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Az összetartozás jelképe
a közösen elfogyasztott kenyér

Az államalapítás és az új kenyér ünnepe Marosvásárhelyen

Alakulgat
a bedei kultúrház

A tetőzet elkészült, új cseréppel fedték
be az épületet, a régi épület belső
falai maradtak, azonban javításra szorulnak, különösebb szakértelem nélkül
is látható, hogy egyenetlen, régi szerkezetű.

____________2.
Rendhagyó
beszélgetés egy
könyvbemutatóról

A július végén, augusztus elején tartott Egyfeszt rendezvénysorozaton került sor a gyergyói magyar
örményeket bemutató kötet bővített
változatának a bemutatójára.
Dr. Puskás Attila, az Erdélyi Magyarörmények Szövetségének elnöke a
Népújság kérdésére beszélt a szövetség céljairól, illetve a bővített kiadványnak a bemutatójáról.

Fotó: Nagy Tibor

Meghitt hangulatban, színvonalas műsorral ünnepelték Ma- alkalommal fordult elő, hogy az ünnepen a város polgármesrosvásárhelyen augusztus 20-át, a Szent István-napot, vala- tere is köszöntötte a város magyar ajkú lakóit.
mint az új kenyér ünnepét, amely nyolcéves múltra tekint
vissza a városban. Idén először a polgármesteri hivatal is Menyhárt Borbála
részt vállalt az esemény megszervezésében, és szintén első

(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Kötelező lesz
a szelektív
hulladékgyűjtés

A környezetvédelmi miniszter elmondta, hogy új kerettörvényt fogadott el a kormány, amely az
önkormányzatokat szelektív hulladékgyűjtésre kötelezi.

____________10.

A kaland mérlege

Benedek István

Alighanem szép hazánk a NATO egyetlen olyan tagállama, ahol a
közel húszéves afgán kaland utáni kivonulást fényes katonai ceremóniával ünnepelték meg. Még júliusban, amikor a nyugati katonák nagy
része már kivonult, de a nyilvánosságnak még fogalma sem volt róla,
hogy a két évtized alatt temérdek pénzen felépített afgán kártyavár milyen gyorsasággal fog összeomlani. Mert ahogy a Nyugatnak az idegen tájakon folytatott modern kori háborúi esetén már hagyomány, a
döntéshozók elhallgatták a nyilvánosság elől a valóságnak még azt a
részét is, amit pontosan tudtak, ezért akkora szenzáció a fősodratú
média számára az, ami most a közép-ázsiai országban zajlik.
Alighanem abban is egyedülállók vagyunk az észak-atlanti táborban, hogy eddig a kormánynak meg sem fordult a fejében, hogy az afganisztáni részvétel során a katonai kontingense számára segítséget
nyújtott helybeliek kimentéséről – akikre nem vár fényes sors az ország
régi-új urai részéről – gondoskodjék. Van itt hagyománya a szövetségesek cserbenhagyásának, elég csak a két világháború során bemutatott pálfordulásokat említeni. Az ünnepségen, ahol persze az összes
fontos fennforgó ott díszelgett a tribünön, a küldetésben megsebesült
227 katonából felállított egység nyitotta a felvonulást. A 27 halottnak
csak a nevét olvasták fel, az élők és leszármazottak fejében esetleg
megfogalmazódott miértekre nem volt, nincs, és nem is lesz értelmes
válasz.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 30 perckor,
lenyugszik
20 óra 19 perckor.
Az év 235. napja,
hátravan 130 nap.

Ma BENCE,

Nyögvenyelősen, de folytatódik a munkálat

Alakulgat a bedei kultúrház

holnap BERTALAN napja.
IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 29 0C
min. 12 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

28, 31, 32, 9, 27 + 19
28, 29, 37, 33, 27, 30
34, 48, 4, 46, 7, 24

NOROC PLUS: 7 7 0 2 9 0

SUPER NOROC: 9 9 7 6 5 0
NOROC: 2 3 5 2 9 3 1

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Tekerj egy jó célért!

A Marosszéki Közösségi Alapítvány szeptember 18–19-én
újra megszervezi a Tekerj egy jó célért! nevű jótékonysági
kerékpáros akciót. A támogatandó projektek felíratása lezárult, az adományozók 15 nemes célt karolhatnak fel az
oktatás, a kultúra, az egészségügy, a környezetvédelem, a
sport, valamint a szociális szolgáltatások területéről. A projektekről az elkövetkezőkben a Marosszéki Közösségi Alapítvány, illetve az esemény Facebook-oldalán lehet
tájékozódni.

Terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 30-a és szeptember
10-e között 12 napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-,
játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Helyszín:
Magyarózd, Terápiás Otthon (Marosludastól 15 km-re). Jelentkezési határidő: augusztus 26. Jelentkezni, további
részletek felől érdeklődni Deé Lukács Évától lehet a 0265254-460-as telefonszámon.

Előzetesben sikkasztás
és okirat-hamisítás vádjával

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség gazdasági bűnözéseket kivizsgáló osztálya augusztus 19-én három helyszínen tartott házkutatást sikkasztással és okirathamisítás
gyanúsított személyeknél. A vizsgálatok nyomán kiderült,
hogy 2019 augusztusától 2020 szeptemberéig egy marosvásárhelyi kereskedelmi egység 47 éves női alkalmazottja
több ízben végzett olyan banki átutalásokat, amelyek az általa és egy 61 éves férfi által vezetett cég számláira kerültek, ugyanakkor saját használatra telefonokat is vásárolt. Az
okozott kár értéke több mint 183.000 lej. A bizonyítékok nyomán a nőt 24 órára előzetes letartóztatásba helyezték. A
Marosvásárhelyi Bírósági Ügyészség sikkasztás és okirathamisítás, illetve bűnrészesség vádjával vizsgálja az ügyet.

Átadják az Értékteremtő díjakat

A Maros megyei EMKE a Forgatag keretében augusztus
27-én, a Kultúrpalota kistermében délután 5 órától átadja
az Értékteremtő díjakat. Idén Bárdosi Ilona, Csíky Csaba,
Farkas Ernő és Kovács Levente vehetik át a díjat a magyar
közösségért végzett munkájuk elismeréseként. Közreműködik Hána László zenész-énekes.

25 év patinája – Marton Erzsébet tárlata

25 év patinája című tárlatán mutatja be Marton Erzsébet
préselt virágokból készült legújabb alkotásait. A különleges
szépségű képeket felvonultató kiállítás augusztus 25-én,
szerdán délután 5 órakor nyílik a marosvásárhelyi Deus
Providebit Házban.

Orbán Irén kiállítása
a Toldalagi-palotában

Augusztus 31-ig Orbán Irén naiv művészeti kiállítása tekinthető meg Marosvásárhelyen, a Néprajzi és Népművészeti
Osztály I. emeleti kiállítóterében, a Maros megyei vásárok
és falvak világa című, állandó kiállítás után következő termekben.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Új építőcég nyerte el a Nyárádgálfalva községhez
tartozó Bedében a kultúrotthon munkálatait. Remélhetőleg ezúttal látványosabb lesz az elvégzett munka, és a minőség sem marad
másodrendű. Az épület kivitelezési szerződésének az értéke 1.059.473 lej +héa (TVA).

Szer Pálosy Piroska

A tetőzet elkészült, új cseréppel fedték be az épületet, a
régi épület belső falai maradtak, azonban javításra szorulnak, különösebb szakértelem nélkül is látható, hogy egyenetlen, régi szerkezetű. A vidékfejlesztési program
keretében megpályázott 302,265 ezer eurós projekt kivitelezési munkálataira az új közbeszerzési versenytárgyalással is igencsak nehezen került vállalkozó. Két éve még
gyom nőtte be azt az épületet, amelynek a felújítására egykor 500.000 eurós Leader-pályázatot nyert az önkormányzat. A 2017-ben kiírt közbeszerzés nyertese azonban egy
olyan „vállalkozó” lett, aki a megyében néhány polgármesteri hivatalt már átvert. A bedei kultúrotthon tetőzetét lebontotta, az épületet valósággal szétbombázta, majd
„felszívódott”. Több mint fél évbe telt, míg sikerült felbontani vele a szerződést. Amint a polgármester akkor elmondta, első perctől egyértelmű volt, hogy nem
szakemberről van szó, de a hasonló jelentkezőket nem
lehet kiszűrni, ez a közbeszerzési tárgyalások online rendszerének az átka. Az elöljáró azonban abban reménykedett,

RENDEZVÉNYEK

A Bekecs Néptáncszínház
a Kultúrpalotában

A Vásárhelyi Forgatag keretében augusztus 26-án
18 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalotában a bukovinai székelyek kálváriáját bemutató Keresztúton
című előadását viszi színre a Bekecs Néptáncszínház.

Rákóczi-lépcsőfutás

A Vásárhelyi Forgatag eseményeként új kihívás elé állítják a sportkedvelőket. Idén először, de hagyományteremtő szándékkal kerül sor a Rákóczi lépcsőn való
futásra augusztus 28-án, szombaton délelőtt 10 órától.
A versenyzők külön női, férfi-, felnőtt- és gyermekkategóriában „lépcsőzhetnek”. Az elején lesz egy rangsoroló futás, amely után kialakul a főtábla, ahol már
párban futnak a versenyzők. A párok győztesei továbbjutnak a következő körbe, míg ki nem derül, Vásárhelyen ki fut fel a leggyorsabban a Rákóczi lépcsőn.
Előzetesen jelentkezni lehet a vforgatag@gmail.com
e-mail-címen, ugyanakkor a helyszínen is, a verseny
kezdete előtt.

Kettős könyvbemutató

Kettős könyvbemutatót tart a Mentor Könyvek Kiadó a
Vásárhelyi Forgatag keretén belül augusztus 27-én,
pénteken 18 órától a Teleki Téka udvarán. Barabás
László – Bálint Zsigmond Összenéztünk, értettük egy-

Fotó: Nagy Tibor

hogy kerül olyan kivitelező, aki szakértelemmel és kellő
komolysággal végzi el a felvállalt beruházási munkálatokat. Remélhetőleg a bedei közösség biztonságos épületben
ünnepelheti majd közösségi eseményeit, nem lesz szükség
a felújítás utáni újabb javításokra. Karácsony Károly polgármester a munkálat minőségét kifogásoló felvetésünkre
hangsúlyozta, hogy a tégladarabokból felhúzott régi fal
még javításra szorul. Az elöljáró szerint ugyanakkor év végéig be kell fejezzék a bedei kultúrotthon felújítását.

mást című néprajzkötetét és Román Elemér Egy kőszedő meséi című memoárját a kötetek szerkesztője,
Káli Király István mutatja be.

A Maros Művészegyüttes
előadásai

A Maros Művészegyüttes augusztus 28-án, szombaton
a marosvásárhelyi várban a Vásárhelyi Forgatag egyik
kiemelt rendezvényeként a folknap házigazdája. Az
idén, a járványhelyzetre való tekintettel, helyi hagyományőrző gyermekegyüttesek lépnek fel, majd a Maros
Művészegyüttes előadja egyik folklórműsorát, végül
pedig mindenki bekapcsolódhat a programba. 31-én
Maroskeresztúron lépnek színpadra a táncegyüttes
tagjai.

Kosárfonó tábor

A Spectrum Színház és a nyárádszentsimoni Harangláb Kulturális Egyesület Nyárádszentsimonban négynapos kosárfonó tábort szervez augusztus 25-e és 29-e
között. Oktató: Ráduly János kosár- és vesszőfonó
mester, a népművészet mestere. Ajánlott alsó korhatár:
16 év. Részvételi díj 450 lej, ami tartalmazza a szállást
négy éjszakára parasztházban, az étkezést helyi, biogazdaságból származó alapanyagokból, valamint az
oktatást és az alapanyagot. Jelentkezni és további
részletekért érdeklődni Adorjáni Rékánál a 0745-820944-es számon, Menyhárt Csabánál a 0745-517-095ös
telefonszámon,
vagy
levélben
az
office@spectrumszinhaz.ro címen lehet. A tábort a Hagyományok Háza támogatja.
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Több mint 1000 intelligens lámpát használtak
a tűzijátékon

Az augusztus 20-ai tűzijáték megvalósításához 300
kilövési pontot, 40 ezer pirotechnikai effektet, 14
uszályt, 65 pontont, több mint 1000 intelligens lámpát, 400 robotlámpát, 56 projektort és 200 kilométernyi elektromos vezetéket használtak – közölte a
Magyar Turisztikai Ügynökség szombaton az MTIvel.

