
A magyar államalapítás és első keresztény királyunk tiszte-
lete, valamint az új kenyérért való hálaadás idén is ünnepelni 
hívta a marosvásárhelyi magyarságot. Az augusztus 20-i 
méltóságteljes ünnepségnek a vár adott otthont. A színpad 
hátterében levő molinón Szent István király szobra azt a ha-
talmat sugározta, ami több mint ezer éve képes megtartani 
és összefogni bennünket, Kárpát-medencei magyarokat. 

A megemlékezést a Pro XXI. Sport- és Kulturális Alapítvány, valamint 
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szervezte. A nemzeti színű sza-
laggal átkötött óriási új kenyereket, akárcsak az előző években, a Kabai 
család által vezetett egrestői Eldi pékségben sütötték. Az ünnepség végén 
a kenyeret a pékeik szelték fel, és osztották szét a nagyszámú résztve- 
vőnek. 

Az ünnepi műsort Kilyén Ilka Magyar Örökség díjas színművész  

Válságkezelés balkáni módra 

Elfogadta a kormány a napokban az idei első költségvetés-kiegé-
szítést. Ezzel szinte egy időben derült ki, hogy a prognózisoknál lénye-
gesen jobban teljesített papíron a gazdaság az első fél évben, így a 
kormányfőnek és pénzügyminiszterének volt miért ünnepélyesen hátba 
veregetnie egymást. De a bizonyítvány közel sem olyan fényes, mint 
láttatni akarják. 

A költségvetés-kiigazítás tervezetével kapcsolatban már az elfoga-
dás előtt közel egy héttel sérelmezte az energiaszolgáltatók egyik  
szakmai szervezete, hogy a kormány nem tett félre elég pénzt az  
ártámogatott energiaszámlák állami kompenzációjának fedezetére. Azt 
állítják, az idein április–december közti időszak számláinak kompen-
zálására becsült előirányzat teljesen hiányzik a tervezetből, szerintük 
ez, és az a tény, hogy a kormány öt hónapos eltolódással téríti a múlt 
év végétől bevezetett kompenzáció fejében járó összegeket, a teljes 
energetikai szektort összeomlással fenyegeti a tél előtt. Még ha ebben 
a vízióban volna is egy kis egészséges túlzás, annyi biztos, hogy a szol-
gáltatók nincsenek egyszerű helyzetben, mert ezzel a kompenzációs 
rendszerrel ők gyakorlatilag meghitelezik a fogyasztóknak a plafonált 
ár és a piaci ár közti különbséget. Amit a kormány röpke féléves ké-
séssel térít vissza, és most nem is biztosítja legalább papíron az év vé-
géig szükséges pénzeket. És mindeközben a javarészt állami kézben 
levő energiatermelők révén a kormányzat jókora pluszbevételeket  
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Benedek István 

Eifert János fotó-
művész kiállítása 
Marosvásárhelyen  

Eifert János igazi „ravasz” alkotó, aki 
fényképein továbbgondolja az ábrázolt 
világot. Játszik a perspektívával, a for-
mákkal, a fényekkel, mindeniknek 
külön, de egyben is megvan a célzott 
helye a fotón.  
____________3. 
Aranyérem és  
negyeddöntő Szőcs 
Bernadette-nek 
A vegyes párosban szerzett ezüst 
után női párosban aranyérmet nyert a 
marosvásárhelyi születésű Szőcs Ber-
nadette a müncheni asztalitenisz-Eu-
rópa-bajnokságon. Korábban csak 
csapatban sikerült felnőtt kontinens-
bajnoki címet szereznie.   
____________4. 
Egy csapat maradt  
Maros megye  
képviseletében 
A labdarúgó Románia-kupa 1. köre 
után egy Maros megyei csapat folytat-
hatja a háromból. Míg a szászrégeni 
Avântul hazai pályán kapott ki a besz-
tercei Gloriától, a másik két 3. ligás 
csapat a megyéből egymás ellen ját-
szott.  
____________5.

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

(Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor



• A marosvásárhely EKE kedvenc túrája 
• Erőss Zsolt-teljesítménytúra – kilenc éve emlé-

kezünk 
• Rekordokat döntögetett a Jókai- és a Bánffy-

teljesítménytúra 
• Via ferrata a Fehérkői-szorosban 
• Nyári kalandok Kézditől Szatmárig 
• Emlősök „nyomában”  
A legnagyobb turistatalálkozó, az EKE-vándortá-

bor résztvevői vehetik kézbe elsőként a legfrissebb 
Erdélyi Gyopárt és gyermekmellékletét, a Gyopár-
kát. A természetvédelem-honismeret-környezetvé-
delem tematikájú kiadvány azonban bárki számára 
hozzáférhető, és aki fellapozza, számíthat arra, hogy 
bővülni fog a tudás- és élménytára. Eljuthat a varázs-
hegy bűvöletébe, megtudhatja, melyik a vásárhelyi 
EKE-sek kedvenc kirándulóhelye, hogy mit üzenne 
Erőss Zsolt Züminek, és azt is, hogy rekordokat dön-
tött a Jókai- és a Bánffy-teljesítménytúra. 

Aki a nemesek nyomába ered, az az alsórákosi 
Sükösd–Bethlen-kastélyhoz ér, aki via ferratára vá-
gyik, a Fehérkői-szorost célozza meg, aki „haza-
járna”, annak ajánlott a Nyári kalandok Kézditől 
Szatmárig. 

A kolozsvári Szénafüvek természetvédelmi terü-
letet ismerteti a környezetvédelmi rovat, a gombák 
közül a selyemgombák kínálják magukat, az égre te-
kintőket meteorozásra hívja a csillagász.  

Múltba nézhet és jövőbe láthat a Gyopár olvasója, 
így arról is tudomást szerezhet, hogy a természetjá-
rók napja Várfalván október 1–2-án lesz, illetve 
hogy már készen van, megrendelhető-megvásárol-
ható a 2023-as EKE-falinaptár, páratlan szépségű ta-
vakkal, folyóvizekkel, azaz az életet adó vízről 
készült fényképekkel.  

IDŐJÁRÁS 
Zivatar lehetséges 
Hőmérséklet: 
max.  30 0C 
min.   16 0C

22., hétfő 
A Nap kel  

6 óra 29 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 21 perckor.  
Az év 234. napja,  

hátravan 131 nap.

A Nemzeti Színház jegypénztáránál 
is lehet jegyet venni  
a vendégelőadásokra 

Augusztus 16-tól újra megnyílt a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház nagytermi jegypénztára, ahol hétköznapokon 12 
és 17 óra között vásárolhatnak jegyet a nézők a IX. Vásár-
helyi Forgatag keretében a Nagyteremben sorra kerülő 
vendégelőadásokra: Magyar Állami Népi Együttes: Idese-
reglik, ami tovatűnt – Óda az énekes madárhoz (augusztus 
25-én, csütörtökön 16, valamint 20 órától) és Komáromi 
Jókai Színház – Örkény István: Tóték (27-én, szombaton 
20 órától). 

Újra Szovátán a Maros  
Művészegyüttes 

Augusztus 25-én, csütörtökön 19 órától a Maros Művész-
együttes Szovátán, a telep központjában levő Petőfi téren 
felállított színpadon tart előadást, amelyen elsősorban me-
gyénk néptáncait mutatja be.  

Időtár V/4 – könyvbemutató 
Augusztus 27-én, szombaton 11 órától a marosvásárhelyi 
várban (Könyvudvar) mutatják be a Sebestyén Mihály és 
Diamantstein György összeállításában megjelent sorozat 
újabb kiadványát, az Időtár V/4-et. A Tékaforgatag esemé-
nyén a szerzőkkel Lázok Klára, László Lóránt és Király Ist-
ván beszélget a kötetről, Marosvásárhely történelméről, 
illetve a város kis- és nagypolgári életéről. 

Szekeresek találkozója  
Mezőmadarason 

2007 óta negyedszer szervezik meg a mezőmadarasi Sze-
keres család találkozóját. Szeptember 10–11-én a kultúr-
házban megtekinthető lesz a bővített családfa, Szekeres 
Sándor családtörténeti előadást tart, Szekeres Attila István 
heraldikus a család nemeslevelét és címerét mutatja be. A 
vasárnap 11 órakor kezdődő istentiszteleten igét hirdet 
Ötvös József lelkipásztor, köszöntőt mond Szabó Andor 
parókus lelkész. Ezt követően megkoszorúzzák a néhai 
Szekeres István (1924–1999) református lelkipásztor em-
lékére állított kopjafát. Érdeklődni Szekeres Szabolcs- 
nál lehet az szsz@iid.hu e-mail-címen vagy a 0036- 
30-951-1347-es telefonon. Ugyanott augusztus 25-ig lehet 
jelentkezni. Szállásfoglalás Szabó Izoldánál az abrahami-
zolda@yahoo.com e-mail-címen vagy a 0752-214-490-es 
telefonon. 

Ügyes kezű gyerekek műhelye  
A Divers Egyesület Női Akadémia programja, a marosvá-
sárhelyi Ügyes Kezű Nők kézműveskör résztvevőinek se-
gítségével, augusztus 30. és szeptember 2. között a nyolc 
év fölötti gyerekeket kézművesműhelybe várja, ahol Lajos 
Anna, Tóth Csilla, Székely Lajos kézművesektől tanulják a 
nemezelés, gyöngyfűzés, papírfonás, fafaragás techniká-
ját, valamint a textilfigurák, mágnesek és pompomállatkák 
készítésének csínját-bínját. A foglalkozásokra 10-14 óra 
között kerül sor. Jelentkezni a 0265-311-727-es telefonszá-
mon lehet.  

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma MENYHÉRT, MIRJAM,  
holnap BENCE napja.

