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Novák Katalin magyar köztársasági elnök Erdélyben

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

Bethlen Gábor példája
kötelez

FÉLÁRON!

Búcsú a színpad
bölcsőjétől
Az intézmény diákjai május 21-én zárták le életüknek egy igen fontos szakaszát, abban a reményben, hogy
sikerre tudják vinni azt a tudást, amit
az egyetemen szereztek.

____________2.
Életbátorságból
lett örömök

Papírbőrű próbababa, egy rózsaszín
fürdőkád, mellette olvasnivalóként
Thury Zsuzsától A tűzpiros üveggömb,
zene, humor, függőágyas lazulás és
persze találkozások – régóta vártak
és váratlanok – színes egymásutánja.
Néhány a legfiatalabb marosvásárhelyi fesztivál, a hét végén debütált Kult
jellegzetesebb árnyalataiból.

____________3.
Így kell
megkoronázni
az idényt!

Novák Katalin köztársasági elnök Bethlen Gábor szobrának ünnepélyes leleplezésén Gyulafehérvár főterén

Fotó: MTI

Ahhoz keresünk szövetségeseket, hogy a fegyverekkel ví- nőnek, és a nemzet maradjon együttélésünk természetes
vott háborút elkerülhessük, s abban az ideológiai hadvise- éltető tere – mondta Novák Katalin Gyulafehérváron
lésben, ami a teremtés rendjét akarja felforgatni, a szombaton.
családot megőrizhessük családnak, a férfit férfinak, a nőt
(Folytatás a 3. oldalon)

Megszerezte első fontos trófeáját a
Sepsi OSK labdarúgócsapata, miután
a Románia-kupa döntőjében 2-1-re legyőzte az FC Voluntari együttesét. És
– hogy a marosvásárhelyi (pontosabban sáromberki) vonatkozásról is beszéljünk – a Fülöp testvérek harcát,
akik mindketten csereként léptek pályára, ezúttal István nyerte.

____________4.

Balesetveszély
Bodolai Gyöngyi
Zuhogó esőben, a kora délutáni csúcsforgalom idején, gumiabroncs-vulkanizálót keresve hajtottam egy mellékutcából a Bodoni útra.
Két személyautó haladt előttem, egyik a belső, a másik a külső sávon.
Mivel az út túloldalán lévő cég udvarára szerettem volna betérni, én
is a belső sávon haladó autó mögé soroltam be, amelyik gyorsan átkanyarodott az út feltételezett osztóvonalán az ellenkező irányú forgalmat bonyolító sávra. Miközben addig magabiztosan haladtam
mögötte, ahogy letért, a szembejövő kocsisorral találtam szembe
magam. Ijedtemben alig bírtam fékezni. Szerencsére a szembejövők is
fékeztek, így nem ütköztünk frontálisan, és a szélső sávon mögöttem
haladó jármű is beengedett maga elé.
Az első meglepetés után a szakadó esőben néztem az útburkolatot,
hogy kiderüljön, én tévedtem-e, vagy esetleg a velem szembejövők, ami
kevésbé valószínűnek tűnt, hiszen legalább tíz kocsiból álló sor mellett
haladtam el. A Béga utcán, a Dózsa György út felé tartva, ahol már
szabadon gurulhattam, az útburkolati jeleket kezdtem figyelni, de csak
néha látszott egy-egy halvány jel a vizes úttesten. Másnap száraz időben tértem vissza, és a Bodoni út elején a Kövesdomb alatt elhaladva
tértem rá az említett útszakaszra: Kiderült, hogy abból az irányból,
tehát a város felől a kombinát felé tartva csak egy forgalmi sáv van,
ellenkező irányban viszont kettő, tehát én tévedtem, amikor a mellékutcából a Bodoni út belsőnek hitt sávjára tértem. Ahogy tovább haladtam, rájöttem, hogy miért: az útburkolati jelek, az út osztóvonala
(Folytatás a 2. oldalon)
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Elballagtak a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjai
23., hétfő

A Nap kel
5 óra 41 perckor,
lenyugszik
20 óra 58 perckor.
Az év 143. napja,
hátravan 222 nap.

