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Sporthétvége a marosvásárhelyi Víkendtelepen

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

Vízen, pályán, nyeregben

Szervátiusz Jenődíjat kapott
Bocskay Vince
A szovátai alkotó, Bocskay Vince a
nemzeti kultúra gyökereit is felmutató
magas színvonalú művészeti munkájáért, a keresztény magyarság nagy
történelmi alakjainak megformálásáért
kapta a díjat.

____________2.
Hasznos meccsek
irreleváns
eredményekkel

A nagyszebeni Tordai Elemér-emléktornán fejezte be a Marosvásárhelyi
CSM kosárlabdacsapata az idény előtt
felkészülési mérkőzések sorát.

Fotó: Nagy Tibor

A csónakázó vizét kenuevezőkkel szelő
fiatalok, lóháton „trónoló” apróságok,
karate- és ritmikustorna-bemutatójuk
alatt egyszerre mozduló csapattagok,
rögtönzött „jégen” hokizó gyermekek:
edzőtársak és érdeklődők – néhány villanás a marosvásárhelyi Víkendtelep
hétvégi hangulatából.

Nagy Székely Ildikó

A tavaly a Ligetben debütált – akkor még
egynapos – SportOK! nevű rendezvény szombaton és vasárnap is várta a helyi sportszervezetek mindennapjaiba bepillantani kívánó
szülőket és gyermekeket, utóbbiak ki is próbálhatták a felkínált sportágakat, és így talán azt is
eldönthették, milyen edzésforma vonzza őket a
leginkább.
Az All Chris rendezvényszervező cég, reklámügynökség és a szívbeteg gyerekeket támo-

gató „Nagy szívekkel a kis szívekért” egyesület
közös kezdeményezéséhez ezúttal a Maros Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság is csatlakozott. A testmozgást, illetve a megyei
sportlehetőségeket népszerűsítő akció a szeptember 23–30. közötti európai sporthét, a Be activ!
(Légy aktív!) uniós projekt keretében valósult
meg – tudtuk meg Nagy Emőke szervezőtől.
(Folytatás a 3. oldalon)

____________6.
Még nem tette
pontra a védelmet
a Szörnyek

Gond nélkül érvényesítette a papírformát a Marosvásárhelyi Szörnyek amerikaifutball-csapata, magabiztos
győzelmet aratott a Bukaresti Titánok
otthonában, a bajnokság 2. fordulójában.

____________6.

Luxus villogó fénnyel
20% kedvezményben részesülnek a gyermekek
antireflexes lencse rendelése esetén.

Régi árakkal dolgozunk,
nem drágítottunk!

Benedek István
Nem rossz dolog az elnök barátjának lenni, mert balkáni tájakon az
ilyen viszonyok alkalomadtán sokmilliós üzletet jelenthetnek az emberfiának. Ha a szerencsés illető autókereskedő, akkor „véletlenül”
pont tőle rendelnek a célra egyébként nem nagyon alkalmas járgányokat a rendőrség számára. Talán kitartanak annyit, hogy amikor az elnöki palota jelenlegi lakójának lejár a mentelmi joga, még neki is
juthat hely valamelyik példány hátsó ülésén a fogdába vezető útra.
Mert tisztességes helyeken az ilyen játszmákat csíkos zubbonyban és
cellában töltött állami vendéglátással szokás jutalmazni. És ilyen már
nálunk is megesett egyesekkel, lehet hát reménykedni.
A napokban szellőztette meg az egyik rendőri szakszervezet egy szokatlanul kemény hangnemű közleményben az ügyet. Új autóparkra van
szüksége a közlekedésrendészetnek, így hát ki is írtak egy licitet járművásárlásra. És a feltételrendszert sikerült olyan zseniálisan összeállítani, hogy a nálunk forgalmazott autóparkból egyedül a bajor
prémiumgyártó egy modellje feleljen meg. Más autómárka képviselete
részt sem vett a pályázaton, így az egyetlen jelentkezővel nem lehetett
nehéz megállapodni. A gyártó hazai forgalmazójának az ügyvezetője
történetesen az elnök személyes barátja, ez a viszony kapott már sajtónyilvánosságot, mert amióta az elnök székben van, a barát cége az
egyik hírportál adatai szerint összesen több mint négyszázmillió lej
értékben nyert már el állami megrendeléseket 45 különböző
(Folytatás a 2. oldalon)
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Szervátiusz Jenő-díjat kapott Bocskay Vince
Ma JUSZTINA,
holnap ADALBERT napja.

26., hétfő

A Nap kel
7 óra 14 perckor,
lenyugszik
19 óra 13 perckor.
Az év 269. napja,
hátravan 96 nap.

IDŐJÁRÁS
Elvétve zápor
Hőmérséklet:
max. 22 0C
min. 12 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
35, 3, 14, 7, 19 + 14

NOROC PLUS: 7 0 7 9 5 4

20, 18, 17, 1, 29, 2

SUPER NOROC: 6 7 7 0 6 7

31, 20, 9, 25, 15, 2

NOROC: 5 8 2 8 5 0 8

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

Megyei hírek
Bezár a víkendtelepi sátortetős
uszoda
A víkendtelepi sátortetős uszoda takarékossági okokból október 1-től bezár. A Kárpátok sétányán található olimpiai
uszoda átadása óta a sportolók többsége az új helyszínen
edz, ezért a fenntartási költségek csökkentése érdekében
a polgármesteri hivatal úgy döntött, hogy a sátortetős uszodát takarékos üzemmódba helyezi. Ez nem befolyásolja a
sportolók tevékenységét – áll a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közleményében.

Évadnyitó KZST
A Kemény Zsigmond Társaság évadnyitó eseményére
szeptember 26-án, ma délután 6 órakor kerül sor Marosvásárhelyen, a Bernády Házban. Meghívott Bandi Kati textilművész, akivel esztétikai kérdésekről, a jelenkor
művészetekkel szembeni kihívásairól, műfaji-tematikai döntésekről, a professzionalizmus nehézségeiről, az elképzelt
és megvalósított alkotás kellemes vagy kevésbé kellemes
meglepetéseiről, technikákról és kifejezőeszközökről beszélget a házigazda.

Négynapos terápiás program
szenvedélybetegeknek
A Bonus Pastor Alapítvány szeptember 29. és október 2.
között négynapos terápiás programot szervez férfi és női
szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak a magyarózdi
terápiás otthonban. A program célja az absztinencia megkezdése, információszerzés a függőséggel kapcsolatban,
terápiás terv elkészítése, önismeret. A felvétel előzetes interjú alapján történik. A marosvásárhelyi érdeklődők a
0742-653-331-es telefonszámon McAlister Magdolnánál jelentkezhetnek a terápiára.

Fotó: N. M. K.

Párhuzamos központok – kurátori tárlatvezetés
A Párhuzamos központok: Kolozsvár és Marosvásárhely (1920–1990)
című kiállítás a Csütörtök a múzeumban#26 rendezvényén kurátori tárlatvezetésre kerül sor szeptember 29-én,
csütörtökön 18 órakor magyar és 19
órakor román nyelven a Kultúrpalota
Művészeti Galériájában (jobb szárny,

második emelet). Az eseményre regisztrálni kell a pr@muzeulmures.ro
e-mail-címen vagy a 0749-912-992-es
telefonszámon. A belépőjegy ára: 16
lej felnőttek, 8 lej nyugdíjasok és 4 lej
diákok számára. Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ koordinátora
és a Párhuzamos központok: Kolozs-

RENDEZVÉNYEK
Őszi díszek készítése és horgolás
Kedden, szeptember 27-én 17–19 óra között a Női Akadémia szeretettel várja Marosvásárhelyen az Ügyes
Kezű Nők csoport heti rendszerességgel megszervezett
tevékenységére a Divers Egyesület Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székházába azokat a 16
éven felüli lányokat, asszonyokat (és az őket kísérő
gyerekeket), akiket érdekel az újrahasznosítás és a
dísztárgyak készítése. Ez alkalommal őszi díszeket készítenek és horgolnak. A foglalkozáson a résztvevőket
Szakács Ilonka vezeti be a horgolás rejtelmeibe, a foglalkozás kezdőknek és haladóknak egyaránt szól. Lajos
Anna kézműves pedig az őszi díszek készítését irányítja. Akinek van, vigyen horgolótűt, illetve, ha egy bizonyos fonalból szeretne horgolni, azt is. Az őszi
díszekhez egy kisebb tálra lesz szükség, illetve természetből szedett díszekre. A tevékenységhez szükséges
további kellékeket a szervezők biztosítják. További in-

Idősek világnapja Balavásáron
A Balavásárért Egyesület október 2-án, vasárnap 16 órától
a Romantik vendéglőben az idősek világnapjára emlékezik,
ez alkalommal a település tisztes kort megért lakóit köszöntik. A szervezők ünnepi műsorral is kedveskednek, Kilyén
Ilka és Ritziu Ilka Krisztina színművésznők Életfáim című
előadásával. Az ünnepség szeretetvendégséggel és az
ajándékok átadásával zárul.