Megyei hírek 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

8, 32, 1, 43, 5 + 11 NOROC PLUS:   2 9 9 5 3 2

39, 3, 14, 29, 24, 7 SUPER NOROC:   5 4 0 1 4 9

2, 12, 27, 15, 16, 9 NOROC:   3 2 0 5 5 2 5

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.
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Megjelent az Erdélyi Gyopár legfrissebb száma 

IX. Vásárhelyi Forgatag 
Augusztus 23–28. között zajlik a IX. Vásárhelyi Forga-
tag. A részletes program a forgatag.ro honlapon és az 
esemény Facebook-oldalán tekinthető meg. Ez alka-
lommal is lesz Folkudvar az Erdélyi Hagyományok 
Háza szervezésében, a Petőfi Kulturális Ügynökség 
(PKÜ) a rendezvény támogatójaként 25. és 28. között 
hat irodalmi programot szervez. A kézművesvásár 25-
én, csütörtökön nyit, és 28-ig, vasárnapig látogatható. 
A koncertforgatagon 25-én, csütörtökön 21 órától a 4S 
Street, 26-án, pénteken 19 órától az Apostol, 21 órától 
a Compact lép fel a várszínpadon. Pénteken 19 órától 
a Kultúrpalota nagytermében a Kéknefelejcs nótatár-
sulat hallgatható, 27-én, szombaton 19 órától az Első 
Emelet, 21.30-tól a Punnany Massif koncertjére várják 
a várszínpad közönségét. 28-án, vasárnap 18 órától a 
Navarra és a Together táncbemutatójára kerül itt sor. A 
Figura színpadon 18 órától a Tűzvarázs tart lemezbe-
mutató koncertet. A főtéri nagyszínpadon 19 órától a 
Beatrice, 21.30-tól Ákos koncertezik.  

Pro Etnica fesztivál Segesváron 
Segesváron a Pro Etnica nyári etnikumközi fesztiválra 
augusztus 25–28. között kerül sor. A XVIII. rendez-
vény színes programot ígér. A szervező Ifjúsági Etni-
kumközi Tanulmányi Központ Egyesület húsz hazai 
nemzetiség 600 képviselőjére és több mint tízezer lá-
togatóra, nézőre számít. Az előadások, népviseleti pa-

rádé, kiállítások csütörtökön 15–22, pénteken 15–23, 
szombaton és vasárnap 10–22 óra között zajlanak. A 
részletes program a proetnica.ro honlapon olvasható. 

A Maros Mezőségi Művésztelep  
kiállítása  

A Forgatag egyik rendezvénye a Maros Mezőségi Mű-
vésztelep képzőművészeti kiállítása, ahol a mezőma-
darasi, a csittszentiváni, a mezőbergenyei és a 
mezőpaniti alkotótáborok képzőművészeti anyagából 
mutatnak be válogatást a Bolyai téri unitárius egyház-
község Dersi János kiállítótermében. A kiállítás meg-
nyitója 24-én 18 órakor lesz. Közreműködik Domahidi 
Anna, a Művészeti Líceum diákja. A tárlat szeptember 
10-ig látogatható – közölte Czirjék Lajos. 

Vándorkiállítás a Maros Megyei 
Múzeumban  

A múzeum várbeli épülete augusztus 30-tól ad otthont 
a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Pálos Rend 
szervezésében készült Pálosok című kiállításnak. A ki-
állítás megnyitójára augusztus 28-án, vasárnap 16 
órai kezdettel kerül sor a marosvásárhelyi Vártemplom 
gótikus termében. A pálos rendet a XIII. század köze-
pén alapították; ez az egyetlen olyan, ma is működő 
magyar rend, amelyet a pápa a középkorban elismert. 
A rend történetét a hanyatlás és az újjászületés jelle-
mezte, kolostorai többször elpusztultak vagy feloszlot-
tak, de a rend fennmaradt, és közép-kelet-európai 
jelentőséggel bír. A kiállítás december 30-ig látogat-
ható. 

kaszál be a szárnyaló energiaárak jóvoltából, ráadá- 
sul további milliárdokat zsebel be a magas árakba ará-
nyosan beépített adókból. Ezek a pluszbevételek valószí-
nűleg a gazdaság remények feletti teljesítményében is 
jelentős szerepet játszottak. Tehát a kormánynak remek 
üzlet a magas energiaár és az általános drágulás, miköz-
ben a felvállalt fizetési kötelezettségeit finoman szólva 
lazán veszi. 

Ezzel szemben hogy játsszák a válságkezelést rendesebb 
helyeken? Például a német kancellár csütörtökön jelen-
tette be, hogy 2024 tavaszáig (talán többet tudnak róla, 
meddig tarthat az energiacirkusz…) szinte kétharmaddal 
csökkentik a földgáz áruforgalmi adóját. Nem ez az első 
ilyen lépés a németeknél, amivel a jelen kontextusban be-
folyó állami pluszjövedelmekről lemondanak az adófizetők 
életét könnyítendő, és meg kell hagyni, hogy valószínűleg 
a német belpolitikai botrányoknak és fokozódó társadalmi 
feszültségnek is lehetett hatása a döntésre. Arról nem is 
beszélve, hogy gazdag portán alapból könnyebb jótékony-
kodni, mint nálunk, ahol hitelből grasszál az üres szöve-
gekben jeles, a gyakorlatban csapnivaló kormány. De itt 
még akkor sem állják az adott szavukat, ha éppen engedné 
a helyzet, és ezzel most éppen mélyítik azt a krízist, aminek 
a kezelésére a szavazóktól felhatalmazást, és az adófize-
tőktől a körülményeknek is betudhatóan pluszpénzt is kap-
tak. 

Válságkezelés balkáni 
módra 

(Folytatás az 1. oldalról)

RENDEZVÉNYEK



vezette. Elsőként Cseh Gábor, a 
szervező alapítvány elnöke köszön-
tötte az ünneplőket, hangsúlyozva, 
milyen nagy jelentőséggel bír az er-
délyi magyarság számára a nemzeti 
ünnep, az identitástudat megőrzése, 
az együvé tartozás élménye.  

Soós Zoltán, Marosvásárhely 
polgármestere beszédében elmond- 

ta, augusztus 20-a okkal tölthet el 
büszkeséggel minden magyart. Az 
ünnep két üzenetét hangsúlyozta. 

– Az államalapítás ezeréves cse-
lekedetére emlékezünk, és együtt 
dobban a szívünk egy nagy király-
nak köszönhetően, aki egy új or-
szágnak és egy új nemzetnek rakta 
le az alapjait. Úttörő tevékenysége 
és látása vezetett oda, hogy egy 

évezrede itt lehetünk, és egy évez-
rede megvan a betevő falatunk. Jó 
helyet választottak az őseink a Kár-
pát-medencében, jó helyre vezérelte 
őket a Jóisten – fogalmazott a pol-
gármester. 

István király bátor volt, mert kör-
nyezete ellenállását legyőzve, a  
kereszténységet választotta a ma-
gyarság útjául, s ennek köszönhe-
tően ma is ünnepelhetünk. Tudta, 
hogy a közösséget mindenáron egy-
ben kell tartania. Augusztus 20-a az 
új kenyér ünnepe is. Üzenete a 
megmaradásról szól. Ahhoz, hogy 
meglegyen a mindennapi kenye-
rünk, kemény munkára, vetésre, 
aratásra van szükség. S mindez nem 
elég, ha a munkán nincs isteni 
áldás. A népi hagyomány szerint 
Szent István-napra sütötték az első 
kenyeret, s akárcsak elődeink, mi is 
legyünk hálásak az idei kenyérért, 
amikor sok helyen az aszály miatt 
nincs aratás. De nem csak a szó sze-
rinti vetésre és aratásra kell gondol-
nunk, hanem a keresztény vetésre 
és aratásra is, hiszen sokban füg-
günk a teremtő Jóistentől – mondta.  

A műsorban Samu Etel Imola 
előadásában az Ó, Szent István, di-
csértessél! kezdetű középkori mold-
vai csángó dalt, majd széki 
népdalokat hallhatott a közönség. A 
székely néptánccsoport nyárád-
menti és vajdaszentiványi táncokat 
adott elő. Portik Viktor előadásában 
a Nélküled és a Mindig kell egy 
barát című dal hangzott el.  

Az ünnepség végén a történel- 
mi egyházak képviselői megáldot-

ták az új kenyeret, közös imá- 
ban adtak hálát a mindennapi bete-
vőért, majd felhangzottak a himnu-
szaink: a székely és a magyar 
himnusz. 

Az ünnep fényét a színpad előtt 
látható koronázási jelvények – a 
Szent Korona, a jogar, az ország- 
alma másolata – emelték, melyeket 
ez alkalommal is néhai Szabó Al-
bert családja bocsátott a közösség 
rendelkezésére.  

Együtt dobbant a szívünk 

Nem túlzás azt állítani, hogy a 
marosvásárhelyi vár Szűcsök 
bástyájában a marosvásárhe-
lyi Marx József Fotóklub ven-
dégeként Magyarország – és 
nem csak – egyik legismer-
tebb fotóművésze állította ki 
munkáit. Eifert János Ars poe-
tica c. kiállítását Nagy Lajos 
fotóművész nyitotta meg, mi-
után Both Gyula, a Marx  
József Fotóklub elnöke kö-
szöntötte a vendéget. Az al-
kotó igazi fotóművészeti 
leckét tartott, szinte mind-
egyik munkáról beszélt, el-
árulta elkészítésének titkát és 
azt az üzenetet, amelyet a  
fényíró „megrajzolt”. A tárla-
ton különlegesen érdekesek 
az aktfotók, a triptichonok és 
a szokványostól eltérő módon 
– nem szabványkeretben,  
óriásmolinón – tálalt felvéte-
lek és sok más.  

