
Rómaiak és barbárok csatajelenete Fotó: Gligor Róbert László

Kilencedik alkalommal rendezte meg szombaton a Római
fesztiválként ismert, széles körű kulturális időutazást a
Maros Megyei Múzeum Mikházán. Rómaiakkal, barbárokkal,
katonákkal, segédcsapatokkal, istenségekkel, szentekkel, de
főleg sok érdeklődővel találkozhattunk a falu utcáin, terein
és épületeiben.

Ismét benépesült Mikháza, szombaton sok felnőtt és gyerek volt kí-
váncsi az ókori kultúrára. A katonai felvonulás után a Csűrszínház kert-
jében részletes bemutatót tartottak a szakemberek a római légiósok és
segédcsapatok, a legátusok és barbárok viseletéről, fegyverzetéről, a bar-
bárok és rómaiak csatajeleneteiből az is kiderült, hogy mi volt a büntetése
az engedetlen vagy szökevény katonának, ahogyan az is, hogy a centurio
taraja miként irányította katonái alakzatát.
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Elkészült 
a székelykakasdi
ivóvíz- és szenny-
vízhálózat
A falubeliek mindennapjait jelentősen
megkönnyítő beruházás számos kihí-
vás elé állította a községvezetést. In-
dulásként a polgármester kérvényezte
a megyei víz- és szennyvízkezelési
infrastruktúra bővítéséről szóló prog-
ramból való kilépést, mely kizáró felté-
tele volt bármely pályázati
lehetőségnek.
____________2.
Közös légitársasá-
got alapít 
Nagyvárad 
és Bihar megye
A két elöljáró bemutatta a megyei ön-
kormányzat és a polgármesteri hivatal
együttműködési megállapodását, és a
légitársaság létrehozásának az ütem-
tervét. 
____________4.
Még három 
magyar érem 
a végére
Vízilabdában mind a női, mind a férfi-
válogatott bronzéremmel zárt. Ma-
gyarország női vízilabda-válogatottja
zsinórban három negyedik helyezés
után szerezte meg végre a bronzér-
met az olimpián. 
____________7.

Egyén és közösség 
Németországban ma megkezdődött a 2021–22-es tanév. Nálunk még

egy hónap van hátra, de ez alatt az idő alatt az oktatási miniszter sok
kecsegtető ígéretének már egészen biztos nem tudnak eleget tenni az
ország sok szempontból lemaradt tanintézményeiben. 

Az oktatási problémák megvitatása érdekében létrehozott internetes
felületen egyelőre az iskolai laboratóriumok kérdése foglalja el a fő
helyet. Az országos újjáépítési program keretében ugyanis a laborok
felszerelése bekerült a finanszírozandó tételek közé, ami egyébként már
a 2021-es költségvetésben is szerepelt. Nos, valóban fontos kérdés, hi-
szen sok tanintézményben helyhiány miatt osztálytermekké alakították
az e célra kialakított helyiségeket, ahol, ha jó volt a tanár, érdekes kí-
sérletek segítették az elméleti ismeretek hatékonyabb elsajátítását. A
laboránsokat fizetési alap hiányában szélnek eresztették, állásukat be-
fagyasztották, a kísérletekhez szükséges vegyi anyagok egy részéről
kiderült, hogy az iskoláknak (az érvényben lévő szabályok szerint)
nincs joguk tárolni, és be kellett szolgáltatni a megsemmisítésüket el-
végző cégeknek. A történtek után egyértelmű, hogy a törvényes előírá-
sokon kell változtatni ahhoz, hogy a kísérletezés újra lehetővé váljon
az iskolákban. 

Csakhogy, mielőtt a kísérletezésre összpontosítanánk, még azt sem
tudhatjuk, hogy mi lesz a szeptember 13-i becsengetés után. Megkez-
dődhet-e a tanítás a diákok személyes részvételével vagy sem, ugyanis
már nemcsak a láthatáron van, a valóságban is betört Romániába 

Bodolai Gyöngyi

(Folytatás a 3. oldalon)

Élő történelemleckék kicsiknek és nagyoknak

Róma és Egyiptom Mikházán



Május végén régóta várt eseményre került sor
Székelykakasdon: a helyi önkormányzat végre
átvehette az évek óta megígért, de lassan ké-
szülő ivóvíz- és szennyvízhálózatot. 

A falubeliek mindennapjait jelentősen megkönnyítő be-
ruházás számos kihívás elé állította a községvezetést. In-
dulásként a polgármester kérvényezte a megyei víz- és
szennyvízkezelési infrastruktúra bővítéséről szóló prog-
ramból való kilépést, mely kizáró feltétele volt bármely
pályázati lehetőségnek. Az önkormányzatnak rekordidő
alatt területet is kellett vásárolnia a víztartály elhelyezésé-
hez. Csak ezután kezdődhetett el az igazi hajrá a lehívható
alapok megcélozására. 

Mint arról korábban is beszámoltunk, a közel kétmillió
eurós munkára 2017 elején, Kovács Edit polgármester első
mandátumának első évében nyújtottak be pályázatot, év
végére írták alá a finanszírozási szerződést. Ezt követően
a tervező majdnem 8 hónapot késleltette a munka rajtját.
A munkakezdési engedélyt végül 2019 nyarán adták ki, és
11 hónap állt a kivitelező rendelkezésére, a következő év
elején kirobbanó világjárvány azonban ezt a forgatóköny-
vet is átírta. Többszöri szerződéshosszabbítás után most
végre elkészült, és működik a hálózat. A lakosság pedig –
mindaddig, míg az önkormányzat hivatalosan is át tudja
ruházni az Aquaserv regionális vízszolgáltatóra a rendszer
működtetését – július közepétől fizetési kötelezettségvál-
lalás aláírásával kezdhetett el rácsatlakozni. Bár a hálózat
kész, az utolsó gyulafehérvári elszámolásig, a pályázat le-
zárásáig még nagyon sok munka vár az önkormányzatra –
tudtuk meg Kovács Edittől, Maroskeresztúr polgármeste-
rétől. 
A pocsolyát adó kutak története

Czegő György és felesége, Jolán rendkívül elégedettek
a falujukban bekövetkezett változással. 

– Ez egy fél évszázados civilizációs előrelépés. A ko-

rábbi községvezetés idején Maroskeresztúr mostohagyer-
meke volt a település, ma már egészen másként áll a hely-
zet – szögezte le György, majd nyugalmazott
tanáremberhez illő pontossággal foglalta össze a kakasdi
kutakban lévő salakos, salétromos víz 50 évvel ezelőtt be-
következett minőségromlásának történetét. 

– A hetvenes években az udvarunkon folyt keresztül a
Nagy-patak, csak hídon lehetett megközelíteni a házat.
1970-ben kezdődött az úgynevezett faluszisztematizálás.
Akkoriban, az iparosítási törekvések idején beleesett egy
buldoexkavátor a patakba, és így az megtelt téglaporral.
Azután a falu minden kútjában piros lett a víz, és ez a mai
napig így van. 

– Nem is víz az, inkább pocsolya – jegyezte meg Jolán,
majd arról beszélt, hogy eddig ecetet kellett használnia a
mosogatáshoz, hogy az edényei megtisztuljanak. A kútvíz
tönkretette a vízcsapot, a kagylót, rövidesen ki kell cserél-
jék.

– Az anyatársaméknak már korábban volt vezetékes
vizük, a fiam eddig nekünk is onnan hozta a mosáshoz, fő-
zéshez valót. De most már nálunk is megoldódik ez a prob-
léma, pár napon belül ugyanis rácsatlakozunk az
ivóvízhálózatra. A szennyvízhálózatra már rá is csatlakoz-
tunk – újságolta boldogan Jolán.

– Sok kakasdi várt erre a pillanatra, és sokan nem hitték,
hogy egyszer bekövetkezik – vette át újra a szót György.
– Több szempontból is fontos változás ez a falu életében.
Egyrészt gazdasági haszna van, hiszen, ha van vezetékes
víz, megnő a telkek értéke. Másrészt, az egyéni szempon-
tokat nézve, végre zavartalanul használhatók a háztartási
gépek, anélkül, hogy a víz kárt tenne bennük. 

A házaspár azt is kiemelte, hogy sok más településtől
eltérően Székelykakasdon ingyen szerelték be a háztartá-
sokba a vízórát, ezáltal családonként 8-10 ezer lejes költ-
ség alól mentesítették a lakosságot. 

– Meg sem tudjuk köszönni a polgármesterünknek
mindazt, amit a faluért tett – vonták le a következtetést
Czegőék látogatásunk végén

„Kézügyes” gyermekek műhelye
A marosvásárhelyi Női Akadémia a Divers Egyesület
támogatásával augusztus 16–20. között műhelyébe
várja a 8–12 éves gyerekeket. Naponta két kézműves-
műhelyre kerül sor 10–14 óra között a Divers Egyesület
Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székhelyé-
nek udvarán. A következő kézműves-foglalkozásokkal
ismerkedhetnek meg a gyerekek: gyöngyfűzés, fafara-
gás, papírkosárfonás, nemezelés, szalvétatechnika, hű-
tőmágnesek, valamint pompon-, textília- és filcfigurák
készítése. A tevékenységeket a Női Akadémia Ügyes
Kezű Nők kézműveskörének önkéntesei vezetik. Akik-
nek pedig játszani van kedvük, kipróbálhatják a Játéktár
társasjátékait, asztaliteniszezhetnek, tollaslabdázhatnak.
A szervezők mindennap friss gyümölcsöt és vizet bizto-
sítanak a gyerekeknek. A tevékenységre augusztus 12-
éig lehet feliratkozni a 0265-311-727-es telefonszámon.
A tevékenységen összesen 20 gyermek vehet részt.

Kirándulás nyugdíjasoknak
A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének marosvásár-
helyi fiókja – Bolyai utca 36. szám – kirándulást szervez

tagjainak augusztus 17-én a Korond – Parajd – Szováta
– Vármező útvonalon. Feliratkozni az intézmény ma-
rosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén
(az emeleten) lehet keddtől péntekig 10–13 óra között.

16. Harmonia Cordis 
nemzetközi gitárfesztivál

Augusztus 10–15. között a marosvásárhelyi várban
kerül megrendezésre a 16. Harmonia Cordis nemzet-
közi gitárfesztivál. A koncertek minden este 7 órakor
kezdődnek. 11-én, szerdán 15 órától a Kultúrpalotában
a gitárverseny döntője lesz. A belépés ingyenes. 

Radványi Hajnal könyvbemutatója
Augusztus 11-én, szerdán 17 órától a Máltai Szeretet-
szolgálat marosvásárhelyi, Berek utca 1. szám alatti
székhelyén Radványi Hajnal Tékozló lány című könyvét
ismerhetik meg az érdeklődők. Az időrendi visszaem-
lékezéseknek tekinthető verseket és rövid novellákat
tartalmazó könyvet Szász Anikó magyar szakos ta-
nárnő mutatja be. A szerzővel Tövissi Éva magyarta-
nárnő beszélget. Közreműködik Baranta Katalin verselő
és Miklós Szilvia nótaénekes. A könyv a Garabontzia
könyvkiadó gondozásában jelent meg. A könyvbemu-
tató szervezője a Máltai Szeretetszolgálat.

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 32 0C
min. 14 0C

9., hétfő
A Nap kel 

6 óra 12 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 43 perckor. 
Az év 221. napja, 

hátravan 144 nap.

Közeledik a pótérettségi
Augusztus 16-án a román nyelv és irodalom írásbelivel
megkezdődik a pótérettségi. 17-én, kedden a szaknak
megfelelő tantárgyból, matematikából vagy történelemből,
18-án a választott tantárgyból, 19-én anyanyelvből vizsgáz-
nak a pótérettségizők. A nyelvi és számítógépes kompe-
tenciák egyenértékesítése augusztus 23–31. között zajlik.
Az írásbeli vizsgák óvások előtti ideiglenes eredményeit au-
gusztus 31-én hozzák nyilvánosságra, fellebbezni aznap
12–18 óra között lehet. A végső vizsgajegyekről szeptem-
ber 3-án szereznek tudomást a diákok.

Jelentkezőket várnak 
a kántor-tanítóképző főiskolába

Augusztus 16-tól lehet beiratkozni az Erdélyi Református
Egyházkerülethez tartozó kántor-tanítóképzőbe, amely a
Károli Gáspár Református Egyetem székhelyen kívüli ta-
gozata. A tanító-óvodapedagógus szak nappali tagozatán
tandíjmentes helyekre, a levelező tagozaton részben költ-
ségtérítéses helyekre várják a jelentkezőket. Levelező ta-
gozaton kétéves posztliceális rendszerű kántorképzésre is
lehet jelentkezni, amelyen megszerezhető az egyházkerü-
leti kántori oklevél. A kántor szakot a református, római ka-
tolikus, unitárius, evangélikus és baptista felekezetű
hallgatók közül bárki felveheti. A jelentkezés és beiratkozás
augusztus 16-tól szeptember 4-ig tart, az alkalmassági
vizsgákra szeptember 14-én kerül sor. Érdeklődni lehet a
0737-789-930-as telefonszámon 9–13 óra között, illetve a
kantortanito@gmail.com e-mail-címen.

Tisztújító közgyűlés
Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének kornisai kör-
zete augusztus 13-án, pénteken 18.00 órától körzeti köz-
gyűlést tart. Az ülés helyszíne: Forradalom utca 8. szám. A
gyűlés napirendjén van a körzeti elnök, a városi választmá-
nyi tagok és a városi közgyűlési tagok megválasztása.

Fülöp Ferenc 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Hétfőn 17.05-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című
műsorának meghívottja Fülöp Ferenc marosvásárhelyi két-
szeres sportmester. A valamikori válogatott úszóval és ví-
zilabdázóval, későbbi edzővel Szucher Ervin a város
egykori és mai medencéiről, uszodáiról és a sportolási le-
hetőségekről beszélget. 

Múzeumi csütörtök 
A Maros Megyei Múzeum új próbaprojektet indított ebben
a hónapban Múzeumi csütörtök címmel. A kezdeményezés
a hivatalos múzeumlátogatási időn kívül, csütörtökönként
19 órától három helyszínen – a történelmi osztály várbeli
kiállítóhelyén, a Toldalagi-palotában működő néprajzi és
népművészeti osztályon, valamint a Kultúrpalotában, a mű-
vészeti osztályon – kínál alternatívát a szabadidő eltölté-
sére. A kezdeményezés célja egyrészt a múzeum
legkedveltebb programjának állandósítása (tematikus ve-
zetések a múzeum kiállításain), másrészt más kikapcsoló-
dási és oktatási tevékenységek megvalósítása, ami által
növelni lehet a hűséges múzeumlátogató közönség és a
turisták érdeklődését, valamint azokét, akiknek a zsúfolt
hétköznapjaiba nem fér bele a látogatás – olvasható a
Maros Megyei Múzeum Facebook-oldalán, ahova hamaro-
san a teljes program is felkerül.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma EMŐD, 
holnap LŐRINC napja.