A műsorban kiemelkedő szerepet kaptak a drónok is, amelyek a fináléban a Szent Keresztet formázták meg. Az
egyedülálló narráció hat fejezetben mesélte el Magyarország
történetét, a zenei aláfestést, amely egy 150 fős nagyzenekar
közreműködésével készült el, Telek Norbert zeneszerző álmodta meg – írták. Úgy fogalmaztak, hogy a Szent István-nap

Ország – világ

hagyományos ünnepi attrakciója „minden eddiginél nagyobb
élményt adott” az országnak, „lélegzetelállító tűzijátékot” lehetett látni. Több mint 700 ezren követték élőben a mintegy
4,3 kilométer hosszan, a Margit híd és a Petőfi híd között elterülő eseményt, teljesen megteltek a rakpartok. A félórás
show volt Európa legnagyobb fény- és tűzijátéka, a nézők
nagy tapssal fogadták a hangulati elemeket.
A minden eddiginél több érdeklődőt vonzó Szent Istvánnapi programsorozat hozzájárul a fővárosi turizmus fellendítéséhez, több tízezer vállalkozás forgalmához. A
rendezvények komoly segítséget jelentenek a válság által sújtott vendéglátóhelyeknek, szálláshelyeknek, zenészeknek –
olvasható a közleményben. (MTI)
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3500 új pedagógusi állás
a közoktatásban

Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter bejelentette, hogy
az idei tanévben 3500-zal növelik a közoktatásban a
pedagógusi állások számát. A kormány csütörtöki
ülését követően tartott sajtóértekezletén a tárcavezető elmondta, az osztályok létszámának csökkentése, illetve a 39 új óvoda megnyitása miatt kell
növelni az állások számát, és a kabinet jóváhagyta
az erről szóló határozatot. Jelenleg 286.550 pedagógusi állás van a közoktatásban, ehhez még hozzáadódik 3500, magyarázta. A 185-ös törvény
értelmében egy elemi osztályban legtöbb 25 gyermek
tanulhat, 5-8. osztályban 29 lehet a maximális létszám, a líceumi osztályokban pedig 33, kivéve a 9.
osztályt, amely esetében az idén hozott miniszteri
rendelet 26-os, illetve 24-es maximális létszámot állapít meg, tagozattól függően, említette meg
Cîmpeanu. (Agerpres)

Kihoztak mindenkit, aki kérte

Sikerült kimenekíteni Afganisztán területéről minden
román állampolgárt, aki eddig segítségért fordult a
román hatóságokhoz – közölte vasárnap a külügy. A
szaktárca azt írja egy Facebook-bejegyzésben, hogy
az Afganisztánból való kimenekítését kérő utolsó
román állampolgárnak is sikerült eljutnia a kabuli repülőtérre a nemzetközi partnerek támogatásával, majd
onnan az egyik partnerország repülőgépén Iszlámábádba szállították, ahol várták a pakisztáni román
nagykövetség munkatársai, így most ő is biztonságban van. A Bogdan Aurescu külügyminiszter által augusztus 13-án összehívott intézményközi válságstáb
továbbra is állandó kapcsolatban áll azokkal az Afganisztánban tartózkodó román állampolgárokkal, akik
ez idáig nem kérték a kimenekítésüket. (Agerpres)

Konzultálnak a Facebookhoz
való hozzáférés korlátozásáról

Konzultációt indított a Facebookon vasárnap Ciprian
Teleman kutatásért, innovációért és digitalizációért
felelős miniszter a közösségi oldalhoz vagy annak bizonyos szolgáltatásaihoz való hozzáférés korlátozásáról. A tárcavezető bejegyzésében azt írja, az elmúlt
években a Facebook romániai felhasználói közül
sokan – magánszemélyek és vállalkozások egyaránt
– panaszkodtak arra, hogy büntetésként korlátozták a
közösségi oldalhoz vagy annak bizonyos szolgáltatásaihoz való hozzáférésüket, sok esetben anyagi kárt
okozva ezzel. Emellett nehézkes a kommunikáció a
szolgáltatóval, amely nem is indokolja meg világosan
az intézkedéseket – teszi hozzá. „Szükségesnek tartják-e, hogy a román hatóságok hivatalosan is foglaljanak állást a helyzet javítása érdekében?” – teszi fel a
kérdést bejegyzésében a miniszter, hozzátéve, a tárca
a beérkező válaszokat is figyelembe véve dönt majd
az esetleges további intézkedésekről. (Agerpres)

A világ számos vezetője írt táviratot
Áder Jánosnak

Fotó: MTI

Hszi Csing-pin, a Kínai Népköztársaság elnöke kiemelte,
A világ számos vezetője emlékezett meg a magyar
államalapítás ünnepéről Áder János köztársasági el- hogy a kínai-magyar kapcsolatoknak nagy jelentőséget tulajnöknek írt táviratban.
donít és készen áll arra, hogy tovább dolgozzanak együtt kö-

Ferenc pápa azt írta: készülve a Budapesten tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson való részvételére, Szent
István mennyei közbenjárásáért imádkozik, hogy a magyar emberek élvezhessék majd a mindenható Isten bőséges áldását.
II. Erzsébet brit királynő táviratában azt hangsúlyozta: az elmúlt nehéz év után bízzanak abban, hogy sikerül leküzdeni a globális egészségügyi kihívásokat és jobb idők várnak a jövőben.
Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke arra is emlékeztetett, hogy idén van az évszázados évfordulója a magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatoknak. Az elnök reményét fejezte
ki, hogy a két ország kapcsolatai tovább mélyülhetnek olyan
értékek mentén, mint a demokrácia, az egyéni szabadság és a
jogállamiság.

zösen a két ország, a két nép érdekében.
Megemlékezett a magyar államalapítás ünnepéről
Frank-Walter Steinmeier, a Németországi Szövetségi Köztársaság szövetségi elnöke; Emmanuel Macron, a Francia
Köztársaság elnöke; Borut Pahor, a Szlovén Köztársaság
elnöke; Sergio Mattarella, az Olasz Köztársaság elnöke;
Alexander Van der Bellen, az Osztrák Köztársaság szövetségi elnöke és Ram Nath Kovind, az Indiai Köztársaság
elnöke.
Az államalapítás ünnepére írt köszöntők a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) honlapján, a https://www.keh.hu/elnoki_postalada&pnr=1 linken olvashatók. (MTI)

Már a megnyitás napján óriási érdeklődés övezte a
Szent István-termet, a Budavári Palota első eredeti
formájában helyreállított történelmi terét – közölte
a Várkapitányság kommunikációs irodája szombaton az MTI-vel.

látogatók között voltak a határon túlról érkező fiatalok is,
akiknek a Rákóczi Szövetséggel együttműködve biztosított
belépést a Várkapitányság, így Szent István ünnepén ők is az
elsők között tekinthették meg a látványosságot – fogalmaztak
a közleményben. Az újjászületett terem augusztus végéig ingyenesen látogatható. A negyedóránként induló turnusokban
a szervezők helyet biztosítanak az előregisztrált időpont nélkül érkezőknek is, de nekik vélhetően egy kicsit többet kell
majd várniuk a helyszínen – hívták fel a figyelmet. A szeptember 1-jétől induló bővített, egyórás, személyes vagy digitális tárlatvezetésekre jegyeket a https://szentistvanterem.hu
oldalon lehet váltani – tudatta a Várkapitányság. (MTI)

Várkapitányság: óriási az érdeklődés
az újjászületett Szent István-terem iránt

A tájékoztatás szerint a látogatók hosszú sorokban várakoztak az állami ünnepen tartott megnyitón, a csaknem félórás
tárlatvezetésre a tervezetteken felül is indítottak csoportokat.
A Szent István-termet és a hozzá tartozó kiállítást a szűk
befogadóképesség ellenére egy nap alatt több mint ezren tekintették meg, de még ennél is többen lettek volna rá kíváncsiak – írták. Az előregisztrált és helyszínen várakozó

Az amerikai választók fele
kétkedik az elnökben

Az amerikai választók nagyjából fele nem tartja alkalmasnak Joe Biden elnököt az ország vezetésére –
írta egy friss felmérésre hivatkozva a Newsmax konzervatív amerikai hírportál. A cikkben idézett, ezer
szavazó megkérdezésén alapuló közvélemény-kutatás eredményei szerint a válaszadók 52 százaléka
szerint Biden fizikai vagy mentális állapota miatt nem
alkalmas az elnöki tisztségre, míg 46 százalék ezzel
ellentétes véleményen volt. Arra a kérdésre, hogy valóban Biden hozza-e a döntéseket a kormányban, 39
százalék felelt igennel, míg 51 százalék azzal értett
egyet, hogy mások irányítanak helyette. Szerdán az
Ipsos közzétette egy friss felmérését, miszerint az
elnök támogatottsága hét százalékponttal csökkent,
és rekordalacsony szintet ért el, miután az iszlamista
tálib lázadók előző vasárnap átvették a hatalmat Afganisztánban. (MTI)

A kaland mérlege

(Folytatás az 1. oldalról)
A kaland anyagi ára sajtóhírek szerint mintegy hatszázmillió euró, ami főleg a küldetésben részt vevő
mintegy 32 ezer ember eltartására ment el, de jutott belőle a helybeliek kiképzésére és felszerelésére is. Ez, részeként az egyszerű szemmel szinte felfoghatatlan
összegű teljes katonai ráfordításnak, a nyugati hadviselést és felszerelést ismerő, kiváló emberanyag lesz
bármely elborult agyú helybeli hadúrnak. Legyen az
pastu tálib vagy az ott honos további féltucatnyi etnikum
bármelyikéből való, amelyek az utóbbi századokban az
egymást követő nyugati hatalmi játszmák előtt sem kedvelték kimondottan egymást, de főleg ennek a friss húszéves kalandnak köszönhetően most van mindenkinél
jobban gyűlölt közös ellenségük is.
Jó kérdés, hogy ezt a kalandra elherdált pénzt milyen,
sokkal értelmesebb célra lehetett volna elkölteni. Például pár hét múlva itthon becsengetnek, azokba a vidéki
iskolákba is, amelyek jelentős részében nem az okostábla és a szélessávú internetkapcsolat a luxus, hanem
a folyóvíz és az illemhely. A tankönyvről már nem is beszélve, pedig az lenne a legfontosabb, hogy valamikor
a jövőben kineveljük a világot az ehhez hasonló kalandokhoz elengedhetetlen sötétségből.
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Az összetartozás jelképe
a közösen elfogyasztott kenyér

(Folytatás az 1. oldalról)
Míg az előző években a Színház
tér adott otthont az ünnepségnek,
idén új helyszínre, a nyári színpadra
költözött a Pro XXI. Alapítvány, valamint a polgármesteri hivatal által
szervezett rendezvény, ahol végre
kényelmesen ülve élvezhette az ünnepi műsort a jelen lévő több száz
személy.
A műsorvezető, Kilyén Ilka színművésznő elsőként Portik Vilmos
alpolgármestert szólította a színpadra, aki Soós Zoltán polgármester
üzenetét tolmácsolta.
– Marosvásárhelyen már hagyomány, hogy a városban élő magyarok ezen a napon összegyűlnek és
megemlékeznek a magyarság legrégibb ünnepéről, a keresztény magyar
államalapítás
napjáról.
Augusztus 20-ának sokféle jelentése volt az évszázadok során, de
mára a magyarság összetartozásának nyugodt és békés ünnepévé
vált. Ha visszatekintünk a múltba,
és tükröt tartunk magunk elé, arra a
felismerésre jutunk, hogy a jövőben
sok dolgot kell másként csinálnunk,
itt, Marosvásárhelyen is. De közösségünk összetartozása változatlanul
és időtlenül fontos ügy számunkra
– fogalmazott. Mint mondta, magyarnak lenni hit: hit a magyarság
hivatásában, hit abban, hogy Isten
akar velünk valamit, és a magyarság képes megvalósítani ezt az is-

teni feladatot. Máig nem értjük,
hogy honnan a tudás, az országépítő
műveltség, az államszervezési tehetség és a szíveket felemelő mély,
lelki komolyság. Nem értjük, honnan, de azt tudjuk – és mi itt Marosvásárhelyen meg is tapasztaltuk –,
hogy a magyarság válságos pillanataiban ez a felemelő erő újra és újra
utat tör magának. Meggyőződésem,
hogy ezt tapasztaltuk meg mi is
szűk egy évvel ezelőtt, amikor elegen mondtuk azt, hogy szinte mindent másként kell csinálnunk –
hangzott el a városvezető üzenete.
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának
képviseletében

Fotó: Nagy Tibor

Fodor Tamás konzul Szent István
intelmeiről szólt. – Tartsd mindig
eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy
semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a
gőg és a gyűlölség. Szent István a
magyar államot ezeknek az elveknek megfelelően, a keresztény sza-