Nem véletlenül áll Eifert János 
fotóművészetének középpontjában 
az emberi (női) test, hiszen 1960 és 
1977 között a Honvéd Együttes hi-
vatásos táncosa volt, és itt a testáb-
rázolás mozgásformái jelennek 

meg. A táncművészettel felhagyva 
is közel maradt a témához, hiszen 
számtalan alkotása nemcsak a test 
szépségét, eleganciáját fejezi ki, 
hanem – amint a marosvásárhelyi 
tárlaton is elmondta – absztrakt ér-
zéseket – mint az öröm, a szomorú-
ság – is megörökített, a Szűcsök 
bástyájában látott néhány alkotáson 
az emberi lét, a test univerzalitása is 
megjelenik a négy alapelem (föld, 
tűz, víz, levegő) kíséretében. Eifert 
János igazi „ravasz” alkotó, aki 
fényképein továbbgondolja az ábrá-
zolt világot. Játszik a perspektí- 
vával, a formákkal, a fényekkel, 
mindeniknek külön, de egyben is 
megvan a célzott helye a fotón. Szö-

veggel, idézetekkel egészíti ki az 
egyszerűnek tűnő alkotást, így új 
ablakot nyit a gondolat továbbfoná-
sára. A nézőre bízza a képelemek 
rejtett vagy nyilvánvaló üzenetének 
megfejtését. Eifert János a vásár- 
helyi kiállításon, munkái között sé-
tálva elmondta, az az igazi fotó- 
művész, akinek a képei előtt akár 
egy évszázaddal a halála után is leg-
alább néhány másodpercre megáll a 
néző. Tegyük hozzá, ezt a hatást kü-
lönösön nehéz ma elérni, hiszen a 
fotós a felvételkészítést követően 
már nem a sötétkamra varázsában 
alkot. A különböző képfeldolgozó 
programok ismerete nem akadály, 
ugyanakkor vizuális igényeinket is 

kielégítik a telefonos keccintések. 
De mindez nem elég maradandót al-
kotni. Ahogy a kiállított pannón le-
jegyezte, tulajdonképpen Eifert 
János ars poeticája minden fotómű-
vészé lehet: „Számomra játék a fo-
tográfia. Nagyon komoly játék. És 
jelenti a világ megismerésének le-
hetőségét, találkozásokat, új felada-
tokat és azt a szabadságot, hogy 
gondolataimat saját képi nyelvemen 
közölhetem. Nézni – látni – láttatni: 
ez a képíró (fotográfus) feladata, 
miközben egyensúlyozik a képzelet 
és valóság határán.”  

Valójában az az igazi művészi al-
kotás, amikor a nézőben is elmosó-
dik a határ a valóság és a képzelet 
között, és saját emlékezeti, tapasz-
talati tárához viszonyítja a látotta-
kat, elsajátítva, továbbgondolva 
mindazt, amit lát. Eifert János alko-
tásai ilyenek. Nem csak „három 
másodpercet” érdemes megállni 
előttük, hanem többet is. És oda kell 
figyelni a részletekre is. Mert amint 
a tárlatnyitón a mester elmondta, 
ezek az apróságok sokat emelnek 
egy-egy fotó művészi értékén, vagy 
ronthatnak is. Azt is bevallotta, 
megtörtént, hogy többhetes kínló-
dás után a neki tetsző munkát más-
ként értékelte a közönség. Ilyenkor 
a miértek merülnek fel egy alkotó-
ban. De pontosan az ezekre kere-
sett, időnként megadott válaszok 
teszik egyetemessé mindazt, amit 
belegondolt, és fénnyel megírt a fo-
tóművész. Eifert János kiállítása el-
rendezésében is művészet. Nem 
mindegy, hogyan, hova, milyen 
megvilágításban, társításban, sarok-
ban vagy kiemelt helyen áll az alko-
tás. Erre is érdemes odafigyelni. 
Tegyük hozzá, mindez csak egy na-
gyon kis szelete annak a több évti-
zedes munkának, több ezer 
alkotásnak, amelyek eljutottak 
szerte a nagyvilágba. Néhány fotót 

a kiállítottakon kívül a tárlatnyitóra 
érkezettek kivetítve is láthattak, és 
talán egy alkalom nem is lett volna 
elég ahhoz, hogy mindegyiket meg-
nézzék a jelenlevők, netán ha az al-
kotó még egy-két kulisszatitkot is 
elárul, egy hetet tartó – egyáltalán 
nem unalmas – tárlatmegnyitót is 
szervezhettek volna a vendéglátók. 
S hogy miért ezek a szuperlatívu-
szok? A választ erre néhány szak-
mai adat, referencia adja meg. 
Eifert János 1978-tól dolgozik fo-
tósként, képszerkesztőként. A Ma-
gyar Fotóművészek Szövetsége 
szakkollégiumának, mesterkurzusá-
nak vezető tanára, 1998-2003 kö-
zött elnöke. Műveivel a világ 
rangos nemzetközi diaporámafesz-
tiváljain számos díjat, grand prix-t 
nyert. Magyarországi nemzetközi 
fotókiállítások és fesztiválok művé-
szeti vezetője, a Jelenkori Fotómű-
vészeti Gyűjtemény és Dokumentá- 
ció ötletadója és társalapítója, első 
művészeti vezetője; a Hungart alel-
nöke, a Szerzői Jogi Szakértő Tes-
tület tagja, az Artphoto Galéria 
internetes kiállítóhely art direktora, 
a Nemzeti Táncszínház Kerengő 
Galériájának művészeti vezetője. 
Több fotómagazin szerkesztője, al-
kotója. Eifert Jánosnak 247 önálló 
kiállítása volt, 2000 csoportos tárla-
ton szerepelt világszerte. Kell-e 
ennél jobb ajánló?  

Eifert János ott van a nagy ma-
gyar fotográfusok sorában, Brassai 
(Halász Gyula), André Kertész, 
Moholy Nagy-László, Robert Capa 
(Friedmann Endre), Kornis Péter, 
Keleti Éva és mások mellett. Nem-
csak fotográfusoknak, a vizuális 
művészetek kedvelőinek, hanem 
bárkinek ajánlott megnézni a kiállí-
tást. A kiállítás önmagában is fotó-
művészeti lecke.  

A tárlat egy hónapig, szeptember 
18-ig látható.

Eifert János fotóművész kiállítása Marosvásárhelyen  
Látni és láttatni a valóság és képzelet határán  
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Vajda György

Fotó: Vajda György  

Eifert János, Nagy Lajos és Both Gyula

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)



Marosvásárhely sportját lekap-
csolták a lélegeztetőgépről, amelyre 
három-négy éve került, de még igen 
távol áll attól, amit az egyre fogyat-
kozó számú (hol van az az idő, ami-
kor 15 ezren szurkoltak a ligeti 
stadionban, a sportcsarnokban 
pedig csak azért 2 ezren, mert töb-
ben nem fértek be) szurkoló joggal 
elvárhat, tekintve a hagyományo-
kat, a lakosságszámot és a gazda-
sági erőt. És ha a kórházi 
hasonlatnál maradunk, ha el is múlt 
a közvetlen veszély, még igencsak 
a lábadozás kezdeti szakaszában 
van, ápolásra szorul. 

Ilyenkor, az új idény kezdete 
előtt, szokás elkészíteni az egyes 
szakágakban az úgynevezett power-
rankinget, amely a szakértők szerint 
az adott bajnokságban várható sor-
rendet mutatja, figyelembe véve a 
rendelkezésre álló adatokat, infor-
mációkat. Most egy másfajta 
power-rankingre vállalkozunk, nem 
egy bizonyos bajnokság sorrendjét 
állítjuk fel, hanem megpróbáljuk 
megtippelni a marosvásárhelyi csa-
patok várható helyezését abban a 
bajnokságban, amelyben elindul-
nak. 

Kezdjük azzal a csapattal, amely 

az egyetlen, amely bajnoki esélyek-
kel vág neki az idénynek, bár nem 
egy hivatalosan elismert sportágról 
van szó. A Maros Szörnyek ameri-
kaifutball-csapatnak sikerült olyan 
keretet összeszedni, amellyel az 
idén először Marosvásárhelyre hoz-
hatják a sportág (nem hivatalos) or-
szágos bajnoki címét. Kár, hogy 
noha 12 éve szerveznek bajnoksá-
got, a szövetséget azóta sem sike-
rült bejegyezni. Tipp: 1. hely (6 
induló). 

A népszerűségét tekintve a ma-
rosvásárhelyi VSK férfi-kosárlab-
dacsapata lenne az első, ám ami az 
idei keretet illeti, amely újoncként 
vesz részt ismét az élvonalbeli baj-
nokságban, már nem lennénk any-
nyira optimisták. A sportágban még 
mindig a külföldiek szintje hatá-
rozza meg jelentős részben az ered-
ményességet, a VSK pedig egy 
pályafutása alkonyán lévő vete-
ránra, illetve két „felmelegített” volt 
Maros KK-csapattagra számít. A 
belföldi kontingens bármikor felve-
szi a küzdelmet a többi klub bel-
földi játékosaival, ám ez nem lesz 
elég, bárki is lenne az új légiós cen-
ter. A cél a kiesés elkerülése. Tipp 
(legyünk optimisták): 15. hely (18 
induló). 

Ha a sportág általános népszerű-
ségét nézzük, a labdarúgás jönne 

sorra. Az idén a 3. ligába jutó Ma-
rosvásárhely igen jelentős összegű 
támogatást kap a várostól, ám ez 
aligha lesz elég arra, hogy az idén a 
feljutást célozza meg, különösen, 
hogy ez nem érdeke a csíkszeredai 
központnak, amelyhez tartozik. 
Tipp: 6. hely (10 induló).  

Az előző idényben igen jól sze-
repelt a Sirius női kosárlabdacsa-
pata, amely az idén szeretne feljebb 
lépni a rangsorban. Ennek érdeké-
ben megtartotta a belföldi játéko-
sait, valamint egyetlen külföldiként 
a marosvásárhelyi származású, ám 
osztrák állampolgár Sólyom Sárát. 
Melléje két délszláv centert és egy 
amerikai irányítót hozott, akik leg-
alább azt a szintet kellene képvisel-
jék, mint a tavalyi csapat. Tekintve, 
hogy Szatmárnémeti visszalépett, 
és annak ellenére, hogy több csapat 
megerősödött, egy elődöntő össze-
jöhet. Tipp: 4. hely (12 induló). 

