felsőerjesztésű sörök
között – vázolta fel a kiállítás kínálatát a budapesti múzeum igazgatója, majd Jäger Sebestyén 18.
századi német sörfőző mesterre
hívta fel a jelenlevők figyelmét, aki
egykor az Alföldön, Kunszentmárton városában készítette a folyékony kenyeret, és akinek alakja a
kisüzemi sörfőzést bemutató esettanulmányban kerül előtérbe.
A gazdag ismertetőanyag mellett
a négy terem látványvilága is igen
figyelemre méltó. Az említett esettanulmányhoz például egy 19. szá-

zadi sörházat bemutató makett is
tartozik, a kiállítótérben bennebb
haladva pedig a sörgyártástól elválaszthatatlan kádárműhely 20. század eleji eszközei vonzzák a
tekintetet, de itt látható Ferenc József császár söröspohara is, amelyből
1895.
február
19-én
Salzburgban ivott, illetve egy, Baross Gábor ipar- és közlekedésügyi
miniszter portréjával ellátott, 1890es fedeles söröskorsóra is rácsodálkozhatunk.
A következő terem a különböző
korok sörfogyasztást népszerűsítő
reklámjait vonultatja fel – a plakátok mellett sok más tárgyat, közöttük egy reklámlegyezőt is találunk
–, ugyanakkor külön stand mutatja
be a kisüzemi sörfőzdék 2000-es
évekbeli termékeit és természetesen
a Dreher, valamint a Soproni Sörgyárak kínálatából is ízelítőt kapunk. Az időutazást megörökíteni
kívánó látogatókra fotósarok is vár.
A vándorkiállítás október végéig
tekinthető meg a várban keddtől
péntekig 9–16, szombaton 9–14,
vasárnap 9–13 óra között.

Víz öntötte el a parajdi sóbányát
Szombaton délután váratlan
incidens zavarta meg a parajdi sóbányában tartózkodó
vendégek pihenését: egy természetes forrás vize öntötte
el a lejárati aknát, aminek
folytán az autóbuszok közlekedését felfüggesztették a
víz eltávolítása érdekében. A
bányában mintegy ezren tartózkodtak.

A belügyminisztérium tájékoztatása szerint négy csendőr lépett
közbe, akiktől a bánya egyik alkalmazottja kért segítséget telefonon.
A csendőrök nyugalomra intették a
megijedt embereket, hogy elejét
vegyék a szerencsétlenségnek, mi-

után néhány személy már betört
egy faajtót a gyorsabb kijutás reményében. A csendőrök hevenyészett hordágyon szállítottak a
mentőautóig egy nőt, aki elájult,
valószínűleg pánikroham miatt. A
rendfenntartók hatékony munkája
nyomán fél óra alatt minden látogatót különösebb gond nélkül a felszínre szállítottak az autóbuszok,
de 14 órától újabb látogatókat már
nem engedtek le a mélybe. A bányában lezárták a vízellátást és az
internetszolgáltatást. A belügyminisztérium elismerő szavakkal illette
a
négy
csendőrt
lélekjelenlétéért és beavatkozásáért, akik megelőzték, hogy pánik

törjön ki a mélyben tartózkodók
körében. Közülük ketten a sóbányánál teljesítettek szolgálatot, ketten pedig a fălticeni-i csendőrkatonai tisztiiskola tanulói, akik
gyakorlaton voltak a parajdi őrsön.
A parajdi sóbánya igazgatója,
Seprődi Zoltán az Agerpres hírügynökségnek megerősítette, hogy
iszapbeszakadás volt a lejárati aknában, ezért az autóbuszjáratokat
felfüggesztették. A helyzetet kézben tartják, és remélhetőleg másnap már nyithatnak – nyilatkozta az
igazgató, ám később a bánya értesítette a látogatókat, hogy vasárnap
„a kezelőbázis látogatása technikai
okok miatt szünetel”. (grl)

A négy csendőr közbelépése nyomán fél óra alatt mindenki elhagyta a bányát
Fotó: belügyminisztérium
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Ismét hátrányból fordítva nyert a Sepsi OSK

Mestermérleg
* Cristiano Bergodi (Sepsi OSK): „Jól passzolt az ellenfél, és mi
nem voltunk túl agresszívak a meccs első részében. Mintegy 25 perc
után kezdtünk nagyon jól játszani, gólszerzési lehetőségeket is kialakítottunk. Aztán nagyon belejöttünk a labdajáratásba, a második félidő
rendkívülire sikeredett. Ez egy fontos eredmény, megérdemeltük a
győzelmet. Jó kis előnyt alakítottunk ki, de nagyon jól kell játszanunk
a visszavágón is.”

Az elmaradt román tévéközvetítésről –
utóhangok

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

A Sepsi OSK 3-1-re legyőzte a
szlovén Olimpija Ljubljanát a
labdarúgó-Európa-konferencialiga 2. selejtezőkörének
első mérkőzésén.

A háromszékiek első sikerüket
jegyezték nemzetközi kupameccsen
csütörtökön, és a forgatókönyv kísértetiesen hasonlított a Szuperkupa-döntőéhez. A székelyföldi
alakulat korán hátrányba került, az
első félidő hajrájában egyenlített,
majd a zárás előtt, a mérkőzés
utolsó perceiben került előnybe. A
Kolozsvári CFR 1907 elleni idénykező találkozótól eltérően azonban
ezúttal sikerült meg is duplázni a
fórt, ami – európai párharcról lévén
szó – igen-igen jól jön majd a csütörtöki visszavágón.
A találkozó tömött lelátók előtt,
ünnepi hangulatban kezdődött, miután a stadion közönsége hangos

üdvrivalgással fogadta a Tusványosra érkezett magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor Diószegi
László klubtulajdonos meghívására
érkezett, akárcsak a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco
Rossi, valamint az U21-es magyar
nemzeti csapat szövetségi edzője,
Gera Zoltán, akik ugyancsak részt
vettek a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és Diáktáborban.
Az Olimpija Ljubljana nem hatódott meg a neves vendégektől, és
már a meccs elején alaposan ráijesztett a házigazdákra: Svit Seslar
közeli fejesével már a 4. percben
vezettek a vendégek (0-1), kezdte
tudósítását a mérkőzésről az NSO.
A Sepsi OSK első valamirevaló
próbálkozását a játékrész közepén
jegyezhettük fel, a szünet előtti
hosszabbításban pedig összejött az
egyenlítés. Ekkor David Sualehe

buktatta Mihai Bălașát a tizenhatoson belül, a tizenegyest Marius
Ștefănescu a kapusba lőtte, ám a kipattanót már értékesíteni tudta (11).
A második félidő felénél újabb
tizenegyeshez jutott a hazai együttes. Az Alexandru Tudoriét buktató
Seslart ki is állította a skót játékvezető, ám az akkor épp frissen beálló
támadó lövése gyengére sikeredett
– a mérkőzésen több nagy bravúrt
bemutató Vidovsek hárítani tudott.
A hajrában azonban kétszer is fejet
hajtott az emberelőnybe került
Sepsi OSK rohamait követően.
Előbb Nicolae Păun közeli fejese
talált utat a hálóba (2-1), majd
Djordje Crnomarkovic vétett öngólt
a ráadásban (3-1), a székelyföldi
gárda így kétgólos előny birtokában
utazhat a csütörtöki visszavágóra a
szlovén fővárosba.