Búcsú a színpad bölcsőjétől

Ma DEZSŐ,
holnap ESZTER és ELIZA
napja.

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 19 0C
min. 12 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
20, 23, 37, 24, 35 + 19

NOROC PLUS: 5 4 3 1 7 0

22, 32, 27, 19, 6, 26

SUPER NOROC: 5 8 7 6 1 3

47, 34, 38, 9, 39, 30

NOROC: 9 1 4 8 9 6 6

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
Mától osztják
az élelmiszercsomagokat
A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság május 23-tól a
hátrányos helyzetű személyeket segítő operációs program
keretében megkezdte a közösségi intervenciós készletekből származó, élelmiszertermékeket tartalmazó csomagok
szétosztását a hátrányos helyzetű személyek számára. A
csomagokat hétfőtől péntekig 8–15 óra között lehet átvenni
Marosvásárhelyen, a Ludas utca 29. szám alatt. A termékek kartondobozokba vannak csomagolva, egy doboz
súlya megközelítőleg 25 kg. A csomagokat csak személyesen lehet átvenni az érvényes személyazonossági igazolvány felmutatásával, a listán szereplő személy
személyazonosságának és a támogatásra jogosult átvételt
igazoló aláírásának ellenőrzését követően.

Újraértékelik
az autópálya-építők ajánlatát
Az Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Társaság megkezdi az A3 erdélyi autópálya Maroskece–Aranyosgyéres
közötti 15,7 kilométeres szakaszán a 2021 júliusában kiírt
versenytárgyalás nyertes ajánlatának az újraértékelését.
Az Országos Fellebbviteli Tanács határozata értelmében
elrendelték a héa (TVA) nélküli 383,44 millió lejes munkálatra a nyertes ajánlat újbóli kiértékelését. A Strabag osztrák építőcég óvta meg a DrumAsfalt társulásnak ítélt
versenytárgyalást.

Még két nap
az egységes nyilatkozatok leadására
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.

Üvegikonokat restaurálnak
Ezen a héten a Maros Megyei Múzeum Műtárgyvédelmi
Osztálya a Néprajzi és Népművészeti Osztállyal közösen
rendezi meg üvegikon-restauráló műhelyét. A rendezvény
megnyitójára május 23-án, ma 13 órakor kerül sor a főtéri
Toldalagi-palotában. A marosvásárhelyi szervezők mellett
az ország más múzeumaiból és intézményeiből is érkeznek szakemberek, így a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem Társadalom- és Humántudományi Karának Történelmi
Örökség és Protestáns Teológia Tanszéke, a kolozsvári Erdélyi Néprajzi Múzeum, valamint a brăilai Panait Istrati Megyei Könyvtár képviselői is jelen lesznek. Az ART
Statement Kft. és a Gyarmaty Company Kft. képviselői független restaurátorként vagy önkéntesként vesznek részt az
eseményen. A műhely hét üvegikonból álló sorozat kutatását és helyreállítását tűzte ki célul, ezeket utólag kiállítják.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

A ballagó diákok

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd

Minden elválás, minden szakítás egy kicsit
nehéz. Tudjuk, hogy már soha nem lesz az életünk olyan, mint amilyen előtte volt. Azonban
vannak olyan elválások is, amelyek abban a pillanatban örömöt szülnek. Egy ilyen esemény a
ballagás is, hiszen szomorú, hogy búcsút kell
vennünk a szeretett alma materünktől, de ezeknek az eseményeknek van egy felejthetetlen
hangulata. Nem túlzás azt állítani, hogy ez különösen igaz a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemre, ahol nem a megszokott – nem egy
esetben unalmas – formában történik a ballagás.
Az intézmény diákjai május 21-én zárták le életüknek egy igen fontos szakaszát, abban a reményben, hogy sikerre tudják vinni azt a tudást,
amit az egyetemen szereztek.

