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Nemzetközi kutyakiállítás a marosvásárhelyi várban

Ugató szépségek hétvégéje

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

FÉLÁRON!
Domján József
Mikházán
Múlt csütörtökön újabb képzőművészeti kiállítás nyílt a mikházi Janka-villában: a kevésbé ismert amerikai
magyar Domján József hagyatékából
hoztak el ismét néhány darabot Erdélybe.

____________2.
Kétszer is büntetőből szerzett gólt,
nyögvenyelősen
nyert a Sepsi OSK

Három kudarc után a Chindia
Târgoviște elleni győzelemmel kezdheti meg a kikecmergést a mély gödörből a Sepsi OSK szuperligás
labdarúgócsapata. A három pont az
önbizalom helyreállítását segítheti
ugyan, de a játék ezúttal sem volt
meggyőző. Az OSK csupán két büntetőből tudott betalálni.

Fotó: Nagy Tibor

Közel kétszáz kutyafajtában gyönyörködhettek a hét végén
a marosvásárhelyi várba látogatók. A Dracula Dog Show
néven 17. alkalommal megszervezett nemzetközi megmérettetésen 40 ország képviseltetett, a hazai tenyésztők után
Finn- és Magyarországról nevezték be a legtöbben négylábú
szépségeiket Kelet-Európa legrangosabbnak számító
ebszemléjére.

Nagy Székely Ildikó

A városközpontban már csütörtök délután, estefelé feltűnt néhány –
minden bizonnyal – távolabbról érkezett, bundás „vendég”, a pénteki
verseny után pedig nem mindennapi látványban lehetett részük a szerencsésebb főtéren járóknak, akik elkaphatták a pillanatot, amint egy –
három kis testű kutyust pórázon vezető, a negyediket babakocsiban utaztató – hölgy „betolat” egy főtéri szállodába.

____________4.
Lendületben
a szászrégeniek

Miután az elmúlt játéknapon egy borítékolható, ámde tisztes helytállást követően vereseget szenvedtek a
Vajdahunyadi Corvinul 1921 otthonában, a szászrégeniek a két forduló
után veretlen és a harmadosztályban
újoncként szereplő gyulafehérvári
„egyetemistákat” látták vendégül.

____________5.

(Folytatás a 3. oldalon)

Vakrepülés kékben
20% kedvezményben részesülnek a gyermekek
antireflexes lencse rendelése esetén.

Benedek István
Napok óta a fapados kék légitársaság botrányán csámcsog a sajtó,
bár a kabarénézők közül a röptereken rekedt utasok mosolya biztosan
nem őszinte. És az adófizetőké sem lehet, mert két éve háromszáz millióval finanszírozták meg ezt az egész, Caragiale tollára méltó történetet.
Hogy regáti generalisszimuszunk menetrendszerűen vaktöltényeket
pufogtat, már nem újdonság, de a napokbeli az már rakétaméretű volt.
Ekkora cirkusz közepette nem hangzik rosszul, ha azt mondja, felszólította kártérítésre azokat, akik felelősek a járatok leállásáért. De rögtön azt is kellett volna mondania, hogy kinek küldi a számlát a
kormánypalotában. Ugyanis 2020 nyárutóján az akkori liberális kormány sürgősségi rendelettel 300 millió lejes hitellel segítette ki a pandémia miatt bajba került légitársaságot. És a hitel fejében megkapta
a cég tulajdonrészének 75 százalékát is egyebek mellett. Ez azt jelenti,
hogy a tavaly óta dagadó cirkusz során a több tízezer utas átverését,
járatok törlését és az összes egyéb „ínyencséget” az állam tulajdonába
került cég követte el. Hab a tortán, hogy a nyáron az állam mindezért
még jól meg is büntette háromnegyed részileg saját magát, a regáti
fogyasztóvédelem történetének legnagyobb bírságát szabva ki az állami tulajdonú légitársaságra.
Egy rendesen működő, felelősen kormányzott államban, ha már a
koronakrízis a kormányzat ölébe vetett a piaci körülményekhez képest
diszkont áron egy bejáratott, működőképes légitársaságot, akkor
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 56 perckor,
lenyugszik
19 óra 41 perckor.
Az év 255. napja,
hátravan 110 nap.

Ma MÁRIA,
holnap KORNÉL napja.
IDŐJÁRÁS
Esős idő
Hőmérséklet:
max. 17 0C
min. 12 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
2, 42, 37, 3, 44 + 1
NOROC PLUS: 6 0 8 6 4 8
11, 24, 3, 22, 26 +4
19, 23, 6, 38, 17, 11
SUPER NOROC: 4 7 4 6 6 9
10, 12, 22, 35, 14, 19
19, 18, 31, 10, 5, 17
NOROC: 3 5 8 3 3 3 9
48, 2, 16, 33, 45, 41

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

Megyei hírek
Indul az olvasójáték
A 28. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár szervezői
újra meghirdetik iskolásoknak szóló vetélkedőjüket. A kilencedik olvasójátékra szeptember 16-áig, péntekig várják a
háromfős csapatok jelentkezését. A négy korcsoportban –
negyedikesek, 5–6., valamint 7–8. osztályosok és középiskolások számára – kijelölt művekről és a jelentkezés további részleteiről az esemény Facebook-oldalán lehet
tájékozódni: https://www.facebook.com/konyvvasar/.

Szabadkőműves kiadványok
a Teleki Tékában
Szeptember 16-ig, péntekig látogatható még a Szabadkőműves kiadványok Teleki Sámuel könyvtárában című minikiállítás a Teleki Téka nagytermében. A tárlat a Teleki
Sámuel-emlékév alkalmából szervezett kamarakiállítások
sorát zárja, amelyek a könyvtáralapító kancellár életének
különböző aspektusait igyekeztek a nagyközönség elé tárni
az év folyamán.

Kamarazeneest és szimfonikus
hangverseny
Szeptember 13-án, kedden 19 órakor kamarazeneestre
várják a klasszikus zene kedvelőit a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermébe. Hegedűn Zerkula György, zongorán
Horváth Edit játszik. Műsoron: Beethoven-, Sztravinszkijés Prokofjev-művek. 15-én, csütörtökön 19 órakor szimfonikus hangversenyre kerül sor a palota nagytermében. A
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekarát
Andrei Gocan vezényli. Szólisták: Olaf Georgi (fuvola) és
Bartha Géza (klarinét) németországi művészek. Műsoron:
Beethoven-, Oláh Tibor- és Dvorák-művek.

Lemezbemutató a Kultúrpalotában
Szeptember 14-én, szerdán 20 órakor a Kultúrpalotában
az RVQ (Radu Vâlcu Quintet) lemezbemutató koncertet tart
a Maros Megyei Múzeum szervezésében. A meghívott
együttes legújabb, Shapes című albumát mutatja be országos turnéjának egyik állomásán, Marosvásárhelyen. Az
együttes a jazz, a fusion és a klasszikus, valamint a világzene stílusában fogalmazza meg zenei gondolatait. Tagjai:
Radu Vâlcu (gitár), Mihai Balabaş (hegedű, live electronics), Andrei Petrache (zongora), Răzvan Florescu (vibrafon, ütőhangszerek) és Philip Goron (dobok).

Három Ughy
Ezzel a címmel nyílt képzőművészeti kiállítás a marosvásárhelyi Bernády Ház földszinti galériájában. Ughy Miklós
grafikai, Ughy István festészeti és Ughy Levente szobrászati alkotásokkal állt közönség elé. A névegybeesés nem
véletlen, hiszen rokonokról van szó: Ughy István fia Miklós,
Levente pedig unokaöccse, így a tárlaton az is megfigyelhető, miként hasonlít és miben tér el a „családban készült”
alkotások stílusa. Ughy Miklós és István Pápán él és alkot,
Levente Marosvásárhelyen. A tárlatot szeptember 20-ig
lehet megtekinteni.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Domján József Mikházán

Múlt csütörtökön újabb képzőművészeti kiállítás is. Domján képei annyira egyéniek és magyar gyökerűek,
nyílt a mikházi Janka-villában: a kevésbé ismert hogy stílusa nem téveszthető össze mással.
Domján hagyatékából a mikházi kiállításra huszonöt alamerikai magyar Domján József hagyatékából
kotást hoztak el, ezek november végéig láthatók a Jankahoztak el ismét néhány darabot Erdélybe.