A Magyar Szent István Rendről

Áder
János
köztársasági
elnök a legmagasabb magyar
állami kitüntetést, a Magyar
Szent István Rendet adta át
Lovász László Abel-díjas, Széchenyi-nagydíjas matematikusnak, valamint Vizi E.
Szilveszter Széchenyi-nagydíjas és Széchenyi-díjas orvos,
farmakológusnak, a Magyar
Tudományos Akadémia korábbi elnökeinek. Az MTVA
Sajtóarchívumának összeállítása a kitüntetés törté.
netéről:

Kutatások szerint Koptik Odo
dömölki apát már az 1741-es országgyűlésen javasolta egy Szent
Istvánról elnevezett nemesi lovagrend létrehozását. Esterházy Ferenc
gróf – akkor Moson megye főispánja, 1762-től magyar kamarai főkancellár – 1760-ban nyújtott be
részletes javaslatot az uralkodónak
civil érdemrend létrehozására, az
1757-ben alapított Katonai Mária
Terézia-rend mintájára. Esterházy
újabb tervezetét Mária Terézia
1764. február 20-án fogadta el és
Esterházyt nevezte ki az alapítandó
rend kancellárjává. A döntés hátterében az lehetett, hogy a királynő
1764 júniusára országgyűlést hívott
össze, amelyen a hadiadó emelését
szerette volna elérni, s e gesztussal

a rendek jóindulatát igyekezett elnyerni. A Szent István Rend (Insignis Ordo Sancti Stephani)
alapítására a királynő legidősebb
fia, József főherceg – a későbbi II.
József – római királlyá történő koronázásának napján, 1764. május 5én került sor és másnap már
megtörténtek az első adományozások. A rend magyar jellegének
hangsúlyozása érdekében a királynő a jeles alkalomra magyar viseletben jelent meg, kíséretét
kizárólag magyar nemesek alkották
és fontos szerepet játszott a ceremónián
a
magyar
testőrség. A rend ünnepe augusztus
20-a, Szent István király emléknapja, nagymestere az uralkodó lett,
latin nyelvű jelmondata így szólt:
„publicum meritorum praemium”,
azaz a köz szolgálatában szerzett
érdemek jutalma.
Az alapszabály a rend tagjainak
számát százban határozta meg
három osztályban: 20 nagykeresztes, 30 parancsnok és 50 kiskeresztes, e számba az egyházi tagokat
nem számították bele. A kitüntetést
csak férfiak kaphatták (az egyetlen
kivétel az alapító Mária Terézia
volt), az első két osztályban a kitüntetés elnyeréséhez négy generációra
visszamenőleg kellett nemesi származást igazolni, bár ettől kivételes

esetben eltekintettek. A nagykereszttel belső titkos tanácsosi, a parancsnoki kereszttel grófi vagy
bárói rangot, a kiskereszttel bárói
rangot lehetett kérelmezni.
A három osztály jelvénye nagyságban eltérő aranyszegélyű, sötétzöld zománcos kereszt volt, fölötte
a magyar királyi korona képével, a
nagykereszthez csillag is járt. A kereszt középpajzsa kerek, vörös zománcos, benne a koronás zöld
hármas halmon fehér kettős kereszt
áll, jobbról M.T., azaz M(aria)
T(eresia) kezdőbetűk arany színben. A középpajzsot arany szegélyű
karikagyűrű fogja körbe, benne a
rend jelmondata. A jelvényt az első
osztályban jobb vállon átvetett vállszalagon, a második osztályban
nyakon, a harmadikban gomblyukban viselték. A rendnek külön öltözete (vörös bársonyruha, vörös
tafotával bélelt és hermelinnel szegélyezett zöld bársonymente és kócsagtollas vörös bársonykalap) is
volt. A tagság nem volt örökölhető,
a jelvényt és a ruhát a kitüntetett halála után vissza kellett szolgáltatni.
Az Osztrák-Magyar Monarchia
1918-as felbomlása után a Szent
István Rend megszűnt, újjáalapítását a független Ausztria és Magyarország közötti vita gátolta arról,
hogy Mária Terézia osztrák főher-

badságra építve alapította meg...
Szent István szellemi öröksége,
iránymutatása, az államkeretek
megvédése mellett az államot alkotó egyének és közösségek önazonosságának, szabadságának a
megóvására is intett és int minket a
mai napig. A 21. század harmadik
évtizedében különösen fontos tisztán látnunk, és meghatároznunk,
hogy milyen értékek határoznak
meg és kötnek össze bennünket,
magyarokat egymással, illetve
szomszédainkkal és a nemzetközi
környezetünkkel. A magyarság
ugyanis nemcsak az államhatárokat
és az állami intézményeket jelenti,
a magyarság tartás, egy ezeréves
nyugati keresztény államiság, egy
ezerötszáz éves folyamatos Kárpátmedencei magyar jelenlét során kialakult
kultúrát,
történelmi
sorsszövetséget jelent, amelynek
alapjait államalapító Szent István
királyunk határozta meg – világított
rá a konzul.
A köszöntőket követően fiatal tehetségek műsora tette még színesebbé az ünnepséget, színpadra
lépett a Sipos Tiffany és Sárdi
Tamás alkotta Hiding Place együttes, Berekméri Réka népdalénekes,
a Csillagfény néptáncegyüttes előadásában mezőségi és küküllőmenti
táncokat láthattunk.

Az ünnepség talán legmeghittebb
pillanata volt, amikor a kenyéráldás
előtt Kilyén Ilka műsorvezető öszszefoglalta a kettős ünnep – az államalapítás, valamint a magyarok
kenyere – lényegét, és a misztikus
erővel bíró kenyér jelentőségéről is
szólt. Mint mondta, a kenyér a magyarság szellemi és lelkivilágának
legősibb és legszentebb étke, a kenyér szimbólumának óriási hatalma
volt és van ma, a 21. században is,
az egymáshoz való kötődés megvalósulásának az erejét tulajdonítjuk
neki. A közösen elfogyasztott kenyér közösséget formál, amiből erőt
meríthetünk, és megtapasztalhatjuk
az összetartozás erejét – mutatott rá
Kilyén Ilka.
Az óriáskenyereket, amelyeket,
akárcsak az előző években, idén is
az Eldi pékség készített el, a magyar történelmi egyházak képviselői, Berekméri Melinda, a Marosi
Református Egyházmegye főjegyzője, Nagy László unitárius lelkész
és Oláh Dénes római katolikus főesperes áldották meg, majd szétosztották a jelenlevők között. A
kenyerekért a szervezők nevében
Kilyén Ilka műsorvezető köszönetet
mondott az Eldi cég vezetőségének,
Kabai Elek tulajdonosnak, Kabai
Elek Csaba marketingigazgatónak,
valamint Kabai János termelési
igazgatónak.

cegnőként, német-római császárnéként vagy magyar királynőként
volt-e alapító. 1938-ban, az Anschluss (Ausztria német bekebelezése)
után Horthy Miklós kormányzó
rendelkezett a Magyar Királyi
Szent István Rend adományozásáról és átvette a rend nagymesteri
tisztségét, de a felújított rendet csak
néhány alkalommal adományozták.
A kitüntetéssel elsősorban polgári
szolgálatokat ismertek el, politikusok, diplomaták, hivatalnokok, és a
19. században már művészek és tudósok is megkaphatták. (A legenda
szerint Arany János visszautasította
a kiskeresztet, sőt válaszul írta volna
A walesi bárdokat – a valóságban a
költeményt 1857-ben írta, és tíz
évvel később, a kiegyezés után
kapta a kitüntetést, amelyet jobb
meggyőződése ellenére, barátai unszolására elfogadott, de nem köszönt meg.) Az elismerést
protokolláris és külpolitikai okokból
is osztották, így a listán szerepel a
szabadságharcot leverő WindischGrätz herceg, a megtorlást vezénylő
Haynau, avagy 1938 után Hermann
Göring, a náci Harmadik Birodalom
egyik vezetője és Joachim von Ribbentrop külügyminiszter.
A Szent István Rendet 1946-ban,
a köztársaság kikiáltásakor szüntették meg, majd 2011-ben a 2011. évi
CCII. törvénnyel megújították. Az
ismét a legmagasabb magyar állami
kitüntetésnek számító Magyar

Szent István Rend a Magyarország
érdekében tett legkiemelkedőbb,
különleges érdemek, kimagasló
életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére
szolgál. A kitüntetést 2013-tól augusztus 20-án adományozza a köztársasági elnök (aki tisztségénél
fogva maga is kitüntetett). A Magyar Szent István Rendnek nincsenek osztályai, nők is megkaphatják,
de a jelvény ugyanolyan, mint
Mária Terézia korában volt.
A legmagasabb állami kitüntetést
2013-ban Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok úszó és
Lámfalussy Sándor (1929-2015)
közgazdász, bankár, az „euró atyja”,
2014-ben Kertész Imre (1929-2016)
Nobel-díjas író és Rubik Ernő Kossuth-díjas építészmérnök, feltaláló,
2015-ben Polgár Judit olimpiai bajnok nemzetközi sakknagymester és
Eötvös Péter Kossuth-díjas zeneszerző-karmester, 2016-ban Marton
Éva Kossuth-díjas operaénekes és
Makkai Ádám (1935-2020) Kossuth-nagydíjas és Kossuth-díjas
költő, nyelvész, 2017-ben Erdő
Péter bíboros, prímás, esztergombudapesti érsek és Vásáry Tamás
Kossuth-díjas zongoraművész, karmester, 2018-ban Demény Pál
György demográfus, 2019-ben
Roska Botond neurobiológus kutatóorvos, 2020-ban Szemerédi Endre
Abel- és Széchenyi-díjas matematikus vehette át.
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A gyergyói örmények

Rendhagyó beszélgetés egy könyvbemutatóról

A július végén, augusztus elején tartott Egyfeszt rendezvénysorozaton került sor a
gyergyói magyar örményeket
bemutató kötet bővített változatának a bemutatójára.
Dr. Puskás Attila, az Erdélyi Magyarörmények Szövetségének elnöke a Népújság
kérdésére beszélt a szövetség
céljairól, illetve a bővített kiadványnak a bemutatójáról.

Mózes Edith

– 2013-ban létrehoztuk az Erdélyi Magyarörmények Szövetségét,
ami több egyesület, illetve magánszemély ernyőszervezete. A szövetség egyik célkitűzése az volt, hogy
ne csak a hagyományos örmény közösségekben élőket – Szamosújvár,
Erzsébetváros, Szépvíz, Gyergyószentmiklós – fogjuk össze, hanem
megszólítsunk olyanokat is, akik a
második diaszpórában élnek – Tordán, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Maroshévízen.
Tudjuk róluk, hogy ők nem olyan
mértékben értesültek örmény történésekről, nem olyan mértékben ismerik a saját múltjukat, mint

Fotó: az Etnikumközi Kapcsolatok Főosztálya

Forró-Bathó Eszter-Anna

– Hogyan éled meg a szakmai
gyakorlatot?
– Nagyon élvezem az egészet.
Először azt hittem, hogy csak egyedül leszek itt, ugyanis az egyetemnek nem volt tudomása arról, hogy
a kastély alkalmaz diákokat nyári
munkára. Nagyon hamar sikerült
könnyed, baráti hangulatot kialakítani velük, jól együtt tudunk dolgozni. Csak pozitív élménnyel
gazdagodtam eddig.
– Mennyi időt ölel fel a munka?
– Két hetet kell itt lennem, abból
90 órát kell ledolgoznom. A kastély
mindennap, kedd kivételével, délelőtt 10-től este 6-ig van nyitva, így

felvételeket látni, több kép készült
madártávlatból, ami mindenképpen
emeli ennek a könyvnek a színvonalát.
Természetesen bizonyos adatok
is bővültek, hiszen 2014 óta megújítottuk a harangokat, a színes ablakokat sikerült 2017–18-ban teljes
mértékben restaurálni, a kolozsvári
Egri István művész restaurálta őket;
kiderült többek között, hogy a
templomnak három orgonája volt,
megismertük a templom orgonáinak a történetét.
A Csobot-hegyi kápolnát is sikerült felújítani. A Csobot-hegyen két
kápolna található egymás mellett, a
római katolikus és az örmény katolikus – a pestisjárvány után épített
fogadalmi kápolnáról van szó –,
tehát változott az egyházközség épített örökségének az állapota is, és
ezt is próbáltuk megjelentetni ebben
a kiadványban.
Azt lehet mondani, hogy egy, a
korigénynek megfelelő, szép, színes, aktuális helyzetet bemutató, új
képekkel illusztrált lett ez az új kiadvány, és két újabb recepttel bővült a kötet.

például a gyergyószentmiklósiak,
szépvíziek, szamosújváriak, akiknek templomuk működött a kommunizmus idején, és megismerték
valamilyen formában az örmény
múltat, saját örmény identitásukkal korábban szembesültek, és tuszereztek
bizonyos
domást
adatokról.
Ennek az információnyújtásnak
az egyik formája volt az a kiadványsorozat, amely első körben a
gyergyószentmiklósi örmények bemutatásával foglalkozott. Az volt a
célunk, hogy a gyergyószentmiklósi
örmény közösség bemutatása után mutassuk be a szépvízi,
szamosújvári, erzsébetvárosi közösségeket is.
A sorozat első kötete Gyergyói örmények címmel 2014-ben
jelent meg, és a kor
igényeinek megfelelően alapvetően egy
színes, inkább ismeretterjesztő, mint tudományos
kiadvánnyal
próbálta az örményeket megismertetni az
olvasóval.