Nagy-Bodó Szilárd
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem ballagása kapcsán dr. Kós Annát, az intézmény dékánját kérdeztük.
– A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen mindig különleges a ballagás. Idén milyen programpontokat tartalmazott az esemény?
– A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem ballagásain
nem beszédeket szoktunk mondani, hanem az elmúlt év
művészeti alkotásaiból mutatunk be néhányat. Visszaemlékszem, hogy az egyik évben azzal viccelődtem, hogy
mennyivel jobb helyzetben vagyunk, mint az orvosi egyetem, hiszen ők nem tudnak egy bravúros vakbélműtétet el-

végezni a ballagás alkalmával. Ezzel szemben mi be tudjuk mutatni konkrétan a gyakorlatban, hogy mit tanultak
a diákok nálunk. A ballagáson az idén is énekeltünk, táncoltunk, és filmet mutattunk be. Nagyvonalakban ez volt
a ballagás programja.
– Hány diák végzett idén az intézményben?
– A magyar tagozaton 75, míg a román tagozaton körülbelül 70. Azaz összesen 145 diák ballagott el az idén az
egyetemről.
– Várják vissza azokat a hallgatókat, akik az idén végezték el az alapképzést?
– Természetesen! Nagyon örvendünk, amikor a saját diákjaink visszajönnek a magiszteri képzéseinkre, és külön
öröm az, amikor a doktori iskolában is folytatják a tanulmányaikat. Hozzáteszem, hogy általában az a jellemző,
hogy azok, akik itt végezték az alapképzést, nálunk folytatják a magiszterit is, de értelemszerűen ez nem kötelező.
– Hogyan készülnek a következő tanévre? Hamarosan
következik a felvételi is.
– Minden évkezdésben ott van az izgalom, viszont most
egy kicsit több is van, mint általában. Arról van szó, hogy
a színházművészetekhez tartozó karok esetében megnövelik az alapképzés idejét háromról négy évre. Ez azt feltételezi, hogy ki kell dolgoznunk az új tanterveket erre a
lehetőségre. Hozzá kell fűznöm, hogy egyelőre erre vonatkozóan sem törvény, sem sürgősségi kormányrendelet
nincs, viszont olyan sok irányból lehet ezt hallani, hogy
mi is komolyan elgondolkoztunk ennek a forgatókönyvnek a lehetőségén. Ezekkel a pluszizgalmakkal várjuk az
új tanévet.

Balesetveszély

(Folytatás az 1. oldalról)
és a sávokat elválasztó vonalak száraz időben is helyenként nem vagy alig láthatók, emiatt az, aki nem jár rendszeresen arra, rossz látási viszonyok között nehezen tud
eligazodni.
Azóta azt figyelem, hogy az útburkolati jelekkel kialakított forgalom tekintetében hogyan áll Marosvásárhely. Sajnos sok helyen lekoptak vagy az újonnan öntött aszfaltra
még fel sem festették őket. Néhol a gyalogátjáróknak is
már csak foltokban maradt meg az emléke, holott az előírások szerint az út kezelőjének kell tisztán, jól látható állapotban tartania, s ha szükséges, felújítania az útburkolati

RENDEZVÉNYEK
Régiség- és kézművesvásár
A marosvásárhelyi Promenada Mallban május 27–29.
között délelőtt 10 órától este 10 óráig régiség- és kézművesvásárt tartanak, bútort, ékszereket, festményeket, értékes régiségeket állítanak ki.

Harmincéves a középkori fesztivál
Harminc éve szervezték meg Segesváron Románia
első középkori fesztiválját. Ez alkalomból május 22-én
31-éig tartó ünnepi rendezvénysorozat kezdődött a segesvári várban és környékén. A programban fényképkiállítás, a fesztivál kezdeteit felidéző konferencia,
középkori zene- és versműsor, katonai bemutató, szín-

jeleket, ha nem is foszforeszkáló, de legalább fehér festékkel. Tudomásom szerint a polgármesteri hivatal közlekedésbiztonságért felelős hivatala kellene aktívabb legyen,
hisz abban az esetben, ha a közlekedési jelzések hiánya
miatt történik súlyos baleset, könnyen perbe hívhatók.
Változik, szépül Marosvásárhely, új arculatot kapnak
a parkok, a mellékutcákat is megseprik, egy sor új busz
közlekedik, a várt utcanévtáblák is a helyükre kerülnek
(bár lehetnének jobban láthatók), sok útszakaszt aszfaltoztak, több utcában kátyúztak (igaz, néhol pocsékul), az
útburkolati jelek újrafestése is elkezdődött, amit sürgősen fel kellene gyorsítani.
házi jelenet is szerepel, és középkori játékokra is sor
kerül.

