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Civil szervezetek bemutatkozása Marosvásárhelyen

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

Együtt a közösségért

FÉLÁRON!

Tanácskozás
a Természet
Házában
Érdekes, paradigmákat is érintő szakmai beszélgetésre került sor május 7én Kisadorjánban a város és vidék
közötti törésvonalakról, különbözőségekről, tanulási szükségletekről és lehetőségekről. A kérdéseket több
székelyföldi helyszínen vizsgálják.

____________2.
Kártyára cserélik
az utalványokat

Néhány hete nem kapnak étkezési
utalványokat azok, akik a Marosvásárhelyi Vértranszfúziós Központban
adnak vért, ugyanis az egész országban kártyára cserélik az eddigi nyomtatott utalványokat. Amint elkészülnek
a kártyák, minden személyt, aki ebben
az időszakban adott vért, értesítenek,
hogy utólag átvehesse a neki járó
utalványt.

____________3.
Kihozták a sodrukból
a craiovaiakat
Fotó: Nagy Tibor

Május 14-én, szombaton Marosvásárhelyen az Együtt a kö- nap pedig a Bikeathon adománygyűjtő rendezvény és a zöldzösségért címet viselő civil szervezetek vásárát XIX. alka- övezetek közös takarítási akciója követett.
lommal tartották meg. A felhőtlen napsütés is kedvezett a Szer Pálosy Piroska
hétvégi eseménynek, amelyet a Múzeumok Éjszakája, vasár(Folytatás a 3. oldalon)

Bejutott a labdarúgó Románia-kupa
döntőjébe a Sepsi OSK csapata, miután a CSU Craiova elleni elődöntő
párharc idegenbeli visszavágóját is
megnyerte.

____________4.

Hol van a nulla pont?
Bodolai Gyöngyi
Telnek a napok, közeleg a tanév vége, és ahogy a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége fogalmazott, „helyrehozhatatlan hátrányos
megkülönböztetés éri a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum tanárait és diákjait, ha nem rendeződik minél
hamarabb az iskola helyzete.
A kisebbségek jogait tiszteletben tartó és magát demokratikusnak
valló román politikai vezetés számára szakítópróba, hogy képes lesze egyszer s mindenkorra megnyugtató módon megoldani az iskola jogállását. Ami évek óta történik, és amit a legutolsó, jogerőre emelt
legfelsőbb bírósági döntés is megerősített, az 1525-ig visszatekintő
marosvásárhelyi római katolikus oktatás megcsúfolását, a kis- és
nagykorú gyermekek tanuláshoz és vallásuk gyakorlásához való jogának a durva megsértését jelenti, mind az Európai Unió alapjogi chartájának 14. cikkelyét, mind Románia alkotmányának a vonatkozó
előírásait figyelembe véve. Amíg vannak az országban iskolák, amelyek semmilyen szempontból nem tesznek eleget az előírásoknak, az
olyan tanintézmények alapítóinak, amelyek működését a Közoktatási
Minőségbiztosítási Hatóság minden alkalommal elismerte, tisztelet és
köszönet járna a folyamatos pereskedés és meghurcoltatás helyett.
Bár az Unirea Főgimnázium két évig szerződés nélkül működött a
Római Katolikus Státusnak visszaszolgáltatott épületben, az iskolába
járó gyermekek szülei és nacionalista román szervezetek megtámadták
a 2018-as tanügyminisztériumi határozatot, amellyel két sikertelen
(Folytatás a 2. oldalon)
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Tanácskozás a Természet Házában
Ma MÓZES és BOTOND,

16., hétfő

holnap PASZKÁL napja.

A Nap kel
5 óra 48 perckor,
lenyugszik
20 óra 50 perckor.
Az év 136. napja,
hátravan 229 nap.

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 24 0C
min. 8 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
26, 42, 35, 20, 13 + 12

NOROC PLUS: 0 0 0 5 6 1

33, 17, 4, 31, 24, 26

SUPER NOROC: 8 3 8 7 5 9

45, 6, 24, 5, 39, 44

NOROC: 7 1 2 1 8 1 9

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

Tel. 0265/268-854

Megyei hírek
Még benyújthatók
az egységes adónyilatkozatok
Május 25-e az egységes nyilatkozatok benyújtásának és a
személyi jövedelemadó 3,5%-a civil szervezetek számára
történő felajánlásának határideje – emlékezteti az adófizetőket az Adó- és Pénzügyi Hivatal. Az egységes adóbevallási nyilatkozatot azon természetes személyeknek kell
kitölteniük és benyújtaniuk, akik egyénileg vagy társulási
formában Romániában és/vagy külföldön jövedelmet valósítottak meg. Az adóhatóság az egységes nyilatkozat benyújtását elektronikus formában szorgalmazza, a privát
virtuális tér használatával, illetve a https://www.e-guvernare.ro weboldalon, elektronikus aláírás használatával. A
formanyomtatvány papíralapon is benyújtható, közvetlenül
az adóhivatal iktatójában, vagy postai úton, átvételi elismervénnyel.

Káli István könyvbemutatója
Dicsőszentmártonban
A dicsőszentmártoni Sipos Domokos Művelődési Egyesület
és a Mentor Könyvek Kiadó könyvvásárral egybekötött
könyvbemutatót tart május 20-án, pénteken 18 órától a dicsőszentmártoni Magyar Házban (Republicii u. 78 sz.). Káli
István Klastrom utca kettő című regényét bemutatja és a
szerzővel beszélget Gálfalvi Ágnes.

Interaktív vártúra diákoknak
Május 21-ig interaktív túrákat szervez a Forcamp egyesület
a marosvásárhelyi vár megismerésére (főként iskolásoknak). A gyermekek játékos feladatok révén fedezhetik fel a
vár múltját. A részvételi szándékot az online kérdőív kitöltésével jelezhetik. Bővebb információ, útbaigazítás a 0755625-679-es telefonszámon. A program május 14-én a
Múzeumok Éjszakájával egy időben kezdődött, és ezen a
héten május 21-ig tart. A programon való részvétel ingyenes, támogató a Bioeel és a Petry Bistro.

Általános állásbörze
Május 20-án 9 órától általános állásbörzét tart a Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség. Marosvásárhelyen a Művész mozi előcsarnokában, Segesváron,
Marosludason, Szászrégenben és Szovátán az ügynökség
munkapontján, míg Dicsőszentmártonban a Mihai Eminescu Művelődési Házban kerül sor az állásbörzére.

Előadás a görög történelem
korszakairól
A Bernády Közművelődési Egylet és Szováta város önkormányzata szervezésében május 19-én, csütörtökön 18 órai
kezdettel a szovátai városháza nagytermében lesz Csortán
Ferenc építőmérnök A görög történelem korszakai című
előadása. Az emberiség történetében három nép, a zsidó,
az örmény és a görög él az írott történelem kezdetétől
mindmáig, nagyjából azonos nyelvet és írást használva,
nagyjából azonos területen. De persze történelmük az azonosságokon túl megannyi elkülöníthető korszakból áll,
amelyeket éles időhatárok választanak el. E korszakokat
és az elválasztó időhatárokat mutatják be a görögök esetében. Mindenkit várnak.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Több helyszínen is megvizsgálják a kérdéseket, mielőtt levonnák a következtetést

Érdekes, paradigmákat is érintő szakmai beszélgetésre került sor május 7-én Kisadorjánban a
város és vidék közötti törésvonalakról, különbözőségekről, tanulási szükségletekről és lehetőségekről. A kérdéseket több székelyföldi
helyszínen vizsgálják.

Gligor Róbert László
A székelyföldi, iskolán kívüli képzések jövője címmel
szervezett szakmai tanácskozást Maros megyében a székelyudvarhelyi Humán Reform Alapítvány, amelynek
házigazdája és partnere a marosvásárhelyi Fókusz Öko
Központ (FÖK) volt. A rendezvényre a FÖK kisadorjáni
telepén került sor; a városi és vidéki életformák közötti jelenlegi törésvonalakat vizsgálták a szakemberek. Milyen
tudásra és milyen tudásátadási, képzési formákra van
szükség, hogy a vidék és város közötti különbözőség áthidalható vagy legalábbis közelíthető legyen? – ilyen kérdésekről esett szó a tanácskozáson.
A vidéki élet átalakult, egyre inkább az ipari jellegű mezőgazdaság kerül előtérbe, a vidéki térség pedig mindinkább elveszíti azt a természetközeli jellegét, ami az
európai és erdélyi kultúrát is jellemezte. Ehhez az életformához olyan tudás szükséges, amit manapság már az iskolákban nem tanítanak. Megváltozott a város és a vidék
kapcsolata is, régen a városiak a város körüli vidékről szerezték be az élelmiszert, ma már a globális piacról, a szupermarketekből vásárolják meg, de a vidék is egyre inkább
a globális, nem a városi piacot látja el – számolt be lapunknak a rendezvényről dr. Hajdu Zoltán, a FÖK elnöke.