Portréfilm Kallós Zoltánról
Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány a nyári szünet
után újraindítja a havi filmklubos találkozókat. A szeptemberi vetítésen a Válaszúti hegy aljába című, Kallós Zoltán
néprajzkutatóról szóló portréfilmet mutatják be a közönségnek 27-én, kedden 19 órától az alapítvány marosvásárhelyi
székhelyén (Sáros/Târgului utca 1. szám). A részvétel ingyenes. A filmvetítést beszélgetés követi a meghívottakkal:
Dénes Zoltánnal, a film operatőrével és Balla Ferenccel, a
Kallós Zoltán Alapítvány vezetőjével.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

A Szervátiusz Alapítvány szeptember 21-én tartotta idei díjátadó ünnepségét Budapesten, az alapítvány székhelyén. 2022-ben két jeles
személyiség részesült a rangos elismerésben:
Bocskay Vince szobrászművész és Bakos Attila író,
költő, filozófus.
A szovátai alkotó, Bocskay Vince a nemzeti kultúra gyökereit is felmutató magas színvonalú művészeti munkájáért, a keresztény magyarság nagy
történelmi alakjainak megformálásáért kapta a díjat
– hangsúlyozta Szervátiusz Klára, az alapítvány elnöke, a meghitt hangulatú ünnepi esemény műsorvezetője. A szobrász érdemeit, művészetét Nagy
Miklós Kund művészeti író méltatta. Laudációjában
kirajzolódott a művész fél évszázados, gazdag alkotói pályája, elismerésre méltó köztéri szobrászata,
kisplasztikáinak humánuma, eredményes művészpedagógusi, közszolgálati munkássága.
Bakos Attila író, költő, filozófust méltatva Szervátiusz Klára elmondta, a kitüntetett ritka keleti dokumentumok nyomán, Kőrösi Csoma Sándor mai
utódjaként írta meg a magyarság történetét, új alapokra helyezve a magyarok eredetét és szellemiségét. A magyar őstörténetet tíz év alatt három
kötetben foglalta össze – hangsúlyozta.
Az egy évre szóló Szervátiusz Tibor-ösztöndíjat
idén Süveg Eszter, a Csíkszeredai Művészeti Líceum diákja érdemelte ki. A középiskola utolsó éves
diákja ígéretes tehetség, egy esztendőn át havi 50
ezer forint támogatásban részesül. (nk)

Luxus villogó fénnyel
(Folytatás az 1. oldalról)
szerződésben. Ilyen az, ha a palotában a jól végzett
munka balkáni bajnokának hátsója melegíti a bársonyszéket.
A kétségkívül jól menő baráti üzletből ez a legutóbbi
fogás a legzsírosabb, mert 98 millió lejt fordítanak az
adófizetők pénzéből hatszáz autóra. Darabonként 33,6
ezer eurós áron, ami még baráti árfekvés a kiszemelt modell esetében, ezeknek a járgányoknak az árcédulája felszereltségtől függően 50-60 ezer euróig is elmehet. Noha
kétségkívül jó autókról van szó, az autópálya-rendőrség
nem ezekkel fogja levadászni a kétszázas tempóban repesztő ámokfutókat, mert a kiválasztott verzió a szóban
forgó modell kimondottan gyengén motorizált verziója.
Viszont van belezsúfolva annyi drága csúcstechnika, hogy

vár és Marosvásárhely (1920–1990)
című kiállítás kurátora rendkívüli tárlatvezetésen mesél a kiállítás hátterének történeteiről, valamint arról, hogy
miként sikerült kiválogatni a
kiállítás anyagát az 1920–1990
között alkotó erdélyi művészek munkáiból.

formációt a 0265-311-727-es telefonszámon, a FB-oldalon vagy az office@divers.org.ro e-mail-címen lehet
igényelni. A szervezők további tevékenységek megszervezése érdekében a résztvevőktől adományt köszönettel elfogadnak.

Alter-Native Nemzetközi
Rövidfilmfesztivál
Szeptember 28. és október 2. között a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában harmincadik alkalommal szervezi meg
a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ)
és az Érted Egyesület az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivált. Idén a szakmai zsűri 42 rövidfilmet válogatott be a versenyprogramba, köztük 19
kisjátékfilmet, 15 animációs, 4 dokumentum és 4 kísérleti filmet. A rövidfilmek mellett játékfilmek, koncertek,
színházi előadások, könyvbemutatók, beszélgetések és
workshopok
is
várják
az
érdeklődőket. A
program megtalálható a fesztivál honlapján
(https://alternativeiff.ro/2022/).

a karbantartás számlájából majd évente kipengetik alsó
hangon a jelenlegi rendőrautó-alaptípus húsz-harminc
példányának jól felextrázott listaárát. Az is lesz legalább
olyan jó üzlet a barátnak, mint a beszerzés, mert ennek a
járműflottának a karbantartását is kizárólag olyan márkaszervizben lehet megoldani, ahol száz euró alatt köszönni sem szokás a kliensnek. Itt lóg ki igazán a lóláb a
dologból, mert az még akár indokolt is lett volna, ha vesznek egypár igazán spéci rendőrautót az önjelölt közúti autóversenyzők levadászására. Számos országban van a
közlekedésrendészet gépparkjában olyan autótípus is,
amely a versenypályától sem jönne zavarba, ezeket kimondottan ennek a kártékony gépjárművezetői alfajnak
az utakról való kiiktatására használják. Mondjuk azokban
az országokban rendes autópálya-hálózat is van, itt nálunk a nehézlábú volánművészek pár kilométer után belefúlnak a dugóba, ott meg már fapados családi limóval
sem nagy kihívás utolérni őket. De így legalább kényelmes lesz a szolgálati idő egy része a rendőrök számára.
Remélhetőleg a cellapriccs majd nem az ötletgazdák részére.
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Vízen, pályán, nyeregben

(Folytatás az 1. oldalról)

Kenukaland tizenéveseknek
Mindkét nap délelőttjén több
mint negyven sportklub és egyesület nyújtott ízelítőt tevékenységéből. Az idei legnagyobb újdonság a
vízisportok élményszerű bemutatása volt, a helyszín ugyanis lehetővé tette, hogy – a múlt évi
gyakorlattól eltérően – ne csak szórólapokról tájékozódjanak választott sportágukról a jövendő úszók,
vízilabdázók, kenuzók.
Talán nem mindenki tudja, hogy
az idén hatvanéves Maros Sportklub keretében kenuoktatás is zaj-

lik. Claudia Balint 27 éve
foglalkozik tizenéves „vízre szállókkal”, az évek során több világbajnokot is kinevelt – köztük a
tavalyi abszolút győztest, Ungurean
Ancuţa Adelinát –, és idén is mintegy húsz érmet szereztek tanítványai a különböző versenyeken.
– Ez a sportág a teljes izomzatot
fejleszti, ugyanakkor az sem elhanyagolható szempont, hogy a ter-

mészetben űzhető – sorolta az edző
a kenu előnyeit, miután két tanítványának is segített vízre bocsátani a
kecses járművet. A csapatba 14 éves
kortól várnak jelentkezőket, a téli
időszak erőnléti edzéseit leszámítva
a szabadban zajlik az oktatás, és ingyenes.

taekwondo és az ökölvívás is képviseltetik – mondta Nagy Emőke,
miután bemondói szerepében a
sportiskola ritmikustornász-lányait
bekonferálta. A sporthétvége illetékese a kínálatból a fedett olimpiai
uszodában délben kezdődő vizes
produkciót (az aquashow-t) is kiemelte, amely tulajdonképpen egy
Harcművészetek gazdag
nyilvános edzés volt az úszás-, verkínálata
seny- és szinkronúszás-, valamint a
A kenuzók szomszédságában a vízilabda-oktatás bemutatására.
székelybósi lovarda négylábú szépségei rótták köreiket a nyeregbe kí- A „matekeztető” sport
A legnépszerűbb sportágak közé
vánkozó gyermekekkel, odébb
lábtenisz-, azzal szemben tollas- tartozik az íjászat és a darts is. Ez
labda- és asztaliteniszmeccsek zaj- utóbbit Marosvásárhelyen a 2010től működő Helios Mures sportklubnál lehet versenyszinten
űzni.
– Tíz–tizenkét éves kortól ajánlott ez a sportág, amikor a gyerek
elérte a szükséges magasságot, de a
kisebbeket sem küldjük el, ha betoppannak hozzánk. A darts fejleszti
a finommozgást és a koncentrálóképességet, mi több, a matektudást is,
hiszen a gyerekek – miközben gondolatban megkétszerezik, megháromszorozzák a pontokat –
észrevétlenül gyakorolják a fejben
számolást – magyarázta Kádár
László, a sportklub vezetője, aki
idén világbajnokságot nyert, edzőként pedig jelenleg 22-es létszámú
lottak egyszerre egy időben. A
csapattal foglalkozik.
futballpályán éppen ekkor kezdőA SpoktOK! aktív résztvevői, az
dött egy karatebemutató, amelynek
egyes klubokhoz, egyesületekhez
legkisebb résztvevője egy négyéves
tartozó gyermekek a saját csapatuk
kislány volt.
– Figyelemre méltó, hogy meny- bemutatója előtt vagy után más
nyiféle harcművészetet oktató sportágakat is kipróbáltak. A meegyesület tevékenykedik Marosvá- gyeszékhelyi H2O Team Sportklub
sárhelyen. Itt is széles kínálat van kis úszói például lelkesen sorakozbelőlük, a karate mellett a cselgáncs tak fel a dartstábla előtt, köztük a tíz(dzsúdó), a dzsúdzsucu, a kendo, a éves Péter Erik is, aki négy éve jár

