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Forgatag-színek, -hangok,
-hangulatok

Véget ért a marosvásárhelyiek közös ünnepe

Botrányos
edzőváltás
Kolozsváron

Már nem Marius Șumudică a labdarúgó 1. ligában bajnoki címtartó és éllovas Kolozsvári CFR szakvezetője.
Hiába vezette hibátlan mérleggel hat
forduló után a tabellát, az edzőnek
mennie kellett, mivel az európai porondon leszerepelt az alakulat, a belgrádi Vörös Csillaggal vívott párharcot
(1-6-os összesítéssel) csúfosan elvesztette, így az ősszel csak az újonnan létrehozott Konferencia Liga
csoportkörében szerepelhet.

Fotó: Nagy Tibor

A gazdag programkínálat és a lelkes szervezőcsapat minden igyekeHárom napon át pörgött Marosvásárhely a 8. Forgatagban,
amely bizonyára sokak számára – a szépséghibák mellett is zete ellenére a világjárvány miatti korlátozások, pontosabban az internetes regisztrálás körüli zűr rányomta a bélyegét a várbeli családi
– kedves emlék marad.
Nagy Székely Ildikó

rendezvények rajtjára.

(Folytatás az 5. oldalon)

____________7.
Ezüstérmet nyert
a paralimpián
Novák Károly
Eduárd
sportminiszter

A 2012-es londoni paralimpiai játékokon aranyérmes sportoló a 4000 méteres egyéni üldözőverseny C4-es
kategóriájú fináléjában kapott ki a kvalifikációban parakerékpáros világcsúcsot tekerő szlovák Jozef Metelkától.

____________9.

Ostrom után kakaskodás?

Karácsonyi Zsigmond

Visszaszereztük tereinket. Két évtizedes száműzetés után a hagyományőrző kultúránk, az önfeledt játék és a jövőfaggató beszélgetések
színterévé vált a marosvásárhelyi vár. A Rákóczi lépcső feletti sétány
sátorutcái bőségszaruként kínálták a legváltozatosabb kézművestermékeket. A Színház téren felállított nagyszínpad hang- és látványelemei, az óriási LED-falak jó koncerthelyszínt teremtettek a bulira
kiéhezett fiataloknak, nagyszülőknek és a totyogó unokáknak egyaránt.
A baráti beszélgetésekre vagy a rég nem látott ismerősökkel való találkozásra pedig ott volt a már évek óta bejáratott Borudvar. Az idei
Forgatag lehetne valami nagyszerűnek a kezdete: például új alapokra
helyezni a közösségi szerepvállalást, legyen az politikai vagy civil szervezet. Véget kellene már vetni az öncélú acsarkodásnak, a karrierérdekű egymásnak feszülésnek. Ellenfeleink erre építve szereztek
hatalmat az elmúlt évtizedekben. Az egy évvel ezelőtti összefogás megbuktatta a húsz évig basáskodó polgármester uralmát. Nemcsak a magyar választók, hanem a változást akaró román polgártársak érdeme
is ez. Ugyanakkor nem titok, hogy a magyar érdekképviselet marosvásárhelyi szervezetében nem mindenki lelkesedett a kiválasztott polgármester személyéért. A suttogó médiában sokszor nemtelen vádakkal
támadták Soós Zoltánt, az őt támogató megyei vezetőséget és a tanácsosjelölt csapatot. A választási eredmény az ellendrukkerek véleményét cáfolta. Az más kérdés, hogy mennyiben váltották be ígéreteiket
a fiúk-lányok. Tudjuk, savanyú a szőlő azok számára, akik kiestek
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 39 perckor,
lenyugszik
20 óra 6 perckor.
Az év 242. napja,
hátravan 123 nap.

Ma RÓZSA,
holnap ERIKA és BELLA
napja.
IDŐJÁRÁS
Változó idő

Mezőgazdasági támogatások

A gazdaszervezetek segítenek a pályázásban

Hőmérséklet:
max. 20 0C
min. 14 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

43, 21, 32, 6, 5 + 19
4, 18, 7, 14, 37, 33

17, 36, 32, 27, 19, 5

NOROC PLUS: 9 6 9 6 2 8

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

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

Simon Endre – 85

A 2003 óta Magyarországon élő marosvásárhelyi festőművész októberben tölti 85. évét. A több mint hat évtizede kiállító és azóta is folyamatosan dolgozó Szolnay-díjas
művész újabb műveit és különböző alkotói korszakait az itthoni közönség is megismerhette az eltelt években rendezett kiállításokon. A Bernády Ház a mostani kerek évforduló
alkalmából is válogatott anyaggal nyújt betekintést a gyarapodó életműbe. A Tájrétegek – színhorizont című egyéni
tárlat, amelynek kurátora Simon Zsolt, az ünnepelt fia, augusztus 31-én, kedden 18 órakor nyílik meg. Az elmúlt hetekben Kolozsváron, a Bánffy-palotában, majd augusztus
26-án a budapesti Műcsarnokban nyílt jubileumi kiállítások
után Marosvásárhelyen Simon Endre friss, eddig nem látott
új tájképei kerülnek a nézők elé Nagy Miklós Kund művészeti író ajánlásával. A megnyitón közreműködik Zágoni
Előd gordonkaművész.

Kultúraidéző napok
Maroskeresztúron

A Maroskeresztúri Polgármesteri Hivatal szervezésében
augusztus 30. – szeptember 5. között lesz a Kultúraidéző
napok rendezvénysorozat. A programok mindennap 19 órakor a kultúrotthonban kezdődnek. 30-án, hétfőn a Maros
Művészegyüttes román, kedden a magyar tagozata lép közönség elé. Kedden a helyi Tipegők néptánccsoport is fellép. Szeptember 1-jén a Spectrum Színház Függöny című
előadása látható, rendező Kincses Elemér. 3-án 16 órától
kerül sor a keresztúri felújított és kibővített általános iskola
avatóünnepségére, 19 órától a kultúrotthonban Modra
Noémi és Szabó Levente operettslágereket ad elő, fellép a
Gracioso vonósnégyes. 4-én, szombaton az Asserculis
színjátszó csoport román nyelvű előadása látható, majd a
The Band együttes koncertezik. 5-én, vasárnap délelőtt 10
órától interaktív gyermekprogramokra várják az érdeklődőket. A programokra a belépés díjtalan, de előzetes helyfoglalás
szükséges
a
0726-348-097-es
vagy
a
0751-387-444-es telefonszámon. A fennmaradó helyeket
érkezési sorrendben foglalhatják el.

Kiválósági díj Mezőpanit
polgármesterének

A Maros Megyei Sajtógála szervezői kiválósági díjat adományoztak Bodó Előd Barnának, Mezőpanit polgármesterének a közigazgatási munkában kifejtett tevékenységéért.
A díjakat a 2021. évi sajtógálán adták át.

Aszfaltoznak Marosvásárhelyen

Miután a Şincai, Bőség, Traian Moşoiu utcában és a Hadsereg téren kátyúztak és aszfaltoztak, a Tudor negyedi
Jeddi útba torkolló Ferdinánd király utcában is dolgoznak.
A Poklos-patak melletti utcát új aszfaltréteggel látják el, kicserélik a csatornafedőket, és új útjelző táblákat helyeznek
ki – tájékoztatott Soós Zoltán polgármester, aki arra kérte
a gépkocsivezetőket, hogy a munkálatok idején tartsák be
a környéken érvényben lévő ideiglenes közlekedési szabályokat.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Augusztus 27-től november 26-ig kérhetnek európai uniós támogatást az Országos Vidékfejlesztési Alapból három különböző pályázattal a fiatal
gazdák, társulások és a gyümölcstermesztők;
230 millió eurónyi mezőgazdasági támogatásra
pályázhatnak a gazdák a következő három hónapban – tájékoztatott Barabási Antal Szabolcs,
a Mezőgazdasági Minisztérium RMDSZ-es államtitkára.

Az első pályázat a fiatal gazdákat célozza. A nekik elkülönített költségvetés 100 millió euró, amelyből 30 millió
a hegyvidéken élő gazdák számára érhető el. Egy gazda
mintegy 60–70 ezer eurót igényelhet. A támogatás mértéke
attól függ, hogy feldolgozásra kéri-e az összeget vagy a biogazdaság fejlesztésére.
A második pályázatot a kisgazdaságoknak írja ki a mezőgazdasági szaktárca, a költségvetés 87 millió euró, ebből

Fotó: Nagy Tibor

26 millió a hegyvidéki gazdaságoké. Egy pályázó legfeljebb 15 ezer eurót hívhat le kisgazdaságának fejlesztésére.
A 100%-ban vissza nem térítendő támogatásokat három
évre adják, és két részletben folyósítják. A támogatási szerződés aláírásakor 75%-ot adnak, majd az elszámolás után
a fennmaradó 25%-ot, amit 2025. december 31-ig utalnak
át.
A harmadik pályázatot a beszállítói és a kiszolgálói láncok fejlesztésére írják ki. Jogosultak rá az egyéni termelők,
a gazdasági társulások, a civil szervezetek. Egy pályázattal
legfeljebb 250 ezer euró hívható le – például tanulmányok
elvégzésére, beruházásokra.
Ennél a pályázatnál 50–70%-os a vissza nem térítendő
támogatás értéke. A pályázati kérelmeket november 26-ig
lehet benyújtani. A pályázatok összeállításában segítenek
a gazdaszervezetek is, így ajánlatos és érdemes minél
előbb hozzájuk fordulni. (v.gy.)

Figyelmeztető táblák a játszótereken

Az RMDSZ-frakció javaslatára kerülnek ki négynyelvű
(román, magyar, angol és roma) figyelmeztető táblák a marosvásárhelyi játszóterekre.
Ezzel az intézkedéssel mindenki saját anyanyelvén értesülhet a játszóterek szabályzatáról, így megelőzhetővé
válnak a játszótereken történő rongálások.
A határozat a berendezések megfelelő működésének és
használatának biztosítására vonatkozik, így például a 14
évnél idősebb vagy az 54 kilogrammnál súlyosabb személyeknek tilos a gyermekjátékok használata.

RENDEZVÉNYEK

Fesztivál Marosfelfaluban

Szeptember 3–5-e között háromnapos koncert- és előadás-sorozatra kerül sor Marosfelfaluban. A rendezvény pénteken 19 órakor gálaműsorral kezdődik a
kultúrotthonban. A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Zeppelin grófné esete a stílbútorral című
előadását láthatja a közönség. A belépés regisztrációhoz kötött. 4-én, szombaton 14 órától a néptáncegyüttesek vonulnak fel, majd 15 órától néptáncelőadások
lesznek, 19 órakor Legbelsőkör-koncertre, 20 órától a
Heveder Banda koncertjére, majd 21 órától táncházba
várják az érdeklődőket. Vasárnap 13 órától istentiszteletet tartanak, 14 órától a Band’Ora, 19 órától a Titán
együttes, 20.30 órától az Örökség zenekar koncertezik.
Naponta kézművesvásár, barantabemutató, íjászat,
gyermekfoglalkozások is lesznek. A rendezvényekre a
belépés ingyenes, a gálaműsor regisztrációhoz kötött.
Szervező a Pro Felfalu Egyesület és a Bíborka néptáncegyüttes.

Robogók, motorkerékpárok, ATV-k, pótkocsik, lakókocsik vagy gépjárművek a játszótereken nem parkolhatnak,
azokat nem közelíthetik meg. Ugyanakkor tilos a játékokban és szabadidőterekben bármilyen módon kárt tenni.
A szabályozás előírja a szabálysértési szankciókat is,
amelyek 300–500 lejtől kezdődnek, de elérhetik a 2000–
2500 lejt is (lehetőség van az összeg felének 15 napon belüli kifizetésére).
Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének
sajtóirodája

Szászrégenben vendégszerepel
a Hargita együttes

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Erdélyi tánckóstoló című műsorában az erdélyi tájegységek táncrendjeit, ezen belül néhány falu, illetve táncos táncát
mutatják be. Az előadásra szeptember 9-én, csütörtökön este 7 órai kezdettel kerül sor a szászrégeni Eugen
Nicoară művelődési ház nagytermében. Helyfoglalás a
művelődési ház jegypánztáránál munkanapokon 10–17
óra között vagy a 0741-024-882-es telefonszámon. Egy
jegy ára felnőtteknek 20 lej, nyugdíjasoknak és diákoknak 10 lej.

Kézművesnapok Csittszentivánon

A csittszentiváni Bandi Dezső Kulturális Egyesület szervezésében augusztus 30. és szeptember 3. között tartják meg a gyermek- és ifjúsági kézművesnapokat. A
foglalkozásokra naponta 9–12 óra között kerül sor a
kultúrotthonban és a faragóműhelyben. Programfelelős
Székely Lajos helyi fafaragó, nyugalmazott tanár.
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Duna-nap Torockón

Ország – világ

A megmaradást erősítené

A Duna-nap célja a szülőföldön maradás és a meg- másolatot, amelyet szombaton díszmenettel vittek át a torocmaradás erősítése – mondta a Duna Médiaszolgál- kói templomba, ott ezt állandó kiállításon láthatják az érdektató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az M1 aktuális lődők.
Torockón hetedszer rendezik meg a Duna-napot, amelynek
csatorna szombat déli Híradójában.

