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Infrastruktúrafejlesztés
Gyulakuta községben
A 4176 m-es főgerinc révén a kelementelki lakosok is a szennyvízhálózatra csatlakozhatnak. A pályázat 316
rácsatlakozást biztosít az ezt igénylő
családok számára. A munkálatokat az
ígéretek szerint legtöbb 14 hónap alatt
végzik el, jól haladnak, már Gyulakutáig értek a főgerinc elhelyezésével.

____________2.
Újra találkozhatunk,
újra bulizhatunk!
A tavalyi év után a Nyárádmente
Fesztivál az első nagyobb erdélyi rendezvények közé tartozik, amelyet újra
megrendeznek. A szervezők számos
jó programot ígérnek, de kevésbé kellemes meglepetésre is lehet számítani.

____________5.
Aratják a mezőmadarasi levendulát
A felvétel illusztráció. Forrás: a HIFA Románia Facebook-oldala

Az elmúlt fél év során többek között a fogyatékkal élők jogait szavaA nemrég véget ért parlamenti ülésszak megvalósításairól
számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján Csép Éva Andrea, az toló törvényben sikerült olyan módosításokat eszközölni, amelyek könyRMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője, a képviselőház nyítenek az érintettek, illetve családjaik mindennapjain.
Nagyon szerteágazó területet ölel fel a munka- és szociális ügyekért
munka- és szociális ügyekért felelős szakbizottságának alelfelelős bizottságnak a munkája: a gyerekek, a fogyatékkal élők, az édesnöke, az RMDSZ Nőszervezetének ügyvezető elnöke.
Menyhárt Borbála

anyák, a nyugdíjasok jogaival, a munkaszerződésekkel, a szociális
(Folytatás a 4. oldalon)

Nagy népszerűségnek örvend manapság a levendula. Fesztiválokat, látogatásokat, rendezvényeket fűznek a
virágzás időszakához, hogy minél
több ember megmártózhasson a
kékes-lilás élményben, az illatos levendulamezők varázsában – s miért
ne?! – kedvére fényképeződhessen.
Aki eddig nem járt igazi szép levendulamezőben, el sem képzeli, milyen
megnyugtató, milyen gyönyörködtető
érzés keríthet hatalmába.

____________6.

Előjegyezték,
mégis elküldték őket

Bodolai Gyöngyi

Románia annyira rosszul áll a koronavírus elleni átoltottság
tekintetében, hogy a kormány szabadnapot ad azoknak a szülőknek, diákoknak, akik felveszik a védőoltást. Június 10-ig
4.647.851-en, a felnőtt lakosságnak mindössze a 30 százaléka
kapta meg a védőoltás mindkét adagját, miközben külföldről
egyre rosszabb hírek érkeznek az indiai delta-variáns terjedéséről, aminek a romániai esetszám-növekedését szeptemberre
jósolják.
A múlt hónapban jelentették be, hogy június 5-től a 12-15
éves korosztály is megkaphatja az oltást, megyénkben 14 oltópontnál jelentkezhetnek valamelyik szülő vagy gyámjuk kíséretében, személyazonossági kártyát, a kisebbeknél születési
igazolványt felmutatva. A sajtóban megjelent hír szerint előjegyzés nélkül is fel lehet keresni az oltópontokat.
Ezt vette készpénznek egy özvegy marosvásárhelyi anyuka,
aki délután öt óráig dolgozik a munkahelyén. Miután hazatért,
és a nagy kánikulában 12 éves kislányával illően előkészültek,
a lakóhelyükhöz képest a város másik felében levő oltóponthoz
hat óra után érkeztek meg. Kiderült, hogy késő van, és megértéssel vették tudomásul, hogy a következő nap hat órára
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 56 perckor,
lenyugszik
21 óra 1 perckor.
Az év 207. napja,
hátravan 158 nap.

Ma ANNA,ANIKÓ,holnap
OLGAés LILIÁNAnapja.
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A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Infrastruktúra-fejlesztés Gyulakuta községben

Épül a csatornahálózat Kelementelkén

Július 5-én elkezdték a csatornahálózat kialakítását Kelementelkén is, a 13A országút
mentén. A beruházás összértéke
5.321.409 lej hozzáadottértékadóval együtt – tájékoztatott
Gyulakuta község polgármestere, Varga József.

Szer Pálosy Piroska

A 4176 m-es főgerinc révén a kelementelki lakosok is a szennyvízhálózatra csatlakozhatnak. A pályázat 316
rácsatlakozást biztosít az ezt igénylő
családok számára. A munkálatokat az
ígéretek szerint legtöbb 14 hónap alatt
végzik el, jól haladnak, már Gyulakutáig értek a főgerinc lehelyezésével. A
környezetvédelmi minisztérium által
kiírt pályázat révén 2013/2014-ben
építették ki a vezetékes vízhálózatot,
amely azonban nem tartalmazta a
szennyvízhálózat kiépítését. Arra

2017-ben kellett pályázzanak az országos vidékfejlesztési program (PNDL2)
révén, amit sikerült megnyerni. A
10.000 személyre méretezett nagy kapacitású szennyvíztisztító 2010–2014
között épült ki Gyulakután, egyébként
a községben közel 4.000 személynek
biztosítanak vezetékes vizet és csatornarendszer-szolgáltatást. A vezetékes
vízhálózat és a csatornarendszer kiépítését nemsokára Havadtőn is befejezik.
A havadtői 5485 m-es beruházást az
országos vidékfejlesztési 1-es program
(PNDL1) finanszírozásával kivitelezték, a munkálatok összértéke
5.100.000 lej.
Még idén Bordosig vinnék a vezetékes
vizet
Bordos víz- és csatornahálózatának
a terve sem merült feledésbe. Elindították egy terv elkészítését, saját költségvetésből fogják kivitelezni a
vezetékes ivóvíz- és csatornarendszer
kiépítését a településen, ennek belső

ellátását pedig pályázati pénzekből
szeretnék fedezni. Amennyiben az engedélyeztetéseket időben megkapják,
már az idén hozzáfognának a munkálatokhoz, hogy legalább a falu bejáratáig kiépítsék a vízhálózatot.
A kelementelki kulturális központ
melletti 175 köbméteres víztartályt
előrelátó módon állították fel tartalékvíznek olyan esetekre, amikor a vezetékes vízellátás valamilyen okból
kifolyólag akadozik, szárazság esetén
pár napig ellátja a lakosságot, de tűzoltás alkalmával is nagy előnyt jelent.
A nemrég egy községközponti bútorüzemben kiütött tűz oltásánál 16 tűzoltóautót tudtak folyamatosan vízzel
ellátni, így megelőzhettek egy még nagyobb katasztrófát a lakkokat, oldószereket, vegyi anyagokat is tároló
raktárhelyiségben. A tartalékvíz előnyét hasonló esetekben is meg lehet tapasztalni – mondta a polgármester.

Visit Sovata mobilalkalmazás

Szováta önkormányzata új internetes alkalmazással várja
a turistákat. A Visit Sovata mobilalkalmazás célja a helyi
turisztikai látványosságok, szabadidős tevékenységek, a
természeti és épített örökség, a helyi vendéglátóegységek
ajánlatai, koncertek, előadások, szórakoztató és kulturális
események népszerűsítése. A Visit Sovata alkalmazás iOS
és Android verzióban ingyenesen letölthető az AppStore
és a GooglePlay online áruházból.

A nyári szünidőben közlekedik
a somostetői járat

A marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat július 17-től naponta közlekedő járatokat indított a Somostetőre. A menetrend szerint az első járat reggel 9.30-kor, az utolsó
19.30-kor indul a vállalat székhelye elől. A Somostetőről
10.30-tól 20.30-ig kétóránként járnak a buszok. Az autóbuszok a nyári vakáció végéig közlekednek.

A városi fedett uszoda új programja

A marosvásárhelyi Mircea Birău-uszoda új programja szerint hétvégén és a délelőtti órákban zárva tart. A hónap végéig, július 30-ig hétfőtől péntekig 14–18 óra között
kizárólag a sportolók és az úszótanfolyamok résztvevői
használhatják, míg 18–22 óra között csak a nagyközönség
számára nyitott. Szombatonként és vasárnap zárva lesz.
Továbbra is előjegyzés alapján fogadják az úszni vágyókat,
telefonszám: 0734-560-937. Július 31. – szeptember 10.
között az uszodát bezárják. Amint a polgármesteri hivatal
honlapján közlik, a változtatást az indokolta, hogy kevesen
vették igénybe az uszodát, főleg hétvégén.

Terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 30. – szeptember
10. között 12 napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják már
most mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének
alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon.
Helyszín: Magyarózd, Terápiás Otthon (Marosludastól 15
km-re, Maros megye). Jelentkezési határidő: augusztus 26.
Jelentkezni, további részletek felől Deé Lukács Évától lehet
érdeklődni a 0265-254-60-es telefonszámon

Fegyvertartási engedély
és bűncselekmények

Július 22-én a Maros megyei rendőrség fegyverekre és
robbanóanyagokra szakosodott osztálya házkutatást tartott
egy 49 éves férfi lakásán, akit a fegyvertartásra vonatkozó
szabályok megsértésével, csempészettel és engedély nélküli fegyverhasználattal gyanúsítottak. A Németországból
beszerzett, sportlövészetre használt fegyver tartásához
nem rendelkezett engedéllyel, és a rendőrök azonosítottak
egy olyan fegyvert, amelyet feltételezhetőleg használtak is
bizonyos bűncselekmények elkövetése során. A bizonyítékok birtokában bűnügyi dossziét állítottak össze, a fegyver
tulajdonosát 24 órás előzetesbe helyezték, az ügy kivizsgálását pedig a Segesvári Ügyészség felügyeletével folytatják.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Három nap alatt több mint száz riasztás

Fotó: Nagy Tibor

Kisbolt, méhkaptárak, járművek égtek el

Az utóbbi napokban a Maros megyei tűzoltókat
tűzesetek, balesetek, áradások, kidőlt fák miatt,
emellett méhkaptárak oltásához, darázsfészkek
eltávolításához, két esetben pedig lovak mentéséhez is riasztották.

Pálosy Piroska

Július 20-án 23.55 órakor Bándon egy élelmiszerüzlet
oltásához kértek segítséget. A bolt teljesen megsemmisült,
személyi sérülés nem történt, a tűznek a környező épületekre való átterjedését sikerült megakadályozni, feltételezhetőleg rövidzárlat miatt keletkezett.
Ernyében, Iklandon, Gernyeszegen az elárasztott ingatlanoknál segédkeztek a tűzoltók, ugyanakkor több kidőlt fát
távolítottak el a megyeszékhelyen és utakat eltorlaszoló

fákat a megyében. A Dicsőszentmárton melletti Csüdőtelkén
egy keskeny kútba esett lovat sikerült kimenteniük és sérülések nélkül átadniuk a gazdájának. Július 22-én pedig Ádámos községben kellett egy 600 kg-os elesett lovat kimenteni.
Szolokmán a szovátai tűzoltók megérkezéséig egy platform égett, 80 család méhet megmentettek, a makfalvi önkéntes tűzoltók és a helyi lakosok is segítettek az oltásban.
Ugyancsak július 22-én Marosvásárhelyen a Ion
Buteanu utca egyik negyedik emeleti lakásához darázsfészek eltávolítása végett hívták a tűzoltókat.
Pénteken, július 23-én éjjel 0.45 órakor egy személyautó
gyulladt ki a Mezősámsond községhez tartozó Édeságtelek
(Şincai-Fânaţe) főutcáján. A mezőrücsi tűzoltókat riasztották a helyszínre, kiérkezésükig azonban a jármű teljesen
megsemmisült. Személyi sérülés nem történt.