Megyei hírek
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RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
12, 23, 19, 15, 3  + 13 NOROC PLUS: 7 1 9 3 7 9

11, 35, 25, 4, 27, 24 SUPER NOROC: 7 3 3 7 6 3

4, 7, 25, 36, 20, 14 NOROC: 2 2 6 5 1 1 6

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

Elkészült a székelykakasdi ivóvíz- és szennyvízhálózat
Amire ötven éve vártak 

Fotó: Nagy Tibor

Nagy Székely Ildikó



Tiltakoznak a fuvarozók
Mintegy 15 százalékkal növeli a nemzetközi fuvaro-
zással foglalkozó hazai vállalkozások tarifáit a sofőr-
jeik napidíjának megadóztatása – jelentette ki
sajtótájékoztatón a gyulafehérvári Apulum Fuvarozói
Szövetség elnöke, Dumitru Blaga. A sajtótájékoztatón
a közúti fuvarozási ágazat összesen hét munkáltatói
szövetségének képviselői az ellen tiltakoztak, hogy
az Országos Adóhatóság (ANAF) visszamenőleg öt
évre megadózza a vállalkozásaik alkalmazásában
lévő hivatásos gépkocsivezetők napidíját. Dumitru
Blaga túlkapásnak minősítette az ANAF eljárását,
ami szerinte csődbe taszítja az ágazatot, és figyel-
meztetett: ha az ANAF nem tesz le a sofőrök napidí-
jának megadóztatásáról, az ágazatban tevékenykedő
cégek kénytelenek lesznek külföldre költözni.
(Agerpres)

208 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 208 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 23
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán – kö-
zölte vasárnap a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Az új esetekkel 11.084.919-re nőtt a járvány
eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, 1.048.548
személyt közülük gyógyultnak nyilvánítottak. Eddig
8.798.477 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dol-
gozták fel Romániában, és 1.958.041 antigéngyors-
tesztet végeztek. Az elmúlt 24 órában 10.393
RT-PCR tesztet végeztek el (2191-et az esetmegha-
tározás és az orvosi protokoll alapján, 8202-t pedig
kérésre), és 12.683 antigéngyorsteszt eredményét
dolgozták fel. Az új igazolt esetek mellett 15 személy-
nek ismét pozitív lett a koronavírustesztje. (Agerpres)

Orban a magyar 
gazdaságfejlesztési programról

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ludovic
Orban szerint nem veszélyezteti a nemzetbiztonsá-
got a magyar kormány székelyföldi gazdaságfejlesz-
tési programja, ha Budapest diszkriminációmentesen
jár el. Erről Kovásznán nyilatkozott vasárnap a politi-
kus. A PNL elnöke emlékeztetett, hogy a román kor-
mány is támogatást nyújt a Hargita és Kovászna
megyei románoknak az identitásuk megőrzésére.
Arra a kérdésre, hogy milyennek látja a kormányzást
az RMDSZ oldalán, Ludovic Orban kijelentette: a ma-
gyar érdekvédelmi szövetség az „egyezségek több-
ségét” betartja. (Agerpres)

a koronavírus delta variánsa. A tévében láthattuk, hogy
milyen fantasztikus megelőző intézkedéseket tesz Kína,
Nyugat-Európában pedig egyre szigorúbban veszik az
átoltottságot, aminek hiánya a tanügyben dolgozók
munkahelyébe kerülhet. 

A romániai helyzet sem kielégítő – ismerte el újságí-
rók kérdésére a közoktatási miniszter, aki szerint a pe-
dagógusoké 50 körüli, az össziskolai személyzetnek az
átoltottsága mindössze 44 százalékos, ami arra enged
következtetni, hogy nem érte el a célját az utóbbi hetek-
ben, hónapokban igencsak „lelohadt” oltási kampány.
Elbocsátásokhoz mégsem folyamodhat, mert akkor nem
lesz, aki a tanintézményekben dolgozzon – hangsúlyozta
a miniszter, aki a meggyőzés mellett foglal állást. Nem
könnyű az államtitkárokat elküldeni az ország minden
fontos pontjára, miközben a pedagógusok egy része,
akik a legfelkészültebbek kellene legyenek a tudomá-
nyos gondolkozás terjesztésében, személyes példájukkal
is élen kellene járjanak az oltás felvételét illetően. 

Egészségügyben dolgozó hiteles személyekre lenne
szükség, hogy meggyőzzék őket, de hogyan lehetnek hi-
telesek azok, akik szintén visszautasítják a védőoltást?
Úgy tűnik, hogy mindaz, amit biológiából az immuni-
tásról, a védőoltások szerepéről oktatnak az iskolában,
falra hányt borsó – nyilatkozzák a szakemberek. 

Bár sokan vállalták, hogy 12 évesnél nagyobb gyer-
mekeiket is beoltatják, vannak olyan szülők is, akiknek
a viszonyulása helyenként kívánnivalót hagy maga után.
A múlt tanévben előfordult, hogy egy osztályban több
diák megfertőződött, de a szülő, akinek a feltételezések
szerint a fia vagy a lánya vitte be az osztályba a fertő-
zést, visszautasította, hogy a gyermekét teszteljék. 

Kétségtelen, hogy az egyénnek sok mindenhez van
joga, akár ahhoz is, hogy visszautasítsa a védőoltást,
de nem elefántcsonttoronyban, hanem közösségben
élünk. Milyen nyarunk lett volna, ha – a lakosság felé-
hez hasonlóan – azok a pedagógusok sem vállalják, akik
sok idős, beteges vagy fiatal, egészséges emberrel együtt
áldozathozatalra, sőt hosszabb-rövidebb utazásra is ké-
pesek voltak, hogy felvegyék az oltást? Hogy megvédjék
magukat, családjukat, munkatársaikat, diákjaikat és a
közösséget is, amelyben élünk. 

Egyén és közösség 

Ország – világ
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A világ hét legfejlettebb iparú országának (G7) kül-
ügyminiszterei és Josep Borrell, az Európai Unió
kül-és biztonságpolitikai főképviselője pénteken,
közös állásfoglalásukban elítélték a Mercer Street
nevű tartályhajó elleni „szándékos és célzott” táma-
dást, amely szerintük egyértelműen a nemzetközi
jog megsértését jelenti.

A nyilatkozattevők arra reagáltak, hogy az Arab-tengeren
támadás ért egy tartályhajót, és életét vesztette a hajó román
nemzetiségű parancsnoka és a legénység egyik brit tagja.

Kijelentették: elkötelezettek a tengeri biztonság és a keres-
kedelmi hajózás védelme mellett a nemzetközi joggal össz-
hangban.

Arra utalva, hogy az Egyesült Királyság, az Egyesült Álla-
mok és Románia következtetése szerint Irán a felelős az inci-

densért, hangsúlyozták: Teherán viselkedése veszélyezteti a
nemzetközi békét és a biztonságot. 

Végezetül felszólították Iránt, hogy hagyjon fel minden
olyan tevékenységgel, amely nem felel meg az ENSZ Bizton-
sági Tanácsa vonatkozó határozatainak, továbbá arra kértek
minden érintett felet, segítse elő a regionális stabilitás és béke
előmozdítását.

A támadást július 29-én hajtották végre az Arab-tengeren a
libériai zászló alatt közlekedő, japán tulajdonú, izraeli üze-
meltetésű, közepes méretű tartályhajó ellen. A Mercer Street
nevű hajó a tanzániai Dar es-Salaamból tartott az egyesült
arab emírségekbeli el-Fudzseirába, és a középkelet-ománi
Dukm kikötővárostól körülbelül 280 kilométerre északkeletre
tartózkodott. Teherán tagadta érintettségét az ügyben. (MTI)

A Hetek és az EU elítélte a Mercer Street tartályhajó
elleni támadást

A kínai külügyminisztérium hongkongi kirendeltsége „baj-
keveréssel” vádolta Washingtont pénteken, arra reagálva,
hogy Joe Biden amerikai elnök ideiglenes menedéket ajánlott
fel az Egyesült Államokban tartózkodó hongkongiaknak.

A South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap
internetes kiadása szerint a kínai külügyminisztérium hong-
kongi irodájának közleményében az olvasható: az amerikai
döntés „kendőzetlen beavatkozás Hongkong ügyeibe és Kína
belpolitikájába, továbbá lábbal tiporja a nemzetközi jog és
kapcsolatok alapelveit”. A hivatal szóvivője a közleményben
hozzátette: „Az úgynevezett menedék felajánlásával Hong-
kongot próbálják lejáratni, illetve Kínát bemocskolni, olyan
tevékenységet folytatva, amely a város virágzásának és stabi-
litásának lerombolását célozza”. Aláhúzta továbbá: „Peking
kész szembeszállni a külföldi beavatkozással, megvédeni a
nemzetbiztonságot, és folytatni a Hongkongot kormányzó
‘egy ország, két rendszer’ elv alkalmazását”. 

A Joe Biden által csütörtökön aláírt rendelet az Egyesült
Államokban tartózkodó, több ezer hongkongi számára teszi
lehetővé, hogy vízumuk lejárta után akár 18 hónapig marad-
janak az országban. A döntést az amerikai fél a Hongkongban
2020 júniusában életbe lépett nemzetbiztonsági törvény alap-
ján a városban tevékenykedő ellenzéki törvényhozókkal és

aktivistákkal szembeni hatósági fellépéssel indokolta.  Tavaly
az Egyesült Királyság szintén felajánlotta segítségét a hong-
kongiaknak a nemzetbiztonsági törvény életbe lépését köve-
tően. A felajánlás értelmében a brit kormány lehetővé teszi a
nagy-britanniai tartózkodást és munkavállalást azoknak a
hongkongiaknak, akiknek úgynevezett brit tengerentúli státu-
suk van, azzal a céllal, hogy végül brit állampolgárságért fo-
lyamodhassanak. A szükséges jogosultsággal csaknem 3
millió hongkongi rendelkezik. Az SCMP május végén arról
számolt be, hogy az ehhez szükséges jelentkezést, amely ja-
nuár 31-től indult el, négy hónap alatt több mint 34 ezer hong-
kongi nyújtotta be.  Az utóbbi években több külföldi
kormányzat – köztük az Egyesült Államok – is aggodalmát
fejezte ki a hongkongi szabadságjogok helyzetét illetően. A
többi közt aggályosnak tartják a pekingi központi kormányzat
által Hongkongra szabottan kidolgozott, majd tavaly június
30-án bevezetett nemzetbiztonsági törvényt, valamint a hong-
kongi választási rendszer átalakítását. A lépések a bírálatok
szerint súlyosan csorbítják a hongkongi szabadságjogokat,
márpedig Kína az „egy ország, két rendszer” elve alapján
nagyfokú autonómiát ígért Hongkongnak a korábban brit
gyarmati uralom alatt álló város anyaországhoz történő 1997-
es visszakerülését követő ötven évre. (MTI)

Peking „bajkeveréssel” vádolja Washingtont 
a hongkongiaknak felajánlott menedék miatt

(Folytatás az 1. oldalról)

A kelet-szibériai régióban 155 erdőtűz égett, ezek
közül 71 eloltására tettek erőfeszítéseket 3600
ember és 510 jármű bevonásával. A mentéshez ej-
tőernyős tűzoltókat és hadmérnököket is bevetet-
tek.

Szombat óta, amikor Bjasz-Kjuel településen 31 lakóház és
nyolc gazdasági épület vált a lángok martalékává, a köztársa-
ságban 11 erdőtüzet oltottak el 50,3 ezer hektár területen és
további kilencet lokalizáltak 61,9 ezer hektáron, ám hét újabb
tűz keletkezését is észlelték.

Többtucatnyi helyi lakost evakuáltak, sérülésről nem érke-
zett jelentés.

A Rosszija 24 televízió szerint az elmúlt hetekben mintegy
négymillió hektár égett le Jakutföldön, ahol regionális szintű
rendkívüli állapotot hirdettek ki.

A Mordvinföldi Szmidovics Állami Természetvédelmi Te-
rületen kedden villámcsapás nyomán keletkezett erdőtűz te-
rülete vasárnapra meghaladta a 3 ezer hektárt. A helyi
hatóságok szerint nincs szükség a lakosság áttelepítésére. 

Mordvinföld Tyemnyikovi járásában és a szomszédos
Nyizsnyij Novgorod megyéhez tartozó Szarovban – itt műkö-
dik az Oroszországi Szövetségi Nukleáris Központ – rendkí-
vüli állapotot rendeltek el. Az oltásban egy Be-200-as és
három Il-76-os repülőgép, valamint hat Mi-8-as repülőgép

vesz részt 800 ember és 203 jármű mellett. A Déli-Urálban ta-
lálható Baskírföldön több mint 1,6 ezer hektár áll lángokban.
A hőség miatt az ország más területein is fennáll a tűzvész
kockázata.

Roman Vilfand, Oroszország Hidrometeorológiai Központ-
jának tudományos igazgatója a TASZSZ hírügynökségnek va-
sárnap elmondta, hogy a következő napokban rendkívüli,
36-37 fokos hőhullám várható Lipeck, Tambov, Voronyezs,
Kurszk és Belgorod megyében, ami 7-9 fokkal haladja meg
az ilyenkor megszokottat, Dél-Oroszországban és a Volga
mentén pedig a hőmérséklet elérheti a 39-40 Celsius-fokot is.

A távol-keleti Amúr megyét özönvízszerű esőzések sújtják,
a régióban több mint 80 kilométernyi autóutat és hat hidat bo-
rított el az ár. Emiatt 24 település közúton megközelíthetetlen,
további tízbe pedig csak különleges járművön lehet eljutni. 

A régióban 182 lakóházat és több mint 1400 telket lepett el
a víz.

Áradás fenyeget Habarovszki területen is, ahol Jevgenyij
Zsinyicsev, a rendkívüli helyzetek kezeléséért felelős minisz-
ter Mihail Gyegtyarjov kormányzó társaságában szemlélte
meg az árvédelmi létesítményeket. Az Amúr tetőzése itt au-
gusztus 13-15-re várható.

Az árvízhelyzet miatt a régió öt járásában vezettek be rend-
kívüli állapotot. (MTI)

Tizenhat települést fenyegetnek erdőtüzek 
Jakutföldön 

Csaknem háromszor annyi koronavírusos beteg halt
meg Romániában az elmúlt hét napban, mint az
előző héten, az új fertőzések száma pedig másfél-
szeresére emelkedett.

A stratégiai kommunikációs törzs vasárnapi jelentése sze-
rint az utóbbi 24 órában 208 új fertőzést diagnosztizáltak és
három fertőzött vesztette életét, így 29-re emelkedett az elmúlt
héten elhunyt koronavírusos betegek száma. Ez csaknem há-
romszorosa az előző heti 10, illetve a két héttel korábbi 12 ha-
lálesetnek. Romániában július közepén vált nyilvánvalóvá,
hogy másfél hónapos stagnálás után ismét gyorsulni kezdett
a fertőzés üteme. A most záruló, augusztus 2-8-i héten 1578
új esetet diagnosztizáltak, másfélszer annyit, mint az előző
héten (1049), illetve ötször annyit, mint egy hónappal koráb-
ban, a július 5-11-i héten, amikor még csak 285 új eset volt.