Fotó: Nagy Tibor

edzésre, és már országos versenyen végre itthon edzhetünk a 140 fős
csapattal, amelyhez 4–15 éves gyeris volt.
mekek, illetve külön lányalakulat is
Jegesmedvék őszi öröme
A hoki tavaly is több gyereknek tartozik – mondta el Kui Csaba,
felkeltette az érdeklődését, és most majd arra is felhívta a figyelmünket,
is sokan szerették volna kipróbálni hogy október elején a korcsolyaoka rögtönzött „minijégen” a korong- tatás is újraindul. Tavaly is több
csúsztatást. A marosvásárhelyi Je- száz gyereket tanítottak meg a jégen
gesmedvék csapat vezetője, Kui siklani, egyesek közülük a JegesCsaba úgy tapasztalta, amióta ta- medvékhez csatlakoztak – tette
valy télen Marosszentgyörgy terü- hozzá a csapat vezetője.
A víkendtelepi sporthétvégén
letén, a Maros-parti Sörpatika
mögött megnyílt a Székelyföldi több száz gyermek mutatta meg
Jégkorong Akadémia sátortetős mű- ügyességét, tehetségét az érdekjégpályája, robbanásszerűen ugrott lődő tömegnek, amelyben bizojócskán
nézelődtek
meg ennek a különleges sportágnak nyára
jövendőbeli
sportolók
is.
Sokan a
a népszerűsége.

– Nagyon ki voltak éhezve a vásárhelyiek a téli sportokra. 2018
óta, amikor átvettem a csapat vezetését, három éven át hetente ingáztunk a gyerekekkel edzésekre és
versenyekre a Hargita megyei Karcfalvára. Nagyon megerőltető volt,
de a szülők támogatásának és a
helyszínt biztosító Székelyföldi
Jégkorong Akadémiának köszönhetően nem adtuk fel. Most pedig

városból és a környező településekről szervezetten jöttek oktatóik
kíséretében, szombaton a legnagyobb ilyen csoport 45 fős volt,
Mezőpanitból pedig 38 diákot hozott el egy pedagógus. Vasárnap
délelőtt 11 óráig – tehát a rendezvény második napjának első órájában – 25-en érkeztek szervezett
formában a víkendtelepi sokszínű
sportszemlére.
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Szerkeszti: Farczádi Attila

1247.

Szalai Ádám csodagóljával győzelem
Lipcsében, biztos a bennmaradás
A magyar labdarúgó-válogatott
egygólos győzelmet aratott a németek vendégeként Lipcsében a Nemzetek Ligája ötödik fordulójában,
sikerével pedig biztosan a sorozat
élvonalában marad.
A magyar csapat kifejezetten bátran kezdett, ahogy júniusban, úgy
ezúttal sem volt megilletődve az
esélyesebb riválisával szemben, a
labdaszerzések után bátran megindult előre. Néhány perc után a hazaiak egyértelműen átvették az
irányítást, de hiába birtokolták többet a labdát, a magyarok szokásos,
szervezett védekezésén nem találtak
rést. Az újonc Kerkez mind védekezésben, mind támadásban agilisan
futballozott, éppen az egyik bal oldali megindulása eredményezte azt
a helyzetet, amelyet követően a búcsúzó Szalai Ádám pályafutása
talán legszebb gólját szerezte a cí-

meres mezben: a 17. percben jártunk, amikor Szoboszlai bal oldali
szögletét követően a rövid oldal felé
futó Szalai Ádám pazar mozdulattal, sarokkal továbbította a labdát a
bal sarokba (0-1).
A magyar vezetés egyértelműen
megtörte a németek lendületét, jó
néhány perc kellett nekik, mire
ismét fölényben futballoztak, de ez
ismét meddőnek bizonyult, mert a
magyar védelem hibátlanul játszott,
nem hagyott területet a hazai támadóknak, így Gulácsinak még annyi
dolga sem volt, hogy a beadásokat
lehúzza a levegőből. A 35. percben
kissé feszültté vált a hangulat, miután egy jobb oldali magyar szöglet
előtt az éppen Lipcsében futballozó
Szoboszlai Dominikot megdobálták, ráadásul egy papírgalacsinnal el
is találták. A magyar szervezettségről mindent elárul, hogy Gulácsinak

Schäfer András (b2) és Szalai Attila (b), valamint a német Thomas Müller. Fotó: MTI/Illyés Tibor

az első és egyetlen védenivalója a
40. percben volt, amikor Müller középre tartó fejesét ölelte magához.
A második félidő hasonló mederben kezdődött, mint ahogy az első
abbamaradt. Az egyik magyar akciónál viszont Nagy Ádámot megütötték, a Pisa középpályása földön
maradt, a létszámfölényt kihasználva pedig a németek végigrohantak a pályán, ám Gulácsi az első
bravúrjával megakadályozta az
egyenlítést. Az első komoly német
helyzet egy csapásra megváltoztatta
az összképet, a hazaiak ezt követően kifejezetten veszélyes akciókat
vezettek, de csak lesgólig jutottak.
Marco Rossi legénysége a 60.
percre rendezte a sorait, majd amikor az olasz szakvezető lecserélte
Szalai Ádámot, a több mint kétezer
magyar szurkoló a csapatkapitány
nevét skandálta.
Nem sokkal beállítása után
Ádám remek lövését hárította ter
Stegen, ezt követően az utolsó negyedórában viszont a magyarok leginkább már csak a rombolásra és a
védekezésre összpontosítottak a minimális előny megőrzése érdekében. A németek rendületlenül
támadtak, ekkor már komoly nyomás volt a magyar kapun, de azért
igazi helyzetig alig jutottak a hazaiak. A meccs lehetőségét egy kontra
végén Kleinheisler puskázta el. A
magyarok hősiesen és önfeláldozóan védekezve megóvták kapujukat
a
góltól,
így
újabb
bombameglepetést okozva Lipcséből is elhozták a három pontot,
amelynek nyomán a vendégszurkolóktól zengett a Red Bull Aréna.
A lipcsei bravúrról mindent elárul, hogy Hansi Flick vezetésével

Szalai Ádám (k) a gólja után, mellette Gazdag Dániel (b2).

először kapott ki a Nationalelf,
amely kilenc győzelem és négy
döntetlen után maradt alul.
A magyar csapat ma fejezi be a
sorozat csoportkörét. A hatodik,
utolsó fordulóban az angolok ellen
győztes (és ezzel a szigetországia-

Fotó: MTI/Illyés Tibor

kat az A divízióból kiejtő) olaszokat
fogadja a Puskás Arénában, ahol
már döntetlennel is az első helyen
végez, és bejut a sorozat négyes
döntőjébe, vereség esetén pedig
második lesz a Squadra Azzurra
mögött.

A csoport állása
1. MAGYARORSZÁG
2. Olaszország
3. Németország
4. Anglia

5
5
5
5

3
2
1
0

1
2
3
2

1
1
1
3

8-3
6-7
8-6
1-7

10
8
6
2

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 5. forduló:
Németország – Magyarország 0-1 (0-1)
Lipcse, Red Bull Aréna, 39.513 néző, vezette: Slavko Vincic (szlovén).
Gólszerző: Szalai Á. (17.).
Sárga lap: Kimmich (25.), Rüdiger (90.), illetve Szalai Á. (40.).
Németország: Ter Stegen – Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum – Gündogan (70. Musiala), Kimmich – Gnabry (46. Kehrer), Müller (85.
Nmecha), Sané – Werner (70. Havertz).
Magyarország: Gulácsi – Lang, Orbán, Szalai A. – Fiola, Nagy (78.
Styles), Schäfer, Kerkez – Szoboszlai (85. Nego), Gazdag (66. Kleinheisler) – Szalai Á. (66. Ádám).

Mestermérleg

Német sajtóvisszhang: „Hansi, így nem fog működni!”

* Marco Rossi (Magyarország): „Hatalmas eredmény ez a győzelem a csapatnak, a magyar
futballnak és persze nekem is. Órási siker, hogy a Nemzetek Ligája élvonalában maradtunk!
Senki nem várta el, de most már biztosan legalább második helyen végzünk. A sikerért nagyon
meg kellett szenvednünk a második félidőben, mert akkor mélyen védekeztünk, és nem tudtuk
eleget megtartani a labdát, ebben javulnunk kell. Reméltem, hogy Szalai Ádám szépen tud
búcsúzni, mindegy volt, hogy a két meccs közül melyiken talál be, de ez most már megvan,
ezért jó lenne, ha Olaszország ellen is gólt szerezne. Szalai visszavonulása rávilágított arra,
hogy szükség van új, fiatal játékosokra, mint Kerkez Milos, de a válogatott jó úton jár. Azért
tettem be a kezdőbe, mert nagyon jó fizikai állapotban van, emellett rendkívül gyors és agresszív, valamint úgy néz ki, mintha nem érezne nyomást magán. A gólról annyit, hogy az
első gondolatom az volt, hogy túl korai. Gyakoroltuk a figurát, amely a szögletrúgó és a befejezőember minőségén múlik, ez pedig Szoboszlaiban és Szalaiban is megvan. A csatár nagyszerűen mozdult be, és gyönyörű gólt szerzett.”
* Hansi Flick (Németország): „A magyar csapat jól végezte a dolgát, nagyszerűen védekezett, egyszerű eszközökkel nehézzé tette az életünket, mert nagyon kevés helyet adott. Az
első játékrész az eddigi 14 válogatott meccsem legrosszabb félideje volt. Hiányzott a bátorság,
az intenzitás, és emellett sok volt a hiba is. A második már jobb volt, de kevés helyzetet alakítottunk ki. Nem gondoltam volna, hogy ilyen kevés lehetőségünk lesz a meccsen.