Fotó: ISU
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Október végén zárulhat az aláírások hitelesítése

A Székely Nemzeti Tanács
által indított európai polgári kezdeményezés támogatására gyűjtött aláírásokat a szervezők több
lépcsőben eljuttatták mind a 27
uniós tagállam illetékes hatóságához. Július 8-án a magyarországi
polgároktól
gyűjtött
papíralapú aláírásokat adta át Budapesten a Nemzeti Választási
Irodának (NVI) Dabis Attila, a
kezdeményező polgári bizottság
helyettes képviselője – egyben e
bizottság magyarországi képviselője –, a Rákóczi Szövetség munkatársaival közösen (szám szerint
94.407 aláírást).
Ugyanezen a napon Viktor
Jusel önkéntes a litvániai lengyel
közösség által gyűjtött papíralapú
támogatásokat adta át Vilniusban
a litvániai választási bizottságnak
(szám szerint 3.866 aláírást).
Egy héttel később, július 15-én
Izsák Balázs, a kezdeményező
polgári bizottság elnöke és munkatársai közösen nyújtották át az
illetékes bukaresti hatóságnak a
149.845 romániai papíralapú támogatást.
Július 16-án este kapták meg a
szervezők az Európai Bizottság
informatikusainak visszajelzését,
hogy elindult az a folyamat,
melynek eredményeként az online támogató nyilatkozatok elérhetővé válnak az Európai
Unió ellenőrző hatóságai számára egy külön erre a célra kialakított és titkosított digitális kapcsolaton keresztül. Ez a folyamat egyszerűbb és az eddigieknél is biztonságosabb,
melyet most először alkalmazott az Európai Bizottság.
A tagállamok ellenőrző hatóságainak három hónap áll ren-

„Amikor azt mondjuk, hogy a járvány negyedik hulláma a
beoltatlanoké, arra utalunk, hogy kiket fog súlyosabban érinteni ez az újabb hullám. A beoltatlan személyek esetében
pedig sokkal, de sokkal magasabb annak a kockázata, hogy a
betegség súlyos formája miatt kórházi kezelésre szoruljanak
vagy elhalálozzanak. Az elmúlt négy hét adatait elemezve
megfigyelhetjük, hogy az új esetek 87 százaléka – bár nem
volt sok – a beoltatlanokat érintette. Az elhalálozások 91%-a
is a beoltatlanok körében következett be” – mondta a miniszter péntek este a B1 TV műsorában.
A tárcavezető szerint a 4. hullámban a harmadiktól eltérően
fog alakulni a járványhelyzet, olyan értelemben, hogy a megfertőződő immunizált személyek a betegség enyhe vagy nagyon enyhe formáin esnek majd át. Mihăilă Nagy-Britanniát
hozta fel példaként, ahol annak ellenére, hogy jelenleg magas

Hét személy vesztette életét egy
közúti balesetben

delkezésére július 19-étől számolva, azaz attól a naptól, amikor a digitális aláírásokat megkapták az Európai Bizottságtól,
hogy hitelesítsék az íveken, illetve a digitális felületen leadott
aláírásokat.
ASzékelyNemzetiTanács
sajtószolgálata

az esetszám, a kórházi kezelésre szorulók és a halálesetek
száma nagyon alacsony. Nyomatékosította, hogy bár jelenleg
Romániában még jó a helyzet, az új esetek száma emelkedőben van. Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) múlt
héten megjelentetett, legpesszimistább forgatókönyve szerint
szeptember 15-ére akár 1500-nál is több új esettel kell számolni naponta – mutatott rá.
Ioana Mihăilă ugyanakkor kifejtette: véleménye szerint a
beoltottak számára továbbra is fenntarthatók a lazítások, de a
nem beoltottak számára korlátozásokat kell bevezetni, ha az
esetek száma jelentősen megnő.
Szeretnék ugyanakkor, hogy a háziorvosok aktívabb szerepet vállaljanak az oltáskampányban, és ennek érdekében a
kormány készen áll nagyobb összegeket biztosítani eme szolgáltatásért. Az erről szóló sürgősségi kormányrendeletet valószínűleg a héten terjesztik elő – számolt be a miniszter.
Mihăilă azt is elmondta, az Orvosi Kamara elnöke támogatja azt, hogy a be nem oltott orvosokat kötelezzék arra, hogy
saját költségükön végezzék el a koronavírusteszteket.
(Agerpres)

Kína nem fogadja el a WHO tervét
a vírus eredetvizsgálatának második szakaszáról

Kína nem fogadja el az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) által javasolt, a koronavírus eredetvizsgálatának második szakaszára vonatkozó tervet – közölte keddi sajtótájékoztatóján Ceng Ji-hszin, a
kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság helyettes vezetője.

Ceng úgy fogalmazott: a vizsgálat második szakaszával
kapcsolatos munkaterv olyan elemeket tartalmaz, melyek nem
tartják tiszteletben a tudományt.
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója július 15-én ismét felszólította Kínát, hogy biztosítson nagyobb
fokú átláthatóságot a legelső koronavírus-fertőzöttekről szóló
tájékoztatásokkal kapcsolatban. Közölte továbbá: a koronavírus eredetének feltárását célzó vizsgálat első szakasza után –
amelynek keretében nemzetközi szakértők látogattak a középkínai Vuhan városába, ahol az első eseteket feljegyezték –,
ismét nemzetközi szakértőket kívánnak Kínába küldeni. Elismerte, hogy „nagy a nyomás” annak az elméletnek a kizárására, hogy a vírus laboratóriumból szabadult el, ennek
lehetőségét pedig nem zárta ki.
Ceng csütörtökön azonban ismételten elutasította ezt az elméletet, hangsúlyozva, hogy a Vuhanban működő laboratóriumban nincsen emberekre közvetlenül átterjedni képes vírus.
Miközben azonban a vuhani laboratóriumot illető vádakat

Holttestet találtak egy esztena
közelében

Holtan találtak vasárnap egy 80 éves gernyeszegi
férfit egy esztena közelében – tájékoztatott a Maros
megyei rendőrség. Az idős férfi eltűnését a fia jelentette a hatóságoknak, a rendőrök pedig nem zárják
ki azt a lehetőséget, hogy az öreget vadállatok támadták meg. A mentőcsapatok, miután a rendőrséget
szombaton éjfél után néhány perccel riasztották,
hogy egy 80 éves gernyeszegi férfi eltűnt az esztenáról, azonnal a keresésére indultak. A csapat háromszáz méterre az esztenától bukkant az idős férfi
élettelen testére, amelyen számos, feltehetően vadállat okozta sérülésnyom volt látható – derül ki a
Maros megyei rendőrség közleményéből. A rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit, gondatlanságból elkövetett emberölés miatt eljárást indított.
(Agerpres)

Az új fertőzések és a halálesetek túlnyomó részét
a beoltatlanok körében regisztrálták

Az elmúlt négy héten a koronavírusos esetek 87
százalékát és a halálesetek 91 százalékát a beoltatlanok körében regisztrálták Romániában – számolt
be Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter.

Ország – világ

3

kínai részről határozottan elutasítják, Kínában mind hivatalos,
mind pedig a sajtó részéről születtek vádak a marylandi Fort
Detrick katonai bázis egyik laboratóriuma kapcsán. Csao Licsien kínai külügyi szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján felszólította a WHO-t, hogy tartson vizsgálatot a laboratóriumban,
miután öt nap alatt közel ötmillió kínai írt alá egy ezt követelő
nyílt levelet. Csao ezzel egy időben felszólította az Egyesült
Államokat, hogy mutasson be bizonyítékokat arról a – Wall
Street Journal amerikai lap által amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozva közölt – jelentésről, miszerint a Vuhani Virológiai Intézet egyes kutatói 2019 novemberében kórházi
ellátásra szorultak. A szóvivő a jelentést bizonyítékok hiányában hazugságnak nevezte, melynek célja Kína megbélyegzése.
A koronavírus eredetének vizsgálatára az év elején Kínába
látogató nemzetközi misszió (tagjai között 17 nemzetközi és
17 kínai szakértővel) nem jutott konkrét következtetésre, és
egy lehetséges forgatókönyvet hagyott nyitva. A legvalószínűbbnek azt tartották, hogy a vírus feltehetően egy közvetítő
faj révén terjedt át az emberre. A misszió akkor annak lehetőségét, hogy a vírus laboratóriumból szabadult el, „nagyon valószínűtlennek” vélte. A WHO főigazgatója mindazonáltal
nem tartotta elég alaposnak a március közepén ismertetett
eredményeket, és további vizsgálatokat rendelt el az ügyben.
(MTI)

Hét személy vesztette életét vasárnap, a Bákót
Egyedhalmával (Adjud) összekötő 2-es országúton,
Rekecsin (Răcăciuni) település kijáratánál történt balesetben, amelyben személygépkocsi ütközött össze
egy kisbusszal. Az ütközés nyomán öt felnőtt és két
gyermek halt meg, öt személyt – egy kiskorút és négy
felnőttet – pedig a bákói sürgősségi kórházba szállítottak – tájékoztatott Andrei Grecu őrnagy, a Bákó
megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője. A
személygépkocsiban öten ültek: két felnőtt és három
gyermek; a kisbuszban pedig hét felnőtt. A katasztrófavédelem szerint meghalt a személygépkocsiban
ülő egyik felnőtt, illetve két gyermek és a mikrobuszban ülők közül négyen. (Agerpres)

A jegybank szerint nem tartható
fenn az 55 százaléknál
magasabb államadósság

A Román Nemzeti Bank vezetősége arra hívta fel a
figyelmet egy jelentésben, hogy a bruttó hazai termékhez (GDP) mért 55 százaléknál nagyobb államadósság nem tartható fenn Románia számára az
államháztartás kiadási szerkezete miatt. A média
pénteken idézte a központi bank jelentését, amely
megállapította, hogy tavaly 12 százalékponttal nőtt
az államadósság, amely az idén további 2,6 százalékponttal emelkedett, így április végén elérte a GDP
49,9 százalékát. Hozzátették: az államadósság fenntarthatóvá tételéhez olyan kiadásokat kellene növelni,
amelyek gazdasági szerkezeti átalakítást eredményeznek, és lehetővé teszik a jövőben az adósság
visszafizetését. A jegybank szerint azonban jelenleg
az államháztartás kiadási szerkezete azt mutatja,
hogy a bérek és a nyugdíjakkal kapcsolatos kiadások
aránya magas a bevételekhez képest. Az államadósság értéke abszolút értékben elérte az 526,7 milliárd
lejt, ebből 16,79 milliárd lej volt a rövid lejáratú adósság, a többi közép- és hosszú távú tartozás. (MTI)

Előjegyezték,
mégis elküldték őket

(Folytatás az 1. oldalról)
jegyezték elő a kislányt. Az anyuka szabadkozott, hogy
pontosan hat órára nem érnek oda, de a válasz az volt,
hogy szerepelnek a listán, így hat és hét óra között nyugodtan mehetnek. Másnap újabb készülődés, rohanás
után kiderült, hogy fél hétkor késő van, és második alkalommal sem adják be az oltást, mert újabb adagot
nem kezdenek meg. Ezt egy férfi jelentette ki, aki az oltópont programfelelőseként mutatkozott be, és elküldte
őket. Hiába hivatkoztak arra, hogy elő voltak jegyezve,
hiába derült ki a füzetből, hogy szerepel a nevük, hiába
állította az anyuka, hogy abban az esetben, ha elfogyott
az oltóanyag, kellett volna telefonáljanak, hogy a nagy
kánikulában az újabb úttól megkíméljék őket, a programfelelős, akiről merem remélni, hogy nem orvos, hajthatatlan maradt. Pedig nem nehéz elképzelni, hogy egy
12 éves kislányt felkészíteni az oltásra, és a város egyik
feléből eljutni vele a másikba, egyáltalán nem könnyű
feladat egy hosszú munkanap után.
Ezennel szeretném felhívni a közegészségügyi igazgatóság figyelmét: ha másokkal is így bánnak, nem kell
meglepődni azon, hogy megyeközpontunkban kevesen
mennek el oltakozni, amire a legalkalmasabbak a kora
esti órák lennének, amikor csitul a hőség. A vitának az
lett a vége, hogy az anyuka, aki informatikus, másnap
az országos platformon jegyeztette elő a kislányát, akit
– egy munkanapot elveszítve – délelőtt vitt el az oltásra.
A tanulság, hogy nem kell olyan lehetőséget népszerűsíteni, amit nem tartanak be, és olyan személyekre
bízni az oltópontok irányítását, akik megértés nélkül, és
nem szabályszerűen járnak el. Ha egyáltalán fontos
Marosvásárhelyen és az országban, hogy elérjük azt az
átoltottságot, melynek ismeretében nem kell tartanunk
a járvány újabb változatától.
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Törvénymódosítások a fogyatékkal élők érdekében

(Folytatás az 1. oldalról)
juttatásokkal és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kérdésekig nagyon sok
minden tartozik a hatáskörébe. A
parlamentben megszavazott törvények mintegy 25-30 százalékát teszik ki azok, amelyek a munkaügyi
és szociális bizottság jelentésével
kerülnek a plénum elé – mutatott rá
a képviselő.
Sokan nem tudják,
milyen jogaik vannak
Csép Andrea kiemelte: évek óta
kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élők jogaival kapcsolatos problémákra, önkénteskedik is néhány
egyesületnél, amelyek sérülteket
karolnak fel, így átlátja a törvény,
valamint maga a rendszer hiányosságait, és ezeket próbálja orvosolni.
Mint mondta, sajnos azt tapasztalja,
hogy sok, fogyatékkal élő gyereket
nevelő szülő nem jut hozzá a megfelelő információkhoz arra vonatkozóan, hogy melyek azok a
jogosultságok, kedvezmények, támogatások, amelyek őket megilletik. Emiatt több önkormányzattal is
felvette a kapcsolatot, és a segítségüket kérte abban, hogy a nyilvántartásban szereplő személyeknek
időnként értesítéseket küldjenek ki,
és a családorvosokat is bevonva
próbálják útbaigazítani a szülőket
azon intézmények irányába, amelyek segíteni tudnak nekik a jogosultságok megszerzéséhez szükséges folyamatok elindításában. A
megyei gyermekvédelmi igazgatóság, valamint a helyi polgármesteri
hivatal az a két intézmény, amelynek a feladatkörébe tartozik, hogy
segítséget nyújtson azoknak, akik
nehéz helyzetben vannak, rokkantsággal küzdenek, vagy beteg családtagjuk van.
– Fontos erre folyamatosan felhívni a figyelmet, ugyanis a tapasztalat az, hogy sok esetben nem
tudják az emberek, hogy a polgármesteri hivatalokban is van egy
igazgatóság, amelynek tájékoztatnia kell őket a jogosultságaikról –
emelte ki a képviselő.