Dobos Menyhért Tamási Áron gondolatait idézve úgy fogalmazott: „Nekünk a világ szívének kapuján kell kopogtatni
azért, hogy a magyarság hangját meghallják”.
A műsorban elmondta, hogy vásároltak egy Szent Korona-

középpontjában idén a Szent Korona áll. A 2014-ben megnyílt
torockói Duna-ház egy egész évben működő kulturális központ, amelynek kiemelkedő eseménye a nemzeti összetartozás
napjához kapcsolódó Duna-nap.
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Villanyáram-támogatást
igényelnek

Támogatást kérnek az államtól a malom- és a sütőipari munkáltatók a villamos energia árának „előzmény nélküli” megnövekedése miatt. Szerintük a
kenyér drágulása elkerülhetetlen lesz, mert a búza
ára is jelentősen emelkedett. A malom- és a pékipari
munkáltatók szövetségének (ROMPAN) elnöke,
Aurel Popescu az Agerpresnek elmondta, jelenleg
egy tonna kenyérbúza 1100 lejbe kerül, ilyen drága
még soha nem volt ez a gabona augusztusban. Az
ágazatot ugyanakkor a villamos energia jelentős drágulása is nagyon nehéz helyzetbe hozza. Aurel Popescu szerint ilyen körülmények között a malom- és
a pékipari munkáltatók csak úgy tudnak megmaradni
a piacon, ha az állam villanyszámla-támogatást nyújt
az ágazatnak. (Agerpres)

Caola-termelőcsarnok létesül
Csíkszeredában

Termelőcsarnok létesítését tervezi Csíkszeredában
a magyarországi Caola Kozmetikai és Háztartási
Vegyipari Zrt. Az ipari létesítmény felépítéséről szándéknyilatkozatot írtak alá pénteken a cég képviselői
a székelyföldi város polgármesterével és a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karának dékánjával. A Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal közleménye szerint zöldmezős beruházással
négyezer négyzetméteres gyár építését tervezik,
amely 50–60 személynek ad majd munkát. Korodi Attila, Csíkszereda tavaly ősszel megválasztott polgármestere elmondta: gazdaságfejlesztési szakirodát
hoztak létre a városházán, és az iroda a szerepének
megfelelően befektetőt vitt Csíkszeredába.

Ezer fölé emelkedett
a napi új fertőzöttek száma

Duna-nap Torockón

Ferenc pápa imára szólította fel
a keresztényeket Afganisztánért

Kötelezettségvállalást szorgalmazott az Afganisztánban szenvedők segítése érdekében Ferenc pápa,
aki a keresztényeket arra kérte, imával és böjtöléssel is kérjék Istent, hogy vigyen békét és együttélést Afganisztánba.

A Szent Péter térre néző ablakból vasárnap elmondott beszédében az egyházfő hangsúlyozta, hogy nagy aggodalommal követi az afganisztáni helyzetet.
„Osztom azok fájdalmát, akik a csütörtöki öngyilkos merényletekben elhunytakat siratják, valamint mindazokét, akik

segítséget és védelmet keresnek” – jelentette ki Ferenc pápa.
Országok és szervezetek említése nélkül köszönetet mondott a „próbára tett” afgán népet segítőknek. Reményét fejezte
ki, hogy a párbeszéd és a szolidaritás békés együttélést és reményt nyújthat Afganisztánban.
Ferenc pápa azt mondta, „a mostanihoz hasonló történelmi
pillanatokban nem maradhatunk közömbösek, ezt tanítja az
egyház (...) a mostani helyzet a keresztényeket szólítja”. Az
egyházfő a hívőket imára, bűnbánat gyakorlására, valamint
böjtölésre szólította fel.

Orosz médiumok tiltakoztak Putyinnál

Nyílt levélben tiltakoztak Vlagyimir Putyin orosz elnöknél, a két házelnöknél, valamint a rendvédelmi
szervek vezetőinél pénteken orosz magánmédiumok „a független sajtó elleni állami kampány
miatt”.

A levelet jegyző Novaja Gazeta, Forbes, Republic, Dozsgy,
Meduza és más médiumok követelték a szerkesztőségek bezárására, valamint a nemkívánatos szervezetté és az idegen
ügynökké nyilvánításra vonatkozó határozatok visszavonását.
Sürgették az újságírók ellen indított fiktív büntető és adminisztratív eljárások felülvizsgálatát, a sajtó munkatársai fizikai
bántalmazásának kivizsgálását, valamint a média szakmai
munkájának akadályozását tiltó és az újságírók jogait védő
törvények betartását.
A követelések között szerepelt mások mellett Ivan Szafronovnak, a Kommerszant hazaárulással meggyanúsított volt
munkatársának szabadon bocsátása és rehabilitálása.
Korábban az újságírók és a tömegtájékoztatási eszközök
munkatársainak szakszervezete közölte, hogy Moszkva
város regionális biztonsági és korrupcióellenes osztálya a
járványhelyzetre hivatkozva nem engedélyezte azt
a tüntetést, amelyet szeptember 4-re az idegen ügynökké
nyilvánításra vonatkozó törvény ellen terveztek megtartani.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a szerkesztőség nyílt
levelét kommentálva pénteken kijelentette: nem ért egyet
azzal az állítással, miszerint Oroszországban „üldözik” a sajtót. Szerinte kifogások a tömegtájékoztatási eszközök és újságírók külföldi ügynökké nyilvánításáról rendelkező törvény
alkalmazásával szemben merülnek fel.

Fotó: MTI/ Kiss Gábor

Álláspontja szerint ilyen törvénynek „lennie kell” Oroszországban a belügyekbe történő külső beavatkozás miatt. Mint
mondta, ehhez gyakran használnak fel nemkormányzati szervezeteket, újságírókat és médiumokat. Más kérdésnek nevezte, hogy társadalmi aktivisták és szerkesztőségek
kifogásolják a jogszabály alkalmazását és néhány rendelkezését. Úgy vélekedett, hogy erről „konstruktív párbeszédet”
kell folytatni a médiaszakmán belül, majd a törvényhozás és
a végrehajtó hatalom képviselőivel.
Az orosz igazságügyi tárca „idegen ügynök funkcióját betöltő tömegtájékoztatási eszközöket” felsoroló listája 43 jogi
és magánszemély nevét tartalmazza. Peszkov egy csütörtöki
nyilatkozatában nem zárta ki a külföldi ügynökökről rendelkező törvény felülvizsgálatának lehetőségét.
A külföldi ügynöknek minősített sajtóorgánumnak nem kell
ugyan elhallgatnia, de ezt a minősítést fel kell tüntetnie a tartalmain, és rendszeresen el kell számolnia a bevételeivel, amelyeket a hatóságok szerint részben vagy egészben külföldről
kap. A szabályozás 2019 óta kiterjed magánszemélyekre, köztük bloggerekre is.
A BBC orosz szolgálata honlapján a múlt héten arra hívta
fel a figyelmet: a tágan értelmezhető törvény elvileg kizárja,
hogy a külföldi ügynöknek minősített sajtóorgánumok beszámolhassanak a választásokról. Az idegen ügynököknek
ugyanis, beleértve a médiát is, tilos olyan tevékenységet folytatniuk, amely megkönnyíti vagy akadályozza a jelöltállítást,
illetve a jelöltek győzelmét a választásokon. Az ebbe a kategóriába sorolt tömegtájékoztatási eszközöknek tilos előmozdítaniuk vagy akadályozniuk az eredmények elérését
választásokon vagy népszavazásokon. (MTI)

Az országban ezer fölé emelkedett szombaton a napi
új koronavírus-fertőzöttek száma, a hivatalos adatok
szerint az elmúlt 24 órában 1015 új fertőzéses esetet
regisztráltak. Legutóbb május 17-én, a betegség harmadik hullámának a leszálló ágában volt egy nap
alatt ezernél több új fertőzés. A mostani adatokból
azonban azt lehet leszűrni, hogy a negyedik hullám
felívelő ágában van a járvány. Hasonló ütemben növekszik a kórházba beutalt koronavírusos betegek,
az intenzív osztályokon kezelt súlyos esetek és a kórnak tulajdonított elhalálozások száma is. Ioana Mihăilă egyészségügyi miniszter szombaton kijelentette:
ha tovább nő az esetszám, a hatóságok arra kényszerülnek, hogy megelőző és korlátozó intézkedéseket vezessenek be.

Maszkviselés elmulasztásáért
bírságoltak

Összesen 28 bírságot szabtak ki több mint 10 ezer
lej értékben a temesvári rendőrök azokra a személyekre, akik nem viseltek maszkot az üzletekben. Az
ellenőrzés szombat 19 órától vasárnap hajnali 3 óráig
tartott. A Temes megyei rendőrség vasárnapi közlése
szerint 21 bírságot közlekedési kihágásokért szabtak
ki, 5510 lej értékben. Ezek mellett további 81 kihágásért büntettek 9550 lej értékben. Az akció során 110
személyt igazoltattak, illetve 76 üzletet és 57 gépkocsit ellenőriztek. (Agerpres)

Ostrom után
kakaskodás?

(Folytatás az 1. oldalról)
a pikszisből, de talán a közösségi érdek számukra is fontosabb kell legyen, mint a titula és a picula. Ám legyünk
igazságosak. A Dorin Floreával együttműködő magyar
tanácsosi csapatnak és az RMDSZ városi szervezetének
voltak kisebb-nagyobb sikerei. Például, hogy csak egyet
említsünk: a Bethlen Gábor-szobor felállítása. De hogy
ezért cserébe milyen pénzlenyúlásos terveket kellett támogatniuk, arról már senki nem beszél. Mert ne legyenek illúzióink, az annyira dicsért kompromisszumos
politizálás lényegében erről szól. Sokan megkérdezhetik, miként kerül szóba a Forgatag kapcsán a marosvásárhelyi magyar érdekképviselet. Azért, mert néhány
éve, egyes vélemények szerint néhány évtizede folyamatos belháború színtere a szervezet. És a sárdobálásos
kakaskodás még nem ért véget. A napokban zajló körzeti
tisztújítás adott alkalmat arra, hogy a közösségi média
felületein jelenjenek meg a rágalmazás határát súroló
bejegyzések. Sajnos, úgy tűnik, az országos vezetőségnek sem áll érdekében, hogy szabályzatszerűen lezárja
a vitát. Lehet, úgy értékeli, hogy amíg Maros megye a
választásokon hozza a kiemelkedően jó eredményt, nem
kell pitiáner ügyekkel foglalkozni. Csak egyről feledkeznek meg, a jó eredmények elsősorban a magyar közösség önvédelmi tudatának az érdeme. De lehet, a
választópolgároknak egyszer elegük lesz az önjelölt politikusok karrierépítő szerepléséből. Nem kellene ezt
megvárni.
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Dr. Kövér László:
Marosvásárhely konokul hisz az eszményeiben

A magyar Országgyűlés házelnöke, Kövér László, aki már 2016ban felvállalta a Vásárhelyi
Forgatag védnöki szerepét, beszédében hangsúlyozta, felemelő
érzés a Vártemplom megújult történelmi falai között együtt lenni,
mert tudjuk, hogy az elmúlt időben
a Jóisten – elhivatott emberek
munkálkodása révén – nemcsak ezt
a hajlékot újította meg, hanem
megújította az egykori székely főváros, Marosvásárhely életerejét is,

és megújította a marosvásárhelyi
magyarság jövőbe vetett reményét
is. „Ezen erőnek és reménynek
Marosvásárhelyen kiapadhatatlan
szellemi forrásai vannak, olyan
tiszta és bőséges források, amelyek a legmostohább történelmi
időkben is képesek éltetni a Székelyföldet, képesek éltetni az erdélyi szellemiséget Romániában
és a közép-európai szellemiséget
Európának ebben a szegletében”
– fogalmazott Kövér László, aki
szerint a lélekben és lélekszámában egyaránt oly sokszor meggyötört Marosvásárhely megújulási képességének titka abban
rejlik, hogy szenvedélyesen és
konokul hisz az eszményeiben, és
ebben példát mutat minden magyar és román, minden európai
közösség számára.
„Marosvásárhely hisz a magyar
minőség, az erdélyi önszerveződés és az európai méltóság eszményeiben” – hangsúlyozta a
házelnök, aki sikert kívánt az új
városvezetésnek ahhoz, hogy
visszaadja a városnak az őt megillető rangját és fényét, az itt élő
magyarság és románság hasznára
és Európa okulására. „A Vásárhelyi Forgatag is – az immár nyolcadik alkalommal megszervezett
rendezvénysorozat – közösséget
erősít és épít, eredményesen szolgálja a marosvásárhelyi közösség
felemelkedését, amit ezúton is köszönünk minden közreműködőnek” – emelte ki dr. Kövér
László.
(A Forgatag sajtóközleménye)

összértéke közel 38 millió lej, amiből 30 millió vissza nem térítendő,
a többi pedig önrész.
Mind a polgármester, mind Borbély László hangsúlyozták, hogy a
munka elvégzésével sikerült felszámolni egy „történelmi szennyező
gócot”, bevonták ebbe a kombinátot is, és ezáltal környezetvédelmi
intézkedések hozatalára ösztönözték. A polgármester elmondta, a
terv szerint fotovoltaikus parkot
(napkollektorokat) helyeznének el a
30 hektáros területen. Ez lesz a környék legnagyobb ilyen felülete.
Kérdésünkre Dana Ijac megerősítette, hogy még két évig nem lehet
munkálatokat végezni a felületen,

ez idő alatt eltervezhetik, hogy miként hasznosítják majd a területet.
A polgármester kérdésünkre kifejtette, valószínűbbnek tartja, hogy
versenytárgyalással egy szakcéget
bíznak meg a napelemek kihelyezésével és a rendszer működtetésével.
Természetesen bérleti díjat fizetne
a városnak. És reméli, hogy az így
előállított áramot maga a vegyi
kombinát fogja felvásárolni. Ahogy
elhangzott, a következő időszakban
a szakértők azon dolgoznak, hogy
megoldást találjanak a 30 hektáros
terület hasznosítására, addig is az
üvegházakért és zöldövezetekért felelő igazgatóság tartja karban, kaszálja a telket.