A német sajtó csalódottan értékelte a labdarúgó-válogatott teljesítményét, miután
péntek este 1-0-ra kikapott Lipcsében a magyaroktól a Nemzetek Ligája élvonalában.
A Bild a közelgő katari világbajnokságra is utalva azt írta: a csoportelsőség elúszott,
a vb-félelem megérkezett... „Németország 1-0-ra kikapott Magyarországtól, így ebben
a versenyben biztosan nem jut be a legjobb négy közé. Ami azonban sokkal fontosabb:
pontosan két hónappal a japánok elleni rajt előtt kezdhetünk aggódni a katari vb miatt.
Hansi, így nem fog működni!” – fogalmazott az újság.
A Kicker szerint hiányzott az átütőerő a Nationalelf játékából. „A német válogatott
először kapott ki Hansi Flick szövetségi kapitány irányításával. Szalai Ádám látványos
gólja után nem sikerült kiegyenlíteni” – írta a lap.
A Frankfurter Allgemeine Zeitung is azt emelte ki, hogy ez volt Flick első kudarca,
a szakembernek ezúttal nem sikerült győztes taktikával pályára küldenie csapatát.
„Nem működött a szakvezető terve. Egyáltalán nem működött a németek játéka, a
magyarok egy csodagóllal győztek” – így a lap.
A Süddeutsche Zeitung szerint a péntek esti forma éppen az ellenkezője volt annak,
mint amit a vb-n várnak, Hansi Flick vezetésével a leggyengébb első félidejét produkálta a nemzeti együttes. „A magyaroktól elszenvedett kijózanító 1-0-s vereség után
Németország már nem nyerheti meg a Nemzetek Ligáját” – emelte ki az újság.

„Döntő” a csoportgyőzelemért
A magyar labdarúgó-válogatott amolyan
csoportdöntővel zárja ma este 21.45 órai kezdettel (TV: M4 Sport, DigiSport 2, Prima
Sport 2) a Nemzetek Ligája hatodik fordulóját, amelyben éllovasként a kétpontos
hátránnyal második helyen álló Európa-bajnok olasz csapatot fogadja a Puskás Arénában.
A találkozó tétje tehát nem más, mint a sorozat jövő júniusi négyes döntőjébe jutás,
ehhez Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványainak elég döntetlent elérniük a tavalyi
kontinensviadal után alaposan megfiatalított

Squadra Azzurra ellen. A helyzet nem ismeretlen az olasz szakvezető számára, mert
2017-ben az esélytelenebbnek tartott Budapest Honvéd vezetőedzőjeként éppen ilyen
körülmények között vívta ki a bajnoki címet
az akkor még Videoton néven szereplő Fehérvárral szemben. A bajnoki döntőn a csapata ráadásul nem elégedett meg a
döntetlennel, ugyanis 1-0-ra legyőzte a riválisát.
A telt házas mérkőzés több szempontból is
különleges lesz. Egyrészt utoljára ölti magára
a címeres mezt a magyarok csapatkapitánya,

Szalai Ádám, aki 86. válogatottságával megelőzi Puskás Ferencet, az Aranycsapat legendás kapitányát, és utolérheti az örökrangsor
hetedik helyén Grosics Gyulát, az Aranycsapat kapusát. Másrészt az összecsapásnak pikantériát ad, hogy Marco Rossi ezúttal saját
hazája ellen vezeti a magyar csapatot, ráadásul a kollégája a túloldalon, Roberto Mancini
egyúttal a barátja is, akivel 1993 és 1995 között együtt játszott a Sampdoria színeiben.
A két csapat júniusi meccsét az olaszok
nyerték 2-1-re Cesenában. A magyarok az
egész sorozat legrosszabb teljesítményét

nyújtották akkor, így mindenképpen javítani
szeretnének. Önbizalomban biztosan nem
lesz hiány a németországi egygólos sikert követően, ráadásul a pénteki találkozó megmutatta, hogy a nemzeti együttes tudta pótolni
két hiányzóját, az egyaránt sérült Nagy Zsoltot és Sallai Rolandot.
A rivális olaszok hagyományosan a stabil
védekezése építenek, ami Rossi regnálása óta
a magyaroknak is erősségévé vált, így nagy
kérdés, melyik edző csapata talál rést az ellenfél hátsó alakzatán, mert az első gól akár
döntőnek is bizonyulhat.
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Döntetlen Finnországban,
Románia sorsa az utolsó fordulóban dl el
A román labdarúgó-válogatott döntetlenre játszott Finnországgal a helsinki Olimpiai Stadionban, a Nemzetek
Ligája B divíziójának 3. csoportjában,
péntek este. Az Edward Iordnescu irányította együttes elz mérkzéseihez
képest jobban játszott, így talán többet
is érdemelt volna, jegyezte meg beszámolójában az Agerpres. Nem véletlenül: a remiért járó 1 pont nem sokat
segít a csapatnak, a válogatott továbbra
is a csoport utolsó helyén áll, és fennáll
a veszélye, hogy kiesik a C divízióba.
A vezetést Teemu Pukki szerezte
meg a finneknek (12.), miután Bancu
rosszul szabadított fel (1-0). Ugyanez a
Bancu kis híján újabb gólhoz segítette
a skandináv csapatot a 25. percben, de
Pukki ekkor melléltt. Románia ezután
átvette a játék irányítását, és uralta a
meccset, de elég steril volt a játéka,
kevés gólszerzési lehetséget alakított
ki az öt játékossal szervezetten védekez rivális kapuja eltt. A legnagyobb
helyzetet a 33 percben hagyták ki a
vendégek: Sorescu a büntetterület szélérl célozta meg a kaput, Hradecky a
kapufára továbbította a labdát, amely
onnan Ra iuhoz került, utóbbi a keresztlécet találta el, majd a kipattanó
labdát ismét megszerezték a románok,
végül Tnase lövését szögletre mentették a házigazdák. Az els félid végén
Bancu is megpróbálkozott az egyenlít
találat megszerzésével, azonban a tizenhatos szélérl nem találta el a kaput.
A második félidt lendületesebben
kezdte Románia, Sorescu 15 méteres
lövését Hradecky megfogta (50.). Egy
perccel késbb ugyanez a Sorescu
Bancu beadásából kevéssel mellé fejelt. A kihagyott helyzetek nem boszJegyzkönyv
Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport, 5. forduló: Finnország – Románia 1-1 (1-0)
Helsinki, Olimpiai stadion, 20.130
néz. Vezette: Carlos del Cerro
Grande (spanyol).
Gólszerzk: Pukki (12.), illetve Tnase (52.).
Sárga lap: Kamara (61.), Schüller
(71.), Kaellman (90+3.), illetve Rus
(41.), M. Marin (65.).
Románia: Radu – Ra iu, Nedelcearu, Rus, Bancu – Rzvan Marin
(90+1. Cicâldu), Marius Marin,
Tnase (66. Stanciu) – Man (66.
Cordea), Alibec (66. Puca), Sorescu (79. Drgu).
Finnország: Hradecky – Alho, Vaisanen, Ivanov, Richard Jensen, Uronen (88. Kairinen) – Valakari (58.
Lingman), Schüller (87. Niskanen),
Kamara – Fredrik Jensen (57. Kaellman), Pukki (75. Pohjanpalo).

szulták meg magukat, az 52. percben
ugyanis megszületett az egyenlít találat: Sorescu remekül váltott Bancuval
a bal oldalon, utóbbi a hatos szélére
ívelt, ahonnan Florin Tnase a hálóba
tolta a labdát (1-1).
A gól felrázta Finnországot, mégis a
románok szerezhettek volna újabb gólt
a 60. percben Man révén. Az északiak
sikertelenül igyekeztek rést találni a
román védfalon, közben kis híján a
másik oldalon zörrent a háló ismét,
azonban Stanciu mintegy 22 méteres
lövése kevéssel, de elkerülte a kaput. A
házigazdák két nagyon veszélyes ellentámadását jegyezhettük fel ezután, de
kis szerencsével Románia megúszta
kapott gól nélkül ezt az idszakot is:
elbb Kaellman ltt mellé (84.), majd
Kairinen nem találta el a labdát a kapu
eltt (90.).
A hajrában a vendégcsapat megsze-
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rezhette volna a gyztes találatot, de
Cicâldu lövését Hradecky hárította
(90+5.), az ezt követ szöglet pedig
eredménytelen maradt.
Románia többet birtokolta a labdát a
mérkzésen, mint ellenfele (53%47%), és többször is ltt kapura (16-7),
ami jelents elrelépést jelent az Edward Iordnescu kinevezése óta játszott
mérkzésekhez képest.
A csoport másik mérkzésén Bosznia-Hercegovina 1-0-ra legyzte Montenegrót, ezzel bebiztosította feljutását
az A divízióba. Ma este játsszák az
utolsó forduló összecsapásait: Románia
Bosznia-Hercegovinát, míg Montenegró Finnországot fogadja. Romániának nyernie kell Bosznia ellen, hogy
bentmaradjon a B divízióban, de arra is
szüksége lesz, hogy Finnország egyidej leg legtöbb 1 pontot szerezzen
Podgoricában.