Fotó: Fókusz Öko Központ

Ezekből a tényekből kiindulva jelenleg több szervezet is
azt vizsgálja, hogy milyen információkra, milyen oktatásra, továbbá milyen felnőttoktatási formára volna szükség, hogy a város és a vidék kapcsolata helyreálljon. Vajon
a városiakat kellene-e arra oktatni, hogy mennyire fontosak vidéken az ökoszisztéma-szolgáltatások, vagy a vidékieket arra, hogy ebben mennyire fontos szerepük van a
városiaknak, hiszen végül is ők a lehetséges vásárlók, fogyasztók. Az is kérdés, hogy vajon a vidéken gazdálkodóknak milyen információkra és oktatási formákra volna
szükségük a rendszerszintű gondolkodás tekintetében,
mint a rövid értékesítési láncok vagy a szociális felelősségvállalás. A kérdésekben további székelyföldi helyszíneken is vizsgálódnak, tanácskoznak az érdekelt
szervezetek, szakemberek, a végén pedig levonják a következtetést.
Civil kezdeményezésre vitatják meg ezeket a kérdéseket, mivel egyre több városi költözik vidékre, és próbál
meg ott beilleszkedni. Ilyen szempontból érdekes lehet a
bankárból lett biokertész esete, vagy a fiatalokból álló vidéki kezdeményezések vizsgálata. Térségünkben is vannak hasonló próbálkozások, ezeket érdekes lenne
valamilyen keretbe terelni – taglalta a Népújságnak a FÖK
elnöke. A találkozón mintegy húsz érdeklődő, szakember
vett részt Hargita és Maros megyéből, a marosvásárhelyi
szervezetnek jelentős ilyen jellegű tapasztalata van, ezért
vállalta a partneri szerepet. A FÖK kétéves szünet után
ezzel a rendezvénnyel kezdte újra tevékenységét a kisadorjáni Természet Házában, amely akár forrásközpont is
lehet a jövőben – tette hozzá dr. Hajdu Zoltán.

Hol van a nulla pont?

(Folytatás az 1. oldalról)
kísérlet után alapították újra az iskolát. Vajon az nem tekinthető összeférhetetlenségnek, hogy a marosvásárhelyi
fellebbvitelei bíróságon az iskola alapításának a törvénytelenségét megállapító bírónő unireás szülő volt,
akárcsak a perbehívók?
Őszintén szólva, a szülők gesztusa mellett még felháborítóbbnak tartom, hogy a legfelsőbb bírósági ítélet
másnapján az Unirea iskola egyes diákjai csúfot űztek a
katolikus iskolába járó társaikból.
Ami a magyar politikusainkat illeti, rossz szándékról
és kettős mércéről beszélnek, és az iskola újraalapítását
ígérik. Marosvásárhely önkormányzata május 13-án
határozatot is hozott a város és környéke iskolahálózatának módosításáról a 2021-2022-es tanévben, amelyben a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai

Líceumot, az iskolát létrehozó miniszteri rendelet érvénytelenítésére hivatkozva, önálló egységként a Bolyai
Farkas középiskolához csatolták. Hivatkoztak továbbá
arra is, hogy az iskola tagja a BOREKA konzorciumnak, amely a katolikus iskola mellett a Bolyai Farkas
Elméleti Líceumot és a Református Kollégiumot foglalja magában.
Ehhez annyit tehetünk hozzá, hogy az oktatásügyi minisztérium, amely az érvénytelenített minisztériumi rendeletet hozta, nem ért egyet a határozattal, és a nulla
ponthoz való visszatérésben gondolkodik. A kérdés az,
hogy mit tekint a minisztérium nulla pontnak. Netalán
azt, amikor 1940-ben az iskola felvette a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Főgimnázium nevet, vagy a 2018as minisztériumi rendeletet? Remélhetőleg minél
hamarabb elárulják

Nyolcadszor is BMC
Nyolc évvel ezelőtt májust választotta első bemutatkozása időpontjául a Barabás Miklós Céh Maros megyei csoportja. Azóta hagyománnyá nőtte ki magát a
kezdeményezés, az itt élő képző- és díszítőművészek minden év májusában a Bernády Házban mutatják be új termésüket a marosvásárhelyi közönségnek. Idén május
18-án, szerdán 17 órakor nyílik meg a kiállítás. Minden
eddiginél népesebbnek ígérkezik a tárlat, amelyen a jól is-

mert idősebb mesterek, BMC-tagok mellett jelentős számban jelentkeznek a vizuális művészetek fiatalabb képviselői is. Meghívottként több olyan festő, szobrász,
grafikus csatlakozik a helyiekhez, akik távolabb dolgoznak, alkotnak, de szívesen gazdagítják az itteni alkotócsoport látványkínálatát ezen a vásárhelyi eseményen. A
megnyitón Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja a
tárlat anyagát.
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Együtt a közösségért

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
A járványügyi korlátozások óta
szunnyadozó és elszigetelésre
kényszerített megyeközpont lakosságát szombaton a déli órákban a
riói karneválok hangulatát idéző
Barbarossa Samba Group ütőzenekar ébresztette. A brazil szamba utcákon játszott egyik válfaja, a
batucada dobpergésére mind többen
csatlakoztak a szolidaritási menethez, és vették fel a ritmust a jó hangulatot biztosító lelkes csapattal. A
civil szervezetek bemutatkozása
során számtalan hasznos és emberközeli projektről szerezhetett tudomást a lakosság. Például a romániai
Krisztusért és Egyházért CE Szövetség Fogadj örökbe egy nagymamát, vagy a szociális gyógyszertár
által kezdeményezett Humán
könyvtár, melynek célja az öregotthon lakóinak élettörténetét nyitott
könyvként meghallgatni. A főtéri
virágóra körül kulturális műsorok-

kal is szórakoztatta az egybegyűlteket a Hifa Egyesület BB Dance
táncegyüttes, a Teréz Anya Nappali
Foglalkoztató Központ, a Happy
Feet Együttes, az Alpha Transilvană
Alapítvány, a Marosvásárhelyi
Népművészeti Iskola canto szakos
diákjai és moderntánc-együttese,
emellett különböző gyerekfoglalkozások, arcfestés foglalta le a kisebbeket, a felnőttek vérnyomást
mérethettek, illetve gombaismertetőkön vagy újraélesztés-bemutatókon szerezhettek újabb ismereteket.
A Rózsák téri eseményen 36
szervezet képviselői interaktív standoknál ismertették tevékenységüket.
Céljaik
között
volt:
bemutatkozni, támogatókat, önkénteseket toborozni, és lehetőség volt
a személyi jövedelemadó 3,5%ának a felajánlására is.
A teljesség igénye nélkül szólítottuk meg néhány civil szervezet
képviselőjét. Egybehangzó vélemé-

nyük az volt, hogy a civil szervezetek hatékony működésének feltétele
az anyagi bázis, ezt egyeseknek
könnyebb, másoknak nehezebb előteremteni, ennek érdekében hangsúlyozzák
a
civilek
az
önkormányzatok, valamint a lakosság együttműködésének, anyagi támogatásának a fontosságát.
A szombati eseményen a Samaritanus Mentőszolgálat az újraélesztési manővereket ismertette az
érdeklődőkkel. Újdonságként bébipróbababákat is beszereztek, és a
helyi rendőrség önkéntesei adták tovább az általuk immár elsajátított
elsősegélynyújtó mozdulatokat a 03 éves korosztálynál, tinédzsereknél, felnőtteknél. Varga Zsigmond
Károly szerint a megyeszékhely
közintézményeihez kihelyezhető
defibrillátorok és az elsősegélynyújtó tanfolyamokhoz szükséges
eszközök beszerzéséhez próbálnak
támogatást szerezni.

Utólag kapják majd meg a juttatást a véradók

Kártyára cserélik az utalványokat
Néhány hete nem kapnak étkezési utalványokat azok,
akik a Marosvásárhelyi Vértranszfúziós
Központban
adnak vért, ugyanis az egész
országban kártyára cserélik
az eddigi nyomtatott utalványokat. Amint elkészülnek a
kártyák, minden személyt,
aki ebben az időszakban
adott vért, értesítenek, hogy
utólag átvehesse a neki járó
utalványt.

denkinek feljegyzik az elérhetőségét,
és amint megérkeznek a kártyák, értesítik az érintetteket, hogy utólag vegyék át a 7 étkezési jegynek
megfelelő összeget.
Újra útnak indulhat
a mobil vérközpont
Országszerte jelentősen csökkent a véradók száma, legutóbb

márciusban számoltunk be arról,
hogy az Országos Transzfúziós Hematológiai Intézet, valamint az
Egészségügyi Minisztérium rendelkezése értelmében egy ideig meghosszabbított
nyitvatartással
működtek a vérközpontok, hogy
próbálják pótolni a hiányzó készleteket. Marinela Lazăr elmondta:

A Solidaris Egyesület egyik kihívása az új székhely felújítása, a rászoruló
gyerekek
nyári
táboroztatása, ugyanakkor a menedékszoba és a Telefonos Szeretetszolgálat
fenntartása
mellett
fekvőbetegek számára elektromos
ápolóágyakat beszerezni, amelyeket
a rászoruló családoknak használatba adnának – foglaltuk össze tömören Sajó Norberttel, az egyesület
vezetőjével.
A rákos gyerekek kórházi ápolását elviselhetővé tevő Little People
Egyesület 1996-ban alakult, 2015től van jelen a marosvásárhelyi
gyermekklinikán és a kórházban.
Az egyesület marosvásárhelyi elnöke, Barabás Tünde pszichológus
szerint a kórházban kezelt gyerekeknek szerveznek tevékenységeket, azokat pedig, akik legyőzték a
kórt, időközönként ünnepségeken
köszöntik. Tevékenységüket smsküldéssel és pénzadománnyal egyaránt lehet támogatni.
A Save&Smile Állatmentő Egyesület mentett kutyákkal képviseltette magát. Az egyesület elnöke,
Roşca Ancuţa szerint havonta átlagban 160 állatot mentenek meg, legtöbb esetben sürgős állatorvosi
beavatkozás szükséges, ezért az
anyagi forrásaik folyamatosan lemerülőben vannak. Többnyire a
Facebook közösségi oldalukon
vagy telefonon jelzik a lakosok, ha
balesetet szenvedett, alultáplált,
rossz bőrben lévő vagy mostoha körülmények között tartott állatról van
tudomásuk. Emellett gyakran veszi
igénybe tevékenységüket a megyei
rendőrség keretében nemrég megalakult Állatvédőrség is.
A Málnássy László Gombászegyesület tagjai az évek során megszerzett ismereteiket osztották és
osztják meg a lakossággal. Varga
Kálmán, a gombászegyesület elnöke szerint próbálják eloszlatni a
téveszméket, és, mint jelezte, valamelyest sikerült is ez. A szombati
civil vásáron harmincfajta frissen
szedett gombafajtát állítottak ki a
standjukon, amelyeket bárki megta-

pinthatott, megszagolhatott, és érdeklődhetett a fogyasztható és a
nem fogyasztható, illetve mérgező
gombafajtákról.
Civil kávéházi fórum
A vásárt megelőzően május 12én, csütörtökön délután civil kávéháznak
adott
otthont
a
Marosvásárhelyi Rádió, amelynek
keretében a civil szervezetek, helyhatóságok, közintézmények, a sajtó
képviselői, valamint az érdeklődő
helybeliek találkoztak.
Tizennyolc civil szervezet képviselői osztották meg pozitív és negatív tapasztalataikat egymással,
ugyanakkor közösen keresték a választ arra, hogy miként lehetne hatékonyabb
együttműködést
kialakítani a közintézményekkel.
Koreck Mária, a Divers Egyesület
elnöke szerint fontos a hasonló fórumok szervezése, ezt a közeljövőben meg szeretnék ismételni,
ugyanis a témafelvetések között
több olyan is volt, amely hosszas
megbeszélést feltételezne. Az egyik
fő téma a civil szféra és a közintézmények együttműködése vagy
annak hiánya. A civil szervezetek
elvárása, hogy egyenrangú félként
tudjanak együttműködni, kommunikálni a hatóságokkal, és a kialakult kapcsolat fenntartható legyen.
Az európai uniós pénzalapok hatékony felhasználása a fenntartható
fejlődés területén, illetve a személyi
adatok védelme, jogszerű felhasználásuk is terítékre került. Amint a
Divers Egyesület elnöke kifejtette,
az elmúlt években lassan ugyan, de
határozottan javult a kapcsolat a hatóságok és a civilek között. Mivel
különböző szervezeti formákról van
szó, a közintézményekben tevékenykedőknek, illetve képviselőiknek meg kell érteni, hogy a civil
szervezetek nem önmagukért léteznek, hanem a közösség érdekeit
szeretnék szolgálni. A húsz évvel
ezelőtti kezdetekhez képest a pozitív hozzáállás észlelhető, ami
ugyanakkor a személyes kapcsolatoktól is függ, az intézményes kapcsolatokat azonban nem lehet csak
erre építeni.

nálunk is csökkenés tapasztalható,
ami nem annak tudható be, hogy
ideiglenesen nem tudják biztosítani
a véradóknak járó juttatást, hiszen
már azelőtt is a szükségesnél jóval
kevesebb véradó jelentkezett a központban. Átlagban naponta 45-50en adnak vért, habár az utóbbi
időben, a korlátozások feloldásával
megnőtt a sebészeti beavatkozások
száma a kórházakban.
A szóvivő hozzátette: jó hír,
hogy a járványügyi korlátozások
feloldásával ismét igénybe vehetik
az egészségügyi szaktárca által

évekkel ezelőtt egy buszban berendezett mobil vérközpontot,
amellyel nagyobb cégeknél, intézményeknél, illetve vidéki településeken szerveznek majd véradó
akciókat.
Így, kétévi kényszerszünet után,
május második felétől ismét kiszállásokat szerveznek, elsőként Szászrégenben, majd a mobil vérközpont
a nyáron több ízben száll majd ki
különböző helyszínekre. Május 20ig tart az egyetemisták által kezdeményezett Adj vért, légy hős! című,
véradásra buzdító kampány, emellett pedig május 17-én a Sapientia
campusánál szerveznek véradási
akciót. Ugyanakkor május 14. – július 3. között zajlik országszerte a
Blood Network elnevezésű véradási
kampány, amelyet az Untold és a
Neversea fesztiválok szervezői kezdeményeztek az ország vértranszfúziós központjaiban, valamint abban
a 12 városban, ahol a karaván állomásozni fog. Marosvásárhelyen június 25-26-án várja majd a
véradókat a karaván. Akik a szóban
forgó napokon reggel 8 és délután
14 óra között adnak vért, és feliratkoznak a „Şi eu donez” adatbázisba, nemes gesztusukért egy
bérletet kapnak az idei Untold vagy
a Neversea fesztiválra, illetve egy
száz lej értékű vásárlási utalványt a
Kaufland Románia jóvoltából. A
karaván keretében a rendelkezésre
álló helyek függvényében lehet
vért adni – mutatnak rá a szervezők
a lapunkhoz is eljuttatott közleményükben.

Menyhárt Borbála
Április végétől nem kapnak étkezési utalványokat azok, akik vért
adnak a Marosvásárhelyi Vértranszfúziós Központban – erősítette meg
a hírt Marinela Lazăr, az intézmény
sajtószóvivője. Közölte: országos jelenségről van szó, egy ideiglenes
helyzetről, ugyanis változik a véradásért járó juttatás odaítélésének a
módja. Eddig nyomtatott étkezési
utalványokat kaptak a véradók, ezután azonban egy kártyát kapnak
majd, amire fel lesz töltve a megfelelő, élelmiszervásárlásra költhető
összeg. A szóvivő hozzátette: a
nyomtatott étkezési utalványok már
elfogytak a központban, a kártyák viszont még nem készültek el, emiatt
egy ideje nem tudják biztosítani a juttatást a véradóknak, azonban min-
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Fotó: Nagy Tibor
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Szerkeszti: Farczádi Attila 1231.

Kihozták a sodrukból a craiovaiakat
Bálint Zsombor
Bejutott a labdarúgó Romániakupa döntőjébe a Sepsi OSK csapata, miután a CSU Craiova elleni
elődöntő párharc idegenbeli visszavágóját is megnyerte.
A siker kulcsa a két csapat lelkiállapotában rejlett. Míg Cristiano
Bergodi legényei meg tudták őrizni
a hidegvérüket, a házigazdák nagyon hamar idegessé váltak, ami a
meccs végén Bancu ámokfutásában
csúcsosodott ki (a házigazdák csapatkapitánya mellbe fejelte, majd
fejbe dobta ellenfelét).
A háromszéki alakulat egygólos
előny birtokában érkezett Craiovára, így számított arra, hogy – a lelátók elvárására is – a házigazdák az
első perctől kezdve nyomást gyakorolnak majd Niczuly kapujára. Nem
is a megszokott OSK-féle passzolgatást láthattuk, ezúttal inkább a védelmét szervezte meg a lehető
legjobban a szentgyörgyi csapat,
hogy aztán a középpályán ne sokat
teketóriázzon, azonnal próbálja indítani a csatárokat. Ennek következményeként a Craiova, bár
mezőnyfölényben játszotta végig
szinte az egész mérkőzést, kevesebb
veszélyesebb akciót tudott összehozni, mint amilyen veszélyt az
OSK ellenakciói jelentettek Pigliacelli kapujára. Ráadásul a játékve-

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

zető legalább két büntetőt elnézett:
a 4. percben, amikor egy szögletnél
Mitreát egyértelműen lerántották,
majd a második félidőben Tudoriét
cselgáncsban ippont érő mozdulattal vitték földre a craiovai védők.
Íme, a legfontosabb jelenetek: a
9. percben Crețu veszélyeztette a
szentgyörgyi kaput, perdített fejese
azonban a keresztlécen csattant. A
22. percben Dumitrescu külsővel
húzta rá 25 méterről, ám az amúgy
szépen csavart labdát Pigliacelli hárítani tudta. A következő támadás
során Ivan fejese zúgott el Niczuly

bal kapufája mellett. A 26. percben
Aganović beadásába még éppen beleértek a védők, hogy ne jusson az
öt méteren érkező Tudoriéhoz a
labda. A 45+1. percben Aganović
kapta remek pozícióban, azonban
ballal nem merte elvállalni, és amire
a jobbjára tette, már megsűrűsödött
előtte a védelem. Ugyanő kezdte a
második félidőben a helyzetek
sorát, a 46. percben megpattanó lövése centiméterekkel ment mellé.
(Ebben a játékrészben egyébként
szinte kizárólag az OSK lehetőségeiről beszélhetünk.) Az 55. percben

Hat év után duplázott a Ferencváros

A Ferencváros csapata ünnepel a kupával.