A Vásárhelyi Forgatag zárónapjának részeként ökumenikus istentiszteletet tartottak
a Vártemplomban. Az eseményen részt vett a magyar
Országgyűlés
házelnöke,
dr. Kövér László is, aki szerint a
Vásárhelyi Forgatag közösséget erősít és épít, eredményesen szolgálja a közösség
felemelkedését.

Mint már oly sok évben, ezúttal
is ökumenikus istentisztelet volt a
Vásárhelyi Forgatag zárónapján. Az
eseményen igét hirdetett Nagy
László unitárius lelkipásztor, Henter György, a Vártemplom református lelkésze, valamint Oláh Dénes
plébános, a maros-küküllői egyházkerület főesperese.
Az igehirdetések utáni köszöntőbeszédében a Maros Megyei Tanács
elnöke, Péter Ferenc elmondta, ünnepelni gyűltek újra össze, az új
kenyér havában, abban a hónapban, amihez annyi történelmi esemény fűződik. „Nem csak
államalapító Szent István királyunkra emlékezhetünk ezekben a
napokban, nem csak a Mátyás király által adományozott vásártartási jog nyújt okot a város lakóinak
az augusztusi ünneplésre, de négy
nappal ezelőtt arra is emlékezhettünk, hogy a helységnek szabad
királyi városi rangot adományozó
erdélyi fejedelmet, Bethlen Gábort
401 évvel ezelőtt a besztercebá-

Dr. Kövér László

nyai országgyűlés magyar királlyá
választotta. Azért említem az egykori fejedelmet, mert a történészek
úgy emlegetik, mint az első olyan
erdélyi uralkodó, aki tudatos művelődéspolitikát folytatott, egyenrangúnak tekintve a gazdasági és a
hadi szükségleteket” – fogalmazott Péter Ferenc, aki szerint
büszke lehet Marosvásárhely minden lakója, hogy a vásárosjogot az
igazságos és művelt Mátyástól, a
szabad királyi városi rangot,

Egyedi környezetvédelmi projekt

vagyis a többi erdélyi nagyvárossal egyenrangúvá emelését a város
a kultúrát pártoló Bethlen Gábortól kapta. A szervezők célja pedig
hasonló ahhoz, mint ami ezeket a
nagyszerű államférfiakat is vezérelte. „Kilenc évvel ezelőtt azért
fogtak össze, hogy a marosvásárhelyi magyarságnak visszaadják a
saját ünnephez való jogát.
De azért is, hogy a kultúra erejével
a helyiek életrevalóságát mutassák
fel.”

A zagytározó helyén fotovoltaikus park

Újabb lépés előtt áll a marosvásárhelyi Azomureş vegyi
kombinát egykori zagytározójának felszámolását célzó
hosszú távú környezetvédelmi projekt – többek között
erről tájékoztatta a helyszínen a sajtót pénteken délben
Soós Zoltán, Marosvásárhely
polgármestere, Borbély László
volt környezetvédelmi miniszter,
államtanácsos,
valamint Csongvay Attila mérnök, a zagytározó semlegesítési munkálatait végző Geiger
cég képviselője.

Vajda György

Az említettek mellett jelen volt
Dana Ijac, a polgármesteri hivatal
pályázati osztályvezetője, valamint
Moldovan Florian mérnök, a közterület-kezelő igazgatóság vezetője
is. Csongvay Attila röviden ismertette a zagytározó történetét. A
mintegy 30 hektáros legelőt 1975től használta a kombinát, hogy ott a
komplex műtrágya-előállítási folyamatból származó oldhatatlan sókat
és kalcium-karbonát-üledéket tárolja. A rendszerváltásig azt gyakorlatilag majdnem ellenőrizetlenül
töltötték fel az igen toxikus anyaggal. Időközben létrejött egy tó, illetve a partjára lerakódott zagy,
amely súlyosan szennyezte a Maros
közelében levő altalajt. A tározót
2006-ig használták, majd a szigorodó környezetvédelmi követelmények miatt be kellett zárni. A
munkálatokat és azok költségeit kizárólag az Azomureş kellett volna
vállalja. Az Európai Unió környe-

zetvédelmi kiírásainak megjelenésekor felmerült a lehetőség, hogy a
város vegye át a területet, és pályázzon a lezárására, természetesen az
Azomureşsel partnerségben. 2011ben a városhoz került az igen
szennyezett terület, és így megpályázhatták a lezárási költségek
megtérítését. Amint többször írtunk
erről, az munkálatok azért voltak
különlegesek, mert elsősorban egy
alsó szigetelőréteget kellett lefektetni, majd drénrendszert kiépíteni,
és biztonságosan befedni a 6-7
méter magas üledéket. 2015-ben a
munkálatok leálltak, mivel az Azomureş az előállított műtrágyamenynyiség csökkenése miatt nem tudta
átvenni, és újra felhasználni a zagytározóban felgyűlt vizet. A későbbiekben ezt a gondot sikerült
megoldani, így gyorsabban haladtak a munkával, 2020 decemberében fejezték be. A talajszennyezés
megfigyeléséért a talajmintavételhez szükséges kutakat (csöveket)
helyeztek el, miáltal egy meghatározott rend szerint a környezetvédelmi ügynökség munkatársai
követhetik a talajminta paramétereit. A mérnök azt is elmondta,
hogy hároméves jótállást vállaltak.
Ez idő alatt a befedett zagy állaga
miatt megjelenhetnek a felületen kisebb süppedések, de alapjában véve
– a különleges technológia miatt –
nem történhet „műszaki meghibásodás”.
Borbély László hozzátette, szívügyének tekintette ennek a környezetvédelmi
projektnek
a
megvalósítását. 2012-ben írta alá
szaktárcavezetőként a pályázat kivitelezési szerződését, aminek kö-

szönhetően két uniós pályázati kiírás alapján lehívták a tervezéshez
és a kivitelezéshez szükséges összegeket. A helyszínen kézbesített tájékoztató
füzet
szerint
a
környezetvédelmi szektoriális operatív programból mintegy 30 millió
lej támogatást kaptak, ebből a viszsza nem térítendő hitel közel 24
millió lej volt, az önrész 482 ezer,
míg a nem támogatható kiadások
5,5 millió lejre rúgtak. A projekt

Fotó: Vajda György
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Forgatag-színek, -hangok, -hangulatok

(Folytatás az 1. oldalról)

Virtuálisba ,,ragadt” telt házak
Péntek délelőtt alig néhányan tevékenykedtek a várudvaron felállított kézművessátrakban – a
nemezelőknél, az agyagozóknál, a
fafaragóknál és a gyöngyfűzőknél
láttunk egy-két gyereket, pár tizenéves a hímzésbe mélyült bele, néhány felnőtt pedig a kötélverés iránt
érdeklődött –, a megszokott forgatagos tömegnek azonban nyoma
sem volt, pedig a szabadtéri foglalkozásoknak a programkezdés utáni
órákban az időjárás is kedvezett. A
járványügyi intézkedések részeként
bevezetett előregisztráció okozta a
szokatlan ,,szélcsendet”, a legtöbb
gyerek- és családi programnál
ugyanis már csütörtök délben telt
házat jelzett a rendszer – sok érdeklődő ugyanis bizonyára már hétfőn
vagy kedden minden programra bejelentkezett –, így az újonnan próbálkozók legfeljebb pótlistára
kerültek. Amint azt egy édesanya a
rendezvény Facebook-oldalán is jelezte, az előregisztrációból kimaradt
kisgyermekes szülők nem merték
megkockáztatni, hogy csemetéjüket
ne engedjék be a kiválasztott programokra, bár a szervezők internetes
bejegyzésükben azt ígérték, hogy
egy gyereknek sem kell majd azért
sírnia, mert nem vehet részt valamelyik foglalkozáson. Mivel az előzetesen bejelentkezettek többsége
nem ment el a péntek délelőtti tevékenységekre, erre valóban nem került volna sor.
Délre a történelmi és régészeti
múzeum épülette előtti folksátor népesült be elsőnek, kicsik és nagyok
hallgatták itt Hideg Anna ördöngösfüzesi adatgyűjtőt és Kásler Magdi
népdalénekest. A későbbiekben szakadó eső zavarta meg a forgatagozókat, és tartotta otthon a délutáni
programokra készülőket. Némi
mozgás mégis volt a várudvaron,
még a kézműves-tevékenységek
utolsó órájában, nem sokkal 6 óra
előtt is porcelánfestő fiatalok szorgoskodtak az Unitarcoop Alapítvány sátránál, a Lorántffy
Zsuzsanna Kulturális Egyesületénél
pedig a Beporzók napja nevű programon vett részt, egyebek mellett
rovarhotelt épített egy gyerekcsapat. A fesztiválhangulatot leginkább
Póra Zoli és együttese, a Stone Hill
teremtette meg ezen a délutánon,

koncertjükre kisebb, de annál lelkesebb esernyős tömeg gyűlt össze.
Könyvek a sörsátor alatt
A Forgatag egyik elmaradhatatlan programpontja a könyvvásár,
amelyet 2013-tól, vagyis a kezdetektől a Teleki Téka szervez. A
vásár tőszomszédságában, a Vár sétányon felállított tékasátorban a
könyvtár közösségi programjaiból
nyújtottak már pénteken ízelítőt:
működött a nyitott könyvespolc,
ahonnan bárki hazavihette a számára ígéretesnek tűnő olvasnivalót,
ugyanakkor azokból a gyermekprogramokból is lehetett válogatni,
amelyeket a téka évről évre a Bethlen Gábor Alap támogatásával szervez meg. Egyebek mellett
óriáspuzzle-t – a könyvtár nagytermében látható Teleki Sámuel-portrét és a Jasonius atlaszt – rakhattak
ki a kis és nagyobb forgatagozók.
A könyvvásáron tíz kiadó és
könyvkereskedő vett részt, a marosvásárhelyiek mellett Sepsiszentgyörgyről, Udvarhely mellől és
Barótról érkeztek a várba ,,könyves
emberek”. Az idei forgatagos tapasztalatokról szombaton délelőtt
ifj. Király Istvánt, a Mentor Könyvek Kiadó vezetőjét kérdeztük, aki
mindenekelőtt a gyenge forgalomról számolt be.
– Még a hely árát sem termeltük
ki, és ez nem először van így ezen a
rendezvényen. Évek óta ,,szajkózzuk” a szervezőknek, hogy nem a
zsíros, füstös ételek, a lángos és a
csórékolbász, azaz a miccs mellett
van a könyvek helye. Az egyik
kiadó a vásár első napján össze is
csomagolt, és hazament. Amikor
aláírtuk a részvételi szerződést, nem
ezekről a feltételekről volt szó. Sörsátrakat kaptunk, oldalponyva nélkül, nem szóltak, hogy arról nekünk
kell gondoskodnunk. Mi több, lyukas is a sátor, így a péntek délutáni
eső befolyt, be kellett dobozolnunk
a könyveket. Az első nap nem volt
áram, most már van, de a világítás
még nem működik. A tékásokkal
volt egyedül szerencsénk, ők minden tőlük telhetőt megtettek az ittlétünk kényelméért és azért, hogy
megóvják a szellemi terméknek
számító árukínálatunkat. Erőn felül
próbálják folyamatosan biztosítani
azokat a feltételeket és kellékeket,
amelyekről a szervezők megfeledkeztek – összegzett ifj. Király István.