Fölösleges rendszeresen bizottság
elé vonulni a visszafordíthatatlan
állapotú sérültnek
A fogyatékkal élő gyerekeket nevelő családok által régóta jelzett
kellemetlenséget küszöböl ki az a
törvénymódosítás, amelynek értelmében, amennyiben a gyereket két
egymást követő alkalommal súlyos
fogyatékossági fokozatba sorolják
be, a bizottság ezt követően a gyerek 18 éves koráig érvényes bizonylatot állít ki. A törvény július 5-én
lépett életbe, és szeptember 3. a határidő, ameddig meg kell jelenjen
az alkalmazási útmutató. Csép Andrea hozzátette: számos, fogyatékkal
élő gyereket nevelő szülővel találkozott, ők hívták fel a figyelmét
arra, hogy nagy gond számukra az,
hogy bár a gyerekük állapota súlyos
és visszafordíthatatlan, évente, kétévente kötelező módon meg kell jelenniük a bizottság előtt a

fogyatékossági fokozatba való besorolás végett. Egyrészt kellemetlen
maga a felkészülés, az azzal járó
stressz, emellett ott van bennük a
félelem, hogy talán egy enyhébb fokozatba sorolják be a gyereket, ami
azt jelenti, hogy eleshet bizonyos
juttatásoktól, de akár a személyi
gondozóhoz való jogosultságtól is.
A képviselő megjegyezte, a fogyatékkal élő felnőttek esetében is
egy hasonló módosításra van szükség, hiszen például azt, akinek
mindkét lába le van vágva, fölösleges kétévente kitenni annak a
stressznek, amivel a bizottság előtt
való megjelenés jár, ugyanis nyilvánvaló, hogy az állapota, a súlyos
fogyatékossága nem fog javulni.
A képviselő egy másik fontos
módosításról is beszámolt, aminek
köszönhetően a fogyatékkal élő személyek, akik nem tudják felhasználni az évente biztosított

Fotó: Menyhárt Borbála

vonatjegyeket, ezek ellenértékére
üzemanyagot számolhatnak el, ha
mozgássérültek számára kialakított
járművel utaznak. Az eredeti törvény alapján a súlyos fogyatékkal
élő, illetve halmozottan sérült személyek 12-24 vonatjegyre jogosultak. Sok esetben azonban, a
fogyatékosságuk miatt, illetve a romániai vasúthálózatban uralkodó
körülmények miatt, nem tudtak élni
ezzel a jogukkal. Fontos tudni, hogy
ezzel a lehetőséggel élni lehet, ha a
sérült tulajdonában lévő autóról van
szó, de akkor is, ha a jármű a családtagok vagy a gondozó, illetve
egy civil szervezet tulajdonában
van. Vannak ugyanis civil szervezetek, amelyek emelővel ellátott kisbuszokkal szállítják heti egy-két
alkalommal terápiára a sérülteket,
vagy az ügyintézést könnyítik meg
ezáltal számukra.
A sajtótájékoztatón elhangzott,

A felvétel illusztráció. Forrás: a HIFA Románia Facebook-oldala

hogy elindult egy szakmai konzultáció a fogyatékkal élő személyek,
az őket felkaroló civil szervezetek,
hatóságok bevonásával, és már vannak módosítási javaslatok. Nagyon
fontos az, hogy az érintettek mondják el azt, milyen problémákba ütköznek a mindennapokban, melyek
azok a törvénybeli hiányosságok,
amelyeket módosítani kellene.
– Egy olyan törvényt szeretnék,
ami a jövőben biztonságot tud nyújtani a sérülteknek és családtagjaiknak – jegyezte meg a képviselő.
Automatikusan aktualizálódni fog
a szociális referenciamutató értéke
A szociális juttatásokról szólva
Csép Andrea kifejtette, a szociális
referenciamutató értéke, aminek a
függvényében megállapítják az
egyes szociális juttatások összegét
(például családtámogatási pótlékot,
munkanélküli-segélyt, fűtéspótlékot, rokkantsági juttatást), évek óta
nem módosult, ma is 500 lej. Mint
mondta, 2008-ban, amikor megállapították a szociális referencia mutató értékét, a bruttó minimálbér is
500 lej volt. Ehhez képest 2021-ben
a bruttó minimálbér 2300 lej, a referenciamutató pedig a mai napig
500 lej, tehát már csak alig több
mint húsz százalékát teszi ki a
bruttó minimálbérnek. Megszavazták a törvénymódosítást, amelynek
értelmében 2022-től kezdődően a
referenciamutató értéke automatikusan aktualizálódni fog minden év
március 1-jén, az előző évi infláció
alapján.
Veszélyességi pótlék a bentlakóotthonok személyzetének:
augusztus 26-ig igényelhető
A parlamenti képviselő arra is kitért, hogy azok az akkreditált, állami és magán szociális otthonok
alkalmazottai, akik tavaly, a szükségállapot idején be kellett költözzenek kéthetes időszakokra az
intézményekbe, veszélyességi pótlékra jogosultak. Az erre vonatkozó
rendeletet korábban elfogadták, de
eddig nem ültették gyakorlatba.
Most azonban megszabtak egy határidőt, augusztus 26-ig kérhetik az
akkreditált állami, illetve magán
bentlakóotthonok vezetői, hogy alkalmazottaik részesüljenek az egyszeri, 2500 lejes pótlékban. A
munkáltatók a fent említett időpontig, a megyei kifizetési és szociális
ügynökségekhez (AJPIS) kell benyújtsák a pótlékra jogosultak névsorát. Országos viszonylatban
mintegy 37 ezer alkalmazott jogosult az egyszeri juttatásra.
Csép Andrea hozzátette: tavaly
áprilisban jelent meg a 8-as számú
katonai rendelet, amely kötelezte a
bentlakóotthonok (gondozóközpontok) személyzetét, hogy beköltözzenek a munkahelyükre, mivel
Európa-szerte az volt a tapasztalat,
hogy ezekben az intézményekben
magasak voltak a fertőzöttségi arányok, illetve az elhalálozások
száma. A szociális otthonokban dolgozók rendkívül nehéz helyzetbe
kerültek, hiszen egyik napról a másikra össze kellett pakolniuk, és két
hétre bevonulniuk a munkahelyükre, maguk mögött hagyva a
családjukat. Akkor is, ha egyedülálló szülőként nevelték a gyerekeiket, vagy idős hozzátartozójuk
gondozása hárult rájuk, illetve a vidéken élők egyik napról a másikra
arra is megoldást kellett találjanak,
hogy hiányukban valaki ellássa a
gazdaságot.
– Néhány személlyel tartottam a
kapcsolatot, és valósággal börtönként élték meg ezt az időszakot.
Megértették ennek az intézkedésnek a szükségességét, de nagyon
nehezen viselték azt, hogy ott kellett hagyniuk a családjukat – világított rá a képviselő.
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Újra találkozhatunk, újra bulizhatunk!
Az előttünk álló héten az eddigieknél zsúfoltabbá válik
Nyárádszereda: másfél év járvány után valószínűleg ezrek
érkeznek a városközpontba
újra találkozni, szórakozni. A
tavalyi év után a Nyárádmente Fesztivál az első nagyobb erdélyi rendezvények
közé tartozik, amelyet újra
megrendeznek. A szervezők
számos jó programot ígérnek,
de kevésbé kellemes meglepetésre is lehet számítani.

Gligor Róbert László

A tavaly minden szervezői igyekezet ellenére kénytelenek voltak a
járványhelyzet miatt lemondani a
Nyárádmente Fesztivált. Ez azonban nem azt jelentette, hogy lemondtak volna róla, sőt, idén még
nagyobb lendülettel kezdtek el rá
készülődni – mondta el már kora tavasszal Nyárádszereda polgármes-

A héten zajlik a Nyárádmente Fesztivál
Fesztiválon kicsitől nagyig, fiataloktól családokig mindenki megtalálhatja a kedvére való zenei,
kulturális,
irodalmi,
sport-,
gyerek-, ifjúsági és hagyományőrző
programot. Az idei fesztivál főbb
eseményei ezúttal is a kisváros központjában zajlanak, és már hétfőtől
élvezhetők az ajánlatok, hiszen ma
rajtol a már hagyományosnak számító, gyerekeknek szervezett lovastábor Pászka Lehellel, és ezúttal
helyben. Ugyanakkor egész héten
élvezhető lesz Német Edit Egy hely,
egy virág című képkiállítása a főtéri
Király presszóban. A fesztivál nulladik napja azonban csütörtök lesz,
amikor a főtéri művelődési házban
a Bekecs Néptáncszínház ismét bemutatja az érdeklődő közönségnek
a Keresztúton című új táncszínházi
előadását.
Pénteken már a szórakozásé lesz
a (fő)tér, a középiskola pályáján
többévnyi szünet után ismét focimeccsen csapnak össze a térség