Pipa! A CFC Argeș is megvan

Második félidei jó játékának
és némi szerencsének is köszönhetően könnyedén megszerezte
idénybeli
első
bajnoki győzelmét a Sepsi
OSK. A háromszékiek a tegnap délben kezdődött mérkőzésen, hazai környezetben
négygólos sikert arattak a
CFC Argeș ellen.

Strandszezon – írta ki a Sepsi
OSK kemény magja a vasárnap
délre tett CFC Argeș elleni bajnoki
mérkőzés előtt, ám a második félidőben már fürödhettek a boldogságban a szentgyörgyi szurkolók,
mert kedvenceik négyet rámoltak
be az ellenfél hálójába, állapította
meg beszámolójában az NSO.
A 30 Celsius-fokos hőségben elvárható kocogós iramban zajlott az
első félidő java, a Sepsi OSK ugyan
jóval többet birtokolta a labdát, de
helyzetek helyett csak szögletekig
jutott. Az egyik sarokrúgásnál
David Meza Colli, a vendégek kapitánya lebirkózta Denis Ciobotariut, de videóbíró hiányában (pont
erre a meccsre nem jutott egy sem a
három furgonból a négy vasárnapi
Szuperliga-mérkőzés közül!) Viorel
Flueran játékvezető nem ítélt büntetőt. Tíz perccel később a kapus
mellett is elhúzó Sepsi-csatárt, Alexandru Tudoriét állították meg
lesen, ekkor sem ártott volna a
VAR.

Az első egészséges lövést Cristi
Bărbuț küldte 20 méterről a vendégek kapujára, de Alexandru Greab
szép vetődéssel védett. Amikor
pedig hasonló helyzetben Andres
Dumitrescu és Nicolae Păun is ítélet
nélkül esett el a pitești-i tizenhatoson belül, csalózni kezdett a Sepsitábor, hogy a félidő legvégén
megkönnyebbülten sóhajtson fel
egyszerre háromezer székely szurkoló, mert Dorian Bertrand öt méterről sem találta el a szentgyörgyi
kaput.
A második játékrész kezdetén viszont már senkinek sem hiányzott a
VAR, a bíró is egyből kiszúrta,
hogy Mike Cestor kézzel blokkolta
Alexandru Tudorie ollózását. A csü-

törtöki, Ljubljana elleni Európakonferencialiga-mérkőzéssel ellentétben pedig a Sepsi OSK most
gólra váltotta a büntetőt, Cosmin
Matei találata pedig egyben azt is
jelentette, hogy a szezonban először
nem került hátrányba a csapat (1-0).
A CFC Argeș addig szervezett
védelme pillanatok alatt szétesett, a
kinyíló területeket pedig kíméletlenül kihasználták a szentgyörgyi
szélsők, és Marius Ștefănescu
három perc alatt végképp eldöntötte
a mérkőzést: szabadrúgást harcolt
ki, amelyből tökéletesen ívelte Bogdan Mitrea fejére a labdát, aki magabiztosan továbbított a hosszúba
(2-0), majd Matei indításából a
védők közt kilépve maga lőtte be a

Az összecsapást rendhagyó módon egyetlen romániai televízió sem
közvetítette (nagyon ritkán fordul elő, hogy európai kupatalálkozó ne
kerüljön képernyőre, ez rendszerint olyankor történik meg, amikor valamely román csapat idegenben szerepel, és az itteni adók nem tudnak
megegyezni az adás gyártójával az egyenes adás átvételének árában –
a szerk.). Utólag azzal magyarázták a döntést, hogy a Sepsi OSK-nak
nincs jelentős rajongótábora, a mérkőzései iránt jobbára csak Kovászna, Maros és Hargita megye magyar közösségei érdeklődnek, ezért
nem lett volna kifizetődő a helyszíni élőzés. A román sportsajtóban
azonban erősebbnek bizonyult az a vélemény, miszerint a Romániakupa és a Szuperkupa győztese messze a legjobb produkcióval rukkolt
elő az Európa-konferencialiga selejtezőjében indult négy romániai csapat közül, ezért hasznosabb lett volna ezt a meccset is műsorra tűzni.
Az elmaradt román tévéközvetítés hiányában a háromszéki klub
előre jelezte, hogy YouTube-csatornáján lehet majd figyelemmel követni a mérkőzést, illetve az Erdélyi Magyar Televízió közvetítésében
is meg lehetett végül tekinteni.
Hab a tortán, hogy román körökben utólag az verte ki a biztosítékot,
hogy a közvetítést magyar kommentár kísérte, többen az országgal
szembeni tiszteletlenségnek, sőt pofátlanságnak nevezték.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-konferencialiga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Olimpija Ljubljana (szlovén) 3-1 (1-1)
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, 8200 néző. Vezette: Robertson (skót).
Gólszerzők: Ștefănescu (45+4.), Păun (84.), Crnomarkovic (90+3. – öngól), illetve
Seslar (4.).
Sárga lap: Bălaşa (80.), illetve Kvesic (40.), Sualehe (45+2.), Pilj (53.), Vidovsek
(85.).
Kiállítva: Seslar (66.).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Bălașa, Mitrea, Ispas (65. Dumitrescu) – Aganovic
(77. Dumitrescu), Nicolae Păun, Ștefănescu – Golofca (65. Damașcan), Rondón
(65. Tudorie), Gheorghe (59. Matei).
Olimpija: Vidovsek – Lasickas, Estrada (61. Crnomarkovic), Karamatic, Fernandes Sualehe – Seslar, Pils, Elsnik (46. Doffo) – Kvesic (73. Aldair), Prtajin (61.
Nukic), Robalo Pedro (61. Ziljkic).