Rákász Gergely Marosvásárhelyen
és Vajdaszentiványon
Május 23-án, hétfőn 19 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalotában Rákász Gergely orgonaművész koncertezik. A Lords of the organ, azaz az Orgona lordjai című
műsor a hangszer legnagyobb szerzőit és örök életű
műalkotásaikat vonultatja fel. Az életörömöt sugárzó
zenedarabok között szerepelnek Strauss és Sosztakovics keringői, Ravel Bolerója, Vivaldi Négy évszakának
részletei. Jegyek a Kultúrpalota jegypénztárában kaphatók 30 lejes áron. A vajdaszentiványi eseményre
május 24-én 19 órától a református templomban kerül
sor. A belépés díjtalan.
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Református egység napja

Bethlen Gábor példája kötelez
(Folytatás az 1. oldalról)
A köztársasági elnök Bethlen
Gábor szobrának ünnepélyes leleplezése után tartott beszédében azt
hangsúlyozta, hogy tárgyalni kell,
megpróbálni megegyezni, szövetségeseket keresni, ajtókat nyitogatni
úgy, hogy a magyaroknak jobb és
szebb élete legyen. Úgy, hogy közben azok is jól járjanak, akik hajlandók velünk együttműködni és
szövetséget kötni. Ebben van
Közép-Európa jövője – jelentette ki
Novák Katalin.
Hangsúlyozta: a köldökzsinórt az
anyaország és az elszakított magyarok között soha nem fogjuk és soha
nem hagyjuk elvágni. Nem csak
Bethlen Gábor és Erdély aranykora
nem ereszt, mi sem eresztjük el
egymást ezután sem – tette hozzá
Novák Katalin.
A köztársasági elnök elmondta:
azért vannak ma ott, mert Bethlen
Gábor nem ereszt, és mi sem eresztjük el őt, azt a férfit, aki akkor alkotott Erdély földjén maradandót,
amikor mások pusztítottak, háborúztak és elvették azt, ami másé.
Négyszáz év telt el azóta, de
minket ma is lenyűgöz és kötelez a

református fejedelem arra, hogy mi
is építsünk: téglából, habarcsból
épületeket, hitből és igéből pedig
szellemi, lelki védőbástyákat –
emelte ki Novák Katalin. Hozzátette: ez a kettő együtt, anyag és
szellem, test és lélek, ez a templom.
Emlékeztetett arra, hogy pénteken Dél-Erdélyben tíz templomban
ültek örömünnepet, örültek, hogy
olyan évtizedre tekinthetünk vissza,
amely az anyaország és az ott élő
magyar közösségek, reformátusok,
katolikusok, evangélikusok összefogásával az építkezés rég nem látott korszakát hozta el.
Mint mondta, az erdélyi magyar
közösségek szülőföldön maradása,
a határainkon kívül gyökeret
eresztett magyar közösségeink
gyarapodása olyan közös érték és
érdek, amely soha mások ellen
nem szól.
Novák Katalin hangsúlyozta:
Bethlen arra kötelez minket, hogy
hittel, hitből a hitünk megmaradásáért építsünk. Amikor egyik oldalról a török, a másikról az osztrák, a
német szorongatott, s közben még
belviszály is fenyegetett, hitből lehetett építkezni, ez a hit a „mégis