majd a napközisek mutatják be Pötyi és Pille
című előadásukat. Délután az önkormányzat a
sportolók mellett azokat
a diákokat is díjazza,
akik
tisztességesen
helytálltak hazai és nemzetközi versenyeken az
elmúlt hónapokban.
Vasárnap reggel a
gyerekeket ismét mozgásra várják, több korcsoportban
lehet
kisebb-nagyobb távot
leszaladni a város utcáin, míg a többieket
színes gyerekprogramokra, kézműves-foglalkozásokra, ügyességi
játékokra hívják a helyi
pedagógusok a középiskolához. A gyerekprogramok
zárásaként
Ezen a nyári fesztiválon is: találkozás, hagyományőrzés és szórakozás
délután
ismét
Póra Zoli
Fotók: Nyárádmente Fesztivál
és a Stone Hill lép fel a
tere, amikor még igazán nem papjai és polgármesterei, a főtéren kisszínpadon, hogy táncra perdítse
lehetett előre látni a járványhelyzet pedig ismét megnyílik három napra a gyerekeket és a szülőket.
A vidámnak, zajosnak ígérkező
a kézműves- és a helyitermék-vásár,
alakulását.
nap
programjába azonban méltó– Mindenképp szeretnénk már a városháza előtt pedig a bortér is,
kimozdulni, picit ellazulni, és erre ahol megízlelhetők lesznek az anya- ságteljes pillanatok is beleférnek,
alkalmat adni a lakosságnak is, mert országi testvértelepülés, Mór borai, így délben a református temető beebből az érzelmileg borús, ingatag a Csípán pálinkafőzde nyárádmenti járatánál felavatják az új székely
állapotból egyszer már ki kell zök- párlatai és a helyi Gabriella tejfel- kaput, délután pedig ötödik alkakenteni az embereket, és visszate- dolgozó különböző sajtjai. A szer- lommal táncol a Nyárádmente, azaz
relni őket egy normálisabb vezők a szépet becsülők további a nagyszínpad ismét teret ad a haélethelyzetbe. Nem lehet megen- kényeztetésére is gondoltak, így gyományos néptánctalálkozónak.
gedni azt, hogy az életünkben a jár- délután a művelődési házban Bartus Hab a tortán, sörön, színpadon –
ványon kívül ne létezzen semmi, Mihály természetfotói is megcso- szórakozás a javából
A gyerekek egész héten örülhethogy csak ez határozza meg a jö- dálhatók, majd a könyvtárban Csata
nek
a vakációnak és a szórakozási
Éva
könyvbemutatóján
lehet
részt
vőnket, és ne legyen tervünk, jövőképünk. A szervező csapat, az venni.
Szombat a sport napja (is) lesz,
önkormányzat és a kistérségi társulás eltökélt célja, hogy már idén pó- reggel kerékpáros túrára várják az
toljunk valamit a tavaly elmaradt érdeklődőket, minden korosztály
fesztiválból, sugalljunk számukra is nyeregbe pattanhat, akár csak a teönbizalmat, és vigyünk egy kis szó- lepülésen szervezett felvonulásra,
rakozást, vidámságot azok életébe, de az igazi élmény (és a gulyás)
akik ezt igénylik és várják tőlünk – azokra vár, akik egész Székelybőig
nyilatkozta márciusban Tóth elkarikáznak. A többi sport kedveSándor. Azóta pedig ezt az irányt lőinek sem kell szomorkodniuk, a
követve dolgozott a szervezői csa- középiskolánál és a városi sporttepat, és az előttünk álló héten újra lepen kézilabdások, szabadfogású
óvatos, de optimista életszemlélet- birkózók és az amerikai foci rajontel, örömmel, fellélegezve, kelle- gói is versenylehetőséghez jutnak,
mes szórakozási lehetőségekkel a Butyurka-tanyán pedig még a déli
várják a közösségi terekre nemcsak harangszó előtt bemutatják a gyereNyárádszereda lakóit, hanem az kek, hogy mi mindent sajátítottak el
egész Nyárádmentét, és természete- a hét folyamán a lovastáborban.
sen másokat is, hiszen a Nyárád- Délután az ifjúsági udvarban Csép
mente Fesztivál a helyiek, az Éva Andrea parlamenti képviselő és
idegenből hazatérők és a kulturált Baricz Erika pszichológus az iskoszórakozásra vágyó ide látogatók ta- lai bántalmazás kérdéskörét járja
lálkozási alkalma már a kezdetek óta. körül az érdeklődőkkel, a Csámborgó étterembe pedig Fábián ZolLazulj el! Chill out!
Színes, változatos programaján- tán, a Hungarica együttes volt
latból válogathatnak azok, akik a énekese érkezik akusztikus koncertkövetkező napokban Szeredába lá- tel. A főtéri színpadon az elemi istogatnak: a harmadik Nyárádmente kolások kórusa zendít rá az énekre,

lehetőségeknek, hiszen a seprődi eltérőnél folyamatosan működnek a
légvárak és egyéb játékok. A felnőtteket a háromnapos vásár és borudvar várja. A fiataloknak, azonkívül,
hogy pénteken és szombaton éjszakába nyúlóan bulizhatnak az ifjúsági udvarban, három este is adott
lesz a lehetőség a folyamatos szórakozásra. Bizonyára nemcsak helyiek sereglenek ki a főtérre, hanem
ilyenkor a környező településekről
és Marosvásárhelyről is özönlenek
Szeredába a fiatalok, gyerekes családok és a „régi motoros” koncertrajongók is. Szórakoztatásukra
péntek este a nyárádszeredai fiatalokból összeállt Candado együttes
nyitja a sort a nagyszínpadon, majd
a gyergyói 4S Street adja meg a következő napok alaphangulatát, míg
szombaton este a szászrégeni Titán
zenekar csap a húrok közé, a nap
fénypontja pedig minden bizonnyal
a Bagossy Brothers Company koncertje lesz, amelyre 22 órától kerül
sor. Vasárnap este is jut a meglepetésekből, a székelyudvarhelyi Simó
Annamária fellépése után az idei
Nyárádmente Fesztivál méltó zárásaként a felbomlását bejelentő Intim
Torna Illegál búcsúkoncertjén bulizhatunk egy utolsót. A tűzijáték
már csak a hab lesz a tortán.
Szabad a tánc –
de nem mindenkinek
Mivel a számos engedmény ellenére sincsenek egyelőre teljesen feloldva a hazai járványügyi
megszorítások, a szervezők előre
felhívják ezekre a résztvevők fi-
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gyelmét: a beltéri maszkviselés és
távolságtartás még mindig érvényben van, és a tömegrendezvényeket
is csak korlátozott számú résztvevővel lehet megtartani. Ezért már
előre jó tudni: az esti koncerteket
nem mindenki követheti az eddig
megszokott módon. Amint megtudtuk: a nagyszínpad előtt egy adott
területet lekerítenek, és oda csak
azok léphetnek be, akik oltási igazolást vagy negatív vírustesztet tudnak felmutatni, s az ezekkel
rendelkező szülők a kisgyerekeiket
is bevihetik oda. Mindenki más távolabbról, a korlátokon túlról követheti a zenés fellépőket, hiszen a
főtéren (mint szabad téren) nincsenek korlátozások.
Vannak támogatók
Nem kevés anyagi ráfordítást
igényel egy ekkora fesztivál megszervezése, de a szervezők igyekeztek
minden
lehetőséget
felhasználni, hogy idén felszabadultabban teljen el legalább néhány
nap. A rendezvényt – mint a térség
értékeinek felvonultató eseményét
– minden évben támogatja a Maros
Megyei Tanács, amely idén is 70
ezer lejt juttat erre a célra, a Nyárádmente Kistérségi Társulás is felajánlott 10 ezer lejt. Rajtuk kívül a
nyárádszeredai önkormányzat és a
NYISZ is ott van a támogatók sorában, ahonnan nem hiányzik a magyar kormány Nemzetpolitikai
Államtitkársága sem, és további támogatókra is számítanak a szervezők.
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Nagy népszerűségnek örvend
manapság a levendula. Fesztiválokat, látogatásokat, rendezvényeket
fűznek
a
virágzás időszakához, hogy
minél több ember megmártózhasson a kékeslilás élaz
illatos
ményben,
levendulamezők varázsában –
s miért ne?! – kedvére fényképeződhessen. Aki eddig
nem járt igazi szép levendulamezőn, el sem képzeli, milyen
megnyugtató, milyen gyönyörködtető érzés keríthet
hatalmába. De a pompás virágzás ilyenkorra már vége
felé jár, a virágok lassan megfakulnak, és befejeződik a láidőszak
is.
togatási
Mezőmadarason három hétig
tartó fesztivál után hétfőn nekiláttak az aratásnak. Erről
Borbély Bélával, a levendulamező tulajdonosával beszélgettünk.

Mezey Sarolta

Továbbra is vonzó a levendulás

Mezőmadarason öthektáros –
vagy, ha úgy tetszik, ameddig a
szem ellát –, összefüggő levendulamező látogatható. Jóllehet a tulajdonos összesen nyolc hektáron
termeszt már levendulát, három
hektár olyan helyen található, ami
nehezebben megközelíthető. Az érdeklődés nem csappan, pedig azt

hinnénk, hogy aki eddig meg akarta
tekinteni a mezőségi „provance-i”
csodát, előző években megtehette.
Az idei levendulaidény kivételesen
jónak minősíthető, sok volt a látogató, több mint az előző években,
hiszen a fesztivál hosszabb időn át,
három hétig is eltartott, miközben a
korábbi években csak egy hétvégére, tavaly két hétre időzítették a
látogatási időszakot. A jó meleg
nyári napok kedveztek a látogatóknak.
– Az ország minden részéről érkeznek, buszokkal, kiskocsikkal, a

Levendulaaratás

Aratják a mezőmadarasi levendulát

környékről, Székelyföldről, a Kárpátokon túlról, Ploieşti-ről. Bukarestből, Galacról. Nagyon sok
utazási iroda érdeklődött, és sokan
szerveztek kirándulást Madarasra.
Mi valójában csak a Facebookon
közöltük a látogatási időpontot, de
nagyon terjedt a híre, és sokan jöttek. Úgy látszik, hogy kíváncsiak a
levendulásra – mondta Borbély
Béla, hozzátéve, hogy idén rendezték a levendulás környezetét, több
helyen lehet fotókat készíteni,
ehhez kellékeket, kapukat, kereteket, padokat állítottak fel, a
levendulatermékeiknek
standot
készítettek, a levendulatábla végében egy rusztikus kerítést állítottak
fel.
Az idén a látogatók nem szedhettek levendulát, mert az előző években sokan megtépászták a bokrokat,
kárt tettek a tövekben. A tulajdonos
célszerűbbnek tartotta, hogy a belépő áráért egy szép csokrot is
adnak. Ennek ellenére is akadnak
olyan látogatók, akik nem törődnek
a tiltással, s ráncigálják a növénye- learatott levendulából készült legket.
fontosabb termékünk a levendulaolaj,
aztán
következik
a
Megkezdődött a lepárlás
levendulavíz. Készítünk levenduláMivel a levendulát nem csak val töltött párnácskákat, kocsiillatoszépségéért, a látványosságáért ter- sítót, levendulás kekszet, szirupot,
mesztik, hanem mert kiváló gyógy- levendulás sót, levendulás mézet
és fűszernövény is, amit a kozmeti- stb. Mindennap annyi levendulát
kaiparban és a gasztronómiában vágunk le, amennyit aznap és éjhasználnak fel, a látogatások lejárta szaka le tudunk párolni, ugyanis ezt
után elkezdik az aratását.
csak frissen lehet elvégezni. Az
Ezt komoly aratógéppel végzik, olajnak szánt levendulát a faluban
amit a gazdának a Pro Economica párolják le – mondta a termelő.
Miután előző években Bulgáriában adták el a levendulaolajat, tavaly a világjárvány miatt nem
tudták értékesíteni, nem volt kereslet rá. Az olajat inoxhordókban tárolják. Í gy öt évet is eláll, nem
veszít értékéből, nem romlik meg.
Idén van érdeklődő, egy hazai cég
nagyobb tételben szeretne levendulaolajat vásárolni. Azt nehéz megsaccolni, hogy mennyi olajat tudnak
előállítani egy öthektáros levendulaültetvényről, de hozzávetőlegesen
300 literre számítanak. Mindenesetre csak akkor adnak túl a levenAlapítvány támogatásával sikerült dulaolajon, ha megfelelő árat
beszerezni.
kapnak érte. Ugyanis a levendula– Az aratást már elkezdtük azo- termelés költséges. Az ültetvényen
kon a parcellákon, amelyek nem már február-márciusban elkezdődik
voltak látogathatók. Hétfőtől az öt- a bokrok nyírása, aztán jön a kapáhektáros, a látogatók által ismert le- lás, amit négyszer kell megismévendulamezőn kezdtük el a telni. Aki járt az ültetvényen,
begyűjtést. Úgy értékelem, hogy láthatta, hogy egy szál gyom sem
szép a termés, jó hozamunk lesz. Az volt benne.
előző évek tapasztalatából tudjuk,
hogy minél jobban megérett a le- Nem is tudott a levenduláról
vendula, azaz, amikor már elveszti
A levendulás történet kezdetét a
a szép lila színét, akkor lesz a leg- végére hagytam: Borbély Béla, aki
jobb a kinyert olaj minősége. Ezt la- húsfeldolgozó szakember, pár évvel
boratóriumban is kimutatták. A ezelőtt kezdett levendulát termelni.