A könyv annak idején az általánostól közelített a részletek felé, bemutatásra került elsősorban az
örménység, majd nagyon fontos
volt az egyházról, az írásbeliségről
beszélni, azaz az örmény identitás
alkotóelemeiről, ahhoz hogy eljussunk a helyi közösséghez, bemutassuk a gyergyói örmény közösséget
és templomát.
– A könyvben receptek is találhatók...
– Mivel a kultúrának része a
gasztronómia is, arra gondoltunk,
hogy ebben a könyvben recepteket
is megjelentetünk, képmelléklettel,
hogy az érdeklődő esetleg el is tudja
készíteni, és lássa, hogy is néz ki
egy ilyen étel. Ez volt a 2014-es állapot, ami – lehet mondani – úttörő
volt, ilyen jellegű kiadvány nem jelent még meg Erdélyben. Nagyon
sokan megvásárolták, és bízunk
abban, hogy sokan megismerték így
a gyergyói örményeket.
– Öt év után jelentettek meg egy
újabb bővített kiadványt.
– Később más kiadványok is
megjelentek, viszont 2019-ben született meg az az igény, hogy bővítsük az első kötetet, hiszen az öt év
leforgása alatt még nagyon sok adat
előkerült a gyergyói örmény közös-

könnyen meg lehetett oldani az időbeosztást.
– Tordán élsz, Kolozsváron tanulsz, hogyhogy mégis Gernyeszegre jöttél praktikázni?
– A szakmai gyakorlatot vezető
tanárnőnk szólt nekem és csoporttársaimnak három választási lehetőségről. Képekről hihetetlenül
megtetszett a kastély, biztos voltam
benne, hogy ide szeretnék jönni,
annak ellenére, hogy a társaim
közül senki nem választotta ezt a
helyet. Az is döntő szerepet játszott,
hogy Gernyeszegen még soha nem
voltam, így nagyon jó alkalomnak
bizonyult a szakmai gyakorlat arra,
hogy megismerhessem a falut, a
kastélyt és ezeknek a történetét.
– Hogyha nem ide, akkor hova
mehettél volna, mennyire gátolt
meg téged ebben a vírushelyzet?
– A gernyeszegi Teleki-kastélyon
kívül még a marosvécsi Keménykastélyt vagy a szejkefürdői Mini
Erdély Parkot választhattam volna.
Mivel mind a két helyen már voltam a családommal vagy az egyetemmel, de ebben a kastélyban még
nem, úgy gondoltam, talán előnyösebb lesz, hiszen új dolgokat tanulhatok. A vírusjárvány olyan
szempontból gátolt, hogy az előző
években egy helyre többen is mehettünk a csoportból, tavaly óta
egyszerre csak ketten jöhettünk.
– Mi az, ami a legkönnyebben és
mi ment legnehezebben a munka elvégzése során?
– Kezdem azzal, hogy a legnehe-

– Mindenképp a gyakorlati ide- nem elég. Most nyáron sikerült
genvezetést mondanám. Termé- megtapasztalni, hogy milyen is
szetesen az online oktatás alatt is csoportokat vezetni, információt
zebb talán az volt, hogy beleszok- megtanultuk az elméleti részét, átadni és kommunikálni az emjak. Kaptunk egy előre megírt szö- viszont az hosszú távon sajnos berekkel.
veget, azt kellett megtanulnom
magyarul, románul és angolul.
Emellett a rengeteg évszám az, ami
nehézséget okozott, azoknak a pontos és helyes használata. Persze egy
idő után ez az, ami a legkönnyebbé
válik, viszont addig is bele kellett
szoknom. Ami a legkönnyebben
ment, az talán a saját anyanyelvemen való idegenvezetés, hiszen a
jövőben is ezzel fogok foglalkozni.
– Említetted, hogy kaptál egy
előre megírt szöveget. Miről szól ez
a szöveg?
– Magába foglalja a család és a
kastély múltját. Ismerteti a Teleki
családot, a kastély építésének körülményeit. Ezenkívül szó esik a kastélypark csodáiról. Belépve az
épületbe, minden szobának a maga
történetéről szól a szöveg.
– Nem gondolod úgy, hogy az itt
töltött idő fölösleges, ami csak elrabolt két hetet a vakációdból?
– Egyáltalán nem. Nagyon sok
mindent tanultam ez alatt az idő
alatt. Az itt tanultakat a jövőben is
tudom kamatoztatni, ha ezen a pályán maradok. Persze, mehettem
volna én is fesztiválozni és szórakozni, mint más velem egykorúak,
de úgy gondolom, hogy ez is
ugyanolyan élmény volt, mint egy
ifjúsági tábor, és még tanulhattam is
belőle.
– Mi volt az a tudás, amelyet ez
alatt a két hét alatt elsajátítottál, és
az egyetem nem tudott biztosítani? Józsa Eszter, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem másodéves diákja

Egyetemi nyári szakgyakorlat

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem több karán már évek
óta kötelezővé tették a nyári
szakmai gyakorlatokat. Ezzel
nemcsak a diákok szakmai
előmenetelét biztosítja az
egyetem, de a diákok is hamarabb beleszokhatnak a
munkájukba. Lehet, elsőre
kellemetlennek hangzik több
napot ezzel tölteni az amúgy
is gyorsan eltelő vakációból,
mégis rengeteg előnnyel jár
számunkra. Erről a témáról
Józsa Esztert, a BBTE Történelem Kara kulturális szakának
másodéves diákját kérdeztük,
aki a gernyeszegi Teleki-kastélyban végezte a szakmai
gyakorlatát.

ségről, így jónak tartottuk ezeket
megjelentetni egy második, részletesebb kötetben.
Rádöbbentünk, hogy az örményeket nem csupán a magyar olvasóközönségnek kell bemutatni,
hiszen nemcsak magyarok látogatják ezt a templomot, hanem románok is érdeklődnek az örménység
iránt. Nagyon fontosnak tartottuk,
hogy a saját történelmünket mi fogalmazzuk meg számukra, ezért ezt a
kiadványt lefordíttattuk román
nyelvre. És megszületett egy kétnyelvű, magyar–román kiadvány, illetve egy külön magyar és külön
román kiadvány, az Etnikumközi
Kapcsolatok Főosztálya támogatásával.
– Miben más ez a második kiadás?
– Elsősorban a fotóanyaga teljesen más, sikerült újrafényképezni
bizonyos tárgyakat, illetve az öt év
alatt egyre több helyen lehet drón-
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Új helyszínen várja látogatóit
a marosvásárhelyi Natürlich bútoráruház

_____________________________________________________ KÖZÉLET _____________________________________________ 2021. augusztus 23., hétfő

A népszerű Natürlich márka
hazai gyártású, német minőségű bútorokat és lakberendezési tárgyakat
kínál minden, otthonát csinosító
ügyfelének. 2021. augusztus 20ától a marosvásáhelyi áruház új
helyszínre, a Predeal utca 88.
szám alatti Tudor Centerbe (a
JYSK mellé) költözött, ahol továbbra is több ezer bútorral és dísztárggyal várja vásárlóit.
Hiszünk a megoldásokban, és ezt
a tényt névválasztásunk is megerősíti. A Natürlich esetünkben annyit
tesz, hogy igyekszünk minden
ügyfélkérésnek eleget tenni. Roppant fontos számunkra az otthon fogalma, ezért törődünk annyira
vásárlóink igényeivel, és hoztuk
létre a népes Natürlich családot.
Boltjainkban a stílusosan berendezett kiállítótér lakberendezési inspirációs forrás is egyben – meséli
lelkesen Bereczki Zsolt cégigazgató.
A már jól ismert hazai, de magas
minőségű, nappali, étkező, hálószoba bútorokat, konyhabútorokat a
megnyitó alkalmával 12%-os ked-

vezménnyel, míg a dekorációkat
25%-os kedvezménnyel lehet megvásárolni. Az akció augusztus 29-ig
tart.
A Natürlich márkanév a vállalkozás küldetésének lényegét tömöríti
magában, azt az előrevivő, problémamegoldó gondolkodást, amely
szerint nincs olyan, hogy nem, csak
a „mindenre és mindenkinek van
megoldásunk” típusú hozzáállás. A
Natürlich bútorok koncepcióját a
minőség, a stílus, a változatosság és
jó ízlés jellemzi. Számos bútort és
lakberendezési tárgyat felvonultat,
így a hálószobától a konyháig, a
nappalin és az ebédlőn át a gyerekszobáig, irodáig, a tapétákig és dekorelemekig, náluk mindenki
megtalálja a saját ízléséhez paszszoló tárgyat.
A szászrégeni székhelyű gyártó a
Romániában működő három gyárában több mint 360 alkalmazottat
foglalkoztat.
A cég 2010 óta saját gyártású bútorait is értékesíti a hazai piacon, de
Európában gyártott, különleges és
innovatív bútorokat és megoldáso-

kat is kínál áruházaiban. Jelenleg
Gyulafehérváron, Besztercén, Brăilán, Brassóban, Kolozsváron,
Nagyváradon, Piteşti-en, Nagyszebenben, Marosvásárhelyen, Temesváron, Medgyesen és Nagybányán
találhatók Natürlich üzletek, de online, a www.naturlich.ro webáruházban is minden megrendelhető.
A román tőkéjű Natürlich 13
áruházzal, 15 raktárhelyiséggel,

40.000-nél is több termékkel és sok
elégedett ügyféllel büszkélkedik országszerte. Ezenkívül saját, Romániában gyártott és a nemzetközi
szabványoknak megfelelő bútorokat is exportál.
Termelésünk több mint 70%-át
külföldön értékesítjük, leginkább a
Benelux államokban és Németországban – teszi hozzá Bereczki
Zsolt.

Az ügyfelek új igényeire válaszolva, ünnepélyes keretek között
megnyílt az új Natürlich áruház
Marosvásárhelyen, a Predeal utca
88. szám alatt, a JYSK üzlet szomszédságában. Új kollekciókkal,
minden ízlésnek megfelelő bútorokkal és dekorációkkal, rengeteg
ötlettel és inspirációval, valamint
kihagyhatatlan meglepetéssel várnak minden kedves vásárlót. (x)
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Sorsoltak a 3. ligában

Bálint Zsombor

Összeállította a labdarúgó 3. liga csoportbeosztását a sportági szövetség, és közvetlenül utána ki is sorsolta az alapszakasz
programját. A két Maros megyei csapatot, a Szászrégeni CSM
Avântult és a Nyárádtői Unirea 2018-ot az idén is a 9. csoportban látjuk viszont, amelynek az összetétele csak kismértékben
változott az előző idényhez képest. Egyrészt a 2. ligába feljutó
Dési Unirea helyére a 10. csoportból átköltöztették Besztercét,
míg a kieső Alsógáld helyét a Kolozsvári Viitorul Futballakadémia vehette át, utóbbit a sorsolás előtt néhány órával fogadta
be a szövetség sürgősségi bizottsága a 100 csapatos mezőnybe,
a felszámolódott Axiopolis Cernavodă helyére.
Mint ismert, az idén a 10 csapatos csoportokban egy
oda-vissza alapszakaszt rendeznek, majd az első négy a felsőházban további három kört, az alsóházban rekedt hat csapat
pedig ismét oda-vissza játszik. Az utolsó két helyezett kiesik
(plusz a tíz csoport leggyengébb 8. helyezettje), míg az első
kettő a feljutásért kieséses rendszerben folytatja a 10. csoport
két legjobbja ellen. A pontvadászat a hét végén kezdődik, a
mérkőzéseket heti rendszerességgel pénteken és szombaton
játsszák, ebben a naptári évben 15 fordulót rendeznek, így az
utolsó találkozókra december 4-én kerül sor. Az alapszakasz
maradék három fordulóját márciusra vették tervbe, a rájátszás
április 2-ától május 28-áig tart. Az osztályozókat júniusban rendezik.
Csoportösszetételek
A labdarúgó 3. liga 9. csoportjának mezőnye: Kudzsiri
Metalurgistul, Szászrégeni CSM Avântul, Besztercei Gloria
2018, Tordai Sticla Arieşul, Nyárádtői Unirea 2018, CS Vajdahunyad, Gyulafehérvári Unirea 1924, Kolozsvári Sănătatea, CS Marosújvár, Kolozsvári Viitorul Futballakadémia.
A 10. csoport együttesei (potenciális ellenfelek a rájátszásban): Nagybányai Minaur, SCM Zilah, Nagyváradi AC 1910,
Félixfürdői Lotus, Szilágysomlyói Sportul 2007, Dési Someşul, Szatmárnémeti CSM, Nagysomkúti Progresul, Nagyváradi Luceafărul, Kolozsvári CFR 1907 2.

