
A keresztény világ törökverő hőse, Hunyadi János mellszob-
rát avatták fel a szombat déli harangszó után a marosvásár-
helyi várkertben. Bocskay Vince szovátai szobrászművész 
alkotását a Professzorok Batthyány Köre adományozta a vá-
rosnak. 

Az egybegyűlteket elsőként az ünnepi rendezvény házigazdái – Kilyén 
Ilka színművésznő és Pancu Liviu színművész – köszöntötték. A magya-
rokat és románokat nemcsak történelmi cselekedetei, hanem származása 
révén is összekötő hadvezér, Magyarország egykori kormányzója szob-
rának avatóját Kilyén Ilka történelmi és művészi pillanatnak nevezte, 

Tüntetés a romániai 
kórházak rákfenéje ellen  

Nagyszabású tüntetésre készül Alexandru Rafila minisztériuma előtt 
az 1,18 millió szimpatizánst számláló Declic civil társadalmi tömörü-
lés. Ami ellen tüntetnek, a romániai fekvőbetegeket ellátó intézmények 
ma is nagyon aktuális rákfenéje, a kórházi fertőzések. Olyan „krónikus 
betegség”, amely a Colectiv klub leégése után súlyos égései sérülése-
ket szenvedett, és külföldi kezelésre szorult betegek kapcsán lángolt 
fel. Akikről kiderült, hogy az égési sebek mellett olyan kórházi bakté-
riumokkal fertőzöttek, amelyeket a nyugat-európai kórházakból már 
sikerült kiirtani, és Észak-Afrikában, valamint a Közel-Keleten fordul-
nak elő.  

Hogy ide jutottunk, nem véletlen, hiszen ki ne hallott volna a Hexi 
Pharma-ügyről, amelynek vezetői több száz romániai kórháznak és 
ezer műtőnek szállítottak éveken át Németországból vásárolt, és hét-
szeresére felhígított fertőtlenítőszereket 2010-16 között. A botrány ki-
robbanása nem fékezte meg ezt a lehető legaljasabb kereskedelmet, a 
világjárvány idején is találtak olyan fertőtlenítőszert, amelyben nem 
volt hatóanyag, és a cég, amelynek címkéjét viselte, arra hivatkozott, 
hogy a termékét meghamisították.  
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Nagy Székely Ildikó 

Hunyadi János-szoboravató a marosvásárhelyi várkertben 

„Isten hozta, kormányzó úr!” 

(Folytatás a 2. oldalon)

Bodolai Gyöngyi 

Népszerű író 
a fesztiválon 
Három könyvbemutatót tartottak a 
Nyárádmente Fesztivál ideje alatt, ami 
annak a jele, hogy a szervezők, de 
főleg a térségben élők számára fontos 
a művelődés és az olvasás.  
____________2. 
Megnyílik – végre 
– az olimpiai 
uszoda 
Örülni kellene, ám ez az öröm az 
egyéves belefásult fáradtság öröme. 
Egy teljes évet (és ezzel egy teljes év-
folyamnyi sportolói tehetséget) veszte-
gettünk el ugyanis holmi bürokratikus 
aktatologatás, némi hivatalnoki rossz-
indulat és még több vezetői tehetet-
lenség és hozzá nem értés miatt.  
____________4. 
Tízen aláírtak. 
Plusz kettő? 
Napokon belül megkezdődik a maros-
vásárhelyi VSK férfi-kosárlabdacsapa-
tának a felkészülése az új bajnoki 
idényre. Az élvonalban sokkal na-
gyobb kihívások várnak a csapatra, 
mint a második szintnek számító 1. li-
gában, azonban egészen biztosan 
nem számíthatunk arra a teljesít-
ményre, amellyel az egykori Maros KK 
megszoktatta a szurkolókat. 
____________4. 
10R Római 
fesztivál  
Pénteken délelőtt a Maros Megyei Mú-
zeum marosvásárhelyi várban levő 
épületének teraszán tartottak sajtótá-
jékoztatót a Római fesztivál szervezői, 
akik az augusztus 6-án 10–19 óra kö-
zött tartandó tizedik népszerű törté-
nelmi hagyományőrző esemény 
programját ismertették a sajtó képvi-
selőivel. 
____________7.(Folytatás a 3. oldalon)

        Fotó: Vajda György



Három könyvbemutatót tartottak a Nyárádmente 
Fesztivál ideje alatt, ami annak a jele, hogy a 
szervezők, de főleg a térségben élők számára 
fontos a művelődés és az olvasás.  

A -1. napon a településen nevelkedett és érettségizett, 
jelenleg Angliában élő Csergő Róza találkozott újra a sze-
redaiakkal, és mesélte el a mintegy harminc érdeklődőnek, 
miként lett belőle főállású író, illetve mutatta be kilenc 
megjelent könyve közül az első magyarra is lefordítottat, 
a Királyi ajándékot.  

A fesztivál első napján, pénteken tízszeres érdeklődés 
övezte a következő írót. Magyarország egyik legterméke-
nyebb szerzőjét, Szobonyai Erzsébetet (írói nevén Borsa 
Brown) kétévi egyeztetés után sikerült elhozni Nyárádsze-
redába. Kiderült, hogy multinacionális cég alkalmazottja-
ként kezdetben kedvtelésből írt, sohasem akart író lenni, 
mert gondolatait személyesnek tartotta, nem szerette volna, 
ha mások is megismernék. Ezért kezdett álnéven dolgozni, 
és első regénye megjelenésétől tette függővé írói karrierjét. 
A maffia ágyában (2013) című munka azonban meghozta 
a sikert, s ma már 24 kötetet (több tematikus sorozatot is) 
magáénak tud. A köztudatba Az arab cíművel robbant be 
(2015), azóta ez a regény hetes sorozattá bővült. Beval-
lotta: olyan alapos, nyolc hónapos dokumentációs munkát 
végzett az iszlám világról az első kötet megírása előtt, hogy 
az mindmáig elégséges, és annyira hitelesen tudja ábrá-
zolni a szaúdi világot, hogy számtalan olvasója meg volt 
győződve arról, a szerző az arabok között él. 

Az írónő elárulta: nem a témát, hanem a karakert találja 
meg először, hiszen az ragadja meg az olvasót, és egy-egy 
regény megírása előtt csak a főhős karaktere, valamint a 
kezdet és vég van meg, a többi az írás folyamán alakul ki, 
mert nem vázlat, hanem az érzései szerint írja a története-
ket, a kötet főhősének alakulása szüli a következő művet. 
Nagyon élvezi az írást, legalább annyira, mint az olvasók 
a regényei olvasását. Amint kiderült, egyre több férfi is ol-
vassa a regényeit. A beszélgetést követően – akár a másfél 
hónappal ezelőtti, Bauer Barbarával való találkozáskor – 
hosszú sorban vártak az érdeklődők, hogy aláírathassák az 
– esetenként akár ölnyi – könyvet. 

A fesztivál második napján Nyárádszereda testvértele-
pülése, Örkény jegyzője állt két kötettel a szeredaiak elé. 

Kollár Zsolt és csapata állandó túrázó Erdélyben, és első 
kötete (Székelyföldi futásunk) éppen az első, Szeredából 
indult útjuk élményeit mutatja be. Annyira népszerű lett, 
hogy mind elfogyott, ezért egyelőre nem tudott hozni be-
lőle a nyárádmentieknek. A tíz túrát és ezernél több kilo-
métert megtevő, nagycsaládos nagyapa meglepődve vette 
tudomásul, hogy Nyárádszeredában többen kíváncsiak a 
köteteire, mint az összes magyarországi bemutatóinak 
résztvevői együttvéve, ezért alig néhány jelenlévőnek jutott 
a magával hozott könyvcsomagból, a többiek ezután kap-
ják meg a példányokat. 

A Szent László testamentuma a nagy lovagkirály halála 
előtti és utáni állapotokat és kort mutatja be, de az ötévi 
kutató- és írói munka nem zárult le ezzel, idén megjelenik 
a regény folytatása, amely a László utáni hosszas trónvi-
szály és testvérharc lezárását mutatja be. 

Más műfajú A Hideg ikrek című kötete, amely egy, az 
1970-es években történt szörnyűségből kiindulva mutatja 
be egy fiatalembernek a második világháborúig vissza-
nyúló múltkeresését és jellemének alakulását. A könyvbe-
mutatót a Bocskai dalkör énekei színesítették, és mókásan 
zárta a makfalvi Gyepesi László előadta történet. 

IDŐJÁRÁS 
Zápor, zivatar  
várható 
Hőmérséklet: 
max.  23 0C 
min.   16 0C

1., hétfő 
A Nap kel  

6 óra 3 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 54 perckor.  
Az év 213. napja,  

hátravan 152 nap.

Továbbra is korlátozzák 
a vízszolgáltatást a Mezőségen  

Az Aquaserv vízszolgáltató vállalat a huzamos kánikula, az 
aszály, valamint a vízellátó rendszer túlterhelése miatt 
kénytelen korlátozni a vízszolgáltatást Mezőcsávás, Mező-
sámsond, Mezőbánd, Mezőrücs, Mezőkirályfalva, Örmé-
nyes, Mezőszilvás, Mezőmadaras, Mezőpagocsa, 
Uzdiszentpéter községekben és Nagysármáson. A vízkor-
látozás június 20. óta tart, és 41 települést érint, ahol csak 
háromnaponta tudják biztosítani az ivóvizet. A helyzet 
annak is a következménye, hogy az ivóvizet kert-, udvarlo-
csolásra használták. 