A járvány gyorsulásának hatása néhány napos eltolódással
mutatkozott meg a kórházi kezelésre szorulók, illetve egyhetes
eltolódással az intenzív terápiára szoruló súlyos esetek szá-
mának emelkedésében. Július 17-e óta a kórházban kezelt fer-
tőzöttek száma 240-ről 579-re, az intenzív osztályon ápoltaké
pedig 32-ről 79-re növekedett.

Július közepétől kezdődően mostanáig a napi két haláleset
számított átlagosnak. Az utóbbi két hét esetszámaiból kiszá-
mított mozgóátlag – miután három hétig stagnált – vasárnap
emelkedett ismét háromra. Az elmúlt héten kedden és pénte-
ken 5-5, szombaton pedig már 8 áldozatot követelt a járvány.

Romániában 5 millió 65 ezer ember, a beoltható 12 év fe-
letti lakosság kevesebb mint 30 százaléka kapott legalább egy
adag oltást. (MTI)

Csaknem háromszorosára emelkedett 
a múlt héten az áldozatok száma Romániában



Közös légitársaságot alapít Nagyvá-
rad és Bihar megye – jelentette be
egy csütörtöki sajtótájékoztatón
Florin Birta polgármester és 
Ilie Bolojan megyei önkormányzati
elnök. 

Bejelentésükről az Agerpres és a Medi-
afax hírügynökség számolt be. A légitársa-
ság – a tervek szerint – Bukarestbe és
forgalmas európai repülőterekre indít majd
járatokat. 

„A nagyváradi repülőtérnek Bihar me-
gyében és a szomszédos megyékben egy-
millió lakost kell kiszolgálnia. A
nagyváradi repülőtér azonban a fenntartha-
tóság határán működött az elmúlt években.
Ki vagyunk szolgáltatva a légitársaságok
üzletpolitikájának és a nemzetközi környe-
zetnek. A légi szállítási piac teljes kiszá-
míthatatlansága nem megoldás Nagyvárad
és Bihar megye számára” – jelentette ki Ilie
Bolojan. 

A két elöljáró bemutatta a megyei ön-
kormányzat és a polgármesteri hivatal
együttműködési megállapodását és a légi-
társaság létrehozásának az ütemtervét.
Utóbbi szerint a szeptemberben bejegy-
zendő társaság 2022 márciusában válik mű-
ködőképessé a hazai piacon, és 2022
októberében a nemzetközi légi szállításban. 

Ilie Bolojan elmondta: két 75 személyes
repülőgép beszerzésére vagy bérlésére ké-
szülnek, amely hétköznapokon legkeve-
sebb naponta háromszor, munkaszüneti
napokon pedig naponta kétszer repül Bu-
karestbe. Emellett napi egy alkalommal
valamely külföldi forgalmas repülőtérre is
elszállítja az utasokat. 

A két önkormányzat magáncégeket is
bevonna a légitársaság működtetésébe. 

A határozattervezetet mind a nagyváradi
városi tanácsnak, mind a Bihar megyei ta-
nácsnak meg kell szavaznia. Mindkét tes-
tületben többsége van a Nemzeti Liberális
Pártnak (PNL), melyhez a két elöljáró is
tartozik. 

Ilie Bolojan 2019 októberében még
Nagyvárad polgármestereként kezdemé-
nyezte, hogy alakítsanak ki valamiféle
munkamegosztást a nagyváraditól 60 kilo-
méterre levő debreceni repülőtérrel. Akkor
úgy vélte: ha versenyezni próbálnának,
annak mindkét repülőtér kárát látná. Rea-
gálásában Papp László, Debrecen polgár-
mestere leszögezte: a debreceni és a
nagyváradi repülőtér mindig is versenyben
állt az utasokért, és ha valaki azt üzeni,
hogy „működjünk együtt, mert különben
versenyre kényszerülünk, attól nem ije-
dünk meg”. (MTI)

Szombaton tisztújító gyű-
lést tartott a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL). A
tanácskozáson jelen volt
Florin Cîţu kormányfő és
Ludovic Orban, a PNL el-
nöke is.

Florin Cîţu egységre szólí-
tott fel, és azt állította, hogy az
utóbbi időben a liberális elvek
feledésbe merültek. Úgy fogal-
mazott, hogy a PNL Maros
megyei belső választásának
eredménye megmutatja, mi-
lyen csapattal kormányozna a
következő nyolc évben. Mint
kijelentette, nyolc évig sze-
retne kormányon maradni.

Ludovic Orban a liberális
polgármesterek és helyi válasz-
tottak fontosságát, illetve egy (a
harmadik) helyi fejlesztési program elfogadá-
sának szükségességét hangsúlyozta, amellyel
hitelesen támogathatók lesznek a polgármeste-
rek tervei. Kijelentette, a PNL és a liberális kor-
mány kötelessége, hogy támogassa a liberális
polgármestereket,

Cristian Chirteş szenátor három szavazatnyi
különbséggel veszítette el a megyei elnökségért

folytatott küzdelmet. Gratu-
lált Ciprian Dobrénak és a
megyei politikai bürónak a
sikerhez, és biztosította
párttársait, hogy továbbra is
„autentikus liberális”,
Maros megye projektjeinek
elkötelezett támogatója
marad. 

***
Köztudott, hogy Maros

az az erdélyi megye, ahol a
liberálisok elveszítették
mind a marosvásárhelyi
polgármesterválasztást,
mind a megyei tanácselnöki
széket.

Emlékeztetjük olvasóin-
kat, hogy júliusi sajtótájé-
koztatóján Ciprian Dobre
bejelentette: 2024-ben

megnyerik a helyhatósági választásokat,
megszerzik a polgármesteri széket Marosvá-
sárhelyen, illetve a megyei tanácselnöki
tisztséget. Dicsőszentmártonban, Segesváron
és Szászrégenben polgármestert állítanak, a
parlamenti választásokon pedig három kép-
viselőt fognak bejuttatni a törvényhozásba.
(mózes)

Egész sor múzeumpedagógiai műhelyfog-
lalkozás vezette be az érdeklődőket az ókori
rómaiak és egyiptomiak életébe, kovács-,
festő-, moziakkészítő, kőfaragó, ötvös-, dí-
szítőműhelyek sorakoztak, sok gyerek pró-

bálta ki a kerámiakészítést, a papiruszfestést
és -nyomatot, az egyiptomi korona készítését,
a gyöngyfűzést, és a római katonák tábori
életkörülményeibe is be lehetett tekinteni, is-
tenségekkel, játékokkal, fegyverzettel,
gyógynövényekkel, testápoló szerekkel is-
merkedni. Voltak történelmi és régészeti elő-
adások, a brassói Ana Maria Mărginean
másodszor bűvölte el a nézőket Mikházán,
ezúttal A Nílus tánca című előadásával. Az
iskolában berendezett kiállításon a római kori
Egyiptom darabjai bukkantak fel, szarkofág-
és relieftöredékek, íjászati darabok, szobrocs-
kák, ajándéktárgyak, pénz- és istenségábrá-
zolások, valamint a 19. századi Egyiptom
leírása című mű ritka példánya. Az 1980-as
években Mikházán előkerült egy kettős isten-
séget, Jupiter Ámont ábrázoló szobrocska,
amelyről a szakemberek úgy vélik, hogy a
római erődítmény parancsnoki épületének
vagy a parancsnok lakásának egyik oszlop-
vagy boltívdísze volt, szerepe pedig, hogy
megvédje az illetőt vagy a katonákat a ve-
szélytől. Ez a második istenségszobor, ami a
római korból előbukkant a faluban, Mercu-
rius bronzszobrocskája után.

A ferences kolostortemplomban nemcsak
az egykori rendi könyvtár egy-egy értékes
darabját állították ki a marosvásárhelyi Teleki
Téka munkatársai, hanem az udvaron merített
papírt készíthettek, kalligráfiai elemeket, ini-
ciálékat rajzolgathattak a gyerekek, volt
templom- és kriptalátogatás, délután az isten-
házában Cosmin Soare gitárhangversenyére
került sor, Mozart is találkozhatott Tiberius-
szal (no nem személyesen, csak a nevét vi-

selő vonósnégyessel egy újabb hangverse-
nyen), ezenkívül Alexandriai Szent Katalin
életével és a templom egyik mellékoltárán
álló ábrázolásával is meg lehetett ismerkedni.
Érdekességként volt íjászverseny és rabszol-
gaárverés is, a napot pedig fáklyás felvonu-
lás, valamint a Maros Művészegyüttes
Mezőség mosolya című néptáncelőadása
zárta.

A mikházi fesztiválnak minden évben van
egy témája, az ideinek azért választották
Egyiptomot, mert a településen előkerült 
egy kettős egyiptomi istenséget ábrázoló
szobrocska, amely ma magántulajdonban
van, de a tulajdonosa egy napra kölcsönadta
a múzeumnak, hogy itt bemutathassák. A
mikházi római kori nyomoknak van kötődé-
sük az ókori Kelethez, hiszen az itt mintegy
százötven évig állomásozó segédcsapatokat
is Itureából (a mai Szíria, Libanon területé-
ről) toborozták, ezért nem véletlen, hogy a

parancsnoksági épületet egy keleti istenség
szobra díszítette. A programokat megpróbál-
ták kapcsolatba hozni az ókori Egyiptom-
mal, ezért szállította el a Teleki Téka is egy
napra az Egyiptom leírása című mű egyik
kötetét, hiszen a napóleoni háborúk idején
egy egész tudós hadsereg kutatta Egyipto-
mot, és mutatta meg a világnak, hogy az
ókori állam nemcsak a piramisok és fáraók,
hanem a görögök és rómaiak világa is volt
– mondta el a Népújságnak Pánczél Szila-
mér régész, szervező. A múzeum fejleszté-
seket kíván végezni a régészeti parkban,
hogy a 10R fesztiválon még jobb körülmé-
nyek fogadják majd a vendégeket. Az idei
rendezvényt a múzeum munkatársai mel-
lett önkéntesek és hagyatékőrzők, mintegy
kétszáz személy „mozgatta”, ezek kb. fele
marosvásárhelyi, gyulafehérvéri, nagysze-
beni és zilahi római katonai hagyatékőrző
volt.

Róma és Egyiptom Mikházán

Ciprian Dobre   Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Egy Mikházán talált kettős keleti istenségszobrocska adta
az idei rendezvény apropóját

A Nílus tánca – Egyiptomhoz is kötődött az idei fesztivál Fotó: Gligor Róbert László

Ciprian Dobre 
a Maros megyei liberálisok új elnöke

(Folytatás az 1. oldalról)

Közös légitársaságot alapít 
Nagyvárad és Bihar megye



Átfogó, kimerítő tanulmány-
kötet jelent meg nemrégiben
a nagyernyei Nemes Gyula
helytörténész tollából. Olyan
témához nyúlt, amelyet keve-
sen kutattak. Nem csak az
derül ki belőle, hogy közvet-
len környezetünkből kik, hol,
mikor voltak magyar csendő-
rök, hanem az is, hogy ho-
gyan lett valakiből csendőr,
és mit kellett átélnie a csend-
őrség felszámolása után. A hi-
ánypótló munka első kiadása
már el is fogyott.

A csendőrinduló egyik sora –
„Népem biztonságát őrzöm” – adja
a könyv címét, az alcím rávilágít a
tartalomra: Maros-Torda vármegye-
iek a Magyar Királyi Csendőrség
kötelékében. A témával nem igazán
foglalkozott erdélyi történész, tudo-
mása szerint egy sepsiszentgyörgyi
tanár kutatja a monarchiabeli csend-
őrség történetét, ezért ez a munka
az 1940–1944 közötti időszakra
összpontosít. A téma iránti indíttatás
családi jellegű: a szerző dédapja is
csendőr volt, anyai nagybátyja is
(az ő emlékének szentelte a köte-
tet), de a felesége dédapja is – val-
lotta be lapunknak Nemes Gyula.
Hányatott sorsok

A magyar királyi csendőrség 65
évig működött, 1881-től az 1945-
ben történt felszámolásáig, ez idő
alatt rövid ideig szünetelt csupán,
amikor 1919-ben, a Tanácsköztár-
saság idején létrejött a Vörös Őrség,
ám a dolgok csakhamar, már az év
második felében visszarendeződtek.

Az erdélyi, székelyföldi, Maros-
Torda vármegyei legények már a
kezdetektől részt vettek a csendőr-
ség tevékenységében, a hároméves
sorkatonai szolgálat után kérhették
oda felvételüket. Rigmányi és nyá-
rádszeredai személyek visszaemlé-
kezése szerint már közvetlenül a
megalakulás után voltak odavaló
csendőrök.

Az első világháborúban, a román
betörés idején nem igazán volt had-
sereg ebben az országrészben, ezért
a csendőröket vetették be a meg-
szállók feltartóztatására, ám nekik a
nagy létszámfölénnyel szemben
nem sok esélyük volt: vagy megad-

ták magukat, vagy hősi halált haltak
– a legtöbben ez utóbbit választot-
ták. Az erdélyieknek 1918 után két
lehetőségük volt továbbra is 
csendőrként szolgálni: egy részük a
román rendfenntartó erőknél pró-
bált elhelyezkedni, de onann csak-
hamar kiutasították őket. Aki
tehette, Magyarországon maradt,
vagy átköltözött, és ott folytatta a
karrierjét (például Madaras Gábor
édesapja, aki alhadnagyként szol-
gált Magyarországon, és 1941-ben
tért vissza Kibédre). Aki viszont Er-
délyben maradt, az nyugdíj vagy
bármiféle juttatás nélkül kellett
fenntartsa magát 1940-ig. A vissza-
csatolás után, aki megfelelő volt, az
megpróbált ismét a csendőrségnél
elhelyezkedni, így a román sorkato-
nai szolgálatot teljesített fiatalok is.
Azok egy része, aki az anyaország-
ban szolgált tovább 1918 után,
1941-től visszatért Erdélybe szol-
gálni.

A csendőrség kötelékébe jelent-
kezők iránt komoly elvárások vol-
tak: magyar állampolgárság,
tökéletes egészségi állapot, keresz-
tény felmenők, 20-40 éves kor és
nőtlen kellett legyen. Az újoncok
három hónapos kiképzés után más-
fél év próbacsendőri szolgálatot 
teljesítettek, utána járőrtárs- 
tanfolyamot végeztek, és csak az-
után lehettek véglegesített csendő-
rök.
Maros megyét vizsgálta

Nemes Gyula 106 Maros-Torda
vármegyei csendőr tevékenységét
tudta dokumentálni, akik az 1940–
1944 közötti időszakban szolgáltak
(lehettek még mások is, de nem
bukkant a nyomukra). A második
világháborút követően a csendőrsé-
get felszámolták, a csendőröket kü-
lönböző okok miatt meg-
bélyegezték. A könyvben ismerte-
tett személyek fele Magyarországra
távozott, a többi Erdélyben maradt,
néhányan távolabb (Németország,
Franciaország) jutottak.