Fotó: Nagy Tibor

Forgó-pörgő gyermekbirodalom
A második Forgatag-nap délelőttjén úgy tűnt, megismétlődik a pénteki ,,csendélet”, de egy órával
kezdés után egészen benépesült a
várudvar. A Világló Egyesület szervezésében szépszámú érdeklődő
előtt pörgött a Nyári esztendő kereke. A tavaly már közkedveltté vált
hagyományőrző gyermekprogram
résztvevői ezúttal a meleg évszak
jeles napjairól – többek között augusztus 20-áról –, valamint a mezei
munkákról tudhattak meg érdekességeket, majd faraghattak, hímezhettek, papírsárkányt és seprűlovat
is készíthettek.
A Csicsergő családi és gyermekprogram háza táján kicsik és nagyok próbálták ki a Kulcs
Szociálpedagógusok Egyesülete
által szervezett, fogyatékossággal
kapcsolatos tevékenységeket, egyebek mellett azt, hogy milyen szavak
nélkül átadni egy üzenetet, vagy bekötött szemmel öltözködni, zoknit
párosítani, murkot pucolni. Pár lépéssel odébb Póra Zoli és együttese
a napsütésről, az Empátia-szigetről
és arról énekelt, hogy bringázni jó,
közben a fűbe letelepedett gyermekek a rendelkezésükre bocsátott
hangszereket próbálhatták ki.
Délre szinte minden sátorban
nagy volt a nyüzsgés, a legtöbben
talán a legkisebb korosztálynak

szóló fejlesztő játékoknál múlatták
az időt, de egyebek mellett a Teleki
Téka könyvkötő műhelye is népszerűnek bizonyult.
Néptáncos sokadalom
A Forgatag egyik legnagyobb tömeget megmozgató rendezvénye a
szombat délutáni folkprogram volt.
A Maros Művészegyüttes szervezte
együttlét idejére népviseletbe öltözött gyermeksokadalom vette birtokba a vár hátsó részében
berendezett Erdélyi Hagyományok
Háza udvarát, ahol több száz fős
közönség várta, hogy a népdal- és
néptáncoktatás után egyenként színpadra lépjenek a jövő táncosai. A
marosvásárhelyi Boróka, Borsika,
Csillagfény, a segesvári Kikerics és
a Maros Művészegyüttes utánpótlás
csoportja, a Napsugár együttes gazdag műsorral gyönyörködtette a
nagyérdeműt. Ezt követően Kozsik
József színművész bemondói szerepében nyárádmenti közös táncra hívott fellépőt és közönséget
egyaránt. A továbbiakban a Maros
Művészegyüttes utánpótlás zenekara koncertezett, majd a művészegyüttes fergeteges előadása zárta
az estébe nyúló színpadi programsorozatot. A folknap azonban ezzel
még nem ért véget, este 10 órakor a
Kádárok bástyájában táncházba
várták a szórakozni vágyókat.
Gazdag kínálat, gyenge kereslet
A 8. Vásárhelyi Forgatag kézművesvására minden bizonnyal az eddigi évek leggazdagabbika volt. Az
időjárás azonban péntek délután és
vasárnap délelőtt is meghiúsította
az árusok elvárásainak megfelelő
keresletet. Így gondolta ezt szombat
délelőtt Szőcs József is, aki szentgericei méhészetének termékeiből hozott eladásra.
– Nem vagyok elégedett a pénteki forgalommal, de ettől függetlenül el kell ismernem, hogy nagyon
színvonalas a vásár. Ma főleg a vegyes virágmézből vittek a vevők –
mondta a termelő, akitől azt is megtudtuk, hogy az idei átlagos esztendőnek számít a méztermés
szempontjából, a tavalyihoz és a tavalyelőttihez viszonyítva mindenesetre jobb volt.
Kiss Adél első alkalommal hozta
vásárba érdekes és szép üvegdíszeit, ékszeresdobozait. Kínálatában idézetes égetett fadíszeket is
találtunk.
– Azt tapasztaltam, hogy a legtöbb vásárló tudatosan keres egy bizonyos terméket. Az esős órákban
csak néhányan lézengtek a standok
között, amikor kiderült az ég, nőtt a
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forgalom. A termékeimet főleg ünnepi alkalmakra, ajándékként választják a vásárlók, jó páran
érdeklődtek is, hogy a későbbiekben
hogyan tudnak rendelni belőlük –
újságolta a kézműves, aki több mint
egy éve kezdett a díszdobozok,
majd az üvegek díszítésébe, ezt követően a gravírozásba és a pirográfiába. A vásári forgatagban nemcsak
meglévő termékeit kínálta eladásra,
kérésre helyben is égetett fába személyre szabott mintát, üzenetet.
Miklósi Hosszú Judit a magyarországi Náráról érkezett Marosvásárhelyre saját készítésű, körömvirág alapanyagú arckrémeivel és
egyéb testápolási cikkeivel. A sepsiszentgyörgyi születésű hölgy, aki
egy baróti rokonlátogatást kötött
össze a forgatagozással, átlagosnak
minősítette a termékei iránti keresletet, és azt is megjegyezte, hogy a
vásárlátogatók száma eső nélkül bizonyára nagyobb lett volna.
Meglepetés a fa alatt
Kacsó Magdolna kézzel készített
ékszereit és egyéb dísztárgyait
rendszerint minden vásárhelyi vásáron megtalálhatjuk. A bevételt Magdolna mindig négylábú pártfogoltjaira fordítja, amelyekről pár
évvel ezelőtt Hétköznapi történet
rovatunkban írtunk. A vásári forgatagon befolyt összegből ezúttal nem
sok kutya- és macskaeledel vehető,
mégsem volt hiábavaló három napot
reggeltől estig a várban tölteni – tudtuk meg a mosolygós hölgytől, aki
elmesélte, hogy szombat délelőtt az
egyik fa tövében, egy dobozban hat
gazdátlan kismacskát talált.
– Egy kedves, fiatal lány, Szentgyörgy Zselyke ismeretlenül is
ajánlkozott, hogy segít, én ugyanis
nem mozdulhattam el a standom
mellől. Nagyon hálás vagyok neki
– lelkendezett Magdolna.
Négy cicának máris sikerült gazdát találni, kettő pedig ideiglenesen
kapott szállást, és a vásár lejárta
után Magdolna vajdaszentiványi állatbirodalmának tagja lesz.
Az egymásba simuló Forgatagszínekből, -hangokból, -hangulatokból mindössze néhányat villantottunk fel. Talán sokan egészen
mást láttak meg, éltek át ezen a
három napon, a Borudvar varázsát,
egy színházi előadás vagy a főtéri
koncertek élményét raktározták el a
hűvös őszi napokra. A lényeg, hogy
az eltelt hétvége egy kicsit mindanynyiunk számára színesebbé tette
Marosvásárhelyt és a világot. Szürkébb időszakokra jó megőrizni ezeket a színeket.
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István, a király székelyföldi nagyprodukció

A lázadó szellem kiolthatatlan

Fotó: Codra Botond

A múlt század második felének nemzetellenes diktatúrájában különösen mély nyomot hagyott az erdélyi magyarokban az István, a király rockopera. Ezért is volt soha nem tapasztalt
érdeklődés a sepsiszentgyörgyi elődadás iránt. Hat nap alatt közel tizenötezer néző részesült felejthetetlen élményben a Sepi Arénában. Székelyföld majd’ minden településéről, Erdély távolabbi szegleteiből zarándoki megszállottsággal özönlött be a nép a Szent Korona
felnagyított installációja melletti bejáraton. Csodaváró fegyelmezettséggel ültek a nézők
már percekkel az előadás kezdete előtt. És nem csalódtak. A produkció tökéletes helyszínre
talált az Arénában. Látványos színpadkép, a közel kétórás, dinamikus játék magával ragadta
– főleg Koppány színre lépése után – a közönséget. Az ősmagyar szimbólumok, a természeti
népekre jellemző sámáni szertartásmotívumok markánsan hangsúlyozták a régi és új hit
összecsapását. Közben a táncosok, kihasználva a küzdőtér adta lehetőséget, berángatták
a nézőket a választás népet megosztó dilemmájába, és innen feltartóztathatatlanul sodort
magával a lendület mindenkit a drámai végkifejlet felé. Az előadás végén a közönséggel
közösen énekelt nemzeti himnuszunk és a székely himnusz nyomatékosította bennünk a
darabban felvetett konfliktust: dicsőítjük Istvánt, de tovább bennünk él Koppány lázadó
szelleme.

Az István, a király székelyföldi
nagyprodukció szólistái, alkotói és
rockzenekara múlt hétfőn sajtótájékoztatón számolt be a váltott szereposztás bemutatóinak tapasztalatairól:
Az eseményen két fontos következtetés született: a szándék szerint
lesz folytatása a nagyszerű előadásnak, valamint az, hogy létrejött egy
székelyföldi társulat, amely még
sokat akar dolgozni Sepsiszentgyörgyön.
Bár a közönség minden este cserélődött, a kirobbanó energia újra és
újra átjött – ezt erősítették meg a
produkció szólistái is. A sajtótájékoztatón ők is megosztották gondolataikat, mellettük pedig Antal
Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere; Tamás Sándor, Kovászna
Megye Tanácsának elnöke; Vargha
Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere; Orza Călin rendező-koreográfus; Dancs Zsolt producer;
Szilágyi Zsolt Herbert zenei vezető;
Werner Gábor karmester és Makkai
Kálmán, a hattagú rockzenekar képviselőjeként.
Dancs Zsolt elmondta, hogy a
szerzőpárost és a rockoperát képviselő Rosta Mária jogtulajdonos,
producer asszony régi álma, hogy
erdélyi színészek is színpadra vigyék az előadást. És íme, az álom
valóra vált: a kultúra iránt őszintén
elkötelezett Sepsiszentgyörgy, a
szervezési tapasztalat, illetve az intézményi háttér, amit az önkormányzat biztosított, lehetővé tette a
szentgyörgyi premiert. Az előkészítési folyamat és a színpadi megvalósítás Rosta Mária producer
tanácsai és útmutatása szerint történtek – hangsúlyozta, majd őszinte
örömét fejezte ki, hogy az elkötelezett szervezőcsapat áldozatos munkája nyomán megszületett egy
székelyföldi társulat, amely tovább

élteti a rockoperát, és kész az újabb
feladatokra is.
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy
polgármestere a teljes alkotóstábnak megköszönte azt a „fantasztikus
erőt és energiát, amit a színpadról
közvetítettek, ami minden eddigi
visszajelzés szerint életre szóló élményt jelentett a nézőknek, én egészen biztos, hogy ebből az
energiaforrásból még évtizedekig
tudok meríteni, amikor szükségem
lesz rá”. A polgármester azt mondta,
azt szeretné, hogy ez a csodálatos élmény ne csak 15.000 emberhez jusson el, ezért a produkciót jövő
augusztusban itt, Sepsiszentgyörgyön, a Sepsi
Arénában újrajátszanák.
„Ezt a csapatot, fantasztikus közösséget kár
lenne szétbontani, szeretném, hogy ők is kötődjenek
Szentgyörgyhöz” – fejezte be
mondandóját.
Tamás Sándor megyei tanácselnök gyermekkorát idézte meg a
bemutató, amikor rongyosra hallgatta a lemezeket. Szerinte egy élő
előadás nem hasonlítható össze semmivel,
„nagyon nagy erőt és
izgalmat ad, hol Istvánnak drukkoltam, hol
Koppánynak” – fogalmazott. „Mi, székelyek,
a történelem során bármit be mertünk vállalni,
de lehet, hogy a 80-as,
90-es évek elején még a
székelyek sem merték
volna bevállalni ezt a
produkciót.
Viszont
ebben a formában ez
Kárpát-medencei szintű
lett” – summázott.

(Karácsonyi Zsigmond)

Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere azokat az
időket elevenítette fel, amikor ő is
hasonló közegben dolgozott.
„Tudom, hogy hányszor kell nagyot nyelni, mély levegőt venni,
szalonképesen fogalmazni, mosolyogni, amikor nem esik annyira
jól, ezért köszönöm különösen a
befektetett munkát” – mondotta,
majd vállalást tett, hogy ha jövőre
tényleg újra megvalósul a produkció, szeretne hangsúlyosabban
jelen lenni.
Orza Călin rendező-koreográfus
nagy megelegedéssel konstatálta,

hogy idáig eljutottak, és mindazt az
áldozatot, amit a siker érdekében be
kellett
vállalni,
meghozták.
„Ahhoz, hogy a közönséget megrendülve engedjük el, meg kell mártóznunk a pokol vizében. Nem lehet
áldozat nélkül művészetet csinálni.
Eldöntöttük, hogy egy komolyan
vehető előadást viszünk színre,
amelynek végén büszkén állunk és
énekeljük el himnuszainkat” –
hangsúlyozta. Orza Călin a táncosokat és a látvány-, valamint hangzásvilággal foglalkozó stábot is
méltatta: „Három hivatásos együttes és egy műkedvelő együttes táncosai élénkítették a próbák
hangulatát, a Háromszék Táncegyüttes, a Bekecs Néptáncszínház,
az Udvarhely Néptáncműhely hivatásosai a színpadi játék dinamizmusát, képi mozgalmasságát és
drámaiságát fokozták, míg a Kincskeresők lányai Réka játszótársaiként a jelenetek líraiságát,
finomságát emelték ki.
Dancs Zsolt producer szerint mindenkinek más időszámítás kezdődik
az előadás után, és a 400 fős társulat
kemény és alázatos munkával újat
alkotott, megoldotta a lehetetlent: az
István, a király rockoperát százszázalékban élőben vitte színre. „Ez a
társulat nem széledhet szét, a továbbiakban is együtt kell maradnia” –
fogalmazta meg a producer.
Szilágyi Zsolt Herbert, a produkció zenei vezetője azt szeretné,
hogy Sepsiszentgyörgy az erdélyi
kultúra fellegvára legyen, és ha
ilyen szintű produkciókat tudnak
létrehozni, és más jellegű kultúrát is
a régióba tudnak sűríteni, akkor jó
esély van, hogy mindenki felnézzen
Sepsiszentgyörgyre.
Werner Gábor karmester még
gondolkodási időt sem kért, amikor
felkérték a feladatra. „Már az első
workshopon professzionálisan szólalt meg a zenei alap, amelyet a
rockzenekar biztosított. Ez végtelenül megnyugtatott, mert tudtam, ha
ilyen fundamentumot tettek le, arra
könnyű lesz építkezni. Egy olyan
szimfonikus zenekart összeállítani,
mint amit Filip Ignác összeverbuvált, nem egyszerű, a régióból mindenhonnan bekapcsolódtak a kiváló
hangszeresek. A szándék pár nap
alatt társulattá kovácsolta őket. A
kórusok hónapokig tartó munkáját
is méltatnom kell, hiszen nem egyszerű – a távolságok miatt – vezetni
őket, de látom a tekinteteken, hogy
figyelnek, és lelkesek, kiválóan működünk együtt” – fogalmazott.
A rockzenekar képviseletében
Makkai Kálmán kért szót, és elmondta: ez egy hathengeres motor,