Megnyitják a marosvásárhelyi 
olimpiai úszómedencét 

A Reménység Kupa úszóversennyel, szinkronúszással és 
vízilabdameccsel nyitják meg a marosvásárhelyi olimpiai 
úszómedencét a nagyközönség előtt. Az augusztus 1-jén 
10 órakor kezdődő rendezvényen részt vesz Novák Eduárd 
sportminiszter is. Az olimpiai követelményeknek megfelelő 
uszodát a fejlesztési minisztérium tavaly adta át a helyi 
sportklubnak, augusztus 2-ától pedig a sportolni és kikap-
csolódni vágyó közönség is használhatja. A létesítmény 
edző- és versenymedencéből áll, utóbbi a legszélesebb az 
országban, és a legújabb technológiával épült. A Remény-
ség Kupa a 2011-2015 között született gyerekek 50 méte-
res szabadúszás versenyével kezdődik, majd a 2010-ben 
vagy utána születettek stafétaversenyével folytatódik, de 
az érdeklődők egy szinkronúszás-bemutatót és egy vízi-
labda-mérkőzést is megtekinthetnek. 

Egyre többen látogatják a Víkendtelepet 
A meleg nyári napokon mind többen mennek a marosvá-
sárhelyi Víkendtelepre. Hétköznapokon keddtől péntekig 
napi 2000-3000 ezren, hétvégén 4000-5000 strandoló vált 
jegyet – tudtuk meg Mátyási Miklós Leventétől, a komple-
xum igazgatójától. A belépő nem marosvásárhelyi felnőt-
teknek 20, marosvásárhelyieknek 15 lej, a nem 
marosvásárhelyi gyerekeknek és nyugdíjasoknak 10, a he-
lyieknek 7,5 lejbe kerül. A jegyet váltó strandolók minden 
nap más színű karszalagot kapnak, a komplexum területén 
működő vendéglátóipari egységekben szervezett rendez-
vényekre, esküvőkre, keresztelőre érkezők fehéret kapnak.  

 Harmonia Cordis 17 
Augusztus 9. és 14. között tartják Marosvásárhelyen a Har-
monia Cordis nemzetközi gitárfesztivált. A koncertek az 
első három nap a Kultúrpalotában, ezt követően a várban 
lesznek, esténként 7 órától. Kedden Cassie Martin, a Pusz-
tai Antal jazz band és a Trio Cavalcade a Kultúrpalotában 
játszik. Szerdán Papp Sándor, a Duo Celeste, a Venti Chi-
avi Guitar Trio, valamint Giampaolo Bandini és Cesare Chi-
acchiaretta játékát hallhatja a közönség. Csütörtökön Nino 
D’Amico, Cristina Galietto, Csáki András és a Duo Melis 
lép színpadra. Pénteken a várban Ovidiu Pintile, Girán 
Péter, az Atoine Boyer duó és Samuelito hallgatható, szom-
baton Babtan-Varga Flórián, az Alexandr Misko duó, Dimit-
riy Toporov és Jon Gomm játszik. Vasárnap Alvaro Toscano 
Roman, Beke István Ferenc és Al di Meola zárja a feszti-
vált. A belépés ingyenes. 

Kábítószer hatása alatt vezetett 
egy szászrégeni nő 

Szászrégenben július 28-án este a közlekedési rendőrök 
megállítottak egy gépkocsit, melyet egy helyi 22 éves nő 
vezetett. A drogtesztje pozitív lett, a nő kábítószeres befo-
lyásoltság alatt vezetett. A rendőrök bűnügyi eljárást indí-
tottak ellene.  

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma BOGLÁRKA, 
holnap LEHEL napja. 

Megyei hírek 

Gligor Róbert László

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

14, 44, 28, 31, 25 +13 NOROC PLUS:  4 3 8 7 6 5

21, 1, 13, 9, 28, 32 SUPER NOROC:  7 2 6 5 4 0 

21, 38, 26, 24, 12, 20 NOROC:  9 9 3 0 7 8 5

A rendkívül termékeny, népszerű Borsa Brownt is sikerült elhozni a fesztiválra              Fotó: Gligor Róbert László
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Kollár Zsolt egy történelmi és egy modern regénnyel jelentkezett 

Népszerű író a fesztiválon 

Sajnos a helyzet látványos javulásáról ma sem beszél-
hetünk, csak a családomban, illetve munkatársaim hozzá-
tartozóinak köréből klostridiummal, az utóbbi időben 
koronavírussal fertőzött személyek hagyták el a kórházat, 
illetve jelentkezett távozásuk után néhány nappal a fertő-
zés, amibe ketten bele is haltak. Amikor magyarázatot kér-
tünk, durva elutasítás volt a válasz. Legutóbb egy külföldi 
kórházba átutalt, kígyómarást szenvedett betegnél állapí-
tottak meg olyan fertőzést, ami nem kis bosszúságot oko-
zott a szóban forgó egységben, ahol teljesen elszigetelték 
a pácienst, és csak „űrhajós” öltözetben lépett be hozzá 

az ápoló. Elképzelhető, hogy milyen véleményük volt a ro-
mániai fekvőbeteg-ellátó egységekről.  

A tisztségben lévő egészségügyi miniszter a helyzeten 
egy újabb testület létrehozásával kíván javítani, amely a 
Kórházi Fertőzéseket Megelőző és Korlátozó Országos 
Bizottság nevet viseli, aminek nincs olyan határozott fele-
lőssége, hogy a pontos adatokat jelentse. Ez csak a prob-
léma álcázása, porhintés a közvéleménynek – vélik a 
tüntetés szervezői. Holott az első lépés a pontos adatok, a 
helyzetfelmérés lenne, továbbá annak ellenőrzése, hogy a 
rendszerben mindenki, a legkisebbtől a legmagasabb tiszt-
ségben lévő személyig, pontosan tudja és betartsa a fel-
adatát a higiéné terén. Mivel erről nincsen szó, a 
miniszternek a hétfőn fél kettőkor kezdődő tüntetésen egy 
órási, képzőművész áltat készített tablettát visznek aján-
dékba, miközben a tüntetők azt skandálják, hogy: Rafila, 
itt van már a tabletta!, továbbá Rendszeres jelentést ké-
rünk a kórházi fertőzésekről, nem dumát a bizottságban! 
feliratú bannerekkel fognak tüntetni. Csak lenne foga-
natja! 

 Tüntetés a romániai 
kórházak rákfenéje ellen  

(Folytatás az 1. oldalról)



amely igazi és örömteli. A városi, 
megyei és anyaországi hivatalossá-
gok felszólalása előtt a Codex régi-
zene-együttes 15–16. századi 
kelet-európai kéziratokban fennma-
radt oláh táncok zenéjét szólaltatta 
meg, majd egy Balassi Bálint-vitéz- 
éneket adott elő. Ezt követően Soós 
Zoltán, Marosvásárhely polgármes-
tere szólt a jelenlevőkhöz: 

– Sok hősük van az itt élő népek-
nek. (…) Hunyadi János azért kivé-
teles, mert legalább három nemzet 
hőse volt, magyarok, románok, 
szerbek őrzik emlékét évszázadok 
óta.  És ma megérkezett Marosvá-
sárhelyre is. Isten hozta, kormányzó 
úr!  

A továbbiakban a városgazda kö-
szönetet mondott az adományozók-
nak – a Professzorok Batthyány 
Körének és kiemelten Visy Zsolt 
professzornak –, Bocskay Vince 
szobrászművésznek, valamint a ma-
gyar kormány külkereskedelmi mi-
nisztériumának.  
A megbékélés 
és összefogás emlékműve 

– Hunyadi János, az egyház és a 
kultúra nagy támogatója, sokat tett 
városunkért is. A mögöttünk látható 
vártorony is az ő anyagi hozzájáru-
lásával épülhetett meg. A helyszín-
választás tehát szimbolikus. (...) 
Hunyadi az a történelmi személyi-
ség, aki kicsit minden román és ma-
gyar történész kedvence. Szinte 
nincs olyan középkorral foglalkozó 
történelemkönyv, amelyben ne 
szentelnének legalább néhány oldalt 
a hadvezérnek és kormányzónak. 
Még életében legendává és a balla-
daírók kedvenc hősévé vált. A török 
elleni háborúkban méltán dicső 
nevet szerzett hadvezér és országos 
főkapitány 1456-ban örök érvényű 
győzelmet aratott Nándorfehérvá-
ron a II. Mehmed szultán vezette 
török sereggel szemben. (…) Sike-
rének számos titkát máig igyekez-
nek megfejteni. Szokták említeni a 
huszitáktól ellesett harcmodort, a 
váratlan és merész taktikai húzáso-
kat, amivel meglepte ellenfeleit, ta-
nulmányok sokasága elemzi 
hadvezéri nagyságát. Nekünk, poli-
tikusoknak talán fontosabb az, hogy 
törökellenes diadalaiban komoly 
szerepet játszott, hogy sikeresen 
egyesítette Kelet-Közép-Európa 
fiait a küzdelmekben. Egy zászló 
alatt küzdöttek a magyarok, romá-
nok, szerbek, horvátok, németek. A 

stratégiai és hadvezéri képességei 
sem elhanyagolhatók, de az össze-
fogás üzenete ma is felettébb aktu-
ális – összegzett Soós Zoltán 
polgármester, majd hangsúlyozta: 
Hunyadi Jánosnak ott a helye mind 
a román, mind a magyar nemzet 
panteonjában, sőt, a török elleni 
harcok hőseinek európai panteonjá-
ban is.  