A bajnok Ferencváros nyerte a
labdarúgó Magyar Kupa 2021/2022es kiírását, mivel 3-0-ra legyőzte a
Paks csapatát szerdán a Puskás Arénában rendezett döntőben.
A mérkőzés előtt lejátszották a
Himnuszt, amely alatt az óriási túlsúlyban lévő ferencvárosi szurkolók
egy-egy piros, fehér és zöld füstbombát hoztak működésbe, ez
pedig néhány perces csúszást eredményezett, mert a pályára szálló
füstben semmit nem lehetett látni.
Ez viszont cseppet sem zavarta
meg a csapatokat, mindkét fél lendületesen vetette magát a küzdelembe. A két együttes felváltva
vezetett veszélyes akciókat, többnyire a védelem mögé belőtt labdákkal próbálkoztak a játékosok.
Az első gólt bő negyedóra után a fővárosiak szerezték: a 16. percben

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Laidouni Zachariassent indította,
aki Marquinhoshoz passzolt, majd
a visszakapott labdát tíz méterről
a paksi kapus lába között a hálóba
rúgta (1-0). Ez sem szegte azonban kedvüket a paksiaknak, akik
labdaszerzés esetén ugyanúgy bát-

ran megindultak előre. Az idő múlásával viszont veszélyesebbé vált
az immár sorozatban négyszer bajnok FTC, amely csak azért nem
tudta megduplázni az előnyét, mert
Nagy kétszer is nagy bravúrral hárított, egy ízben – Auzqui távoli

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Magyar Kupa, döntő: Ferencvárosi TC – Paksi FC 3-0
(1-0)
Puskás Aréna, 38.979 néző, vezette: Bognár.
Gólszerzők: Zachariassen (16.), Boli (83., 86.).
Sárga lap: Loncar (68.), Botka (75.), illetve Windecker (60.), Lenzsér (66.), Ádám (90+2.).
Ferencváros: Dibusz – Botka (81. Vécsei), Blazic, S. Mmaee –
Esiti, Laidouni – Auzqui (76. Wingo), Zachariassen, Pászka (76.
Civic) – Boli, Marquinhos (59. Loncar).
Paks: Nagy G. – Szélpál, Lenzsér, Szabó J. (85. Osváth) – Windecker, Balogh B. (46. Sajbán) – Kovács N. (80. Nagy R.), Haraszti
(66. Böde), Szabó B. (66. Tamás O.), Medgyes – Ádám.

Ștefănescu kissé balról érkező lövését Pigliacelli szögletre ütötte, az
56. percben Tudorie kapott kiváló
passzt Edertől, de késlekedett, így
Papp bele tudott vetődni a lövésébe.
A 66. percben megszületett a gól,
miután Ivan ollóból a hatos sarkáról
csúnyán fölé küldte: Niczuly hoszszan végezte el a kirúgást, Aganović
a jobb oldalon indította Ștefănescut,
aki faképnél hagyta Bancut, egész
az ötös sarkáig tört be, és onnan laposan kötényt adott Pigliacellinek.
Az egyre idegesebb craiovaiaknak
ezek után szinte semmi sem sikerült, csak Vătăjelu ívelt távoli lövését említhetjük a 81. percben,
amelyet Niczuly a léc alól tornászott ki.
A meccs epilógusaként az egész
bajnokság egyik legcsúnyább jelenetének lehettünk szemtanúi: As-

kovszki túl közel merészkedett a
partbedobásra készülő Bancuhoz,
aki nemes egyszerűséggel lefejelte
az OSK játékosát, majd a földön
fekvő ellenfele fejéhez vágta a labdát... „Nekünk jó volt, hogy pirosat
kapott” – kommentálta szarkasztikusan a meccs után a sepsiszentgyörgyi klub tulajdonosa, Diószegi
László.
A Sepsi OSK így két év után
ismét kupadöntőt játszhat, az ellenfél pedig az FC Voluntari lesz,
amely öt éve már megszerezte a serleget (a másik ágon: CFC Argeș
Pitești – FC Voluntari 0-1, összesítésben: 0-3). Bár látszólag könynyebb ellenfél, ne feledjük, hogy a
bajnokság alapszakaszában kétszer
is nyert a Sepsi OSK ellen.
A döntő csütörtök este a tavasszal
felavatott Giulești stadionban lesz.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Románia-kupa, elődöntő, visszavágó: CSU Craiova
– Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-1 (0-0), továbbjutott a Sepsi OSK
kettős győzelemmel, 3-1-es összesítéssel.
Craiova, Ion Oblemenco-stadion. Vezette: Horațiu Feșnic (Kolozsvár) – Valentin Avram (Bukarest), Alexandru Cerei (Kolozsvár).
Tartalék: Cătălin Popa (Pitești). Ellenőr: Liviu Ciubotariu (Galac),
Mihai Duras (Déva).
CSU Craiova: Pigliacelli – Vătăjelu, Papp, Screciu, Bancu, Mateiu
(69. Roguljić), Crețu, Gustavo (59. Cîmpanu), Baiaram (59. Nistor),
Ivan, Markovic (59. Koljić).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Bălașa (73. Ňinaj), Mitrea, Dumitrescu, Păun, Eder, Aganović (80. Vașvari), Bărbuț (59. Golofca),
Tudorie (73. Luckassen), Ștefănescu (80. Askovszki).
Gólszerző: Ștefănescu (66.).
Kiállítva: Bancu (85.), illetve Aganović (88. – a kispadról).
bombájánál – pedig a keresztléc segítette ki.
A második félidőt a fővárosi
drukkerek pirotechnikai bemutatóval nyitották, de ezúttal a labda időben útjára indulhatott. A játék képe
nem változott, a Ferencváros irányított, Nagynak ismét védenie kellett,
ám ezt követően inkább meddő volt
az esélyesebb fővárosi csapat fölénye, mert a befejezések rendre pontatlanok voltak. A Paks az utolsó
húsz percben kezdett nagyobb kockázatot vállalni az egyenlítés reményében,
ez
pedig
azonnal
veszélyesebbé tette a játékát, volt is
lehetősége, azonban valamennyit
elpuskázta. A hajrában viszont a Ferencváros csatára, Boli kétszer sem
hibázott: a 83. percben Loncar
passza után becsapta a védőjét,
majd közelről a jobb alsó sarokba

lőtt (2-0), a 86.-ban pedig Wingo indításából, 16 méterről a bal felső sarokba célzott (3-0), így a
Ferencváros végül megérdemelt és
magabiztos győzelmet aratott.
A sorozatban negyedszer bajnok
FTC hat év után tudott ismét duplázni a hazai sorozatokban, a 24. alkalommal elhódított trófea mellett
pedig a győzelemért járó 100 millió
forintnak is örülhetett.
Az először döntős Paks 50 millióval vigasztalódhatott, ugyanakkor
a vereségével eldőlt, hogy nem jutott európai kupaporondra, mert így
– a Puskás Akadémia és a Kisvárda
mellett – a MOL Fehérvár FC szerepelhet majd a Konferencialiga selejtezőjében.
A mérkőzést kb. 40 ezer szurkoló
tekintette meg, ennyien 1955 óta
nem voltak a kupadöntőn.