villában. Ez az ötödik erdélyi Domján-kiállítás. A tárlatot
Gligor Róbert László
a közel hatvan évig az Amerikai Egyesült Államokban élő
Domján József születésének 115., halálának 30. évfor- budapesti Magyar Kálmán, Domján egykori ismerőse, az
dulója kapcsán nyílt kiállítás a Zeyk bisztróban. Domján Amerikai Magyar Múzeum volt igazgatója nyitotta meg a
nagyon szegény családban látta meg a napvilágot Budapes- múlt héten. Lapunknak úgy nyilatkozott: nagyon fontosnak
ten, s bár mindig fogékony volt a művészetekre, egyszerű tartják, hogy a világban híressé vált magyar művészeket
munkásként, gyalog járta be Európát az 1930-as években, „hazahozzák”, hogy szellemiségüket megismerhessük,
a gazdasági válság idején. Hazatérve a csatkai szent kút fel- mert ők is a magyar kultúra szerves részei.
A mikházi kiállítás házigazdája, Sándor Béla maga is
ügyelője lett, és a közelben levő festőtelep fedezte fel az ő
művészi tehetségét. Elvégezte a képzőművészeti egyete- amerikai magyar, és a művészetek és a fiatal művészek támet, s a második világháború idején már elismert művész- mogatása mellett az általa vezetett művészeti egyesület
ként tartották számon. Származása, rendkívüli szorgalma igen fontos feladatának tekinti azt, hogy az anyaországi, a
és tehetsége miatt a rendszer kiemelt művészként kezelte, határon túli és a diaszpórában élő magyarokat összekap1955-ben Munkácsy-, 1956-ban Kossuth-díjjal tüntették ki, csolja a művészetek révén, és ez most nagyon jól érvényede még abban az évben egy svájci kiállításáról az Amerikai sül a Domján-tárlat nyárádmenti megnyitásával –
Egyesült Államokba disszidált, ezért Magyarországon a til- nyilatkozta lapunknak.
tott művészek listájára került, és a
következő negyed évszázad alatt
nem lehetett hallani róla. Eközben
Amerikában hatalmas karriert futott be, sok amerikai és angol múzeum (de a világ más nagy
múzeumai is) komoly kollekciókat
állított össze munkáiból. Már karrierje kezdetén nonfiguratív művészként ismerték, képein a színek
alakok nélkül is hatalmas kifejezőerővel bírtak, de Domján a legjelentősebbet a színes fametszetek
technikájával alkotta, amelyet ő fejlesztett ki, több dúcot használva készített el egy-egy metszetet,
amelyeket a rá jellemző színekkel
gazdagított. Bejárta a világot, fél
évet élt Kínában, és dolgozott azzal
a mesterrel is, aki átalakította a 20.
századi kínai művészetet, ezért
Domján munkáiban a kínai hatások
is érvényesülnek. Ennek ellenére,
képeit közelről szemlélve, a magyar népmese- és mondavilág elemei (ősmagyar állatok, növények
és virágok) tűnnek fel, mint ahoFotó: Gligor Róbert László
Huszonöt Domján-művet állítottak ki három hónapra Mikházán
gyan Kodály és Bartók zenéjében

RENDEZVÉNYEK
Helyi termelők vására
Szeptemberi rapszódia címmel kerül sor a helyi termelők e havi vásárára szeptember 16-án, pénteken 8–19
óra között a marosvásárhelyi Petry Látványműhely és
Múzeum udvarán, illetve a Rákóczi lépcső alatti utcában.

Ő az Út –
ifjúsági keresztény fesztivál
Szeptember 25-én, vasárnap 16–21 óra között a marosvásárhelyi Színház téren lesz az idei Ő az Út ifjúsági
keresztény fesztivál. A rendezvényen erdélyi és magyarországi előadók koncertjeire, panelbeszélgetésekre
és számos alternatív programra is sor kerül. A fesztivált

Vakrepülés kékben
(Folytatás az 1. oldalról)
vagy az történt volna, hogy konkrétan átveszi az irányítást, vagy legalább szorosan felügyeli a cég működését.
Pátyolgatja a nehéz időkben, más országok is tették ezt a
saját légitársaságaikkal, bármennyire is fáj ez az ilyen
politikai döntéseket hangosan ostorozó privát fapadosoknak, akik a bőrt is lehúznák a személyzetükről, de az utasaikról is fél cent pluszprofitért. Mint azóta látjuk, a
lezárások után az utazási kedv nagyobb, mint valaha is
volt, így egy jól menedzselt légicég most nyereségben
évente simán hozná vissza akár többszörösen is az akkori
hitelt.
Csakhogy ez nem egy normális hely, itt a munkától és
a felelősségtől rettegnek, mint ördög a tömjénfüsttől. Az

a Youth 4 Christ, a Regnum Christi Alapítvány, az Ő az
út! szolgálat, a Keresztirány, a Bástya, az MFK, a Magvető, az Életfa és számos más marosvásárhelyi ifjúsági
szervezet, illetve csoport készíti elő. Az ökuménia jegyében zajló együttléten a részvétel ingyenes. A programról az esemény Facebook-oldalán és honlapján
található bővebb tájékoztatás.

Vezetett tárlatlátogatás
A Csütörtök a múzeumban rendezvénysorozat keretében szeptember 15-én 18 órától vezetett tárlatlátogatásra várják az érdeklődőket. A marosvásárhelyi várban
levő Történeti és Régészeti Osztály székhelyének földszinti kiállítótermeiben a sörfőzés történetét mutatják
be. Az érdeklődők szeptember 14-ig jelentkezhetnek a
múzeum pr@muzeulmures.ro e-mail-címén vagy a
0749-912-992 telefonszámon. Az eseményen belépőjeggyel lehet részt venni.

előző koalíciós kormány progresszív szállítási miniszterének egy régebbi nyilatkozata szerint, amikor a légitársaságot kimentő kormányrendeletek – két ilyen is volt –
törvényerőre emelése zajlott a parlamentben, a szociknak
volt gondja rá, hogy a társaság államra eső vagyonrészét
az általuk vezetett – és alapból a cég felügyeletével észszerűen a leginkább illetékes – szállítási minisztériumtól
átutalják az állami vagyonkezelési alapba. A senki és mindenki közös vagyonának hivatalába. Ha ez így igaz, akkor
ezzel lerázták magukról a felelősséget, mint kóbor eb az
esővizet, és elejét vették a gerendás elvtársat esetleg érhető politikai kellemetlenségeknek is. Vélhetően azért a
légitársaság vezetőtanácsában az államot megillető helyek betöltői felvették a nem minimálbéres nagyságrendű
juttatásaikat, és mindig alá is írták, hogy minden rendben.
Az élet mutatja ám, mennyire. Ha a gazdasági fronton
ágyútölteléknek is harmatos generalisszimusz akarná,
nem lenne nehéz az általa emlegetett felelősöket előkeríteni, nem kellene hozzá távoli felderítés. De ahol csak
vaktöltény van a lőszertáskában, ez sem fog megtörténni.
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Ugató szépségek hétvégéje
(Folytatás az 1. oldalról)
A második versenynapon már a
délelőtti órákban szépszámú közönség állta körbe a várudvaron és környékén egymás mellett sorakozó
kifutókat, ahol párhuzamosan zajlott a különböző kategóriák megmérettetése. A sorukra várakozó ebek
békésen sziesztáztak ketreceikben,
csupán egy-két sátorból hangzott fel
mindegyre esőűző, erős csaholás.

dort, a 15 hónapos Szedert és a
négy hónapos Örzsét hozták magukkal. A három hófehér bundás
szépség különböző korcsoportokban – a bébik, a juniorok és a nyílt
osztály mezőnyében – mérettetett
meg.
A házaspár a kétezres évek elején
egy reklámújság apróhirdetésében
talált rá első komondorjaira. Akkoriban költöztek házba, és rögtön

Fotó: Nagy Tibor

Aladin, a bajnokkölyök
Ahogy a korábbi szemléken már
megszokhattuk, a kutyaszépségek
seregszemléjéről ezúttal sem hiányoztak a különleges fajok. Aladin,
a 17 hónapos mexikói szőrtelen kutyafiúcska Svédországból érkezett
gazdájával, Petra Jonssonnal. Pénteken már szerzett egy bajnoki
címet – tudtuk meg a büszke gazditól, aki azt is elárulta, hogy első alkalommal vesznek részt szelíd
kedvencével a romániai megmérettetésen, más országokban, például
Horvátországban azonban már sokszor versenyeztek, és eddig összesen húsz alkalommal győztek.
Aladin jól bírta a másfél napos –
buszos, repülős – utazást, ugyanis
megszokta és szereti az ilyen kalandokat – mondta el kérdésünkre a
mosolygós hölgy, majd azt is hozzátette, hogy hároméves unokájának ez a kölyökkutya a legjobb
barátja. A marosvásárhelyi szemlén
is sok gyereknek megakadt rajta a
szeme, és mindenki, aki látta, le
akarta fotózni – osztotta meg velünk legújabb tapasztalatait a derűs
kutyatartó.

Komondorok békés szigete
A négylábúak színes forgatagában csupán egyetlen sátornál találkozhattunk a legismertebb magyar
pásztorkutyafajtával, a komondorral. A marosvásárhelyi Ballai házaspár, József és Enikő visszatérő
résztvevői a megmérettetésnek, 17
újszülöttet is magába foglaló tenyészetükből ezúttal a 25 hónapos Nán-

bele is vágtak a kutyatartásba – mesélte Enikő, akitől azt is megkérdeztük, hogyan készülnek egy ilyen
versenyre.
– Megfürdetjük a kutyákat, fésülni viszont nem kell őket, csak
kézzel rendezzük el a bundájukat,
szétszedegetve a szőrcsomókat. A
kifutón való viselkedést nem gyakoroltatjuk. Juhászkutyák lévén,
nem a mutatványozás a feladatuk,
hanem a nyáj védelme, a mi esetünkben a családé.