A kötet első része végigvezeti az
olvasót a csendőrség történetén, ter-
mészetesen beleszőve a Maros-
Torda vármegyei vonatkozásokat,
személyeket is, majd következik a
„csendőralbum”, ahol hosszabbb-
rövidebb szócikkek révén közli az
illető személyekről fellelt informá-
ciókat, egyharmadukról fényképet
is talált. A könyv végén korabeli
csendőrképek, csoportképek kö-
szönnek vissza.

A szerző nemcsak az egykori
vármegyére, hanem a teljes mai
Maros megyére kiterjesztette a ku-
tatást: talált olyan csendőrt, aki a
vármegyén kívül született, sokan
1940-ben Magyarország határain
kívül rekedtek, ezért átszöktek, és
úgy kerültek be a csendőrség köte-
lékébe, de olyan is volt, aki a román

hadseregből szökött meg, gyűjtőtá-
borba került, ott kérte a felvételét a
csendőrségbe. Négy személy nem a
vármegye területén született, de va-
lamiképpen kötődik a térséghez, a
többi a vármegye vagy a mai megye
területén látta meg a napvilágot.
Olyan csendőr is akadt, aki a máso-
dik világháború után Nyugat-Euró-
pában esett fogságba, de nem
szerelt le, hanem beállt a francia
idegenlégióba. A legtöbb csendőrt a
szülőhelyétől távolabbi területekre
vezényelték ki szolgálatra, hogy ne
legyen befolyásolható, de kétévnyi
szolgálat után legtöbbjük már a ma-
rosvásárhelyi vagy kolozsvári 
csendőrkerület kötelékébe került.
Gyorsan elfogyott

A szerzőt régóta foglalkoztatta a
téma, de komolyabban csak tavaly-
előtt kezdett el az erdélyi vonatko-
zásokkal foglalkozni. Tavaly
beleásta magát a kutatásba, idén ta-
vasszal pedig megírta a tanulmányt,
amelynek lektorálására a budapesti
prof. dr. habil. Szakály Sándor
egyetemi tanárt kérte fel. A kötet
egy első, vázlatosabb anyagát két
évvel ezelőtt mutatta be Nemes
Gyula egy történészkonferencián, a
tanulmány bekerült A Maros me-
gyei magyarság története című so-
rozat ötödik kötetébe is. Ez nemrég
jelent meg, és mivel Marosvásárhe-
lyen mutatták be, a szerző a követ-
kező bemutatót vidékre tervezte,
így július 16-án Makfalván szép-
számú érdeklődő jelenlétében mél-
tatta a kötetet Péterfi Levente helyi
történelemtanár. Azért választotta
ezt a települést, mert egyrészt Pé-
terfi Levente komolyabban érdek-
lődött a téma iránt, és az itt
fennmaradt egyik csendőrhagyaték
anyagával is segítette a szerzőt a
munkája során, másrészt ebben az
övezetben viszonylag nagyobb
számú csendőrről talált információ-
kat Gyulakutától Sóváradig, így a
kötet iránti érdeklődés is nagyobb

volt, főleg az egykori csendőrök le-
származottai vagy volt ismerősei ré-
széről. 

A könyv idén jelent meg magán-
kiadásban a marosvásárhelyi Mas-
terdruck nyomdában 120 pél-
dányban, 200 oldalon, de hamar el-
fogyott. Mivel a visszhangja pozitív,
valószínűleg utánnyomás is lesz.
Kevés a forrásanyag

Nem könnyű egy ilyen témához
nyúlni, főleg, hogy egyetlen volt
csendőr sincs az élők sorában. Ezért
Nemes Gyulának a kutatásai során
számos nehézsége akadt. Elsősor-

ban az egykori csendőrök leszárma-
zottait kellett felkutatnia. A
legtöbben pozitívan fogadták a fel-
kérést, hogy a csendőrmúlt felele-
venítésében segítsenek, de voltak
olyanok is, akik nem voltak hajlan-
dók nyilatkozni.

A kommunista korszakban a
csendőrmúltat titkolni kellett, hi-
szen sokakat meghurcoltak emiatt a
román hatóságok, ezért igyekeztek
megszabadulni mindentől, ami a
múltjukhoz kötötte őket: fényké-
pek, dokumentumok, ruhák, viszont
voltak olyan személyek, akik meg-
őrizték ezt a hagyatékot.

Magyarországon még inkább
zaklatták a volt csendőröket, kol-
lektív bűnösnek nyilvánították őket
a Horthy-rendszer feltétel nélküli

kiszolgálásáért és a deportálások-
ban való részvételért. Őket egy úgy-
nevezett „igazolóbizottság”
vizsgálta, kevesen kaptak rendes
munkahelyet, a többiek csak segéd-
vagy mezőgazdasági munkásként.

Ilyen körülmények között a csa-
ládi beszélgetések és az igazolóbi-
zottság feljegyzésein kívül a
levéltári források nyújthattak volna
információkat. Igen ám, csakhogy
nagyon kevés dokumentum maradt
fenn, hiszen a második világháború
végén betóduló ellenség minden
iratot megsemmisített, ha maradt is

fenn leírás, csak annyi derült ki be-
lőle, hogy az illető csendőr hol szol-
gált. Nagyon kevés a dokumentum
erről a Nemzeti Hadtörténeti Levél-
tárban is, ráadásul ott a járvány
miatt nem is lehetett kutatómunkát
végezni, csak az internetes oldalán
talált kevés adatot a szerző. Így ma-
radt a világháló, ahol még néhány
forrás fellelhető. Fizetség ellenében
sikerült korabeli újságok, csendőr-
ségi havilapok, zsebkönyvek tartal-
mát böngésznie, és nemrég
közkinccsé tették azt a hagyatékot
is, amit ki tudtak menekíteni a Ka-
nadába emigrált volt csendőrök,
ahol a baráti társaságuk 1947-től
havilapot adott ki. Két csendőrrel
interjú készült, ezek anyaga is fel-
használható volt.

Hiánypótló könyv jelent meg
Csendőrsorsok

Gligor Róbert László
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Csendőrök egy csókfalvi eseményen (1942) 

Böjte Miklós csendőr (Marossárpatak)

A csendőrök is emberek – makfalvi lányok társaságában

Siklódi Péter csendőr (Márkod)

A kötetet Marosvásárhelyen és Makfalván mutatták be Fotó: Nemes Hajnalka



A nemzeti újrakezdés eszten-
dejében idén Székelyabod-
ban, az Úr megszentelt házá-
ban tartották meg a Szent
László Társaság és (1861)
Rend erdélyi tartományának
központi rendezvényét,
amelyen ünnepélyes keretek
között lovagokat és ap-
ródokat avattak múlt szom-
baton, továbbá figyelmez-
tető emlékjelet hagytak a
templom előtt.

Hároméves szünet után ismét
gyarapodott a lovagrend erdélyi
tagsága, a világjárvány miatt a ta-
valyról elhalasztott ünnepségre
végre sor kerülhetett, és ennek Szé-
kelyabod maroknyi közössége adott
otthont. Cserébe a rend nemcsak
maradandó élményt nyújtott a he-
lyieknek és az ünnepségre hazatérő
elszármazottaknak, hanem kopjafát
és emlékkövet is felállított a temp-
lomudvaron.

Az ünnepi istentiszteleten a rend
tagja, n. Kiss Dénes hármasfalusi
református lelkipásztor a Dániel
könyve alapján a négy zsidó fiatal-
nak a babiloni fogságban tanúsított
magatartását, kitartását hozta fel
példának. A sorsfordító időkben jó
visszanyúlni a Szentíráshoz, az
alapokhoz, aminek köszönhetően
még mindig anyanyelvünkön szó-
lunk, és az utolsó szó nem a min-
ket térdre kényszeríteni akaróké,
hanem az Úristené. A haza fo-
galma örökre beköltözött a szí-
vünkbe, a mi feladatunk pedig
dolgozni, kezünkbe venni a sor-
sunkat, és nem a csodákra várni.
Kemény, szorgalmas, odaadó
munkával lehet megerősödni, a
gyermekeinket úgy kell nevelni,
hogy ismerjék őseiket, családfáju-
kat és a lovagi eszméket. Ha ez
van a szívünkben, történhet bármi,
Istennek hatalma van arra, hogy
mindent a mi javunkra fordítson –
mutatott rá a lelkész.

Az ünneplőket Gábor Áron
Árpád makfalvi beszolgáló lelkész
is köszöntötte, kiemelve, hogy meg-
fogyva bár, de törve nem, ebben a
kis faluban is él a közösség, amely
őrzi az ősöktől kapott örökséget, 
vigyázza, gondozza templomát, fa-
luját, ápolja testvértelepülési kap-

csolatait és éli hétköznapjait „azzal
a hittel, hogy van egy Isten, aki vi-
gyáz ránk, és nem engedi el a ke-
zünket”.
A nemzetnek nincs határa

Az alattyáni testvértelepülési
küldöttséggel együtt ünneplő szé-
kelyabodiakat, valamint a rend ve-
zetőit és tagságát köszöntötte 
n. Koncz László Ferenc, a Szent
László Társaság és Rend erdélyi
tartományának széktartója, kie-
melve, hogy idén három erdélyi
magyar vállalta, hogy Szent László
királyunk nyomdokain indulva,
annak az örökségét szeretné hor-
dozni, aki Szent István királyunk
ország- és nemzetépítő örökségét
megszilárdította, és erős magyar
nemzetet épített a Kárpát-medencé-
ben. Az ő nyomdokában indul el
hat apród is. Isten, haza, nemzet,
ország, egyház, család – mind-
mind olyan hitbeli, nemzeti és kul-
turális értékek számunkra, amelyek
a nemzeti újrakezdés esztendejében

ismét felértékelődnek. Ezeket az
értékeket vállalni ma Európában, a
nagyvilágban és Erdélyben is lova-
gias feladat. 

„A mai napon ismét szeretnénk
átélni, hogy összetartozunk. Össze-
köt a nyelv, a hit, a kultúra és az az
örökség, amit nemes elődeink tet-
tek, akiknek a példájából tanulha-
tunk, és erőt meríthetünk. Ezt az
örökséget szeretné vállalni a Szent
László Társaság és Rend erdélyi
tartományának tagsága is, amely-
nek a mai naptól hivatalosan is 15
lovagja és 16 apródja lesz” –
mondta a széktartó. Az avatási ün-
nepségen túl, a rend tartománya je-
leként annak, hogy itt
megemlékezett a trianoni békedik-
tátumról annak 101. évfordulóján,
a templom udvarán kialakított egy
emlékhelyet, ahol egy kopjafa és
egy mondat mutatja a templomba
járó híveknek, hogy „csak az or-
szágnak van határa, a nemzeti ösz-
szetartozásnak nincsen”. 

Az avatóünnepséget v. l. Bozó
József törzsszéktartó nyitotta meg
imával, hogy „ezeréves öröksé-
günkhöz hűen ragaszkodjunk első
szent királyunk és a vitéz magyar
szentek példájához, igaz cseleke-
dettel szolgáljuk népüket, és a vi-
tézi hagyományokat hűen őrizve,
azzal embertársainkat gazdagít-
suk”. Ezt követően a lovagjelöl-
tekre felkerült a köpeny, és
elhangzott az eskü, amely szerint a
rend szabályait mindig megtartják,
és a rend hűséges tagjai maradnak.
A Szőke Gyula törzsszéktartó-he-
lyettestől átvett pallossal v. l. Imre
László, a rend főkapitánya lovaggá
avatta a zsámolyra térdeplő jelölte-
ket: László Jánost (Havad), Kál-
mán Mártont (Székelyabod) és
Hadnagy Tibort (Hármasfalu). A
hat apródjelöt avatási szertartását v.
l. Bozó József törzsszéktartó vé-
gezte el a rendi bárddal, a követ-
kező ifjak léptek az apródok
sorába: Zsigmond Tihamér, Farkas
Csongor István (Makfalva), ifj.
Kálmán Márton, Nagy Bence, Biró
Renáta, Biró Ibolya (Székelyabod).
Az apródi intézmény létrehozását
v. Bozó József kezdeményezte, ma
Erdélyben van a legtöbb tagja.

A rend érdekében végzett mun-
kájuk elismeréseképpen lovagrendi
hűségkereszttel tüntették ki Vass
Imre, Nagy Miklós és Gligor Róbert
László rendtagokat, míg a rend ér-
demkeresztjét az erdőszentgyörgyi
Szabó György vehette át, köszönet-
képpen a kopjafáért, amelyet az ün-
nepségre ajándékként készített el a
rend számára.
Soha nem feledni

A trianoni békediktátum tavalyi
évfordulója kapcsán készült kopja-
fát az adományozó rend nevében n.
Koncz László Ferenc és n. Vass
Imre leplezték le, talapzatán egyet-
len mondatban fogalmaztak meg
egy egyetemes gondolatot: „Ma-
gyar az, akinek fáj Trianon”, míg a
mellé állított kövön a Szózat kezdő-
sora figyelmeztet: „Hazádnak ren-
dületlenűl/ Légy híve, oh 
magyar”. Ünnepköszöntő beszédé-
ben a rend főkapitánya, v. l. Imre
László úgy fogalmazott: Trianon a
magyar történelem egyik leggyalá-
zatosabb esete, amit a magyar nem-
zet ellen el lehetett követni, és
bárhol is él a világon, ezt nem fe-
ledheti el a magyar ember. Ennek a
tettnek elszenvedője volt Székelya-
bod is, mert fölötte is átment a
határ, ő külhonban rekedt, és erre a

gyalázatra csak három szóval lehet
felelni a százéves évforduló kap-
csán: Nem, nem, soha!

Az emlékszlop megkoszorúzása
után Vass Imre makfalvi polgármes-
ter köszöntötte az ünneplőket.
Ünnep ez a nap, mert a lovagrend új
tagokkal bővült, de egyben emléke-
zés is egy igazságtalan diktátumra,
és ezzel a kopjafával „tudtára adjuk
a nagyvilágnak, hogy az elszakított
területeken élünk és vagyunk”.
Hiába múltak el évtizedek, s most
egy évszázad is, a kínzó történelem
elől nincs menekvés. Amit Trianon
lerombolt, azt folyamatos erőfeszí-
téssel újraépítjük, mert a történelem
nem ért véget 1920-ban, s a hatá-
roktól függetlenül van közös múl-
tunk, erős gyökerünk, közös
jelenünk és jövőnk – fogalmazott az
elöljáró.

Az ünnepet megtisztelte jelenlé-
tével Izsák Balázs, a Székely Nem-
zeti Tanács elnöke is, aki beszámolt
arról, hogy a nemzeti régiókról
szóló európai polgári kezdeménye-
zés támogatására az SZNT által ta-
valy Makfalván kezdeményezett
aláírásgyűjtés milyen eredménnyel
zárult: 1,4 millió aláírás gyűlt össze,
az előírt legkevesebb héttel szem-
ben tíz európai országból lett meg a
kellő számú szignó.
Továbbra is támogatják 
a gyermekotthont

Az ünnepség a frissen apróddá
avatott Nagy Bence szavalatával,
Gábor Áron Árpád lelkész áldásá-
val, valamint a faluban működő
gyermekotthon bentlakóinak rövid
műsorával zárult, ugyanis az intéz-
mény ezzel kívánt ismét köszönetet
mondani a Szent László Társaság
(1861) és Rendnek azért a támoga-
tásért, amelyet évente megkap tőle.
Adorjáni Gergely gegesi fafaragó
egy székelyföldi címerrel ajándé-
kozta meg az egyházközséget.