Fotók: Borbély Béla

Nem is ismerte, csak valakitől hallott róla, hogy milyen értékes
gyógynövény. Akkor külföldön dolgozott, s úgy gondolta, ismereteket
gyűjt, beleveti magát a termesztési
tudnivalókba, és szülőfalujában belevág a termesztésbe. Nagyszüleitől

pontosan egy olyan földterületet
örökölt, amely alkalmas levendulatermesztésre. Bulgáriából nem
kevés pénzért 60 ezer levendulatövet vásárolt és beültette a földet. Így
kezdődött a levendulás története,
aminek ma csodájára járnak.
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Szerkeszti:FarczádiAttila

A néhány dunaszerdahelyi szurkoló által is biztatott háromszéki
alakulat egy pillanatra sem tűnt
megszeppent újoncnak az Anton
Malatinsky Stadionban, az első pillanattól kezdve letámadta ellenfelét,
és belement a Spartak fizikai futballjába, kezdte beszámolóját az
NSO. A középpályán gyakran túlzottan kemény párharcokból többnyire a vendégek jöttek jól ki, így
többet volt a nagyszombati térfélen
a labda, bár a tizenhatosba már ritkán jutottak be a szentgyörgyiek.
Az átlövéseik viszont veszélyesek
voltak, főleg Rajko Rep és Marius
Ștefănescu próbálkozott: előbbi
jobb felsőre küldött labdáját nagy
bravúrral tolta ki Dominik Takác, a
hazaiak kapusa, utóbbi lapos lövését már könnyebben tudta védeni.
A Spartak főleg Milan Risztovszkira fellőtt hosszú labdákkal próbálta áttörni a szentgyörgyi
védelmet, de helyzetbe csupán Martin Bukata került, akinek első kapáslövése
után
még
a
szögletzászlónál kötött ki a labda, a
másodiknál viszont alig ment fölé.
Fél óra elteltével Cvetelin Csuncsukov kapott remek indítást Reptől,
de kissé balról a rövid sarok fölé
lőtt, majd a félidő végén Ștefănescu
lőtt kapásból, keményen a jobb alsó
sarokra, de Takác is ott volt, és
megfogta a labdát.
A második félidőben a Spartak
megpróbálta átvenni a kezdeményezést, ennek következtében
mindkét oldalon enyhült a középpályás-védekezés szigora, és kéthárom percenként jöttek a
helyzetek. Előbb Nicolae Păun szerelte a lövés pillanatában Risztovszkit, majd az Európa-bajnokságon is

1195.

Emberhátrányban ikszelt a Sepsi OSK

Az Európa-konferencialiga selejtezőjének 2. fordulójában
gól
nélküli
döntetlennel
kezdte meg nemzetközi kupaidényét a Sepsi OSK a szlovák
Nagyszombati Spartak otthonában.
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Jegyzőkönyv

Konferencialiga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés: Nagyszombati Spartak (szlovák) – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-0
Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion, 1000 néző. Vezette: Sztojanov (bolgár).
Sárga lap: Juszuf (52.), Risztovszki (69.), Twardzik (82.), Kósa (83.), illetve Aganovic (43.), Mitrea (83., 86.).
Kiállítva: Mitrea (86.).
Nagyszombat: Takác – Curma, Kósa, Twardzik, Mikovics – Bukata (80. Vlasko),
Szavvidisz, Gric (88. Prochazka) – Cabral, Risztovszki (75. K. Boateng), Juszuf
(88. Ivan).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Tincu, Mitrea, Ștefănescu – Fofana, Păun (84.
Vașvari) – Aszkovszki (60. González), Rep (71. Achahbar), Aganovic (46. Damascan) – Csuncsukov (84. Bojics).

Szerény FCSB-siker

Konferencialiga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés: Bukaresti FCSB – Sahtar
Karaghandi (kazah) 1-0 (1-0)
Bukarest, Nemzeti Aréna, 5800 néző, vezette: Dimitriou (ciprusi).
Gólszerző: Cordea (38.).
Sárga lap: Al. Creţu (59.), Ov. Popescu (88.), illetve Mitosevic (24.), Hozin (33.).
FCSB: Vlad – Val. Creţu, Al. Creţu, Cristea, Radunovic – Moruţan (46. I. Stoica),
Ov. Popescu, Vînă (46. Musi) – Cordea (90+1. Cr. Dumitru), Tănase, Oct. Popescu
(70. Coman.
Sahtar: Sacki – Gabisev (66. Kibirai), Hozin, Graf, Bujvolov, Atanaszkoszki –Mitosevic, Mawutor (76. Tatibaev), Bakaev – Sikovka (67. Rustemovic), Nazsarjan (59.
Omirtaev).

szerepelt északmacedón csatár fejelt mellé, miközben a hazai kaput
is alig kerülte el a szünetben beálló
Vitalie Damascan lövése. Bamidele
Yusuf egyedül törhetett a Sepsi
OSK kapujára, de Niczuly Roland
kapus remekül zárta a szöget, és elakadt benne a labda, a visszatámadásból pedig Csuncsukov lemaradt
az ötösön belül Ștefănescu beadásáról, és hiába reklamált büntetőt.
Bár az utolsó fél órára kissé megnyugodtak a csapatok, helyzetekben
ekkor sem volt hiány. De míg nagyszombati oldalon sem Saymon Cabral, sem Kósa Sebestyén nem tudott
lőni a kapu közeléből, Takácnak
ismét akadt védenivalója, bár sem
Rep átlövése, sem Csuncsukov ollózása nem okozott gondot neki.

Háromgólos hátrányban
a Puskás Akadémia
A Puskás Akadémia 3-0-s vereséget szenvedett a lett FK

Rigas FS vendégeként csütörtökön, a labdarúgó-Európa-konferencialiga selejtezőjének második fordulójában, a párharc
első mérkőzésén.
A magyar bajnoki ezüstérmes nagyon gyorsan nehéz helyzetben találta magát, a hazai csapat ugyanis alig 25 perc elteltével háromgólos előnybe került.
Hornyák Zsolt a szünetben megpróbálta átszervezni csapatát, de több játékos is gyenge napot fogott ki. Emiatt a felcsúti együttes képtelen volt kellőképpen felpörögni, így
komoly hátrányból várja a csütörtöki visszavágót.

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

A meccslabdát Kirjakosz Szavvidisz kihagyta, a felezővonaltól
egyedül törve a Sepsi OSK kapujára, ám a jobb alsó sarok mellé tekerte a labdát. Négy perccel a vége
előtt Boateng is kiugrott, de Bogdan
Mitrea piros lap árán is megakadályozta az újabb ziccert – a Sepsi kapitánya így nem játszhat az e heti
visszavágón.

Megint egy nevenincs csapattól kapott ki
a CSU Craiova

Konferencialiga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés: KF Laci – CSU Craiova 1-0 (1-0)
Elbasan, Elbasan Arena, vezette: Saggi (norvég).
Gólszerzők: Zarubica (35.).
Sárga lap: Sherri (90+5.), illetve Conte (15.), Koljic (50.), Mateiu (67.).
KF Laci: Sherri – Roganovic, Malota, Ignjatovic, Velija – Lushkja, Deliu, Shehu –
Zarubica (71. Qato), Guindo (89. Prengaj), Mazrekaj (84. Zulfiji).
CSU Craiova: Pigliacelli – Conte, Bălaşa, M. Constantin, Bancu – Mateiu (70. Bic),
Nistor – Cîmpanu (64. Gustavo), Cicâldău (87. Căpăţînă), Ivan – Koljic (64. Markovic).

Menesztették Ouzounidiszt, Bölöni érkezik Craiovára?

Az Albániában elszenvedett vereség következtében megvált edzőjétől a CSU Craiova. A görög Marinosz
Ouzounidisz irányításával Románia-kupát és román Szuperkupát is nyert az alakulat, azonban a gyenge konferencialigás produkció kiverte a biztosítékot a klub vezetőségében. A 2021. február 7-én érkezett görög
szakember sem volt elégedett a helyzetével, hiszen nem a kedvére igazoltak játékosokat, ráadásul eladták
a Galatasaraynak Alexandru Cicâldăut, ezzel lényegesen gyengítve a középpályát. Így a kenyértörés mindkét
fél szempontjából adta magát megoldásként a konfliktushelyzet rendezésére. A klubvezetés egyelőre nem
jelentette be, hogy kit szeretne edzőnek, a bukaresti sportsajtó mindazonáltal úgy tudja, Bölöni László lehet
a hely egyik várományosa.

Egygólos előnyben az Újpest

Az Újpest hazai pályán 2-1-re nyert
a liechtensteini Vaduz ellen csütörtökön, a labdarúgó Konferencialiga selejtezőjének második fordulójában, a
párharc első mérkőzésén.
Jól kezdte a Magyar Kupa győztese
a találkozót, hiszen már a hetedik percben vezetést szerzett Stieber megpattanó lövésével. A folytatásban is a

lila-fehérek futballoztak veszélyesebben, de igazi nagy helyzetet nem tudtak
kialakítani.
A fordulást követően az Újpest a 64.
percben az első lehetőségét gólra váltotta, és megérdemelten duplázta meg
előnyét.
A Vaduz ugyanakkor nem kezdi
majd reménytelen helyzetből a vissza-

Jegyzőkönyv

Konferencialiga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés: FK Rigas FS
(lett) – Puskás Akadémia FC 3-0 (3-0)
Jurmala, vezette: Kikacseisvili (grúz).
Gólszerzők: Lemajic (8., 24., a második 11-esből), Freisenbichler
(18.).
Sárga lap: Deocleciano (50.), illetve Spandler (25.), Nagy Zs. (45+2.),
Kiss T. (45+4.).
FK Rigas FS: Cerniauskas – Savalnieks, Jagodinskis, Lipuscek, Sorokins – Simkovic (Micevski, 80.), Strumia, Saric – Friesenbichler
(Kouadio, 64.), Lemajic (Stuglis, 91.), Deocleciano (Rakels, 69.).
Puskás Akadémia: Tóth B. – Nagy Zs. (Puljic, 54.), Stronati, Joao
Nunes, Spandler – Van Nieff, Komáromi (Baluta, a szünetben) –
Slagveer, Plsek, Kiss T. (Deutsch, a szünetben) – Corbu.

Az újpesti Lirim Kastrati (b) és Nico Hug, a liechtensteini csapat játékosa.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

vágót, mivel a hajrában Cicek lövésénél Banai elszámította magát, így a lilafehéreknek csak minimális előnyük
maradt.
A visszavágót egy hét múlva rendezik. Amennyiben az Újpest túljut riválisán, a svájci FC Basel és az albán
Partizani összecsapásának továbbjutójával kerül össze.

Jegyzőkönyv

Konferencialiga-selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés:
Újpest FC – FC Vaduz (liechtensteini) 2-1 (1-0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, vezette: Surman
(ukrán).
Gólszerzők: Stieber (7.), Tallo (64.), illetve Cicek
(81.).
Sárga lap: Tallo (40.), Beridze (53.), Kasztrati (56.),
Viana (90.), Mitrovic (92.), illetve Hug (35.), Schmied
(53.), Lüchinger (63.).
Újpest FC: Banai – Kasztrati, Kutrumpisz, Abdoulaye – Pauljevic (Simon K., 77.), Onovo, Mitroviv,
Antonov – Stieber (Szakály P., 71.) – Tallo (Viana,
77.), Beridze.
FC Vaduz: Buchel – Schmied, Schmid, Simani – Ulrich, Gajic, Gasser (Cicek, 65.), Dobras (Lüchinger,
59.), Hug (Obexer, a szünetben) – Di Giusto (Ibrisimovic, 79.) – Djokic (Sutter, 65.).
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Baráti összejövetelen találkoztak az öregfiúk

Czimbalmos Ferenc-Attila

A 62. születésnapját a minap ünneplő Mădărășan Petru, az Apollo
Old Boys, valamint a hajdani Bastia
(kispályás) futballcsapat szimpatizánsa, otthona udvarára invitálta és
megvendégelte a két öregfiú-csapat
játékosait. A találkozón természetesen a régmúlt idők és a jelen focijáról beszélgettek, diafilmen idéztek
fel mérkőzéseket, és sztorizgattak is
ezek apropóján.
Mădărășan Petrunak Márton
Géza (Viitorul Prodcomplex, Ilefor,
Viitorul Gyergyószentmiklós) segített a szervezésben, a meghívottak
listáján pedig ott találtuk többek között Kanyaró Györgyöt (Lemnarul,
Știin^a Medicina, Voin^a Szászrégen), Marinică Ormenișant (IRA,