hit”. Az erdélyiek hite is „mégis
hit”, az erdélyi magyarok nem csak
úgy magyarok, hanem „mégis magyarok”, akik szívük belsejéből
tudják, hogy az anyaország és szülőföldjük gyarapodását úgy segíthetik
igazán,
ha
őrzik
anyanyelvünket, továbbadják az
őseinktől örökölt szokásokat, viseletet, büszkeséget. Akkor tudnak a
magyarság és Románia gazdagodásában is szerepet vállalni, ha védik
önazonosságukat – jelentette ki a
köztársasági elnök.
Novák Katalin kiemelte: Bethlen
azért nem ereszt, és mi azért nem
eresztjük, mert benne szeretjük azt
a magyart, akit nem a gazdagsága,
nagyhatalmi fölénye, nem történelmi előjogai tettek alkalmassá
arra, hogy a népét kormányozza és
vezesse, hanem a felülről kapott
bölcsesség és a hajthatatlanság,
hogy Erdély megmaradásáért mindenkivel tárgyal, ha kell, szembeszáll, ha kell, kiegyezik, de ez
mindenkor az övéi megmaradását,
biztonságát és emelkedését szolgálta. Ez a bethleni politika, a szó
nemes értelmében a közjó, a magyar jó szolgálata. (MTI)

Több százan Marosvásárhely első Kult fesztiválján

Életbátorságból lett örömök

Fotó: Bereczky Sándor

Papírbőrű próbababa, egy rózsaszín fürdőkád, mellette olvasnivalóként Thury Zsuzsától
A tűzpiros üveggömb, zene,
humor, függőágyas lazulás és
persze találkozások – régóta
vártak és váratlanok – színes
egymásutánja. Néhány a legfiatalabb
marosvásárhelyi
fesztivál, a hét végén debütált
Kult jellegzetesebb árnyalataiból. Péntektől vasárnapig
ennek a kultúrát friss, könynyed csomagolásban kínáló
rendezvényáradatnak adott
teret a marosvásárhelyi vár.

Nagy Székely Ildikó
A nyitónap délutánján a Hifa-Románia Egyesület Building Bridges
tánccsoportja, majd a Blessed
Dance csapata lépett fel a várbeli
nagyszínpadon. A fesztivál két
megálmodója – Bota Melinda és
dr. Kádár Annamária – ezután
közös szappanbuborék-fújásra hívta
az egybegyűlteket.
Amint arról korábban is említést
tettünk, az első alternatív kulturális
fesztivál mottója az életbátorság
volt. A téma adta magát, a főszervezők a saját mindennapjaikból inspirálódtak, hiszen a háromnapos

rendezvény megszervezése számukra a komfortzónából való kilépést jelentette. Az adminisztrációs
feladatok, a kívülről láthatatlan háttérmunka volt az igazi kihívás –
árulta el Bota Melinda. A tavaszzáró, nyárindító élménykavalkád
gondolata még tavaly decemberben,
az adventi könyvvásáron megszületett – tette hozzá a Kobak könvvesbolt gyermekfoglalkozásairól jól
ismert főszervező, aki elmondása
szerint rengeteg jót kapott a fesztivál előkészítésének hónapjaiban, mi
több, kilencéves Panna lánya és az
ötéves Marci is sokat fejlődött, önállósodott ebben az időszakban.
Akiknek jár a visszhang
A Kult meghívottjait a másik főszervezővel, a Kulcslyuk könyvesboltot vezető Kádár Annamária
pszichológussal közösen szintén a
fesztiválmottó alapján választották
ki, változtatni, változni merő személyiségekre összpontosítottak,
ugyanakkor arra is figyeltek, hogy
olyan helyi tehetségeknek biztosítsanak teret, akiknek alkotómunkája
a jelenleginél nagyobb visszhangot
érdemel. Így az írók mellett kiemelt
figyelmet fordítottak az illusztrátor
szakma jeles művelőire: a marosvásárhelyi születésű Szucher Ágnes
szombat délután kiállítással és
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workshoppal gazdagította a fesztivál kínálatát, a sepsiszentgyörgyi
Karda Zenkő művészetével vasárnap délben ismerkedhettek meg az
érdeklődők.
A fesztivál novellapályázatához
– melynek első díjasaira Múzsa
mellékletünkben térünk majd ki –
szintén társult illusztrátori megmérettetés. (Az irodalmi kategória
nyerteseinek munkái közös könyvben jelennek meg a Bookyard kiadó
gondozásában, az illusztrációkat
pedig a decemberi Kult fesztiválon
állítják ki.)
Sárkányok, utak, könyvek
A péntek délutáni megnyitó után
elindult a hőségben is üdítő beszélgetések fonala. A nem túl népes, így
igazán meghitt, családias hangvételű együttlétek helyszíne a várbeli
amfiteátrum volt. Itt elsőként
Badics Petra, az Erdélyi Magyar Televízió Pszichotrillák című műsorának házigazdája cserélt szerepet a
műsor állandó meghívottjával, dr.
Kádár Annamária pszichológussal,
aki Petrát élete hétfejű sárkányairól,
vándorutakról és tévutakról, illetve
égig érő álmokról is kérdezte.
A fesztivál egyik legnépszerűbb
programpontja a Nincs időm olvasni kihívás ötletgazdájával,
Szabados Ágnessel való találkozás