Nemzetek Ligája, 5. forduló:
* A divízió
1. csoport: Horvátország – Dánia 2-1, Franciaország –
Ausztria 2-0. A csoport állása: 1. Horvátország 10 pont, 2.
Dánia 9, 3. Franciaország 5, 4. Ausztria 4.
2. csoport: Csehország – Portugália 0-4, Spanyolország
– Svájc 1-2. A csoport állása: 1. Portugália 10 pont, 2. Spanyolország 8, 3. Svájc 6, 4. Csehország 4.
3. csoport: Németország – MAGYARORSZÁG 0-1,
Olaszország – Anglia 1-0.
4. csoport: Lengyelország – Hollandia 0-2, Belgium –
Wales 2-1. A csoport állása: 1. Hollandia 13 pont, 2. Belgium 10, 3. Lengyelország 4, 4. Wales 1.
* B divízió
1. csoport: Örményország – Ukrajna 0-5, Skócia – Írország 2-1. Az 1. fordulóból elhalasztott mérkzésen: Skócia
– Ukrajna 3-0. A csoport állása: 1. Skócia 12 pont, 2. Ukrajna 10, 3. Írország 4, 4. Örményország 3.
2. csoport: Izrael – Albánia 2-1. A csoport állása: 1. Izrael 8 pont/4 mérkzés, 2. Izland 3/3, 3. Albánia 1/3.
3. csoport: Bosznia-Hercegovina – Montenegró 1-0,
Finnország – ROMÁNIA 1-1.
4. csoport: Szlovénia – Norvégia 2-1, Szerbia – Svédország 4-1. A csoport állása: 1. Norvégia 10 pont, 2. Szerbia
10, 3. Szlovénia 5, 4. Svédország 3.
* C divízió:
1. csoport: Litvánia – Feröer 1-1, Törökország – Luxemburg 3-3. A csoport állása: 1. Törökország 13 pont, 2. Luxemburg 8, 3. Feröer 5, 4. Litvánia 1.
2. csoport: Észak-Írország – Koszovó 2-1, Ciprus – Görögország 1-0. A csoport állása: 1. Görögország 12 pont, 2.
Koszovó 6, 3. Ciprus 5, 4. Észak-Írország 5.
3. csoport: Kazahsztán – Fehéroroszország 2-1, Szlovákia – Azerbajdzsán 1-2. A csoport állása: 1. Kazahsztán 13
pont, 2. Azerbajdzsán 7, 3. Szlovákia 6, 4. Fehéroroszország 2.
4. csoport: Grúzia – Észak-Macedónia 2-0, Bulgária –
Gibraltár 5-1. A csoport állása: 1. Grúzia 13 pont, 2. ÉszakMacedónia 7, 3. Bulgária 6, 4. Gibraltár 1.
* D divízió:
1. csoport: Liechtenstein – Andorra 0-2, Lettország –
Moldova 1-2. A csoport állása: 1. Lettország 12 pont, 2.
Moldova 10, 3. Andorra 7, 4. Liechtenstein 0.
2. csoport: Észtország – Málta 2-1. A csoport állása: 1.
Észtország 9 pont, 2. Málta 6, 3. San Marino 0.

Televíziós közvetítések

Fotó: a Finn Labdarúgó Szövetség közösségi oldala

1. Bosznia-Hercegovina
2. Montenegró
3. Finnország
4. ROMÁNIA

5
5
5
5

A csoport állása
3 2
0
2 1
2
1 2
2
1 1
3

7-4
6-4
6-6
2-7

11
7
5
4

Nem jött be a „trikolórvudu” Nyárádtnek
Teljes egészében a román nemzeti zászló színeibe öltöztették a nyárádti labdarúgópályát a házigazdák annak tiszteletére, hogy egy „magyar” ellenfelet fogadtak a 3. liga 5.
fordulójában. Az ACS Marosvásárhely ugyanis a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia fiókcsapata, így hasonló megítélés alá esik, mint a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda,
amelyeket rendszeresen vesznek célba nacionalista támadásokkal az ellenfelek ultrái. Nyárádtnek azonban nincsenek
ilyen drukkerei, így a legfbb szurkoló és klubfenntartó, Victor Prodan polgármester folyamodott ehhez a funári indíttatású, az ellenfél megrontását célzó trikolórvuduhoz. A
„taktika” azonban ezúttal nem jött be. Noha a házigazda számított nagy favoritnak, a meccset 1-0-ra a vendégek nyerték.
A papírforma szerint hazai meznyfölénnyel kezddött a
meccs, ám hiába hozott össze Nyárádt több szögletet is, illetve öt-hat kapura tartó lövést, ezek nem voltak elég ersek
ahhoz, hogy Szántó kapujára valódi veszélyt jelentsenek. Az
ACS csak kevésszer veszélyeztetett, a félid legnagyobb
helyzetét mégis Moldován hagyta ki a 31. percben, akinek
18 méteres lövését Feier bravúrral ütötte szögletre.
A második félid elején meglep módon megváltozott a
meznyfölény, és Greu lövése a 49. percben kevéssel szállt
mellé. Miután Lupuleet ígéretes akció közben buktatták,
Moldovan 17 méterrl végezhetett el szabadrúgást, ám lab-

* 18.00 óra, DigiSport 1: ROMÁNIA – Németország (U20-as barátságos mérkzés)
* 21.30 óra, DigiSport 3: Brazília – Tunézia (barátságos mérkzés)
* 21.45 óra, M4 Sport, DigiSport 2, Prima Sport
2: MAGYARORSZÁG – Olaszország (Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport)
* 21.45 óra, Prima TV: ROMÁNIA – Bosznia-Hercegovina (Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 1, Prima Sport 1: Anglia –
Németország (Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport)
* 21.45 óra, DigiSport 4: Montenegró – Finnország
(Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport)

dája mellészállt. Kevéssel késbb egy szögletbl érkez, fejjel megcsúsztatott labda Lupule elé került, aki átvétel nélkül
védhetetlenül bombázta a fels sarokba (0-1). Érthet módon
ezek után ismét Nyárádt vette át a kezdeményezést, és a 73.
percben Szántó a léc alól tornászta ki Astafei lövését. A 83.
percben Ganea végezhetett el a 16-os vonala elttrl egy szabadrúgást, ám ismét Szántó akadályozta meg a gólt. A nyárádtiek kitámadásával terek nyíltak a védelmükben, ám
Borbély két nagy helyzetet sem tudott kihasználni. A 89.
percben monumentális lehetséget hagyott ki, amikor hat méterre a tátongó üres kapu eltt találta magát, Feier sem állt
már eltte, mégis melléküldte. Ez egy perccel késbb Astafei
centiméterekkel fölé szálló fejesekor ez majdnem megboszszulta magát, ám az eredmény már nem változott.

Jegyzkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 5. forduló: Nyárádti Unirea 2018 – ACS Marosvásárhely 0-1 (0-0)
Nyárádti labdarúgópálya. Vezette: Adelin Pavel (Osica
de Jos) – Emeric Tocai (Nagyszeben), Costel Prodan
(Nagydisznód). Ellenrök: Octavian ovre (Szatmárnémeti), Alexandru Gherghe (Fogaras).
Gólszerz: Lupule (61.).
Nyárádt: Feier – Boar, Onior, Ndiesse, Vasiu, Rusu,
Piper, Istare, Bálint, Petra, Astafei. Cserék: Vlasa, Birtalan, Suslak, Ciubâncan, Ganea, Chiroean, Codrea, Todoran, Tanian.
ACS Marosvásárhely: Szántó – Bakó, Circa, Dumbrvean, Greu, Csala, Caliani, Moldován, Szilágyi, Gliga,
Lupule. Cserék: Negrua, Oprea, Ungur, Veres, Potor,
Ghirca, Borbély, Cotoi.

Eredményjelz
* 3. liga, IX. csoport, 5. forduló: Szászrégeni CSM Avântul
– Kolozsvári Viitorul 1-0, Kudzsiri Metalurgistul – Marosújvári CS 4-3, Nyárádti Unirea 2018 – ACS Marosvásárhely 0-1, Kolozsvári Sntatea – Gyulafehérvári Unirea
1-3, Gyulafehérvári CSU – Vajdahunyadi Corvinul 1921
0-3. Az élcsoport: 1. Vajdahunyad 15 pont, 2. Nyárádt 9,
3. Szászrégen 9.