– Nem véletlenül keletkezett az a 
szép hagyomány, mely szerint a déli 
harangszó is Hunyadi győzelmére 
emlékeztet bennünket nap mint nap 
– tette hozzá a városvezető, majd 
arra kérte a jelenlevőket, hogy úgy 
tekintsenek erre a szoborra, mint a 
megbékélés és összefogás emlék-
művére, és jusson róla mindig 
eszükbe, hogy ha a magyarok és ro-
mánok sikeresen egyesítették erői-
ket a hajdani háborúban, akkor 
annak sincs akadálya, hogy béke-
időben is vállvetve dolgozzanak. 
Déli hálaadás 566 esztendeje 

Péter Ferenc, a Maros Megyei 
Tanács elnöke beszédje elején kie-
melte, hogy Hunyadi János életpá-
lyájának, tehetségének köszön- 
hetően igen ismert volt a kortárs 
Európában, és ez a széles körű ér-
deklődés halála után is megmaradt.  

– Hőstetteit nemcsak Magyaror-
szágon jegyezték, hanem Lengyel-
országban, Itáliában, Francia- 
országban, a Német-római Biroda-
lomban, Bizáncban, a török biroda-
lomban, sőt még Hispánia területén 
is ismerték a fehér lovagot. Thu-
róczi János krónikás így írt róla: 
„Kész volt inkább meghalni, mint-
sem végignézni a védelmére bízott 
nép elpusztítását.” (…) Nagyobb 
megtiszteltetés nem is érhetne egy 
hadvezért, mint hogy több nemzet 
is magáénak vallja, mint ahogy Hu-
nyadi Jánost magukénak vallják a 
románok és magyarok is egyaránt. 
Mindannyiunk szabadságáért har-
colt, ő volt a középkor legnagyobb 
hadvezére. A minden délben meg-
konduló, hálát adó harangok 566 
éve emlékeztetnek minden európait 
Hunyadi János és Nándorfehérvár 
védőinek bátorságára, hősiességére, 
áldozatvállalására és hitére – 
mondta a megyei tanács elnöke, 
majd annak fontosságát hangsú-
lyozta, hogy az együtt élő nemzetek 
megtalálják a békés együttélés útját, 
tiszteljék egymást, és tudjanak kö-
zösen cselekedni a háború és a gaz-
dasági válság árnyékában. 

Beszéde végén Péter Ferenc az 
összefogás jegyében, hosszas 
egyeztetés után született, közösség-
összekovácsoló műalkotásért alko-
tójának, Bocskay Vincének és a 
szobrot bronzba öntő Sánta Csaba 
szobrászművésznek mondott kö-
szönetet.  

A város és a megye elöljárójának 
beszédje után dr. Cornel Sigmirean 
egyetemi professzor, történész kör-
vonalazta Hunyadi János rendkívüli 
életpályáját. Az átfogó történelmi 
értekezést Kilyén Ilka foglalta össze 
magyar nyelven. 

– A nándorfehérvári győzelem a 
történelem egyik legfontosabb ese-
ménye: 70 évre megállította a törö-
köt. Úgy gondolom, ez a 
keresztények legnagyobb győzelme 
a török felett. Épp ezért a ma felava-
tott szobor tiszteletteljes, hálás fő-
hajtás a kereszténység egyik nagy 
hőse előtt. Szolidaritásra buzdítja 
Délkelet- és Közép-Európa, vala-
mint ennek a városnak a népeit Ma-
rosvásárhely identitási panteonja, a 

kereszténység eszmeiségének jel-
képe körül – hangzott el egyebek 
mellett dr. Sigmirean előadásában.  
Belső harangok zúgása 

A felszólalók sorát anyaországi 
vendég, Martonyi János, az első és 
második Orbán-kormány (1998–
2002, 2010–2014) külügyminisz-
tere zárta.  

– Hunyadi János nemzeti törté-
nelmeink és Európa történelmének 
óriása. (…) Én a származásnak 
nagy jelentőséget, különösen Euró-
pának ezen a táján, nem tulajdoní-
tok. Ady Endrével értek egyet, aki 
azt mondta, hogy „Kitárul afelé 
karom/ Kit magyarrá tett értelem,/ 
Parancs, sors, szándék, alkalom” – 
idézte Martonyi a költőt, majd Hu-
nyadi János életpályájának legfon-
tosabb üzeneteit – a gigászi 
hatalommal szembeni ellenállást, a 
belső, egyéni és a közösségi függet-
lenséget, a nyelv, a kultúra, a gon-
dolkodás és a vallás szabadságát – 
értelmezte. 

– Hunyadi életének középpontjá-
ban a kereszténység védelmezése 
állott. (...) A kereszténységgel ösz-
szefüggésben megkerülhetetlen az 
európai kultúra. (…) Hunyadi Já-
nostól is vagyunk európaiak. Fölte-
hetjük a kérdést, hogy mi lett volna, 
ha ő nincs, vagy nem választja a 
harcot. (…) Lehet, hogy nem lát-
nánk azokat a dómkupolákat, ame-
lyek – mint Márai Sándor írta – 
„összekötik az európai keresztény 
kultúra őrhelyeit”. Lehet, hogy nem 
látnánk a kereszteket sem. (…) 
Lehet, hogy nem adna keretet az 
életünknek a mindennapos harang-
szó. Lehet, hogy nem lennénk azok, 
akik vagyunk. Márpedig mi azok 
akarunk maradni, akik vagyunk. 
Látni akarjuk a kereszteket, hallani 
akarjuk a harangszót, nemcsak a 
délit, hanem azt is, ami bennünk 
szól. Nekünk az a feladatunk, hogy 
ezek a harangok nem csak most, 
hanem a jövőben is zúgjanak ben-
nünk, magyarokban, románokban, 
szerbekben, horvátokban, németek-
ben és minden más keresztény és 
európai emberben, mert összetarto-
zunk – szögezte le a politikus.  

A továbbiakban Csortán Márton 
színész, dalszerző Nagybáncsai 
Mátyás 16. századi verselő, ének-
szerző História az vitéz Hunyadi 
János vajdáról című művét adta elő, 
majd a Codex muzsikája zárta az 
ünnepi együttlétet, amelyen egy 
román zászlókkal érkező társaság is 
részt vett.  

Fotó: Vajda György  
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„Isten hozta, kormányzó úr!” 

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Vajda György

(Folytatás az 1. oldalról)



Napokon belül megkezdődik a 
marosvásárhelyi VSK férfi-kosár-
labdacsapatának a felkészülése az 
új bajnoki idényre. Az élvonalban 
sokkal nagyobb kihívások várnak a 
csapatra, mint a második szintnek 
számító 1. ligában, azonban egé-
szen biztosan nem számíthatunk 
arra a teljesítményre, amellyel az 
egykori Maros KK megszoktatta a 
szurkolókat. Jelzés az is, hogy mi-

közben a csapatok zöme már körvo-
nalazta a keretét, beleértve a légiós 
különítményt is, Marosvásárhelyen 
egészen a múlt hétig hallgattak 
arról, hogy miként is néz ki majd a 
keret. Csak most jelentették be, 
hogy tízen már aláírtak, kilencen az 
előző 1. ligás idényben is a csapat-
ban voltak. Az egyetlen újdonság 
Sólyom Botond, aki gyakorlatilag 
hazaköltözik. Korábban csak ifiként 
játszott marosvásárhelyi színekben, 
a Sportlíceum csapatában. 17 éve-

sen igazolt a budapesti Vasas Aka-
démiához, ahonnan hat év után tér 
vissza szülővárosába. A 23 éves, 
195 cm magas játékos 2-3 poszton 
is bevethető, tagja volt az U16-os, 
illetve az U18-as román válogatott-
nak, amellyel kétszer is részt vett a 
korosztályos Európa-bajnokság B 
divíziójában. 

Kilencen az előző idényben hasz-
nált csapat „kemény magját” képe-
zik, ők Sánta Szabolcs, Alin Borşa, 
Vladislav Şolopa, Goran Martinić, 

Szilveszter Botond, Andrei Mure-
şan, Engi-Rosenfeld Dávid, Răducu 
Blaga és Vlad Nistor. Ötüknek van 
élvonalbeli tapasztalata is, Sánta, 
Borşa és Martinić mindenképpen az 
alaprotációhoz tartoznak majd. 
Szilveszter, Mureşan, Blaga és Nis-
tor az új nemzedék tagjai, akikre a 
jövőben szeretnének építeni.  