harmadik gólt (3-0). Az utolsó fél- zalomtól duzzadó Sepsi OSK játéóra így már örömfocit hozott, kában még ekkor is benne volt az
amelybe Mihai Ișfan révén a vendé- újabb gól lehetősége.
gek részéről is befért két
veszélyes lövés, a kettő
között pedig a hazai cserék összehozták a negyedik
gólt:
Vitalie
Damașcan még a keresztlécre bikázta a labdát, ám
a kipattanót Cătălin Golofca a kapus felett a hálóba fejelte (4-0).
A végén a nyolc méterről fölé bombázó
Rondón és a mérkőzést
alig 11 másodperces ráadás után lefújó Flueran
játékvezető is megkegyelmezett a CFC
Argeșnek, mert az önbi-

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Szuperliga, 2. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Campionii FC Argeș Pitești 4-0 (0-0)
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, 3000 néző. Vezette: Flueran.
Gólszerzők: Matei (49. – 11-esből), Mitrea (60.), Ștefănescu (63.), Golofca (80.).
Sárga lap: Nicolae Păun (51.), Dumitrescu (78.), illetve Latovlevici (54.), Tofan (59.),
Sepsi OSK: Niczuly – D. Ciobotariu, Ninaj, Mitrea, Dumitrescu – Nicolae Păun, J. Rodríguez (62. Damașcan) –
Bărbuț (61. Aganovic), Matei (70. Golofca), Ștefănescu (75. Gheorghe) – Tudorie (70. Rondón).
CFC Argeș: Greab – Tofan (70. Turda), M. Constantin, Cestor, Latovlevici (70. Vianna) – Meza (70. Alcéus), Njike
– Jakolis, Calcan (61. Garita), D. Bertrand (77. Donisa) – Ișfan.

Eredményjelző
Labdarúgó Szuperliga, 1. forduló: Botosáni FC – Chindia Târgoviște 3-2, Petrolul 52 Ploiești – FC Voluntari
0-1; 2. forduló: CS Mioveni – Konstancai FCV Farul 0-2, FC Voluntari – Botosáni FC 0-1, Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK – Campionii FC Argeș Pitești 4-0.

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala
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A román csapatok helye Európában
Várakozáson aluli produkcióval rukkoltak el a labdarúgó Európa-konferencialiga selejtezjében érdekelt
romániai csapatok.
A Sepsi OSK sikere mellett, amelyrl az elz oldalon olvashatnak, a Bajnokok Ligája-kvalifikációtól idejekorán elköszönt Kolozsvári CFR 1907
jegyzett gyzelmet, de andorrai ellenfele nem nyújtott értékelhet produkciót.
A CSU Craiovának ugyanakkor nem
sikerült elégtételt vennie a tavaly
ugyancsak Albániában elszenvedett
buktáért (emlékezetes módon a nevenincs KF Laci 1-0-s összesítéssel kiejtette az ennél mindenképpen vérmesebb reményeket dédelget oltyán
alakulatot), és csak döntetlenre játszott
a Vllaznia vendégeként. Talán a visszavágó jobban sikerül… Akárcsak a
FCSB-nek egyébiránt, amely a nagyotmondásairól híres, állandó médiaszerepl tulajdonosának várakozásait
alaposan alulmúlva többgólos siker helyett vereséggel kullogott haza Grúziából!
A második selejtezforduló eredményeit tekintve még inkább nyilvánvaló,
hol a helyünk Európában. Eddig is tudtuk, most már egyértelm , értékelt rezignáltan a bukaresti sportsajtó.

Arcpirító FCSB-vereség
Grúziában
Labdarúgó Európa-konferencialiga, selejtez, 2. forduló,
1. mérkzés: FC Saburtalo
Tbilisi (grúz) – Bukaresti
FCSB 1-0 (1-0)
Gólszerz: Nonikasvili (40.).
Sárga lap: Gosteliani (89.),
illetve Olaru (22.), Octavian
Popescu (34.), Ovidiu Popescu (64.), Haru (75.).
Tbilisi, Boris Paiceadze Dinamo Aréna. Vezette: Steen
(norvég).
Saburtalo: Megrelisvili –
Gocioleisvili, Kakubava, Ceaduneli, Jinjolava – Kardava
(67. Mamagheisvili), Sota
Nonikavili (80. Mioc) – Tabatadze (67. Gosteliani),
Levan Nonikasvili (83. Mamagheisvili), Guliasvili – Siharulidze.
FCSB: Târnovanu – Haru
(86. Oaid ), Dawa, Tamm,
Ovidiu Popescu – ut, Edjouma (46. Coman) – Cordea
(86. Stoica), Olaru, Octavian
Popescu (69. Mamut) – T nase.

Nagyon gyenge ellenfelet gyzött le a Kolozsvári CFR 1907
Labdarúgó Európa-konferencialiga, selejtez, 2. forduló, 1. mérkzés: Kolozsvári CFR 1907 –
Inter Club d’Escaldes (andorrai)
3-0 (2-0)
Gólszerzk: Jefte Betancor (5 –
büntetbl), Debeljuh (38.),
Raul Feher (84 – öngól).
Kolozsvár, Dr. Constantin R dulescu stadion. Vezette: Troleis
(feröeri).
Kolozsvári CFR 1907: B lgr dean – Manea, Burc , Kolinger
(77. Yuri Matias), Camora –
Deac, Adjei-Boateng (89.
Muhar), Cvek – Jefte Betancor
(68. Hammershoej-Mistrati),
Debeljuh (89. Yeboah), Adrian
P un (46. Petrila).
Inter Club d’Escaldes: Munoz –
Arias (85. Rubio), Raul Feher,
De Nova, Gonzalez Lopez –
Cabrera, Roca, Martinez (77.
Moreno), Marce Torres – Soldevila (59. De la Torre), Andreu
(77. Betriu).
Sárga lap: Adrian P un (11.),
Boateng (50.), illetve Raul Feher
(5.), Soldevila (50.).

Spanyol amatrökkel játszott a román bajnok

Ikszelt a CSU Craiova Albániában
Labdarúgó Európa-konferencialiga, selejtez, 2. forduló, 1. mérkzés:
Vllaznia Shkoder (albán) – CSU Craiova 1-1 (0-1)
Shkodra, Loro Boriçi Stadion.
Vezette: Mclaughlin (ír).
Gólszerzk: Hoxhak (51.), Kaina (61.), illetve Andrei Ivan (45+2.),
Creu (59.)
Sárga lap: Gurishta (28.), Vulaj (53.), illetve Bancu (33.), Gustavo
(43.), Raul Silva (87.).
Vllaznia: Zagovic – Aralica (52. Kaina), Kruja (46. Haxhaj), Juric, Gurishta – Hakaj, Januzi (89. Alivoda), Bulatovic – Bashnjaku, Coba (82.
Latifi), Heric (46. Marku).
CSU Craiova: Lazar – C p în , G man, Raul Silva, Bancu – Creu
(71. Screciu), Mateiu – Gustavo (89. Roguljic), Baiaram (90+3. Cîmpanu), Ivan – Koljic (70. Markovic).