Kenzo és Misa –
a jövendő szülőpár
A mezőpaniti Kozma Alex egy
amerikai akita párral – az Oroszországból származó, februárban két
évet töltő Kenzóval és a második
életévébe novemberben belépő Misával – jött versenyezni. Kenzo országos bajnok, „szíve hölgye” több
kitűnő minősítéssel is rendelkezik –
tudtuk meg a gazdi édesanyjától,
Kozma Margittól, aki éppen Misára
vigyázott.
– Ez a fajta türelmes alaptermészetű, és mivel a bundája miatt a
meleget nehezebben bírja, az ilyen
borongós időjárás éppen kedvére
való – mondta Margit, amikor arról
kérdeztük, hogyan viselik Kenzóék
a verseny izgalmát. A kutyatartó
édesanyja arról is felvilágosított,
hogy az elbírálás során a kanoknál
a megfelelő testhossz is mérvadó,
ahogy a szép, arányos fogazat is. A
közeljövőben Kenzót és Misát pároztatni szeretnék – miután mind-

ketten betöltik a második életévüket, fiatalabb korban ugyanis a születendő
kölykök
egészsége
érdekében ez nem ajánlott –, és
amennyiben a pár díjnyertes, az
utódok pedigréjét ingyen állítják ki,
ellenkező esetben sok pénzbe kerül.
A szombati versenynapon olyan
kutyatartókkal is beszélgettünk,
akik egyelőre „terepszemlére” hozták négylábú kedvencüket. Egy marosvásárhelyi édesanya például a
család kétéves drótszőrű tacskójával nézett szét a várudvaron. Úgy
tapasztalta, hogy a kutyus kicsit
megszeppent a nagy termetű ebek
láttán, de az elkövetkezőkben szeretné versenyre is benevezni, az viszont nem biztos, hogy a
marosvásárhelyi szemlén próbálnak
szerencsét.
A Dracula Dog Show hagyományossá vált forgatókönyve szerint a
háromnapos program leglátványosabb mozzanata a szombat esti Best
in Show, a fajtagyőztesek parádés
megmérettetése volt. A nemzetközi
– egyebek mellett lengyel, ukrán,
orosz, török, szlovén, horvát és
perui bírákból álló – zsűri ekkor választotta ki a szemle legszebb bébiés kölyökkutyáját – a 3–6, illetve 6–
9 hónaposok korcsoportjából, a
győztes veteránt – a 8 év fölötti
ebek közül – és a nyertes kutyapárt,
valamint a fiatal – 7–11 éves – felvezetők legügyesebbikét. A román
pásztorkutyák megmérettetését is
ekkor tartották, a győztes ebben a
kategóriában a mioritikus juhászkutya lett. A megyei és nemzetközi
szemle után vasárnap az erdélyi
szintű versennyel zárult a 17. Dracula Dog Show.
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Szerkeszti: Farczádi Attila
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Kétszer is büntetőből szerzett gólt, nyögvenyelősen nyert a Sepsi OSK
Három kudarc után a Chindia
Târgoviște elleni győzelemmel kezdheti meg a kikecmergést a mély gödörből a Sepsi
OSK szuperligás labdarúgócsapata. A három pont az
önbizalom helyreállítását segítheti ugyan, de a játék ezúttal sem volt meggyőző. Az
OSK csupán két büntetőből
tudott betalálni.

Bálint Zsombor
Kevésbé volt tetten érhető a sepsiszentgyörgyi együttes mezőnyfölénye a Chindia Târgoviște elleni
találkozón, mint az előző meccseken, ez azonban annak is tulajdonítható, hogy Bergodi legényei
lemondtak a végtelennek tűnő
hátra- és oldalpasszolgatásokról,
gyorsabban próbálták előreküldeni
a labdát. A megjátszások minősége
azonban nagyon sok kívánnivalót
hagyott maga után, a passzokat
rendre könnyedén lefülelték a
târgoviștei védők, a magas labdákért folyó harcban mindig
alulmaradtak a szentgyörgyiek, és a beadások minősége
a
megyei
bajnokságban is alacsony
szintűnek számítana. Hibákat azonban – néha
szarvashibákat – mindkét
védelem elkövetett, innen
jöttek a helyzetek és a
gólok is.
Mindjárt az 5. percben
Popa próbára tette lapos
lövésével Niczulyt, akiről
először kipenderült a
labda, aztán valahogy
szögletre pofozta Akhmatov elől. Miután a 12.
percben lejegyezhettük az
OSK első kapura tartó lövését (Bărbuț próbálkozott), a 18. percben
elképesztően passzívan
nézte a szentgyörgyi védelem, ahogyan Popa
egyedül kapja Niczulyjal
szemben, előbbi azonban

képtelen volt lekezelni a labdát, így
a szentgyörgyi kapus üggyel-bajjal
megkaparintotta azt. A Sepsi OSKnak a 31. percben volt az első jobbacska lehetősége, ám Aganović
lövése a hosszú sarok mellé szállt.
Azonban a vezetést valódi lehetőségek nélkül is megszerezte Bergodi
legénysége: a 36. percben Păun
megelőzte Akhmatovot, aki a labda
helyett a szentgyörgyi középpályás
lábát találta el, és az egyértelmű
büntetőből Rondón előnyhöz juttatta a vendégeket (0-1). Szünetig
azonban nem sikerült megőrizni az
előnyt. A 43. percben túl lazán fogta
Ňinaj Coopert, utóbbi pedig a felső
sarokba küldte a Neguț jobb oldali
beadásából érkező lasztit (1-1).
Szünet előtt Ștefănescut csak szabálytalanul tudta Esteban megállítani a büntetőterület határán, aztán
szintén Ștefănescu esett el a szabadrúgásból beadott labdáért való küzdelemben, ám gyors videózás után
az a döntés született, hogy nem történt szabálytalanság.
Újrakezdés után a Sepsi OSK

erőltette jobban a támadásokat, de
továbbra sem tudott túl veszélyessé
válni – a 79. percig, amikor egy védőkről lecsorgó labdát Ștefănescu
nem talált telibe 13 méterről, így
Moldovan meg tudta fogni. Két
perccel később Rondón faképnél
hagyta az eleső Estebant, a duplázó
Passaglia pedig a venezuelai csatár
sípcsontjára talpalt a beadás után.
Ezt a játékvezető csak videózás után
konstatálta, így jöhetett a második
büntető. Ugyanakkor Passaglia
megúszta egy sárga lappal, talán
Flueran úgy érezte, hogy két büntető
után még egy piros lap is túl szigorú
lenne. Meglepő módon ezúttal Ion
Gheorghe volt a végrehajtó, aki erősen és pontosan küldte a bal alsó sarokba, bár Moldovan kitalálta, mely
irányba kell vetődnie (1-2).
A hátralévő időben aztán a Chindia rohamozott, és ez alatt a tíz perc
alatt veszélyesebb volt, mint a Sepsi
OSK az egész meccsen. A 90+3.
percben Niczuly és Ňinaj ütközése
után mindketten a földön maradtak,
ám Șerban 18 méterről nem tudta

Tamás Márkot egyelőre kihagyta
Bergodi a keretből, arra hivatkozva,
hogy még nem ismeri a csapatot. A
védelem teljesítményét nézve azonban valószínűleg nagyon hamar a
pályán láthatjuk majd őt is.
A Sepsi OSK legközelebb szombaton 19 órától a Botosáni FC
együttesét fogadja.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Szuperliga, 10. forduló: Chindia Târgoviște – Sepsi OSK 1-2 (1-1)
Ploiești, Ilie Oană stadion. Vezette: Viorel Flueran (Craiova) – Ovidiu Artene (Vaslui), Vlad Bârlădeanu (Bukarest). Tartalék: Adrian Cojocaru (Galac). Ellenőr: Augustus Constantin (Rm. Vâlcea). Videóbíró: Sebastian Colțescu (Craiova). Segédvideóbíró: Adrian Popescu (Craiova).
Gólszerzők: Cooper (43.), illetve Rondón (27. – büntetőből), Ion Gheorghe (81. –
büntetőből).
Sárga lap: Akhmatov (13.), Esteban (45+2.), Passaglia (80.).
Chindia: Moldovan – Esteban, Boldor, Celea, Ioniță, Popadiuc (46. Dumitrașcu),
Vorobjovas, Akhmatov (46. Passaglia), Neguț (67. Șerban), Popa (82. Chamed),
Cooper (54. Grubac).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Ciobotariu, Dumitrescu, Aganović (82. Francisco Junior), Păun, Rodriguez (67. Šafranko), Bărbuț (62. Ion Gheorghe), Rondón
(82.Tudorie), Ștefănescu.

A Szuperliga állása
1. Rapid 1923
2. Nagyszeben
3. FCV Farul
4. Petrolul 52
5. UTA
6. U 1948 Craiova
7. CSU Craiova
8. Sepsi OSK
9. CFC Argeş
10. CFR 1907
11. Botosán
12. Voluntari
13. FCSB
14. Mioveni
15. Kolozsvári FCU
16. Târgovişte

10
9
9
10
10
10
8
10
9
7
9
9
7
9
9
9

7
5
5
5
4
4
4
3
4
4
3
2
1
1
0
0

0
4
3
2
3
2
2
4
1
0
3
2
4
3
4
3

3
0
1
3
3
4
2
3
4
3
3
5
2
5
5
6

10-5
13-6
16-9
10-9
10-11
12-10
11-9
11-8
9-11
13-9
9-9
6-10
9-12
5-13
5-11
10-17

21
19
18
17
15
14
14
13
13
12
12
8
7
6
4
3

Eredményjelző

Fotó: a Chindia közösségi oldala

Kodro duplájával győzte le a Fehérvár
a Mezőkövesdet
A MOL Fehérvár FC a bosnyák
Kenan Kodro két góljával 2-1re legyőzte a vendég Mezőkövesd Zsóry FC gárdáját
szombaton, a magyar labdarúgó NB I 8. fordulójában.

eltalálni az üres kaput. A 90+8.
percben pedig Ňinaj a hatoson lábbal mentett Grubac feje elől – kockázatos megmozdulás volt.
A meccs fontos mozzanata, hogy
ismét pályára lépett a Sepsi OSK
mezében Pavol Šafranko, aki azonban nem kapott használható labdákat. Ugyanakkor a most érkezett

A szezont rosszul kezdő csapatok
mérkőztek Székesfehérváron: a forduló
előtt a Fehérvár a 9., a Mezőkövesd a
10. helyen állt, utóbbi el is küldte
Supka Attila vezetőedzőt, aki helyett

Fotó: a Fehérvár FC honlapja

megbízott vezetőedzőként Híres Gábor
irányította a csapatot. A meccs eleje kiegyenlített játékot hozott, a Vidinek
volt egy les miatt érvénytelenített gólja,
míg a vendégeknek néhány veszélyes
fejesük. A félidő közepén Kodro megszerezte a vezetést a fehérváriaknak, a
szünetig a Mezőkövesdnek erre nem
volt válasza.
Nem úgy a fordulást követően,
amikor néhány perc után Stefan
Drazic kiegyenlített. A góltól megélénkült a vendégek játéka, a Fehérvár pedig megzavarodott. A
hajrához közeledve szerkezetet váltott a hazai csapat, jöttek a helyzetek is, amelyek közül egyet Kodro
értékesített, és ezzel beállította a
végeredményt.
Győzelmével a Fehérvár – egy
meccsel kevesebbet játszva – fellépett a tabella 7. helyére, a Mezőkövesd maradt tizedik.