* 4. elitliga, 3. forduló: Radnót – Dános 8-1; 4. forduló:
Marosvásárhelyi ASA – Mezrücs 6-2, Marosludas –
Marosoroszfalu 4-2, Dános – Marosvásárhelyi Atletic
6-0, Búzásbeseny – Radnót 2-2, Ákosfalva – Marosvásárhelyi Academica Transilvania 1-5, Erdszentgyörgy – Segesvári CSM 6-6, Szováta – Nyárádszereda 4-3. Az
élcsoport: 1. Radnót 10 pont, 2. ASA 10, 3. Academica
Transilvania 8.
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Három légiós nem játszott az ötből

Ötgólos előny sem volt elég

A Kolozsvári U ellen játszotta első felkészülési
Erre az összeszokásra a klub egyelőre nem jelentett
mérkőzését a Marosvásárhelyi Sirius női kosárlabda- be újabb mérkőzéseket, pedig a bajnokság már szomcsapata. Sajnos a találkozón nem tudta a teljes keretet baton elkezdődik, amikor a Sirius a Brassói Olimpia
használni Carmin Popa vezetőedző, mi több, az öt lé- otthonába látogat.
giós közül három (Harris, Pudunavac és Horobec) kisebb sérülések miatt a kispadon maradt, és csak
Jegyzőkönyv
Bučuk, valamint Sólyom lépett pályára. Ilyen körülBarátságos női kosárlabda-mérkőzés: Marosvámények között nagyobb szerephez jutottak azok a já- sárhelyi Sirius – Kolozsvári U 54:58 (9-12, 17-11,
tékosok, akik valamivel kevesebbet szerepelnek 14-11, 14-24)
egyébként, illetve bemutatkozott a Brassóból érkezett
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok. Vezette:
Ciciovan is.
Bukuresti Loránd (Marosvásárhely), Csíki Zsolt
A találkozó így is szoros eredménnyel végződött, (Marosvásárhely), Adrian Crișan (Kolozsvár)
és Kolozsvár csak az utolsó percekben tudta a maga
Sirius: Chiș 12 pont (4), Bučuk 11, Sólyom 9
javára fordítani az eredményt.
(1), Mircea 8 (2), Ciciovan 8, Lipovan 4, Feiseș 2,
„Nem vagyok elégedett, ahogy ma játszottunk – Czimbalmos.
mondta a marosvásárhelyi származású, de osztrák álKolozsvári U: Mihășan 23 pont (3), Rus 10 (1),
lampolgárságú Sólyom Sára –, szerencsére legalább né- Jevhenyija 9, Șanta 6, Faragó 6, Kelemen 2, Pohányan a tavalyi csapatból még ismerjük egymást, de povici 2, Bota, Horváth.
még nagyon sokat kell dolgozni, hogy összeszokjunk.”

Még nem tette pontra a védelmet a Szörnyek
Bálint Zsombor
Gond nélkül érvényesítette a papírformát a Marosvásárhelyi Szörnyek
amerikaifutball-csapata,
magabiztos győzelmet aratott a
Bukaresti Titánok otthonában, a
bajnokság 2. fordulójában. Míg
azonban a támadósor ezúttal is
tette a dolgát, a védelem hatékonyságával továbbra sem lehet megelégedve Lonnie Hursey edző.
A Titánok birtokolta a mérkőzés
során hosszabb ideig a labdát, ezt
azonban éppen az előbb említett
okok miatt: míg a Szörnyek támadói viszonylag könnyen és gyorsan
juttatták a labdát az ellenfél célterületére, a védelem hosszasan küzdött a bukarestiek támadóival, akik
többször szereztek first downt,
ezzel újabb támadáshoz jutva.
Ezzel magyarázható az is, hogy a
Szörnyek sokkal kevesebb pontot
jegyzett, mint az első fordulóban a
lényegesen magasabb játékerőt

képviselő Lázadók ellen, hisz
akkor az ellenfél is nagyon gyorsan
szerzett pontokat, így a marosvásárhelyi csapat is gyakrabban jutott
lehetőséghez.
A csapatok közötti támadóerőkülönbséget jelzi, hogy a Szörnyek
két touchdownt ért el az ellenfél
kezdőrúgásából, az elsőt mindjárt
az első percben. A marosvásárhelyiek legjobbjának Jeremiah Jackson bizonyult 4 touchdownnal,
amelyek közül az egyiket egy elcsípett labdából szerezte, egy másikat pedig úgy, hogy ketten is
csüngtek rajta, ám ő nem esett el,
hanem az ellenfeleit lerázva jutott
a célterületre. Kevésbé működött
jól a konverzió ezúttal, hiszen a hét
touchdown után csak háromszor sikerült, ami hat pontot ért. Mellékesen: ha az egypontos rúgást
választották volna, abból hét pont
lett volna szerezhető.
A szerény képességű ellenfél
azonban kétszer is áttörte a Szörnyek védelmét, noha a célkitűzés

az lett volna, hogy kapott pontok
nélkül térjen haza Bukarestből.
A Szörnyek két hét múlva hazai
pályán folytatja a szereplését, amikor a Resicabányai Mozdonyokat
fogadja. Ezen a mérkőzésen is favoritnak számít, azonban nem árt
védelemben feljavulnia, mert a
Mozdonyok erősebbnek számít a
Titánoknál.

Bálint Zsombor
Végig vezetett az Arena a Beszterce-naszódi Gloria 2018 fiókcsapata elleni mérkőzésen, a női
kézilabda A osztály 3. fordulójában,
akár öt góllal is, a végén azonban
örülhetett, hogy nem kapott ki. A találkozó izgalmas végjátékot követően döntetlenre végződött, amiért
a marosvásárhelyiek játékosai
csakis magukat okolhatják.
Igen kemény, már-már durva
mérkőzést játszott a két csapat, hiszen a találkozó tétje túlmutatott
egy egyszerű bajnokin. A besztercei
kispadon ülő Evi házaspár mindenképpen bizonyítani akart Marosvásárhelyen, ahonnan botrányos
körülmények között távoztak, különösen az Arena kispadján ülő Liana
Costea előtt. Ez az ambíció pedig a
pályára is átragadt, a zilahi játékvezetők pedig (akik elég sajátosan alkalmazták a szabályzatot) húsznál
is több kétperces kiállítást ítéltek a
meccsen. Pirosat csak Mihaela Evinek adtak reklamálásért, a pályán
tartózkodó játékosok megúszták,
bár egy-két mozdulat többet érdemelt volna két percnél.
Az első felidőben úgy tűnt, simán

Eredményjelző
Országos amerikaifutballbajnokság, 2. forduló: Bukaresti
Titánok – Marosvásárhelyi
Szörnyek 14-48 (6-28).
A Szörnyek pontszerzői:
Jackson 4 td., 2 konv., Corpering td., Kiss td., Redding td.,
Szőlősi konv.
Az 2. forduló további eredménye: Kolozsvári Keresztesek –
Resicabányai Mozdonyok 0-19.
A Bukaresti Lázadók–Temesvári 89-esek mérkőzést lapzárta
után játszották.

nyerhet az Arena, amely öt gólra is
elhúzott, aztán azonban néhány támadásban elkövetett hiba és Perianu kapus védései oda vezettek,
hogy felzárkózott Beszterce. A második félidőben hosszú ideig egy
vagy két góllal vezetett a házigazda,
ha egyik oldalon kimaradt, kimaradt a másikon is, ha az Arena betalált, azonnal jött a válasz. Míg a
besztercei kapus sok labdát hárított,
roppant bosszantó volt, hogy Szász
háromszor is egymás után a rövid
sarokra kapott szélről gólt. Az 50.
perc táján aztán megtört ez a rend,
és Beszterce két hármas sorozattal
átvette a vezetést (34-36). Erre az
Arena is három góllal válaszolt
még, de az utolsót a vendégek lőtték az utolsó percben, így a meccs
37-37-re zárult.
Az Arena legjobbja ezúttal is Gál
Anna volt, aki balszélsőként a csapat egyértelmű gólzsákja, Bărăbaș
irányítói játékát jól ismeri a marosvásárhelyi közönség, de sokkal több
segítség jöhetne az átlövőktől és
főleg a jobbszélről.
Az Arena két döntetlen után október 8-án a nagybányai kiválósági
központ csapatához utazik, amely
meglepő módon Kolozsváron döntetlenre játszott az Universitateával.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, C csoport, 3. forduló: Marosvásárhelyi
Arena – Beszterce-naszódi Gloria 2018 II 37-37 (20-17)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Dan Pavel
(Zilah), Radu Pentea (Zilah).
Arena: Szász (Jitaru, Colceri) – Gál 13 gól, Bărăbaș 6, Samson 6,
Țifui 4, Ördög 4, Căruntu 3, (Vegheanu 1, Márton).
Gloria 2018 II: Perianu (Emili) – Mălăncuș 10, Căprar 9, Predescu
5, Mezei 4, Munteanu-Korodi 4, Bálint 3 (Muclea 1, Bercea 1, Dumitru).

Eredményjelző
Női kézilabda A osztály, C csoport, 3. forduló: Dévai CSM–Resicabányai Universitatea 37-15, Temesvári Universitatea–CNE Rm.-Vâlcea 30-29, Kolozsvári U–Nagybányai CNOPJ 31-31, Marosvásárhelyi
Arena–Besztercei Gloria 2 37-37, Tordai Liviu Rebreanu–Nagyváradi
CSU kedden játsszák.