Biztatóan kezdett a három magyar csapat közül kett
Két gyzelem, egy vereség a labdarúgó Európa-konferencialiga selejtezjének második fordulójában
érdekelt magyar csapatok mérlege.
A legjobb helyzetbl a Fehérvár FC
várhatja a visszavágót, miután egygólos hátrányból fordítva hárommal
felülmúlta azeri ellenfelét. Ugyancsak gyzött a története els európai
kupaszereplését
jegyz
Kisvárda Master Good, a mind
közül a legersebb ellenféllel farkasszemet néz Puskás Akadémia
pedig nem tudta feltörni a kemény
diót Portugáliában, és döntnek
ígérkez gólhátrányba került a Vitória Guimaraes otthonában. Az
alábbiakban a három mérkzésrl
olvashatnak beszámolót.
Háromgólos elnyben
a MOL Fehérvár
A MOL Fehérvár FC házigazdaként 4-1-re legyzte az azeri Gabala
SC-t a párharc csütörtöki els mérkzésén.
A mérkzés els tíz perce hazai
meznyfölényt és egy nagy fehérvári gólhelyzetet hozott, de Heister
beadását Dárdai közelrl a kapu
Jegyzkönyv
Labdarúgó Európa-konferencialiga, selejtez, 2. forduló, 1.
mérkzés: MOL Fehérvár FC –
Gabala SC (azeri) 4-1 (1-1)
Székesfehérvár, 4750 néz, vezette: Sjöberg (svéd).
Gólszerzk: Kodro (30., 75.),
Rus (67.), Zivzivadze (90.), illetve Schorr (16.).
Sárga lap: Petrjak (60.), illetve
Iszajev (45.), Muszajev (69.,
86.), Safarov (88.).
Kiállítva: Muszajev (86.).
MOL Fehérvár FC: Kovács D.
– Rus, Serafimov, Sabanov –
Nego, Rúben Pinto (64. Lednyev), Fiola, Heister – Dárdai
(78. Bamgboye), Petrjak (64.
Zivzivadze) – Kodro (78. Makarenko).
Gabala: Agajev – Qirtimov (40.
Ahmadov), Muszajev, Ruan,
Iszajev – Abu Akal, Alimi – A.
Mammadov (72. Omar Hani) –
Muradov (80. Szafarov), Felipe
Santos (80. Iszkandarov),
Schorr.

mellé pörgette. A 16. percben egy
gyors ellentámadás végén a vendégek megszerezték a vezetést: a szélrl érkez beadást követen Rus
Adrian nem tudott menteni, a labda
a brazil-német ketts állampolgárságú Raphael Schorr Utzig elé került, aki hat méterrl higgadtan a
kapuba ltt (0-1).
A kapott gólt követen is támadásban maradt a házigazda, és a
harmincadik percben Nego Loic
passzát Kenan Kodro értékesítette
(1-1). A 33. percben egy ijeszt jelenet borzolta a kedélyeket: Heister
és Qirtimov véletlenül összeütközött, utóbbi pedig eszméletlenül terült el a füvön. Gyorsan érkezett az
orvosi segítség, majd a hátvédet hat
perc ápolás után – nagy taps közepette – hordágyon vitték le a pályáról, majd agyrázkódás gyanúja
miatt kórházba szállították.
A történtek miatt a játékvezet
nyolc percet hosszabbított, és az
els félid hajrájában majdnem
ismét betalált a Fehérvár, de Rus
Adrian fejese elbb a keresztlécen
csattant, majd Agajev védett bravúrral.
A második felvonás elején felJegyzkönyv
Labdarúgó Európa-konferencialiga, selejtez, 2. forduló, 1. mérkzés: Vitória Guimaraes
(portugál) – Puskás Akadémia
FC 3-0 (2-0)
Guimaraes, 14.863 néz. Vezette: Nalbandjan (örmény).
Gólszerzk: Lameiras (4.), T.
Silva (39.), A. Silva (65.).
Sárga lap: D. Silva (90+2.), A.
Silva (90+8.), illetve Van Nieff
(48.), Stronati (67.).
Vitória Guimaraes: Varela –
Maga, Fernandes (46. Amaro),
Mumin, Ogava – T. Silva, Semedo, Almeida (83. Janvier) –
Lameiras (83. D. Silva), J. Silva
(70. Luz), A. O. Silva (64. A.
Silva).
Puskás Akadémia FC: Markek –
Szolnoki (88. Bakti), Spandler,
Stronati – Mezghrani, Van Nieff,
Baluta (79. Urblík), Nagy Zs. –
Slagveer (43. Skribek), Colley
(46. Zahedi), Kiss T.

váltva forogtak veszélyben a kapuk,
majd a 67. percben újra betalált a
magyar együttes: Dárdai Pál szögletét követen Rus Adrian fejelt a
hálóba (2-1). Dárdai csakhamar
ismét gólpasszt adott, az ívelése ezúttal Kodrót találta meg a tizenhatoson belül, a spanyol csatár végül
az öt és feles sarkáról ltt a kapuba
(3-1).
A végjátékban az azeri Murad
Muszajev megkapta második sárga
lapját, ezért kiállítása miatt a visszavágón nem játszhat. A magyar csapat egyre nagyobb fölényben
futballozott, ez a szögletek és a lehetségek számában is megmutatkozott. Az újabb találat sem maradt
el, a kilencvenedik percben Budu
Zivzivadze állította be a 4-1-es végeredményt.
A visszavágót csütörtökön rendezik Gabalában, a továbbjutó csapatra a moldovai Petrocub Hinceti
vagy az albán KF Laci vár a következ körben.
Nagyon kikapott
a Puskás Akadémia Portugáliában
A Puskás Akadémia 3-0-ra alulmaradt a portugál Vitória Guimaraes otthonában a párharc csütörtöki
els mérkzésén.
Az els félidben nem tudott
egyenrangú ellenfele lenni a hazaiaknak a magyar együttes, amely
már a negyedik percben hátrányba
került (1-0), és a szünetig nem is tudott megújulni. A félid hajrájában
ráadásul a második gólját is megszerezte a Guimaraes (2-0), amely
tökéletesen uralta a meccset a szünetig, és megérdemelten vonulhatott az öltözbe kétgólos elnnyel.
Fordulás után sokat javult a Puskás Akadémia játéka, és a portugálok is bele-bele hibáztak saját
passzaikba, így az els húsz percben csak a felcsúti csapatnak voltak
helyzetei, amelyek azonban kimaradtak. Percekkel késbb a Guimaraes csereként beállt játékosa egy
perccel a pályára lépése után betalált (3-0), ezzel pedig eldlt a mérkzés. A magyar együttes a
háromgólos hátrány ellenére a lefújásig próbálkozott a szépítéssel, de
ez nem sikerült, így a csütörtöki
visszavágón, a felcsúti Pancho Aré-