Szerkeszti: Farczádi Attila 1199.

A Maros megyei csapatok programja
A Szászrégeni CSM Avântul mérkőzéseinek sorrendje az első
bajnoki körben: Beszterce (otthon), Marosújvár (idegenben),
Torda (o), Nyárádtő (o), Kudzsir (i), Kolozsvári Viitorul (o), Vajdahunyad (i), Sănătatea (o), Gyulafehérvár (i).
A Nyarádtői Unirea 2018 mérkőzéseinek sorrendje az első bajnoki körben: Gyulafehérvár (o), Beszterce (i), Marosújvár (o),
Szászrégen (i), Torda (o), Kudzsir (o), Kolozsvári Viitorul (i), Vajdahunyad (o), Sănătatea (i).

Eredményjelző
* 1. liga, 6. forduló: Chindia Târgoviște – Academica Clinceni 22, Konstancai Farul – Bukaresti Dinamo 3-0, CSU Craiova – Medgyesi Gaz Metan 1-0, Campionii FC Argeș – Kolozsvári CFR 0-1.
* 2. liga, 3. forduló: Gyurgyevói Astra – Zsilvásárhelyi Viitorul
Pandurii 1-0, Petrolul 52 Ploiești – FK Csíkszereda 2-0; 4. forduló:
Bukaresti Metaloglobus – Nagyszebeni Hermannstadt 1-1, Dunărea 2005 Călărași – Bodzavásári FC 0-3, Konstancai Unirea – Temesvári Politehnica 0-2, Dacia Unirea 1918 Brăila – Gyurgyevói
Astra 1-1, Temesvári Ripensia – Brassói FC 1-1, Dési Unirea –
Sellemberki CSC 1599 3-0, Jászvásári CSM Politehnica – Kolozsvári Universitatea 2-0. Az élcsoport: 1. Nagyszeben 10 pont/4 mérkőzés, 2. Unirea 04 Slobozia 9/3, 3. CSA Steaua 9/3.
1. Kolozs. CFR 1907 6
2. Buk. Rapid 1923 5
3. Botosán
5
4. Farul
6
5. CSU Craiova 6
6. FCSB
5
7. UTA
5
8. U 1948 Craiova 5
9. Târgoviște
6
10. Mioveni
5
11. Dinamo 1948 6
12. Voluntari
5
13. C. FC Argeș 6
14. Sepsi OSK
5
15. Medgyes
6
16. Clinceni
6

Az 1. liga állása
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Szombaton rajtol a labdarúgó 4. liga
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döntenek, amelyre minden beiratkozott csapat képviselőjét várják.
Szintén kedden lesz az alacsonyabb szintekre kiírt bajnokságok
Egy év kényszerszünet után a 2021–2022-es idényben ismét résztvevőinek a képviselőivel a technikai értekezlet.
teljes formátumban rendezik meg a megyei szintű labdarúgó-bajA 4. elitliga első fordulóját augusztus 28-ára tervezik, a többi
nokságokat. A megyei egyesület négyszintű pontvadászatot szer- bajnokság programjáról az értekezleteken döntenek.
vez, a legjobbak a 4. elitligába iratkozhattak be, míg azok, akiknek
esetleg erre a szintre alkalmas csapatuk lenne, de nem tudnak
A 4. liga elitcsoportjának mezőnye
megfelelni az ifjúsági csapatokra és szervezési követelményekre
A következő csapatok iratkoztak be az első osztályú mevonatkozó követelményeknek, a klasszikus 4. ligába jelenkezhet- gyei bajnokságba: Nyárádtői Unirea 2018 II, Szovátai
tek. Az 5. és 6. ligában földrajzi csoportokra osztva tömegsport Medve-tó, Marosludasi Mureșul, Marosoroszfalui Mureșul,
jellegű bajnokságokat rendeznek.
Marosvásárhelyi ASA, Marosvásárhelyi Academica TransilA legnagyobb érdeklődésre természetesen a 4. elitliga számít- vania, Búzásbesenyői Înfrățirea, Erdőszentgyörgyi Kis-Kühat, és úgy tűnik, nagyon sokan ki voltak éhezve már egy jó baj- küllő,
Kerelői
Mureșul,
Mezőszengyeli
Inter,
nokságra, mert nem kevesebb, mint 19 csapat iratkozott be. Marosvásárhelyi Atletic, Ákosfalvi Napsugár, ACS MarosKlasszikus lebonyolítási rendben ez nem kevesebb, mint 38 for- vásárhely, Mezőrücsi Câmpia, Marosszentgyörgyi Kinder,
dulót jelent, de nincs kizárva, hogy két csoportot alakítanak ki, Nyárádszeredai Nyárád, CS Radnót, Dicsőszentmártoni Vifelső- és alsóházi rájátszással. Minderről, valamint a bajnoki prog- itorul, Segesvári CSM.
ramról kedden, a megyei egyesület székhelyén tartandó gyűlésen
Bálint Zsombor

Otthon kapott ki a Debrecen

Az újonc Debrecen hazai pályán
2-1-re kikapott az eddig nyeretlen
Zalaegerszegtől az OTP Bank Liga
negyedik fordulójának szombati
nyitómérkőzésén.
Az április óta nyeretlen ZTE,

amely szerdán 3-1-es hazai vereséggel fejezte be a vasárnap vihar miatt
félbeszakadt mérkőzését a Puskás
Akadémia ellen, Babati nagy helyzetével nyitott, és többet veszélyeztetett az első húsz percben.

A zalaegerszegi Kálnoki Kis Dávid (b, fent) és Nikola Seramifov (b, lent), valamint a debreceni
Tomas Kosicky kapus (j, fent) és Varga József.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Mezőnyfölénye Skribek 18 méteres
bombájával érett góllá. A vezető találat után is lendületben maradtak a
vendégek, így a debreceni kapusnak
többször is bravúrral kellett hárítania. Az újonc Debrecen a két 16-os
között jól tartotta a labdát, de kapura lövés nélkül fejezte be az első
félidőt.
A szünetben Huszti Szabolcs vezetőedző három helyen is változtatott a DVSC összeállításán, ami
használt is, mivel a korábbi négy
fordulóhoz hasonlóan a hátrányba
került csapata egyenlíteni tudott,
méghozzá Korhut közeli fejesével.
Egyre inkább átvették az irányítást
a hazaiak, Pintér a keresztlécet találta el. Ezután mindkét kapu előtt
adódtak lehetőségek, a „slusszpoén” pedig a zalaiaké lett, egy szépen kijátszott akció végén Grezda
közelről a bal felső sarokba lőtt. A
hajrában a Debrecen több gólt is
szerezhetett volna, de az eredmény
már nem változott.
A DVSC először kapott ki a szezonban, míg a ZTE első győzelmét
aratta.
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Székelyudvarhely lesz
Nyárádtő ellenfele
a kupában

A harmadik megyeközi fordulóhoz érkezett a
labdarúgó-Románia-kupa. A mérkőzéseket augusztus 25-én, szerdán rendezik, három nappal a 3. liga
rajtja előtt. Maros megye képviseletében egyetlen
csapat, a Nyárádtői Unirea 2018 maradt versenyben, amely az előző fordulóban a Szászrégeni CSM
Avântult búcsúztatta. Tekintve, hogy ebben a fázisban a 2. liga több csapata is bekapcsolódik, joggal
bízhatott volna benne, hogy hazai pályán játszik,
azonban a földrajzi szempontú párosítás egy 3.
ligás ellenfelet sodort az útjába, a Székelyudvarhelyi FC-t. Mivel az udvarhelyiek az előző idényben
gyengébb helyen végeztek a bajnokságban, most a
kupában hazai pályán játszhatnak a nyárádtőiek
ellen.
A találkozókat 17:30 órakor kezdik, döntetlen
esetén hosszabbítás következik, szükség esetén
büntetők döntenek a továbbjutásról. A győztes csapat a negyedik fordulóban már a tizenhatoddöntőkbe jutásért játszhat, amikor az 1. ligás csapatok
is bekapcsolódnak. (bálint)
A 3. megyeközi forduló programja
Augusztus 24.: Petrozsényi CSM Jiul – Vajdahunyadi CS, ACSO Filiaşi – ACS Vediţa Coloneşti M.S., Sporting Roşiori 2008 – CSM
Slatina, FC Pucioasa – Unirea Bascov, Köröskisjenői CS Crişul – Lippai Şoimii , Brassói SR
Municipal – Brassói FC, Székelyudvarhelyi FC
– Nyárádtői Unirea 2018, CS Tunari – Bukaresti
Metaloglobus, Recolta Gheorghe Doja – FC Agricola Borcea, Besztercei Gloria 2018 – Dési
Unirea, Bodzavásári Metalul – Bodzavásári FC,
CSM Focşani 2007 – Bákói Aerostar.
Augusztus 25.: Kolozsvári Sănătatea – Kolozsvári Universitatea, Nagyváradi CAO 1910
– Zilahi SCM, Lénárdfalvi ACSF – Nagybányai
Minaur, Avântul Periam – Temesvári Ripensia,
Şomuz Fălticeni – Dante Botoşani, Progresul
Ezeriş – Resicabányai CSM, Voinţa Stremţ –
Sellemberki CSC 1599, SC Popeşti-Leordeni –
Unirea 04 Slobozia, CS Năvodari – Konstancai
Unirea, Dacia Unirea 1919 Brăila – Suporter
Club Oţelul Galaţi, Huszvárosi Huşana – Ştiinţa
Miroslava, Zsilvásárhelyi Pandurii Lignitul –
Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii.
Augusztus 26.: Bukaresti Progresul 1944
Spartac – Concordia Chiajna.
Szeptember 1.: CSO Plopeni – ACS Petrolul
52.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I, 4. forduló: Debreceni VSC – ZTE FC 1-2 (0-1)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4800 néző, vezette: Karakó.
Gólszerzők: Korhut (65.), illetve Skribek (29.), Grezda (86.).
Sárga lap: Dzsudzsák (41.), Sós (90+5.), illetve Milovanovic (31.),
Lesjak (39.), Koszta (48.), Serafimov (52.), Kálnoki-Kis (72.), Skribek (78.), Ubochioma (90+1.).
Debreceni VSC: Kosicky – Kusnyír, Korhut, Baráth, Ferenczi –
Babunski (46. Soltész), Dzsudzsák, Varga J., Bévárdi (46. Pintér) –
Szécsi (82. Ugrai), Tischler (46. Sós).
ZTE FC: Demjén – Lesjak (75. Huszti), Serafimov, Kálnoki-Kis,
Gergényi – Sankovic, Koszta (79. Spoljaric), Bedi – Milovanovic
(69. Grezda), Babati (69. Halilovic), Skribek (79. Ubochioma).