Mestermérleg
* Sztanyiszlav Csercseszov (FTC): „Jó stadionban, jó szurkolás
mellett jó meccsen győztünk, ami fontos volt, mert hosszú idő után
újra sikerült duplázni. Két nappal ezelőtt már elhangzott, hogy a
kupáért nemcsak játszani kell, hanem meg is kell nyerni, örülök,
hogy egy jó mérkőzésen sikerült győznünk. Tokmac Nguen sérülés
miatt nem játszhatott. Még reggel is fájdalmai voltak, és nálam
olyan játékos nem léphet pályára, aki nem százszázalékos.”
* Bognár György (Paksi FC): „Gratulálok a Ferencvárosnak,
mert jobban és gyorsabban játszott, labdabiztosabb volt. A védekezés részét megszerveztük, de ma csak rombolni tudtunk, építkezni
nem. Nem fér kétség ahhoz, hogy jobb volt a Ferencváros, ezúttal
nem voltunk egy súlycsoportban vele, mert a középpályáról nem
tudtunk megindulni, ami az erősségünk szokott lenni.”
Képesek a csoportkörbe jutni?
Az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója szerint az együttes játékoskerete alkalmas arra, hogy a következő idényben is valamelyik
nemzetközi kupasorozat csoportkörében szerepeljen. Orosz Pál az
M4 Sport Sporthíradó című műsorában csütörtök este elmondta,
már június 3-án elkezdik a felkészülést a következő idényre. „Mivel
a Bajnokok Ligájában indulunk, az első számú cél, hogy ott jussunk
a csoportkörbe. Az első két selejtezőkörben kiemeltek leszünk,
akkor papíron nálunk gyengébb csapattal találkozunk, de például
a lengyel bajnok is jöhet. A főtáblás szerepléshez négy párharcot
kell majd megnyerni.”
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A harmadik helyet bebiztosította
magának Nyárádt
Bálint Zsombor
A labdarúgó 3. liga fels házi rájátszásában az utolsó el tt forduló mérk zéseit rendezték. Miután biztossá vált,
hogy nem juthat el az osztályozóig, a
Nyárádt i Unirea 2018 számára a Kolozsvári Viitorul otthonába tett kiszálláson csak a presztízs volt a tét, no meg a
3. hely, amely akár veszélybe is sodródhatott volna egy vereség esetében. Miután azonban megszabadult a tét
nyomásától, Nyárádt az els néhány
percben lerohanta az ellenfelet, és az
els húsz percben háromgólos el nyre
tett szert, hogy végül 4-2-es idegenbeli
gy zelmének köszönhet en bebizto-

sítsa magának a 3. helyet a 9. csoport
végs rangsorában. Gólszerz k: Porumb (44.), Ro ca (60.), illetve Dinu
(8.), M. Codrea (10., 18.), Iuga (41.).
Az idényb l még egy forduló van
hátra, a nyárádt i csapat a csoport veretlen éllovasát, a magát Corvinulnak
nevez , de hivatalosan CS Vajdahunyad
néven szerepl együttest fogadja. Flavius Sabu csapata számára ez pusztán
levezet mérk zés lesz a bajnoki szünet
el tt, míg Vajdahunyad számára egy
utolsó edzés az osztályozó mérk zések
el tt, hiszen számukra csak a feljutás
számít sikernek ebben az idényben.
A meccset pénteken 18 órától
játsszák.

Eredményjelz
3. liga, IX. csoport, rájátszás, 8. forduló:
* felsház: Kolozsvári Viitorul – Nyárádt i Unirea 2018 2-4, CS Vajdahunyad – Kudzsiri Metalurgistul 3-0. Az állás: 1. Vajdahunyad 72 pont, 2. Kudzsir 48, 3. Nyárádt 41, 4. Viitorul 34.
* alsóház: Szászrégeni CSM Avântul – Tordai Sticla Arie ul 1-0, Gyulafehérvári Unirea 1924 – CS Marosújvár 1-0, Beszterce-naszódi Gloria 2018 –
Kolozsvári Sntatea 2-4. Az állás: 1. Beszterce 37 pont, 2. Sntatea 30, 3.
Marosújvár 30, 4. Szászrégen 29, 5. Gyulafehérvár 25, 6. Torda 21.
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Háromezer eurós extra prémium
a Kolozsvári CFR-tl?
A FCSB 2-2-es döntetlenre játszott a FC Voluntari vendégeként a bukaresti Nemzeti Arénában a labdarúgó 1. liga fels házi rájátszásának
9. fordulójában, szombat este. A házigazdák a
88. percben szerezték meg az egyenlít találatot
egy olyan helyzet nyomán, amelyben a gólszerz Costin a FCSB szerint lesr l indult.A bukarestiek váratlan pontvesztése el nyös
helyzetbe hozta a Kolozsvári CFR 1907 csapatát, amely tegnap este, lapzárta után a CSU Craiovával játszott, és esetleges sikerével már most
bebiztosíthatta az újabb bajnoki címet.
A FCSB tulajdonosa szerint az FC Voluntari
játékosait a Kolozsvári CFR motiválhatta. A DigiSport televíziónak szombat este nyilatkozó
George Becali azt mondta: biztos forrásból
tudja, hogy a település önkormányzata fejenként
1500 eurós prémiumot ajánlott, és az összeget a
kolozsvári klub további 3000 euróval megtoldotta. „De hiába tették, mert a bajnoki címet
úgyis mi nyerjük meg” – bizakodott az üzletember.
Ugyancsak szombaton lejátszották a 2. ligában maradásért kiírt selejtez párharc els mérk zését. Temesváron a helyi ASU Politehnica és
a Brassói FC találkozott, és a vendégek 2-1-es
gy zelmet arattak. A visszavágót május 21-én
rendezik, Brassóban.

Eredményjelz
* 1. liga, felsházi rájátszás, 9. forduló:
Konstancai Farul – Campionii FC Arge
Pite ti 1-0, FC Voluntari – Bukaresti FCSB
2-2. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 1907
54 pont, 2. FCSB 53, 3. CSU Craiova 45.
* 1. liga, alsóházi rájátszás, 9. forduló:
Chindia Târgovi te – Medgyesi Gaz Metan
3-0, Bukaresti Dinamo 1948 – Aradi UTA
1-1. Az élcsoport: 1. Bukaresti Rapid 1923
39 pont, 2. Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
39, 3. Botosáni FC 38; az utolsó helyeken:
7. Târgovi te 26, 8. Dinamo 1948 23, 9.
Clinceni -13, 10. Medgyes -38.
* 2. liga, felsházi rájátszás, 9. forduló:
Kolozsvári FCU – Nagyszebeni Hermannstadt 1-2. Az élcsoport: 1. Petrolul 52
Ploie ti 62 pont, 2. Nagyszeben 60, 3. Kolozsvári FCU 57, 4. Bukaresti CSA Steaua
49.
* 2. liga, selejtez a bentmaradásért: Temesvári ASU Politehnica – Brassói FC 1-2.
* NB I, 33. (utolsó) forduló: Gyirmót FC
Gy r – Ferencváros 1-2, MOL Fehérvár FC
– Paksi FC 2-2. Az élcsoport: 1. Ferencváros
71 pont, 2. Kisvárda 56, 3. Puskás Akadémia 54.

Tinédzser csatár a Nemzetek Ligája-rajtra készül magyar keretben
A mindössze 17 éves Vancsa
Zalán is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe a Nemzetek Ligája A divíziójának els négy
fordulója el tt.
Marco Rossi szövetségi kapitány
az MTK Budapest tehetséges csatára mellett 26 játékost hívott meg
a júniusi mérk zésekre készül keretébe, amelyben rajta kívül további
három újonc szerepel Szappanos
Péter, Spandler Csaba és Baráth
Péter személyében, de k korábban
már együtt készültek a nemzeti
együttessel.

Miért igen, miért nem
„Nincs meglepetés Vancsát leszámítva, mert rajta kívül csak
olyanokat hívtam meg, akikre korábban is számítottam. Varga Kevint sajnálom, hogy nem írhattam
fel a listára, de semennyit sem játszik a Young Boysban. Ugyanez a
helyzet Schön Szabolcs esetében, s
bár t meghívtam, de az els két
mérk zés során az U21-es válogatottban szerepel majd” – indokolta
a keret összetételét a pénteki sajtótájékoztatón az olasz szakember.
Az MTI érdekl désére Vancsáról
kifejtette, hogy „nem kell Josep Guardiolának vagy Jürgen Kloppnak
lenni ahhoz, hogy valaki meglássa
a tehetséget a fiatal támadóban, akinek kiváló alapsebessége van.
Klubjában több játéklehet séget is
kaphatott volna, talán a kiesés elleni
küzdelem miatt jutott neki kevesebb. Azért hívtam meg, hogy adjak
neki egy jelzést. Egyértelmen üzenetet küldtem, mert a jöv a fiata-