Fotó: a Kolozsvári CFR 1907 közösségi oldala

nában nagy bravúrra lenne szüksége a továbbjutás kiharcolásához.
A továbbjutó csapatra a horvát
Hajduk Split vár a következ körben.
Egygólos idegenbeli sikerével
jó helyzetben a Kisvárda
A Kisvárda 1-0-ra nyert a kazah
Kairat Almati vendégeként csütörtökön, így kedvez helyzetbl várja
a visszavágót.
Nem túl magas színvonalú, de
helyzetekkel tarkított els félidt
láthatott az Ortalik Stadion közönsége. A kiegyenlített labdabirtoklási
mutató mellett valójában csak a
Kisvárda jelentett igazi veszélyt a
hazaiak kapujára, a Kairatnak nem
sikerült komoly lehetséget kidolgoznia. A hat várdai próbálkozásból
három el is találta a kaput, gól azonban egyikbl sem született, így 0-0s állás mellett vonultak szünetre a
csapatok.
A fordulás után nem változott jelentsen a játék képe és a színvonal
sem, de a Kisvárda lendületben maradt, s miközben rendre hatástalanította a hazaiak nem túl veszélyes
próbálkozásait, továbbra is igyekezett gólt szerezni. A jég végül a hajrában tört meg, akkor Asani csapott
le egy kipattanóra, és remekül ltt a
kapu jobb alsó sarkába (0-1).

Jegyzkönyv
Labdarúgó Európa-konferencialiga, selejtez, 2. forduló, 1. mérkzés: Kairat Almati (kazah) –
Kisvárda Master Good 0-1 (0-0)
Almati, vezette: Peter Kjaesgaard (dán).
Gólszerz: Asani (82.).
Sárga lap: Asztanov (53.), illetve Leoni (39.), Ötvös (74.),
Asani (82.).
Almati: Usztyimenko – Asztanov, Vaszin, Bagnack, Kurgin
(63. Kasszabulat) – Ulsin (74.
Adakhadzsiev), Szadibekov (74.
Usszenov), Krahovszkij (84.
Svirev) – Kanté, Joao Paulo, Aljkulov (63. Susenacsev).
Kisvárda: Odincov – Hej, Kravcsenko, Kovacic, Peteleu (16.
Leoni) – Ötvös (86. Czérna), Karabeljov – Navrátil (71. Melnyik), Makowski, Camaj (71.
Asani) – Mesanovic (86. Ilievszki).
A Kairat az utolsó percekben is
hajtott az egyenlítésért, egyszer
Odincovnak kellett nagyot védenie,
és a nemzetközi porondon újonc
magyar együttesnek végül sikerült
megriznie minimális elnyét.
A párharc gyztese a norvég
Molde FK és a svéd Elfsborg öszszecsapásainak továbbjutójával találkozik majd a harmadik
kvalifikációs körben.

A fehérvári Bohdan Liedniev (j) és az azeri csapatban játszó Murad Musayev (b) a labdarúgó
UEFA-konferencialiga selejtezjének második fordulójában játszott MOL Fehérvár FC – Gabala
SC labdarúgó-mérkzésen. A Fehérvár házigazdaként 4-1-re legyzte az azeri csapatot
Fotó: MTI/Vasvári Tamás
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Parádés gól Szalai Ádámtól, de a DAC-os Krstovićtól is
Eredményjelző

Fotó: Szalai Ádám közösségi oldala

Tartja ugyanakkor nagyszerű formáját a dunaszerSzenzációs gólt sarkazott az FC Basel magyar
válogatott csatára, Szalai Ádám az északír dahelyi DAC, az idényben eddig mind a négy mérkőmegnyerő
felvidéki
csapat
az
Crusaders csapata ellen a labdarúgó Európa- zését
Európa-konferencialiga második selejtezőkörében Fekonferencialiga selejtezőjében.
A svájci együttes magyar válogatott támadója a 48.
percben kiválóan érkezett egy szögletre a rövid oldalon, és briliáns mozdulattal, sarokkal lőtte a kapuba a
labdát, kétgólosra növelve csapata előnyét, olvasható
az Origo beszámolójában. A kapusnak esélye sem volt
a védésre, Szalai kiváló megoldása után a labda a jobb
alsó sarokban kötött ki. A Basel ennek a gólnak is köszönhetően 2-0-ra nyert hazai pályán, így megnyugtató
előnyből várhatja a visszavágót.

röeren győzni tudott a Vikingur vendégeként. A csallóköziek egy egészen káprázatos, ollózós góllal
szerezték meg a vezetést Krstović révén, az előnyt a
hajrában Ciganiks duplázta meg.
A DAC kényelmes helyzetből várja a visszavágót,
amennyiben kiharcolja a továbbjutást, a román FCSB
és a Szaburtalo Tbiliszi párharcának győztesével találkozik a harmadik fordulóban. A csallóközieknek négy
kört kell menniük a főtábláért.

Kiesett a címvédő a női foci Eb-n

Anglia, Németország, Svédország és
Franciaország jutott az Angliában
zajló női labdarúgó Európa-bajnokság elődöntőjébe.