sok lóerővel, ahol minden henger a
megfelelő időben, a megfelelőképpen viszi a motort. „Nagy teher nehezedik ránk, hiszen ez rockopera.
Emlékszem, az első találkozáskor
Werner Gábor vette a kottát, és
hangról hangra lekövette a próbánkat, utána pedig gratulált. Ez hatalmas erőt adott, akkor tudtuk, hogy
működni fog” – majd azzal zárta
gondolatait, hogy jobb énekeseket
nem is kívánhat egy rockzenekar.
A nyilatkozatok után a szólisták
is megosztották élményeiket. Szabó
Előd, a produkció Tordája azt
mondta, az 50 éves jubileumát ezzel
a zenekarral és itt fogja ünnepelni,
Ritziu Ilka-Krisztina, aki Rékát
játssza az előadásban, úgy fogalmazott: legalább annyira jó volt a
másik szereposztást kívülről nézni,
mint színpadon állni. „Annyira
büszkék voltunk mindenkire, jó volt
érezni, hogy attól, hogy ülök egy
széken, és nézlek titeket, ugyanúgy
ott vagyok veletek. Ezt az érzést
nem cserélném fel semmivel”. KisLukács Bernadett szerint második
otthonává vált ez a közösség, és
Sepsiszentgyörgy is, „és akkor realizáltam, igazából hol vagyok, amikor augusztus 20-án épp nem volt
énekelnivalóm, és hallgattam a
kollégáimat mellettem a színpadon”. Ferencz Csabának nem adatott meg, hogy elölről lássa a
produkciót, hiszen folyamatosan
szerepben van, de óriási dolognak
tartja, hogy összejött a társaság, és
ilyen szolgálatot teljesít. Szép
Gyula Bálint a kulisszák mögötti
hihetetlen energiákat említette, és
azt, hogy mindenki a maximumot
nyújtja. Szabó Enikő szerint nincs
lehetetlen, csak tehetetlen, és minden valóra válik, ha van tettrekészség.
Antal Árpád polgármester újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: egyeztetnek a jogtulajdonossal, mert szeretnék, ha Erdély
fővárosában, Kolozsváron, illetve a
nemzet fővárosában, Budapesten
több néző előtt mutatkozhatna be a
székelyföldi előadás. Veszprém
Sepsiszentgyörgy testvérvárosa, és
a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címet nyerte el, ott is helye
lenne a produkciónak. Ugyanakkor
fontosnak tartja, hogy Sepsiszentgyörgyhöz kössék az előadást, minden évben legalább 15 ezer ember
láthassa, kulturális turizmus épülhessen rá, hiszen az István, a király
rockopera egy nemzetpolitikai intézmény, amelyet folyamatosan
újabb tartalmakkal lehet feltölteni.
(A székelyföldi István,
a király produkció sajtóirodája)

Fotó: Zsigmond István
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Szerkeszti: Farczádi Attila 1200.

Farczádi Attila

Botrányos edzőváltás Kolozsváron

Már nem Marius Șumudică a labdarúgó 1. ligában bajnoki címtartó és éllovas Kolozsvári CFR szakvezetője.
Hiába vezette hibátlan mérleggel hat
forduló után a tabellát, az edzőnek
mennie kellett, mivel az európai porondon leszerepelt az alakulat, a belgrádi
Vörös Csillaggal vívott párharcot (1-6os összesítéssel) csúfosan elvesztette,
így az ősszel csak az újonnan létrehozott Konferencia Liga csoportkörében
szerepelhet.
A szerbek elleni, csütörtök esti viszszavágót követően nehezen megemészthető és értékelhető dolgok
történtek az öltözők (irodák?) környékén. Az erőnléti felelősök összeverekedtek a klub menedzserével és
titkárával, az adok-kapokba sajtóérte- A csütörtöki, Európa-ligás mérkőzés után valakinek az ellenféltől sikerült lefilmeznie a történteket
sülések szerint mások is bekapcsolódMivel ez a megállapodás későn jött következtében a klub egyik alkalmatak. Az ügyben rendőrségi feljelentés létre, már nem volt lehetőség Dan Pet- zottja, Marius Bilașco irányította a
történt, és bűnvádi eljárás is indult.
rescu beiktatására mint edző. Vasárnap CFR-t a vasárnap késő este rendezett,
A tettlegességig fajult konfliktust a kora délutáni értesülések szerint ennek Bukaresti FCSB elleni rangadón.
belgrádiaktól valaki lefilmezte, a képKeserü a FCSB-nél
sor kikerült a román internetes oldaLeigazolta Claudiu Keserüt a FCSB 1. ligás labdarúgóklub. A román
lakra.
A rosszul sikerült európai kupasze- válogatott támadó az utóbbi időben klubja, a bolgár Ludogorec második
replést követően a klub tulajdonosa csapatánál szerepelt, mivel konfliktusban állt az edzőjével. Így a bukaresti
még a péntekre virradó éjjel bejelen- klub ajánlata mindenkinek kapóra jött, és a Gazeta Sporturilor című lap
tette, hogy menesztik Marius szerint az együttműködés körülményeit is sikerült rögzíteni.
Keserü 242 mérkőzésen lépett pályára a Ludogorecnél, amelynek szíȘumudică edzőt, másnap pedig arról
nyilatkozott, hogy Dan Petrescut neve- neiben 139 gólt szerzett. Többször megkapta a legjobb idegenlégiósnak
zik ki a helyére, aki korábban két alka- és a legjobb támadónak járó díjat.
A csatár, akinek magyar felmenői vannak, de románnak tartja magát,
lommal irányította a kolozsvári
2014-ben szerepelt a FCSB-nél. Ingyen igazolható játékosként érkezett a
együttest.
Ennek
megfelelően
Marius francia Bastiától, egy évvel később 2,5 millió euróért eladták egy katari
Șumudică pénteken délelőtt nem ka- klubnak. Keserü 47 meccset játszott a FCSB-nél, 26 gólt szerzett. Egyepott engedélyt, hogy belépjen a CFR dülálló módon ő lőtte mind a hat gólt a FCSB – Zsilvásárhelyi Pandurii
edzésközpontjába, bár a szerződés- (6-0) mérkőzésen. Egyszer jegyzett mesterhármast, négyszer duplázott
bontást akkor hivatalosan még nem egy mérkőzésen. Két bajnoki címet szerzett a FCSB-vel.
jelentették be. A játékosok első körben az edzővel tartottak, és nem menEredményjelző
tek el a délután 5-re újraprogramált
* 1. liga, 7. forduló: FC Voluntari – Chindia Târgoviște 2-1, Universitréningezésre, miután Șumudică kitar- tatea 1948 Craiova – Konstancai Farul 1-1, Bukaresti Dinamo 1948 –
tott álláspontja mellett, miszerint to- Campionii FC Argeș 0-2, Bukaresti Rapid – CSU Craiova 1-2. Az élcsovábbra is ő az edző, hiszen port: 1. Kolozsvári CFR 1907 18 pont/6 mérkőzés, 2. Rapid 1923 16/7, 3.
hivatalosan nem értesítették róla, Botosán 13/6.
hogy leváltották. Végül mintegy 30
* 2. liga, 5. forduló: Temesvári Politehnica – Jászvásári CSM Politehórával később aláírta a szerződésbon- nica 0-1, Sellemberki CSC 1599 – Dunărea 2005 Călărași 1-0, Brassói FC
tásról szóló megállapodást, miután a – Dési Unirea 1-0, Gyurgyevói Astra – Unirea 04 Slobozia 1-1, Bodzaváklubvezetés vállalta, hogy szeptember sári FC – Konstancai Unirea 14-0, Kolozsvári Universitatea – Bukaresti
közepéig kifizeti az idő előtti lelépte- Metaloglobus 2-1, Petrolul 52 Ploiești – Dacia Unirea 1919 Brăila 4-0,
tésért járó, 300 ezer eurós fájdalom- Concordia Chiajna – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 0-0. Az élcsoport:
díjat.
1. Chiajna 13 pont, 2. Petrolul 52 12, 3. Kolozsvári U 12.

Hármat lőtt az első
meccsen Nyárádtő
megújult csapata

Bálint Zsombor

Nagyon jól kezdték a labdarúgó 3. liga 2021/2022-es idényét a Maros megyei csapatok. Nyárádtőn a helyi Unirea 2018
egy teljesen megújult kerettel és új edzővel vágott neki az új
idénynek, amelyben az egykori FCM 1. ligás játékosa,
Victoraș Astafei számít a legismertebbnek, azonban a kezdőcsapatban csak elvétve találunk olyan játékosokat, akik már
az előző bajnokságban is itt játszottak.
Az ellenfél, a Gyulafehérvári Unirea 1924 egy félideig jól
állta a sarat az idényt nagy ambíciókkal kezdő nyárádtőiekkel
szemben, annak ellenére, hogy a házigazdák Săvoaia és
Astafei révén kétszer a kapufát is eltalálták. A második játékrészben azonban érvényesült a házigazdák keretének nagyobb
tapasztalata, és végső soron nagyobb játékereje. A jeget a 2.
ligás múlttal rendelkező Istrate törte meg az 51. percben, aki
kihasználta az ellenfél védőinek hibáját, majd a 67. percben
Săvoaia küldte közelről a hálóba Istrate gólpasszát. A 81. percben Culda egy 18 méterről küldött helyezett lövéssel harmadszorra is bevette a vendégek kapuját, és beállította a 3-0-s
végeredményt.
A 3. liga 2. fordulójában Nyárádtő ahhoz a Besztercei Gloria 2018-hoz látogat, amely teniszeredménnyel kapott ki az
első fordulóban Szászrégenben.
Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 1. forduló: Nyárádtői
Unirea 2018 – Gyulafehérvári Unirea 1924 3-0 (0-0)
Nyárádtői labdarúgópálya. Vezette: Alexandru Perju
(Galac), Constantin Cantemir (Fogaras), Pavel Cojocaru
(Brassó). Ellenőr: Ioan Duma (Nagyszeben), Petrișor
Chirtescu (Brassó).
Gólszerzők: Istrate (51.), Săvoaia (67.), Culda (81.).
Nyárádtő: Feier – Bârsan, Aldea, L. Moldovan, Săvoaia, Fl. Pop, Ganea, Iuga, Istrate, Astafei, Culda. Cserepad: Vlasa, Zólyomi, Pogăcean, Cârloanță, Laczkó,
Bucur, Toboșaru, Rotaru.
Gyulafehérvár: Ciorgovean – Bârdea, Scrob, Mardare, Codrea, Pocol, Haj, Dehelean, Giurgiu, Morariu,
Fetița. Cserepad: Tineiu, Mâlnă, Păcurar Bartók, A.
Moldovan, Dănilă, Jurj.
Eredményjelző
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 1. forduló: Szászrégeni
CSM Avântul – Besztercei Gloria 6-1, Nyárádtői Unirea
2018 – Gyulafehérvári Unirea 1924 3-0, Kolozsvári Viitorul – CS Vajdahunyad 1-6, CS Marosújvár – Tordai
Sticla Arieșul 2-1, Kudzsiri Metalurgistul – Kolozsvári
Sănătatea 2-2.