* Szuperliga, 9. forduló: Petrolul 52 Ploiești – Botosáni FC 2-1, Campionii FC
Argeș Pitești – Nagyszebeni Hermannstadt 0-1, CSU Craiova – Konstancai FCV
Farul 4-3; 10. forduló: Botosáni FC – Aradi UTA 1-2, Chindia Târgoviște – Sepsi
OSK 1-2, Nagyszebeni Hermannstadt – Petrolul 52 Ploiești 2-1, Universitatea 1948
Craiova – Bukaresti Rapid 1923 1-0.
* 2. liga, 6. forduló: Bukaresti Progresul 1944 Spartac – Galaci Suporter Club
Oțelul 0-0, Bukaresti Dinamo 1948 – Bukaresti CSA Steaua 1-2, Brassói FC – Bukaresti Metaloglobus 1-0, CSM Slatina – Temesvári Ripensia 3-0, Újszentesi CSC
– Unirea 04 Slobozia 2-4, Jászvásári CSM Politehnica – Bodzavásári Gloria 1-0,
Konstancai Unirea – Concordia Chiajna 0-3, Sellemberki CSC 1599 – Dési Unirea
1-1, Temesvári Politehnica – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 0-1, FK Csíkszereda
– Nagybányai Minaur 3-0. Az élcsoport: 1. Slobozia 13 pont (11-5), 2. Jászvásár
13 (8-4), 3. Dés 13 (11-8).

Jegyzőkönyv
NB I, 8. forduló: MOL Fehérvár FC – Mezőkövesd Zsóry FC 2-1 (1-0)
MOL Aréna Sóstó, 2376 néző, vezette: Bogár.
Gólszerzők: Kodro (25., 81.), illetve Drazic (49.).
Sárga lap: Stopira (9.), Serafimov (18.), Kastrati II. (40.), illetve Karnyickij (4.), Pillár (23.).
MOL Fehérvár FC: Kovács D. – Nego, Serafimov, Larsen, Stopira, Hangya (70.
Zivzivadze) – Rúben Pinto, Pokorny (63. Lednyev) – Kastrati II., Kodro (88. Makarenko), Dárdai P. (88. Heister).
Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli – Kállai K. (46. Kállai Z.), Pillár, Lukic, Schmiedl
(87. Molnár G.) – Vajda S., Karnyickij (90. Selmani), Nagy G., Besirovic, Cseri –
Drazic (79. Bobál G.).

A tabella
1. Ferencváros
2. Kisvárda
3. Kecskemét
4. Paks
5. ZTE
6. Puskás AFC
7. Fehérvár FC
8. Honvéd
9. Debrecen
10. Mezőkövesd
11. Vasas
12. Újpest

5
7
8
7
6
7
7
8
8
8
7
6

5
4
3
3
3
2
3
2
1
1
0
0

0
2
4
2
1
4
0
3
4
2
5
3

0
1
1
2
2
1
4
3
3
5
2
3

15-1
16-9
10-6
13-13
13-9
7-5
9-12
7-12
10-14
9-17
6-8
4-13

15
14
13
11
10
10
9
9
7
5
5
3

Eredményjelző
* NB I, 8. forduló: Paksi FC – Debreceni VSC 1-0, Budapest Honvéd – Kecskeméti
TE 0-0, MOL Fehérvár FC – Mezőkövesd Zsóry FC 2-1.
* NB II, 7. forduló: Gyirmót FC Győr – Diósgyőri VTK 1-2. Az élcsoport: 1. MTK
Budapest 19 pont, 2. Kazincbarcika 15, 3. Gyirmót 13.
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Egy meleg, egy hideg
Újabb sikert jegyzett a felsőházi rájátszásra pályázó Nyárádtői Unirea 2018 együttese
a 3. ligás labdarúgó-bajnokságban: ezúttal Gyulafehérváron gyűjtötte be a három
pontot. Továbbra is nyeretlen
ugyanakkor Csíkszereda marosvásárhelyi
fiókcsapata,
amely ezúttal Kolozsváron
vesztett, fordulatos mérkőzésen.

Bálint Zsombor

A második félidőben hagyta
állva a házigazdákat Nyárádtő
Megszerezte második és egyben
első idegenbeli sikerét a Nyárádtői
Unirea 2018 a labdarúgó 3. ligában.
A Gyulafehérvári Unirea 1924 ellen
nem volt egyszerű a feladat, hiszen
Cârloanță már az 5. percben vezetéshez juttatta a házigazdákat egy
kezezésért megítélt büntetőből (10). Nyárádtő a 29. percben egyenlített, Petra küldte a hálóba fejjel a
labdát Istrate beadásából (1-1).
Három perccel később ismét Gyulafehérvár jutott előnyhöz Agbomoniyi góljával, akinek a tizenhatos
sarkából leadott lövése meglepte
Feiert (2-1). Szünet előtt azonban
ismét egyenlített Nyárádtő, Istrate
egyéni akcióját követően (2-2).
A második félidőt Nyárádtő
uralta, és a 73. percben Astafei juttatta vezetéshez csapatát egy fejessel egy szögletet követően (2-3),
míg a 80. percben Ganea biztosította be a sikert egyéni akció végén
(2-4).

A Nyárádtői Unirea 2018 a következő fordulóban is idegenben
játszik, a Kolozsvári Viitorul otthonába látogat. Előtte azonban
Marosújvárra tesz egy kitérőt szerdán, ahol a Románia-kupa 3. körében lép pályára.

Kétgólos előnyből vereség
A 80. percben még vezetett Kolozsváron az ACS Marosvásárhely
a Kolozsvári Sănătatea elleni találkozón a labdarúgó 3. liga IX. csoportjának 3. fordulójában, a végén
azonban a házigazdák nyerték 4-3ra a meccset.
Az első félidő nagyon sok kapujelenetet és öt gólt hozott. A Sănătatea az 5. percben vezetéshez
jutott, amikor Pașca gyakorlatilag a
kapufa tövéig vitte be jobbszélen az
alapvonal mellett, beadását pedig
Oltean közelről értékesítette (1-0).
A marosvásárhelyi csapat azonban
a folytatásban háromszor is eredményes volt. Míg a 7. percben
Țărmure még bravúrral védte

Lupuleț közeli lövését, egy perccel
később Csala tolt közelről a kapuba
egy szöglet után megcsúsztatott labdát (1-1). Mindkét oldalon ordító
helyzetek maradtak ki, aztán a 35.
percben Moldován 20 méteres lövése kipattant a kolozsvári kapusról, és Lupuleț duplázásából
vezetéshez jutott az ACS Marosvásárhely (1-2). Három perccel később már 1-3 volt, miután Țărmure
bizonytalankodott egy sort, Gliga
gyakorlatilag a kapus kezéből kilopta a labdát, és az üres kapuba
lőtt. Szünet előtt szépített Kolozsvár, D. Rusu 25 méterről hatalmas
gólt ragasztott a felső sarokba (2-3).
A második félidő legnagyobb részében nem történt semmi lényeges,
az utolsó tíz perc azonban megfordította a meccset. A 81. percben egy
jobb oldali szögletnél a veterán Szilágyi Loránd olyan szerencsétlenül
nyúlt a beívelt labdába, hogy az a
saját kapujába jutott (3-3). Ennek
ellenére Csala ismét vezetéshez juttathatta volna a csapatát, ám a 83.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 3. forduló: Kolozsvári Sănătatea – ACS Marosvásárhely 4-3 (2-3)
Kolozsvár, Clujana pálya, vezette: Bogdan Florea (Karácsonkő) – Tamási Zoltán
(Székelyudvarhely), Daniel Nistor (Zalatna). Ellenőr: Sergiu Neichi (Szatmárnémeti), Cătălin Pașcanu (Kudzsir).
Gólszerzők: Oltean (5.), D. Rusu (41.), Szilágyi (81. – öngól), Goga (86. – büntetőből), illetve Csala (8.), Lupuleț (35.), Gliga (38.).
Sárga lap: Poenar (32.), illetve Gliga (69.), Moldován (84.), Greu (90+2.).
Sănătatea: Țărmure – Mureșan, Poenar, Laco, Paul, Vescan (69. Cobârzan),
Șaroși (45. Ștefan), D. Rusu (46. Zărnescu), Pașca, Oltean (61. Goga), Kallembeck
(46. A. Rusu).
ACS Marosvásárhely: Szántó – Bakó, Dumbrăvean, Circa, Szilágyi, Csala, Gliga,
Moldován, Ungur (69. Borbély), Vecerdea (79. Greu), Lupuleț (74. Veres).

percben a tátongó kapu torkából sikerült egy méterről (!) kihagynia. A
meccs végül a 86. percben dőlt el
végleg Kolozsvár javára, amikor
egy beívelt szabadrúgás után Veres

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 3. forduló: Gyulafehérvári Unirea 1924 – Nyárádtői
Unirea 2018 2-4 (2-2)
Gyulafehérvár, Vár stadion. vezette: Cristian Pascu (Nagyszeben) – Bogdan Vasile (Nagyszeben), Biró Barna Tamás (Csernáton). Ellenőr: Szabó Gerő (Kolozsvár), Vasile Hrițac (Piski).
Gólszerzők: Cîrloanță (5. – büntetőből), Agbomoniyi (32.), illetve Petra (29.), Istrate (43.), Astafei (73.), Ganea (80.).
Gyulafehérvár: Iovicin – Bârdea, Ivan, E. Codrea, Oneț (59. Moldovan), Sebaș (46.
Harangozó), Temdieu, Adnan (63. Circov), Indrei (86. Lupea), Agbomoniyi,
Cîrloanță (46. Fetița).
Nyárádtő: Feier – Todoran (63. Onișor), Ndiesse, Vasiu (77. Chiorean), Suslak,
Vînău (63. Ciubăncan), Piper, Petra (63. Bálint), Rusu (62. Ganea), Istrate, Astafei.