Az előző idényben használt csa-
patból távozott Ross-Miller, Steff 
Norbert pedig visszavonult. Ugyan-
akkor meglepő Bölöni Tamás hiá-
nya a listáról, hacsak az év elején 
térdkeresztszalag-szakadást szenve-
dett irányítónak nincs még szüksége 
időre ahhoz, hogy teljesen bevet-
hető állapotba kerüljön. 

Az egyetlen légiós így egyelőre a 
csapatban a „nagy öreg” Martinić, 
azonban nyilvánvaló, hogy ennél 
sokkal több kell, és korábban a klub 
képviselői azt ígérték, négy kül-
földit fognak szerződtetni. 

A klub még nem jelentett be sem-

mit hivatalosan, ám egyikük – a 
román szaksajtó szerint – Goran 
Gajović lehet, míg a másik  
Jonathan Person, akikről biztosan 
állítják, hogy Marosvásárhelyen 
folytatják. Gajović a Maros KK 
utolsó „nagy csapatában” már ját-
szott Marosvásárhelyen, tagja volt 
az ezüstérmes keretnek. A klub 
szétesése után Nagyváradon, az 
előző idényben Piteşti-en szerepelt. 
A svéd irányító Person a csőd előtti 
utolsó idényben játszott Marosvá-
sárhelyen, az utolsó szezonban a 
svéd Södertalje együttesének volt a 
tagja.  

Ha kettejük érkezése beigazoló-
dik, akkor már csak egy ponterős 
center hiányozna a légiós különít-
ményből, ez az a poszt, amelyre 
azonban a legnehezebb jelöltet ta-
lálni, és általában ezek a legdrágább 
játékosok, így – tekintve a klub sze-
rény lehetőségeit – nem csoda, 
hogy még várni kell.

Több mint (vagy, ha úgy tet-
szik, alig röpke) egy évvel a 
politikusok garmadájának 
részvételével rendezett sza-
lagvágó ünnepséget követően 
hétfőn megnyílik a marosvá-
sárhelyi olimpiai uszoda. Ter-
mészetesen újabb megnyitó- 
ünnepséggel, ha már az első 
hasonló után rögtön lakat ke-
rült a kapura.  

„Úszóversennyel, szinkronúszás-
sal és vízilabda-mérkőzéssel nyitják 
meg a marosvásárhelyi olimpiai 
úszómedencét a nagyközönség 
előtt. Az augusztus 1-jén 10 órától 
kezdődő rendezvényen részt vesz 
Novák Eduárd sportminiszter is” – 
áll a hivatalos közleményben, 
amely egy nyilatkozatot is tartalmaz 
a tárcavezető részéről, amiben ez 
áll:  

„Az Országos Sportstratégia ma-
gában foglalja az infrastruktúra fej-
lesztését is, hogy a 
versenysportolóknak és a gyerekek-
nek lehetőségük legyen az összes 
sportág gyakorlására. Mi ezt vállal-
tuk, és ezért dolgozunk. Csak így 
lehet egy egészségesebb, aktívabb 
generációt nevelni, nekünk pedig 
kötelességünk ebben támaszt nyúj-
tani. Örülök, hogy hamarosan a ma-
rosvásárhelyieknek is lehetőségük 
lesz ebben az új sportkomplexum-
ban mozogni, remélem, sok bajno-
kunk kerül ki innen.” 

Az egy évvel korábbi avatóün-

nepséghez képest legalább annyi 
változás van, hogy azon ezúttal szű-
kebb lesz a hivatalosságok száma, 
és – vélhetően – immár tényleg 
használatba vehető a létesítmény. 

Örülni kellene, ám ez az öröm az 
egyéves belefásult fáradtság öröme. 
Egy teljes évet (és ezzel egy teljes 
évfolyamnyi sportolói tehetséget) 
vesztegettünk el ugyanis holmi bü-
rokratikus aktatologatás, némi hiva-
talnoki rosszindulat és még több 
vezetői tehetetlenség és hozzá nem 
értés miatt.  

De senki se gondolja, hogy ezzel 
vége a marosvásárhelyi olimpiai 
uszoda odüsszeájának. A városnak 
való átadás ugyanis ebben az el-
vesztegetett esztendőben sem tör-
tént meg, noha ehhez nem lett volna 
szükség arra, hogy közben működ-
jön is az uszoda. A kapunyitás azok 
után vált lehetségessé, hogy a sport-
minisztérium állásokat hagyott jóvá 
az alárendeltségében működő Mu-
reşul sportklub számára, költségve-
tést a működtetésre. Ismerve 
azonban a tárca anyagi lehetőségeit, 
sok jóra nem számíthatunk. És noha 
Soós Zoltán polgármester már egy 
éve arról beszélt, hogy őszre (már-
mint tavaly őszre) átveszik a létesít-
ményt, ez azóta sem történt meg, 
mert vagy az önkormányzat által el-
fogadott határozatok nem voltak jo-
gilag kielégítőek, vagy a 
minisztérium fiókjaiban akadt el a 
vonatkozó kormányhatározat terve-
zete. 

Nem ideális állapot, és nem így 
kellene történnie, de Romániában 

csak akkor lehet elérni valamit, ha 
folyamatosan kilincselünk érte. Ezt 
a város eddig nem tette meg, Buka-
rest pedig nem fogja saját kezde-
ményezésre felgyorsítani a 
dolgokat. Ezért nem is vagyunk túl-

zottan optimisták arra vonatko-
zóan, hogy az uszodát hamarosan a 
város adminisztrálhatja, ami annak 
sokkal jobb kihasználását tehetné 
lehetővé. 

A hétfői átadás után kíváncsian 
várjuk, hogy a városban működő 
klubok, úszók, vízilabdázók, műú-

szók miként kapnak edzésidőt, mi-
lyen versenyeket hoznak a városba, 
és a fizető közönség mikor és 
mennyiért veheti igénybe a meden-
céket.  

Ezek ugyanis olyan részletek, 
amelyek ismét ürömöt keverhetnek 
az átadás örömébe. 

Felvételünk  az uszoda tavalyi avatóünnepsége alkalmával készült              Fotó: Karácsonyi Zsigmond 

1240.Szerkeszti: Farczádi Attila

Megnyílik – végre – az olimpiai uszoda 

Tízen aláírtak. Plusz kettő? 

Új rendszer a kupában 
Új rendszerben játsszák az idén a férfikosárlabda Románia-kupát, 

ami egyben azt jelenti, hogy a marosvásárhelyi szurkolók az idén nem 
látnak hazai pályán kupameccset. Az első körben ugyanis a 18 élvo-
nalbeli klubot hat háromcsapatos csoportba sorsolták, amelyeknek a 
mérkőzéseit egyetlen helyszínen rendezik. A marosvásárhely csapat a 
bajnoki ezüstérmes és BL-résztvevő CSO Voluntari-ral és a Csíksze-
redai VSKC-vel került egy csoportba, a mérkőzéseket pedig Voluntari 
rendezheti október 1-3. között. A meccsek sorrendjét még nem közöl-
ték. 

A kiírás szerint az első körből a csoportgyőztesek és a két legjobb 
második helyezett jut tovább, a VSK egyetlen esélye, ha szorosra tudja 
fogni a Voluntari elleni találkozót, és nagy arányban nyer Csíkszereda 
ellen. Az idén azonban az utóbbi meccsen sem számít esélyesnek. 

A nyolc továbbjutó aztán nyolcas döntő rendszerben játszik febru-
árban a trófeáért. 

Az A konferenciában szerepel a VSK 
Helyesnek bizonyult a feltételezésünk, a bajnokcsapat Kolozsvári U-BT-t is tartalmazó A konferenciába 

sorolták a marosvásárhelyi VSK-t. Mint ismeretes, az idén új rendszerben szervezik a bajnokságot. Az első 
fázisban két kilenccsapatos „konferenciában” oda-vissza játszanak a csapatok, majd a második fázisban két 
értékcsoportot alakítanak ki: az 1-10. és a 11-18. helyekkel. Végül az idény a rájátszással zárul, amelyben 
minden helyezésért lejátsszák a meccseket. 