Könnyedén legyőzte a címvédő Ferencváros a Debrecent

A címvédő Ferencváros magabiztos, 4-2-es győzelmet aratott a
vendég Debrecen együttese felett a
labdarúgó OTP Bank Liga 5. fordu-

lójának szombati játéknapján.
Az első félidőben végig nagy fölényben futballozott a hazai csapat,
azonban bő negyedóra után a Deb-

A ferencvárosi Adnan Kovacevic (b) és a debreceni Bévárdi Zsombor Fotó: MTI/Bruzák Noémi

recen szerzett vezetést a korábbi ferencvárosi játékos Ugrai fejesével.
A hazaiak rengeteg lehetőséget dolgoztak ki, és végül a 39. percben
Mak remek lövésével egyenlítettek.
A szünet után nem sokkal büntetőből fordított a Ferencváros, a
VAR-vizsgálat öt percet követően
hozott döntést a lesgyanús szituációban. Néhány perccel később újabb
11-est kapott a Ferencváros, de
Nguen ezúttal hibázott. Ennek ellenére sem kellett sokat várni a harmadik hazai találatra, Mak
duplájával magabiztosra növelte
előnyét Peter Stöger csapata. Laidouni a pályára lépését követően
szinte azonnal eldöntötte a három
pont sorsát, a Debrecen Ugrai második találatával az utolsó pillanatokban már csak szépíteni tudott.
Eredményjelző
NB I, 5. forduló: Kisvárda
Master Good – Mezőkövesd
Zsóry FC 2-0, Ferencvárosi TC –
Debreceni VSC 4-2, MOL Fehérvár FC – MTK Budapest 2-1,
ZTE FC – Budapest Honvéd 1-3.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I, 5. forduló: Ferencvárosi TC – Debreceni VSC
4-2 (1-1)
Budapest, Groupama Aréna, 7325 néző, vezette: Bogár.
Gólszerzők: Mak (39., 68.), R. Mmaee (56., 11-esből), Laidouni
(73.), illetve Ugrai (17., 90.).
Sárga lap: Zachariassen (14.), Szánthó (49.), Botka (62.), illetve
Varga J. (30.), Korhut (52.), Tischler (81.).
Ferencvárosi TC: Dibusz – Botka, S. Mmaee, Kovacevic, Civic
(88. Csontos) – Zachariassen (69. Laidouni), Haratin – Mak (78.
Vécsei), Nguen (69. Gavric), Uzuni (46. Szánthó) – R. Mmaee.
Debreceni VSC: Kosicky – Kusnyír, Baráth P., Korhut, Ferenczi
J. – Dzsudzsák, Varga J. – Bévárdi, Soltész (71. Tischler), Ugrai –
Sós (86. Pintér).
1. Kisvárda
2. Fehérvár FC
3. Honvéd
4. MTK
5. Mezőkövesd
6. Ferencváros
7. Puskás AFC
8. Debrecen
9. Paks
10. ZTE
11. Gyirmót
12. Újpest

5
4
5
5
5
3
3
5
4
5
4
4

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

A tabella
0
2
1
1
1
0
0
2
1
1
3
2

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

9-5
6-4
8-8
6-6
7-10
9-5
6-8
12-12
12-10
7-11
3-4
5-7

12
8
7
7
7
6
6
5
4
4
3
2
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Európa-liga: Német, skót és spanyol ellenfelet kapott a Ferencváros

Nehéz csoportba került a Ferencváros a labdarúgó-Európa-liga pénteki sorsolásán: a magyar
bajnokcsapat a német Bayer Leverkusennel, a skót Celtic Glasgow-val
és a spanyol Real Betisszel szerepel
azonos négyesben. Az első mérkőzést a Leverkusen vendégeként
játszhatja a magyar bajnok, szeptember 16-án.
A zöld-fehérek – akik a svájci
Young Boys együttesével szemben
a Bajnokok Ligája selejtezőjének
utolsó körében maradtak alul – sorozatban harmadik alkalommal ineurópai
kupasorozat
dulnak
főtábláján, 2019-ben és idén az Európa-ligában, tavaly a Bajnokok Ligája
csoportkörében
voltak
érdekeltek.
A Leverkusen az előző idényben
a Bundesliga hatodik helyén végzett, míg a Celtic tíz év után veszítette el a bajnoki címet az ősi rivális
Rangersszel szemben. A Betis hatodikként zárt a La Liga 2020/21-es
idényében.

Bajnokok Ligája:

Az Európa-liga főtáblájának 32 csapatos mezőnye

* A csoport: Olympique Lyon (francia), Glasgow Rangers (skót),
Sparta Prága (cseh), Bröndby (dán)
* B csoport: AS Monaco (francia), PSV Eindhoven (holland), Real
Sociedad (spanyol), Sturm Graz (osztrák)
* C csoport: SSC Napoli (olasz), Leicester City (angol), Szpartak
Moszkva (orosz), Legia Varsó (lengyel)
* D csoport: Olimpiakosz (görög), Eintracht Frankfurt (német), Fenerbahce (török), Antwerpen (belga)
* E csoport: SS Lazio (olasz), Lokomotiv Moszkva (orosz), Olympique Marseille (francia), Galatasaray (török)
* F csoport: Braga (portugál), Crvena zvezda (szerb), Ludogorec
(bolgár), Midtjylland (dán)
* G csoport: Bayer Leverkusen (német), Celtic Glasgow (skót), Real
Betis (spanyol), FERENCVÁROSI TC
* H csoport: Dinamo Zágráb (horvát), Genk (belga), West Ham United (angol), Rapid Bécs (osztrák)

A nyolc négycsapatos csoportból
az elsők a nyolcaddöntőbe jutnak,
míg a második helyezettek a Bajnokok Ligájából érkező nyolc csoportharmadikkal találkoznak majd a 16
közé jutásért, onnantól pedig egye-

Két halálcsoport is kialakult,
megismétlődik az EL-döntő
a csoportkörben

Csütörtökön Isztambulban kisorsolták
a
Bajnokok
Ligája
2021/2022-es idényének csoportkörét, valamint átadták az elmúlt szezon legjobbjainak járó díjakat.
Az Inter egy év után ismét ellenfélül kapta a Real Madridot és a
Sahtart, az F csoportban pedig megismétlődik a legutóbbi Európa-liga
döntőjének összecsapása. A Barcelona visszavághat a Bayern Münchennek a 2019-ben elszenvedett
csúfos vereségért.
Kiosztották az elmúlt idény legjobbjainak járó díjakat is. A 2021es elnöki díjat azok kapták, akik az
Európa-bajnokságon részt vettek
Christian Eriksen életének megmentésében, név szerint Morgens
Kreutzfeld (az orvosi csapat vezetője), Frederik Flensted (a stadion
egészségügyi vezetője), Anders Boesen (pályaszéli mentőorvos), Peder
Ersgaard (mentős), Jens Kleinefeld,
Valentin Velikov (mindketten az
UEFA helyi orvosi csapatának tagjai), Morten Skjoldager (fizioterapeuta),
Morten
Boesen
(csapatorvos), Simon Kjaer (csapatkapitány). A közönség állva tapsolta
meg valamennyiüket.
Az előző idény legjobb női ka-

pusa a spanyol Sandra Panos (Barcelona) lett, míg a férfiaknál a BLgyőztes Chelsea szenegáli portása,
Édouard Mendy lett a befutó.
A védők kategóriájában a férfiaknál a Manchester Cityt erősítő portugál Rúben Dias, a nőknél pedig a
PSG spanyolja, Irene Paredes nyert.
Chelsea-játékos lett az előző
idény legjobb középpályása a francia N’Golo Kanté személyében, a
nőknél pedig itt is spanyol labdarúgó diadalmaskodott, mégpedig
Alexia Putellas (Barcelona).
A norvég Erling Haaland, a Borussia Dortmund labdarúgóját választották az előző szezon legjobb
támadójának a férfiaknál, míg a
nőknél ebben a kategóriában is spanyol, illetve Barcelona-játékos
nyert Jenni Hermoso személyében.
A férfiaknál a Chelsea-vel BL-t
nyerő német Thomas Tuchelt választották a legjobb edzőnek, a nőknél pedig nem meglepően a
Barcelona mestere, Lluís Cortés diadalmaskodott.
Az előző szezon legjobb játékosa
díj maradt utoljára, itt a férfiaknál a
Chelsea olasz középpályása, Jorginho, a nőknél pedig Alexia Putellas győzött.

A Bajnokok Ligája-csoportok összetétele

* A csoport: Manchester City (angol), Paris SG (francia), RB Lipcse
(német), Club Bruges (belga)
* B csoport: Atlético Madrid (spanyol), Liverpool (angol), FC Porto
(portugál), AC Milan (olasz)
* C csoport: Sporting CP (portugál), Borussia Dortmund (német),
Ajax (holland), Besiktas (török)
* D csoport: Internazionale (olasz), Real Madrid (spanyol), Sahtar
Donyeck (ukrán), Sheriff Tiraspol (moldáv)
* E csoport: Bayern München (német), Barcelona (spanyol), Benfica
(portugál), Dinamo Kijev (ukrán)
* F csoport: Villarreal (spanyol), Manchester United (angol), Atalanta (olasz), Young Boys (svájci)
* G csoport: Lille (francia), Sevilla (spanyol), Salzburg (osztrák),
Wolfsburg (német)
* H csoport: Chelsea (angol), Juventus (olasz), Zenit (orosz), Malmö
(svéd)

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

nes kieséses rendszerben folytatódik
a sorozat. A nemzetközi kupaszereplés a csoportharmadikok számára
sem ér véget, ezek a csapatok
ugyanis a Konferencia Liga egyenes
kieséses szakaszába kerülnek át.

A csoportkör mérkőzéseit szeptember 16-án és 30-án, október 21én, november 4-én és 25-én,
valamint december 9-én rendezik.
A nyoni sorsoláson átadták az
előző EL-idény legjobbjának járó
elismerést, amelyet Gerard Moreno,
a győztes Villarreal futballistája ka-

pott, aki 12 mérkőzésen 7 gólt és 5
gólpasszt jegyzett a sorozat legutóbbi kiírásában.
Az Európa-liga győztese a következő idényben a Bajnokok Ligája
főtábláján indulhat, az EL-döntőt a
hatszoros győztes Sevilla otthonában rendezik május 18-án.

CFR: Nem sikerült visszavágni
a belgrádi vereségért

A visszavágót is elvesztette a Kolozsvári CFR a labdarúgó Európa-liga-selejtező rájátszásában: a hazai
pályán aratott 4-0-s siker után a Crvena zvezda a Dr. Constantin Rădulescu-stadionban is győzött, mégpedig
2-1-re – így 6-1-es összesítéssel kvalifikált a főtáblára, míg riválisa a Konferencia Liga csoportkörében
folytathatja.
Bár az UEFA a selejtezőkben nem engedélyezte a vendégszurkolók utazását, a Crvena zvezdát több mint
200 szerb ultra kísérte el Kolozsvárra, a CFR elleni visszavágóra – írta meg az NSO. A négygólos belgrádi
előnyről induló visszavágó így váratlanul parázs hangulatú összecsapást hozott, amelyen a vendégek egy
szöglet utáni párharc nyomán befújt büntetőből gyorsan megszerezték a vezetést Alekszandar Katai révén.
A román bajnok ezt követően folyamatosan támadott, és Gabriel Debeljuh közeli fejesével kiegyenlített.A
második félidőben Milan Pavkov elcsípte Cristian Bălgrădean kolozsvári kapus pontatlan passzát (a „Belgrádi” segítette a belgrádiakat – gyártott gyorsan szójátékot a történtek miatt értetlenkedve a mérkőzést közvetítő Pro X televízió szpíkere), és az üres kapuba lőtt, miközben a CFR tizenegyesből sem tudott betalálni:
Ciprian Deac lövését lábbal védte Milan Borjan. A végére emberelőnybe is került a vendégegyüttes, a hazaiaktól Jonathan Rodríguez kapott rövid idő alatt két sárga lapot, így a kolozsváriaknak esélyük sem volt
legalább egyenlíteni.
A csúfos kudarc edzőváltáshoz vezetett, Marius Șumudicának távoznia kellett a CFR kispadjáról (lásd a
7. oldalon megjelent összeállításunkat – a szerk.).

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, playoff kör, visszavágó: Kolozsvári CFR 1907 – Belgrádi Crvena
zvezda 1-2 (1-1)
Kolozsvár, dr. Constantin Rădulescu-stadion, vezette: Michael Oliver (angol).
Gólszerzők: Debeljuh (34.), illetve Katai (4 – büntetőből), Pavkov (53.).
Kiállítva: Rodriguez (78.).
Sárga lap: Sigurjonsson (41.), Rodriguez (69., 78.), illetve Degenek (15.), Rodic (31.), Sanogo (39.),
Dragovic (62).
CFR: Arlauskis (46. Bălgrădean) – Manea, Graovac, Ciobotariu, Camora –Rodriguez, Sigurjonsson
– Costache (73. Omrani), Deac (66. Chipciu), Păun (46. Petrila) – Debeljuh (73. Alibec).
Crvena zvezda: Borjan – Gobeljic, Dragovic (66. Pankov), Degenek, Rodic –Kanga, Sanogo (77. Petrovic), Ivanic (66. Krsticic) – Ben Nabouhane, Katai (74. Diony) – Pavkov (74. Nikolic).