A sportágban sokszoros országos 
bajnokságot nyert Marosvásárhely 
teremlabdarúgó-csapata továbbra 
is gyengélkedik. A VSK keretében 
működő szakosztályról rengeteg el-
lentétes információt kaptunk, ami 
azonban ezekből kivehető, hogy 
nincs igazán összhang a klub veze-
tősége és a szakosztályt irányító 
Kacsó Endre között, így nem tud-
juk, hogy az ígért költségvetésből 

mi valósul meg. Ezért kettőt is 
kénytelenek vagyunk tippelni, 
hogy a 2. ligában hol végez a csa-
pat. Tipp támogatással: 1. hely, tipp 
támogatás nélkül: 5. hely (6 in-
duló). 

A marosvásárhelyi Ladies női 
labdarúgócsapata az idén is az 1. 
ligában indul, de sem szakmai, sem 
anyagi szempontból nincs azon a 
szinten, ami optimistává tehetne. 
Különösen, ha továbbra is Székely-
udvarhelyről várják az útmutatást és 
az onnan kimaradt a játékosokat. 
Tipp: 10. hely (12 induló). 

A női kézilabda A osztályban 
(második vonal) a marosvásárhelyi 
Arena indul. Az előző idényben ki-
zárólag ifjúságiakat foglalkoztató 
csapat az alsó középmezőnyben 
végzett, az idén azonban, a városi 
költségvetésből megítélt támogatás-
ból ítélve, megváltozhat a helyzet. 
Sajnos igen kevés az információ az 
új bajnoki idényről, a sportági szö-
vetség még a csoportbeosztást és a 
kiírást sem közölte, így nehéz meg-
jósolni, hogy mi lesz. Ha a támoga-
tást észszerűen használják azonban 
fel, akkor a csapat a másodosztály 
élmezőnyében végezhet. Tipp: 3. 
hely (ismeretlen számú induló). 

Az egykor szebb napokat látott 
női egyetemi röplabdacsapat az 
idén is csak ifjúságiakat küld 
harcba, ráadásul már nem is tudják 
Marosvásárhelyre összegyűjteni az 
adott generáció legjobbjait, mint 

ahogy éveken át rendszeresen tör-
tént. A folytonosság érdekében in-
dulnak ugyan a bajnokságban, a 
másodosztály nyugati csoportjában, 
ám csak a futottak még kategóriá-
ban. Tipp: 5. hely (ismeretlen 
számú, vélhetően 6-8 induló). 

A tavalyi bemutatkozás után vár-
hatóan idén is indul a felnőtt női ví-
zilabda-bajnokságban a marosvá- 
sárhelyi VSK csapata, különösen, 
hogy többen kinőnek az ifjúsági 
korból. Csodák azonban nincsenek. 
Bármilyen sokat tanult az előző 
idényben a csapat, továbbra sem 
lehet a szinten, hogy egyenlő ellen-
fele lehessen a bukarestieknek, így 
a négy indulóból maradnak a sereg-
hajtó helyen. Tipp: 4. hely (4 in-
duló). 

A fentiek mellett létezik a női 
jégkorongcsapat, amely már a ta-
valy indult volna a bajnokságban, 
ám azt a szövetség a járvány miatt 
nem szervezte meg. Idén talán sike-
rül indulni, a „részvétel fontos” örö-
mével. Továbbá korábban arról is 
szó esett, hogy a Partizan felnőtt 
férfi-vízilabdacsapattal nevez a baj-
nokságba, erről azonban egy ideje 
semmit sem hallani. Ezzel pedig ki 
is merült a marosvásárhelyi kínálat 
sportjátékokból. Látható: van még 
hová fejlődni.  

Azokat pedig, akik elégedetlenek 
a tippünkkel, biztosítjuk: nagyon 
fogunk örülni annak, ha ránk cáfol-
nak, és jobb eredményt érnek el.

A vegyes párosban szerzett ezüst után női pá-
rosban aranyérmet nyert a marosvásárhelyi szü-
letésű Szőcs Bernadette a müncheni asztali- 
tenisz-Európa-bajnokságon. Korábban csak csa-
patban sikerült felnőtt kontinensbajnoki címet 
szereznie.  

Az idei Eb-n a sportágban megszokott módon 
nem romániai társsal, hanem az osztrák színeket 
képviselő Sofia Polcanovával alkotott párost, és 
ez a választás nyerőnek bizonyult. A negyeddön-
tőben a Portugáliát képviselő, Yu/Shao honosí-
tott kínai kettős semmilyen gondot nem okozott 
nekik, sima három szettben 11-8, 11-6, 11-9-re 
nyertek. Az elődöntőben a spanyol-román (pon-
tosabban kínai-román) Xiao/Diaconu duó ellen 
is könnyedén nyertek, 11-2, 11-7, 11-6 arányban. 
A döntőben az a furcsa helyzet állt elő, hogy  
a Románia csapatában társaknak számító Sama- 
ra/Dragoman kettőssel álltak szemben. Ezen a 
meccsen nagyon szoros első szettet játszottak, 
amelyet 18-16-ra sikerült hozni, a folytatásban 
aztán már könnyebb volt: a 11-6 és a 11-9 az 
aranyérmet jelentette a számukra. 

Szőcs Berninek azonban sajnos nem sikerült 
az a célja, hogy minden számban dobogóra áll-
jon, pedig egyénileg is nagyon közel, egy mér-
kőzésre volt tőle. A legjobb 32 között a magyar 
Póta Georginát győzte le 4-0-ra (11-7, 11-7, 11-
8, 11-3). Aztán a luxemburgi színekben asztali-
teniszező kínai Ni Xia-lian ellen nyert egy 
elképesztően alakuló meccsen. Történt, hogy az 
első szettet elveszítette – nullára. Ez általában 
is elég ritka, ezen a szinten pedig szinte soha 
nem fordul elő. Aztán összeszedte magát, a má-
sodik szett pedig hosszabbításban ért véget – 
18-16-ra az ellenfél javára. Ez lélektanilag 
eléggé lesújtó tud lenni, és a harmadik játszmát 
is a luxemburgi nyerte, ismét két pont különb-
séggel, 11-9-re. Azért innen felállni nem semmi, 
ám Berni megtette. A következő három játszmát 
11-8-ra, 11-8-ra és 11-7-re nyerte, így következ-
hetett a döntő szett. Egy ilyen meccsen pedig ezt 
nem is lehetett nem hosszabbításban eldönteni, 
ám végül az idegölő csatát Szőcs Bernadette 
nyerte 16-14-re. 

Ekkor már csak egy győzelem választotta el 
az éremtől, ám a negyeddöntőben az a riválisa 
került szembe vele, akivel egy nappal korábban 
még boldogan ölelkeztek a páros dobogó leg-
felső fokán. Igen, az a Sofia Polcanova, aki 
hosszú ideig az egyetlen nem ázsiai versenyző 
volt, aki megelőzte a világranglistán. Nos, ez 
sem volt rövid meccs. Az első szettet elveszí-
tette Berni 11-6-ra, a következőt megnyerte 4-
re. Nem sikerült azonban elvenni az ellenfél 
kedvét, amely 11-8-ra és 11-6-ra nyerte a követ-
kező kettőt. Még egy reménysugár felcsillant az 
ötödik szettben, amelyet Szőcs Bernadette 11-
6-ra lehozott, a következőben azonban már Pol-
canova 11-5-re jobbnak bizonyult, így ő jutott 
tovább.  

Mondjuk azonban el, hogy Szőcs Bernadette, 
aki egy arannyal és egy ezüsttel zárta az Európa-
bajnokságot, az egyéni verseny negyeddöntői-
ben egyedül képviselte Romániát. (B. Zs.)

1242.Szerkesztette: Benedek István

Aranyérem és negyeddöntő  
Szőcs Bernadette-nek

Az amerikai Cadarian Raines lehet a 
marosvásárhelyi VSK férfi-kosárlab-
dacsapat légiós centere annak az United-
hoops.ro honlapnak az értesülése szerint, 
amely először közölte Gajović és Person 
érkezését, jóval korábban, mint a klub hi-
vatalosan bejelentette volna őket. 

A szakmai stáb korábbi nyilatkozatai-
ból tudjuk, hogy a hazaiak mellett négy 
külföldi játékossal számolnak, és egy 
erős center hiányzik még a sorból, aki 
Sánta Szabolccsal váltakozva tud meg-
küzdeni a palánk alatt az ellenfelek 
magas embereivel. 

A klub egyelőre semmi hivatalosat 
nem közölt erről, ami nem is csoda, hisz 
egy kis internetes kutatással kiderül, 
hogy Raines még pénteken is pályára lé-
pett a jelenlegi klubja, a venezuelai Su-
personicos de Miranda színeiben, és 
Venezuelában az idény közepénél járunk, 
az alapszakasz szeptember közepéig tart, 
amelyet rájátszás követ. Ha tehát igaz az 
említett honlap értesülése, akkor sem egy 
egyszerűen, szabadon igazolható játékos-
ról van szó, mielőtt Marosvásárhelyre 

jönne, Raines-nek meg kell szüntetnie je-
lenlegi szerződését.  

Döntésében minden bizonnyal prag-
matikus megfontolások játszanak majd 
szerepet, hiszen a VSK júniusig kínál 
neki szerződést, míg Venezuelában az ős-
szel lejár az idény.  

Raines egyébként az előző bajnokság-
ban a bolgár Beroe Sztara Zagora játékosa 
volt, és a nyáron vállalt munkát Venezue-
lában. A 31 éves, 205 cm magas és 108 
kg-os Cadarian Raines a virginiai Peters-
burg egyetem neveltje, és azóta játszott 
Görögországban, Cipruson, Libanonban, 
Csehországban és Észtországban, majd 
három évig a Beroe Sztara Zagora kosár-
labdázója volt. Statisztikái tekintélyt pa-
rancsolóak, mérkőzésenként 12,8 ponttal, 
8,1 lepattanóval, 2,7 assziszttal és 60,1%-
os dobási mutatóval közelről, valamint 
28,9%-kal a félkörön túlról. Szívesen dob 
tehát távolról is, 25 meccsen 38-szor pró-
bálkozott – centerként. 