Elsőként a házigazda angol válogatott
kvalifikált a négy közé, de erősen megszenvedett érte, a hajrában mentve győzelemre
a Spanyolország elleni összecsapást, hogy
aztán a ráadásban egy bombagóllal kiharcolja a továbbjutást.
A németek ennél könnyebben mentek tovább az osztrákok elleni negyeddöntőből.
A nyolcszoros kontinensbajnok németek
Lina Magull 25. percben szerzett góljával
szereztek vezetést, a végeredményt Alexandra Popp állította be a 90. percben.
A svéd válogatott a rendes játékidő hoszszabbításában szerzett góllal 1-0-ra múlta
felül a belga csapatot a női labdarúgó Európa-bajnokság pénteki negyeddöntőjében.
A skandináv együttes három védőjét is nélkülözte, mivel Hanna Glas és Emma Kullberg után közvetlenül a mérkőzés előtt
Jonna Anderssonról is kiderült, hogy koro-

navírussal fertőződött. Ennek ellenére az
északiak védekezése stabilnak bizonyult,
ugyanis a riválisnak még kaput eltaláló próbálkozása sem volt az összecsapáson. A
végig veszélyesebb svéd csapat végül a második hosszabbításpercben, Linda Sembrant góljával harcolta ki a továbbjutást.
Az utolsó negyeddöntő hosszabbításban
dőlt el: Franciaország Eve Perisset 102.
percben értékesített büntetőjével 1-0-ra felülmúlta a címvédő Hollandiát, és továbbjutásával teljessé tette a torna elődöntőjének
mezőnyét. A franciák nyomasztó fölényben
játszottak a teljes mérkőzésen, a hollandok
hősies védekezésüknek és némi szerencsének köszönhették, hogy gól nélkül ért véget
a rendes játékidő: Franciaország 31 lövési
kísérlettel próbálkozott, a hollandok kapusa, Daphne Van Domselaar 11 alkalommal védett, de a hátvédek is több
alkalommal mentettek a gólvonalról.
A négy között kedden Anglia – Svédország és Németország – Franciaország mérkőzést rendeznek. A finálét július 31-én,
vasárnap játsszák.

Hollandia a hosszabbításban kapott gólt Franciaországtól, amely nyomasztó fölényben játszott. A hollandok kapusa, Daphne Van Domselaar 11 alkalommal védett, egyszer azonban ő is tehetetlennek bizonyult. Fotó: a női labdarúgó Európa-bajnokság (UEFA Women’s EURO) közösségi oldala

Eredményjelző
Női labdarúgó Európa-bajnokság,
* csoportkör, 3. forduló:
C csoport: Svájc – Hollandia 1-4, Svédország – Portugália 5-0. A csoport végeredménye: 1. (továbbjutott) Svédország 7 pont (8-2), 2. (továbbjutott) Hollandia 7 (8-4), 3. Svájc 1 (4-8), 4. Portugália
1 (4-10).
D csoport: Izland – Franciaország 1-1, Olaszország – Belgium 0-1. A csoport végeredménye: 1.
(továbbjutott) Franciaország 7 pont, 2. Belgium 4, 3. Izland 3, 4. Olaszország 1.
* negyeddöntő: Svédország – Belgium 1-0, Németország – Ausztria 2-0, Anglia – Spanyolország
2-1 – hosszabbítás után, Franciaország – Hollandia 1-0 – hosszabbítás után.

Labdarúgó Európa-konferencialiga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés:
* nem bajnoki ág: MOL Fehérvár FC – Qabala (azeri) 4-1, Kajrat Almati (kazah) –
Kisvárda FC 0-1, Vitória Guimaraes (portugál) – Puskás Akadémia FC 3-0, Sepsi
OSK – Olimpija Ljubljana (szlovén) 3-1, Vllaznia (albán) – CSU Craiova 1-1, Saburtalo Tbilisi (grúz) – Bukaresti FCSB 1-0, Gzira United (máltai) – Radnicski Nis
(szerb) 2-2, Arisz Limassol (ciprusi) – Neftci (azeri) 2-0, Zira FK (azeri) – Maccabi
Tel-Aviv (izraeli) 0-3, Breidablik (izlandi) – Buducnost Podgorica (montenegrói)
2-0, Víkingur (feröeri) – DAC (szlovákiai) 0-2, Koper (szlovén) – FC Vaduz (liechtensteini) 0-1, Petrocub Hincești (moldovai) – KF Laci (albán) 0-0, Vorszkla Poltava (ukrán) – AIK (svéd) 3-2, Arisz (görög) – Gomel (fehérorosz) 5-1, Velez Mostar
(bosnyák) – Hamrun Spartans (máltai) 0-1, Kizilzsar (kazah) – NK Eszék (horvát)
1-2, St. Patrick’s Athletic (ír) – Mura (szlovén) 1-1, Pogon Szczecin (lengyel) –
Bröndby (dán) 1-1, B36 Tórshavn (feröeri) – Tre Fiori (San Marinó-i) 1-0, Racing
Union (luxemburgi) – Csukaricski (szerb) 1-4, Valmiera (lett) – FK Skëndija (északmacedón) 1-2, Botev Plovdiv (bolgár) – APOEL Nicosia (ciprusi) 0-0, Ararat (örmény) – Paide Linnameeskond (észt) 0-0, FK Liepaja (lett) – Young Boys (svájci)
0-1, St Joseph’s FC (gibraltári) – Slavia Prága (cseh) 0-4, AZ Alkmaar (holland) –
Tuzla City (bosnyák) 1-0, MFK Rózsahegy (szlovákiai) – Riga FC (lett) 0-3, Levszki
Szófia (bolgár) – PAOK (görög) 2-0, Raków Czestochowa (lengyel) – FK Asztana
(kazah) 5-0, CSZKA Szófia (bolgár) – Makedonija GP Szkopje (északmacedón) 00, Rapid Bécs (osztrák) – Lechia Gdansk (lengyel) 0-0, Spartak Trnava (szlovákiai)
– Newtown (walesi) 4-1, Motherwell (skót) – Sligo Rovers (ír) 0-1, FC Basel (svájci)
– Crusaders Belfast (északír) 2-0, KuPS (finn) – Milsami Orhei (moldovai) 2-2, Istanbul Basaksehir (török) – Maccabi Netanya (izraeli) 1-1, Hapoel Beer Seva (izraeli) – Dinamo Minszk (fehérorosz) 2-1, BATE Boriszov (fehérorosz) – Konyaspor
(török) 0-3, SJK (finn) – Lilleström (norvég) 0-1, FK Suduva (litván) – Viborg (dán)
0-1, Molde FK (norvég) – Elfsborg (svéd) 4-1, Royal Antwerp (belga) – KF Drita
(koszovói) 0-0, NK Rijeka (horvát) – Djurgardens IF (svéd) 1-2, Sparta Prága
(cseh) – Viking Stavanger (norvég) 0-0
* bajnoki ág: Kolozsvári CFR 1907 – Inder Club d’Escaldes (andorrai) 3-0, La Fiorita (San Marinó-i) – KF Ballkani (koszovói) 0-4, Víkingur Reykjavík (izlandi) –
The New Saints (walesi) 2-0, Szutjeszka Niksics (montenegrói) – KÍ (feröeri) 0-0,
Hibernians FC (máltai) – Levadia Tallinn (észt) 3-2, KF Tirana (albán) – Zrinjski
Mostar (bosnyák) 0-1, Lech Poznan (lengyel) – Dinamo Batumi (grúz) 5-0, Tobol
(kazah) – Lincoln Red Imps (gibraltári) 2-0. A Sahtyor Szoligorszk (fehérorosz)
és az RFS (lett) a sorsolás eredményeként erőnyerő, így játék nélkül továbbjutott
a harmadik fordulóba.