A bajnokság állása
1. Vajdahunyad
2. Nyárádtő
3. Sănătatea
4. Szászrégen
5. Kudzsir
6. Marosújvár
7. Gyulafehérvári CSU
8. ACS Marosvásárhely
9. Unirea 1924
10. Viitorul

Szabó Antal-Loránd
A CSM Avântul elszántan
kezdte a találkozót, s miután az 5.
percben Bujor kecsegtető szögből
leadott lövését egy vendégvédő
blokkolta, hat perccel később Petresc egyértelmű kezezéséért a tizenhatos területén a házigazdák
büntetőhöz jutottak, amelyből
ugyancsak Bujor higgadtan a bal
alsó sarokba lőtt (1-0). A 23. percben Vrabie mintegy 22 méteres lövését
Șerban
magabiztosan
elkapta. A vendégek ezután egyre
többet támadtak, s miután a 25.
percben Hăprian távoli kísérlete
jócskán elkerülte Bucin kapuját,
két perc elteltével a gyulafehérváriak nagyon közel kerültek az
egyenlítő gólhoz: ekkor Frențiu
könnyedén tört be a büntetőterület
jobb oldalán, s kissé zárt szögből,
mintegy 6 méterről lőtt, ám a
házigazdák hatalmas szerencséjére
a játékszer az oldalhálóval találkozott.
Az első félidő nem eredménye-

Jegyzőkönyv
3. liga, IX. csoport, 3. forduló: Szászrégeni CSM Avântul – Gyulafehérvári Universitatea 1924 3-0 (1-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 350 néző. Vezette: Valentin Florescu (Sepsiszentgyörgy) – Tóth Krisztián (Mezőpetri), Marius Matica (Nagyvárad). Ellenőr: Ciprian Mardan (Fogaras), Adrian Voica (Beszterce).
Gólszerzők: V. Bujor ( 11. – büntetőből), S. Bucur (57.), R. Bucur (76.).
CSM Avântul: Bucin – Bugnar, S. Bucur, Suciu, Șerbănați, Enescu, Harkó (83.
S.Chirilă), Vrabie, Ghîrlejan (58. Truța), R. Bucur (77. M. Pop), Bujor (58. Murar).
Gyulafehérvári Universitatea: Șerban – Kilyén, Ionică, Popa, Cunțan (60.
Bodea), Amihăesei, Petresc, Hăprian, Bucurică (54. Domșa), Herci, Frențiu
(79. Costea).

zett túl sok látnivalót, a minimális
előny dacára a CSM Avântul teljesítménye korántsem volt meggyőző, látványos még kevésbé.
Térfélcsere után néhány perc erejéig a gyulafehérváriak többet birtokolták a labdát, ám mindez
csupán Kilyén Szabolcs távoli lövésében nyilvánult meg, a kísérlet
azonban fölé szállt. Aztán az 57.
percben a házigazdák kétgólosra
növelték előnyüket: Enescu mesterien elvégzett jobb oldali szögletét
követően Sebastian Bucur 6-7 méterről egy látványos csúsztatott fejessel bevette a fiatal Șerban
kapuját (2-0). Az első játékrészhez
hasonlóan a vendégek átvették a
játék irányítását, miután gólt kaptak, ám említésre méltó gólhelyzetig nem jutottak. Herci távoli
lövési kísérletét a tapasztalt Bucin
hárította (67.). Két perccel később
Murar remek ütemben ugratta ki
Truțát, ám a lövés pillanatában
Popa kiválóan lépett közbe. Négy

perccel később Harkó jól eltalált
lövését a vendégkapus megfogta. A
76. percben a szászrégeniek újabb
találatnak örülhettek: Murar zavartalanul tört be a bal szélen, s az
alapvonalról küldött passzát a 18
esztendős Răzvan Bucur mintegy
4-5 méterről a hálóba bombázta (30). A 82. percben akár tovább is
nőhetett volna az előny, azonban
Mario Pop, aki már csak a kapussal
állt szemben, pár méterről, ajtóablak ziccerben, nemes egyszerűséggel mellégurított – az ilyen
szituációt sokkal nehezebb kihagyni, mint értékesíteni.
Stoica Vili tanítványai váratlanul könnyű győzelmet arattak.
Noha a teljesítményük nem volt túl
fényes, az Avântul hatékony volt,
hiszen öt nagy gólhelyzetből hármat sikerült gólra váltania. S.
Bucur, Enescu, a fiatal Ghîrlejan,
valamint a tapasztalt Bujor leigazolásával a fehér-kékek érezhetően
megerősödtek.
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Eredményjelző
3. liga, IX. csoport, 3. forduló: Szászrégeni CSM Avântul – Gyulafehérvári CSU
3-0, Kudzsiri Metalurgistul – Vajdahunyadi Corvinul 1921 0-1, CS Marosújvár –
Kolozsvári Viitorul 4-0, Kolozsvári Sănătatea – ACS Marosvásárhely 4-3, Gyulafehérvári Unirea 1924 – Nyárádtői Unirea 2018 2-4.

Lendületben a szászrégeniek
Miután az elmúlt játéknapon
a borítékolható, ámde tisztes helytállást követően vereséget
szenvedtek
a
Vajdahunyadi Corvinul 1921
otthonában, a szászrégeniek
a két forduló után veretlen és
a harmadosztályban újoncként szereplő gyulafehérvári
„egyetemistákat” látták vendégül.

kézzel ért a labdához, és a büntetőt
Goga értékesítette (4-3).
Az ACS Marosvásárhely a 3. fordulóban a Gyulafehérvári Unireát
fogadja.

Radnót előnyben
Bálint Zsombor
Meglepetésre botlott hazai pályán a Marosvásárhelyi ASA a labdarúgó
4. elitliga második fordulójában, ami jelzi, hogy nem lesz sima ügy a vállalása, amellyel a várostól támogatást igényelt. A dokumentumot ugyanis
olyan címszóval nyújtották be, hogy ebből a pénzből a feljutást célozzák.
Most azonban két fontos pontot veszítettek, még akkor is, ha Marosoroszfalut a jobbacska csapatok között tartják számon.
Radnót azonban nem lacafacázik, és az egyetlen csapat a mezőnyben,
amely mindkét mérkőzését megnyerte. Ráadásul most a helyi rivális Marosludas otthonában szerzett magabiztos győzelmet. Lehet találgatni, hogy
Radnót annyira jó, vagy esetleg Marosludas gyengült meg váratlan mértékben.
A mezőnyből két csapat lóg ki negatív értelemben. Mezőrücs és Segesvár a második mérkőzésüket is nagy gólkülönbséggel veszítették el.

Eredményjelző
Labdarúgó 4. elitliga, 2. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Marosoroszfalu 1-1, Mezőrücs – Marosvásárhelyi Atletic 0-4, Marosludas – Radnót 0-3, Dános –Marosvásárhelyi Academica Transilvania 1-1, Búzásbesenyő – Segesvári CSM 7-0,
Ákosfalva – Nyárádszereda 2-2, Erdőszentgyörgy – Szováta 1-0.

Kulcsár Károly
a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.05-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának
meghívottja Kulcsár Károly. Az egykori Marosvásárhelyi Viitorul, IRA
és más kisebb csapatok, illetve a Kolozsvári CFR A osztályos gárdájának
Kuli néven ismert 77 esztendős jobbszélsőjével Szucher Ervin a ’70-es
évekbeli labdarúgásról beszélget.
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Nagy szégyentl mentette meg Jurij a CFR-t

A hajrában szerzett góllal döntetlenre mentette a Kolozsvári CFR
1907 els idénybeli mérkzését az
Európa-konferencialiga ftábláján:
csütörtök esti, prištinai vendégjátéka 1-1-re végzdött. A szégyenteli
kudarctól Jurij Matias mentette meg
a román bajnokcsapatot.
A kolozsváriak a játékid nagy
részében hagyták fölényt kialakítani
a vendéglátójukat. Jól jelzi ezt,
hogy a végén a Ballkani 63 százalékos labdabirtoklási arányt tudhatott magáénak – de hiába, ha a
román ellenfél mindeközben hat
kaput eltaláló lövést számlált, miközben k csak kettt, és a lövések
számát tekintve is tízes hátrányt
halmozott fel (17-7 a kolozsváriak
javára). A házigazdák sokáig steril
futballt játszottak, nemigen kerültek
közel a CFR kapujához. Nem így a
Dan Petrescu edzette alakulat,
amely kivárásra épített taktikájával
már a 9. percben megszerezhette
volna a vezetést: Deac 18 méterrl
ltt, Frasheri azonban szögletre
mentett. Roger is elszalasztott egy
jó lehetséget (22.), amikor egy
szöglet után 7 méterrl fölé ltt, kicsivel késbb (24.) pedig Cvek próbálkozott távolról, a labdát két
ütemben kapta el a kapus. A Ballkani csak a 30. percben teremtett
veszélyt, amikor Scuffet hárította
Krasniqi jó lövését.
Fordulás után sem változtatott