Tekintve a venezuelai szerződését, 
nem tartható kizártnak az sem, hogy Rai- 
nes csak közvetlenül a bajnoki rajt előtt 
vagy akár azután érkezik Marosvásár-
helyre, és válik hivatalossá a leigazolása.

Közzétette a felkészülési programját a 
marosvásárhelyi VSK frissen feljutott 
férfi-kosárlabdacsapata.  

A tervek szerint az idény kezdete előtt 
hét felkészülési mérkőzést játszanak, az 
elsőt szeptember 3-án (ahogy már a 
nagyszebeniek korábban közölték) hazai 
pályán a Nagyszebeni CSU ellen. Ezt 
követően Bukarestbe utazik a csapat, 
ahol kétszer is pályára lép, szeptember 
7-én a Dinamo, 8-án a Laguna lesz az el-
lenfele. Az ünnepélyes idény előtti csa-
patbemutatót szeptember 13-ára tervezik 

a sportcsarnokban, ekkor a Csíkszeredai 
VSKC lesz a marosvásárhelyiek ven-
dége.  

Két nappal később a CSM Focșani is 
megfordul a ligeti (Simon László? – 
azóta is várjuk az értesítést a hivatalos 
névadóról) sportcsarnokban. Végül, 
ahogy szintén már tudni lehetett, szep-
tember 20-21-én a nagyszebeni Tordai 
Elemér-emléktornán vesz részt a csapat.  

A bajnoki idény szeptember 28-án 
kezdődik, az első fordulóban a VSK 
Târgu Jiu-n játszik.

Cadarian Raines lehet  
a VSK légiós centere 

Közzétették a felkészülési programot 

Egy másfajta power-ranking 
Bálint Zsombor 

Bálint Zsombor 

Fotó: Nagy Tibor (archív) 
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Augusztus 2-án, szombaton a nyárádmagyarósi Bekecs Sport-
egyesület sportbázisának futballpályáján került sor a helyi önkor-
mányzat és néhány helyi, lelkes támogatónak köszönhetően az 
első Nyárádmagyarós Kupa elnevezésű focitornára, melyen a há- 
zigazda Nyárádmagyaróson kívül részt vett a Nyárádselye, Csík-
falva és Udvarfalva csapata.  

A mérkőzések 2X30 percet tartottak, döntetlen esetén nem volt 
hosszabbítás, a büntetők következtek. 

Az első összecsapáson a legjobb alakulatnak Nyárádselye bi-
zonyult – a torna legjobb játékosának és gólkirályának (7 gól), az 
MSE egykori játékosának, Borbély Rolandnak is köszönhető- 
en –, 9-2 arányban győzte le a Nyárádmagyaróst, majd Csíkfalva 
8-7-re (2-2 a rendes játékidőben, majd 6-5 a büntetőkkel) győzött 
Udvarfalva ellen.  

A kisdöntőben Udvarfalva 2-1 arányban legyőzte Nyárádma-
gyaróst, míg a tornagyőztes Nyárádselye alakulata lett, amely a 
nagydöntőben 4-1 re diadalmaskodott  Csíkfalva fölött. 

A torna legtapasztaltabb együttese a 
Csíkfalva volt, amely 2019-ben falusi 
bajnokságot nyert, soraiban pályára lé-
pett többek közt az évekig Nyárádszere-
dában is futballozó Veress Endre, 
Császár Károly Zsolt – aki  Erdőszent-
györgyön és Szovátán is focizott –,  
továbbá a marosvásárhelyi City’us te-
remlabdarúgó-csapattal országos baj-
nok, korábbi válogatott Csoma Ferenc 
is.  

A torna végén Kacsó Lajos, Nyárád-
magyarós község polgármestere köszön-
tötte, majd díjazta a dobogós csapatokat.  

– A községben van igény a sportra, 
ügyes, tehetséges fiatalok vannak tele-
pülésünkön. A minap tartottuk a községi 
napokat, amelyen sportdélután is volt, 
labdarúgó-találkozóra, lábteniszbajnok-
ságra is sor került. A Bekecs SE sport-
bázisát sikerült fejlesztenünk, mintegy 
két hete állítottuk fel a filagóriát.  

A Nyárádmagyarós-kupa nagypályás 
futballtornát évente meg szeretnénk 
szervezni – mondta el  Nyárádmagyarós 
sportszerető polgármestere. 

I. Nyárádmagyarós-kupa  

A labdarúgó Románia-kupa 1. köre után egy Maros megyei csapat folytathatja 
a háromból. Míg a szászrégeni Avântul hazai pályán kapott ki a besztercei Glo-
riától, a másik két 3. ligás csapat a megyéből egymás ellen játszott. A találkozó 
az idén a 3. ligába feljutott (és a kupában a regionális szakasz megnyerése révén 
idáig jutó) ACS Marosvásárhely pályáján zajlott. A marosvásárhelyiek azonban 
az első hivatalos mérkőzésen egy osztállyal fönnebbről érkező ellenféllel kény-
telenek voltak megtapasztalni, hogy nem vár rájuk aranyélet a 3. ligában. Igaz, 
egy megújult és feljutást célzó Nyárádtővel mérkőztek, ám gyakorlatilag esélyük 
sem volt a mérkőzésen. A csíkszeredai központ révén Marosvásárhelyre küldött 
Sütő Szilárd vezetőedző a meccs előtt még győzelemről és több kör teljesítéséről 
beszélt, azonban úgy tűnik, túlságosan optimistának bizonyult. A nyárádtőiek 
Codrea révén a 12. percben vezetéshez jutottak, majd Istrate találta el a kapufát, 
végül Birtalan Alpár góljával szünet előtt kettőre növelték az előnyt. Rögtön új-
rakezdés után Astafei gólja 3-0-t jelentett. Az 53. percben Gligának sikerült 
ugyan szépíteni, ám két perccel később jött a negyedik nyárádtői gól Rusu révén, 
aztán pedig Codrea állította be az 5-1-es végeredményt. 

A Románia-kupa 2. körének mérkőzéseit augusztus 31-én játsszák, a párosí-
tást a héten készíti el a szövetség.

Egy csapat maradt  
Maros megye képviseletében 

Az elmúlt hét közepén Stoica Vili, valamint 
Enyedi Adrian legénysége az első hivatalos mér-
kőzését játszotta Szászrégenben a Románia-kupa 
első fordulójának keretében. Ellenfelük az elmúlt 
3. ligás bajnoki idény alsóházának magabiztos 
győztese, a beszterce-naszódi Gloria volt.  

A találkozó első felvonása nem bővelkedett 
sem látványosságokban, sem kapujelenetekben. A 
párharcot többnyire a vendégek uralták és irányí-
tották. Alig fél perc elteltével Alex. Stoica távoli 
lövéssel próbálkozott, ám kísérlete jócskán elke-
rülte Bucin kapuját. Öt perccel később szintén a 
vendégek veszélyeztettek, ám Manolache mint- 
egy 10 méterről leadott lövésénél Bucin kapuvédő 
résen volt. Az első játékrész 23. percében leje-
gyezhettük a Gloria legnagyobb gólszerzési lehe-
tőségét: Georgescu a büntetőterület jobb sarkából 
látványos lövést küldött a kapura, de a pöttyös a 
bal lécen csattant. A hazigazdák időnként tetszetős 
támadásokat vezettek, ám az akciókból hiányzott 
a veszély, Ghirlejan, Murar, valamint M. Pop ki-
tartó igyekezete ellenére. A második félidő 48. 
percében Bucin vakmerősége majdnem vendég-
gólt eredményezett: a régeniek tapasztalt hálóőre 
elkezdett cselezgetni a hatos vonalán, miután az 
első ellenfelét sikerült két vállra fektetnie, a má-
sodik kísérlete meghiúsult. Ezt követően a játék-
szer Alex. Stoicához került, aki a büntetőterület 
közepéből az üres kapura lőtt, ám a labdát S. 
Bucur a gólvonal elől hárította. Három perccel ké-
sőbb a beszterceiek megszerezték a vezetést: egy 
villámgyors ellentámadás során Popescu egyedül 
roboghatott a jobb szélen, önzetlenül Stoicához 
továbbított, aki néhány méterről nem hibázott: 0-
1. Egy perc elteltével az Avântul került gólhely-
zetbe, de a frissen igazolt és nagyon aktív 
Ghirlejan közeli lövését Bodea remek érzékkel 
hárította. A 62. percben P. Luca távoli lövéssel 
próbálkozott, ám bombája mellé szállt. A régeniek 
lendületes játéka további veszélyes támadásokhoz 
vezetett: a 67. percben M. Pop küldött lövést a 
büntetőterület bal oldaláról, de a kissé zárt szög-

ből leadott kísérletet a vendégkapus bravúrosan 
hárította. A 70. percben a házigazdák kiegyenlí-
tettek, de Vrabie látványos fejes gólját a pártjelző 
intésére a vajdahunyadi sípmester érvénytelení-
tette. Noha kételyek merültek fel, hadd tegyük 
hozzá, hogy a partjelző példásan helyezkedett... 
A 82. percben azonban egy újabb gyors támadást 
követően a Gloria kétgólosra növelte előnyét: D. 
Buia a bal oldalon egyedül vezethette rá a pöttyöst 
az időközben pályára lépett Raicára, akit könnye-
dén kicselezett, s közelről az üres kapuba továb-
bított. A mérkőzés hosszabbításainak ötödik 
percében Harkó Károly lefaragott az Avântul hát-
rányából:  a tizenhatos vonaláról egy védhetetlen 
lövéssel bevette Bodea kapuját. Túl késő volt re-
ménykedni, hiszen alig egy perc elteltével elhang-
zott a párharc végét jelző hármas sípszó. A 
hazaiak ezennel villámgyorsan el is búcsúztak a 
Románia-kupa további küzdelmeitől, ami egyéb-
ként jellemző a szászrégeniekre az utóbbi 4-5 
évben. A nyári szünetben eszközölt, jónak tűnő 
három-négy átigazolásnak köszönhetően van  re-
mény arra, hogy a csapat nem fogja átélni az el-
múlt idény kegyetlen kínszenvedéseit…

Korai szászrégeni búcsú  
a Románia-kupától 

Jegyzőkönyv 
Betano Románia-kupa, I. forduló: Szászrégeni 
CSM Avântul – Beszterce-naszódi Gloria 2018 
1-2 (0-0) 
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 400 néző. 
Vezette: Raul Bădărău (Vajdahunyad) – Cris-
tian Bumb (Băcia), Roberto Svatsinka (Resi-
cabánya). Ellenőr: Mihail Băcescu (Brassó). 
Gólszerzők: Harkó K. ( 90 +5. ), illetve: Alex. 
Stoica (51.), D. Buia (82.).  
Szászrégeni CSM Avântul: Bucin (69. V. 
Raica) – Bugnar, S. Bucur, Truţa, Enescu (58. 
P. Luca), Harkó, Ghirlejan, Vrabie, Serbănaţi, 
M. Pop (69. V. Bujor), Murar. 
Besztercei Gloria: Bodea – Copaci (64. Tri-
fan), Bactăr, Manolache, Ţică, Georgescu, S. 
Luca, Covaciu, Alex. Stoica, Popescu (60. Sto-
ianof) , Tănasă (75. D. Buia). 