A sorsolás után ismertté vált a bajnoki program is, a marosvásárhelyi csapat az első fázisban az alábbiak 
szerint játssza a mérkőzéseket: 

1. forduló (szeptember 29.): FC Arges Piteşti – Marosvásárhelyi VSK 
2. forduló (október 8.): Marosvásárhelyi VSK – SCMU Craiova 
3. forduló (október 15.): Nagyszebeni CSU – Marosvásárhelyi VSK 
4. forduló (október 22.): Marosvásárhelyi VSK – CSM Ploieşti 
5. forduló (október 29.): CSM Târgu-Jiu – Marosvásárhelyi VSK 
6. forduló (november 19.): Marosvásárhelyi VSK – Bukaresti Rapid 
7. forduló (november 26.): Csíkszeredai VSKC – Marosvásárhelyi VSK 
8. forduló (december 3.): Marosvásárhelyi VSK áll 
9. forduló (december 6.): Marosvásárhelyi VSK – Kolozsvári U-BT 
10. forduló (december 10.): Marosvásárhelyi VSK – FC Arges Piteşti 
11. forduló (december 17.): SCMU Craiova – Marosvásárhelyi VSK 
12. forduló (december 28.): Marosvásárhelyi VSK – Nagyszebeni CSU 
13. forduló (január 4.): CSM Ploieşti – Marosvásárhelyi VSK 
14. forduló (január 7.): Marosvásárhelyi VSK – CSM Târgu-Jiu 
15. forduló (január 15.): Bukaresti Rapid – Marosvásárhelyi VSK 
16. forduló (január 18.): Marosvásárhelyi VSK – Csíkszeredai VSKC 
17. forduló (január 21.): Marosvásárhelyi VSK áll 
18. forduló (január 28.): Kolozsvári U-BT – Marosvásárhelyi VSK
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Története során el ször jutott túl 
egy selejtez körön európai kupaso-
rozatban a sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK labdarúgócsapata. A tavalyi 
bemutatkozás után ismét büntet k 
döntöttek. Míg azonban egy éve 
Nagyszombat ellen nem tudtak 
nyerni az OSK játékosai, ezúttal 
nem hibáztak a büntet pontról, míg 
az ellenfél Olimpija Ljubljana játé-
kosai kétszer is. 

Kétgólos el nnyel utazott Ljubl-
janába a Sepsi OSK, ám nem ez a 
két gól, hanem a mutatott játék te-
hette bizakodová a szurkolókat – és 
sajnos elbizakodottá a játékosokat. 
Hiába mondta Cristiano Bergodi 
mester, hogy csapatának úgy kell 
pályára lépnie, mintha 0-0-ról in-
dulna minden, tanítványai ezt nem 
fogadták meg, és alig néhány perc-
nyi labdabirtoklás után átengedték 

a kezdeményezést az ellenfélnek, 
abban a hamis hitben, hogy könnye-
dén kivédekezik a hozott kétgólos 
el nyt. Nem így történt. 

Pedig az els  félid  szlovén hely-
zetei meg kellett volna kongassák a 
vészharangot. Lasickas már a 3. 
percben 45 fokos szögb l, jobbról 
fölé durrantotta, a 17. percben pedig 
Kveši  gólját les miatt érvénytele-
nítette a bíró. A 19. percben Pedro 
fejelt közelr l fölé, a 29. percben 
Nuki on volt a sor, hogy fölé küldje 
10 méterr l. A 39. percben Niczuly 
rosszul jött ki, öklözéséb l dupláz-
tak a szlovén csatárok,  azonban 
hatalmas reflexszel javított. Igaz, a 
44. percben Matei lezárhatta volna 
a meccset, amikor ideális pozíció-
ban, csak a kapussal szemben kapta 
a labdát Golofcától, de rosszul ta-
lálta el, és az mellé csorgott. 

A második félid ben fokozódott 
a szlovén nyomás, és miután Pedro 

lövése az 58. percben kevéssel a 
fels  sarok mellett zúgott el, a 61. 
percben Kveši  teljesen egyedül ve-
hette át 13 méterre, és a hosszú sa-
rokba küldte. Úgy t nt, ez 
felébreszti az OSK játékosait, azon-
ban a 65. percben Gishamer játék-
vezet  továbbot intett, miután 
Golofcát egész egyértelm en elka-
szálták a tizenhatoson belül, és ezt 
követ en rövidesen 2-0 lett az ered-
mény, azaz az Olimpija egyenlített 
összesítésben. A 66. percben Strada 
lábáról két méterr l még mellé gu-
rult a játékszer, de a 70. percben Di-
mitrov elvétette a közbeavatkozást, 
és Trefl közelr l másodszorra is be-
vette Niczuly kapuját.  

Az utolsó húsz percben még 
mindkét csapat eldönthette volna, 
ám az eredmény nem változott. A 

75. percben B la a érte utol az 
utolsó pillanatban az elszabadult 
Nuki ot, a 78. percben pedig Vi-
dovšek blokkolta a jobbról betör  
B rbu ot. A hosszabbításban szintén 
egy-egy lehet séget jegyeztünk. A 
98. percben Kveši  fejjel megverte 
Dumitrescut, ám a labda elkerülte a 
kaput, míg a 120+1. percben  

inaj fejesét védte a szlovén  
kapus. 

Végül a büntet kb l négyszer is 
betaláltak az OSK játékosai, míg az 
Olimpija részér l Nuki  és Prtajin 
is hibázott, így továbbjutott az 
OSK, ám Bergodi szokatlanul elé-
gedetlen volt csapatával. „Elhittük, 
hogy bajnokesélyesek vagyunk, a 
túl sok dicséret a román sajtóban el-
rontotta a csapatban a hangulatot. 
Holott a célkit zésünk a play-off, és 
ennyi. Mézesmázas szavakra nem 
kellene figyelnünk. Remek csapa-
tunk van, de ezt a hangulatot nem 

szeretem” – mondta olaszul, azaz 
anyanyelvén Bergodi, akit l romá-
nul máskor csak standard értékel  
szlogeneket szoktunk hallani, ame-
lyekb l nem hiányozhat a „sigur, nu 
este u or” (természetesen nem 
könny ) elcsépelt formula. 

Ami biztos, igen s r  program 
vár a továbbiakban is a csapatra. 
Miután a méregdrágán bérelt repü-
l gép este helyett csak reggel hozta 

ket haza Ljubljanából, vasárnap 
lapzárta után már pályára kellett 
lépniük Ploie ti-en, a Petrolul ellen 
a Szuperligában, aztán csütörtökön 
a svéd éllovas (az északi országban 
a pontvadászat felénél járnak) 
Djurgården érkezik a konferenciali-
gában. Nagy segítség lenne, ha 
addig sikerülne talpra állítani a 
ljubljanai meccs el tt megsérült 

tef nescut és a belázasodott Aga-
novi ot, hisz nagyon hiányoztak ez-
úttal a pályáról. 

A 67 éves marosvásárhelyi Soós Zsigmond több helyi 
együttesnél futballozott: az ASA korosztályos csapatainál 
kezdte – ahol els  edz je Adorjáni Zoltán volt –, aztán a Szé-
kelyudvarhelyi Progresul, Szászrégeni O elul, végül a Ma-
rosvásárhelyi Elektromaros együtteseinél kergette a labdát. 
Pályafutása legszebb éveit a Gyergyószentmiklósi Jöv  fel-
n ttcsapatában élte meg.  

Fiai, Levente és Zsigmond (Öcsi) többszörös országos baj-
nok atléták, k jelenleg testnevel  tanárok Szovátán a Do-
mokos Kázmér Óvoda, Gimnázium és Szakközépiskola 
keretében. Szinte mindennapi téma a sport a családban, emel-
lett gyakran kispályáznak is együtt.  

Egy barátságos öregfiú-találkozó után meséltek sportpá-
lyafutásukról.  

Id sb Soós Zsigmond, akit futballberkekben Zsiga bácsi-
ként ismernek, így kezdte a beszélgetést:  

,,Én az ASA korosztályos csapataiban formálódtam, az 
1972-1973-as idényben a Bay György által edzett utánpótlás 
együttes tagja voltam. Az A osztályban nem volt alkalmam 
bemutatkozni a hetvenes évek elején, mert már akkor formá-
lódott az együttes hajdani aranycsapata, melynek tagjai mind 
klasszisok voltak, nekem pedig Onu an Károly és Both II. 
György mellett nem igazán volt lehet ségem bizonyítani ifi 
széls ként. 1973-ban az akkori C osztályos Gyergyószent-
miklósi Jöv  együttesének adtak kölcsön, ahol 1975-ig ját-
szottam, majd a Székelyudvarhelyi Progresulnál, aztán a 
Szászrégeni O elulnál három-három évet töltöttem, szintén a 
C osztályban. Pályafutásom utolsó állomása a helyi Elektro-
maros volt, ahol 1981-1985 között futballoztam,  32 évesen 
hagytam abba a labdarúgást, akkor már jó állásom volt a 
gyárban” – számolt be futballkarrierjér l Zsiga bácsi.  

Pályafutása legszebb éveit Gyergyószentmiklóson töltötte, 
ahol a katonai szolgálatot is. Jól keresett mint labdarúgó, hi-
szen 17-18 évesen 1973-1975 között 900 lejes fizetése volt, 
emellett 200 lejes meccspénzt kaptak egy-egy hazai gy ze-
lem, 100 lejt a döntetlen után, míg az idegenbeli gy zelem 
500 lejt ért.  

Id. Soós Zsigmond azt is elmondta, hogy az ASA utánpót-

lásában együtt rúgta a b rt mások mellett Gergely Csabával, 
Pop Mirceával, Petru Orzával, Gyergyószentmiklóson csa-
pattársa volt a csergedi Cerghizan és Biris, a szovátai Király 
József, a radnóti Kovács, Máthé Attila, Horváth Imre (mind-
kett  ex-ASA), a nyárádszeredai Mihály Sándor, a vásárhelyi 
illet ség  Borsos Kálmán,  míg a Szászrégeni O elulnál Vi-
orel Cioata, Karda Márton, Er ss Károly, végül az Elektro-
marosnál többek közt Emil Nae, Mihály Ferenc, Puji János 
(Náni), Ioan Sleam, Pap Sándor, Kuti Csaba stb. is játékos-
társa  volt.  