Az ünnepség után a rend Német-
országban élő főkapitánya, magyar-
országi törzsszéktartója és annak
helyettese meglátogatták az otthont,
megismerkedtek annak működésé-
vel és lakóival, munkatársaival. Az
ünnepséget megelőző napon a rend
vezetői és az erdélyi tartomány lo-
vagjai tanácskozást tartottak, ame-
lyen javaslat született, hogy a rend
ezután is támogatást nyújt az abodi
gyermekotthon lakóinak, illetve ka-
rácsonyi ajándékot a rend apródjai-
nak is. Erre már most van egy
összeg, amit az év végéig gyarapí-
tani lehet.
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Immár tizenöt lovagja és tizenhat apródja van a rendnek Erdélyben 

Ez alkalomból a rend a trianoni diktátumra emlékeztető kopjafát is állított

Lovagokat, apródokat és kopjafát avattak
Ünneplés és emlékezés Székelyabodban

Bekecsi Gáspár



A tokiói olimpia utolsó két versenynapja
sem múlt el magyar érmek nélkül. 

Ha a kajak-kenu versenyek korábbi döntő-
iben a férfi kajakosok szállították az aranyér-
meket, az utolsó döntőnapon a magyar
négyes női kajak is feliratkozott az „aranyos”
listára. A Kozák Danuta/Csipes Tamara/Ká-
rász Anna/Bodonyi Dóra alkotta hajó ráadá-
sul történelmet írt, hisz az első magyar
egység ebben a sportágban, amely zsinórban
harmadszorra lett olimpiai bajnok. A magyar
kajak végig az élmezőnyben haladt, bár a táv
felénél még csak második volt, a hajrában
azonban nagy fölénnyel ért célba. A csapat
tagja, Kozák Danuta hatodik aranyérmét sze-
rezte az ötkarikás játékok történetében, ezzel
minden idők legeredményesebb magyar női
olimpikonja lett. És hogy jobban érezzük, mi-
lyen lemondásokkal jár egy ilyen siker, álljon
itt egy fél mondat a friss hatszoros aranyér-
mes győzelem utáni nyilatkozatából: „Sosem
könnyű, amikor úgy indulsz el edzésre, hogy
a lányod sírva kérdezi, mikor lesz már vége
ennek a hülye olimpiának?”

Vízilabdában mind a női, mind a férfivá-
logatott bronzéremmel zárt. Magyarország
női vízilabda-válogatottja zsinórban három
negyedik helyezés után szerezte meg végre
a bronzérmet az olimpián. Az orosz olim-
piai bizottság válogatottja elleni kisdöntő-
ben jól kezdett a magyar csapat, 7-4-re
vezetett, amikor valami elromlott a gépezet-
ben, és az oroszok négy, zsinórban szerzett
góllal átvették a vezetést. Innen kezdődött
a negyedik negyed, amelyben összesűrűsö-

dött az előző négy elveszített kisdöntő va-
lamennyi keserűsége. Vályi gólja tett pontot
a gól nélküli periódusra, és a jó védekezés
következtében az utolsó percben 10-9-re
vezetett Magyarország. Az utolsó támadásra
az oroszok lehozták a kapust, azonban nem
tudták megjátszani az emberelőnyt, a lövés
elakadt a blokkon, Magyari pedig az üresen
maradt orosz kapuba küldött kapusgóllal
tett pontot a mérkőzés végére. 11-9 és 
bronzérem.

A férfiak Spanyolország ellen játszottak a
bronzért. Az első két negyedben egyik fél
sem bírt a másikkal, a vezető gól után rendre
jött az egyenlítés, és a félidőben 5-5 volt az
eredmény. Mindez azonban olyan körülmé-
nyek között, hogy a magyar csapat ellen
szinte kétszer annyi kiállítást ítéltek a játék-
vezetők. Ez azonban csak még elszántabbá
tette Hosnyánszkyékat, és Nagy Viktor meg
a blokk lezárta a második félidőben a kaput
– akár kétszeres hátrányban is. A magyar csa-
pat négy játékosa pontozódott ki a végére,
gólt azonban csak a magyarok lőttek: egyet,
aztán még egyet, majd egy harmadikat is.
Kétségbeesett lépésre szánta el ekkor magát
a spanyol kispad, lehozta a kapust, azonban
egy kontra után ez üres kapus magyar gólt
eredményezett, és 9-5 után már egyik csapat
sem erőltette.
Néhány szó a többi magyar 
és román eredményről

Atlétika. Nem tudta megismételni selejte-
zőkben elért eredményét, a 83,30 métert a ge-
relyhajító Alexandru Novac, noha azzal akár
dobogóközelbe kerülhetett volna. A döntőben
csak 79,29 méterre szállt a sporteszköz, így

az első három kísérlet után nem folytathatta.
Összesítésben a 11. helyen végzett.

Birkózás. Nem volt képes érvényesíteni az
esélyét a vigaszágon a 65 kg-os szabadfogású
birkózó, a magyar színeket képviselő Musz-
kajev Iszmail. A dagesztáni származású spor-
toló az első szombati találkozón az utolsó
percekig nyílt csatában legyőzte a mongol
Tulga Tumur Ochirt, a bronzmeccsen viszont
vereséget szenvedett az orosz Gadzsimurad
Rasidovtól, így ötödik lett.

Kajak-kenu. Kajak-kenuban az utolsó négy
szám döntőit rendezték. A női kettes kenu
500 méteres számában Balla Virág és Takács
Kincső az elődöntőt a harmadik helyen vé-
gezte, így ott lehettek a fináléban, amelyben
az ötödik helyet szerezték meg. Férfi egyes
kenu 1000 méteren Adolf Balázs ötödik lett
az elődöntőben, Románia képviseletében Că-
tălin Chirilă hatodik a másik elődöntőben, így
mindketten a B döntőbe kerültek. Ebben Chi-

rilă a harmadik, Adolf a 7. helyen végzett, így
a végső rangsorban a 11., illetve a 15. helyen
zártak. A négyes férfi kajak 500 méteren a
Nádas Bence/Beke Kornél/Csizmadia
Kolos/Totka Sándor magyar csapat a vigasz-
futamból jutott a döntőbe, itt pedig a hetedik
helyen végzett. 

Öttusa. Nem sikerült az éremszerzés a ma-
gyar férfi öttusázóknak. Már a körvívásban
jelentős hátrányba került a két magyar ver-
senyző, elsősorban Kasza Róbert, de Marosi
Ádám is 30 pontra maradt el a vezető brit
Choongtól. Utóbbi lovaglásban és úszásban
próbált közelebb kerülni, de így is 31 másod-
perc hátrányból kezdte a lézerfutást. Kaszá-
nak, akinek a lovaglás sem sikerült,
gyakorlatilag az utolsó kombinált szám előtt
már minden esélye elszállt. Marosi végül
húsz másodpercre csökkentette az aranyér-
mes mögött a hátrányt, és 6. helyen érkezett
célba, Kasza pedig a 26. helyen. 

A vasárnapi záróünnepség pontot
tett a második tokiói olimpia vé-
gére, amely minden idők legfur-
csább olimpiájaként vonul majd be
a sporttörténelembe. Nem csak
azért, mert páratlan évben, az elő-
zőtől öt év távolságra, és három
évvel a következő előtt (bár nevé-
ben megmaradt a 2020. évi játékok-
nak), hanem azért, mert nézők
nélkül, rendkívüli körülmények kö-
zött zajlottak a versenyek.

El lehet gondolkodni azon, hogy
ha nem éppen Japán az, amelynek
az olimpiarendezési szándékába be-
leköpött a világjárvány, milyen lett
volna az olimpia, egyáltalán lehetett
volna-e máshol ilyen feszes szerve-
zést biztosítani, másnak rendelkezé-

sére állt volna-e az a pénz, amibe a
járványügyi megelőző intézkedések
kerültek, és amit a jegyárusításból
származó bevétel kiesése jelentett?
Aligha. Japán és a japán fegyelme-
zettség érdeme az, hogy egyáltalán
lezajlottak a játékok, ráadásul hatal-
mas ellenszélben, a lakosság köré-
ben – a járványügyi helyzet miatt –
mindössze 30%-os támogatottság-
gal.

Tokió nem erre számított – és
nem ezt érdemelte. Mint ahogy a
sportolók sem, mert a vírus teljesen
felborította a felkészülés rendjét. Ha
a játékokat tavaly rendezik, nagyon
sok versenyen más eredmény szü-
letett volna, hisz vannak olyan baj-
nokok, akik a tavaly például sérülés

miatt nem lehettek volna jelen, és
olyan sportolók, akiknek egy évvel
később érkeztek a játékok a kelleté-
nél.

De hát minden szép lassan törté-
nelem, az olimpiai legendárium ré-
szévé válik, mint ahogy manapság
is rácsodálkozunk a játékok hősko-
rának a történeteire. A legnagyobb
eredmény, hogy egyáltalán megren-
dezték az olimpiát, és nem maradt
el, mint a világháborúk idején, és
zárójelben az a kérdés is felmerül,
hogy mégis, talán már egy éve meg
lehetett volna-e rendezni, hisz Ja-
pánban éppen az olimpia napjaiban
döntött a tavalyinál lényegesen na-
gyobb számokkal rekordokat a jár-
vány…

A záróünnepségre is az egész
olimpiára jellemző korlátozások
nyomták rá a bélyegüket. Miután a
járvány miatt a saját versenyszám
befejezése után legfeljebb két nap-
pal mindenkinek el kellett hagyni az
olimpiai falut, sok ország egyetlen
sportolója sem tudott már részt
venni az ünnepségen. Ezúttal sem
voltak tömegeket megmozdító ko-
reográfiák, azonban a kötelező
programpontok nem maradtak el.
Levonták az olimpiai lobogót, átad-
ták Annie Hidalgo párizsi polgár-
mesternek, kialudt a láng, és
elhangzott a viszontlátásra Párizs-
ban, 2024-ben.

Tokió pedig maradt a hiányérzet-
tel és a költségvetésben keletkezett
hatalmas űrrel, ám mindenképpen
sokkal kisebbel, mint ha törlik a já-
tékokat. (bálint)

Véget ért minden idők legfurcsább olimpiája

Még három magyar érem a végére
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1197.Szerkeszti: Farczádi Attila

Nagy Viktor magyar kapus és Sztilianosz Argiropulosz Kanakakisz, a görög válogatott játékosa a  2020-as tokiói nyári
olimpia férfi-vízilabdatornájának elődöntőjében játszott mérkőzésen Fotó: MTI  / Illyés Tibor

Kialszik az olimpiai láng a 2020-as tokiói nyári
olimpia záróünnepségén az Olimpiai Stadion-
ban Fotó:  MTI  / Czeglédi Zsolt 

Vályi Vanda, Gyöngyössy Anikó, Gurisatti Gréta, Rybanska Natasa és Parkes Rebecca, a bronzérmes magyar csapat
tagjai (b-j) Fotó: MTI /  Illyés Tibor

Az aranyérmes Kárász Anna, Bodonyi Dóra, Csipes Tamara és Kozák Danuta (b-j) a női kajak négyesek 500 méteres
versenyének döntője után Fotó: MTI /Kovács Tamás

Bálint Zsombor



Már a 4. percben előnyt szerzett a
kolozsvári CFR a Young Boys Bern
elleni BL-selejtezőben, ezt azonban
hiába védelmezte szinte 90 percen
keresztül, nem tudta megtartani: az
ellenfél a hosszabbítás harmadik
percében egyenlített.

Visszavágni készült a CFR a
Young Boys ellen, miután utóbbi
úgy vette el az előző idényben a to-
vábbjutást az Európa-liga csoportkö-
réből a kolozsváriaktól, hogy a
játékvezető az utolsó percben egy
nem létező büntetőt ajándékozott
nekik. A tavalyi csapathoz képest
azonban a CFR jelentősen megvál-
tozott, új edzője is van, míg a Young
Boys többségében ugyanaz maradt.

Ezúttal a kolozsváriak nem panasz-
kodhattak a játékvezetésre, hisz a
gólt elég egyértelmű lesállásból sze-
rezte Manea, a holland partjelző
azonban elnézte. A vezetés után
azonban alig ismertünk rá a kolozs-
vári csapatra, soha nem láttuk még
olyan kétségbeesetten védekezni,
mint a második félidőben. A sok kín-
lódásnak pedig tudjuk, mi a vége.
Bár a Young Boys csak a 90+3. perc-
ben egyenlített, a CFR örvendhet,
hogy egy pontot is szerzett. A to-
vábbjutás a héten dől el, azonban a
kolozsvári csapat számára nem ér
véget az európai idény, hisz csak
annyi dől el, hogy a BL-ben vagy az
Európa-ligában folytathatja.

*
Megismételné a BL-csoportkör-

ben való szereplést a Ferencváros,
amely a jobban jegyzett Slavia Prága
ellen 2-0-s győzelemmel kezdett a
harmadik selejtező körben. A cso-
portkörért egyébként a kolozsvári
CFR-rel, mindkettejük továbbjutása
esetén a Fradival kerül szembe. A 3.
selejtező kör első menetében kisebb
meglepetés továbbá, hogy a szerb
Crvena zvezda csak döntetlent ért el
hazai pályán a moldovai Sheriff Ti-
raspollal. Ennek is van a kolozsvári-
akhoz kapcsolódó szála, hisz ha
veszít, a CFR az utóbbi párharc
vesztesével küzd az Európa-liga cso-
portköréért.

Nem tudta megőrizni előnyét a CFR

Megkezdődtek a labdarúgó-Európa-
liga selejtezői is, és mindjárt a 3. selej-
tező körrel, noha az 1. és 2. selejtező
körben itt nem voltak mérkőzések.
Mindezt azért, hogy szinkronban le-
gyenek a másik két sorozattal. Idéntől
ugyanis nincsenek az Európa-liga se-
lejtezőjébe sorolt csapatok. 

A legjobb együtthatóval rendelkező

szövetségek egyenesen a csoportkörbe
nevezhettek csapatokat, míg a fennma-
radó nyolc helyért a selejtezőkben –
pontosabban a 3. selejtező körben és a
play-offban – olyan együttesek küzd-
hetnek, amelyek kiestek a Bajnokok
Ligája előző selejtező köreiből. Az
alábbi eredménylistán tehát mind olyan
klubok vannak, amelyek a BL-ben

kezdtek, most pedig a biztos csoport-
körért küzdenek, a győztesek ugyanis
vagy az Európa-ligában vagy a Konfe-
rencia Ligában biztos szerepelni fog-
nak. 

A vesztesek ugyanakkor szintén
kapnak még egy esélyt, a Konferencia
Liga play-offjában még elcsíphetik a
harmadik számú sorozat csoportkörét.