Marosszentannai Scorillo), Hajnal
Gyulát (ASA, Szászrégeni Avântul), Pop Mirceát (ASA-ifi, Sănătatea), Márton Sándort (Dermagant,
Metalotehnica, ASA), Aszalos Jánost (Metalotehnica, Viitorul Gyergyószentmiklós), Petroleon Sándort
(Metalotehnica), Böjte Attilát (Viitorul Prodcomplex, Sóvárad, Délegyháza), Anton Turcot (Viitorul
Prodcomplex), Alexandru Ciolobocot (ASA-ifi, Viitorul Gyergyószentmiklós, Știin^a Medicina),
Kelemen Sándort (Gloria, Imatex),
Kiss Albertet (ASA-ifi), Ruszi Józsefet (Dicsőszentmártoni Chimica,
Viitorul Gyergyószentmiklós), Ioan
Mant (Dicsőszentmártoni Chimica,
Metalotehnica), Csizmás Jenőt
(Metalotehnica), Tolvaj Józsefet
(IRA), dr. Butiurca Sándort (Nyá-

találkozót rendeznie, annak pedig
különösen, hogy ilyen szép számban gyűltek össze a barátok. Megrádszereda) és Puji Jánost (Elektro- hívottja, Márton Géza arról beszélt,
mindig is boldogság tölti el, amikor
maros) is.
Mădărășan Petru elmondta, örül, egykori csapattársaival, hajdani labhogy sikerült újra egy jó hangulatú darúgó-barátaival találkozik. Sajná-

Gól nélküli döntetlen a Honvéd
stadionavató mérkőzésén

A Budapest Honvéd labdarúgócsapata az új Bozsik
Aréna szombati avatómérkőzésén gól nélküli döntetlent
játszott
az
Európa-ligában címvédő
spanyol Villarreal tartalékgárdájával.
Kispesten az egész napos
programokat záró főeseményen a hazai gárda a jó
iramú első félidőben mezőnyfölényben játszott – különösen két szélsője, Nagy
Dominik és Bőle Lukács bizonyult aktívnak –, de ritkán
adódtak lehetőségeik, és a
vendégek kapuja még azoknál sem forgott közvetlen ve- A Budapest Honvéd és a spanyol Villarreal B labdarúgócsapatának avatómérkőzése az új
szélyben. A spanyoloknál Bozsik Aréna stadionavatóján Budapesten, 2021. július 24-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
már a szünet után érkeztek a cserék, és az addig is sor került az ünnepélyes alapkőletételre. A kortechnikás, lelkes vendégek játéka a friss emberek- szerű létesítmény – amelynek közvetlen környekel még gyorsabb lett. Ennek köszönhetően a me- zete is teljesen megváltozott – idén tavaszra már
zőnyben átvették az irányítást, és már helyzeteket elkészült: márciusban, a részben hazai rendezésű
is kidolgoztak. A Honvéd a 70. perc után változ- U21-es Európa-bajnokságon három csoportmértatott az összeállításon, de nem találta a játék rit- kőzésnek, illetve május végén – június elején a
korosztályos torna további két találkozójának
musát.
A mérkőzésre ejtőernyős hozta a labdát a stadi- adott otthont.
A Budapest Honvéd 1084 nap után játszhatott
onba, a kezdősípszó előtt gyerekkórus énekelte a
Himnuszt, a több mint nyolcezer férőhelyes lelátó mérkőzést ismét a saját stadionjában Kispesten:
háromnegyede megtelt. A találkozó első tíz percé- 2018. augusztus 5-én a Paksot fogadta az OTP
ben volt pályán Djordje Kamber, aki a legutóbbi Bank Ligában. Azóta többnyire az MTK pályáján,
szezon végén visszavonult, és ezen a találkozón az Új Hidegkuti Nándor Stadionban vendégeskebúcsúztatták el. A védő a kispesti klub alkalmazá- dett mint pályaválasztó. A 2021/2022-es szezontól
azonban újra Kispesten vívja hazai találkozóit, és
sában marad edzőként.
A régi kispesti stadiont 2019. február közepén szombaton az OTP Bank Liga első fordulójában
kezdték el bontani, és egy hónappal később már az újonc Debreceni VSC-t fogadja.

Koronavírus-fertőzés miatt jött a tartalékcsapat

A találkozóra eredetileg a Villarreal A csapata jött volna, de a spanyolok keretében pénteken két
játékos koronavírustesztje pozitív lett, így a klub előbb lemondta a fellépést, majd az a megoldás
született, hogy a tartalékok érkeznek Budapestre. A Honvéd ennek ismeretében visszafizette a jegyárakat a nézőknek.

Paks – Mezőkövesd mérkőzéssel indul a szezon

A Paks és a Mezőkövesd összecsapásával rajtol pénteken a magyar labdarúgó NB I 2021/2022es idénye. A címvédő Ferencváros szombaton fogadja a Kisvárda együttesét, a forduló zárómérkőzésén a Konferencialigában még álló két csapat, a MOL Magyar Kupa-győztes Újpest és a Puskás
Akadémia találkozik a fővárosban.
NB I, 1. forduló:
* július 30., péntek: Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC (19.15 óra), Gyirmót FC Győr – MTK
Budapest (21.30)
* július 31., szombat: Ferencváros – Kisvárda Master Good (18.45), Budapest Honvéd – Debreceni VSC (21.00)
* augusztus 1., vasárnap: ZTE FC – MOL Fehérvár FC (18.45), Újpest FC – Puskás Akadémia
FC (21.00)

A Rapid vezeti a tabellát

Két forduló után vasárnap délutánig két csapat maradt hibátlan az 1. ligás labdarúgó-bajnokságban. A címvédő Kolozsvári CFR mellett meglepetésre az újonc Bukaresti Rapid 1923 is megnyerte
mindkét mérkőzését, így hibátlan mérleggel és jobb gólkülönbségének köszönhetően élre állt a tabellán.
Az eddigi eredmények:
* 1. forduló: Botosáni FC – Bukaresti FCSB 0-0, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Academica
Clinceni 2-0, Kolozsvári CFR 1907 – Universitatea 1948 Craiova 3-2, Medgyesi Gaz Metan – CS
Mioveni 1-0, CSU Craiova – Campionii FC Argeș Pitești 1-0, Aradi UTA – Konstancai Farul 0-0,
Bukaresti Rapid 1923 – Chindia Târgoviște 1-0, Bukaresti Dinamo 1948 – FC Voluntari 3-2.
* 2. forduló: Campionii FC Argeș Pitești – Aradi UTA 0-1, CS Mioveni – Bukaresti Rapid 1923
0-2, FC Voluntari – Botosáni FC 0-1, Academica Clinceni – Kolozsvári CFR 1-2.
Az élcsoport: 1. Rapid 1923 6 pont (3-0), 2. Kolozsvári CFR 1907 6 (5-3), 3. Botosáni FC 4.

latosnak nevezte, hogy az utóbbi
években két jó barátját (Emil Nae és
Ioan Nicolae Miculi) is elvesztette,
ugyanakkor kifejezte reményét,
hogy jó barátjával, Mădărășan Petruval még hosszú évekig rendezhet
ilyen baráti futballtalálkozókat.

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Holenderék legyőzték
Schäferéket

Holender Filip csapata, a Belgrádi Laci (albán) – CSU CRAIOVA 1-0,
Partizan hazai pályán 1-0-ra legyőzte Lokomotiv Plovdiv (bolgár) – 1. FC
a Schäfer Andrással felálló Dunaszer- Slovácko (cseh) 1-0, Petrocub Hindahely együttesét csütörtökön, a lab- ceşti (moldovai) – Sivasspor (török) 0darúgó-Európa-konferencialiga 1, Victoria Plzen (cseh) – Dinamo
selejtezőjének második fordulójában, Breszt (fehérorosz) 2-1, Riga FC (lett)
a párharc első mérkőzésén. Előbbi a – KF Shkendija (északmacedón) 2-0,
74. percben csereként lépett pályára, FK Suduva (litván) – Raków Częstoutóbbi pedig végigjátszotta a mérkő- chowa (lengyel) 0-0, KF Teuta Durrës
zést.
(albán) – Inter Escaldes (andorrai)
A Hajduk Splitben Lovrencsics 0-2, Nagyszombati Spartak (szlovák)
Gergő ugyancsak végig a pályán volt – SEPSISZENTGYÖRGYI SEPSI
a kazah FC Tobol ellen 2-0-ra meg- OSK 0-0, IF Elfsborg (svéd) – FC
nyert összecsapáson, ráadásul csapata Milsami Orhei (moldovai) 4-0, FK Pamásodik találatánál ő adta a gólpasszt. nevezys (litván) – FK Vojvodina
Eredmények, selejtező, 2. forduló, (szerb) 0-1, Bécsi Austria (osztrák) –
1. mérkőzések: FC Arda Kardzhali Breidablik (izlandi) 1-1, Kuopio PS
(bolgár) – Hapoel Beer-Seva (izraeli) (finn) – Vorszkla Poltava (ukrán) 2-2,
0-2, HB Torshavn (Feröer szigeteki) – Molde FK (norvég) – Servette FC
FK Buducnost Podgorica (monteneg- (svájci) 3-0, Olimpija Ljubljana (szlorói) 4-0, KF Skupi (északmacedón) – vén) – Birkirkara FC (máltai) 1-0, QaSanta Clara (portugál) 0-3, FC Basel rabag FK (azeri) – Ironi Ashdod
(svájci) – FK Partizani Tirana (albán) (izraeli) 0-0, PFC Szocsi (orosz) –
3-0, BUKARESTI FCSB – Sahtyor Keshla FK (azeri) 3-0, Dinamo TbiliKaragandi (kazah) 1-0, KAA Gent szi (georgiai) – Makkabi Haifa (izra(belga) – Valerenga IF (norvég) 4-0, eli) 1-2, F91 Dudelange (luxemburgi)
Larne FC (északír) – Aarhus GF (dán) – Bohemians FC (ír) 0-1, Hammarby
2-1, FK Sutjeska Niksic (monteneg- IF (svéd) – NK Maribor (szlovén)
rói) – Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 0-0, 3-1, Ararat Jereván (örmény) – Slask
FK Velez Mostar (bosnyák) – AEK Wroclaw (lengyel) 2-4, FC Asztana
Athén (görög) 2-1, Aberdeen FC (kazah) – Arisz Szaloniki (görög) 2-0,
(skót) – BK Häcken (svéd) 5-1, Hiber- FK Cukaricki (szerb) – Sumqayit FK
nian FC (skót) – FC Santa Coloma (azeri) 0-0, S.S. Folgore Falciano Cal(andorrai) 3-0, Linfield FC (északír) – cio (San Marinó-i) – Hibernians FC
Borac Banja Luka (bosnyák) 4-0, FC (máltai) 1-3, NK Domzale (szlovén) –
Drita (koszovói) – Feyenoord (hol- FC Honka (finn) 1-1, FC Pristina (koland) 0-0, Dundalk FC (ír) – FCI Le- szovói) – Connah’s Quay Nomads
vadia Tallinn (észt) 2-2, FH (walesi) 4-1, Zalgiris Kaunas (litván)
Hafnarfjördur (izlandi) – Rosenborg – The New Saints (walesi) 0-5, FK
BK (norvég) 0-2, Hajduk Split (hor- Sahcjor Szalihorszk (fehérorosz) – CS
vát) – FC Tobol (kazah) 2-0, Belgrádi Fola Esch (luxemburgi) 1-2.
Partizan (szerb) – FC
DAC 1904 (szlovák)
1-0 (1-0), Pogon
Szczecin (lengyel) –
Eszéki NK (horvát) 0-0,
Valur (izlandi) – FK
Bodö/Glimt (norvég)
0-3, ÚJPEST FC – FC
Vaduz (liechtensteini)
2-1, FK Rigas FS (lett)
– PUSKÁS AKADÉMIA FC 3-0, FC Koppenhága (dán) – FK
Tarpeda Zsodzina (fehérorosz) 4-1, AEL Limasszol (ciprusi) – KF
Vllaznia
Shkodër
(albán) 1-0, Apollon
Limasszol (ciprusi) –
Zsolnai MSK (szlovák) 1-3, CSZKA Szófia (bolgár) – FK
Liepaja/Mogo (lett)
0-0, FC Dinamo Batumi (georgiai) –
BATE Boriszov (fehérorosz) 0-1, Gzira United FC (máltai) – HNK A Partizan minimális gólkülönbséggel győzött a dunaszerdahelyi
Rijeka (horvát) 0-2, KF csapat ellen. Fotó: a DAC közösségi oldala
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Elkezdődött!

Látványos és hamisítatlan
japán hangulatú produkciók
színesítették péntek este a
XXXII. nyári ötkarikás játékok zárt kapus, ünnepélyes
megnyitóját Tokióban.