Hasznos meccsek irreleváns eredményekkel
Bálint Zsombor
A nagyszebeni Tordai Elemér-emléktornán fejezte be a Marosvásárhelyi CSM kosárlabdacsapata az idény
előtt felkészülési mérkőzések sorát.
A két találkozót azonban centerek
nélkül játszotta (pontosabban a még
igen fiatal és tapasztalatlan
Mureșant használta a második mecscsen a poszton), ami ebben a sportágban gyakorlatilag nonszensz.
Sánta Szabolcs virózis miatt nem tudott pályára lépni, míg a cseréjét
csak a második meccs napján jelentette be a klub (lásd alább). Ilyen körülmények között pedig az
eredmények teljesen irrelevánsak,
ám a mérkőzéseket mégis hasznosnak lehet tekinteni, hiszen egyfajta
gyakorlat volt alacsony csapattal felvenni a küzdelmet az ellenfelekkel.
A magasságbeli hátrány ellenére

két szoros meccset játszott a CSM, a
SCM U Craiova elleni elődöntőben
Martinić 28 pontjával húzta maga
után a csapatot, amely végül éppen
abban maradt adós (a triplák pontosságában), amely center híján a legfontosabb fegyvernek számít. A
CSM 25,9%-kal dobott távolról az
ellenfél 36%-ával szemben. A mérkőzés így is az utolsó percekig nyitott maradt.
A 3. helyért a CSA Steaua ellenében lépett pályára George Trif csapata, és ismét csupán négy pont volt
a különbség, ráadásul csak hosszabbítás után, bár Martinićet kikapcsolta a játékból az ellenfél, a triplák
esetében pedig egészen vicces,

3,8%-os pontosságot produkált a
csapat (1/26!).
Ebben az a vigasztaló, hogy ilyen
rosszul egészen biztos nem mehet
még egyszer.
Legközelebb már hivatalos mérkőzésen lép pályára a CSM, szerdán
a Zsilvásárhelyi CSM otthonában
kezdi a bajnoki idényt, az A konferencia 5. fordulójában, amelynek az
időpontját a szövetség megcserélte
az 1. fordulóéval, hogy anélkül tudjon lehetőséget biztosítani a SCM U
Craiovának részt venni az Európakupa selejtezőjében, hogy találkozót
kelljen halasztania. Craiova ugyanis
éppen az 5. fordulóban szabadnapos.

Beállós nélkül játszott a Tordai Elemér-emléktornán a Marosvásárhelyi CSM. Jakob Lowrance
érkezését a CSA Steaua elleni mérkőzés napján jelentették be, és mivel Sánta Szabolcs virózis
miatt nem vállalt játékot, csak a még igen fiatal és tapasztalatlan Mureșant használhatták a második meccsen. Fotó: a CSM közösségi oldala

Jakob Lowrance a CSM új beállója

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

Hosszas keresgélés után sikerült légiós kosárlabdázót igazolni centerposztra
a Marosvásárhelyi CSM-nek. Végül pontatlannak bizonyult a unitedhoops.ro
szakportál értesülése Cadarian Raines érkezéséről, a klub az utolsó felkészülési
mérkőzés napján és egy héttel a hivatalos rajt előtt jelentette be, hogy egyezségre
jutott Jakob Lowrance-szel (angolul tudó olvasóinknak: igen, ebben a merőben
szokatlan formában használja a nevét, a klub bejelentésében is hibásan szerepelt).
Lowrance számára nem ismeretlen a román bajnokság, hiszen az előző idényben a Konstancai Athletic játékosa volt, ahol látványos számokat jegyzett: mérkőzésenként 11,2 pont, 6,6 lepattanó és 1,2 gólpassz szerepel a neve mellett,
ráadásul 206 centiméteres magassága és posztja ellenére 32,4%-os pontossággal
képes tüzelni a félkörön túlról is. A Missouri egyetem neveltje, korábban a spanyol másodosztályban és Portugáliában is játszott.
Érkezésével teljes a keret, hiszen így minden poszton van tartalék – eddig a
keretben Sánta Szabolcs számított az egyetlen centernek. Ugyanakkor a CSM
így is csak négy külföldi játékost foglalkoztat, míg a többi élvonalbeli klubok
zöme 5-6-ot. Mi több, a CSO Voluntari-nak hét légiós van a keretében, noha egy
mérkőzésre csak hatot nevezhet, egyiküknek mindig a lelátón kell maradnia.

Kosárlabda Tordai Elemér-emléktorna, elődöntő: Marosvásárhelyi
CSM – SCM U Craiova 73:78 (2120, 17-18, 16-19, 19-21)
Marosvásárhelyi CSM: Martinić
28 pont (3), Person 14 (1), Șolopa 9
(1), Gajović 9 (1), Borșa 7 (1), Sólyom 4, Szilveszter 2, Nistor, EngiRosenfeld. Kispadon: Blaga,
Mureșan.
SCM U Craiova: Nikolić 20 pont
(1), Cortez 14 (1), Țibârnă 12 (1),
Hopkins 12 (4), Blaj-Voinescu 7 (1),
Watson 6, Flannigan 4, Coconea 3
(1), Alexandru.
A második elődöntőben: Nagyszebeni CSU – Bukaresti CSA
Steaua 86-72.

Kosárlabda Tordai Elemér-emléktorna, a 3. helyért: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti CSA Steaua 82:86 (14-14,
20-18, 19-24, 16-13, 13-17)
Marosvásárhelyi CSM: Șolopa 20 pont, Gajović 13 (1),
Martinić 11, Mureșan 10, Borșa 10, Sólyom 8, Person 6,
Engi-Rosenfeld 2, Blaga 2, Nistor, Szilveszter.
A döntőben: SCM U Craiova – Nagyszebeni CSU
78:76.

A kosárlabdaidény rajtjáról
a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után
című sportműsorának témája a néhány nap múlva rajtoló
kosárlabda-bajnokság. Szucher Ervin meghívottja a régiúj marosvásárhelyi csapat szakmai irányítója, a klub aligazgatója, Szászgáspár Barnabás.
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Harminc év szabadságvesztésre ítélték
a caracali tinigyilkost
Harminc év börtönbüntetésre ítélte az Olt megyei törvényszék pénteken a „caracali szörnyként” elhíresült Gheorghe Dincát, akit két
tizenéves lány elrablásában, megerőszakolásában és megölésében találtak vétkesnek.

Dinca mindkét lányt autóstoposként vette fel kocsijába, caracali házába vitte őket, ahol napokig megkötözve tartotta és több ízben megerőszakolta
áldozatait. A vádirat szerint Dinca mindkét esetben –
2019 áprilisában, illetve júliusában – puszta kézzel
ölte meg áldozatait, majd a holttestüket egy hordóban
elégette.
Az ügy másodrendű vádlottjára, Ştefan Risipitianura hét év börtönbüntetést szabott ki a törvényszék.
Risipiteanu rajtakapta Dincát, amikor első áldozatát
hazavitte, hallgatása fejében pedig Dinca hozzájárult,
hogy a lányt ő is többször megerőszakolja.
A jelenleg 69 éves Dinca esetében a – kétrendbeli
emberölésért, ember-, illetve gyermekkereskedelemért, többrendbeli nemi erőszakért és hullagyalázásért – kiszabott szabadságvesztés halmazati büntetése
meghaladta a 80 évet, ezért a letölthető maximális
(nem életfogytiglani) büntetésre, 30 év börtönre ítélték, áldozatai családtagjainak pedig 100 ezer, illetve
500 ezer euró erkölcsi kártérítést kell fizetnie.

A bűnvádi eljárás elején Dinca először beismerte,
hogy mindkét lányt megölte, és első, 18 éves áldozata
hamvait egy Caracal melletti erdőben dobta el. A per
során azonban megváltoztatta vallomását, és azt állította, hogy első áldozatát – akinek maradványait nem
sikerült azonosítani – nem ölte meg, hanem ismeretlenek vitték el a házából. A román sajtó a nyomozás
során azt feltételezte, hogy a „caracali szörny” egy kiterjedtebb, az elrabolt lányokat külföldön prostitúcióra kényszerítő bűnözői hálózat tagja lehetett, de ezt
nem sikerült bizonyítani.
A caracali ügy hatalmas közfelháborodást keltett,
miután kiderült, hogy Dinca második, 15 éves áldozata hiába hívta többször is a 112-es segélyhívó számot, a rendőrök nem hittek neki, kioktatták, a
hatóságok nem voltak képesek idejében azonosítani
a hívás helyét, és közbelépni, hogy megmentsék a
lány életét. Az ügybe a rendőrség parancsnoka, a segélyhívót működtető különleges távközlési szolgálat
(STS) vezetője, valamint a belügyminiszter és – egy
érzéketlen, az áldozatokat hibáztató megjegyzése
miatt – az oktatási miniszter is belebukott.
A pénteken kihirdetett ítélet nem jogerős, fellebbezni lehet ellene az indoklás közzétételétől számított
tíz napon belül. (MTI)

A román külügy párbeszédet szorgalmaz
az Európai Bizottság és Magyarország között
Az Európai Bizottságnak és
Magyarországnak aktív párbeszédet kell folytatnia egymással az Európai Unió
egységének megerősítése érdekében – hangsúlyozta a
bukaresti külügyminisztérium pénteki közleményében
az Agerpres hírügynökség
megkeresésére reagálva.