loké. Tudniuk kell, hogy
én és a stábom követjük
ket. Kötelességem gondozni az ilyen fiatal tehetséget” – válaszolta Rossi.
A kapusok tekintetében
arról beszélt, hogy Gulácsi Péternek és Dibusz
Dénesnek is szeretné
megadni a lehet séget,
ezért azt tervezi, hogy kétkét meccsen véd majd
mindkett . „Gulácsi és
Orbán rengeteget játszott.
Nem gondolhatjuk, hogy
velük az idény végeztével
még négy meccset lejátszathatunk” – jelentette ki
az 57 éves tréner.
A védelem kapcsán
Szalai Attiláról ejtett szót,
elmondása szerint napi
összeköttetésben
van
vele, ez alapján sokat jaMarco Rossi szövetségi kapitány szerint Vancsa Zalán beválogatásával egyértelmen üzenetet kíván küldeni a fiataloknak, hogy tudják,  és a stábja
vult az állapota, így abban figyelemmel követik a szereplésüket. Fotó: MLSZ
bízik, hogy a Fenerbahce
utolsó meccsein már
elkezdtünk vele egy közös munkát, aztán mégis keser volt a szája íze,
A magyar nemzeti csapat június
ismét pályára léphet. Ugyanakkor amit folytatni akarunk” – mondta mivel a németek tíz perccel a vége 4-én az Eb-ezüstérmes angolokat
megjegyezte, a keretben hat játé- Rossi a Paks csatáráról.
el tt egyenlítve ütötték el a csapatát fogadja zárt kapuk mögött, majd
három nappal kés bb az Európakos tud bels véd ként futballoza továbbjutástól.
A keser szájíz emléke
„Labdarúgóként sosem voltam bajnok olaszok vendége lesz Ceseni.
Arra nem kívánt válaszolni, hány olasz válogatott, csak a harmadosz- nában. Június 11-én a németek
A csatárok közül az NB I gólkirályáról, Ádám Martinról beszélt ponttal lenne elégedett, inkább úgy tály U21-es válogatottságáig vit- következnek hazai környezetben
b vebben: „Ádám valószínleg el- fogalmazott, ha kevés pontot is tem, így meccsen még nem immár néz k el tt, június 14-én
igazol egy másik bajnokságba. gyjt a nemzeti csapat, de úgy érzi hallhattam az olasz himnuszt. Cese- pedig Anglia lesz az ellenfél WolSzerbia ellen csereként beállva jól majd magát, mint egy éve Mün- nában énekelni is fogom, mert verhamptonban. A magyar bajnokdolgozott, de húsz perc alatt elfá- chenben az Eb-csoportkört köve- olasz vagyok, de persze a ságban szerepl labdarúgók május
radt, azaz neki állóképességben t en, akkor elégedett lesz. magyart is. Számomra nagyon 23-án kezdik a közös edzéseket Telsokat kell még fejl dnie. A 31 gól- Felidézte, hogy akkor el re aláírta megható lesz a pillanat” – tekintett kiben, míg a hagyományos összeegy
héttel
kés bb
nak viszont megvan az oka. Ugyan volna a két pontot a portugál, fran- el re a hazája elleni mérk zésre tartás
kezd dik.
nincs kivételesen jó formában, de cia, német hármassal szemben, Rossi.

A magyar válogatott kerete

Elzetes keret a románoknál is

* kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Lipcse), Szappanos Péter (Budapest Honvéd)
* védk: Bolla Bendegúz (Grasshoppers), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Nyizsnyij Novgorod), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Nagy Zsolt (PAFC), Willi
Orbán (RB Lipcse), Spandler Csaba (PAFC), Szalai Attila (Fenerbahce)
* középpályások: Baráth Péter (DVSC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Kleinheisler László (NK Eszék), Nagy Ádám (AC
Pisa), Nego Loic (Fehérvár FC), Schäfer András (Union Berlin),
Styles Callum (Barnsley), Szoboszlai Dominik (RB Lipcse), Vécsei
Bálint (Ferencváros)
* támadók: Ádám Martin (Paksi FC), Sallai Roland (SC Freiburg), Sallói Dániel (Sporting Kansas), Schön Szabolcs (FC Dallas),
Szalai Ádám (FC Basel), Vancsa Zalán (MTK Budapest)

Keretet hirdetett a román labdarúgó-válogatott vezet edz je is. Edward Iordnescu egyel re egy b vített
listát tett közzé, amelyre csak külföldön szerepl román labdarúgók neve került fel. Ezt a továbbiakban szkíteni fogja, illetve kiegészíti a román bajnokságban futballozó néhány játékos nevével.
Románia júniusban kétszer találkozik Montenegróval, illetve Bosznia-Hercegovinával és Finnországgal
mérk zik majd.
Az elzetes keret összetétele:
* kapus: Florin Ni (Sparta Prága)
* hátvédek: Vlad Chiriche (Sassuolo), Cristian Ganea (Arisz Szaloniki), Virgil Ghi (KS Krakkó), Ionu
Nedelcearu (Crotone), Alexandru Pa canu (Ponferradina), Adrian Rus (Fehérvár FC), Andrei Raiu (Huesca),
Deian Sorescu (Rakow Czestochowa), Bogdan îru (Jagiellonia)
* középpályások: Daniel Boloca (Frosinone), Eric Bicfalvi (FC Ural), Alexandru Cicâldu (Galatasaray),
Alexandru Dobre (Dijon), Sergiu Hanca (KS Krakkó), Dennis Man (Parma), Rzvan Marin (Cagliari), Marius
Marin (Pisa), Alexandru Maxim (Gaziantep), Valentin Mihil (Atalanta), Alexandru Mitri (PAOK Szaloniki), Olimpiu Moruan (Galatasaray), Dorin Rotariu (Atromitosz), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns)
* támadók: Denis Alibec (Atromitosz), Denis Drgu (Standard Liege), George Pu ca (Pisa)
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Nagyvárad elvesztette pályaelőnyét
a bajnoki elődöntőben

Fotó: a Nagyváradi CSM közösségi oldala

Eredményjelző
Kosárlabda
Nemzeti
Liga, felsőházi rájátszás:
* negyeddöntő (két győzelemig tartó párharcok):
Nagyváradi CSM – Bukaresti Dinamo 79:46 (2-1),
CFC Argeș Pitești – SCM U
Craiova 75:73 (2-1)
* elődöntő (három győzelemig tartó párharcok): Kolozsvári U-BT – CFC Argeș
Pitești 98:73 (1-0), Nagyváradi CSM – CSO Voluntari
66:74 (0-1).

Gálfi Csaba Zalán
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Végül mind a négy negyeddöntős
párharc az esélyes csapat győzelmével végződött a kosárlabda Nemzeti
Ligában, noha kettőben harmadik
mérkőzést is kellett játszani.
Ha a nagyváradiak a Dinamo otthonában elszenvedett, meglepő bukaresti vereség után megrázták
magukat, és apelláta nélkül hozták
hazai pályán a harmadik meccset, a
CFC Argeș igencsak megszenvedett
a továbbjutásért, a Craiova elleni harmadik találkozót csak két ponttal
nyerve jutott elődöntőbe.
A négy között már három győzelemig játszanak, ezekben az első találkozókon vannak túl. Ha Kolozsvár
számára nem okozta a legkisebb gondot sem az összes centerét sérülés
miatt nélkülözni kénytelen CFC
Argeș, a Nagyvárad – Voluntari sorozat az utóbbi idegenbeli sikerével indult. Emlékezzünk, Nagyvárad az
alapszakasz utolsó fordulójában, Voluntari-ban aratott sikerével vette el
mostani ellenfelétől a pályaelőnyt.
Ebben a párharcban így még bármi
megtörténhet.

Utolsó „edzőmeccs” a döntő torna előtt
A 22. forduló többi mérkőzéséhez képest szinte egy héttel korábban, ma
délután fél 6-tól játssza a Marosvásárhelyi CSM 1. ligás kosárlabdacsapata
az utolsó mérkőzését az alapszakaszban, a Bukaresti Agronomia otthonában. Ez az utolsó hivatalos találkozó a döntő torna előtt, amelyet a szövetség fellebbviteli bizottságának döntése értelmében visszaköltöztettek az
eredetileg kitűzött időpontra, a június 3-5-e közötti időszakra. Korábban
a Bukaresti Știința kérte az előrehozást május végére, az érettségi vizsgákkal való ütközésre hivatkozva. Ezt a Bukaresti Laguna megtámadta, a bizottság pedig megállapította, hogy a Știința kérése megalapozatlan, így a
tornát az eredeti időpontban játsszák. A Marosvásárhelyi CSM egy papírforma-győzelemmel az alapszakaszt az első helyen végzi.
Eredmények a 21. fordulóból: Bukaresti Știința – Bukaresti Agronomia
86:53, Bukaresti Laguna – Jászvásári Politehnica 114:40, Bukaresti CNAV
Eagles – Brassói Ralph 58:55, Nagyváradi CSM CSU II – Nagyszebeni
CSU II 56:68, Bukaresti NN Ulisse – CSU Craiova 63:84.

Aranyat érő hazai siker
Szabó Antal-Lóránd
A labdarúgó harmadvonal IX. csoportjának alsóházi rájátszása a végéhez közeledik. A Szászrégeni Avântul
sikerrel vette az első akadályt a bennmaradás érdekében folytatott ádáz
küzdelemben. Az első „finálét”
Stoica Vili tanítványai a Tordai
Arieșul ellen vívták. A mérkőzés komoly tétje, valamint a nyári napsütéses időjárás mintegy 400 nézőt
csalogatott ki a lelátókra.
A találkozót a vendégek kezdték
jobban, a 6. percben Sárosi távoli lövéssel próbálkozott, ám kísérletét
Bucin magabiztosan meghiúsította. A
tordaiak mezőnyfölényben töltött
perceit követően a házigazdák lassan
átvették az irányítást, s első ízben a
12. percben kerültek gólhelyzetbe,
amikor C. Chirilă kemény lövését a
vendégkapus kiütötte. A régeniek támadássorozata tovább folytatódott, s
miután a 21. percben ugyancsak C.
Chirilă került szembe a kapussal, 10
méterről Borz hálóőrt vette célba, egy
perccel később pedig megszületett a
mérkőzés első és egyetlen találata:
Murar a büntetőterület közepéről leadott, jól eltalált lövése a bal alsó kapufával találkozott, s a kipattanó
játékszert a szemfüles Mario Pop az
üres kapu torkából a hálóba küldte (10). A 24. percben szintén Pop állt
közel a duplázáshoz, ám mintegy 25
méteres lövése elkerülte az üres
kaput. A 30. percben a régeniek ismételten növelhették volna előnyüket,
ám ekkor C. Chirilănak a büntetőterület vonaláról leadott lövése a felső
lécen csattant. Az első játékrész hajrájában a tordai gárda majdnem kiegyenlített, ám Pârtica kísérlete a

hazaiak szerencséjére centiméterekkel elkerülte Bucin kapuját.
A második félidő kezdetén kiegyensúlyozott játékot láthattunk.
Aztán az 54. percben Cobârzan révén
a vendégek óriási helyzetet hagytak
ki: ajtó-ablak szituációban, mintegy
10-11 méterről mellé lőtt. Két perc
múlva Murar közel került a második
gólhoz, ám a régeni csatár erős lövését Borz remek érzékkel hárította. A
65. percben a súlyos sérülése után félépült Truța hatalmas bombát küldött
a vendégkapura, amit azonban Borz
bravúrral hárított. Ezután a tordaiak
többet kezdeményeztek, néhány alkalommal veszélyesen támadva, mindent egy lapra feltéve, hiszen
tisztában voltak vele, hogy vereség
esetén búcsút intenek a 3. ligának. A
79. percben Veres kiegyenlíthette
volna az állást, ám ígéretes szögből
leadott lövése pontatlan volt. A 81.