Eredményjelző 
Labdarúgó Románia-kupa, 1. kör: Viitorul Dărăbani – Bucovina Rădăuţi 5-
4 hosszabbítás után, Şomuz Fălticeni – Karácsonkői Ceahlăul 2-1, CSM Paş-
cani – Ştiinţa Miroslava 1-2, Sporting Juniorul Vaslui – Hușana Huși 3-0 
(hivatalból), Bákói CSM – Bákói Dinamo 0-0, büntetőkkel 3-4, Sporting Li-
eşti – Bákói Aerostar 0-2, CSM Râmnicu Sărat – Metalul Buzău 2-3, Sportul 
Chișcani – Viitorul Ianca 1-5 hosszabbítás után, CS Făurei – Recolta  
Gheorghe Doja 2-1, CSM Feteşti – Agricola Borcea 0-1, ACSM Olteniţa – 
Înainte Modelu 0-1, Cetatea Turnu Măgurele – CSM Alexandria 1-2 hosszab-
bítás után, Petrolul Potcoava – Sporting Roşiori 4-3 hosszabbítás után, ACSO 
Filiaşi – Vediţa Coloneşti 3-1, Real Bradu – Unirea Bascov 0-1, Atletic Uni-
ted Ploieşti – Flacăra Moreni 0-4, CSO Plopeni – CS Blejoi 0-1, Brassói Kids 
Tâmpa – Kézdivásárhelyi KSE 0-1 hosszabbítás után, Brassói SR – Barca-
rózsnyói Olimpic Cetate 4-0, Minerul Costeşti – Flacăra Horezu 0-2, Gilortul 
Târgu Cărbuneşti – Viitorul Şimian 3-0, Petrozsényi Jiul – Pandurii Târgu 
Jiu 7-1, Ezeresi Progresul – Kiskrassói Voinţa 1-3 hosszabbítás után, Lugosi 
CSM – Brádi Aurul 7-2, Perjámosi Avântul – Óbesenyői Pobeda Star 3-2, 
Kürtösi Frontiera – Pécskai Progresul 0-3, Csermői Gloria Lunca Teuz – Lip-
pai Şoimii 1-2, Nagyváradi Luceafărul – Kisjenői Crişul 2-9, Biharszentand-
rási Crişul – Félixfürdői Lotus 1-2, Tordai Sticla Arieşul – Kolozsvári Viitorul 
0-9, Kolozsvári Sănătatea – Désaknai Minerul 3-4, Szilágysomlyói Sportul 
– Zilahi SCM 1-1, büntetőkkel 5-3, Nagysomkúti Progresul – Szatmárnémeti 
CSM 1-12, Szászrégeni Avântul – Besztercei Gloria 1-2, ACS Marosvásár-
hely – Nyárádtői Unirea 2018 1-5, Axiopolis Cernavodă – Gloria Albeşti 2-
1, Gyulafehérvári Unirea – CS Marosújvár 1-3. 

Nyárádselye 
Vass Hunor (kapus) – Háresz Edvin, Keresztesi László, 
Keresztesi Hunor Zsolt, Szávuly Csaba, Szávuly Attila, 
Kacsó Attila, Kacsó Levente, Kacsó József, Kacsó Bo-
tond, Nagy Sámuel, Csiki Botond, Borbély Roland, For-
rai Levente (csk.), Janka István, Tordai Attila, Kacsó 
Balázs és Györfi Csaba. 

Csíkfalva 
Farkas András (kapus) – Veress Ferencz, Aszalos Árpád, 
Kiss Szilárd, Fazakas Ferenc, Farkas Attila, Császár Ká-
roly Zsolt, Csoma Ferenc, Veress Endre, Papp Zsolt 
(csk.), Pál Hunor, Mózes Barna, Siklódi Nimród, Mihály 
Botond, Nagy Szabolcs, Kádár Sándor és Varga Huba 
(edző). 

Udvarfalva 
Paizs Tibor (kapus) – Moldován Attila, Mihály Sándor 
(csk.), Kelemen Sándor, Gábor Norbert, Naste Alexandru, 
Szotyori Zoltán, Macaveiu Vasile, Jakab Zoltán, Csepán 
Róbert, Nagy Ervin, Fodor Tamás, Nagy Attila, Asztalos 
Zoltán és Deák Ádám.  

Nyárádmagyarós 
Ilyés András, Moldován Tamás (kapusok) – Györfi Endre 
(csk.), Szabó Botond, Kádár Dániel, Moldován Zoltán, 
Ábrahám Dávid, Bakó Roland, Parajdi Szilárd, Csizma-
dia Csaba, Kósa Szabolcs, Kósa Botond, Szabadi Csaba, 
Incze Dávid és Szabadi Mihály. 

A mérkőzéseket Novák Vilmos és Aszalos Árpád jól 
vezették.
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Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila 

Czimbalmos Ferenc Attila 

Szabó Antal-Loránd 

A csapatok felállítása:  
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Miután feler södött a vita arról, 
hogy a Romániát képvisel  csapa-
tok az európai kupákban szenved-
nek a heti kétmérk zéses ritmus 
miatt, és ez megmutatkozik az 
eredményességben, a szuperligát 
szervez  Labdarúgó Profi Liga két 
nappal a 6. forduló el tt úgy dön-
tött, hogy elhalasztja a konferenci-
aliga play-off körében szerepl  
három csapat bajnoki mérk zését. 
Amivel természetesen kihívta 
maga ellen a többi csapat haragját, 

mert szerintük az erre vonatkozó 
kritériumokat jóval a bajnokság 
el tt tisztázni kell. Arról nem be-
szélve, hogy így most a bepótlásra 
dátumot kell találni, ami nem lesz 
könny  azoknak a csapatoknak, 
amelyek bejutnak a csoportkörbe. 
A forduló mindhárom eddig leját-
szott mérk zése  egyetlen góllal 
d lt el, a legjobban pedig a Rapid 
örülhet, amely ideiglenesen a ta-
bella élére ugrott a minimális ará-
nyú sikerrel. 

Három meccset elhalasztottak  
a 6. fordulóból

Talán a konferencialiga play-off körében a legnagyobb a 
tét, hisz mind a BL-ben, mind az EL-ben csupán a szint meg-

rzéséért küzdenek a csapatok, az alulmaradók számára is 
biztosított a csoportkör, csak egy szinttel lennebb. Itt azonban 
lenni vagy nem lenni a tét. Azok, akik vereséget szenvednek 
az idén, végleg búcsúznak az európai porondtól. És az ered-
mények alapján megtörténhet, hogy Romániának egyetlen 
képvisel je sem marad a csoportkörben, noha hárman léptek 
pályára az utolsó selejtez ben. A legjobb helyzetben a Ko-
lozsvári CFR van, amely gól nélküli döntetlent játszott a 
szlovén Maribor otthonában, így hazai pályán esélyesebbnek 
t nik, ám Debeljuh után most Boatenget is elveszítette a csa-
társorból. Mariborban pedig hiába támadott többet, helyze-
teket nemigen tudott kialakítani. Szintén döntetlent játszott  
–  ám hazai pályán  –  a CSU Craiova az izraeli Hapoel Beér-
Séva ellen. A meccset jobban kezdte a házigazda, de miután 
a szünetben Papp a kiállítás sorsára jutott egy ellenféllel az 
öltöz i folyosón vívott ökölcsata után, a vendégek vezetés-
hez jutottak, Craiova pedig örülhetett, hogy egyenlíteni tu-
dott egy büntet vel. A legnehezebb helyzetbe azonban a 
FCSB került, amely hiába támadta végig a norvég Viking 
Stavanger elleni meccset, és szerzett vezetést a 3. percben, 
gyorsan kapott két potyagólt, és hátrányba került a norvégiai 
visszavágóra. 

Nagy bravúrt hajtott végre az egyetlen állva maradt ma-
gyarországi csapat, az FC Fehérvár, amely a Bundesligát 
képvisel  1. FC Köln otthonában tudott nyerni 2-1-re. Is-
merve azonban a német futball erejét, nagy hiba lenne hát-
rad lni a visszavágóra. 

Fehérvár-bravúr, szenved  román csapatok 
A labdarúgó 3. liga 9. csoportja 1. fordulójának m sora: Gyula-

fehérvári CSU – Kolozsvári Viitorul, CS Marosújvár – Vajdahu-
nyadi Corvinul, Szászrégeni Avântul – ACS Marosvásárhely, 
Kudzsiri Metalurgistul – Nyárádt i Unirea 2018, Kolozsvári S n -
tatea – Gyulafehérvári Unirea.