Világbajnok a magyar női kardcsapat,
ezüstérmesek a férfiak

Aranyérmet nyert a magyar női
kardcsapat a kairói vívó-világbajnokságon, míg a férfiak együttese
második lett.

A Battai Sugár, Katona Renáta, Pusztai
Liza, Szűcs Luca alkotta négyes pénteken
legyőzte az üzbégeket, majd a bolgárokat,
és ezzel biztosította helyét a legjobb nyolc
között. A negyeddöntőtől a mérkőzéseket
már szombaton, a vb utolsó napján rendezték. A magyarok előbb két tus különbséggel megverték az olaszokat, akiktől a
júniusi Európa-bajnokságon kikaptak,
majd fölényesen nyertek a spanyolok
ellen. A döntőben a franciákkal mérkőztek
meg, és 45-40-re bizonyultak jobbnak
úgy, hogy Pusztainak kétszer kellett beadnia a győzelmet érő tust.
A nyitóasszóban éppen ő 5-2-re verte
Caroline Querolit, majd Battai 5-3-ra Sara Balzert, az első kör lezárásaként pedig Szűcs 5-2re Sarah Noutchát. A lendület ezután sem tört
meg, Battai 5-3-ra bizonyult jobbnak Querolinál, az ötödik asszóban viszont jött az első magyar vereség: Pusztai 7-5-re maradt alul
Noutchával szemben. Következett Szűcs Balzer ellen, aki sima 5-1-gyel növelte az előnyt.
A harmadik kör 30-18-ról indult, és nem tört
meg a lendület, Battai 5-1-re lépte le Noutchát.
A nyolcadik asszó viszont egyáltalán nem sikerült, Szűcs 12-5-re kikapott Querolitól, de
így is maradt kilenc tus az előnyből. Pusztai
40-31-nél ment fel a pástra Balzerrel szemben.
A francia faragott valamit a hátrányából, de
44-38-nál a magyar kardozó akcióját látta érvényesnek az asszóvezető, és már el is kezdődött az ünneplés, csakhogy a franciák
videózást kértek. Ez pedig nekik kedvezett,
így 45-39 helyett 44-40-re módosult az állás.
A következő akció viszont már egyértelmű
volt, és következhetett az önfeledt magyar ünneplés. Pusztai az utolsó párharcot 9-5-re elvesztette, de a döntő pillanatokban határozott
volt. A magyar csapat a nap folyamán egyre
jobban vívott, és győzelmével még talán saját
magát is meglepte.
Ebben a szakágban először 1999-ben rendeztek vb-t, a magyarok most aratták az első
diadalukat.
A férfiaknál a Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású, idén Európa-bajnok együttes a döntőben
45-37-re kapott ki az előző három vb-n is
győztes és Tokióban olimpiai bajnok dél-koreaiaktól. A magyar válogatott a legutóbbi,

Fotó: a Magyar Vívó Szövetség közösségi oldala

2019-es budapesti vb-n ugyancsak ezüstérmes
volt, akkor szintén a dél-koreaiaktól szenvedett vereséget – egyetlen tussal.
Az aranyéremért rendezett kairói ütközetben a háromszoros olimpiai bajnok, az első
egyéni vb-címét itt megszerző Szilágyi a nyitóasszóban 5-4-re verte Kim Jun Hót, majd
Gémesi 6-4-re kikapott Oh Szang Uktól, az
első kör lezárásaként pedig Szatmári 5-4-es
vereséget szenvedett Gu Bon Giltől. A második szakasz 15-13-as dél-koreai vezetésről indult, de csakhamar jelentősen nőtt a
különbség, mert a nagyon dinamikus akciókat
indító Kim 5-1-re lelépte Gémesit. Szilágyi
négy szép találattal kezdett Guval szemben,
majd egy ütközés után a jobb lábfeje, nagy lábujja kezelésre szorult. Végül 6-5 lett ez az
asszó, így csak eggyel kerültek közelebb a magyarok. A második kör végén Szatmári 5-3-ra
kikapott Ohtól, így a dél-koreaiak 30-23-ra vezettek. Decsi lépett pástra Gémesi helyén, de
nem tudott változtatni a tendencián, 5-1-re maradt alul Guval szemben, majd Szatmári faragott valamit a hátrányon Kim elleni 6-5-ös
győzelmével. Az utolsó pár előtt 40-30-ra vezetett az ellenfél, végül Szilágyi 7-5-re verte
Ohot, de a fordításra nem volt esély.
A magyarok a versenyük első napján, szerdán 45-30-ra győzték le a vietnámiakat, majd
45-33-ra a spanyolokat, ezzel negyeddöntőbe
jutottak. A csütörtöki folytatásban 45-30-ra
nyertek a törökök, az elődöntőben pedig – a
hajrában fordítva – 45-42-re az olaszok ellen.
A magyar küldöttség három érmet szerzett
Egyiptomban, múlt hétfőn ugyanis Szilágyi
Áron kard egyéniben lett aranyérmes.
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Kábítószert találtak
a rendőrök
Öt személynél találtak kábítószert a Tusnádfürdőn
zajló Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) tartott ellenőrzések során.

A Hargita megyei rendőrség tájékoztatása szerint július 19e és 23-a között a Hargita és Maros megyei rendőrség szervezett bűnözés elleni szolgálatának alakulatai „léptek fel a
törvénytelen drogkereskedelem és drogfogyasztás ellen egy tusnádfürdői nyilvános eseményen”.
A rendőrök öt személynél találtak kannabiszt, illetve ecstasyt. Hatósági besorolás szerint a kannabisz kockázatos, az
ecstasy magas kockázatú drog. A rendőrség tájékoztatása szerint a kábítószereket saját használatra, illetve értékesítés céljából vitték be az illetők a fesztiválra.
A hatóságok büntetőjogi kivizsgálást indítottak kockázatos
és magas kockázatú drogok birtoklása miatt.
Az ügyben a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) is vizsgálódik. (Agerpres)
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Több mint négyezer új koronavírusos megbetegedés

780-an újrafertőződtek
Az elmúlt 24 órában 4094 új koronavírusos
megbetegedést
igazoltak Romániában, 2390nel kevesebbet, mint egy nappal
korábban
–
közölte
vasárnap az egészségügyi minisztérium. Az új megbetegedések
közül
780
esetben
újrafertőződést mutattak ki, az
érintettek az első megfertőződéstől számított több mint 90
nap elteltével kapták el ismét a
vírust.