Eredményjelző

Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, playoff kör, visszavágó:
* Alaskert (örmény) – Rangers (skót) 0-0, továbbjutott: a Rangers, 1-0-s összesítéssel
* HJK (finn) – Fenerbahce (török) 2-5, továbbjutott: a Fenerbahce, 6-2-es összesítéssel
* Zorja Luhanszk (ukrán) – Rapid Bécs (osztrák) 2-3, továbbjutott: a Rapid, 6-2-es összesítéssel
* Galatasaray (török) – Randers (dán) 2-1, továbbjutott: a Galatasaray, 3-2-es összesítéssel
* AZ Alkmaar (holland) – Celtic (skót) 2-1, továbbjutott: a Celtic, 3-2-es összesítéssel
* Kolozsvári CFR – Crvena zvezda Belgrád (szerb) 1-2, továbbjutott: a Crvena zvezda, 6-1-es összesítéssel
* Slovan Pozsony (szlovák) – Olympiakosz Pireusz (görög) 2-2, továbbjutott: az Olympiakosz, 5-2es összesítéssel
* Legia Varsó (lengyel) – Slavia Prága (cseh) 2-1, továbbjutott: a Legia, 4-3-as összesítéssel
* Sturm Graz (osztrák) – Mura (szlovén) 2-0, továbbjutott: a Sturm Graz, 5-1-es összesítéssel
* Antwerp (belga) – Omonia Nicosia (ciprusi) 2-0 – 11-esekkel 3-2, továbbjutott: az Antwerp, 4-4
után tizenegyesekkel

Könnyűnek mondott csoportba kerültek

Pénteken kisorsolták a harmadik számú európai kupasorozat csoportösszetételeit (is).
A nyolc négycsapatos csoportból az elsők a nyolcaddöntőbe jutnak, míg a második helyezettek az Európa-ligából érkező nyolc csoportharmadikkal találkoznak majd a 16 közé jutásért, onnantól pedig egyenes kieséses rendszerben folytatódik a sorozat.
A Konferencia Liga főtáblájának 32 csapatos mezőnye:
* A csoport: LASK (osztrák), Makkabi Tel-Aviv (izraeli) , Alaskert (örmény), HJK Helsinki (finn)
* B csoport: Gent (belga), Partizan Belgrád (szerb), Flora (észt), Anorthoszisz Famaguszta (ciprusi)
* C csoport: AS Roma (olasz), Zorja Luhanszk (ukrán), CSZKA Szófia (bolgár), Bodö/Glimt (norvég)
* D csoport: AZ Alkmaar (holland), KOLOZSVÁRI CFR, Jablonec (cseh), Randers (dán)
* E csoport: Slavia Prága (cseh), Feyenoord (holland), Union Berlin (német), Makkabi Haifa (izraeli)
* F csoport: Koppenhága (dán), PAOK (görög), Slovan Pozsony (szlovák), Lincoln (gibraltári)
* G csoport: Tottenham Hotspur (angol), Rennes (francia), Vitesse (holland), Mura (szlovén)
* H csoport: FC Basel (svájci), Qarabag (azeri), Kairat (kazah), Omonia (ciprusi)
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Ezüstérmet nyert a paralimpián Novák Károly
Eduárd sportminiszter

Ezüstérmet nyert pályakerékpárban Novák Károly Eduárd ifjúsági
és sportminiszter a tokiói paralimpián.
A 2012-es londoni paralimpiai
játékokon aranyérmes sportoló a
4000 méteres egyéni üldözőverseny C4-es kategóriájú fináléjában
kapott ki a kvalifikációban parakerékpáros világcsúcsot tekerő szlovák Jozef Metelkától.
A kormány tagjai büszkeségüknek adtak hangot a siker kapcsán.
Florin Cîțu miniszterelnök közösségi oldalán gratulált. „Jó miniszter, eredményes sportoló” –
jellemezte a tárcavezetőt. Kelemen
Hunor miniszterelnök-helyettes azt
hangsúlyozta, hogy Novák Károly
Eduárd „mostantól nemcsak az
első hivatalban lévő miniszter, aki
paralimpián indul, hanem az első
miniszter is, aki olimpiai érmet
nyer”. Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter pedig az olimpiai
mozgalmat elindító Coubertin
bárót idézve közölte: nem a győzelem, hanem a részvétel a legfontosabb. „De nincs szebb annál, ha a
rengeteg munka és a jó küzdelem
után az érem is a nyakadba kerül-

het” – tette hozzá közösségi oldalán a miniszter.
A 45 éves sportoló – aki az
RMDSZ színeiben tavaly december óta vezeti az ifjúsági és sport-

Alex Bologa bronzérmes
Harmadik lett a cselgáncsozó Alex Bologa a 60 kilogrammos
súlycsoportban a tokiói paralimpiai játékok pénteki versenynapján. A román sportoló két percig és 17 másodpercig tartó küzdelem után, aranyponttal győzte le az üzbég Serzod Namozovot.
Bologa a negyeddöntőben a japán Takaaki Hirai ellen győzött,
az elődöntőben azonban az azeri Vugar Sirinli ellen veszített, így
végül a bronzéremért küzdhetett meg.
Érdekesség, hogy Novák Károly Eduárd és Alex Bologa szerezte Románia számára az összes eddigi paralimpiai érmet, egy
aranyat, három ezüstöt és két bronzot.

Fotó: Novák Károly Eduárd közösségi oldala

minisztériumot – Románia első és
egyetlen paralimpiai aranyérmét
szerezte a 2012-es londoni játékokon, és az ország legeredményesebb parasportolója. A para
limpiákon romániai sportolók nyakába akasztott öt érem közül négyet ő szerzett.
A miniszter korábban egy interjúban arra hívta fel a figyelmet:
Bulgáriában kellett felkészülnie a
paralimpiára, ugyanis Romániában
egyetlen kerékpárpálya sincs.
Novák Károly Eduárd eredetileg
gyorskorcsolyázónak készült, de
19 éves korában gépkocsibalesetet
szenvedett, és amputálni kellett az
egyik lábfejét.

Két csoportban játsszák
a labdarúgó 4. ligát

Bálint Zsombor

Két csoportban rendezik a labdarúgó 4. liga 2021–2022-es idényét
– döntöttek azon a gyűlésen, amelyen a részt vevő csapatok küldöttei
vettek részt, és amelyen a bajnoki
programot is kisorsolták. Miután
Segesvár visszalépett, 18 együttes
maradt a mezőnyben, így hagyományos bajnokságot is rendezhettek
volna 34 fordulóval, azonban a
többség azt a változatot támogatta,
hogy osszák két részre a mezőnyt,
ezekben oda-vissza játsszanak az
alapszakaszban, majd a rájátszást
hatos csoportokban szervezzék
meg. Így minden csapat csak 22
mérkőzést játszik az idényben, 12vel kevesebbet, mint a hagyományos
bajnoki rendszerben. A legfőbb érv
az volt, hogy a kedvezőtlen időjárás
esetén a csapatok többségének nincs
lehetősége jó minőségű pályát biztosítani (!) a mérkőzések számára.
Ezzel a rendszerrel két héttel el tud-
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ták halasztani a bajnoki rajtot, amelyet szeptember 11-ére tűztek ki, és
az őszi fordulót már november 13án befejezik a 12. forduló (a visszavágók
harmadik
fordulója)
mérkőzéseivel. Tavaszra a visszavágókból hat forduló marad, plusz a
rájátszás hat fordulója, így nem lesz
sietős elkezdeni a mérkőzéseket,
amennyiben csak későn tavaszodik,
és a pályák nem állnak készen az
összecsapásokra.
Az alapszakaszt tehát két kilencsapatos csoportban rendezik,
ami oda-vissza 18 fordulót jelent
(minden csapat kétszer áll). Ezután
a rangsor alapján három hatcsapatos
értékcsoportot alakítanak ki, a feljutásért a két csoport első háromhárom helyezettje játszik egy újabb
oda-vissza (hat forduló) bajnoki
kört. A rájátszást az első helyezettek
3-3, a másodikok 2-2, a harmadikok
1-1 bónuszponttal kezdik. Hasonló
rendszerben folytatják az alsóbb helyekért is.

Az első forduló
A labdarúgó 4. liga elitkategóriájának csoportbeosztása, és az
első forduló mérkőzései:
* 1 csoport: Marosvásárhelyi ASA – Mezőrücsi Câmpia, Ákosfalvi Napsugár – Szováta, Marosszentgyörgyi Kinder – Marosoroszfalui Mureșul, Nyárádszereda – ACS Marosvásárhely. Az
Erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő áll.
* 2 csoport: Radnót – Marosvásárhelyi Academica Transilvania,
Búzásbesenyői Înfrățirea – Marosvásárhelyi Atletic, Nyárádtői Unirea 2018 II – Marosludasi Mureșul, Mezőszengyeli Inter – Kerelői
Mureșul. A Dicsőszentmártoni Viitorul 2002 áll.

Tamás és Sallói a magyar válogatott keretben, Szoboszlai visszatér
Az angolok elleni összecsapással
kapcsolatban Marco Rossi megjegyezte, az Eb-döntősnek olyan erős
kerete van, hogy az eredmény ellenük „meg van írva a csillagokban”,
de a múltban már több nagy csapatot
is sikerült meglepnie a válogatottnak.
Hozzátette, az ilyen meglepetések
azért már nem könnyűek, hiszen a
gárda iránt már sokkal komolyabb a
tisztelet. Az olasz tréner hangsúlyozta, az angolok után Albánia ellen
sem lesz könnyű dolga az együttes-

nek, ráadásul idegenben játszik. Andorráról szólva a tréner kijelentette,
a magyar válogatott senkit sem becsülhet alá, elég csak 2017 júniusára
gondolni, amikor a miniállam legjobbjai 1-0-ra nyertek.
A két hazai összecsapásra minden
jegy elkelt a Puskás Arénába, Marco
Rossi pedig arra kérte a drukkereket,
ne csináljanak butaságot, ne „buzizzanak vagy cigányozzanak”, hiszen
egy esetleges zárt kapus büntetéssel
nehéz helyzetbe kerülne az együttes.

Nego is bekerült, aztán mégsem
Pozitív lett a koronavírustesztje Loic Negónak, így a Fehérvár
FC játékosa nem csatlakozhat a világbajnoki selejtezőkre készülő
magyar labdarúgó-válogatott keretéhez. A Magyar Labdarúgó-szövetség szombati tájékoztatása szerint Marco Rossi szövetségi kapitány Cseri Tamást, a Mezőkövesd futballistáját hívta meg az
együttesbe.

Marco Rossi szövetségi kapitány (k) és a válogatott sajtófőnöke, Szabó Gergő.

Tamás Márk és Sallói Dániel is
bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely a szeptember
eleji három világbajnoki selejtezőre
készül.
Marco Rossi szövetségi kapitány
múlt heti kerethirdetése során elhangzott, hogy visszatér a nemzeti
csapatba Szoboszlai Dominik, az RB
Lipcse futballistája, aki sérülése
miatt lemaradt nyáron a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságról.
„Két hónappal vagyunk az Európa-bajnokság után, értékeléseket
végeztünk, és nem kellett nagymértékben változtatnunk azon a kereten,
amely helytállt a kontinensviadalon.
Ugyanazt a légkört szeretnénk, amit
az Eb-n sikerült kialakítanunk” –
nyilatkozta Rossi, hozzátéve, hogy
nem is volt sok lehetősége a változtatásra. Ugyanakkor újoncként bizalmat szavazott Tamás Márknak, aki
lengyel csapatánál alapember lett, és

régóta figyelte már. Hozzátette, Sallói Dániel 2018-ban már volt a keret
tagja, az azóta eltelt három évben
megérett a csapatjátékra, rengeteg
gólt szerez az amerikai bajnokságban. Az egyetlen probléma vele,
hogy nagy utazás vár rá az Egyesült

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Államokból. A magyarok csütörtökön az Eb-döntős angolokat fogadják
a Puskás Arénában, három nappal
később az albánok vendégeként lépnek pályára, majd szeptember 8-án
az andorraiakkal játszanak, ugyancsak otthon.

A magyar válogatott kerete
* kapusok: Bogdán Ádám (Ferencváros), Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Lipcse)
* védők: Bolla Bendegúz (Grasshoppers), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Nyizsnij
Novgorod), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Lovrencsics Gergő (Hajduk Split), Willi Orbán (RB Lipcse), Szalai Attila (Fenerbahce),
Tamás Márk (Slask Wroclaw)
* középpályások: Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Kleinheisler László (NK Eszék), Nagy Ádám (Bristol City), Cseri Tamás
(Mezőkövesd Zsóry), Schäfer András (DAC), Szoboszlai Dominik
(RB Lipcse)
* támadók: Hahn János (Paksi FC), Nikolics Nemanja (Fehérvár
FC), Sallai Roland (Freiburg), Sallói Dániel (Sporting Kansas City),
Schön Szabolcs (FC Dallas), Szalai Ádám (Mainz), Varga Kevin
(Kasimpasa), Varga Roland (al-Ittihad Kalba)

Hat újonc a román csapatban
Meglepte a román sportsajtót az ország labdarúgó-válogatottjának edzője által kihirdetett keret összetétele. Mirel Rădoi ugyanis
hat újoncot is nevesített az Izland (szeptember 2.), Liechtenstein
(szeptember 5.) és Észak-Macedónia (szeptember 8.) elleni mérkőzésre. Az előzetesen meghirdetett keretből pedig nyolc idegenlégiós
(Ionuț Radu, Cristian Ganea, Vasile Mogoș, Alexandru Maxim, Alexandru Mitriță, Florin Andone, Claudiu Keserü és George Pușcaș)
is kikerült.
A román keret összetétele:
* kapusok: Marian Aioani (Farul Konstanca), Florin Niță
(Sparta Prága), Andrei Vlad
* hátvédek: Mario Camora (Kolozsvári CFR 1907), Vlad
Chiricheș (Sassuolo), Virgil Ghiță (Farul Konstanca), Cristian
Manea (Kolozsvári CFR 1907), Ionuț Nedelcearu (Crotone), Andrei
Rațiu (Huesca), Adrian Rus (Fehérvár FC), Alin Toșca (Gaziantep)
* középpályások: Alexandru Cicâldău (Galatasaray), Andrei
Cordea (FCSB), Ianis Hagi (Glasgow Rangers), Dennis Man
(Parma), Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Cagliari), Dragoș
Nedelcu (Fortuna Dusseldorf), Darius Olaru (FCSB), Dorin Rotariu (Ludogorec), Deian Sorescu (Bukaresti Dinamo), Nicolae Stanciu (Slavia Prága), Florin Tănase (FCSB)
* támadók: Denis Alibec (Kolozsvári CFR 1907), Denis Drăguș
(Standard Liege), Jovan Markovic (CSU Craiova)
Románia a J jelű vb-selejtezőcsoport 4. helyén áll 3 ponttal.
Öményország 9 ponttal az első, második Észak-Macedónia 6-tal,
harmadik Németország 6-tal, ötödik Izland 3-mal, utolsó Liechtenstein 0 ponttal.
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Az elsőnél is sikeresebb volt a tábor

Indián kalandok Nyárádszentimrén

Viszlát jövőben, ugyanitt! – búcsúztak a nyárádmenti gyerekek

A napokban zárult a szentimrei nyári tábor második kiadása,
de
a
fokozódó
érdeklődés máris a következő nyárra való készülődésre
szólítja
fel
a
szervezőket. A gyerekek játékigénye határtalan, nekik
próbál lehetőséget biztosítani egy lelkes csapat.