Eredményjelz  
A konferencialiga play-off köre, 1. mérk -

zések: Djurgården (svéd) – APOEL Nicosia 
(ciprusi) 3-0, Raków (lengyel) – Slavia Prága 
(cseh) 2-1, Rigai RFS (lett) – Linfield United 
(északír) 2-2, CSZKA Szófia (bolgár) – FC 
Basel (svájci) 1-0, Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 
– Olympique Nice (francia) 1-0, Young Boys 
Bern (svájci) – Anderlecht (belga) 0-1, Slo-
vácko (cseh) – AIK Solna (svéd) 3-0, Molde 
(norvég) – Wolfsberg (osztrák) 0-1, CSU Cra-
iova – Hapoel Beér-Séva (izraeli) 1-1, stan-
bul Ba ak ehir (török) – Antwerpen (belga) 
1-1, Zrinjski (bosnyák) – Slovan Pozsony 
(szlovák) 1-0, Maribor (szlovén) – Kolozs-
vári CFR 0-0, Lech Pozna  (lengyel) – Du-
delange (luxemburgi) 2-0, FCSB – Viking 
Stavanger (norvég) 1-2, 1. FC Köln (német)  
– FC Fehérvár 1-2, Villarreal (spanyol) – Haj-
duk Split (horvát) 4-2, West Ham United 
(angol) – Viborg (dán) 3-1, FC Shkupi 
(észak-macedón) – Ballkani (koszovói) 1-2, 
Fiorentina (olasz) – Twente Enschede (hol-
land) 2-1, Vaduz (liechtensteini) – Rapid 
Bécs 1-1, Partizan Belgrád (szerb) – Hamrun 
Spartans (máltai) 4-1, AZ Alkmaar (holland) 
– Gil Vicente (portugál) 4-0. 

A labdarúgó szuperliga 6. for-
dulójának eredményei: CS Mio-
veni – FC Arge  Pite ti 0-1, FCU 
Craiova 1948 – Petrolul Ploie ti 0-
1, Bukaresti Rapid – Aradi UTA 1-
0. A Chindia Târgovi te – CSU 
Craiova, FC Boto ani – FCSB és 
Nagyszebeni Hermannstadt – Ko-
lozsvári CFR mérk zéseket elha-
lasztották. Kolozsvári U – Sepsi 
OSK és Konstancai Farul – FC Vo-
luntari ma játsszák. 

Egy lépésre az EL-csoportkört l a Fradi 
Az Európa-liga csoportkörével 

vigasztalódhat a Ferencváros, 
ehhez Dublinban négygólos el nyt 
kell megvédelmeznie az ír Sham-
rock Rovers ellen, ami nem t nik 
nehéz feladatnak. A Qaraba  elleni 
vereséget követ en sikerült össze-
szedniük magukat a zöld-fehérek-
nek, és 4-0-ra nyertek az írek ellen. 
Ugyanakkor a Fradi akár ismét ta-
lálkozhat az azeriekkkel, akiknek 
döntetlenre futotta a cseh Viktoria 
Plze  ellen hazai pályán. Igaz, a 
Ferencvárossal is remi volt az els  

meccs, aztán az Üll i úton vívták ki 
a továbbjutást. 
Eredményjelz  

Labdarúgó Bajnokok Ligája, 
play-off, 1. menet: Qaraba  (azeri) 
– Viktoria Plze  (cseh) 0-0, Mak-
kabi Haifa (izraeli) – Crvena 
Zvezda (szerb) 3-2, Dinamo Kijev 
(ukrán) – Benfica Lisszabon (portu-
gál) 0-2. 

Labdarúgó Európa-liga, play-off 
kör, 1. menet: Ferencváros – Sham-
rock Rovers (ír) 4-0, FC Zürich 

(svájci) – Hearts of Midlothian 
(skót) 2-1, Malmö FF (svéd) – Si-
vasspor (török) 3-1, Apollon Limas-
sol (ciprusi) – Olimpiakosz Pireusz 
(görög) 1-1, Pjunik Jereván (ör-
mény) – Sheriff Tiraspol (moldo-
vai) 0-0, Ludogorec (bolgár) – 
Žalgiris Vilnius (litván) 1-0, 
Dnipro-1 (ukrán) – AEK Larnaka 
(ciprusi) 1-2, HJK Helsinki (finn) – 
Silkeborg (dán) 1-0, KAA Gent 
(belga) – Omonoia Nicosia (ciprusi) 
0-2, Austria Bécs (osztrák) – Fener-
bahçe (török) 0-2. 

Ferencvárosi gólöröm Fotó: MTI 

Elkészült a 3. liga csoport- 
beosztása – kitört a botrány 
 
A hétvégén rajtol a labdarúgó 3. liga új bajnoki idénye, ám a sportági 

szövetség nem siette el a csoportbeosztást – csak mostanra lett készen 
vele. A három Maros megyei csapat a 9. csoportba került, amely szinte 
azonos a tavalyival, két különbséggel. Az egyik éppen az ACS Maros-
vásárhely, amely idén jutott fel, és a kiesett tordai Sticla Arie ult he-
lyettesíti, míg a besztercei Gloria helyét (amelyet átsoroltak a 10. 
csoportba) egy második gyulafehérvári csapat veszi át. 

A csoportból idén nem jutott fel senki, mert a vajdahunyadi Corvinul 
elbukta a nagybányai Minaur elleni dönt t, noha az egész idényben a 
Nagybánya elleni második mérk zésig egy találkozót sem veszített. 
Ilyen körülmények között a vajdahunyadiak az idén is a feljutást cé-
lozzák, és máris azzal fenyeget znek, hogy beperelik a szövetséget, 
mert nem a 7. csoportba osztotta be ket, amelyben három további Hu-
nyad megyei csapat van. Szerintük a szövetség nem tartotta tiszteletben 
a földrajzi kritériumot, a Corvinulnak sokkal hosszabb kiszállásai van-
nak, mint a szomszédos kluboknak, ezzel pedig sokkal nagyobbak a 
kiadásai. A valóság az azonban, hogy a Corvinul konkurenciája meg-
n tt a 9. csoportban, hisz a Nyárádt i Unirea is bejelentette: feljutásra 
pályázó keretet állított össze, Kudzsir szintén er s kerettel rendelkezik, 
és ott van még a marosvásárhelyi csapat is, amelyt l szintén tartanak 
Vajdahunyadon. Továbbá egy esetleges dönt t a 10. csoport legjobb-
jával kellene játszaniuk, amelyben ott van Nagyvárad, Szatmárnémeti 
és Beszterce, miközben a 7-8. csoportokban sokkal kisebb a konkuren-
cia, a két csoport húsz csapata közül legfeljebb Resicabánya léphet fel 
igényekkel.  

„B vebb felvilágosítást kérünk a szövetségt l, hogy milyen kritéri-
umok alapján döntöttek így, és ha ezek nem kielégít ek, peres útra visz-
szük az ügyet” – közölték a vajdahunyadiak. 

A változtatásra azonban minimális az esély, és ennek Nyárádt n sem 
örülnek, hisz bejelentett célkit zésük a feljutás az idén.  

A csoportbeosztás közlése után a mérk zések programját is elkészí-
tették. Mindjárt az els  fordulóban, a hétvégén megyei rangadót ren-
deznek a szászrégeni Avântul és az ACS Marosvásárhely között, míg 
Nyárádt  Kudzsirra látogat. A második fordulóban (szeptember  2-3.) 
az ACS hazai pályán fogadja Kudzsirt, Nyárádt  a Kolozsvári S n ta-
teát, míg Szászrégen Vajdahunyadra utazik. 

Az alapszakaszban oda-vissza játszanak a csapatok, ebb l az idén 
15 fordulót játszanak le, három marad márciusra. Ezt követ en a me-
z ny négycsapatos fels - és hatcsapatos alsóházban folytatja.  

Balhé az evez sök  
háztáján 

 
A müncheni Európa-bajnokságról múlt hétf n hazatér  35 f s román 

evez s csapatot a Román Evez s Szövetség vezet sége, rokonok, ba-
rátok és ismer sök fogadták a bukaresti Henri Coand  repül téren. 

Az Eb-n öt arany- és három bronzérmet szerz  sportolók ünnepélyes 
fogadásán nem volt jelen Novák Eduárd sportminiszter és a miniszté-
rium más képvisel je sem. 

Az eseményen Sandu Pop, a Román Evez s Szövetség elnöke mél-
tatta a román csapat el zmény nélküli teljesítményét, edz jük, Dorin 
Alupei pedig arról beszélt, hogy a rendkívüli müncheni eredmények 
reményt adnak neki a jöv beli versenyekre. 

Az Eb-n arany- és bronzérmet szerz  M d lina Bere  evez s a saj-
tónak kifejezte elégedetlenségét amiatt, hogy fogadásukon a sportmi-
nisztérium egyetlen képvisel je sem volt jelen. Kijelentette: reméli, 
hogy legalább a szeptemberi világbajnokság után úgy fogadják majd 
az evez s csapatot a kormány illetékesei, mint ahogyan azt a kétszeres 
úszóvilágbajnok David Popovici esetében tették. 

Románia öt arany- és három bronzéremmel zárta a müncheni konti-
nenstornát. 
Novák Eduárd: a sportminisztériumot nem hívták meg  
az evez sök fogadására 

A sportminisztériumot nem hívták meg a müncheni Európa-bajnok-
ságról hétf n hazatér  35 f s román evez s csapat fogadására, amelyet 
a Román Evez s Szövetség szervezett, írta Facebook-oldalán Novák 
Eduárd sportminiszter, miután az Eb-n arany- és bronzérmet szerz  
M d lina Bere  a minisztérium képvisel inek távolmaradását nehez-
ményezte. 

„A szövetség szervezte az eseményt, foglalkozott a Hivatalos Szalon 
bérlésével és hívta meg a sajtót. A sportminisztériumot nem kérték fel 
a szervezésre, nem hívták meg az eseményre és semmilyen hivatalos 
értesítést nem küldtek a minisztériumnak. Biztosítom önöket arról, 
hogy örömmel közrem ködtünk volna, ahogy annyiszor tettük, amikor 
román sportolók nemzetközi sikerek után hazatértek” – fogalmazott a 
tárcavezet . 