Az Érzelmek által egyesülve
(United by Emotions) című hivatalos program egy videóval, valamint
az azzal összekombinált élő előadással kezdődött, majd egy újabb
videó következett, benne a 2013-as
eredményhirdetéssel, amikor a
japán főváros elnyerte a 2020-as játékok rendezési jogát. A felvételek
aztán a felkészülést, az építkezést és
a tervezést voltak hivatottak megmutatni, azonban a 2020-as esztendőnél baljós hangulatúvá vált a
zene, és a sötét árnyalatú képekkel
a koronavírus-járványra utaltak a
készítők. A 2021-es év megjelenítésekor viszont az újrainduló világot
szimbolizálták a videóban, miközben bemutatták, hogy a különböző
sportágakban szereplő versenyzőknek mennyi akadályt kellett leküzdeniük, hogy ott lehessenek
Tokióban.
A küzdőtéren egy sportoló szobakerékpáron, egy másik egy evezőpadon, egy harmadik pedig egy
futópadon edzett, miközben tőlük
távolabb több hasonló „sportoló” is
ugyanazt az edzésmunkát végezte.
A Külön, de nem egyedül című rész
a hivatalos műsorfüzet szerint azt
volt hivatott szimbolizálni, hogy a
sportolók a világ minden táján
külön tréningeztek a pandémia ideje
alatt, de egy láthatatlan kötelék még
ekkor is összekötötte őket.
Egy látványos fényjátékkal tarkított táncos előadásban a test, az

izmok és a szív munkáját mutatták
be a küzdőtéren a táncosok, akik a
produkcióhoz gumiköteleket is
használtak.
A himnusz előtt bemutatták a
megnyitó két díszvendégét, Naruhito japán császárt, valamint Thomas Bachot, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság (NOB) elnökét.
A himnuszt az ázsiai szigetország
egyik leghíresebb énekesnője,
Misia énekelte el, ezt megelőzően a
küzdőtérre vitték a japán nemzeti
lobogót. A zászlót négy japán olimpikon, egy fogyatékossággal élő,
valamint egy ápolónő vitte el a tartórúdhoz, melyre felvonták a himnusz közben.
Újabb táncos produkció, valamint egyperces csend következett a
koronavírus-járványban elhunytak
emlékére, majd a küzdőtér közepére
került az olimpiai ötkarika, az előadásnak ezt a részét pedig tűzijáték
zárta.
A sportolók bevonulását Görögország kezdte. A magyar zászlót
Cseh László négyszeres ötkarikás
ezüstérmes és kétszeres világbajnok
úszó, valamint Mohamed Aida tőrvívó vitte – az olimpiák történetében először volt két zászlóvivő.
A románoknál az utolsó pillanatban másik sportolót kellett nevesíteni a zászlóhordozói szerepre.
Robert Glință úszó mellett eredetileg Simona Radiș evezősnek jutott
ez a megtiszteltetés, miután az eredetileg a feladatra jelölt Mădălina
Bereș a versenyprogram változása
miatt végül nem vállalhatta a szerepet. A 8+1-es evezős számot
ugyanis a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt egy nappal előre
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A nézők nélküli Olimpiai Stadion a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpia megnyitóünnepsége előtt 2021.
július 23-án. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

hozták, így a román sportolónak
csak néhány órája maradt volna a
pihenőre a nyitóünnepség zárultával. Ezért a román küldöttség inkább átruházta feladatot egy másik
evezős sportolóra, hogy Mădălina
Bereș tudjon a versenyre hangolódni.
A bevonulás után egy videós öszszeállításban a 100 éves Keleti
Ágnes is feltűnt mint a legidősebb
élő olimpiai bajnok. Ezt követően a
sportolók kört alkottak, az annak
közepére behozott színes kockák
pedig előbb egy várost, majd pedig
a tokiói olimpia logóját szimboli-

Szilágyi Áron harmadszor olimpiai bajnok

Mojtaba Abedini 15-7-es
legyőzésével
kezdett
szombaton, majd a negyeddöntőben az ugyancsak
iráni Ali Pakdamant verte
15-6-ra, a legjobb négy között pedig a georgiai
Sandro Bazadzét nagy küzdelemben, 15-13-ra. Samele az olasz csapat
tagjaként olimpiai bronzérmes és többszörös világbajnoki ezüstérmes volt,
egyéniben azonban eddig
nem volt kiemelkedő eredménye.
A nap utolsó mérkőzését
Szilágyi Áron (b) és az olasz Luigi Samele a férfi kardozók egyéni versenyének döntőjében, a világranglistán negyedik
2021. július 24-én.
Fotó: MTI/Illyés Tibor
Szilágyi kezdte jobban, pilSzilágyi Áron sorozatban harmadszor nyerte lanatok alatt 3-0-ra elhúzott, s bár a rivális ekkor
meg a férfi kardozók egyéni versenyét szomba- szépített, a magyar vívó könnyedén adta az újabb
ton a tokiói olimpián.
tusokat, és 7-1-es vezetésre tett szert. Samele
A magyar vívó a döntőben 15-7-re múlta felül ekkor feléledt, sikerült 7-5-re szépítenie, de a piaz olasz Luigi Samelét. Rajta kívül eddig négy henő előtti utolsó találat ismét Szilágyié volt (8nagyszerű elődjének – Fuchs Jenőnek, Kárpáti 5). A szünet után újabb egylámpás magyar
Rudolfnak, a szovjet Viktor Krovopuszkovnak találatok következtek. Az olasz 12-5-nél aztán
és a francia Jean-Francois Lamournak – sikerült megpróbált ismét bravúrt bemutatni, de ezúttal
megvédenie a címét férfikardban, de egyéniben csak két találatra futotta az erejéből, egyenlíteni
a triplázás eddig még senkinek nem jött össze. és fordítani nem tudott.
Sőt, a férfiaknál a többi fegyvernemben sem
A 31 éves, immár háromszoros olimpiai bajakadt még olyan, aki ugyanabban a szakágban nok versenyző a magyar vívósport 38. ötkarikás
háromszor győzött volna az egyéni versenyben. aranyérmét, egyben a tokiói magyar küldöttség
Szilágyi a venezuelai José Quintero és az iráni első dobogós helyét szerezte meg.

Ezüstérmes a párbajtőröző Siklósi Gergely

A pályafutása első olimpiáján szereplő Siklósi Gergely ezüstérmet szerzett a férfi párbajtőrözők vasárnapi egyéni versenyében a tokiói ötkarikás játékokon.
A 23 éves, világranglista-vezető, világbajnoki címvédő vívó némi meglepetésre 15-10-re kikapott a francia Romain Cannone-tól.
Siklósi egész nap felszabadultan vívott: a kínai Tung Csao 15-9-es, a marokkói Husszam Elkord és a címvédő dél-koreai Park Szang Jung 15-13-as legyőzése után az elődöntőben magabiztosan, 15-10-re verte az olasz Andrea Santarellit.
A döntő közjátékkal kezdődött:
meghibásodott a pást eredményjelzője, így nem tudták időben elkezdeni a mérkőzést. A várakozás Siklósit zavarta meg jobban, nála jóval alacsonyabb ellenfele kétszer is gyorsan eltalálta őt,
de aztán az első három perc vége előtt egy parádés tussal 4-4-re egyenlített. A folytatásban a vezetést is sikerült átvennie, de mint később kiderült, 6-5-nél volt utoljára nála az előny. Cannone
az esélytelenek nyugalmával vívott, mégpedig nagyon jól, 10-8 után állva hagyta riválisát, és
szinte pillanatok alatt a végső győzelem kapujába került. 14-9-ről indult az utolsó három perc,
amely azonban már nem pergett le, mert a francia bevitte a győztes találatot is.

zálták. Közben a stadion felett 1824
drón segítségével a levegőben is
megformázták az emblémát, illetve
a drónok ezt követően földgömbbé
„alakultak”. John Lennon Imagine
című slágere csendült fel a Szuginami gyermekkórus, valamint világhírű énekesek – Alejandro Sanz,
John Legend, Keith Urban és Angélique Kidjo – előadásában, majd következett
az
olimpiai
szervezőbizottság vezetőjének, Hasimoto Szejkónak, illetve a NOB elnökének a beszéde. A köszöntők
után Naruhito császár hivatalosan is
megnyitotta a nyári játékokat, majd

az olimpiai zászló is megérkezett a
stadionba, aztán az ötkarikás játékok himnusza, valamint különböző
fényekkel megvilágított, papírból
készült galambok „reptetése” következett. A műsor végén Tokió is
bemutatkozott, és megérkezett az
olimpiai fáklya is, amellyel
Oszaka Naomi négyszeres Grand
Slam-tornagyőztes teniszező a
Fudzsi-hegyet formázó építmény
tetejére sétált, és meggyújtotta a
lángot.
Az augusztus 8-ig tartó tokiói
olimpián 206 nemzet több mint 11
ezer versenyzője vesz részt.

Kovács Levente rendező
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának meghívottja Kovács Levente. Az ismert marosvásárhelyi rendezővel, egyetemi tanárral
Szucher Ervin a nemrég zárult labdarúgó-Eb-ről és a hétvégén megkezdődött tokiói
olimpiáról beszélget.

Ana-Maria Popescu párbajtőröző
nyakába került az első román érem

Ana-Maria
Popescu
ezüstérmet
szerzett
szombaton női egyéni
párbajtőrben a tokiói
olimpiai játékokon. A
román sportolót a kínai
Szun Ji-ven aranytussal
győzte le 11-10-re a
döntőben.

Ana-Maria Popescu drámai módon, a hosszabbításban vesztette el a küzdelmet.
A vívónak ezt volt a második
olimpiai döntője, 2008-ban
Pekingben is ezüstérmet nyert.
A finálé nagyon szoros volt, AnaMaria Popescu csak egy alkalommal vezetett két tus különbséggel, 2-0-ra. A
román vívó a szabályos játékidő utolsó
másodperceiben 10-10-re egyenlített, a
hosszabbítás percében azonban meglepte
az ellenfele.

Fotó: a Román Olimpiai Bizottság közösségi oldala

A női egyéni párbajtőrben a bronzérmet az észt Katrina Lehis szerezte meg,
aki az orosz Aizanat Murtazaevát győzte
le 15-8-ra a kisdöntőben.
Ana-Maria Popescu ezüstje a román
vívók 17. érme az olimpiai játékokon,
összesen 4 arany-, 6 ezüst- és 7 bronzérmet szereztek eddig.

Fociban vereség

Elvesztette második csoportmérkőzését a román labdarúgó-válogatott a tokiói olimpián. A Mirel
Rădoi irányította alakulat tegnap 4-0-ra kikapott Dél-Koreától. A kedvetlenül, szárnyaszegetten
futballozó együttes akár nagyobb gólkülönbséggel is veszíthetett volna a láthatóan eksztázisban játszó ázsiaiakkal szemben. A B csoportban most mind a négy csapat 3 pontos, ugyanis a
románoktól vereséget szenvedett Honduras 3-2-re győzött Új-Zéland ellen.
A csoport állása: 1. Dél-Korea 3 (4-1), 2. Honduras 3 (3-3), 3. Új-Zéland 3 (3-3), 4. Románia 3 (14).
További eredmények:
* A csoport: Japán – Mexikó 2-1, Franciaország – Dél-Afrika 4-3. Ranglista: 1. Japán 6 pont, 2.
Mexikó 3 (5-3), 3. Franciaország 3 (5-7), 4. Dél-Afrika 0
* C csoport: Spanyolország – Ausztrália 1-0, Argentína – Egyiptom 1-0. Ranglista: 1. Spanyolország 4 pont, 2. Ausztrália 3 (2-1), 3. Argentína 3 (1-2), 4. Egyiptom 1.
* D csoport: Németország – Szaúd-Arábia 3-2, Brazília – Elefántcsontpart 0-0. Ranglista: 1. Brazília 4 (4-2), 2. Elefántcsontpart 4 (2-1), 3. Németország 3, 4. Szaúd-Arábia 0.
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
2021. július 23-án kelt

270. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásáról
A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése,
a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) pontja, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1)
bekezdése b) pontjának előírásai alapján,

elrendeli:

1. cikkely (1) Összehívja 2021. július 29-én 13:00 órára a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.
(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény Facebook-oldalán.
3. cikkely Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság internetes oldalán, valamint elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak,
a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.
Péter Ferenc
ELNÖK