A hajdani Elektromaros alakulatáról is boldogan mesélt, a 
csapathoz az 1979-1980-as idény végén került, amikor az fel-

vette az Electrozah rul nevet, miután a Cukorgyárral fuzio-
nált, majd egy év múlva feljutott a C osztályba. Ott, az els  
évben Végh János edz sége alatt az idény végén kiesett a cso-
portból, az 1981-1982-es szezon végén megyei bajnok lett 
ugyan, de a C osztályos helyosztón elbukta a feljutást a Sza-
mosújvári Olimpia ellenében (2-1, 1-3). Az 1982-1983-as 
bajnoki évad végén Maros megye bajnokaként az Elektro túl-
jutott az osztályozón, miután 6-0 és 4-1 arányban leiskolázta 
a Szentegyházi Vlahica együttesét, az akkori C osztályos el-
lenfelei többek közt a Segesvári Metalul, a Szászrégeni O e-
lul, a Marosludasi Mure ul voltak.  

Zsiga bácsi átadta a szót nagy fiának, a Székelyudvarhe-
lyen született, 44 éves Leventének, aki Románia egyik kiváló 
gyorsfutója volt. George Buhlea és Nicolae Neagu egykori 
tanítványa hétszeres országos bajnok volt, öt Balkán-bajnok-
ságon vett részt, több országos, korosztályos rekordot is meg-
döntött: 50, 60, 100 és 200 méteres férfisíkfutásban és a 
4x100 és 4x200 méteres síkfutásban.  

,,Románia színeiben részt vettem többek közt nyári európai 
ifjúsági olimpiai fesztiválon ( FOTE 1993, Hollandia), kato-
nai világjátékokon (2003, Olaszország) és Európa-bajnoksá-
gon (1998, Magyarország) is, emellett többszörös hazai 
korosztályos bajnok, Balkán-bajnoki ezüstérmes vagyok és  
Európa-kupa-gy ztes csapatban. Mintegy 150 különböz  
szín  érmem van hazai és nemzetközi megmérettetésekr l” 
– mondta el a sportmesteri címmel is büszkélked  Levente.  

A kisebbik fiú, ifjabb Soós Zsigmond a következ ket 
mondta el atlétikai karrierjér l:  

,,Vásárhelyen, a Bolyaiban kezdtem el atlétizálni, a Szász 
Albert Sportlíceumban és az egyetemi éveim alatt a Jászvá-
sári Politehnica leigazolt versenyz je is voltam. Legjobb 
hazai eredményem egy országos hatodik helyezés volt a 100 
méteres síkfutásban. Pályafutásom legnagyobb kudarcát 
2012-ben éltem meg, amikor szubjektív okok miatt nem jut-
hattam ki a 2012. évi londoni paralimpiai játékokra, Romá-
niát képviselve mint fogyatékos sportoló. Pedig egy 
Olaszországban megrendezett selejtez  versenyen megfutot-
tam a kvalifikációs id t a marosvásárhelyi Olimpikus ver-
senyz jeként, s t a dönt ben még a kés bbi, hatszoros 
paralimpiai bajnok dél-afrikai Oscar Pistoriust is legy ztem 
– mondta el ifj. Soós Zsigmond, aki édesapjával és bátyjával 
egy csapatban kispályás bajnok is volt a Tudor  
negyedben. 

Soóséknál a sport jelent sége mérvadó

Másodszorra nyer  volt a büntet lottó

Jegyz könyv 
Labdarúgó-konferencialiga, 2. selejtez kör, visszavágó: Olimpija 

Ljubljana – Sepsi OSK 2-0 (2-0, 0-0) büntet kkel: 2-4 
Ljubljanai Stožice stadion. Vezették: Sebastian Gishamer – Roland 

Riedel, Maximilian Weiss. Tartalék: Alan Kijas (osztrákok). 
Olimpija: Vidovšek – Sualehe (64. Krefl), Ratnik, Karamati  (86. 

Crnomarkovi ), Lasickas (90. Lagundži ), Doffo, Estrada (97. Pilj), 
Elšnik, Pedro (86. Ziljki ), Nuki , Kveši  (118. Prtajin).  

Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov (100. Ciobotariu), Mitrea, B la a, 
Dumitrescu (100. Ispas), P un, Matei (64. Dama can), Ion Gheorghe, 
Golofca (72. B rbu ), Rodriguez (72. inaj), Rondón (64. Tudorie). 

Gól: Kveši  (61.), Krefl (70.). 
Büntet kb l gólt szereztek: Crnomarkovi , Ziljki , illetve Mitrea, 

Tudorie, Dama can, Ion Gheorghe. 
Sárga lapok: Sualehe (39.), Krefl (89.), Nuki  (120.).  

Mind a négy román csapat továbbjutott 
Csütörtökön lezárult a konferencialiga második selejtez köre, 

amelyb l mind a négy román csapat továbbjutott. Ez azért figyelemre 
méltó, mert évek óta a román csapatok mélyrepülése figyelhet  meg, 
a tavaly az els  körben négyb l három kiesett. Igaz, a Kolozsvári CFR- 
nek nem itt kellene lennie, de a BL els  selejtez körében elbukott az 
örmény Pjunik ellen. A három magyar csapat közül Fehérvár és Kis-
várda vette sikerrel az akadályt, a Puskás Akadémia kiesett. A negyedik 
magyar európai klub, a Ferencváros továbbra is a Bajnokok Ligája se-
lejtez iben érdekelt, ahol a 3. selejtez körbe jutott.

Eredményjelz  
A konferencialiga 2. selejtez körének visszavágói: Lincoln Red Imps (gibraltári) – Tobol Kosztanaj 

(kazah) 0-1 (összesítésben: 0-3), The New Saints (walesi) – Vikingur Reykjavík (izlandi) 0-0 (0-2), Ballkani 
(koszovói) – La Fiorita (San Marinó-i) 6-0 (10-0), Inter d’Escaldes (andorrai) – Kolozsvári CFR 1-1 (1-4), 
AIK Solna (svéd) – Vorszkla Poltava (ukrán) 2-0 (4-3), Klakksvík (feröeri) – Sutjeska Niksi  (montenegrói) 
1-0 (1-0), Gomel (fehérorosz) – Arisz Thesszaloniki (görög) 1-2 (2-7), Asztana (kazah) – Raków (lengyel) 
0-1 (0-6), Qabala (azeri) – FC Fehérvár 2-1 (3-5), Paide (észt) – Ararat-Armenia Jereván (örmény) 0-0 (0-
0, büntet kkel: 5-3), Kisvárda – Kairat Almati (kazah) 1-0 (2-0), Milsami Orhei (moldvai) – Kuopio PS 
(finn) 1-4 (3-6), Makkabi Netanja (izraeli) – Istanbul Ba ak ehir (török) 0-1 (1-2), Elfsborg (svéd) – Molde 
(norvég) 1-2 (2-6), Levadia Tallinn (észt) – Hibernians (máltai) 1-1 (3-4), Dinamo Batumi (grúz) – Lech 
Pozna  (lengyel) 1-1 (1-6), Radni ki Niš (szerb) – FC G ira (máltai) 3-3 (5-5, büntet kkel 1-3), APOEL 
Nicosia (ciprusi) – Botev Plovdiv (bolgár) 2-0 (2-0), Neftçi Bakı (azeri) – Arisz Limassol (ciprusi) 3-0 (3-
2), CSZKA Szófia (bolgár) – Makedonija Szkopje (északmacedón) 4-0 (4-0), Olimpija Ljubljana (szlovén) 
– Sepsi OSK 2-0 (3-3, büntet kkel 2-4), Lillestrøm (norvég) – Seinäjoki JK (finn) 5-2 (6-2), Slavia Prága 
(cseh) – St. Joseph’s (gibraltári) 7-0 (11-0), Newtown (walesi) – Spartak Nagyszombat (szlovák) 1-2 (2-6), 
Viborg (dán) – S duva (litván) 1-0 (2-0), Riga FC (lett) – Rózsahegy (szlovák) 2-1 (5-1), Djurgården (svéd) 
– Rijeka (horvát) 2-0 (4-1), Viking Stavanger (norvég) – Sparta Prága (cseh) 2-1 (2-1), FCSB – Saburtalo 
(grúz) 4-2 (4-3), Makkabi Tel-Aviv (izraeli) – PFC Zire (azeri) 0-0 (3-0), CSU Craiova – Vllaznia Shkodër 
(albán) 3-0 (4-1), PAOK Thesszaloniki (görög) – Levszki Szófia (bolgár) 1-1 (1-3), Lechia Gda sk (lengyel) 
– Rapid Bécs (osztrák) 1-2 (1-2), Hamrun Spartans (máltai) – Velež Mostar (bosnyák) 1-0 (2-0), Dinamo 
Minszk (fehérorosz) – Hapoel Beér-Séva (izraeli) 0-1 (1-3), Konyaspor (török) – BATE Boriszov (fehér-
orosz) 2-0 (5-0), Young Boys Bern (svájci) – Liep ja (litván) 3-0 (4-0), NŠ Mura (szlovén) – St. Patrick’s 
(ír) 0-0 (1-1, büntet kkel: 5-6), Brøndby (dán) – Pogo  Szczecin (lengyel) 4-0 (5-1), Sligo Rovers (ír) – 
Motherwell (skót) 2-0 (3-0), Vaduz (liechtensteini) – FC Koper (szlovén) 2-1 hosszabbítás után (2-1), Drita 
(koszovói) – Antwerpen (belga) 0-2 (0-2), Laç (albán) – Petrocub Chi in u (moldvai) 1-4 (1-4), ukari ki 
(szerb) – Racing Union (luxemburgi) 4-0 (8-1), Shkëndija (északmacedón) – Valmiera (lett) 3-1 (5-2), Eszék 
(horvát) – Kyzylzhar (azeri) 0-2 (2-3), Budu nost Podgorica (montenegrói) – Breidablik (izlandi) 2-1 (2-3), 
Tuzla City (bosnyák) – AZ Alkmaar (holland) 0-4 (0-5), Tre Fiori (San Marinó-i) – B36 Tórshavn (feröeri) 
0-0 (0-1), Zrinjski (bosnyák) – FK Tirana (albán) 3-2 (4-2), Dunaszerdahely (szlovák) – Víkingur Gøta (fe-
röeri) 2-0 (4-0), Crusaders (északír) – FC Basel (svájci) 1-1 (1-3), Puskás Akadémia – Vitória Guimarães 
(portugál) 0-0 (0-3). 