Eredményjelző
NB I, 4. forduló: Debreceni VSC – ZTE FC 1-2, MOL Fehérvár
FC – Kisvárda Master Good 2-1, Budapest Honvéd – Paksi FC 3-1.
1. Kisvárda
2. Mezőkövesd
3. Puskás AFC
4. Debrecen
5. Fehérvár FC
6. Paks
7. MTK
8. ZTE
9. Honvéd
10. Ferencváros
11. Újpest
12. Gyirmót

4
3
3
4
3
4
3
4
4
2
3
3

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

A tabella
0
0
0
2
2
1
1
1
1
0
2
2

1
1
1
1
0
2
1
2
2
1
1
1

7-5
7-8
6-8
10-8
4-3
12-10
3-3
6-8
5-7
5-3
4-5
3-4

9
6
6
5
5
4
4
4
4
3
2
2
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Női labdarúgó BL: Tizenegyesekkel kikapott,
búcsúzott a Ferencváros

A Ferencváros gól nélküli
döntetlent követően tizenegyesekkel kikapott az albán Vllazniától a női labdarúgó Bajnokok
Ligája első selejtező minitorná-

ján pénteken, így búcsúzott.
Amint a klub honlapja felidézte,
a női együttes 2015-ben, 2016ban, 2019-ben és 2020-ban is
próbálkozott, ám még soha nem

Fotó: az FTC honlapja

sikerült továbbjutnia az első körből.
Dörnyei Balázs együttese kedden 2-1-re legyőzte a lengyel bajnok Czarni Sosnowiec együttesét,
így a lengyel klub férficsapatának
otthonában, a 7500 néző befogadására alkalmas Ludowy Stadionban
a legjobb 32 csapat közé, vagyis a
BL playoffkörébe jutásért léphetett
pályára az albán bajnok ellen.
Sem a rendes játékidőben, sem a
hosszabbításban nem esett gól, a tizenegyesekben pedig 3-1-re az
albán gárda kerekedett felül.
Így a Ferencváros nem jutott a
második körbe, ahol a bajnoki
ágon összesen hét oda-visszavágós
párharcot rendeznek szeptember
elején, a párharcok győztesei pedig
bejutnak a női Bajnokok Ligája
16 csapatos, csoportkörös főtáblájára.

Szoboszlai: két gól, három pont

Szoboszlai Dominik elégedetten
Hozzátette, a 23.100 fős közönnyilatkozott, miután pénteken, ség támogatása óriási energiát adott
élete második Bundesliga-mérkő- nekik, és reményét fejezte ki, hogy
zésén két látványos góllal segítette legalább ennyien lehetnek a lelátó4-0-s győzelemhez a házigazda RB kon a következő mérkőzéseiken is.
Leipzig csapatát a VfB Stuttgart
A tavaly decemberben igazolt
ellen a német labdarúgó-bajnokság Szoboszlai makacs szeméremmásodik fordulójában.
csont-gyulladás miatt a teljes tava„A lipcsei közönség még nem is- szi idényt, majd nyáron a részben
mert engem, ez volt az első mecs- budapesti rendezésű Európa-bajcsem saját szurkolóink előtt a Red nokságot is kihagyta. „Az első gólBull Arenában. Nagyon elégedett nál
gondolkodtam
a
vagyok a teljesítménnyel, és külö- keresztpasszon, de senki nem volt a
nösen a három ponttal” – idézi a környékemen, és szerencsére úgy
klub honlapja a magyar válogatott döntöttem, hogy lövök. A másodiktámadóját.
nál némi szerencsém is volt” – nyiSallói Dániel ismét pontot mentett a Kansas Citynek
Sallói Dániel góljának köszönhetően a Sporting Kansas City
házigazdaként 1-1-es döntetlent játszott a Portland Timbers csapatával az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának szerdai játéknapján.
A klub honlapja szerint a magyar szélső ezúttal is kezdő volt,
a 92. percben a vendégek térfelének közepén, a vonal mellett kapott labdát, amit bevezetett a tizenhatoson belülre, majd bravúros mozdulattal a hálóba lőtt, és ezzel beállította a végeredményt.
A szerdán Los Angelesben sorra kerülő All-Star-mérkőzésre is
meghívott Sallóinak hat gólpassz mellett ez már a 12. találata volt
a mostani idényben, ezzel holtversenyben második a góllövőlistán. A Sporting Kansas City a nyugati főcsoport tabellájának második helyén áll.
Vida Kristopher pontot érő gólt szerzett a lengyel élvonalban
Vida Kristopher ismét gólt szerzett a Piast Gliwice csapatában,
amely házigazdaként 1-1-es döntetlenre játszott a Slask Wroclaw
együttesével a lengyel labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának
vasárnapi játéknapján.
A klub honlapja szerint a magyar csatár végigjátszotta a mecscset, amelynek 66. percében középről, hat méterről, kapásból lőtt
a hálóba. A hátvéd Tamás Márkot ezúttal nélkülöző vendégek a
94. percben egyenlítettek.
A 2019-ben bajnok Piast két győzelem és két vereség után először játszott döntetlenre, Vidának pedig ez már a harmadik találata volt a mostani idényben.

Fotó: az RB Leipzig közösségi oldala

latkozta Szoboszlai, aki a tizenhatos
sarkáról eleresztett lövéssel szerzett
vezetést a 38. percben, majd az 52.
percben szinte az oldalvonaltól volt
eredményes szabadrúgásból.
Jesse Marsch vezetőedző úgy
fogalmazott, a négygólos siker kiváló reakció volt az első fordulóban elszenvedett 1-0-s mainzi
vereségre. Hozzátette, játékosai ezúttal labdával és anélkül is nagyon
agresszíven, intenzíven futballoztak, sokszor szereztek labdát, és
jók voltak az átmenetek a támadás
és a védekezés között.
„Kiváló teljesítmény volt részünkről, de ez még mindig a szezon eleje, úgyhogy alázatosnak kell
maradnunk. Szoboszlai Dominik
remek játékos, sok potenciállal, és
nagyszerű ember. Nagyon jól ismerem, minden nap keményen dolgozik, és sokat hozzátesz a csapat
teljesítményéhez” – mondta az amerikai szakvezető.
Hozzátette, a mainzi meccs után
sokat beszélgettek arról, mit lehetne
javítani, és megállapították, hogy
több energiára és elkötelezettségre
van szükségük. Marsch szerint a
Stuttgart ellen mutatott mentalitással nagyon komoly lehetőségeik
vannak az idény hátralévő részében.
Az RB Leipzig magyar válogatott játékosai közül Gulácsi Péter
végigjátszotta a pénteki találkozót,
Szoboszlait a 69., Willi Orbánt
pedig a 76. percben cserélték le.
Csapatuk vasárnap a Wolfsburg
vendége lesz a német élvonal harmadik körében.

Megsemmisítő CFR-vereség
Belgrádban

Simán kikapott a Kolozsvári
CFR a Crvena zvezda otthonában, a
labdarúgó-Európa-liga rájátszásának első mérkőzésén: a belgrádi alakulat 4-0-ra nyert.
Milan Pavkov már az 5. percben
megszerezte a vezetést a Crvena
zvezdának, ezzel megadva az alaphangot a mérkőzéshez (1-0). A kohiába
voltak
lozsváriak
mezőnyben méltó partnerei a belgrádiaknak, a házigazda a kapu előtt
jóval élesebbnek, pontosabbnak
bizonyult. Pavkov a gólján túl is
maga volt az életveszély a CFR
védői számára, kezdte beszámolóját az NSO.
A félidő derekán átvette az irányítást a kolozsvári együttes, Denis
Ciobotariu fejese nem sokkal a
hazai kapu mellett szállt el, majd
Rúnar Már Sigurjónsson előtt adódott ígéretes szabadrúgás – más kérdés, hogy a lehetőségből közel sem

Fotó: a Crvena zvezda közösségi oldala

sikerült kihoznia a maximumot. A
CFR a 39. percben bűnhődött meg
az elpuskázott esélyekért: Alekszandar Katai lövése a bal alsóban kötött
ki (2-0).
A második félidőben már a mezőnyjátékban is inkább a Crvena
zvezda játékosainak akarata érvényesült, hiába lett volna nagyobb
szükségük a gólra a kolozsváriaknak, 45 perc alatt csupán egy (!)
kaput eltaláló kísérletük akadt. A
szerbeknek kettő... Gondolhatnánk,
nem nagy különbség, ám ha hozzávesszük, hogy a belgrádi együttes
mindkét lehetőségéből újabb gólt
szerzett, már annál nagyobb! A 68.
percben a Comore-szigeteki Ben
Nabouhane (3-0), a 77. percben
pedig Mirko Ivanics talált a hálóba
(4-0). A hajrában Denis Alibec találta még el a kapufát – a mozdulatsor jól összegezte a Kolozsvári CFR
teljes meccsét.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, rájátszás, első mérkőzés:
Crvena zvezda (szerb)–CFR Cluj (Kolozsvár, romániai) 4-0 (2-0)
Belgrád, Rajko Mitic stadion, vezette: Gheorghi Kabakov (bolgár).
Gólszerzők: Pavkov (5.), Katai (38.), Ben Nabouhane (68.), M.
Ivanics (77.).
Sárga lap: Rodic (33.), Kanga (71.), Katai (79.).
Crvena zvezda: Borjan – Gobeljics, Dragovics, Degenek (45+3.
Pankov), Rodics – Kanga (73. Krszticsics), Sanogo, Ivanics (80.
Szrnics) – Ben Nabouhane, Katai –Pavkov (80. Krsztovics).
CFR: Arlauskis – Manea, Ciobotariu, Cestor, Camora – Sigurjonsson, Rodriguez – Deac (71. Itu), Omrani (62. Alibec), Petrila –
Debeljuh (77. Costache).
Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, rájátszás, első mérkőzés:
Randers (dán) – Galatasaray (török) 1-1, Rapid Bécs (osztrák) –
Zorja Luhanszk (ukrán) 3-0, Celtic (skót) – AZ (holland) 2-0, Fenerbahce (török) – HJK (finn) 1-0, Mura (szlovén) – Sturm Graz
(osztrák) 1-3, Omonia (ciprusi) – Antwerp (belga) 4-2, Olympiakosz Pireusz (görög) – Slovan Pozsony (szlovák) 3-0, Rangers (skót)
– Alaskert (örmény) 1-0, Slavia Prága (cseh) – Legia Varsó (lengyel) 2-2, Crvena zvezda (szerb) – Kolozsvári CFR 4-0.
Labdarúgó Európa Konferencialiga, selejtező, rájátszás, első
mérkőzés:
* bajnoki ág: Zalgiris Vilnius (litván) – Bodö/Glimt (norvég) 22, Neftci (azeri) – Maccabi Haifa (izraeli) 3-3, Flora Tallinn (észt)
– Shamrock Rovers (ír) 4-2, Riga FC (lett) – Lincoln Red Imps
(gibraltári) 1-1, Fola Esch (luxemburgi) – Kajrat Almati (kazah)
1-4
* nem bajnoki ág: Qarabag (azeri) – Aberdeen (skót) 1-0, FC
Basel (svájci) – Hammarby (svéd) 3-1, Viktoria Plzen (cseh) –
CSZKA Szófia (bolgár) 2-0, Pacos Ferreira (portugál) – Tottenham
(angol) 1-0, Rennes (francia) – Rosenborg (norvég) 2-0, Anderlecht
(belga) – Vitesse (holland) 3-3, LASK Linz (osztrák) – St Johnstone
(skót) 1-1, Sahtyor Karagandi (kazah) – Maccabi Tel-Aviv
(izraeli) 1-2, PAOK (görög) – Rijeka (horvát) 1-1, Kuopio PS (finn)
– Union Berlin (német) 0-4, Feyenoord (holland) – Elfsborg (svéd)
5-0, Raków (lengyel) – Gent (belga) 1-0, Sivasspor (török) – FC
Koppenhága (dán) 1-2, Santa Clara (portugál) – Partizan (szerb)
2-1, Trabzonspor (török) – Roma (olasz) 1-2, Hapoel Beer-Seva (izraeli) – Anorthoszisz (ciprusi) 0-0, Jablonec (cseh) – MSK Zsolna
(szlovák) 5-1.
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Bálint Zsombor

Három marosvásárhelyi csapat az élvonalban

Három marosvásárhelyi sportcsapat indul
az adott sportág élvonalában a 2021/2022-es
idényben. Ha azt tekintjük, hogy a
2020/2021-es bajnokságban csak egy ilyen
volt, látszólag haladásról beszélhetünk. A valóság azonban egyáltalán nem szívderítő.
Noha sikerült nullába hozni a marosvásárhelyi Városi Sportklub pénzügyi mérlegét,
távol állunk még attól, hogy a megyeszékhelynek egy adott bajnoki idényben hat-hét
élvonalbeli csapata működjön, pedig nem is
olyan régen még ez volt a megszokott. Kezdjük azzal, hogy a női röplabdacsapat például
megszűnt, noha az előző éved egyetlen első
vonalasaként nem esett ki az A1 osztályból.
Kiejtette viszont a hozzá nem értő
menedzsment.
A három most élvonalban induló csapat
tehát újonc. A női kosárlabdában a Sirius
egyáltalán nem számít a város támogatására,
hisz jelentősek a nézetkülönbségek a Sirius
és a Városi Sportklub vezetősége között, ami
a prioritásokat és ami a menedzsmentet illeti.
Az is igaz, hogy a Sirius azért térhetett vissza
egy év kimaradás után az élvonalba, mert női
kosárlabdában nincs alacsonyabb szintű bajnokság, ez más sportágban talán bonyolultabb lett volna. Egyelőre azonban úgy tűnik,
a klub megfelelő szintű háttérrel rendelkezik,
és a középmezőnyhöz ez elég lesz a bajnokságban. Női kosárlabdában amúgy a fele marosvásárhelynyi Sepsiszentgyörgy uralja a
mezőnyt, a város támogatásával is, és úgy
tűnik, Marosvásárhely túl kicsi ahhoz (lakosságszámban, mentalitásban, hozzáállásban és
egyáltalán akaratban), hogy ezzel a szinttel
konkurálhasson.
A mentalitásbeli hiányosságok a női foci
esetében is nyilvánvalóak, hiszen a Ladies
marosvásárhelyi bejegyzett székhellyel jutott
az 1. ligába, ám székelyudvarhelyi háttérrel.
A városi sportklub pedig sietett felszámolni
a saját csapatát, ha már egy várost képviselő
privát klub ott van az élvonalban. A Ladies
persze Marosvásárhely névvel szerepel majd,
de mindaddig, amíg a legjobbjaira a Székelyudvarhelyi Vasas Femina, a patrónus klub