Novák Eduárd arra is emlékeztetett, hogy a sportminisztérium idén 
több mint 50 százalékkal növelte a Román Evez s Szövetség költség-
vetését, és a tárcához intézett minden kérésüket jóváhagyták. 

A sportminiszter történelminek nevezte a román evez sök München-
ben elért eredményeit, és tiszteletér l biztosította mind a sportolókat, 
mind azokat, akik segítettek a csapatnak a kiváló eredmények elérésé-
ben. Ugyanakkor arra kérte ket, hogy ne hagyják, hogy ez a „hamis 
konfliktus” beárnyékolja az örömüket. (hírösszefoglaló) 



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ 100-120 kg-os disznó, 15 lej/kg. 
Tel. 0742-491-626. (16869) 

LAKÁS 

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

ELADÓ ház Ákosfalván ellátva minden- 
nel, ami egy lakáshoz kell. Tel. 0742-491-
626. (16869) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjaví-
tást, zsindelytető készítését, javítá-
sát, cserépátforgatást, ácsmunkát, 
meszelést, vakolást, teraszkészítést, 
csatornajavítást, széldeszkák javítá-
sát, festését. Tel. 0749-798-244. 
(16831-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) 

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ács-
munkát, festést, meszelést, szigete-
lést, bármilyen kis javítást. Tel. 
0742-344-119. (16829-I) 

VÁLLALUNK bármilyen építkezési 
munkát, szigetelést, meszelést, tető-
javítást, bádogosmunkát, kapuk, ke-
rítések hegesztését, bármilyen kis 
javítást. Adunk anyagot akármilyen 
munkához. Vállalunk sürgős munká-
latokat is. Tel. 0767-763-947, András. 
(16780) 

TETŐFEDŐ ácsmester, vállalom új 
tetők készítését, cserépforgatást, 
sürgős javítást, építkezési munkát. 
Tel. 0750-826-225. (16832) 

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-
fedést, kisebb tetőjavítást, külső, 
belső munkát 10% kedvezménnyel. 
Tel. 0721-159-063. (16830-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészí-
tést, tetőjavítást, ácsmunkát, bádo-
gosmunkát, szigetelést, meszelést, 
bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-
003, Fülöp Hunor. (16828-I) 

FESTÉST, vakolást, csempézést, 
parkettezést, ajtószerelést vállalok. 
Tel. 0749-564-921, 0771-393-848. 
(16854) 

VÁLLALUNK ács-, bádogosmunkát, 
Lindab-lemezzel fedést, cserépfedést, 
tetőmosást, festést, eresz-csatorna 
szerelést, sürgős javításokat, külső 
munkálatokat is. Tel. 0759-570-885. 
(16880)  

ELHALÁLOZÁS 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett feleség, édesanya, 
anyós, nagymama, rokon, barát 
és jó szomszéd,  

ANTAL MARGIT  
életének 81. évében, 2022. au-
gusztus 19-én, csendesen meg-
pihent. Temetése 2022. 
augusztus 22-én 13 órakor lesz a 
szászrégeni református temető-
ben. 

Búcsúzik tőle bánatos férje, 
gyermekei, menye és unokái. (-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Az Egyesült Királyságban  
Negyvenéves csúcson az infláció 
Negyvenéves csúcsot döntött az infláció az Egyesült Király-
ságban azután, hogy a fogyasztói árindex a múlt hónapban 
10,1 százalékra ugrott.  

Az Egyesült Királyság központi bankja, a Bank of England figyelmez-
tetése szerint a helyzet még rosszabbra fordul. Az előrejelzések az idei 
évre valamivel több mint 13 százalékos csúcsot mutatnak. 

Az Országos Statisztikai Hivatal szerint a bérek rekordmértékben, 3%-
kal estek vissza, ami a megnövekedett megélhetési költségekkel együtt 
jelentős recesszióval fenyeget.  

A közlekedési dolgozók háromnapos sztrájkba kezdtek, aminek célja, 
hogy a jelenleginél jobb fizetést és munkakörülményeket harcoljanak ki. 
(Euronews)

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és NŐI SZEMÉLYZE-
TET a töltödébe. Tel. 0744-644-026. (23170-I) 

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍ-
JAST. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon vagy a cég szék-
helyén, a Bodoni utca 85. szám alatt. (66696-I) 

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNY-
VELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-
200. (sz.-I) 

AZ OLIGRAF MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0725-917-420. (23175-I)
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Az elmúlt ötszáz év legsúlyosabb aszályával 
néz szembe Európa, erre jutott legalábbis az 
Európai Bizottság egyik klímakutatója nem-
régiben. A helyzetet jól jellemzi, hogy az EU 
területének 47 százalékán van érvényben 
közepes szintű riasztás a rendkívüli szára-
zság miatt.  
Mi történt 500 évvel ezelőtt?  

A Politico szerint 40 fok feletti hőség, leégett 
erdők, kiszáradt folyók, politikai feszültség, járvány-
veszély és a forróságban elpusztult állatok. A szá- 
razság már az ezt megelőző néhány évben is nagy volt 
Európában, de 1540-ben olyan mélypontot ért el, ami-
lyet azóta sem látott a kontinens. 

Az év eseményeiről szóló leírások apokaliptikus 
képet festenek: piros, perzselő napkorongról, leégett 
erdőkről és településekről, a fürtökön megaszalódott 
szőlőszemekről beszélnek. Az aszályt helyi tragédiák 
sora kísérte. Az alsó-szászországi Einbeckben egy 
tűzvészben nagyjából 500 ember halhatott meg. A 
kontinensen sokfelé vérhas pusztított. 

A krónikák szerint a szárazság csúcspontján olyan 
nagy európai folyókon lehetett elmerülés nélkül átsé-
tálni, mint a Rajna, a Szajna, az Elba. A vízhiány ak-
kora volt, hogy volt, ahol az ivóvíz ára a borét is 
meghaladta.  

A mezőgazdaságban jelentős volt a visszaesés – a 
háziállatok tömegesen pusztultak el –, a folyami szál-
lítmányozás szinte teljesen leállt, és a kulcsfontosságú 
vízimalmok jó része sem tudott működni. A termés-
kiesés miatt számos termék ára az egekbe emelkedett, 
a tej, a sajt és a kenyér is jelentősen megdrágult. 

Politikai következmények 
A rendkívüli szárazságnak természetesen politikai 

következményei is voltak. A nemrég evangélikus hitre 
tért német városokban a katolikusokat gyújtogatással 
vádolták, a Habsburg Birodalomban pedig arra gya-
nakodtak, hogy a török szultán, Szulejmán ügynökei 
felelősek a számos tűzvészért.  
A 16. század embere könnyebben átvészelte 
a helyzetet, mint ahogy tudjuk  

A jelenlegi adatok alapján a tudománynak nincs vá-
lasza arra, hogy miért volt az 1540-es év ennyire ki-
rívóan száraz és forró. A téma egyik fontos kutatója, 
Christian Pfister történész azonban egy talán ennél is 
fontosabb szempontra világított rá: a majdnem 500 
évvel ezelőtti megaaszályt a 16. század embere jóval 
könnyebben átvészelte, mint ahogy mi tudjuk.  

Bár a nyersanyagok megdrágultak, igazi éhínség 
nem volt 1540-ben, és komoly lázadás sem tört ki az 
aszály következtében. Manapság viszont annyira ösz-
szetett a világunk Pfister szerint, hogy ha az egyenlet 
valamelyik eleme kiesik – például a folyók vízszintje 
odáig csökken, hogy nem fogják tudni hatékonyan 
hűteni az atomerőműveket –, az sokkal nagyobb ösz-
szeomlással jár. Főleg akkor, ha a rendkívüli időjárás 
miatt az áramellátás is veszélybe kerül, hiszen a teljes 
modern civilizáció az elektromos áramon alapszik. 

Pfister arra figyelmeztet, hogy egy, még az ideinél 
is szárazabb év már azelőtt is volt, hogy az emberi te-
vékenység jelentősen hozzájárult volna a klímaválto-
záshoz. A globális felmelegedés miatt pedig az esély 
csak nagyobb lett arra, hogy újra egy hasonló évvel 
kelljen szembenéznie az emberiségnek. (Euronews) 

Történelmi szárazság 
1540-ben volt még rosszabb a helyzet 

Százszázalékos rezsiköltség-
emelkedés várja a nyaralás-
ból hazatérő olaszokat, és 
tovább emelkedik az élelmi-
szerek, a tömegközlekedés 
és a tankönyvek ára is – je-
lentette a La Repubblica 
című napilap vasárnap. 

A La Repubblicától idézett ener-
giaszolgáltatásért felelős hatóság 
(Arera) adatai szerint a földgáz ára 
októbertől újabb százszázalékkal 
emelkedik. Az élelmiszerárak 
újabb növekedése már szeptember-

től várható, és az előrejelzések sze-
rint az olaszoknak mintegy 10  
százalékos drágulással kell szá-
molniuk. A családoknak külön ter-
het jelent az iskolakezdés: a 
tankönyvek és iskolaszerek ára 
legalább 3 százalékkal, a tömeg-
közlekedésre fordított költségek 
akár 13 százalékkal emelkedhet-
nek. Az Unione Consumatori fo-
gyasztóvédelmi szövetség úgy 
számol, hogy ősszel a családokat 
több mint 2000 euró többletkiadás 
terhelheti. 

Aggodalmának adott hangot An-
tonio Gozzi, az acélágazatot képvi-
selő Federacciai elnöke, aki szerint 
a kohászat az elsők között állíthatja 
le a termelést, ha nem lesz ele-
gendő gáz, vagy megfizethetet-
lenné válik. Az egyik legnagyobb 
nagykereskedelmi forgalmazó, a 
Vege-csoport elnöke, Giovanni 
Arena elmondta, a paradicsom-fel-
dolgozó üzemek és a tésztagyárak 
a magas energiaárak miatt már las-
sították a termelést, „máskülönben 
nem éri meg nekik”. (MTI) 

Olaszországban tovább emelkednek  
az energia- és élelmiszerárak 



• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK  
rovatnak.  

Várjuk jelentkezését   
a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
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