Soós Zsigmond, Onu an Károly és Pop Mircea egykoron az ASA ificsapatának 
voltak tagjai
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Bálint Zsombor 

Czimbalmos Ferenc Attila
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket augusztus 11-ig a 
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküld k közül két személy egy-egy 
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a 
borítékra ráragasztani. 

A JÚLIUSI ÉVFORDULÓK (2.) 
cím  pályázat nyertesei: 

Veress József,  
Marosvásárhely,  1918. December 1. u. 

Incze Imre,  
Marosvásárhely,   Caragiale u. 

A pályázati rejtvény megfejtése: 
RÁKÓCZI; KÁLLAY; BURKE; BELICZAY; NAGY;  

MADARÁSZ; SHELLEY 
Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek  

a 0265-268-854-es telefonszámon.

Megfejtések  
a július 22-i  

számból: 
 

Ikrek: Az alkimista 
 
Skandi: Jó zsivány, aki 
el re mondja, hogy lopni 
akar

N

R

K

L

R

U

Szerkeszti: Kiss Éva 1008.

E
VÍZSZINTES: 1. Az aforizma befejezése. 9. Velence ura volt. 10. Eino …, finn költ . 

11. Alacsony színvonalú. 16. Valaminél lentebb. 18. Szent István anyja. 19. Bródy Sándor 
drámája. 20. Morzejel. 21. Fájdalmas idegbetegség. 22. Jegyzetel. 23. Skálakezdet. 24. 
Vidék, régió. 25. Ismeret (rég.). 26. Sokszín . 28. Görög bet .  29. Kínai hosszmérték.  
30. Kályha süt je. 32. Almavégek! 33. Testedz  tevékenység. 35. Baranyai helység. 37. 
Ritenuto (röv.). 39. Dohányzókellék. 41. Alfa és ómega. 42. Csúcsteljesítmény. 45. … je-
lenti (Radó Sándor regénye). 47. Sir Francis … (admirális, az Armada legy z je). 49. An-
golul belépni. 51. Gyengén term  sz l féle. 

FÜGG LEGES: 1. Számszer  tény. 2. Jövend mondó. 3. Félszeg! 4. Alányújt. 5. 
Meg lehet vásárolni. 6. Alakulásra utaló el tag. 7. … feledni vágytam (Pet fi költeménye). 
8. Forrasztófém. 11. Selgunov (orosz író) aforizmájának els  része. 12. Sebességet 
csökkent. 13. Az arameusok lakhelye. 14. A dinamit feltalálója (Alfred Bernhard). 15. 
Tolna páratlan! 17. Orosz autómárka. 19. Abba az irányba. 20. A Kárpátok legmagasabb 
hegysége. 22. Olasz és osztrák gépkocsijel. 24. Szintén (angol). 26. M vészi hármas. 27. 
Jut neki. 28. Fontos gazdasági ágazat. 31. Magyar zeneszerz  (Ferenc). 33. Mint a vízsz. 
33. 34. Dolgozik a mozdony. 36. Termést betakarít. 38. Három (latin). 40. Ingerpálya. 43. 
Szántóeszköz. 44. Dezoxiribonukleinsav (röv.). 46. És (angol). 48. Lényegében er s! 50. 
Vonalzóféle. 53. Ómega és alfa. 

L. N. J.

SELGUNOV  
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KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro
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Egy magyar  
szólást 
idézünk  

a rejtvény  
 f soraiban.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt  
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva egy 1999-es, Lily és Lana 
Wachowski által rendezett amerikai film címét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re 
beírtunk.
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Pénteken délelőtt a Maros 
Megyei Múzeum marosvásár-
helyi várban levő épületének 
teraszán tartottak sajtótájé-
koztatót a Római fesztivál 
szervezői, akik az augusztus 
6-án 10–19 óra között tar-
tandó tizedik népszerű törté-
nelmi hagyományőrző ese- 
mény programját ismertették 
a sajtó képviselőivel. Jelen 
voltak: Ötvös Koppány, a mú-
zeum igazgatója, Pánczél Szi-
lamér régész, a fesztivál 
főszervezője, Nicoleta Man, a 
régészeti osztály vezetője, 
Györfi Zalán kutató, Tatai Or-
solya, a néprajzi részleg mun-
katársa.  

A szervezők elmondták, az idei 
kiadás multikulturális párbeszédre 
hívja az érdeklődőket, ezért válasz-
tották a rendezvény jelmondatául a 
következőt: „Ezeréves kultúrák egy 
évtizednyi fesztiválban”.  

Nicoleta Man az elmúlt 10 év 
mikházi régészeti kutatásairól szá-
molt be röviden, hogy felkeltse az 
érdeklődést a mikházi iskolában 

rendezendő, 2013-tól a római cast-
rumban, majd a polgári településen 
(vicus) és a fürdőknél (termae) kez-
dődött ásatások eredményeit össze-
foglaló kiállítás iránt. Elmondta, az 
újjáépítési programnak köszönhető 
támogatásból nemsokára kiépítik, 
érdekesebbé teszik a lelőhelyet, 
amely turisztikai-kulturális látvá-
nyosság is lesz. Mint az előző évek-
ben, az idén is külföldi és hazai 
egyetemista diákok bevonásával 
dolgoznak a régészek. Az idén a me-
gyei tanács 90.000, a Művelődési 
Minisztérium 25.000 lejjel támogatja 
a régészeti munkát. Pánczél Szila-
mér hozzátette, eddig a legértéke-
sebb lelet egy 
Mercurius-bronzszobor, valamint az 
agyagperselyek, amelyek egyediek-
nek számítanak, de sok más tárgy is 
előkerült, amely közelebb hozza a 
régmúltat a jelenhez.  

A főszervező elmondta, tárgyal-
tak külföldi, a római kultúrát őrző 
csoportokkal, ám azok a zsúfolt 
programra hivatkozva visszautasí-
tották a meghívást. Ezért a már 
megszokott zilahi, gyulafehérvári, a 
néhány éve működő marosvásárhe-
lyi hagyományőrző csoportok lesz-
nek jelen, akik az idén a 

nagyszebeniekkel egészülnek ki. A 
program 10 órakor kezdődik a 
résztvevők kosztümös felvonulásá-
val, 11 órakor lesz a hivatalos meg-
nyitó, majd három helyszínen, a 
Csűrszínházban és körülötte, a ré-
gészeti parkban és a Ferenc-rendi 
kolostorban folyamatosan lesznek 
rendezvények. A Csűrszínházban 
múzeumpedagógiai foglalkozások 
lesznek, megszervezik a népszerű 
rabszolgavásárt, este pedig a Radu 
Vâlcu Quintet koncertezik. A Csűr-
színház mögötti téren és a régészeti 
parkban 11.30-12.30 és 17-18 óra 
között római katonai hadgyakorla-
tot mutatnak be hagyományőrző 
csoportok. Az általános iskola épü-
letében Doboznyi régészet címmel 
a 10 év alatt lelt tárgyakat állítják 
ki. 12.30-13 óra között Nicoleta 
Man román, 13 és 13.30 óra között 
Pánczél Szilamér magyar nyelven 
foglalja össze az érdeklődőknek a 
kutatás eredményeit. Ugyanitt a 10 
éve szervezett Római fesztivál ko-
rábbi plakátjait is kiállítják. Az idő-
doboznál és a castrum helyszínén 
román és magyar idegenvezetést 
biztosítanak, a római várnál 14 és 
15 óra között íjászversenyt rendez-
nek.  