percben Harkó került gólszerzési szituációba, de közelről nem találta el a
kaput. A hajrában beszorított Avântul
állta a sarat, sőt a 90+3. percben akár
2-0-ra is módosulhatott volna az
állás, ám Truța 10 méterről az oldalhálót találta el, bár sokan már a második hazai találatnak örültek...
A játék képe alapján a régeniek
megérdemelt győzelmet arattak, ám
főképp a második félidei teljesítményük nem túl meggyőző. Az első
„döntőt” sikerrel abszolválta a CSM
Avântul, noha alaposan megizzadt
érte. A csapat a hét végén a Gyulafehérvári Unirea 1924 együttesével néz
farkasszemet egy mindent eldöntő
mérkőzésen, szintén hazai környezetben. Újabb győzelem esetén immár
teljesen bizonyossá válik, hogy a régeniek a következő idényben is a harmadosztályban rúghatják majd a
pöttyöst.

Jegyzőkönyv
3. liga, IX. csoport, alsóházi rájátszás, 8. forduló: Szászrégeni CSM
Avântul – Tordai Sticla Arieșul 1-0 (1-0).
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 400 néző, változékony időjárás.
Vezette: Kemenes Norbert – Radu Despa, Răzvan Soponar (mindhárman Nagybányáról). Ellenőr: Alexandru Gherghe (Fogaras), Gabriel
Bârjac (Zilah).
Gólszerző: M. Pop (22.).
CSM Avântul: Bucin – Bugnar, Suciu, S. Chirilă, Baki, Vrabie,
Luca, Harkó, Pop (78. Șerbănați), C. Chirilă (64. Truța), Murar
(90+1. Popa).
Tordai Arieșul: Borz – Dioșan, Berkeczi, Cimpoeșu (46. Fleșer), Sárosi, Cobârzan, Pârtica (70. Ursu), Veres, Manu, F. Dan, Goronea.
A 3. liga IX. csoportjának alsóházi állása
1. Beszterce
8
4
1
3
21-17
2. Sănătatea
8
4
0
4
23-23
3. Marosújvár 8
3
1
4
11-14
4. Szászrégen 8
4
2
2
17-11
5. Gyulafehérvár 8
4
2
2
16-18
6. Torda
8
2
0
6
19-24

37
30
30
29
25
21

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után
című műsorának meghívottja Gálfi Csaba Zalán. A csittszentiváni terepmotoros bajnokkal Szucher Ervin a sportág
szépségeiről és nehézségeiről beszélget.

Eldőlt, ki nyeri a 4. elitligát
Két fordulóval a labdarúgó 4. elitliga rájátszásának vége előtt
az ACS Marosvásárhely hat pont előnyre tett szert a rangsor élén
a követőivel szemben, miután 5-0-ra legyőzte a Marosvásárhelyi
ASA-t, és Marosludas vereséget szenvedett az Academica Transilvania otthonában. Elméletben pontszámban ugyan még beérhető, de minden kritérium szerint akkor is megelőzné ellenfeleit.
A bajnokságból még két forduló van hátra, ezeknek már nincs komolyabb tétjük. Maros megye bajnoka Hargita megye legjobbja
ellen játszik a 3. ligába jutás jogának megszerzéséért.
Az alsóházban ezen a héten két fordulót is rendeztek, itt
ugyanis két plusz játéknapra van szükség. Az élen Búzásbesenyő
áll hibátlan mérleggel, megelőzve Marosoroszfalut, amelynek a
bónuszpontoknak köszönhetően azonos a pontszáma.
Eredményjelző
Labdarúgó 4. elitliga:
* felsőház, 4. forduló: Ákosfalva – Radnót 1-7; 5. forduló:
Radnót – Marosszentgyörgyi Kinder 3-1, Kerelő – Ákosfalva 4-1, Marosvásárhelyi Academica Transilvania – Marosludas 4-0, Marosvásárhelyi ASA – ACS Marosvásárhely
0-5.
* alsóház, 5. forduló: Erdőszentgyörgy – Marosoroszfalu
3-2, Mezőszengyel – Marosvásárhelyi Atletic 3-1, Mezőrücs
– Dicsőszentmártoni Viitorul 4-0, Búzásbesenyő – Nyárádszereda 5-2; 6. forduló: Búzásbesenyő – Dicsőszentmártoni
Viitorul 9-1, Marosvásárhelyi Atletic – Mezőrücs 1-3, Marosoroszfalu – Mezőszengyel 4-0, Szováta – Erdőszentgyörgy 0-1.

Amerikai szakember irányítja
a Maros Szörnyeket
Bálint Zsombor
Legalább az előző idényben
elért siker megismétlését (amikor a Bukaresti Lázadók elleni
szoros döntőt követően, történetükben először, bajnoki ezüstérmet szereztek) célozza a
következő évadban a marosvásárhelyi amerikaifutball-csapat.
Derzsi Zoltán, aki a koronavírus-járvány árnyékában zajló
idényben a csapatot irányította,
a döntő után bejelentette, hogy
visszavonul, mert megelégelte
a szélmalomharcot a sportágban uralkodó fejetlenséggel,
hogy a csapatok képtelenek úgy
megszervezni magukat, hogy a
sportági szövetség létrejöhessen, ami miatt a bajnoki naptár
esetleges, a fegyelmi kihágásokat pedig nem igazán lehet számon kérni. Ezért a csapatnak új
szakmai irányító után kellett
néznie, hiszen amúgy Derzsi is
szükségmegoldásként vezette a
fiúkat, miután a korábbi kanadai szakvezető, Aaron Page a
járvány miatt elmaradt idény
következtében távozott.
A klub a napokban jelentette
be, hogy a vezetőedzői posztra

az amerikai Lonnie Hursey-t
szerződtették, aki az utóbbi időben a cseh Ostrava és a lengyel
Tychy csapatait edzette. Hogy
kikre számíthat majd Hursey a
csapatban, az a nyári időszakban derül ki, hisz – mint tudjuk
– a bajnokságot az idén is augusztustól novemberig tartják,
előreláthatólag hét csapat részvételével. Az előző idényben
kulcsszerepet játszó ukrán játékosok nem biztos, hogy vissza
tudnak jönni az országukat
sújtó háború miatt, a támogatóknak köszönhetően azonban
biztosra vehetjük, hogy néhány
kulcspozíció betöltésére tapasztalt játékosok érkezésére számíthatunk.
Addig a marosvásárhelyi
csapat kemény magja, azok a
helyi játékosok, akik a tavalyi
sikerhez jelentős mértékben
hozzájárultak, a tavaszi idényben a magyar élvonalban újonc
Debrecen Gladiators csapatát
erősítik, és szereznek tapasztalatot az őszi folytatáshoz. Közülük Baló Leventéről és Ádám
Raduról írtak dicsérő hangnemben a magyar sportoldalakon és
a klub honlapján.

Fotó: a Mures Monsters közösségi oldala
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Újabb előadókat jelentett be
a DeepDive
kulturális-tudományos fesztivál
Már csak tíz nap maradt
hátra az Érted civil szervezet
által május 20–21-én Marosvásárhelyen megszervezésre
kerülő DeepDive kulturálistudományos
fesztiválig,
amelynek célja, hogy összehozza az intellektuálisan fejlődni vágyó erdélyi fiatal
felnőtt közösséget. A szervezők az utóbbi napokban
újabb előadók nevét hozták
nyilvánosságra, akik a közélet, a tudomány, a technológia, valamint a kultúra
innovatív világából ragadnak
majd ki egy-egy kérdést előadásukban.