Gligor Róbert László

Nyárádszentimre és Seprőd gyerekeit várták ismét sok-sok játékra,
képzeletbeli és valós barangolásra,
kincskeresésre és derék tettek végrehajtására egy héten át. A második
nyári gyermektáborban gyorsan repültek az órák és sokasodtak az élmények: délelőttönként három
korcsoportban vezették végig a
résztvevőket három állomáson a
csapatvezetők: a képzőművészet,
az alkotóművészet és a sport terén
hozhatták elő magukból a legjobbat, legtöbbet, míg délutánonként
együtt vagy vegyes csoportokban
számháborúztak, sportjátékokban
ügyeskedtek, szellemi játékokon
bizonyítottak, kincseket kerestek a
faluban vagy hangszert készítettek.
Első este ráhangoló filmvetítésen,
az utolsó közös estén a tábortűz
körül örvendeztek a gyerekek. A
zárónapon Ki mi tud? vetélkedő
volt, egyéni előadásokat mutathattak be és közösen fogyasztották el
a búcsúebédet a szüleikkel és a
szervezőkkel.
A tábor keretét idén egy indián
történet adta: boldogan élt valahol
három törzs, mígnem egy nap hír
nem érkezett az aranyról. Az alapkoncepció a helyi identitás erősítése volt, a gyerekek a
bennszülöttek szerepébe bújtak,
miközben a törzsi területeken
aranyat találtak, amivel együtt
megjelentek az aranyásók is. A két
falu gyerekei annyira beleélték magukat a történetbe, hogy amikor a
zárónapon megjelentek az első
„szerencsevadászok”, az „indiánok” élő lánccal védték meg területeiket. Erre épült fel a hét egész
programja: az alkotóművészeti ál-

lomáson főleg dalokat írtak a gyerekek, amit a táborozás végén bemutattak, a képzőművészeti részen
a kicsik sártat építettek és festettek,
a nagyobbak totemoszlopot, de fejpántokat is készítettek, amit festettek és gyöngyökkel díszítettek, míg
a legnagyobbak pólót festettek –
avatott be a hét programjának részleteibe Losonczi Noémi helyi szervező.
Budapesttől
Szent Imre szobráig
A tábort egy lelkes hétfős budapesti fiatal csapat szervezte, helyi
szervezőként a nyárádszentimrei
óvónő csatlakozott hozzájuk. A tavalyi fiatalok egy része idén nem
tudott eljönni, de érkeztek helyettük mások. A fiatalok között van
pszichológus, szociális munkás,
operatőr és diák, az a közös bennük, hogy gyerekekkel foglalkoznak, táborokat szerveznek vagy
önkénteskednek, a szociális munkából is kiveszik a részüket. Ők teremtették elő a táborozás pénzügyi
alapját: a szervezők ittlétének, valamint a táborban felhasznált alap-

Fotó: Scheffler Dávid

Önfeledt, vidám játékkal teltek a napok

A sok játék mellett tábortüzet gyújtottak, filmet néztek

anyagok költségeit a Magyar Evangélikus Egyház Anderka Eszter pályázati programjából és magánszemélyek adományaiból gyűjtötték össze, így a gyerekek számára
a táborozás ingyenes volt, a székelyberei önkormányzat pedig biztosította az iskolabuszt a seprődi
résztvevők napi oda- és hazaszállításához. Tábori helyszínül azért választották Nyárádszentimrét, mert a
főszervező Lőrincz Borbálának
szorosabb gyerekkori kötődése van
ehhez a településhez.
Lesz folytatás
Míg az első táborban mintegy
harminc gyerek vett részt, az ideire 45 jött el, és nemcsak részükről
ugrott meg az érdeklődés, hanem
a szülők is szívesen bekapcsolódtak a konyhai munkákba, a záróalkalmon is nagy számban jelentek
meg.
A növekvő igény pedig már
most tudatja a szervezőkkel, hogy
jövő nyáron is nagyon fogják várni
őket a két kis falu gyerekei. A ta-

valy a járvány miatt elmaradt a
nyári tábor, de a tavalyelőtti, első
tábor után maradt egy kis pénz,
ebből pedig tavaly februárban,
még a járvány kitörése előtt, téli
tábort szerveztek Szentimrén: egy
hétvégét szenteltek a szórakozásnak a bekecsaljiak és vendégeik, a
történet szerint Rióba készülő turistákként vetődtek a szentimrei
havas utcákra, ahol aztán a helyi
farsangi szokásokkal való ismerkedés mellett a brazil hangulatot is sikerült csúcsra járatni. Hogy a téli
tábornak lesz-e hagyománya, még
nem tudni, ugyanis újabb járványhullám közeledik, de abban biztosak, hogy jövő nyáron is itt
lesznek a budapesti fiatalok, hogy
ismét vidáman játszhassanak a
gyerkőcökkel – mondta el Losonczi Noémi, hozzátéve, hogy ez
a tábor szinte az egyetlen lehetőség, amikor a két falu gyerekei
együtt lehetnek, és a szülőket is
nagyobb számban ki lehet mozdítani mindennapi teendőik mellől.
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Augusztus 20-a Szent
István király és az államalapítás mellett az új
kenyér ünnepe is, aminek a hagyomány szerint az egyik eseménye
az aratás utáni új búzából sütött kenyér megszentelése. Az Erdélystat az ünnep alkalmából készített búzastatisztikájából
kiderül,
hogy Romániában 2,1
millió hektáron 9,1 millió tonna búzát, Erdélyben pedig 475,7 ezer
hektáron 2,1 millió tonnát takarítottak be az elmúlt öt év átlagaként.
Romániában tehát 4,3,
Erdélyben 4,5 tonna volt
az éves hektáronkénti
termésátlag 2016–2020
között.

Búzastatisztika

1. Búzastatisztika
Erdélyben a búza éves termésmennyiségét vizsgálva
2020 volt az egyik legroszszabb esztendő az elmúlt
nyolc évben. A búzatermés
nagyobb mértékű változása
főképp az időjárási viszonyoknak, valamint a termelői árak jelentős ingadozásának tudható be, így az éves ingadozások
kiigazítására a 2016 és 2020 közötti évek átlagát vizsgáltuk Erdélyben, Erdély régióiban és megyéiben.
Romániában 9063,4 ezer (9,1 millió) tonnás búzatermést 2124,2 ezer (2,1 millió) hektáron termeltek
2016–2020 átlagában. Erdélyben 475,7 ezer hektáron
2118,4 ezer (2,1 millió) tonna búzát takarítottak be az
elmúlt öt év átlagában. Az erdélyi búzatermés több
mint fele (54%-a), összesen 1143,8 ezer (1,1 millió)
tonna a Bánságban termett. Az erdélyi átlagos búzatermés közel negyedét a Partiumban aratták le a termelők: 129 ezer hektáron összesen 512,4 ezer tonnát.
Székelyföldön éves átlagban 125,1 ezer tonna búzát
termeltek 33,8 ezer hektáron. Közép-Erdélyben 37,2
ezer hektáron 159,8 ezer tonna búza termett 2016–
2020 átlagában.
2. Termésátlag
Erdélyben átlagosan 4,5 tonna búza termett hektáronként az elmúlt öt év átlagában. A termésátlagot
nézve Erdély régióin belül is megfigyelhetők különbségek: míg Észak-Erdélyben mindössze 3,5 tonna
búza termett hektáronként, addig a Bánságban hektáronként 5 tonna a terméshozam a megfigyelt időszakban.
A jelentős arányban magyarlakta régiók közül a
búza éves termésátlaga Székelyföldön 3,7, Partium-

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

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vá-

sárolnék. Az elszállítását és forga-

lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12914-I)

ban 4,0, Közép-Erdélyben 4,3 tonna/hektár. A
termésátlag a síkvidéki, jellemzően nagyüzemi termelést folytató megyék esetében magasabb.
3. Egyéni gazdaságok
Erdélyben üzemtípus szerint a búzatermés 49,6%át az egyéni gazdaságok,1 50,4%-át a társas gazdaságok2 termelték az elmúlt öt év átlaga szerint.
Ugyanakkor Erdélyben az egyéni gazdaságok vetésterülete meghaladta a társas gazdaságokét (52,1%, illetve 47,9%). Erdélyben az egyéni gazdaságok 247,7
ezer hektárról több mint 1 millió tonna búzát takarítottak be az elmúlt öt év átlagában.
Az erdélyi régiók közül Észak-Erdélyben és Székelyföldön kiemelkedően magas arányban az egyéni
gazdaságok aratták le a búza 89,8, illetve 86,0%-át.
Közép-Erdélyben a búzatermelés 66,9%-át az egyéni
gazdaságok takarították be, Partiumban pedig ez az
arány 69,4%.
Egyéni gazdaságok: jogi személyiség nélküli mezőgazdasági egységek (főképp értékesítésre vagy saját
fogyasztásra termelnek)
2
Társas gazdaságok: jogi személyiséggel rendelkező mezőgazdasági üzemek (pl. mezőgazdasági társaságok vagy egyesületek, kereskedelmi társaságok,
szövetkezeti egységek, közigazgatási egységek, egyéb
típusok: vallási intézmények stb.) (Erdélystat)
1

A búza termésátlaga 2016–2020 átlagában Erdély régióiban

MINDENFÉLE
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-

MEGEMLÉKEZÉS
Te, aki annyi szeretetet adtál,
aki mindig mellettünk álltál,
örökre itthagytál.

Elfeledni téged soha nem lehet,

te voltál a jóság, a szeretet.

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.

Nagyon fáj, örökre így is marad,

de mindig velünk leszel,

az idő bárhogy is halad.

Arcunkat könny mossa,

mert nem vagy már többé,

de szívünkben emléked élni fog

örökké.

Fájó szívvel emlékezünk 2012.
augusztus 30-ára,

BUTTA MARGITKA

tást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(12924-I)

VÁLLALOK kerítés- és tetőkészítést
stb. Tel. 0759-552-041. (12854)

FŰNYÍRÁST, kerttakarítást, favágást
vállalok.

(12835-I)

Tel.

0747-634-747.

HÁZTETŐKET készítünk, cserélünk,

javítunk, cserépforgatást, építkezési

munkát végzünk 15% kedvezménynyel.

(12896-I)

Tel.

0756-703-359.

redőnyöket,

született

BEREKMÉRI MARGITKA

halálának 9. évfordulóján. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Férje, Feri, fia, Szilárd és barát-

nője, Andreea. (12792-I)

Ezernyi emlék, mely nyomot ha-

gyott bennünk,

s millió szó, melyet felidézve

könnyes lesz a szemünk.

Csillagnyi mosoly, melyet sze-

reztél nekünk,

köszönjük, hogy itt voltál velünk.

Fájó szívvel emlékezünk drága

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag

szalagfüggönyöket,
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gyermekemre,

CHRISTIAN-ROMEÓRA

ŞUTEU

halálá-

nak első évfordulóján. Emlékét

örökre szívünkben őrizzük. Nyu-

harmonikaajtókat. Tel. 0744-121-714,

galmad legyen csendes! Bána-

(5000)

sógornője és nagybátyja. (12863)

0265/218-321,

0766-214-586.

tos

édesanyja,

testvére,

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO alkalmaz MUNKATÁRSAT A PÉKSÉGBE. Tapasztalat
nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0756-128-307. (65856-I)

Egyéni és társas gazdaságok aránya a búzatermelésben, 2016–2020 átlaga

KLARA gyógyító és javasasszony Marosvásárhelyen
tartózkodik, sokak kérésére. Garantáltan a legnagyobb
gyógyító erővel rendelkezik, a leghatásosabb rituálékkal és
gyógyírekkel segít rövid időn belül. Jeruzsálemben a
megoldott
ügyekért
varázsgömbbel
jutalmazták.
Kötéseket, átkokat old fel, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, kibékíti a szétvált
családokat. Segít depresszió, alkoholizmus, impotencia,
káros szenvedélyek, epilepszia stb. esetén. Hívja
bizalommal, élete garantáltan jobbra fog fordulni,
meghallgatásra talál, segít, hogy vágyai megvalósuljanak,
érzelmi és pénzügyi gondjai megoldódjanak.
Köszönetnyilvánítások:
Monica Maros megyéből hálás Klara asszonynak, mert
ismét együtt lehet szerelmével; Matei Ákosfalváról köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Magdolna Régenből köszöni, hogy a 28 éves fia jó útra tért,
megszabadult a rossz társaságtól; Ágnes Jeddről hálás, mert újból együtt van
férjével; Bogdan Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyult az impotenciából;
Ghizela Szovátáról köszöni, hogy megszabadította a depressziótól, és élete rendbe
jött.
Hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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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.