Ellenjegyzi
Paul Cosma
FŐJEGYZŐ
A Maros Megyei Tanács elnöke 2021. 07. 23-i 270. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács 2021. július 29-i soros ülésének
NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet Maros megye 2021. évi általános költségvetésének a kiigazításáról;
i. Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 57/2021. sz. határozatának módosításáról, amely a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér
ÖÜV. nem gazdasági jellegű légügyi tevékenységeinek finanszírozására, valamint a 2021. évi bevételi és kiadási költségvetés és a működési költségekre
kapott állami támogatás elfogadására vonatkozik;
i. Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a Maros megye 2021. június 30-i, konszolidált általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról;
i. Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2021. június 24-i 100. sz. határozata 1. és 2. mellékletének módosításáról, amely a Maros Megyei Tanács
részvételének a jóváhagyására vonatkozik, egyes megyei érdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában;
i. Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet a koronavírus-járvány okozta gazdasági válsággal összefüggésben, a légi üzemeltetők tevékenységét támogató állami támogatási
rendszer jóváhagyásáról;
i. Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított és kiegészített, 42/2001. sz. határozata mellékletének módosításáról, amely a Maros
megye köztulajdonához tartozó vagyontárgyak leltárának elfogadására vonatkozik;
i. Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a Maros Megyei Könyvtár „Tetőjavítás a Teleki–Bolyai Könyvtárban” elnevezésű munkájának megvalósításáról szóló megállapodásról;
i. Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2020. augusztus 27-i 140. sz. határozatának módosításáról és kiegészítéséről, amely a „A Maros megyei
állami lakóközpontok védőfelszerelésekkel való ellátása a COVID–19 egészségügyi krízis hatékonyabb kezelése érdekében” projekt európai alapokból
való kivitelezése ügyében történő egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozik;
i. Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet „A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér modernizálása az általános közszállítási mesterterv célkitűzéseinek beillesztésével” elnevezésű projekt európai alapokból való kivitelezésének az érdekében, egyes jóváhagyási intézkedésekre vonatkozóan;
i. Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
10. Határozattervezet a Mioritics Egyesület „Partnerség a Dél-erdélyi dombság ökoturisztikai célpont fejlesztése és népszerűsítése érdekében” elnevezésű kezdeményezését támogató partnerségi megállapodás jóváhagyásáról;
i. Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Határozattervezet „A Maros megyei autósport hagyományának folytatása” című megyei közérdekű program és annak megvalósításához szükséges
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról;
i. Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
12. Határozattervezet a Közép-erdélyi Közösségi Fejlesztési Társulás statútummódosításának jóváhagyásáról;
i. Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
13. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Román Autósport-szövetség közötti együttműködésben megállapított versenynaptár módosítására
vonatkozóan;
i. Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2020. szeptember 30-i 155. sz. határozatának módosításáról, „A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér
melletti E60-as úton körforgalom kiépítése” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozóan;
i. Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
15. Határozattervezet a megyei jelentőségű közművesítés helyén található magántulajdonban lévő épületek kisajátítására vonatkozó eljárás megindításáról „A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér melletti E60-as úton körforgalom kiépítése” beruházás érdekében;
i. Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
16. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
ELNÖK
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Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Mihai Viteazu 2. szám alatti székhelyén 2021. augusztus 10én 11 órakor
nyilvános árverésen
értékesítik az alábbi ingó javakat:
– kék színű Peugeot 307 SW típusú, 2003-as évjáratú személygépkocsi, rendszáma MS-22-CDA, kikiáltási ára
4.610 lej, Chirteş Arthur adós tulajdona; A kikiáltási ár a becsérték 100%-a és nem tartalmazza a héát (első
árverés).
– Backhoe Loader 428E2 lánctalpas buldózer, kikiáltási ára 119.800 lej;
– D5K lánctalpas buldózer, kikiáltási ára 243.600 lej, Hangan Bianca Cristina adós tulajdona. A kikiáltási ár a
becsérték 100%-a és nem tartalmazza a héát (első árverés).
A 2005. évi 207-es pénzügyi eljárásra vonatkozó törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének j pontja előírásai alapján
felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót
legkésőbb egy nappal az árverés időpontja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át
kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Marosvásárhelyi Kincstárba az IBAN
RO62TREZ4765067XXX014298 számlára kell átutalni, adószám 4322637, címzett a Maros Megyei
Közpénzügyi Hivatal –, vagy mutassanak be garancialevelet a kikiáltási ár 10%-áról; az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát,
külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az
árverésen.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2021. július 26. Jelen hirdetést kifüggesztik a Szászrégeni Adó- és
Pénzügyi Osztály székhelyén, az Alsóidecsi és a Palotailvai Polgármesteri Hivatalban, valamint megjelenik a
Pénzügyminisztérium honlapján. Bővebb felvilágosítás a 0265/512-592-es telefonszámon (adóbegyűjtő és
végrehajtó iroda).
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (65761-I)
VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát, szigetelést,
csatorna, teraszok, kerítések készítését, festést.
Tel. 0759-467-356. (12576)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

LAKÁS
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0771-653905. (-I)
KIADÓ kétszobás lakás a főtéren.
Tel. 0752-214-490. (12575-I)

MINDENFÉLE
VÁLLALOK szigetelést polisztirénnel, szobafestést, tetőkészítést, javításokat. Jancsi, tel. 0748-862-911,
0740-981-618. (12584)
HÁZAK teljes felújítása bádoglemezzel, cserépforgatás, tetőfedés bármilyen anyaggal, új tetők készítése,
szigetelés, kisebb munkák. Tel. 0759882-220. (12479)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és
alumíniumredőnyöket,
szalagfüggönyöket,
belső
redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (12427)

CSERÉPFORGATÁS,
tetőjavítás,
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármilyen
munka.
Nyugdíjasoknak
15%
kedvezmény. Jani, tel. 0754-553-856.
(12530)
VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből, bádogosmunkát, ácsmunkát,
meszelést, festést, bármilyen munkát. Tel. 0742-734-062. (12524-I)
TETŐFEDÉS,
tetőfelújítás,
teljes
tetőszerkezet,
ácsmunka,
garázskészítés, anyagok beszerzése,
belső munkálatok, festés, szigetelés,
hiba kijavítása. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény.
Tel.
0747-318-469.
(12555)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből;
ácsmunkát,
teraszkészítést, garázsfelújítást, csatornajavítást, bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát. Tel.
0721-443-518. (12444-I)

VÁLLALOK tetőjavítást, ácsmunkát,
tetőfedést bármilyen cserepes lemezzel,
szigetelést, festést. Tel. 0720-680-854.
(12133)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk július
26-án a nyárádszeredai id.
NOVÁK TIBORRA halálának 2.
évfordulóján. Szép emlékét
szívünkben őrizzük. Szerettei.
(12322)

Öt éve, hogy örökre itthagytál,
drága emlékeddel szívünkben
maradtál.
Halálod, míg élünk, fájó emlék
marad,
jóságos szíved pihen a föld
alatt,
minden
könnycseppünk
nyugtassa álmodat.
Fájó szívvel emlékezünk július
26-án
a
maroskeresztúri
születésű CSIKI DÉNESRE
halálának ötödik évfordulóján.
Felesége, lánya, veje, imádott
unokája, Yvett. Nyugodjál
békében, drága tata! (12538)

„A mélybe csak tested merült
el, csak ő tűnt el a föld alatt, de
lényed
lényege
ezerfelé
szóródva is köztünk maradt.”
Szívemben örök fájdalommal
emlékezem egyetlen nővéremre,
özv.
SZÁSZ
MÁRTONNÉ szül. Bene Irma
nyugalmazott
óvónőre
halálának első évfordulóján.
Örökké
bánatos
húgod,
Erzsike és keresztfiad, Alpár.
(12585-I)

Minden elmúlik, csak egy él
örökké:
az
emlékezés.
Fájó szívvel emlékezünk július
26-án a nyárádmagyarósi
CSEGZI JENŐRE halálának
14.
évfordulóján.
Emléke
szívünkben örökké élni fog.
Szerettei. (12546-I)

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben
élnek...”
Szomorú szívvel emlékezünk
drága édesanyánkra, SZÁSZ
IRMÁRA
halálának
első
évfordulóján. Emléked legyen
áldott, nyugalmad csendes!
Lányai, Zsófia, Annamária és
családjuk. (12585-I)

Kegyelettel emlékeztünk a
július 25-én két éve elhunyt
CSUTAK ISTVÁNRA (Pisti), a
számológépgyár alkalmazottjára. Emlékét őrzik szerettei.
(12588)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal tudatjuk, hogy
GÁLFALVI ZSOLT
szerkesztő, irodalomkritikus,
esszéíró, A Hét nyugalmazott
főszerkesztője
2021. július 22-én elhunyt. Július
30-án, pénteken 13 órakor temetjük a marosvásárhelyi református
temetőben,
unitárius
szertartás szerint.
A gyászoló család és barátai. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
hosszú szenvedés után, életének
78. évében
MÁRTON MAGDOLNA
szül. Keresztes Magdolna
július 23-án elhunyt.
Temetése a remeteszegi temetőben lesz 2021. július 26-án 12
órától.
Búcsúzik tőle szeretett családja:
férje, fia, leánya, menye, veje
és unokája.
Nyugalma legyen csendes,
emléke áldott! (-I)

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház mély megrendüléssel vette

tudomásul, hogy életének 88. életévében elhunyt az intézmény
volt igazgatója,

Gálfalvi Zsolt

író, publicista, szerkesztő, közéleti szereplő, aki 1967 és 1969
között vezette a színházat.

Fájó szívvel búcsúzik tőle intézményünk, nyugodjon békében!

Gálfalvi Zsolttól
búcsúzik az RMDSZ

Mély megrendüléssel búcsúzunk Gálfalvi Zsolttól.
Felsorolni is nehéz, hogy mennyi mindent tett az erdélyi magyar
közösségért a kommunista diktatúrában, majd az RMDSZ egyik
alapítójaként a társadalomszervezésben, azon belül is az
irodalmi élet szervezésében. Gálfalvi Zsolt soha nem a
reflektorfényben végezte a munkáját, nem futott el a felelősség
elől, és vállalta a kockázatot, ha a közéleti szereppel éppen
kockázat is járt.
Ő maga így fogalmazott egyszer: „a felelősség nem
számonkérés, hanem az, ami az emberen belül munkál, amikor
ír, szerkeszt, emberekkel beszél, amikor megteremti a közösségi
légkört, amelyben értelmes esélyeket valóra lehet váltani.
Enélkül nincs szabadság, se teremtőerő.”
Sziklaszilárd elvek és töretlen igényesség mozgatta Gálfalvi
Zsoltot mindenben, aminek nekivágott. Az alkotás folyamatának
magányában kötetek, továbbá számtalan írás született az Utunk,
az Igaz Szó, A Hét, az Új Élet és az Előre hasábjain. A Hét folyóirat
vezetőjeként, a marosvásárhelyi Állami Magyar Színház élén a
hatvanas években, vagy a Román Televízió vezetőtanácsának
tagjaként nemcsak intézményeket, de alkotó közösségeket is
épített.
Isten nyugtassa őt!
Vigasztalódást kívánok szeretteinek!
Kelemen Hunor szövetségi elnök
Szomorú szívvel emlékezünk
július 26-án, amikor a drága
gyermekünk,
a
csíkfalvi
születésű
ifj. TOTH LALA
22 éve eltávozott közülünk.
„Ez a földi élet csak egy futó
kaland,
elbúcsúzni időm talán nem is
maradt.
Ha síromnál jártok, hozzatok egy
szál virágot,
hisz a szívetekben, tudom, hogy
hiányzom.
Szeressétek
egymást
és
összetartsatok,
hisz lélekben én is veletek
vagyok.
Ha gyötör az élet, sose
csüggedjetek
hisz az Isten fentről is figyel.”
Felejthetetlen emlékedet őrzi szerető édesanyád, testvéreid
családjukkal együtt. Nyugodjatok békében APUVAL együtt!
(12539-I)

12 NÉPÚJSÁG_____________________________________________ HIRDETÉS–REKLÁM ___________________________________________ 2021.július26.,hétfő
Szolgáltatás–Üzletiajánlat

FRANCIA CÉG DOKUMENTUMKEZELŐKET keres. Elvárás:
közepes PC-kezelési ismeretek. Ebédjegy és teljesítménybónusz jár.
Az önéletrajzokat a tgmures.recrutare@gmail.com címre várják. Tel.
0744-908-055. (p-I)

AMELINDASTEELacélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi telephelyére munkatársat keres ÁRUMOZGATÓI (manipulant marfă)
munkakörbe.
Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a
steelms@melinda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Raktár (Depozitelor) utca 45–47. szám alatt. További információk itt: 0742-146910. (-I)