Bálint Zsombor

A világjárvány okozta egy év
szünet után visszatér a női kosárlabda élvonalába a marosvásárhelyi
BC Sirius. A visszatérést még júliusban közölték, azóta nagyvonalakban kialakult a csapat kerete is, és
ma megkezdik a felkészülést az új
idényre.
A múlt héten két igazolást jelentettek be, mindketten 18 évesek, a
kolozsvári Napoca Basket School
ifjúsági csapatától. Gyakorlatilag
hazajönnek, hiszen Viana Mircea és
Anca Sorana is a szászrégeni Alexandru Ceușianu iskolában ismerkedett meg a sportág alapjaival. Az
NBS az U18-as bajnokság döntő
tornáján négy győzelmet aratott és
mindössze egy vereséget szenvedett, ám a lebonyolítási rendszer
miatt csak az ötödik helyen végzett.
Jelenleg a keretet hét román ál-

A női kosárlabda az egyik visszatérő

jogán, igényt fog tartani, nehéz lesz a feljebb
lépés.
A harmadik élvonalbeli csapat a Városi
Sportklub színeit képviseli majd, ám szintén
egy olyan sportágról, a női vízilabdáról van
szó, amelynek nincs alacsonyabb szintű bajnoksága, így elég a sima benevezés. Ráadásul
a felnőttmezőnyt az előző idényben három
bukaresti klub alkotta, ehhez csatlakozna negyedikként a VSK. Korábban a Torpinak volt
felnőtt női vízilabdacsapata, amely egy adott
évben a nemzetközi kupákba is benevezett,
azonban ezt követően – utánpótlás híján –
szinte azonnal megszűnt, a legjobbak pedig
Bukarestbe igazoltak. Most egy újabb nemzedék jutott el a felnőttkor küszöbére, és – tekintve, hogy a bajnokság gyakorlatilag
mindössze néhány tornát jelent – a költségek
minimálisak. Kíváncsian várjuk az eredményeket, hiszen három lány, Kovács Adrienn,
Csifó Adél és Mihály Tímea már most is ott
van az U17-es Európa-bajnokságon, a válo-

Fotó: Nagy Tibor

gatott másodedzője pedig klubbéli edzőjük,
Cristian Ispir.
És ha szóltunk az élvonalbeli csapatokról,
tegyük hozzá, hogy a másodosztályban sincs
nagy tülekedés, csupán két csapatot indít a
VSK. A férfi-kosárlabdázók számára egyértelműen a feljutás a cél, de az előrelépést célozzák a teremlabdarúgók is, noha utóbbiak
esetében nehezebben lehet majd megszerezni
a támogatást az élvonalhoz. A klub ugyanis
továbbra sem ígér versenyképes hátteret, ezt
minden szakosztálynak magának kell megteremtenie.
És a többi? A röplabda sorsa teljesen bizonytalan, és a MOGYTTE vezetősége döntésének függvénye. Noha a közelmúltig
tárgyalások zajlottak az egyetemi klub és a
városi sportklub között, ezeket az egyetem
megszakította, a csapatot pedig felszámolta.
Nincs sokkal jobb helyzetben a női kézilabda
sem, a két éve még feljutással kacérkodó korábbi csapat szétszéledt, a szakosztálynak
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nincs erős menedzsere. Jelenleg a VSK-nak
egy ifi III-as csapata van, ez lehet egy későbbi felnőttcsapat alapja négy-öt év múlva,
ami nem igazán biztató perspektíva. Hogy
egykor a városban férfi-röplabda- és kézilabdacsapatok is működtek, az ma már csak romantikus történelem...
Egy férfi-vízilabdacsapat létrejötte, különösen ha végre használatra is átadják (és nem
csak a szalagot vágják át ünnepélyesen) az
olimpiai méretű fedett uszodát, talán közelebb áll a megvalósításhoz. A Partizan klub
szeretné itthon tartani a felnövekvő fiatalokat,
és 2022-ben beiratkozni a felnőttbajnokságba. Ehhez a város támogatását is igényli.
Nagy kérdés egyelőre, hogy a Partizan igényei és a VSK hajlandósága mennyiben találkoznak majd.
Még van egy sportág, amelyben halvány
reménysugarat lehet felfedezni, de ebben
nem holnaptól lesz felnőttcsapat. A Székelyföld Jégkorong Akadémia sátortetős pályájának átadása után hatalmas érdeklődés
mutatkozott a jégkorong iránt. Továbbá várhatóan legkésőbb 2023-ig a ligeti jégcsarnokot is befejezik. Nem a lelkes edzők és
hokizni akaró fiatalok hiányáról van tehát
szó, hanem hogy ki tudja vállalni egy rendkívül drága sportág felnőttcsapata fenntartásának költségeit, ha páldául a sokkal
kevesebbe kerülő férfikosárlabdában sem sikerült...
A végére hagytuk a labdarúgást, hisz,
amint mondani szokás, (tetsz)halottról vagy
jót, vagy semmit. A 2021/2022-es idény lesz
a harmadik, hogy az első három ligában nincs
képviselője a városnak. Az idén először viszont négy plusz egy csapat (a Marosszentgyörgyön bejegyzett Kinder gyakorlatilag
szintén marosvásárhelyi) iratkozott be a 4. ligába, és minimum kettő a feljutást célozza.
Ahhoz azonban, hogy valaha ismét 1. ligában
játszhasson megyeszékhelyi klub, igencsak
sok víznek kell még lefolynia a Maroson.
Arról nem is beszélve, hogy ezzel kapcsolatban még épkézláb terv sincsen. És aligha
lehet, ha pillanatnyilag sokan Csíkszereda
függelékeként képzelik el Marosvásárhely
jobb sorsra érdemes fociját...

A Sirius megkezdte a felkészülést az idényre

lampolgárságú játékos (Cristina
Badi, Andreea Feiseș, Ruxandra
Chiș, Rebecca Lipovan, Mészáros
Kata, Viana Mircea és Anca Sorana)
és három légiós (két amerikai:
Da’Lishia Griffin és Ruth Sherill,
valamint a Bécsben született, osztrák állampolgárságú, de marosvásárhelyi gyökerekkel rendelkező
Sólyom Sára) alkotja. A mérkőzésekre nevezett tizenkettes keretben
a helyi fiatalok közül még Szász
Réka, Kurjatkó Boróka, Kertész
Stefánia és Molnár Nóra kaphat helyet. Edző Carmin Popa, akit
másodedzőként Ionel Brustur segít.
Mint Kiss István csapatmenedzsertől megtudtuk, még két játékossal folynak a tárgyalások, egy
amerikait próbálnak megszerezni a
hármas posztra, és egy további
román játékossal is egyeztetnek,
utóbbi érkezése azonban bizonytalan.

Az edzések megkezdése után denki mindenkivel oda-vissza ját- felsőházi rájátszásba. Ez egyébként
nincs túl sok idő a csapat összecsi- szanak majd, és az első nyolc jut a a csapat idei célkitűzése is.
szolására, hiszen szeptember végén
rajtol a hivatalos idény. Ezt megelőzően, szeptember második hétvégéjén megrendezik a barátságos
Sirius-kupát, várhatóan négy csapat
részvételével. Egyelőre Arad és
Brassó jelzett vissza, hogy jönnének. Az idény a szokás szerint kupafordulóval indul, azonban pontos
időpontot még nem közölt a sportági szövetség, mint ahogy a lebonyolítási rendszer sem végleges.
A szövetség végrehajtó bizottságának keddi ülésén csak arról döntöttek, hogy felhatalmazzák a
testület női csapatokat képviselő
tagjait, hogy tárgyaljanak a csapatok
vezetőivel, és szükség esetén módosítsák a lebonyolítási szabályzatot.
Kiss István szerint azonban többségi
vélemény, hogy a 13 résztvevős baj- Egyelőre két amerikai idegenlégiós van a keretben: Da’Lishia Griffin érkezését július 21-én jenokságban heti fordulókkal, min- lentették be a marosvásárhelyi klub közösségi oldalán

A harmadik csoportban a CSM teremlabdarúgói

Közzétette a Román Labdarúgó-szövetség az új teremlabdarúgó-idény kapcsán a legfontosabb tudnivalókat. Az 1. ligában hét csapat indul, amelyek háromszor játszanak
egymással az alapszakaszban. Az első két körben a programot
sorsolással határozzák meg, a harmadik körben az első két
kört követő sorrend alapján kapnak a csapatok sorszámot a
Berger-táblázatban. A három kör után a 7. helyezett osztályozót vív a bennmaradásért, a 3-6. helyezettek pedig negyeddöntőket játszanak két győzelemig tartó párharcban. Szintén
két győzelemig tartanak az elődöntők, amelyeken a negyed-

döntők két győztese és az alapszakasz első két helyezettje
vesz részt, míg a döntő sorozat három győzelemig tart.
Marosvásárhelyi szempontból érdekesebb a 2. liga, amelyben 12 csapat vesz részt, három négyes csoportban. A Marosvásárhelyi CSM-t leválasztották a székelyföldi négyestől,
hiszen ide került az 1. ligából kiesett Kézdivásárhelyi KSE,
így a harmadik kvartettbe sorolták, a Metropolitan IșalniOa, a
Dévai West és a Simándi Șoimii mellé. Az alapszakaszban
négy kört játszanak egymással a csapatok, amit a kiírás szerint heti fordulókkal kellett volna rendezni, ám a szövetség

lehetőséget adott arra is, hogy amennyiben a csapatok megegyeznek, az összes mérkőzést – a tavalyhoz hasonlóan –
négy tornán játsszák le. Noha ez valódi bajnoksághoz aligha
hasonlít, és az egész idényt négy hétvégébe sűríti, ebben a
csoportban a résztvevők e mellett a rendszer mellett döntöttek. A heti fordulók szeptember 18-án kezdődtek volna, a heti
tornák időpontjáról viszont a csapatok egyeznek meg.
Az alapszakaszt követően a három csoportgyőztes és az 1.
liga hetedik helyezettje osztályozó tornán vesz részt, amelynek az első két helyezettje feljut az élvonalba. (bálint)
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Érdemes előre regisztrálni. A héten már forgatagozunk

A Vásárhelyi Forgatag szervezőcsapatának nagyon fontos, hogy a hatályban lévő járványügyi szabályozásoknak eleget tegyen a rendezvény
alatt, ugyanakkor a lehető legbiztonságosabb keretek között, a lehető
legtöbb résztvevő számára tudják elérhetővé tenni a programokat.

A jelenleg érvényben lévő szabályozások
értelmében a 8. Vásárhelyi Forgatag különböző programjain való részvétel a következő
feltételek mellett lehetséges:
1.) A Vár sétányon levő kézműves-, illetve
könyvvásáron, valamint a kültéri, nem tömegeket vonzó rendezvényeken (pl. városnéző
séták, sportprogramok stb.) való részvétel
szabadon történik.
2.) A várba való belépés is szabad: bárki
sétálhat, nézelődhet a vár területén, viszont
az ott zajló különböző családi és gyermekprogramokon, illetve koncerteken, táncházban való részvétel regisztrációhoz kötött.
3.) Ugyanúgy regisztrálni kell minden beltéri rendezvényre, amelyen létszámkorlátozás van érvényben.
4.) Az esti, főtéren zajló koncertekre is regisztrálni kell.
Hogyan zajlik a regisztráció?
Az eseményekre regisztrálni, jelentkezni
négy különböző módon lehet.
1. Interneten a reg.forgatag.ro weboldalon
augusztus 23-ától. Az oldalon egyszer kell regisztrálni, majd kiválasztani, bejelölni azokat
az eseményeket, amelyeken részt szeretnénk
venni. A regisztrációval a résztvevők elfogadják a nyilatkozatot, hogy a Forgatag idejére rendelkezni fognak valamilyen
immunitást igazoló papírral. A szülőknek
meg kell jelölniük azt is, hány gyereket kísérnek a rendezvényre, és hogy egy-egy eseményen hányan fognak részt venni.
2. A forgatag.ro oldalon levő eseményeknél is jelezzük, hogy melyek regisztrációkötelesek. Ott egy gomb viszi át az érdeklődőt
a regisztrációs oldalra.
A vár területén zajló Csicsergő családi és
gyermekprogramok több szervezet tevékenységét foglalják magukba, így amennyiben valaki ezek közül szeretne egyet választani,
csak a Csicsergő elnevezésű programra kell
online regisztráljon. Mindhárom napra külön
kell jelentkezni. A várba érkező regisztrált
személyek minden nap karszalagot kapnak,
ezzel részt tudnak venni a Csicsergő családi
és gyermekprogramok mindegyikén. A karszalagot az e-mailben kapott QR-kód segítségével lehet átvenni a Vár sétány felőli
bejáratnál található infópontnál. A többi gyerektevékenység esetében elegendő felmutatni
a QR-kódot (Egészségforgatag, Hagyományok Háza programok).