Egy órát vezetett a FCSB Londonban
Remek els félid után, amikor a vezetést is megszerezte, a FCSB
– kapusa hibája nyomán – ritmust tévesztett, és végül kikapott a West
Hamtól az Európa-konferencialiga B csoportjának 1. fordulójában. Az
angol csapat, amely eldönts volt az Európa-liga elz idényében,
sokáig képtelen volt gólt lóni a bukarestieknek, azonban a 64. pecben
kapott egy „kis” segítséget: az elrevágott labdára a tétovázó tefan
Târnovanu késn rajtolt rá, ütközött Cornet-vel, a bíró pedig büntett
ítélt, amelyet Jarrod Bowen értékesített. A gól felhozta a hazaiakat, a
románok pedig összeestek, így kétgólos vereséget szenvedtek.
Európa-konferencialiga, B csoport, 1. forduló: West Ham United
(angol) – Bukaresti FCSB 3-1 (0-1)
London, London Stadion, vezette: Benoit Bastien (francia).
Gólszerzk: Jarrod Bowen (69. – büntetbl), Emerson (75.), Michail Antonio (90.), illetve Andrei Cordea (34.).
West Ham: Areola – Coufal, Kehrer, Ogbonna (90+2. Dawson),
Emerson – Downes, Rice, Lanzini (46. Paqueta) – Cornet (68. Fornals), Scamacca (46. Antonio), Benrahma (46. Bowen).
FCSB: Târnovanu – Creu, Dawa (87. Haru), Tamm, Radunovic –
Olaru (71. Octavian Popescu), Edjouma, Oaid (90. Radaslavescu) –
Cordea, Compagno (70. Miculescu), Coman (90+1. Rusu).
Sárga lap: Cornet (39.), Ogbonna (47.), Emerson (54.), illetve Dawa
(61.), Târnovanu (66.), Oaid (82.).
taktikáján a CFR, amely csak b negyedóra múltán alakította ki els
gólszerzési lehetségét Boateng
révén – a kolozsváriak játékosa 10
méterrl flé ltt (62.). Ezek után
vezetést szerzett az FC Ballkani: a
véd Armend Thaci szerencsés labdát kapott Rrahmanitól, lerázta magáról Camorát, majd szögbl a
hálóba továbbított (1-0). A koszovói
együttes nyolc perccel késbb meg
is kétszerezhette volna elnyét,
amikor egy ellentámadást kezárva

Krasniqinak 16 méterrl elltte –
fölé (70.). Mivel ekkor már vészesen kezdett fogyni az id, ezért a
CFR magasabb fokozatra kapcsolt,
hogy bár az egyenlít találatot megszerezze. A 78. percben Bordeianu
még nem találta el a kaput, az els
hosszabbításpercben azonban Jurij
kihasználta, hogy Frasheri kapus és
a véd, Astrit Thaqi egyaránt felszabadítani akart, ütköztek, Scuffet
elreltt labdája pedig így szerencsével hozzá pattant, és az üres ka-

Jegyzkönyv
Európa-konferencialiga, G csoport, 1. forduló: FC Ballkani
Prishtina (koszovói) – Kolozsvári CFR 1907 1-1 (0-0)
Priština, Fadil Vokkri stadion, vezette: Urs Schnyder (svájci).
Gólszerzk: Armend Thaci (65.), illetve Jurij Matias (90+1.).
Sárga lap: Dellova (17.), Korenica (90+2.), illetve Boateng (51.),
Jurij Matias (89.), Yeboah (90+5.).
FC Ballkani: Frasheri – Thaci, Dellova, Jashanica, Thaqi – Korenica
(75. Cardoso), Zyba (79. Bekteshi), Emerllahu – Gripshi, Rrahmani
(84. Berisha), Krasniqi (84. Abazi).
Kolozsvári CFR 1907: Scuffet – Braun, Jurij Matias, Burc , Camora
– Adjei-Boateng (73. Bordeianu), Hammershoej-Mistrati (46. Adrian
P un), Cvek (86. Bu) – Deac (73. Petrila), Yeboah, Roger (62. Malele).

Eredményjelz
Európa-konferencialiga, csoportkör, 1. forduló:
A csoport: Fiorentina (olasz) – Rigas FS (lett) 1-1, Hearts (skót) –
stanbul Basaksehir (török) 0-4;
B csoport: Anderlecht (belga) – Silkeborg (dán) 1-0, West Ham United (angol) – FCSB 3-1;
C csoport: Villarreal (spanyol) – Lech Poznan (lengyel) 4-3, Austria
Bécs (osztrák) – Hapoel Beer-Seva (izraeli) 0-0;
D csoport: 1. FC Slovácko (cseh) – Partizan Belgrád (szerb) 3-3,
Nice (francia) – 1. FC Köln (német) 1-1;
E csoport: Dnipro-1 (ukrán) – AZ Alkmaar (holland) 0-1, FC Vaduz
(liechtensteini) – Apollon (ciprusi) 0-0;
F csoport: Molde (norvég) – Gent (belga) 0-0, Shamrock Rovers (ír)
– Djurgarden (svéd) 0-0;
G csoport: FK Ballkani (koszovói) – Kolozsvári CFR 1907 1-1, Sivasspor (török) – Slavia Prága (cseh) 1-1;
H csoport: FC Basel (svájci) – Pjunik (örmény) 3-1, Slovan Pozsony
(szlovák) – Zalgiris (litván) 0-0.
puval maga eltt nem hibázhatott
(1-1). A jókor jött egyenlítés hatására a CFR vérszemet kapott, és a
gyzelmet is megszerezhette volna
a 7. hosszabbításpercben, de Fras-

heri kivédte P un éles szögbl érkez lövését.
A CFR 1907 szeptember 15-én
hazai pályán játszik a török Sivasspor ellen.

Tíz emberrel gyzte le a török bajnokot a Ferencváros
A Ferencváros több mint 80 percet emberhátrányban futballozva 32-re legyzte hazai pályán a török
Trabzonspor együttesét az Európaliga csoportküzdelmeinek csütörtöki nyitófordulójában.
A Ferencváros szurkolótábora
ezúttal méltó partnert kapott, a
Trabzonsport elkísér mintegy 500
fanatikus ugyanis a hazaiakhoz hasonló elszántsággal és ervel bíztatta kedvenceit már a bemelegítés
során. „Az a f, hogy ne féljen a legény!” – üzenték az Egri csillagok
egyik klasszikus idézetével koreográfiájukon a hazai ultrák, a játékosok pedig megfogadták tanácsukat,
ugyanis rögtön az els értékelhet
támadásukból gólt szereztek: az 5.
percben Vécsei lágyan ívelte be a
labdát a védk mögé, Tokmac kilé-

pett közülük, és öt méterrl estében
kapásból a hálóba ltt (1-0).
A 11. percben Boli egyedül lépett
ki ziccerben, könnyedén megduplázhatta volna az FTC elnyét, de
úgy tnt, szabálytalankodtak vele
szemben, az olasz játékvezet sípja
azonban általános megrökönyödésre néma maradt. Érthetetlen
módon a VAR még csak nem is
vizsgálta az esetet! Nem úgy öt
perccel késbb, amikor Civic csúnya belépje után jelzett a bírónak,
aki az eset megvizsgálása után rögtön kiállította a Ferencváros védjét.
A piros lap után fölénybe került
a Trabzonspor, ekkor Dibusz percei
következtek. A válogatott hálór két
távoli lövést és egy közeli ziccert is
bravúrral hárított. Ez ert adott a

A ferencvárosi Adama Traoré gólja.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Jegyzkönyv
Európa-liga, H csoport, 1. forduló: Ferencváros – Trabzonspor
(török) 3-2 (3-1)
Budapest, Groupama Aréna, 17.987 néz, vezette: Fabio Maresca
(olasz).
Gólszerzk: Tokmac (5., 44., a másodikat 11-esbl), Traoré (29.),
illetve Maxi Gómez (39.), Bozok (71.).
Kiállítva: Civic (16.).
Sárga lap: Besic (41.), Wingo (80.), Dibusz (86.), Knoester (90+2.),
illetve Bardhi (42.).
Ferencváros: Dibusz – Wingo, S. Mmaee, Knoester, Civic – Besic
(89. Kovacevic), Vécsei (77. Laidouni) – Tokmac (77. Gojak) – Zachariassen, Boli (20. Botka), Traoré.
Trabzonspor: Taha Tepe – Stryger Larsen, Bartra, Vitor Hugo (46.
Eren Elmali), Denswil (72. Djaniny) – Gbamin (46. Hamsík) – Abdülkadir Ömür (60. Bozok), Bakasetas, Bardhi (46. Yazici), Trézéguet –
Maxi Gómez.