Mérkőztek az Európa-liga selejtezőiben is

A szászrégeni Avântul nem szerepelt rosszul a labdarúgó 3. liga
előző idényében, hisz a csoportban a 3. helyen végzett. A régeniek
azonban feljebb törnének, ennek érdekében számos szponzort von-
zottak a csapat mellé, és új edzőt is kineveztek a távozó Dan Răzvan
helyére. Amint a klub közölte, a csapat szakmai irányítását Stoica
Vilmosra bízzák, a technikai igazgatói teendőket Andrei Enyedi látja
el.

Az Avântul közölte azoknak a játékosoknak a listáját is, akikre
az új idényben számítanak. 

A keret a következő: 
Kapusok: Claudiu Bucin, Csegedi Hunor, Vlăduţ Raica, Gál Attila.
Hátvédek: Roberto Hasnăş, Cătălin Bugnar, Baki Nimród, Dumitru-
Sergiu Chirilă, Florin Truţă, Raul Suciu, Dan Crişan Zachei, Eric
Enyedi.
Középpályások: Cristi Chirilă, Harkó Károly, Raul Moldovan, Ma-
rian Şerbănaţi, Paul Paşca, Mario Pop, Adrian Szekely, Răzvan
Bucur, Tóth Krisztián, Ionuţ Sămărghiţan, Bogdan Stavilă.
Csatárok: Vlad Bujor, Adrian Murar, Daniel Popa.

A felkészülést már egy ideje megkezdte a csapat, a múlt héten
pedig egy barátságos mérkőzést is játszott a besztercei Gloria 
ellen, ami 1-1-es döntetlennel végződött. A régeni csapat gólját 
Stavilă szerezte, míg az ellenfél a hosszabbításban, büntetőből
egyenlített.

Noha a 3. liga bajnoki idényének pontos kezdetét még nem tűzték
ki, sőt még a csoportbeosztást sem készítették el, az Avântul az első
hivatalos mérkőzésére készül. Augusztus 11-én rendezik ugyanis a
Románia-kupa megyeközi szakaszának második körét, amelynek 
keretében Maros megye két 3. ligás csapata egymás ellen lép pá-
lyára. A Nyárádtői Unirea – Szászrégeni Avântul mérkőzést a 
nyárádtői pályán augusztus 11-én, szerdán 17:30 órai kezdettel 
játsszák. (bálint)

Új edzővel és tervekkel várja 
az idényt a szászrégeni Avântul

A legnépesebb európai labdarúgó-kupasorozatban
minden kör döntő fontosságú, hisz aki kikap, az már
sehol nem folytathatja, amint az a BL-ben vagy az EL-
ben történik. 

Románia csapatai már az előző körben a bőrükön érez-
ték a tétet, mindhárom képviselője kiesett. A magyar klu-
bok közül az Újpest jutott el egyedüliként idáig, de az
első menet után nem áll jól a szénája, hiszen hazai pályán
2-1-es vereséget szenvedett a svájci FC Baseltől, így a
visszavágón csak egy győzelemmel reménykedhet a to-
vábbjutásban. 

Az alábbi eredménylistát megvizsgálva néhány meg-
lepetést is találhatunk. Ide sorolható talán a luxemburgi
Fola Esch győzelme Belfastban, illetve a PAOK veresége
Dublinban. 

A Sepsi OSK-t búcsúztató Nagyszombat most is gól
néllküli döntetlenre játszott hazai pályán, számukra ez jó
ómen volt a szentgyörgyiek ellen. 

A Craiovát verő Laç viszont simán vereséget szenve-
dett hazai pályán az Anderlechttől, ami azért jelzi, hogy
mi várt volna a craiovaiakra, ha netán továbbjutnak. Né-
hány kivétellel (Anderlecht, Rosenborg, Makkabi Haifa,
Paços Ferreira, Feyenoord) a visszavágók igen szoros
csatát ígérnek.

Az Újpest is a kiesés szélén
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Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, 3. selejtező
kör, 1. menet: Sparta Prága (cseh) – Mo-
naco (francia) 0-2, Malmö FF (svéd) –
Glasgow Rangers (skót) 2-1, Genk (belga)
– Sahtyor Donyeck (ukrán) 1-2, PSV Eind-
hoven (holland) – Midtjylland (dán) 3-0,
Kolozsvári CFR – Young Boys Bern
(svájci) 1-1, Crvena zvezda (szerb) – She-
riff Tiraspol (moldovai) 1-1, Olimpiakosz
Pireusz (görög) – Ludogorec (bolgár) 1-1,
Szpartak Moszkva (orosz) – Benfica Lisz-
szabon (portugál) 0-2, Ferencváros – Sla-
via Prága (cseh) 2-0, Dinamo Zágráb
(horvát) – Legia Varsó (lengyel) 1-1.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája, 3. selejtező kör, 1. menet: Kolozs-
vári CFR – Young Boys Bern 1-1 (1-0)
Kolozsvári Dr. Constantin Rădulescu stadion. Vezették: Danny
Makkelie – Hessel Steegstra, Jan de Vries. Tartalék: Allard
Lindhout (hollandok).
CFR: Arlauskis – Manea, Bouhenna, Cestor, Camora, Sušić,
Rodriguez, Sigurjónsson (84. Costache), Deac, Alibec (22.
Păun), Omrani (62. Debeljuh).
Young Boys: Von Ballmoos – Hefti, Camara (56. Rieder), 
Zesiger, Garcia (71. Lefort), Ngalamleu (71. Spielmann), 
Aebischer, Martins (84. Sierro), Fassnacht (56. Lauper), Elia,
Slebatcheu.
Gól: Manea (4.), illetve Sierro (90+3.).
Sárga lap: Sušić (45+4.), Deac (90+2.).

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, 3. selejtező kör, 1. menet: Neftçi
Baku (azeri) – HJK Helsinki (finn) 2-2, Kairat Almati (kazah)
– Alaskert (örmény) 0-0, Jablonec (cseh) – Celtic Glasgow
(skót) 2-4, Lincoln Red Imps (gibraltári) – Slovan Pozsony
(szlovák) 1-3, Omonoia Nicosia (ciprusi) – Flora Tallinn
(észt) 1-0, Galatasaray (török) – St. Johnstone (skót) 1-1,
Mura (szlovén) – Žalgiris Vilnius (litván) 0-0, Rapid Bécs
(osztrák) – Anorthoszisz (ciprusi) 3-0.

Eredményjelző
Labdarúgó Konferencia Liga, 3. selejtező kör, első menet: 
Bohemians Dublin (ír) – PAOK (görög) 2-1, Linfield (északír) – Fola Esch (luxemburgi)

1-2, Tobol (kazah) – Zsolna (szlovák) 0-1, Lokomotiv Plovdiv (bolgár) – FC København
(dán) 1-1, Szocsi (orosz) – Partizan Belgrád (szerb) 1-1, KuPS (finn) – Asztana (kazah) 1-
1, Elfsborg (svéd) – Velež Mostar (bosnyák) 1-1, Vitesse Arnhem (holland) – Dundalk (ír)
2-2, Laç (albán) – Anderlecht (belga) 0-3, Rosenborg (norvég) – Domžale (szlovén) 6-1,
AEL Limassol (ciprusi) – Qarabag (azeri) 1-1, Vojvodina Újvidék (szerb) – Linzer ASK
(osztrák) 0-1, CSZKA Szófia (bolgár) – Eszék (horvát) 4-2, Dinamo Batumi (grúz) – Si-

vasspor (török) 1-2, FC Riga (lett) – Hibernians (máltai) 0-1, Makkabi Haifa (izraeli) – HB
Tórshavn (feröeri) 7-2, Trabzonspor (török) – Molde (norvég) 3-3, Paços Ferreira (portugál)
– Larne (északír) 4-0, Kolosz Kovalivka (ukrán) – Sahter Karagandi (kazah) 0-0, Śląsk
Wroclaw (lengyel) – Hapoel Beér-Séva (izraeli) 2-1, Prishtina (koszovói) – Bodø/Glimt
(norvég) 2-1, Spartak Nagyszombat (szlovák) – Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 0-0, Gent (belga)
– RFS Riga (lett) 2-2, Luzern (svájci) – Feyenoord (holland) 0-3, The New Saints (svájci)
– Plzeň (cseh) 4-2, Hibernian (skót) – Rijeka (horvát) 1-1, Čukarički (szerb) – Hammarby
(svéd) 3-1, Raków (lengyel) – Rubin Kazany (orosz) 0-0, Breidablik (izlandi) – Aberdeen
(skót) 2-3, Újpest – FC Basel (svájci) 1-2, Shamrock Rovers (ír) – Teuta (albán) 1-0, Santa
Clara (portugál) – Olimpija Ljubljana (szlovén) 2-0.

Branko Pauljević (b) és Banai Dávid (j), az Újpest és Valentin Stoc-
ker (b2), a Basel játékosa a labdarúgó Konferencia Liga Újpest
FC – FC Basel mérkőzésén Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

��



A 28 évet Svédországban élt, jelen-
leg Szegeden letelepedett 84 éves
Publik Antal a minap Marosvásár-
helyen járt, ahol Hajnal Gyula haj-
dani kiváló labdarúgón kívül talál-
kozott egykori csapattársával, 
a 94 éves Gierling Györggyel is, akivel
a helyi Locomotiva együttesét erő-
sítették az ötvenes években néhai
jó barátjukkal, Józsi Dezsővel
együtt. 

A két cimbora mintegy 60 éves barátsá-
got ápol, találkozásukon a fő téma is főleg
a labdarúgás volt…

2020-ban a világjárvány miatt a valami-
kori bolyais Publik Antal nem jöhetett Ma-
rosvásárhelyre, így az idén már számlálta
a napokat a hazatérésig. Egy jó ideje sze-
gedi lakásában tölti a hétköznapjait, de ör-
vend annak, hogy egészséges, és újra
fellépései vannak. 

– Sajnos, amióta a második csípőműté-
temen átestem, nem futballozom, de min-
dig is a futball töltötte ki az életemet. Örvendek, hogy
találkozhattam régi jó barátommal, Gierling Gyurival, akivel
egykoron a hajdani Locomotivánál voltunk csapattársak. Szá-
mos közös emlékünk van. Őt mindig felkeresem, ahányszor
Marosvásárhelyre jövök. Boldog vagyok azért is, hogy szava-
lófellépéseim vannak, főleg Magyarországon, így nem unal-
masak a hétköznapjaim – mondta el Publik, aki mintegy 70
évet futballozott minden szinten. 

Egykor csapattársai voltak a Locomotivánál Gierlingen
kívül többek közt Lukács Elek, Boros Titus, Kajlik Öcsi, Józsi
Dezső, Bocsárdi Márton, Szász K., Vakarcs II., míg az 1966–
1967-es bajnoki évadban az A osztályba felkerülő ASA Mure-
şulnál Sólyom Csaba, Czakó János, Sikó Árpád, Titi III.
Dumitriu, Lukács Ede és Tóth Ferenc, akiket az 1967. június
19-én lejátszott, utolsó idegenbeli B osztályos mérkőzésről
való hazatéréskor (feljutottak az A osztályba) a sokezres tömeg
a nagyállomástól a Dózsa György utcán keresztül a főtérig kí-
sért, és énekelve éltette Bóné mestert és tanítványait. 

Publik Antal azt is elmondta, hogy Marosvásásárhelyről Bá-
kóba tart – ahol futballkarrierjének legszebb nyolc évét élte 
–, majd a hét végén Gyergyószentmiklóson vesz részt a gyer-
gyói futball 100. évfordulóján. Mindig szívesen jön haza Ma-
rosvásárhelyre, ahol szüleivel egykor a Kossuth Lajos utcában
laktak. Rengeteg emlék köti a városhoz, mindig szeretettel
gondol az egykori barátokra, játszótársakra.

Gierling György, a marosvásárhelyi labdarúgás doyenje el-
mondta, hogy boldog, mert megértő felesége van (a 87 éves
Klára asszony), akivel a hétköznapokat töltik, a legszebb dolog
számukra, hogy a nagy család egy újabb dédunokával gyara-
podott…

– 1956-ban született az első lányunk, Enikő, majd 1961-ben

az ikrek, Évike és Klára. Sajnos Éva 51 évesen, 2012-ben sú-
lyos betegségben elhunyt Sárospatakon. Hat unokánk született,
közülük négyen alapítottak családot. Nekik öt gyerekük van,
három kislány és két fiú. Az unokák közül a legidősebb 33, a
legfiatalabb 26 éves, a dédunokáink közül a legnagyobb 5, a
legkisebb egyéves. A családból tízen lakunk Marosvásárhe-
lyen, nyolcan Sepsiszentgyörgyön, ketten Sárospatakon, egy
közülük Németországban él, akinek két unokája, a Rábatótfalui
SE csapatában (Vass megye II. osztálya) játszó mérnök, Gier-
ling György és a Németországban letelepedett is labdarúgó,
utóbbi már csak öregfiú-futballista – mondta el id. Gierling
György, aki 1955-ben nősült, és júliusban ünnepelték a 63. há-
zassági évfordulójukat. 

Publik Antal a hajdani Rata törpecsapatában kezdett el fo-
cizni, majd a Locomotivánál folytatta, ahol 1955-ben az A osz-
tályban mutatkozott be. 1956-ban a fővárosi Dinamóhoz
került, ahol jégkorongozott. Idővel a brassói Dinamónál, aztán
Kolozsváron folytatta a labdarúgást, később a bákói Dinamó-
nál nyolc évet focizott. Az 1966–1967-es idényben tagja volt
az A osztályba felkerült ASA Mureşulnak. Több alkalommal
volt válogatott labdarúgó, UEFA-tornán (a mostani Eb jog-
elődje)  is szerepelt Románia színeiben, ahol gólt is szerzett.

Időközben elvégezte a testnevelési főiskolát, majd a balán-
bányai Bányász, a gyergyószentmiklósi Jövő, a sepsiszentgyör-
gyi Textila, aztán Csíkszereda, Székelykeresztúr, Nagykároly
együtteseinél volt edző.

1988-ban került ki Svédországba, ahol 1988–1992 között
Djurgardenben serdülő gyerekeket edzett, majd idővel könyvet
adott ki svéd és angol nyelven Hogyan kell kezelni a labdát,
hogy időt és teret nyerj címmel.

Jelenleg Szegeden él.
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Néhány másodperc döntött az
idei székely kerékpáros körverseny
minden rangsorában a sorrendről.
Mindez amiatt, hogy a szervezők
kizárólag a sprintereknek szervez-
ték az idei kiadást, egyetlen hegyi
befutót, bár egy nyúlfarknyi egyéni
időmérőt sem iktattak programba,
így minden szakaszon ugyanaz a
három név jelent meg a dobogón, és
a végén azért tudott nyerni a len-
gyel Alan Banaszek, mert a két ri-
válisának volt néhány
másodpercnyi megingása a befutók
során.

Mindez azért elég furcsa, mert
Székelyföld nem a síkságairól
híres, és talán még érthető lenne a
kevés kaptató a programban, ha
mondjuk Hollandiában vagy Belgi-
umban lennénk (bár ott is van egy
híres Mur-de-Huy), így viszont a
magyarázat, hogy könnyebb terepet
akartak az idénre, nem állja meg a
helyét. A székely körnek a kezdetek
óta névjegyévé vált a hargitafürdői
hegyi időfutam, ennek a kivétele a
programból a lényegét vette el a
versenynek.