3. A főtéren levő Visit Maros irodában
(Győzelem tér 1. szám, a Kultúrpalota sarkán) augusztus 23-tól 10–14, illetve 15–19
óra között van nyitva a forgatagos infópont,
ahol személyesen lehet regisztrálni, és kiválasztani, hogy mely eseményekre szeretnének
elmenni.

4. A Forgatag idején a helyszínen, a vár bejáratával szemben is lesz egy infópont,
amelynél szintén lehet majd regisztrálni.
Mind az internetes felületen, mind az információs pontoknál a regisztráló felnőttnek
nyilatkoznia kell arról, hogy a 8. Vásárhelyi
Forgatag alatt rendelkezni fog:

Lakóházba rohant egy kamion Nagyernyében

Péntek hajnalban letért az útról, és lakóháznak ütközött egy kamion Nagyernyében. A baleset helyszínére a marosvásárhelyi katonai tűzoltók szálltak ki,
mivel egy gázvezeték is megsérült, és tűzveszély állt

fenn. A katasztrófavédelmi felügyelőség közleménye
szerint a baleset nem követelt emberáldozatot vagy súlyos sérülést, de azt nem részletezték, hogy a jármű
milyen okból tért le az úttestről.

Fotó: Szabó Blanka

* 10 napnál régebbi oltási igazolással,
vagy
* 72 óránál nem régebbi negatív PCRteszttel, vagy
* 24 óránál nem régebbi negatív antigénteszttel, vagy
* a koronavírus-megbetegedésből kigyógyultak esetében minimum 15 nappal korábban kiállított, de 180 napnál nem régebbi
igazolással
Ezt az immunitást igazoló iratot nem kérik
a szervezők a regisztrálóktól, viszont bármikor – hatósági vagy szervezői ellenőrzés
során – fel kell tudniuk mutatni. Kérjük, legyen önöknél kinyomtatva vagy elektronikus
formában.
Az online regisztrációs lehetőséget azért
érdemes igénybe venni, hogy elkerüljük a különböző rendezvények előtti torlódást. Kérünk minden regisztrálót, nyomtassa ki a
kapott QR-kódot, amit a jelentkezésnél kapott, vagy jegyezze le a számokból és betűkből álló kódot. Csakis ezáltal tudjuk
leellenőrizni, hogy valóban regisztrált online.
Azok, akik nem regisztrálnak előre, a helyszínen kell aláírniuk a nyilatkozatot arról,
hogy van vagy lesz a Forgatag idejére immunitást igazoló papírjuk.
Minden résztvevőtől türelmet és megértést
kérünk. Minden óvintézkedés, járványügyi
szabályozás egymás biztonságának és egészségének megóvása és a törvényi előírások betartásának az érdekében történik.
(A szervezők)

Kötelező lesz
a szelektív hulladékgyűjtés

A Románia ellen indított környezetvédelmi kötelezettségszegési eljárások volt az
egyik fő témája a 10 perc
Bukarest 22. adásának.

„Amióta kormányon vagyunk,
folyamatosan dolgozunk az EU-s
irányelvek beemelésén az országos jogrendbe. Az elmúlt évek
kormányai ezt elmulasztották,
ezért az Európai Bizottság több
kötelezettségszegési eljárást indított Románia ellen. Ezek sokszor
pénzbüntetéssel járnak, amelyeket az állami költségvetésből kell
kifizetni. Ezt nekünk meg kell
akadályozni, hiszen jobb célokra
is fel tudjuk használni az állam
pénzét” – tájékoztatott Tánczos
Barna környezetvédelmi miniszter. Hozzátette: Románia ellen 19
környezetvédelmi kötelezettségszegési eljárás indult a korábbi
években, amelyekből hármat lezártak, és további kettőt a parlament által jóváhagyott jogszabály
után rendeznek. Rámutatott
azokra az eljárásokra is, amelyek
a víz- és csatornahálózat kiépítésére, valamint az erdőkitermelésre
vonatkoznak,
és

mihamarabb le kell zárni. A környezetvédelmi miniszter elmondta, hogy új kerettörvényt
fogadott el a kormány, amely az
önkormányzatokat szelektív hulladékgyűjtésre kötelezi. „Ahol
nem gyűjtik szelektíven a hulladékot, ott a polgármesteri hivatal köteles lesz felbontatni a szerződést
az adott szemétgyűjtő vállalattal,
és olyan szerződést kötni, amely
biztosítja a szelektív hulladékgazdálkodást” – fogalmazott a tárcavezető.
Tánczos Barna ugyanakkor
arról is beszélt, hogy mit tesz az
RMDSZ azért, hogy megfékezze
az illegális hulladékszállítmányokat és a szemétimportot. „Idén a
belügyminisztériummal közösen
több külföldi hulladékszállítmányt
lepleztünk le, mint bármikor az elmúlt években. Ezek az akciók azt
mutatják, hogy szükség van a jogszabály módosítására, és egy olyan
informatikai rendszerre is, amely
lehetővé teszi a hulladékszállítmányok valós időben való nyomon
követését és törvényességük ellenőrzését” – hangsúlyozta a miniszter. (közlemény)

2021. augusztus 23., hétfő ______________________________________ HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY __________________________________________ NÉPÚJSÁG
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. (65818-I)
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Szomorú szívvel emlékezünk a sze-

retett férjre, édesapára, nagytatára,
a teremeújfalui HORVÁTH IMRÉRE,

a Nemzeti Színház volt dolgozójára,

aki hat hete távozott el közülünk.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Felesége, gyermekei, unokái és ismerősei. (12865-I)

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

LAKÁS

ELADÓ központi fekvésű, 2 szobás
(előszoba, konyha, fürdő, pince), fedett teraszos (60+12 m2) lakás elkerített udvarral (2 ár) a Laposnya
utcában. 87.000 euró. Tel. 0726-092722, 0722-126-711. (12844-I)

MINDENFÉLE

A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az egyetlen képviseleti
szerv Maros megyében, amelynél fel lehet iratkozni a ROMEXPO RT.
által szervezett országos és nemzetközi kiállításokra.

Tájékoztatás és feliratkozás a megyei kereskedelmi és iparkamara marosvásárhelyi székhelyén:
Városháza u. 1. szám, vagy a 0265/269-218-as telefonszámon, vagy a 0265/269-219-es faxszámon,
vagy az office@cciams.ro e-mail-címen.

A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az egyetlen képviseleti szerv Maros megyében, amely
feliratkozókat fogad a ROMEXPO RT. által szervezett országos és nemzetközi kiállításokra.
A ROMEXPO-vásárok és -kiállítások programja:
Szeptember:
szeptember 23–26.: COSMETICS BEAUTY HAIR – kozmetikai, testápolási és fodrászati termékek
és berendezések nemzetközi kiállítása

szeptember 23–26.: BIFE-SIM – nemzetközi bútor-, berendezések és tartozékok vására
Október:
október 14–16.: DENTA II – orvosi és fogtechnikai termékek és berendezések nemzetközi kiállítása
október 27–31.: INDAGRA – mezőgazdasági, kertészeti, szőlőtermesztési és állattenyésztési termékek
és berendezések nemzetközi vására
október 27–31.: INDAGRA FOOD – nemzetközi élelmiszeripari vásár

November:
november 11–14.: TTR II – Románia turisztikai vására
Tájékoztatás és feliratkozás a megyei kereskedelmi és iparkamara marosvásárhelyi székhelyén: Városháza u. 1. szám vagy a 0265/269-218-as telefonszámon, vagy a 0265/269-219-es faxszámon, vagy
az office@cciams.ro e-mail-címen.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A PAVING SOLUTIONS bővíti csapatát, ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS SZAKEMBERT és SEGÉDMUNKÁST alkalmazunk. A megfelelő munkatárs versenyképes bérezésre, jó munkakörülményekre számíthat.
Részletek a 0747-888-559-es telefonszámon. (65865-I)

ALKALMAZUNK három FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft.
– napi 8 órai munkaprogrammal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén vagy a 0773316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65857)

IDŐSEK GONDOZÁSÁRA keresünk megfelelő képesítéssel rendelkező személyeket azonnali alkalmazással. Várjuk a jelentkezőket a 0265/213-721-es telefonszámon hétfőtől péntekig 9-14 óra között.
(22757-I)
A TIMKO alkalmaz MUNKATÁRSAT A PÉKSÉGBE. Tapasztalat nem szükséges, szívesen betanítunk.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0756-128-307. (65856-I)

ÉPÍTŐIPARI vállalkozás vállal: tetőfelújítást, teljes tető kivitelezését, bármilyen ácsmunkát, tetőjavítást,
teraszkészítést, bádogosmunkát,
belső munkálatokat: festést, glettolást, anyagok beszerzését. Amit ajánlunk: kedvezményes árak, többéves
szakmai tapasztalat, minőség, megbízhatóság, gyors, precíz munkavégzés. Tel. 0747-318-469. (12728-I)
HÁZTETŐT készítünk, cserélünk, javítunk, cserépforgatást, cseréptisztítást, építkezési munkát végzünk 15%
kedvezménnyel. Tel. 0770-621-920.
(12835-I)
FŰNYÍRÁST, kerttakarítást, favágást
vállalok. Tel. 0747-634-747. (12835-I)
VÁLLALOK
ácsmunkát,
bádogosmunkát, tetőfedést Lindab lemezzel,
cseréppel, csatornaszerelést, lefolyó,
hófogó készítését, sürgős javítást,
szigetelést,
kerítésfestést,
építést,
tetőfestést stb. Tel. 0759-570-885. (12828)
CÉG vállal garanciával háztetőkészítést cserépből vagy Lindab lemezből,
bármilyen tetőjavítást stb. Tel. 0756825-935, Csaba. (12791-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, meszelést, tetőkészítést cserépből, lemezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel.
0742-734-062,
Krisztián.
(12799-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést fémcserépből és cserépből, bármilyen ácsmunkát,
csatornák, lefolyók javítását, készítését,
bármilyen tetőjavítást és tetőfestést,
tetőszigetelést, faházak és manzárd
készítését
fából,
vakolást.
Saját
anyaggal vagy a kliens anyagával is
dolgozunk. Tel. 0757-728-705. (12757)

VÁLLALOK építkezési munkát, kerítésés tetőkészítést stb. Tel. 0759-552-041.
(12854)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
anyós,
JAKÓ IRMA
született Somogyi
folyó hó 19-én, 83 évesen elhunyt. Temetése 2021. augusztus
23-án 13 órakor lesz a református
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló családja. (-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédnagymama, sógornő, nagynéni, rokon, szomszéd és ismerős,
TŐKÉS KRISZTINA
született Albert
életének 103. évében rövid szenvedés után örökre megpihent.
Temetése augusztus 23-án, hétfőn 14 órakor lesz a református
temetőben. Emlékét örökre a szívünkben őrizzük.
A gyászoló család. (-I)

Hirdetőink figyelmébe!

Felhívjuk hirdetőink
figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben,
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.
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A Szerelmünk, Kalotaszeg című előadást két alkalommal is láthatja a közönség
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház színpadán. Augusztus 27-én, pénteken 15,
majd 19 órától várják a néptánc szerelmeseit az előadásokra.

Jegyvásárlás interneten a biletmaster.ro oldalon, illetve személyesen a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház jegypénztáránál.
A színházban működő jegypénztár nyitvatartási programja (augusztus 16-tól):
Hétfő-péntek: 9.00-19.00

Érdeklődni a 0365-806-865-ös telefonszámon lehet.