A legtöbb új esetet Bukarestből
(1365) jelentették, de magas az esetszám a következő megyékben is: Ilfov
– 264, Konstanca – 229, Prahova –
156. A 14 nap alatt regisztrált új fer-

tőzöttek száma ezer lakosra vetítve
Bukarestben a legnagyobb, 6,46 ezrelék. A fővárost a következő megyék
követik fertőzöttségi ráta szempontjából: Ilfov – 4,58, Kolozs – 4,41,
Konstanca – 4,01, Brassó – 3,79, Szeben – 3,7. Szombaton 3047 RT-PCR
tesztet végeztek el (1384-et az esetmeghatározás és az orvosi protokoll
alapján, 1663-at kérésre), és 10.264
antigéngyorsteszt eredményét dolgozták fel. Az új esetekkel 3.006.756-ra
nőtt a járvány kezdete óta diagnosztizált fertőzöttek száma Romániában.
Az igazolt új megbetegedések mellett
137 fertőzött személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.
A jelentések szerint vasárnap 2975

Adásszerkesztőt keres az Erdély TV

személyt kezeltek kórházban Covid–
19-cel, 230-cal többet, mint előző nap
– jelentette az egészségügyi minisztérium. Intenzív terápiás ellátásra 186
beteg szorul, közülük 156-an oltatlanok. A kórházban kezelt koronavírusos páciensek között 483 kiskorú van,
közülük hármat intenzív terápián
ápolnak. Az elmúlt 24 órában négy
koronavírussal diagnosztizált személy
(három férfi és egy nő) haláláról érkezett jelentés. Egy közülük a negyvenes, egy az ötvenes éveiben járt,
kettőnek az életkora pedig meghaladta
a 80 évet. Hárman közülük más betegségekben is szenvedtek, és egyikük
sem volt beoltva Covid–19 ellen.
(Agerpres)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244200. (sz.-I)
A TIMKO alkalmaz üzleteibe MUNKATÁRSAT két váltásba. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon. (sz-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

LAKÁS
KIADÓ két egyetemista lány részére
kétszobás tömbházlakás az orvosi
egyetem közelében. Tel. 0742-523072. (16514-I)

Ha a pontosság az egyik fő erényed, rendszerszerető egyéniség vagy, és rugalmasan, higgadtan kezeled
a stresszhelyzeteket, miközben van némi műszaki érzéked is – az Erdély TV adásszerkesztője lehetsz!
Fő feladataid: a televíziós adásmenet, archívum és YouTube-csatorna kezelése, illetve szövegszerkesztés.
Jelentkezz az allas@erdely.tv e-mail-címen 2022. augusztus 12-ig, hogy az Erdély TV fiatal, dinamikus
csapatának tagja lehess!

Figyelem!
Ismét hamis üzenetek az ANAF nevében!
Az adófizetők bejelentése nyomán, alig egy hónappal kiberbűnözők korábbi e-mailjei után, újra az Adóés Pénzügyi Hivatal (ANAF) nevében küldött hamis üzenetekre hívjuk fel a figyelmet, amelyekben arról értesítik az adófizetőket, hogy „adót kell fizetniük a romániai költségvetésbe”.
Az önök biztonsága érdekében azt tanácsoljuk, hogy ne nyissák meg ezeket az e-maileket, és ha már megnyitották, ne kattintsanak a csatolt dokumentumokra vagy a tartalomban található hivatkozásokra. És semmi
esetre se küldjenek pénzt a jelzett számlákra!
Emlékeztetünk minden adófizetőt, hogy az ANAF az intézménnyel való biztonságos kommunikáció érdekében kifejlesztette és az adófizetők számára ingyenesen elérhetővé tette a „virtuális magántér” (Spaţiul
Privat Virtual) szolgáltatást.

MINDENFÉLE
GYEPNYÍRÁST vállalok Marosvásárhelyen és környékén. Tel. 0732729-653. (16565-I)
VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjavítást, zsindelytető készítését, javítását, cserépátforgatást, ácsmunkát,
meszelést, vakolást, teraszkészítést,
csatornajavítást, széldeszkák javítását, festését. Tel. 0749-798-244.
(16522-I)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen
kis
javítást.
Tel.
0746-972-003,
Fülöp
Hunor.
(16399-I)
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (16439)
HÁZAK felújítását vállaljuk, tetőkészítést bármilyen lemezből, cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. Tel.
0746-739-502. (16403)

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztálya

VÁLLALUNK tetőjavítást bármilyen
anyagból (cserepes lemezből is), járólaplerakást, külső szigetelést (saját
anyagból is), kőművesmunkát, kerítéskészítést. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. Tel. 0753-967-492,
0751-622-195, István. (16570-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgős javítást,
meszelést. Készítünk kerítést, kaput
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0759-638-257, Miklós. (16609-I)
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (16351-I)
VÁLLALUNK háztetőkészítést cserépből vagy Lindab lemezből, szigetelést kartonból vagy polisztirénből,
meszelést és kisebb javítást. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.
0758-639-258, Csaba. (16567-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan
emlékezünk
FÁBIÁN JÓZSEFRE, akit egy
éve szólított haza Teremtője.
Feltámadunk! Szerettei. (p.-I)

Soha nem szűnik meg lelkünk
gyásza érted, soha nem
halványul szívünkben emléked.
Ma 5 éve, hogy a szeretett
feleség, édesanya, nagymama, GYÖRGY JOLÁN az
égiekhez költözött. Drága
szép
emlékét
szeretettel
őrizzük, amíg élünk.
Férje,
Lajos
és
lányai
családjukkal. (16610-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szerető
feleség, édesanya, nagymama,
rokon, barát és szomszéd,
FÜLÖP TERÉZ
szül. ISZLAI
életének 74. évében 2022. július
23-án csendesen megpihent.
Temetése július 25-én 15 órakor
lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Férje, Károly, fiai:
Zsolt és Loránd. (-I)
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