társaknak, akik egy remek kontra
végén Traoré révén megint betaláltak: a 29. percben egy bal oldali
hazai akció végén a középre gurított
labda elment a védk eltt, a magyar bajnok támadója pedig egy
hajszállal korábban eszmélt, és a
vendégek kapusát megelzve pöccintett a hálóba (2-0). A gól után
gyakorlatilag azonnal zápores zúdult a pályára.
A Trabzonspor fölényben volt, de
szépíteni csak Vécsei hajmereszt
hibája miatt tudott: a 39. percben a
Fradi játékosa saját térfelének közepén eladta a labdát, így rögtön
három vendég támadó került
szembe egy védvel, az akciót
végül Maxi Gómez elegánsan fejezte be, a kivetd Dibusz fölött a
hálóba emelt (2-1).
A szünet eltt viszont így is viszszaállt a kétgólos különbség, Tokmac büntetbl talált be, miután
Zachariassen jobb oldali beadásába
Vitor Hugo kézzel érte bele a 16oson belül (3-1).
A második félidt – ekkor már
újra tiszta égbolt alatt – nagy lendülettel kezdte a szünetben hármat
cserél Trabzonspor, de amikor
némi leveghöz jutott a Ferencváros, Wingo kis híján gólt szerzett,
tekerése a fels lécen csattant. A 66.
percben Traoré dönthette volna el
az összecsapást, ám közeli lövését
bravúrral hárította a vendégek hálóre.
A török bajnok teljesen beszorította a Ferencvárost, és a 71. percben egy szép góllal zárkózott fel:
Maxi Gómez a 16-oson belül a két
véd közül kilép Bozok elé emelte
a labdát, a cserecsatár pedig kapásból kiltte a bal alsót (3-2). A hajrára újra megérkezett az es, és egy
pillanatra a leveg is megfagyott,
ugyanis a 87. percben úgy tnt,
egyenlítenek a vendégek, de a VAR
les miatt közbeszólt, a Groupama
Aréna „szinte felrobbant” az örömtl, az ötperces jelzett hosszabbítás
után pedig a Himnusz is felcsendült.
Az FTC csütörtökön a francia AS
Monaco otthonában lép pályára.

A ferencvárosi Dibusz Dénes (b) és Maxi Gómez, a török csapat játékosa.
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Mestermérleg
* Sztanyiszlav Csercseszov (Ferencváros): „Örülök a gyzelemnek,
különösképpen annak, hogy azt láttam viszont a pályán, amit elterveztem. Természetesen a piros lap miatt menet közben változtatni kellett,
azonban egyénileg és csapatként is jól teljesítettünk. Korai lenne még
messzemen következtetéseket levonni a csoport végkimenetelével
kapcsolatban, mérkzésrl mérkzésre haladunk.”
* Abdullah Avci (Trabzonspor): „Rosszul kezdtük a találkozót, két
egyéni hibából kaptunk gólokat a találkozó elején. Ezután sikerült szépítenünk, de a harmadik hazai találat visszavetett minket. A szünetben
bíztunk a fordításban, ennek reményében cseréltünk hármat, de nem
sikerült elég lehetséget teremtenünk, ráadásul riválisunk jól kontrázott. Tisztában vagyunk azzal, hol hibáztunk, de ez még csak a sorozat
kezdete, a befejezés a fontos, mi pedig mindent megteszünk, hogy javítsunk.”

Eredményjelz
Európa-liga, csoportkör, 1. forduló:
* A csoport: FC Zürich (svájci) – Arsenal (angol) 1-2, PSV (holland)
– Bodö/Glimt (norvég) 1-1;
* B csoport: AEK Larnaca (ciprusi) – Rennes (francia) 1-2, Fenerbahce (török) – Dinamo Kijev (ukrán) 2-1;
* C csoport: Ludogorec (bolgár) – AS Roma (olasz) 2-1, HJK (finn)
– Real Betis (spanyol) 0-2;
* D csoport: Malmö (svéd) – Braga (portugál) 0-2, Union Berlin
(német) – Union Saint-Gilloise (belga) 0-1;
* E csoport: Manchester United (angol) – Real Sociedad (spanyol)
0-1, Omonia (ciprusi) – Sheriff Tiraspol (moldovai) 0-3;
* F csoport: Lazio (olasz) – Feyenoord (holland) 4-2, Sturm Graz
(osztrák) – FC Midtjylland (dán) 1-0;
* G csoport: Nantes (francia) – Olympiakosz (görög) 2-1, Freiburg
(német) – Qarabag (azeri) 2-1;
* H csoport: Crvena zvezda (szerb) – Monaco (francia) 0-1, Ferencváros – Trabzonspor (török) 3-2.
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Elindult a II. Erzsébet koporsóját szállító
menet Balmoralból
A repülőgép a brit királyi légierő (RAF) északnyuElindult vasárnap a néhai brit uralkodó, II.
Erzsébet királynő koporsóját szállító és kí- gat-londoni támaszpontján, Northoltban száll le. II.
sérő járműkonvoj a királyi család nyári rezi- Erzsébet királynő koporsóját innen először a
denciájáról, a skóciai Balmoral kastélyából. Buckingham-palotába viszik, ahol III. Károly király

Ezzel több mint egyheti búcsúszertartás-sorozat
vette kezdetét, amelynek végső aktusaként szeptember 19-én, a London nyugati határában fekvő Windsorban helyezik végső nyugalomra a volt uralkodót.
A néhai királynőt életének 97., uralkodásának 71.
évében, csütörtök este érte a halál Balmoralban.
Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly volt
trónörökös a brit uralkodó, aki III. Károly néven lépett trónra.
A koporsó – amelyet jelenleg a királyi család Skóciában használatos lobogója, a Scottish Royal Standard és Skóciában honos virágok borítanak –
vasárnap késő délután, hosszú, Aberdeen és Dundee
városait is érintő, csaknem 300 kilométeres, hatórás
út után érkezett meg a brit uralkodók hivatalos skóciai
rezidenciájára, az edinburghi Holyroodhouse-palotába. Innen hétfőn átviszik a skót főváros St. Giles
székesegyházába, ahol 24 órára felravatalozzák.
A koporsót kedden szállítják repülőgéppel Edinburghból Londonba, a néhai uralkodó egyetlen
leánya, Anna hercegnő kíséretében.

és felesége, Kamilla fogadja, majd szerda délután átszállítják a londoni parlament legősibb épületegyüttesébe, a Westminster Hallba, ahol négy teljes napra
felravatalozzák. A ravatal csütörtöktől vasárnapig lesz
látogatható a nap 23 órájában.
A búcsúszertartás szeptember 19-én, hétfőn lesz a
közeli Westminster-apátságban, a monarchia ősi londoni koronázótemplomában.
A királynőt ugyanaznap egykori legnagyobb angliai vidéki rezidenciáján, Windsor kastélyában helyezik végső nyugalomra, ott, ahol néhai édesapja, az
1952-ben elhunyt VI. György király és tavaly áprilisban, életének századik esztendejében elhunyt férje,
Fülöp edinburghi herceg is nyugszik.
A néhai uralkodótól katonai tiszteletadással kísért
állami temetés keretében vesznek búcsút.
Legutóbb Sir Winston Churchill volt brit miniszterelnököt búcsúztatták állami temetésen 1965-ben
bekövetkezett halála után. Előtte II. Erzsébet királynő
édesapjától, VI. György királytól vettek búcsút állami
temetéssel 1952 februárjában. (MTI)

Nem köthetik többé Covid-teszthez a beutalást
az állami egészségügyi intézmények
Romániában nem köthetik többé a páciens
költségén végzett koronavírusteszthez a beutalást az állami egészségügyi intézmények
– az erről szóló miniszteri rendelet pénteken
jelent meg a hivatalos közlönyben.

A dokumentum szerint a minisztérium felbontja az
igazgató szerződését, ha az általa vezetett egészségügyi intézményben a páciensek kívülről hozott
Covid-teszt nélkül nem kapják meg a nekik járó
egészségügyi szolgáltatásokat. A rendelet szerint a
kórházi fertőzések veszélyének csökkentése érdekében az egészségügyi intézményeknek továbbra is
joguk van Covid-szűrést végezni beutaláskor, ennek
költségét azonban saját költségvetésből kell fedezniük, nem terhelhetik a páciensekre.
Alexandru Rafila egészségügyi miniszter egy temesvári sajtóértekezleten pénteken arra is kitért: az
oktatási intézményekre vonatkozó járványügyi szabályok nem változtak a szeptember 5-én kezdődött új
tanévben. A minisztérium nem rendelt el megszorításokat, mindössze egy sor alapvető higiéniai ajánlást
tett közzé, amelyek betartása segít féken tartani a légúti fertőzések – köztük a Covid és az influenza – terjedését az iskolai közösségekben a közelgő hideg
évszak idején.
A miniszter megjegyezte: az előző 2-3 éves kiha-

gyás után idén „komolyabb” influenzajárványra számít, de nem akar változtatni azokon az előírásokon,
amelyekkel a koronavírus-járvány ötödik és hatodik
hulláma idején már sikerült elkerülni az iskolák tömeges bezárását. Rafila felidézte: idén már nem a koronavírus-fertőzések számától, illetve a településeken
mért fertőzési rátától, hanem a kórházak telítettségétől
tették függővé a távoktatásra történő áttérést egy-egy
megyében. Azokban a megyékben kellett volna elvileg elrendelni az iskolák bezárását, amelyekben a koronavírus-fertőzöttek számára elkülönített kórházi
helyek több mint 75 százaléka betelt. Ezt azonban –
további kórházi kapacitások átminősítésével, a telítettségi mutató leszorításával – mindenütt sikerült elkerülni.
Az országban továbbra is lecsengőben van a koronavírus-járvány nyári hulláma, és heti 25-30 százalékkal csökkennek az esetszámok. Pénteken 2063 új
fertőzést regisztráltak, ami csaknem tíz százalékkal
elmarad az utóbbi két hét átlagától. Az utolsó 24 órában 13 koronavírusos beteg vesztette életét. Az utóbbi
két hétben a napi 16 haláleset számított átlagosnak.
A romániai kórházakban 1891 koronavírusos beteget ápolnak, 20 százalékkal kevesebbet, mint egy héttel korábban, az intenzív terápiás részlegeken pedig
egy hét alatt 191-ről 161-re csökkent a súlyos állapotban lévő fertőzöttek száma. (MTI)