Györfi Zalán kutató ismertette a 
ferences kolostorban és az udvaron 
látható, hallható középkori jellegű 
rendezvényeket. A templomban, a 
Teleki téka közreműködésével, né-
hány olyan régi könyv látható, ame-
lyet hajdanában a kolostor 
könyvtárában őriztek. Újdonság a 
Gyulafehérvári Római Katolikus 
Esperesség jóvoltából rendezett, 
Ferencesek a nyárádmenti Szentföl-
dön című, a szerzetesek életét be-
mutató kiállítás. A kolostor- 
templomban román és magyar 
nyelvű idegenvezetés lesz. 12.30-13 
óra között a Domahidi testvérek, 
Sára és Zsuzsa fuvolán és hegedűn 
játszanak. 16-17 óra között pedig a 
visszatérő vendég, a csíkszeredai 
Codex régizene-együttes lép fel. A 
kolostorudvaron 11 és 18 óra között 
múzeumpedagógiai tevékenysége-
ken a régi kolostorbeli foglalkozá-
sokat idézik.  

Amint a jelmondat is tükrözi, az 
idén a római és a középkort kiegé-
szíti a népi kultúra. Erről számolt be 
Tatai Orsolya, a néprajzi részleg 
munkatársa. Elmondta, a Csűrszín-
házban 11-16 óra között népi jel-
legű múzeumpedagógiai foglal- 

kozás is lesz. Az érdeklődők szövő-
székhez ülhetnek, népi hangszere-
ket készíthetnek, bemutatják nekik 
a szalmakalapfonást, lehet neme-
zelni és fát faragni népi mesterek 
irányításával. 14 órától a Fagyöngy 
citeraegyüttes koncertjére várják az 
érdeklődőket, akikkel alaposabban 
is megismertetik e népi hangszert. 
Ugyanitt régi fényképekből (146 
db) álló kiállítás nyílik. A múzeum 
munkatársai egy 2016-ban kezde-
ményezett projekt keretében régi 
családi fényképeket gyűjtöttek, 
amelyek a nyárádmenti népi, csa-
ládi életet tükrözik. Ezekből mutat-
nak be azzal a céllal, hogy 
kiegészítsék majd az állományt.  

Az idén a szervezők 55 férőhe-
lyes ingyenes buszt biztosítanak a 
látogatóknak. Az autóbuszok 10 és 
12 órától indulnak a múzeum ma-
rosvásárhelyi Mărăşti utca 8/A 
szám alatti székhelye elől. Mikhá-
záról, a Csűrszínház elől 14, 17 és 
19.30-kor indulnak vissza a jármű-
vek a megyeszékhelyre.  Ahogy az 
előző években, az idén is gazdag 
program várja tehát mindazokat, 
akik egynapos időutazáson szeret-
nének részt venni augusztus 6-án, 
szombaton Mikházán.  

Vajda György

ADÁSVÉTEL 

ELADOM garázsomat a C. R. Vivu 
utcából (garázsszám: CHL 52, grupa V, 
3-as boxa). A garázs falai téglából 
készültek. Eladási ár: 10.000 euró, 
alkudható. Ugyanitt eladom 1310-es 
Dacia személygépkocsimat, 37.400 km-
ben, gyártási év 1991. Eladási ár: 4.500 
lej, alkudható. Tel. 0365/439-514, 0745-
043-844. (16670) 

LAKÁS 

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a 
Szabadság utcában. Tel. 0771-260-
688. (sz-I) 

ELADÓ egyszobás földszinti tömb-
házlakás, összesen 50 m2, a Dózsa 
György utca 189/B szám alatt. Tel. 
0773-381-254, 8-20 óra között. 
(16662) 

MAGÁNSZEMÉLY elad jó állapotú, 
3/4. emeleti, kétszobás lakást + egy 
garázst a Kárpátok sétányon. Irá-
nyár: 82.000 euró. Közvetítők nélkül! 
Érdeklődni a 0743-691-782-es tele-
fonszámon. (16624-I) 

MINDENFÉLE 

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

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjaví-
tást, zsindelytető készítését, javítá-
sát, cserépátforgatást, ácsmunkát, 
meszelést, vakolást, teraszkészítést, 
csatornajavítást, széldeszkák javítá-
sát, festését. Tel. 0749-798-244. 
(16522-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgős javítást, 
meszelést. Készítünk kerítést, kaput 
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdí-
jasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0759-638-257, Miklós. (16609-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészí-
tést, tetőjavítást, ácsmunkát, bádo-
gosmunkát, szigetelést, meszelést, 
bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-
003, Fülöp Hunor.  
(16568-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Megrendült szívvel tudatjuk, 
hogy a felejthetetlen férj, édes-
apa, nagyapa, após, jó szomszéd 
és barát, a marosvásárhelyi szü-
letésű  

id. FÁBIÁN GÁBOR  
életének 72. évében nyugovóra 
tért. Utolsó útjára augusztus 1-
jén 13 órakor kísérjük a marosvá-
sárhelyi református temetőben. 
Pihenése legyen csendes, emlé-
két örökre szívünkben őrizzük.  

A gyászoló család. (-I) 
 
 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett, jó  

SZILVESZTER PÁL LÁSZLÓ  
2022. július 29-én megszűnt élni. 
Drága halottunk temetése au-
gusztus 2-án 13 órakor lesz, re-
formátus egyházi szertartás 
szerint, a jeddi temető ravatalo-
zójából. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  

A gyászoló család. (-I) 
 
 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szerető férj, 
édesapa, nagyapa, testvér, rokon 
és szomszéd, a TCM volt dolgo-
zója, a marosvásárhelyi szüle-
tésű  

id. FEHÉR LÁSZLÓ  
szíve földi életének 83. évében, 
hosszas szenvedés után, megpi-
hent. Virrasztása augusztus 1-jén 
a Melinda ravatalozóházban lesz 
18 órától (Oneşti tér 12.). Teme-
tése augusztus 2-án, kedden 11 
órától a Jeddi úti sírkertben.  

A gyászoló család. (-I) 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Jubileumi rendezvény 
10R Római fesztivál  

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVE-
LŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. 
(sz.-I)
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Az Adó- és Pénzügyi Hivatal 
pontosítása 

 
A www.ziarulargesul.ro internetes kiadványban 2022.07.26-án megjelent cikk kapcsán – címe: Egy pi-

teşti-i nő azzal vádolja a pénzügyet, hogy nyugdíj nélkül hagyta –, amelyet más kiadványok is átvettek, bár 
nem igényelték a hivatalos álláspontot, az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) kötelességének érzi pontosítani 
a következőket: 

Az adófizetők államháztartásbeli tartozásának törvényes határidőn belüli ki nem fizetése miatt az Adó- és 
Pénzügyi Hivatal a törvénykező index értelmében1 elrendeli a kényszervégrehajtást, melynek első lépése a 
kapcsolódó végrehajtható jogcímeket és zárolási jogcímeket tartalmazó idézések továbbítása, ahogyan a cik-
kekben is bemutatták. 

Ugyanakkor a sajtóban bemutatott ügyben a lefoglalás tárgyát képező összegek más állami intézmények 
által végrehajtható jogcímen küldött adókötelezettségeket, a bukaresti és az argeşi bíróságok által 
büntetőügyekben megállapított perköltségeket jelentik. 

Az összegeket a hatályos jogszabályok2 szerint lefoglalták, az államháztartás felé fennálló tartozásairól 
pedig már májusban írásban, átvételi igazolással értesítették az adófizetőt. 

Ugyanakkor megragadjuk az alkalmat, hogy megemlítsük, az ANAF felvilágosítást nyújt az adófizetőknek, 
hogy tisztázzanak a saját adózási helyzetükkel kapcsolatos minden szempontot, egyrészt segítséget nyújtva 
az adózás terén, másrészt közvetlen hozzáférést tesz lehetővé az egyénre szabott adókedvezményekhez, az 
alkalmazandó jogi keretek szerint. 

Emlékeztetjük tehát a magánszemély adófizetőket, hogy jelenleg többféle adókedvezményre van lehetőség, 
mégpedig: 

– részletfizetés klasszikus formában, az adóügyi perrendtartásról szóló, utólag módosított és kiegészített 
207/2015. számú törvény 184., illetve 209. sz. cikkeinek megfelelően; 

– törvény által szabályozott fizetési beütemezésre egyszerűsített formában, a 207/2015. számú, az adóügyi 
perrendtartásról szóló törvény (az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel) 2091 és 20914. cikke értel-
mében.  

Az ANAF továbbra is nyitott minden információkérelemre és a médiát érdeklő helyzetek tisztázására, az 
adótitokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések tiszteletben tartásával. A fentebb bemutatottakkal kapcso-
latban pontosítást kérünk a közvélemény valós helyzetről való tájékoztatása érdekében, és ezen anyag köz-
zétételét a replika jogán.  

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztálya 
 

1 Az adóügyi perrendtartásról szóló 207/2015. számú törvény az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 
2 Az adóügyi perrendtartásról szóló 207/2015. sz. törvény 236. cikke (4) bekezdése alapján, a 2009. évi, a polgári 

perrendtartásról szóló, a későbbi módosításokkal újra közzétett 134/2010. számú törvény 729. (1) bekezdése szerint 

Balról jobbra: Tatai Orsolya, Pánczél Szilamér, Ötvös Koppány, Man Nicoleta és Györfi Zalán                                              Fotó: Nagy Tibor 
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