Persze a sprinterek örültek
annak, hogy ők versenghettek
végig, hisz a szakaszok változás
nélkül azonos forgatókönyv szerint
zajlottak. Szökevény csoportok,
amelyek megpróbáltak meglépni,

ám a Mazowsze Serce Polski és Gi-
otti Victoria Savini Due kerekesei
ezeket a próbálkozásokat rendre
semlegesítették, hogy az általuk tá-
mogatott sprinterek érjenek az
elsők között célba. A többi 100 in-
duló pedig csupán statisztált ehhez
a hármas küzdelemhez.

A rajthoz egyetlen marosvásár-
helyi kerékpáros állt, a román válo-
gatott tagjaként Málnási Attila, aki
minden bizonnyal megtiszteltetés-
nek tekintette, hogy olasz körverse-
nyen induló versenyzőkkel
kerekezhetett egy mezőnyben, és
aki rendszerint az élbollyal érkezve
az igen szép eredménynek számító
38. helyen fejezte be a versenyt.

Eredményjelző
2. szakasz: 1. Alan Banaszek

(lengyel – Mazowsze Serce Polski)
2:49:52. 2. Daniel Auer (osztrák –
WSA KTM Graz) +3 mp. 3. Nor-
bert Banaszek (lengyel – Mazow-
sze Serce Polski) +6 mp.

3. szakasz: 1. Andrea Guardini
(olasz – Giotti Victoria Savini Due)
2:40:26. 2. Alan Banaszek -1 mp
(noha a befutón második volt, a len-
gyel több bónuszmásodpercet gyűj-
tött az időközi sprintekből). 
3. Andrea Gatti (olasz – Giotti Vic-
toria Savini Due) +6 mp.

4. szakasz: 1. Daniel Auer
3:10:43. 2. Andrea Guardini +6 mp.
3. Alan Banaszek +7 mp.

Összetett rangsorok 
Általános: 1. Alan Banaszek

11:28:07. 2. Daniel Auer +2 mp. 3.
Andrea Guardini +8 mp. 

U23: 1. Andrea Gatti (olasz –
Gallina Ecotec Collosio) 11:28:43.
2. Gilles van Kerckvoorde (belga –
Bataia Cycle Club) +1 mp. 2. Ja-
copo Pesenti (olasz – Gallina Eco-
tec Collosio) +3 mp.

Legjobb román: 1. Emil Dima
(Giotti Victoria Savini Due)
11:28:41. 2. Daniel Crista (Steaua)
+4 mp. 3. Serghei Ţvetcov (román
válogatott) +6 mp.

Legjobb magyar: 1. Istlstek-
ker Zsolt (Epronex-Gesu Bike-
wear) 11:28:44. 2. Gönczy
Gergő (Epronex-Gesu Bike-
wear) +3 mp. 3. Filutás Viktor

(Giotti Victoria Savini Due)
azonos idő. 

Hegyi pontverseny: 1. Emil
Dima 18 p. 2. Tobiasz Pawlak (len-
gyel – Mazowsze Serce Polski) 11
p. 3. Gabriele Porta (olasz – Gallina
Ecotec Collosio) 10 p. 

Pontverseny: 1. Alan Banaszek
87 p. 2. Andrea Guardini 78 p. 3.
Daniel Auer 77 p. 

Két újabb igazolást jelentett be a marosvásárhelyi
Sirius női kosárlabdacsapata, amely az új idényben
már bele akar szólni a rájátszásba is. Egyikük igazi
meglepetés.

Az amerikai kollégiumi bajnokságban is megfor-
dult osztrák ifjúsági válogatott kosárlabdázóról van
szó. Ez önmagában is figyelemre méltó hír, hisz nem
Ausztria a megszokott forrásországa a romániai baj-
nokságnak. A történet akkor válik azonban igazán ér-
dekessé, ha elmondjuk, hogy a 21 éves játékost
Sólyom Sárának hívják, és marosvásárhelyi gyökerei
vannak. Gyakorlatilag tehát légiósként hazajön ko-
sárlabdázni.

A Sirius klub menedzsere, Kiss István Facebook-
bejegyzésében így ír Sólyom Sára leigazolásáról:
„Balogh József hajdanán Marosvásárhely elismert
sportolója, később a Cubi Metal öntöde tulajdonosa-
ként a város szépítője, a város sportcsapatainak támo-
gatója volt. A pénzbeli támogatásokon túl sokat
segített, amikor a klub nehéz helyzetekbe került, be-
szélgettünk, bátorított, biztatott. Tudtam, hogy egyik
álma az volt, hogy unokája, Sára Vásárhelyen játsz-
hasson. Sólyom Sára Ausztriában és Magyarországon
játszott. Megígértem, hogy megpróbálom hazahozni.
Cubi bácsi, sikerült! Sólyom Sára mától a Sirius já-
tékosa, föntről láthatod Marosvásárhelyért játszani,
úgy, ahogy te is tetted annak idején.”

Érkezik a beígért erősítés a palánk alá is a 27 éves,
186 cm magas Ruth Sherill személyében, aki az ame-
rikai egyetemi bajnokság után a spanyol első ligában,
az Estepona csapatánál, majd Dániában, a BK Ama-
ger színeiben játszott. Utóbbiban az idény centerjáté-
kosává választották igen figyelemre méltó 15,3
pontos átlaggal, 12,4 lepattanóval. Mivel az előző
idényt a vírus miatt ki kellett hagynia, lássuk, mi ma-
radt meg ebből a formájából…

Sólyom Sárával és Ruth Sherill-lel háromra emel-
kedett a hivatalosan bejelentett légiósok száma a ke-
retben az amerikai Griffith után, még egy-két játékos
leigazolása várható annak érdekében, hogy a csapat
ne csak részt vegyen, hanem teljesítsen is a szeptem-
ber végén rajtoló idényben. A belföldi kontingens,
úgy tűnik, teljessé vált, miután Mészáros Kata is alá-
írt, így csatlakozott a korábban már csatasorba állt
Badi, Feiseş, Chiş és Lipovan mellé, akik mellett a
helyi nevelésű, az U20-as bajnokságban is szereplő
fiatalok egészítik majd ki a keretet.

Sprinterek között dőlt el az idei székely körverseny 

A helyi futballélet két rangidőse találkozott Légiósként hazajön
Bálint Zsombor

Czimbalmos Ferenc Attila

Bálint Zsombor

Publik Antal (jobbról) és Gierling György (Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila)

Fotó: Nagy Tibor



Negyedik alkalommal született
vörös macskamedve (Ailurus ful-
gens) a Nyíregyházi Állatparkban,
a héthetes kölyköt szerdán mutat-
ták be Sóstógyógyfürdőn.

A parkban hét éve együtt élő tenyész-
párnak – a nyolcéves nőstény Ting-ting-
nek és a szintén nyolcéves hím
Szecsuánnak – eddig ikrei születtek,
most azonban csak egyetlen hím utód jött
a világra. Az állatorvosok az első orvosi
vizsgálat alkalmával megmérték testsú-
lyát, megvizsgálták egészségi állapotát,
és féreghajtót adtak be neki.

A vörös pandaként is ismert állatok a
Himalája, illetve Észak-Burma magashe-
gyi erdeiben, valamint Szecsuán nyugati
felén és Jünnanban élnek 2000-4800 mé-
teres magasságban. Bundájukat hosszú,
durva fedőszőr és tömött aljszőrzet al-
kotja, amely melegen és szárazon tartja
őket a hideg és nedves környezetben.
Bozontos, hosszú farkukat fejpárnának
vagy takarónak használják. A vörös
macskamedve név az állatok medvére

emlékeztető külsejére utal, félig behúz-
ható karmaik segítségével ugyanolyan
jól másznak fára, illetve nyalogatják ma-
gukat tisztára, mint a macska. Táplálé-
kuk jórészt bambuszból áll,
alkalmanként azonban előszeretettel fo-
gyasztanak tojást, rovarokat, madárfiókát
és kis emlősöket is. Mellső végtagjukon
hat ujjuk van, a hatodik ujj a csuklócsont
megnagyobbodása, amely szembefordít-
ható a többivel, így könnyedén le tudják
szakítani a bambuszhajtásokat.

A nap bármely szakában aktívak lehet-
nek, de főleg alkonyatkor járnak táplálék
után. Átlagosan a napnak több mint felét
töltik ébren, ami feltehetően az alacsony
energiatartalmú táplálékhoz való alkal-
mazkodás miatt alakult ki. Jelenleg alig
tízezer egyed él vadon, számuk az utolsó
ötven évben körülbelül negyven száza-
lékkal csökkent az élőhelyük elvesztése
és az orvvadászat miatt. A faj fogságban
nagyon nehezen szaporodik, ezért számít
nagy szakmai sikernek az újabb nyíregy-
házi szaporulat. (MTI)

Vörös macskamedve született 
a Nyíregyházi Állatparkban 

Biácsi Alexandra állatorvos (b) és Veresné Farkas Zsuzsa gondozó megvizsgálja a Nyíregyházi Állatpark
héthetes hím vörös macskamedvéjét   Fotó: MTI / Balázs Attila

Augusztus 20-án nyitja meg kapuit a
Budavári Palota újjászületett Szent Ist-
ván-terme, amely az első napokban a
kapcsolódó kiállítással együtt ingyene-
sen lesz látogatható; az előregisztráció
pénteken indult el.

A teljes történeti hűséggel rekonstruált Szent
István-teremhez egy különleges kiállításon ke-
resztül vezet az út. A Budavári Palota déli ösz-
szekötő szárnyának első emeletén található
teremsor bevezetést nyújt a látogató számára,
amíg az a csodálatos terembe ér – közölte az
MTI-vel pénteken a Várkapitányság.

Tájékoztatásuk szerint a Szent István-terem
– A Budavári Palota csodája című tárlat olyan
művek mentén vezeti a látogatót, amelyek je-
lentős esztétikai élményt nyújtanak, miközben
a megjelenő tradíció a jelen nézőpontjából válik
igazán fontossá. A kiállítás egyik különleges-
sége az a mozgó és beszélő hologram, amely
Szent István király alakját jeleníti meg.

A Várkapitányság közleménye kiemeli Aba-
Novák Vilmos festményét is, amelynek létezé-
séről a művészettörténet ugyan tudott, de
kiállításon mostanáig nem volt látható. Az ere-
detileg a budapesti városmajori templom fres-
kóterveként, 1936-ban készült munka azt a
pillanatot jeleníti meg, amikor Szent István fel-
ajánlja a koronát Szűz Máriának.

Festmény, grafika, szobrászati plasztika, instal-
láció és kisfilm mellett kiállítják Szent István 1635-
ben Rómában készült nagy hermáját is, melynek
különleges talapzatát a korszak legnagyobb szob-
rásza, Giovanni Lorenzo Bernini készítette. A világ
egyik legnagyobb hermáját megalkotása óta a zág-
rábi egyházmegye székesegyházában őrzik, Buda-
pesten most először látható. 

Havadtőy Sámuel képzőművész kifejezetten
erre a helyszínre alkotta meg azt a tíz kapura
épülő installációt, amely Szent István király
Imre herceghez írt intelmeinek csaknem ezeré-
ves szövegén alapul. Az alkotás része egy kis-
film is, amelyben a magyar kulturális élet
ikonjai szintén a mű tíz fejezetéből mondanak
el egy-egy hozzájuk közel álló mondatot.

A Gulyás Gábor filozófus, esztéta által ren-
dezett kiállítás az ugyancsak augusztus 20-án
megnyíló történelmi teremmel együtt az első
napokban ingyenesen látogatható; minden nap
10 órától negyedóránként indulnak a rövidített
csoportos tárlatvezetések.

A meghirdetett időpontokra a szentistvante-
rem.hu oldalon lehet előzetesen regisztrálni.
Foglalás nélkül is várják a látogatókat, akik ér-
kezési sorrend alapján a helyszínen is becsatla-
kozhatnak a soron következő turnusba
korlátozott létszámban – közölte a Várkapitány-
ság. (MTI)
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A balatonfüredi Horváth Esztert vá-
lasztották a 196. Anna-bál szépének
július 31-én Balatonfüreden. Az első
udvarhölgy a diósdi Nánási Dorottya,
a második udvarhölgy pedig a szegedi
Hadfi Zita lett. 

A bál szépe, a 18 éves Horváth Eszter a
Lóczy gimnázium diákja, és Budapesten sze-
retné folytatni tanulmányait közgazdasági te-
rületen. Minden évben követte a báli
bevonulást, és számolt vissza, hogy mikor
lehet már elsőbálozó. Elmondta, hogy az est
minden percét élvezte, a készülődést, a han-
gulatot, ruhájának pedig egy különleges szür-
kés-ezüstös darabot választott.

Az első udvarhölgy a 19 éves diósdi Ná-
nási Dorottya lett, aki idén érettségizett a bu-
dapesti Rákóczi gimnáziumban, és az ELTE
pedagógia-pszichológia szakán kezdi meg ta-
nulmányait. Bár Zamárdiban van nyaralójuk,
sokszor kirándultak már Balatonfüreden, az
Anna-bálon pedig nagymamája biztatására
vett részt – mondta.

A második udvarhölgynek a 21 éves sze-
gedi Hadfi Zitát választotta a zsűri, aki Bu-
dapesten az ELTE Állam- és Jogtudományi
Karán tanul. Kisgyermekkora óta követi a bál
eseményeit, és régi vágya vált valóra 
azzal, hogy eljutott az Anna-bálra. Hozzá-
tette: szabadidejében konferálással is foglal-

kozik, régebben pedig táncolt és zongorázott
is.

Az est folyamán idén is a báli közönség
szavazta meg a 15 legszebb lányt. Közülük a
Schiffer Miklós stílusszakértő vezette szak-
mai zsűri választotta ki a bál szépét és udvar-
hölgyeit, akik vasárnap délelőtt a Kisfaludy
Színpadon találkoztak az érdeklődőkkel,
majd sétakocsikáztak a városban.

Az első Anna-bált 1825. július 26-án tar-
tották Balatonfüreden, a Horváth-házban,

Szentgyörgyi Horváth Fülöp János fogadójá-
ban a házigazda leányának tiszteletére.

Az ifjú Anna Krisztina azon az estén is-
merkedett meg majdani férjével, Kiss Ernő
huszár főhadnaggyal, aki később az 1848-49-
es szabadságharc aradi tábornok vértanúja
lett. Emlékére 2003 óta minden évben átad-
ják az őt ábrázoló herendi porcelán huszár-
szobrot egy olyan embernek, aki sokat tett és
tesz Balatonfüred kultúrájáért, szellemi 
életéért. (MTI)

Anna-bál – Elsőbálozók lettek a balatonfüredi Anna-bál szépei

Elindult az előregisztráció 
a Szent István-terem látogatói számára

Oscar-jelölt és Arany Pálma díjas alkotás is
szerepel a 17. CineFest Miskolci Nemzetközi
Filmfesztivál kisjátékfilmes versenyprogramjá-
ban. A szeptember 10. és 18. között megvaló-
suló rendezvényen a Börtönlevelek és a Félek,
hogy elfeledem az arcod című alkotás is látható
lesz.