Energia-ársapkáért tüntettek a kohászati
szakszervezetek

A több száz szakszervezeti képviselő magyarázatot
Az energiaügyi minisztérium elé vontak jelképes sztrájkőrséget pénteken a kohászati és megoldást követelt a szaktárcától az energiaárak –
szakszervezetek, árkorlátozást követelve az szerintük indokolatlan – emelkedésére, és Virgil Poipari fogyasztók számára is.
pescu energiaügyi miniszter leváltását követelték. Pe-

A tüntetők szerint tarthatatlanná vált a nagy energiaigényű iparágak helyzete: az ágazatban szinte teljesen leállt a termelés, már több ezer alkalmazottat
küldtek kényszerszabadságra. A Slatinán működő
Alro alumíniumgyár az ország legnagyobb energiafelhasználójának számít, a magas energiaárak miatt
azonban kevesebb mint harmadára kényszerült csökkenteni a termelést, 700 alkalmazottját már hazaküldte, év végéig pedig további 1500-at küld
kényszerszabadságra. A Duna torkolatvidékén, Tulceán üzemelő Alum timföldgyár már leállt: ott 570
ember maradt munka nélkül.
Az alumíniumipari vállalatok küldöttei idén másodszor tüntettek Bukarestben az energiaárak korlátozását követelve, most azonban a galaci, zilahi,
aranyosgyéresi, vajdahunyadi, târgovistei és călăraşii kohászokat – mintegy 30 ezer munkást – képviselő
Metarom szakszervezet is csatlakozott hozzájuk.

tíciójukban úgy fogalmaztak: a tárcának nem az
energiapiac 40 kereskedőjének gazdagodását, hanem
a több tízezer munkahely védelmét kell szem előtt tartania. Rámutattak: az iparág nem maradhat versenyképes egy olyan piacon, ahol a külföldi konkurensek
legfeljebb 50 dollárt fizetnek a villanyáram megawattórájáért (MWh). A bukaresti tőzsdén pénteken
ennek hatszorosába, 1486 lejbe (306 dollár) került 1
MWh villamos energia, de a múlt héten volt olyan
nap, amikor megawattóránként 2560 lejes áron kereskedtek a villamos energiával.
A szakszervezetek az ipari fogyasztók számára is
árkorlátozást követelnek, de erre aligha lesz fedezet:
a kormány a lakosság esetében is arra kényszerült,
hogy szeptembertől 15 százalékkal csökkentse a hatósági ársapkával vásárolható energiamennyiséget.
(MTI)

Roncsautóprogram 2022
Eladná régi autóját?
Most lehetősége van LEADNI akkor is, ha NEM kíván új autót vásárolni.
Szállítást, forgalomból kiíratást és helyben fizetést vállalunk!
Információkért hívjon a 0741-022-199-es számon.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
AZ OLIGRAF MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0725-917-420. (66754-I)

A hirdetési rovatban megjelent közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó vállalja a felelősséget!
„Akiket szerettünk, s már sírban nyugszanak,
Igazi nyughelyük a szívünkben marad…
Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled,
Mert összeköt minket az örök szeretet.”
Szemünkben könnyel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk
TEMESVÁRI ENIKŐ-ERZSÉBETRE
szül. Gerőffy
halálának 3. évfordulóján.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!
Férje, két leánya családjukkal és szeretett unokája. (17110-I)

LAKÁS
ELADÓ egyszoba-összkomfortos, 50
m2-es lakás a Dózsa György utca 189.
szám alatt. Érdeklődni mindennap 8-20
óra
között
a
0773-381-254-es
telefonszámon. (17063)

MINDENFÉLE

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel és el nem
múló szeretettel emlékezünk
szeptember 12-én SZILÁGYI
BÉLÁRA (Sziszi) halálának 20.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi felesége, fia,
lánya, veje és három unokája.
(17009-I)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (17078-I)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen
kis
javítást.
Tel.
0746-972-003,
Fülöp
Hunor.
(17003-I)
TETŐFEDŐ ácsmester, vállalom új
tetők készítését, cserépforgatást,
sürgős javítást, építkezési munkát.
Tel. 0750-826-225. (16832)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgős javítást,
meszelést. Készítünk kerítést, kaput
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0767-563-971, Balázs. (16992)
VÁLLALUNK bármilyen építkezési
munkát, szigetelést, meszelést, tetőjavítást, bádogosmunkát, kapuk, kerítések hegesztését, bármilyen kis
javítást. Adunk anyagot akármilyen
munkához. Vállalunk sürgős munkálatokat is. Tel. 0767-763-947, András.
(16780)
VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen javítást, festést, szigetelést, csatornajavítást,
teraszkészítést.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (17038-I)
VÁLLALUNK garázsjavítást, szigetelést, tetőfedést Lindab lemezzel.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0767-837782. (17039-I)
VÁLLALUNK
építkezési
munkát,
bármilyen kisebb javítást, tetőfedést
cseréppel, fémcseréppel, külső-belső
festést, saját anyaggal is dolgozunk.
Elszállítunk hulladékot. Tel. 0747-300332. (17031)
VÁLLALUNK tetőjavítást, akármilyen
építkezési munkát. Nyugdíjasoknak 16%
kedvezmény. Tel. 0767-564-125, Miklós.
(16993)
BOR, szőlő rendelhető Ákosfalván.
Tel. 0756-811-553. (-I)

Egy pillanat, és mindennek
vége, olyan gyorsan távoztál a
végtelenségbe.
Legyen
csendes az álmod, találj
odafönt örök boldogságot.
Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember 12-én ifj. SZŐCS
ZOLTÁNRA
halálának
negyedik évfordulóján. Akik
ismerték
és
szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emlékét
őrizzük:
szülei,
testvérei és leánya. (17107)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett férj, drága édesapa, testvér, sógor, rokon és jó
barát,
KELEMEN LÁSZLÓ
biológus
folyó hó 8-án, életének 74. évében visszaadta lelkét teremtőjének.
Drága halottunkat folyó hó 12-én
du. 2 órakor a marosvásárhelyi
református temetőben helyezzük
örök nyugalomra.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülve értesültem JÓSKA
barátom
haláláról.
Őszinte
részvétem a családnak. Isten
nyugosztalja,
béke
poraira,
nyugalma legyen áldott! Emléke
szívemben örökre megmarad.
Legjobb
barátja,
Guszti
Németországból. (-I)

Megrendülten
és
szomorú
szívvel
búcsúzunk
drága
barátunktól,
KELEMEN LÁSZLÓ biológustól.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak.
Nagy
István
és
családja
Szatmárnémetiből. (-I)
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A tetvesedés megelőzése és kezelése
Megkezdődött az új tanév. Sok móka vár a gyermekekre, de megjelennek a kis problémák is.
Ezek nem mások, mint a tetvek! Bár minden éghajlati övezetben megjelennek, és minden korosztályt érintenek, a pedikulózis leginkább az óvodásokat és az iskolásokat (12 éves korig) érinti.
A pedikulózist egy parazita okozza: egy 2-3 mm hosszú fejtetű. A tetvek kizárólag a bőr szőrös
részén élnek, és emberi vérrel táplálkoznak. A csípés helyén gyulladásos reakciót vált ki, ami
erős viszketést okoz.
Tünetek
• Viszketés;
• A helyi nyirokcsomók megnagyobbodása;
• Látható tojások a hajhoz tapadva (a halántékon, a tarkó és a fül mögött) és az élő,
kifejlett rovarok.
Hogyan fertőződünk meg?
• A fertőzés bekövetkezhet a fertőzött személlyel való közvetlen érintkezés útján (például a fej
megérintésével);
• Ápolószerekkel (fésű, kefe, hajcsavaró) vagy hajkiegészítőkkel (hajgumi, hajcsat, hajtű,
hajpánt) való érintkezés útján;
• A fejet védő tárgyakkal való érintkezés útján (sál, sapka).
Hogyan gyógyulhatunk meg?
A kezelés gyógyászati készítményekkel történik, amelyeket a fejbőrön alkalmazunk. Az orvosi
készítmények samponok, permetek, gyógynövénykészítmények formájában kaphatóak. Nagyon
fontos betartani a gyártónak a csomagoláson vagy a betegtájékoztatón feltüntetett javaslatait.
A kezelés alatt a pedikulózisban szenvedő gyermekek nem járhatnak iskolába vagy óvodába
(amíg a rovarok el nem tűnnek).
Hogyan előzhető meg?
• Az alapvető higiéniai szabályok betartásával;
• Napi fésülködéssel;
• A haj gyakori ellenőrzésével, különösen a közösségben tartózkodó gyermekek esetében
(a fejen és a fül mögött, fényben);
• Csak a személyes higiéniai cikkek (fésű, törölköző vagy hajcsat) használatával;
• A hosszú haj feltűzésével vagy copfba kötésével;
• Ha a gyermek érintkezett fertőzött személlyel, naponta hajat kell mosni és a fejbőrt alaposan ellenőrizni, kémiai profilaktikus vagy vegyszermentes készítményt
kell alkalmazni, vagy a tetveket mechanikusan el kell távolítani.
• Ne feledjük! A fejtetűfertőzés elleni gyors fellépés lehetővé teszi, hogy elkerüljük terjedésüket az iskolában, az óvodában vagy a nyaraláson.