Mivel a DeepDive célja, hogy
fogyaszthatóvá tegye a tudományt
és élvezetessé a kultúrát, a fesztivál szervezői – az előzőleg már bejelentett előadók mellett – egy
fiatal kutatóknak szóló kiállítást is
meghirdettek, ahová középiskolások és egyetemisták is jelentkezhettek tudományos kutatásukat
bemutató plakátjukkal.
A DeepDive fesztivál újabb tizenhét személyből álló, változatos
területeken tevékenykedő előadók
listáját tette közzé: Raed Arafat államtitkár, Románia volt egészségügyi minisztere, marosvásárhelyi
orvos, a romániai Sürgősségi Életmentő Szolgálat (SMURD) és légimentő szolgálat alapítója, Mihai
Covaliu olimpiai vívóbajnok, Horváth Ádám digitális oktatási szakértő, Bokros Lajos közgazdász,
egyetemi professzor, Magyarország
volt pénzügyminisztere, Borbély
László erdélyi magyar politikus,
volt környezetvédelmi miniszter,
Joyful Clemantine Wamariya ruandai menekült, aktivista, író, Dörnyei Bendegúz fiatal üzletember, a
Yale Egyetem diákja, Imets Tamás

IT-szakember, a Minyma Technologies társalapítója, Luke Amadeus Ranieri amerikai latin és
ógörög nyelvész, Nagy Éva Vera,
a Boldogasszony Iskolanővérek
tagja, Vlad Stanciu, az Eco Living
Project társalapítója, Csala Dénes
hálózatkutató, Miron Elena-Alexandra klímaaktivista, Tică Darie
társadalmi vállalkozó, a Made in
Roşia Montană létrehozója, Pálhegyi Zoltán, a hulladékgazdálkodás
szakértője, a parajdi származású
Lukács Csaba, aki a Magyar Hang
társalapítója és lapigazgatója, valamint Antonia Colibăşanu geopolitikai elemző.
A DeepDive az interaktív, inspiráló előadások mellett alternatív
programokkal is várja az érdeklődőket. Deák Katalin, Kicsi Anna,
Szitai Eszter, Bányász Anna és
Geréb Zsuzsánna fiatal művészek
alkotásai kerülnek majd kiállításra,
illetve zenés előadással készül a
Mezaliansz Akusztik (Kemény
Zsófi és Agócs Márton) és Závada
Péter költő, slammer, rapper.
Emellett a fesztiválon debütál az
Érted Diáksztori projektjének negyedik szakasza, ami nem más,
mint a Vigyázz, kész, állj! című
tantermi előadás az Untitled Theatre Project (UTP) független társulat előadásában.
További információkért érdemes csatlakozni a DeepDive Facebook- és Instagram-oldalához,
illetve a jegyvásárlással kapcsolatos információkért a fesztivál hivatalos honlapjára lehet kattintani.
Hivatkozások:
Instagram: https://www.instagram.com/deep.dive.ro/
Facebook – https://www.facebook.com/deep.dive.ro/
Weboldal – https://deep-dive.ro/

RENDEZVÉNYEK

Nagy Miklós Kund könyvbemutatója
Szászrégenben
Nagy Miklós Kund művészeti író, publicista Szemben ülünk, beszélgetünk című interjúkötetét mutatják be május 17-én, kedden 18 órakor a szászrégeni DIO Házban. A Lector Kiadó és a Dr. Bernády
György Közművelődési Alapítvány közös gondozásában 2021-ben
megjelent kötetről Gálfalvi Ágnes kiadóvezető beszélget a szerzővel.

Erdélyi szociális szolgáltatók fóruma
Május 20-án, pénteken 10.30 órától Marosvásárhelyen, a Gecse
Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumban kerül
sor az erdélyi szociális szolgáltatók fórumára, melyre olyan erdélyi
magyar szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezeteket várnak, melyek érdekeltek egy életképes szolgáltatási hálózat kiépítésében és
működtetésében, megteremtve ennek mind a szakmai, mind a jogi
alapú fenntarthatóságát, hangsúlyt fektetve a támogatási rendszerek kiépítésének módozataira és a szervezetek hatékony képviseletére. E közös gondolkodásra nyújt jó alkalmat az erdélyi szociális
szolgáltatók fóruma, melyre a részvételi szándékot legkésőbb május
17-ig lehet jelezni a kabinet.csepandrea@rmdsz.ro e-mail-címen.
Az eseményen részt vesz Makkai Péter államtitkár is – áll a Csép
Éva Andrea parlamenti képviselő által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

Local Farmers’ Market
Május 20-án, pénteken 8–19 óra között a Rákóczi lépcső alatti téren
újra lesz Local Farmers’ Market vásár. Ez alkalommal sem fognak
hiányozni a hentes- és tejtermékek, sajtok, mézek, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, pálinkák, borok, zöldségek, gyümölcsök, teák,
kencék, ajándéktárgyak stb.

Névadó ünnepség a sáromberki iskolában

A sáromberki Teleki Sámuel Általános Iskola névadó ünnepségére
kerül sor május 21-én, szombaton délelőtt 11 órakor a helyi Ady
Endre művelődési házban. A köszöntőbeszédek után az iskola
munkaközösségének kórusa énekel, jelenlegi és egykori diákok
szavalnak, fellép a Shalom keresztény zenekar, az iskola diákkórusa és a székelykáli néptánccsoport. Ezt követően leleplezik a Teleki Sámuel-emlékplakettet, majd lelkészi áldással zárul az
ünnepség.

Az ALMĂŞAN KÖZJEGYZŐI IRODA – Maros megye, Marosvásárhely,
Egyesülés (Unirii) tér 5. szám – 2022. május 30-án 9 órára beidézi
SHNITZER JUDITOT a 2021. május 19-én elhunyt Miklós Tiberiu-Vasile
(utolsó lakhely: Maros megye, Marosvásárhely) örökösödési ügyében.
(66530-I)

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

mama, szomszéd, barát, anyós,
özv. DÉZSI JÚLIA

GÁSPÁRRA május 16-án, halálá-

javítást.

Tel.

80 évesen elhunyt.

Hiánya

Drága halottunk temetése folyó

azóta is pótolhatatlan. A valami-

hó 17-én, kedden 13 órakor lesz

kori találkozás reményében, a

a vámosgálfalvi temetőben. Em-

család. (15914-I)

léke legyen áldott, nyugalma

5.

évfordulóján.

csendes!

tást, ácsmunkát, meszelést, vakoteraszkészítést,

szül. Bándi

Fájó szívvel emlékezünk BAKÓ

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjaví-

lást,

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett, jó édesanya, nagy-

MEGEMLÉKEZÉS

nak

MINDENFÉLE

ELHALÁLOZÁS

A gyászoló család. (15966)

csatorna-

0749-798-244.

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezem

(15805-I)

drága

férjemre,

KÁNTOR FERENCRE halálának
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST

harmadik

évfordulóján.

vállalok. Tel. 0746-638-960. (15859)

Nélküled múlnak az évek, oly sok
minden történik, de az én szí-

A KÖVETKEZŐ MUNKÁKAT vállal-

vemben tovább élsz, és soha-

juk: háztetőt készítünk cserépből,

sem feledlek.

Lindab-lemezből, kisebb javításokat

Emléked legyen áldott, nyugal-

végzünk, kerítést készítünk. Tel.

mad csendes! Feleséged. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, anyós,
BENKE BORBÁLA
folyó év május 15-én, életének
84. évében csendesen megpihent. Drága halottunk unitárius

0754-634-559. (15961-I)

szertartás szerinti búcsúztatóját
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést,
bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972003, Fülöp Hunor. (15637-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, meszelést, bármilyen kisebb javítást és mindenféle más
munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.

Te alázatosan elfogadtad, én fel

2022. május 17-én, kedden 14
órakor tartjuk a Vili temetkezési

sem foghatom.
Három év telt el azóta, hogy el-

vállalat ravatalozójában, majd a

mentél.

szentgericei református temető-

Szívemből mély fájdalom fakad.

ben helyezzük örök nyugalomra.

Könnyeim elöntik az arcom. Hi-

A gyászoló család. (-I)

ányzol.
Szeretettel
drága

emlékezünk

Édesapám,

FERENC.

Nyugodj

rád,

KÁNTOR
békében!

Katika és családja. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

(15925-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-

Kegyelettel emlékezünk szeretett

Őszinte

tést mindenféle anyagból, bádogos-

sógorunkra, a vadasdi születésű

együttérzésünket fejezzük ki a

munkát,

bármilyen

CSIZMADIA KÁLMÁNRA halálá-

vámosgálfalvi

építkezési munkát és sürgősségi ja-

nak első évfordulóján. Emlékét

vítást, meszelést. Készítünk kerítést,

szívünkben őrizzük: Gyöngyike,

kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18%

Jutka,

kedvezmény. Tel. 0767-711-466,

együtt. Emléke legyen áldott,

Miklós. (15891)

nyugalma csendes! (-I)

-javítást,

Editke

családjukkal

részvétünket

DÉZSI

és

JÚLIA

elhunyta miatt. Vigasztalódást
kívánunk a gyászoló családnak.
Cuci

és

Ilonka

sógornők,

valamint azok családja. (15966)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz üzleteibe ELADÓKAT. Érdeklődni a
cég székhelyén, a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310es telefonszámon. (66534-I)