A román közszolgálati hírügynökség azt akarta megtudni, mi
a román külügy álláspontja azzal
kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság (EB) a Magyarországnak
járó uniós források egy része kifizetésének felfüggesztését javasolta
„az uniós pénzeszközökkel való
rossz gazdálkodással” kapcsolatos
aggályok miatt.
A minisztérium rámutatott: az
EB mostani eljárását az uniós költségvetés védelmét szolgáló – az
EU 2021/2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret részeként 2020-ban elfogadott –
általános feltételrendszer előírása-

ira alapozta. A bukaresti külügy
felidézte, hogy a feltételrendszer
vitája során maga is támogatta egy
olyan mechanizmus bevezetését,
amely arányos és kiegyensúlyozott
módon védi az uniós forrásokat,
biztosítva a közpénzek hatékony és
átlátható hasznosítását.
„Ugyanakkor az uniós megbeszélések alkalmával Románia következetesen hangsúlyozta az EB
és Magyarország közötti aktív párbeszéd fontosságát az egység megerősítését
eredményező
megoldások megtalálása érdekében. Romániának ezt a közvetlen,
konstruktív párbeszédet szorgalmazó álláspontját legutóbb Klaus
Iohannis államfő is megerősítette”
– idézte a külügyminisztérium közleményét a román hírügynökség.
Az ENSZ-közgyűlés ülésszakán
részt vevő elnök szerdán újságíróknak nyilatkozva kifejezte reményét, hogy Brüsszelnek és
Budapestnek sikerül megtalálnia a

megoldást a Magyarországgal
szemben kilátásba helyezett forrásmegvonás ügyében, mivel szerinte
senki sem szeretne újabb válságot
az Európai Unióban.
Johannes Hahn költségvetésért
felelős uniós biztos múlt vasárnap
bejelentette: a bizottság azt javasolja a tagállami kormányokat tömörítő
Tanácsnak,
hogy
függesszék fel a magyar kohéziós
program három részére vonatkozó
pénzek 65 százalékát, mintegy 7,5
milliárd eurót.
A tanácsnak most egy hónapja
van arra, hogy minősített többséggel döntsön a bizottság által javasolt
intézkedések elfogadásáról. Ez az
időszak kivételes körülmények között legfeljebb további két hónappal
meghosszabbítható. A testület sajtóközleménye szerint Magyarország
vállalta, hogy november 19-ig teljeskörűen tájékoztatja a bizottságot
a kulcsfontosságú végrehajtási lépések teljesítéséről. (MTI)

Csaknem kétszáz gyermekkel együtt futottak be Koltóra
a Petőfi-emlékév jótékonysági futásának résztvevői
Csaknem kétszáz, gyermekotthonban nevelkedő gyerekkel együtt futottak be a koltói
Teleki-kastély kertjébe vasárnap délben
annak a jótékonysági futásnak a résztvevői,
amelyet a Petőfi-emlékév keretében szervezett a Kiskőrös és Koltó közötti 500 kilométeren az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány.

Herczegh Anita, Áder János volt köztársasági elnök
felesége az érkezés után mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a mostani jótékonysági futásnak –
amellett, hogy felhívja a figyelmet a mozgás szükségességére – része a véradás, az elesettekre való odafigyelés és Petőfi révén a kultúra is. Úgy vélte: minden
elem az összetartozást, az egymásra figyelést erősíti.
Gui Angéla, az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány
alapítója elmondta, hogy a gyermekek többsége az
alapítványtól kapott futócipőben futott. Hozzátette:
egy cipővásárlás nem lenne nagy ügy, csak pénz kérdése. Ezekhez a cipőkhöz azonban hozzátartozik a
közös futás emléke, a futás pedig megtanít küzdeni a
célok eléréséért.
Gui Angéla úgy fogalmazott, hogy „a nemzeti összetartozás anyanyelve a cselekvő szeretet”, amely a
lefutott 500 kilométer minden pillanatában, minden
leadott vércseppben és minden kiizzadt izzadságcseppben benne volt.
Az eseményen részt vett Novák Károly Eduárd, a
román kormány sportminisztere is, aki köszöntőjében
megjegyezte: a sportolókat arra szokták biztatni, hogy
nyerjenek, küzdjenek, tartsanak ki az álmaik mellett.

A koltói esemény azonban azt példázza, hogy a sport
tud segíteni is.
A kastélykertben tartott szabadtéri szentmisén
mondott prédikációjában Böjte Csaba ferences szerzetes, az erdélyi gyermekotthon-hálózatot működtető Szent Ferenc Alapítvány vezetője azt hangsúlyozta: sokkal többre vagyunk képesek, sokkal erősebbek vagyunk, mint amit kinézünk magunkból.
Elmondta: nem örült, amikor iskolabuszt kaptak a
dévai árvaháza gyermekei, még kevésbé, amikor nem
jöttek haza a gyermekek a három kilométerre lévő iskolából, mert elromlott az iskolabusz. Válaszként
gyalogos kirándulást szervezett Vajdahunyadra,
amely során 24 kilométer gyaloglás után értek el a
vajdahunyadi vár kápolnájába, ahol Kapisztrán János
misézett Hunyadi Jánosnak a nándorfehérvári csata
előtt. Így mindenki meggyőződhetett arról, hogy
többre képes.
„Ha Krisztus hitt bennünk, nekünk is kell hinnünk
magunkban, és hinnünk kell Erdély jövőjében. Krisztus kezét fogva képesek leszünk legyőzni a bennünket
elnyelni akaró nehézségeket” – zárta prédikációját a
szerzetes.
A koltói eseményen erdélyi, kárpátaljai és magyarországi nehéz sorsú gyermekek vettek részt. A szervezők számukra népi játszóházat szerveztek,
amelyben kipróbálhatták például a patkódobálást, a
hordólovaglást, a csutkavárépítést és a gólyalábon járást. (MTI)
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Eladná régi autóját?
Most lehetősége van LEADNI akkor is,
ha NEM kíván új autót vásárolni.
Szállítást, forgalomból kiíratástés helyben fizetést
vállalunk!
Információkért hívjon a 0741-022-199-es számon.
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE
ÁCSMESTER házak felújítását vállalja,
tetőkészítést
bármilyen
lemezből,
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást.
Tel. 0746-739-502. (17202)
VÁLLALJUK új tető készítését, saját
anyagunkból is (bármilyen mintájú
Lindab lemez, cserép is), külső szigetelést, parkettlerakást, kisebb tetőjavítást,
cserépforgatást.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
Tel. 0753-967-492, István; 0751-622195, Gabi. (17145-I)
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, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgős javítást,
meszelést. Készítünk kerítést, kaput
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0763-136-730, Balázs. (16992)

MEGEMLÉKEZÉS
Szeptember volt, amikor elmentél, életed véget ért.
Üres lett nélküled otthonunk, nincsen, akivel megosszuk örömünk, bánatunk.
Hogy mi voltál nekünk, leírni nem
lehet, hiányodat nem pótolja
senki sem.
Érted hulló könnyeink soha el
nem fogynak, adjon a Jóisten
csendes nyugodalmat.
Fájó szívvel emlékeztünk szeptember 25-én a nyárádgálfalvi
TANÁSZI ROZÁLIÁRA szül.
Marton halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugodalma csendes!
Emlékét őrzik szerettei. (17241-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 26-ára, amikor id.
SZOMBAT ÁGNES 83 éves korában, három éve eltávozott az élők
sorából. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Leánya és unokája. (17102)

„Lelked, remélem, békét talált, s
te már a mennyből vigyázol ránk.
Soha nem feledünk, szívünkben
szeretünk, Rád örökkön örökké
emlékezünk.”
Id. BOGDÁN ILONA halálának 5.
évfordulóján.
Fia, Incze és leánya, Ilonka.
(sz.-I)

„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még.
Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva
semmit,
hatnak tovább.”
(Kosztolányi)
Kegyelettel, szívünk mély fájdalmával emlékezünk KOVÁCS
GYULÁRA halálának 10. évfordulóján.
Az élet megy tovább, de a fájdalom elkísér egy életen át.
Nyugodjon békében!
Szerettei. (17179-I)

Az élet elmúlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig könnyes
szemmel emlékezünk.
Szomorú szívvel emlékeztünk
szeptember 25-én a körtvélyfájai
születésű
id.
CSEGEDI
ANDRÁSRA halálának 21. évfordulóján. Emlékét őrzi felesége,
két fia, lánya, két menye, veje és
öt unokája.
Lelkünkben örökké élni fogsz!
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! (17247-I)

Az idő gyorsan telik, de szomorúságunk nem enyhül.
Hat hónappal ezelőtt, 2022. március 25-én hagyott itt és nyugodott meg id. SÁRKÁNY CSABA, a
legdrágább férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, rokon
és sokak számára kedves ismerős.
„Oly szomorú nélküled élni,
téged mindenhol hiába keresni,
várni téged, ki nem jön többé.
Szeretni fogunk mindörökké!”
A gyászoló család. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, dédapa, rokon és jó
barát,
NEMES JÓZSEF
85 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése szeptember 26-án, hétfőn 14 órától a marosszentgyörgyi római katolikus temetőben
lesz.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (17278)
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