Az idei fesztivál kisjátékfilmes versenyprog-
ramja talán minden eddiginél erősebb – olvas-
ható a szervezők MTI-hez eljuttatott
közleményében.

Mint írják, a benevezett filmek közül az elő-
zsűri 23 ország 38 alkotását válogatta be a ver-
senyprogramba.

Élőszereplős és animációs filmek, vidám és
lélekemelő történetek, könnyed hangvételű és
elgondolkodtató alkotások egyaránt megtalál-

hatóak az idei CineFest kisjátékfilmes program-
jában, amelyben Magyarországon először lát-
ható filmek versengenek egymással a közönség
és a zsűri tetszéséért.

A kisjátékfilm-mezőnybe beválogatott alko-
tások között van a 2021-es Oscar-jelölt Börtön-
levelek (rendező Elvira Lind), a 2020-as Arany
Pálma díjas Félek, hogy elfeledem az arcod
(Sameh Alaa), a 2020-ban Torontóban kisjáték-
filmes fődíjas Dustin (Naila Guiguet) és az An-
necy-i Nemzetközi Animációs Filmfesztivál
díjazottja, a Nyugdíjasok (Samuel Patthey és
Silvain Monney).

A válogatásban Breier Ádám és Ina Nerse-
sian Whisper című 12 perces alkotása is helyet
kapott. A magyar filmben Lázár Kati és Pantali
Emma szerepel. (MTI)

CineFest 
Oscar-jelölt és Arany Pálma díjas alkotás is

szerepel a kisjátékfilmes versenyprogramban

A 196. Anna-bál szépe, a 18 éves balatonfüredi Horváth Eszter (kozépen) és  két udvarhölgye Fotó:  MTI  / Vasvári Tamás

A 196. Anna-bál vendégei a balatonfüredi Anna Grand Hotel parkjában  Fotó:  MTI  / Vasvári Tamás



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. 

LAKÁS

ELADÓ tömbházlakás a Meggyes-
falvi negyedben (Rozmaring utca)
első emeleten: két szoba, fürdőszoba
+ külön bejáratú konyha. Ár: 42.000
euró. Tel: 0751-511-733 vagy 0744-
261-733. (sz-I)

MINDENFÉLE

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-
tást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(12726-I)

ÉPÍTŐIPARI vállalkozás vállal: tető-
felújítást, teljes tető kivitelezését,
bármilyen ácsmunkát, tetőjavítást,
teraszkészítést, bádogosmunkát,
belső munkálatokat: festést, gletto-
lást, anyagok beszerzését. Amit
ajánlunk: kedvezményes árak, töb-
béves szakmai tapasztalat, minőség,
megbízhatóság, gyors, precíz mun-
kavégzés. Tel. 0747-318-469.
(12728-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Mindazokért, kiket nem láttunk
már régen,
Akik velünk együtt ünnepelnek
az égben,
Kiknek őrizgetjük szellemét,
Mindazokért egy-egy gyertya
égjen.”
Szűnni nem akaró fájdalommal
emlékezünk a szeretett férjre,
édesapára, nagytatára, apósra,
SALAMON ISTVÁNRA eltávozá-
sának második évfordulóján.
Szerettei. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély megrendüléssel értesültünk
volt osztálytársunk, KOÓS
GYÖRGY váratlan haláláról.
Együttérzésünket fejezzük ki
gyászoló családjának. Nagy űrt
hagyott maga után. A Bolyai
Líceumban 1976-ban végzett XII.
D osztályközössége. (12739-I)
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ALKALMAZUNK minimális VILLANYSZERELŐI TUDÁSSAL rendelkező személyeket, akár nyug-
díjasokat is, kábelezési munkára. Jelentkezni az electrosec@rdslink.ro e-mail-címen vagy a 0745-660-922-
es telefonszámon. (p.-I)
A MELINDA STEEL acélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi telephelyére munkatársat keres ÁRU-
MOZGATÓI (manipulant marfă) munkakörbe.  Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a 
steelms@melinda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Raktár (Depozitelor) utca 45–47. szám alatt. További
információk itt: 0742-146-910. (65807-I)

Szünetel a vízszolgáltatás
Az AQUASERV RT. felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a vízhálózaton be-

ütemezett  munkálatok miatt 2021. augusztus 10-én 9–14 óra között (hozzávető-
leges időpont) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás  az alábbi övezetekben:

• Marosvásárhelyen a Hadsereg téren és a környező utcákban: Haşdeu, Louis
Pasteur, Olt, Pacsirta, Levél, I. L. Caragiale.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás újraindításakor a csövekből kimosódó lerakó-
dás miatt a vízcsapból rövid ideig zavaros víz folyhat. Azt tanácsoljuk, hogy a vizet a kitisztulásáig
csak háztartási célokra használják. Elnézésüket kérjük az okozott kellemetlenségért.

Köszönjük megértésüket.
AQUASERV RT., Marosvásárhely 

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát, 
szigetelést, csatornák, teraszok, kerítések készítését, festést. 

Tel. 0759-467-356. (12576)

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)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Már a helyszín kijelölésekor az egyik legnagyobb
aggályként az merült fel a tokiói olimpiával kapcso-
latban, hogy kibírhatatlan hőség és ezzel társuló
magas páratartalom lesz. Az aggodalmak jogosak vol-
tak, már van olyan olimpikon, aki hőguta miatt esett
ki a versenyből, és a férfi 10 ezer méteren is láttunk
már támolygó, többször eleső futót. Az 50 kilométe-
res gyaloglásban nem véletlen, hogy tízen feladták,
és az sem, hogy például a gyeplabdásoknál megdup-
lázták az ivószünet idejét. Tokióban 43 fokos a hőér-
zet. A nyári olimpiákon nem szokatlanok a
hőségnapok, de Tokió egy kicsit mindegyiket túlszár-
nyalta. Az 1964-es tokiói olimpiát októberben rendez-
ték, akkor nem kellett a kánikulával foglalkozni.

A hőség a női maratonra is rányomta a bélyegét,
noha hajnali hatkor indították a versenyt. Maratont
nagyjából 10 fok körüli hőmérsékleten ideális futni,
de a hajnali rajtnál akkor 25 fokot mértek, 84 száza-
lékos relatív páratartalom mellett. Az aranyat a ke-
nyai Peres Jepchirchir nyerte, megelőzve a maraton
csúcstartóját, Brigid Kosgeit. A 42 kilométer alatt
most is próbálták a lehető legtöbb hűtési technikát be-
vetni, folyamatosan locsolták, jegelték magukat a
futók. Sok tapasztalt futó így sem tudta befejezni. Az
izraeli Lonah Chemtai Salpeter 38 kilométernél még
a harmadik-negyedik helyen haladt, aztán váratlanul
sétára váltott, és alig állt a lábán, mikor 21 perces
hátránnyal eljutott a célvonalig. A győztes Jepchir-
chir a mezét folyamatosan jeges tömlővel tömte ki, így
tudott nyerni. 

Kizárták a tokiói olimpiai öttusaverseny további
eseményeiről Kim Raisnert, a német válogatott edző-
jét, mert ököllel megütötte a lovat, amellyel verseny-
zője, az addig toronymagasan vezető Annika Schleu
pénteken nulla pontot „ért el”. Schleu három próba
után az élen állt, az aranyérem biztos várományosa
volt, a balszerencsésen sorsolt makacs ló azonban
romba döntötte az érmes esélyeit. Az eset után többen
szabályzatmódosítást követeltek, többek között Al-
fons Hörmann német csapatvezető, aki felháborítónak
tartotta, hogy egy alkalmatlan ló miatt dőljön dugába
egy sportoló négyéves munkája.

Ugyancsak öttusával kapcsolatos a chilei Esteban
Bustos kizárása a lovaglásban, miután elszakadt a
szervezők által biztosított ló (és a velejáró lószer-
szám) zablája. Bustos hiába próbált érvelni azzal,
hogy ő semmiben sem tudta befolyásolni a történése-
ket, nem a saját felszereléséről van szó, óvását eluta-
sították. „Ez számomra elfogadhatatlan –
kommentálta a döntést a chilei. – Ha nem egy nagy
és erős országból vagy, vannak ilyen igazságtalansá-
gok, amelyek a jövőmet is befolyásolhatják. Chilében
sokan szurkoltak nekem, ez őket is érinti. Hol vannak
itt az olimpiai értékek? Jön, hogy… De inkább befe-
jezem.” Bustos hozzátette: találkozott már hasonló
esetekkel versenyeken, de ott kicserélték a zablát, és
az illető folytathatta.

Az ausztrál férfi-rögbiválogatott pontot sem sze-
rezve esett ki a negyeddöntőben az olimpián, a játé-
kosok mégis úgy érezték, ezt meg kell ünnepelni. A
Reuters beszámolója szerint az ausztrálok megittak

mindent a közelükben, ami alkoholnak tűnt, szétver-
ték a szobáik berendezését, lyukakat ütöttek a falba,
belekötöttek mindenkibe, telehányták a fél olimpiai
falut, és valahogy eltüntettek két kabalát. Az Inside
the Games állítása szerint olyan vállalhatatlanul vi-
selkedtek Tokióból hazafelé is a sportolók, hogy min-
den kerettagot terápiára köteleznek, ahol
megismerkedhetnek az alkoholfogyasztás veszélyei-
vel. Ráadásul a japánok kérték, hogy innentől kezdve
az ausztrálok csak felelősségteljes kísérővel szállhas-
sanak fel a repülőikre, különben az ország összes
sportolóját kitiltják a járataikról.

A 35 éves amerikai sprinter, Allyson Felix, aki pén-
teken a 400-on szerzett bronzérmével minden idők
legsikeresebb női atlétája lett az olimpián, vasárnap
a 4x400-as női váltóval aranyat nyerve a valaha volt
legsikeresebb amerikai atléta lett az olimpiák törté-
netében. Ez volt a 11. érme, hét aranyat, három ezüs-
töt és egy bronzot nyert, amivel megelőzte a legendás
Carl Lewist, aki a sprintszámokat és a távolugrást
váltogatva jutott kilenc aranyig és egy ezüstig. Min-
den nemzetet nézve a rekorder a finn közép- és hosz-
szútávfutó Paavo Nurmi a maga 12 olimpiai érmével.

Kisebb meglepetés, hogy az Egyesült Államok az
éremversenyben megelőzte Kínát 39 arany-, 40 ezüst-
és 33 bronzéremmel. Kínának 38 arany, 32 ezüst és
18 bronz jutott. Ha nem a rendező ország lenne, Japán
harmadik helye 27 arannyal, 14 ezüsttel és 17 bronz-
zal meglepetést jelentene, de a japánok ezt hosszú
évek óta készítik elő, és közismert az alaposságuk.
Miután Oroszországot a NOB kizárta, és a játékokon
csak az orosz olimpiai bizottság sportolói vehettek
részt, ráadásul némely sportágakban erősen korláto-
zott számban, az ötödik helyre szorultak vissza (20-
27-24), Nagy-Britannia mögé (22-21-22).

Magyarország 20 éremmel gazdagodott Tokióban,
ebből hat arany, hét ezüst és hét bronz, ezzel a 15. lett
a rangsorban. A magyar sportsajtó azt emeli ki, hogy
Atlanta óta nem született ilyen sok magyar érem, Ri-
óban ez a szám csak 15 volt. Való igaz, hogy ott ebből
nyolc volt az arany, amelyből azonban hármat egye-
dül Hosszú Katinka nyert, aki Tokióban nem tudta
megismételni a teljesítményét. Viszont míg Rióban
minden érmet csak négy sportág szállított, Tokióban
ez kilencre (!) nőtt, ami azért jelentős mutatója egy
adott ország sportja fejlettségi szintjének.

Románia négy érmet szerzett, egy aranyat a női
kétpárevezős hajó révén, és három ezüstöt, kettőt eve-
zésben, egyet pedig Ana Maria Popescu párbajtőrö-
zőnek köszönhetően. Ezzel a 46. helyen zárt, és ha
diplomatikusan akarunk fogalmazni, volt már ennél
jobb is. Ha a pohár tele felét nézzük, a mérleg jobb,
mint Rióban, hisz ott is négy érem volt, de egy arany
mellett csak egy ezüst és két bronz. Ugyanakkor ott
négy sportág szállított érmet, itt csak kettő. A négy
érem az amúgy is szerény célkitűzés (4-6 érem) mi-
nimális szintjének felel meg.

A tokiói olimpián összesen 93 ország sportolói sze-
reztek legalább egy érmet. A játékokra 205 nemzeti
küldöttség nevezett, plusz a NOB égisze alatt ver-
senyző menekült csapat.

Forró napok Tokióban

Rovarirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Maros-

vásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i
313-as koncessziós szerződés alapján augusztus 9–18. között
rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, a város köz- és magán-
területein (magánházaknál). Rossz idő esetén az időpont meghosz-
szabbodhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a cipermetrin és a Bacillus
thuringiensis, amelyek az Egészségügyi Minisztérium által enge-
délyezettek és az Xn és Xi mérgezési csoportba tartoznak. 

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fer-
tőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulá-
soknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

Terápiás program
A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 30. – szep-

tember 10. között 12 napos terápiás programot szer-
vez szenvedélybetegeknek és felnőtt
hozzátartozóiknak. Várják mindazok jelentkezését,
akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy

társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Helyszín: Ma-
gyarózd, Terápiás Otthon (Marosludastól 15 km-re).
Jelentkezési határidő: augusztus 26. Jelentkezni, to-
vábbi részletek felől érdeklődni Deé Lukács Évától
lehet a 0265-254-460-as telefonszámon.
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény
Maros megyében a kerelőszentpáli,

nem veszélyes hulladéktároló mechanikai-
biológiai kezelőállomás működtetésére 

kiadott MS 3/22.03.2016. számú integrált
környezetvédelmi engedély megújításáról

A Maros Megyei Tanács tájékoztatja az érdeklődőket,
hogy benyújtotta az MS 3/22.03.2016. számú integrált
környezetvédelmi engedély megújítására vonatkozó
igénylését, amely Maros megyében a kerelőszentpáli,
nem veszélyes hulladéktároló állomásra és mechani-
kai-biológiai kezelőállomásra vonatkozik, az ipari ki-
bocsátásokra érvényes 278/2013 sz. törvény 1.
mellékletének 5.4 és 5.3 előírásai alapján. 
Az integrált környezetvédelmi engedély iránti igény
alapjául szolgáló tevékenységek lehetséges környezeti
hatásairól az APM Marosvásárhely honlapján tájéko-
zódhatnak a http://apmms.anpm.ro internetes címen.
Az érdekeltek észrevételeiket, javaslataikat, megjegy-
zéseiket elküldhetik postai úton a Maros Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez: Marosvásárhely, Hídvég
utca 10. szám, e-mailen az office@apmms.anpm.ro
címre vagy faxon a 0265-314-985-ös számra a hirdetés
megjelenésétől számított 30 napon belül.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ
megyemenedzser