Szabadtéri istentisztelet
Ezrek vettek részt szombaton a református egység
napja alkalmából tartott szabadtéri istentiszteleten a
gyulafehérvári várban.

Prédikációjában Balog Zoltán
dunamelléki református püspök, a
Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke
megemlítette: a nyugat-európai
protestáns egyházaknál nem ritka,
hogy több tagba oszlanak, a magyar reformátusokat azonban
„egyben tartotta a történelem ura”.
„Legyen együtt a nemzet is,
mert van még mit tenni. Vannak,
akik érdektelenek, akik riogatnak,
hogy huj de veszélyes az összefogás, nehogy már odaszámítsuk
azokat is, akik nem a határon belül
vannak. De itt vagyunk, együtt vagyunk” – jelentette ki a püspök.
„Lehet okoskodni, lehet jogászkodni, hogy ki képvisel kit, de a
magyar az magyar, és pont. (…)
Ha kell, egymásba kapaszkodunk”
– jelentette ki a püspök.
Balog Zoltán megemlítette: az
egyházban, a magyar közösségben
is előfordul, hogy emberek egymás kárára vannak, megsebezik
egymást. Erre azonban nem a levolt. Az RTL Klub híradóiból ismert televíziós műsorvezetővel, a
sokezres internetes olvasói közösség létrehozójával – akinek számos
marosvásárhelyi követője is van –
Csatlós Tünde egyebek mellett a
könyvek életmentő szerepéről beszélgetett. (A rendezvényről Harmónia mellékletünkben számolunk
be részletesebben.)
Kacagósan, elmélyülten
Az első Kult-este hangulatát a
Pittyes2es és Gyufa kézdivásárhelyi
humortársulat dobta fel a nagyszínpadon, majd az amfiteátrum félhomályában a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia tagjaiból verbuválódott öttagú Flow Strings zenekar zárta a napot. A legkisebb
fesztiválozók el is szenderedtek a
szépséges dallamokra, hogy másnap délelőtt annál nagyobb erőbedobással bulizhassák végig Kárász
Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar szappanbuborékban sem szűkölködő koncertjét.
A zenés pörgés után fűbe telepedő aprónép mellett a szülők is remekül szórakoztak a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem másodéves bábszínészhallgatóinak Pulcinella again című vásári bábjátékán,
miközben pár lépéssel odébb, a Kamandalu Arts & Craft látványműhely asztalánál környezetbarát
Annie Sloan krétafestékkel kaptak
új, izgalmas színeket a – minden
korosztályt megszólító – kézműves
foglalkozásra hozott fatálcák.
„Kitehetem száradni?” „Kaphatok más színt?” „Én is beszállhatok?” – értek el az újabb és újabb
gyerekhangok Kutasi Bíborkához,
a tereket, bútorokat, használati tárgyakat új színre és életre keltő vállalkozás tulajdonosához, aki
férjével, Csabával az amfiteátrum
fesztiváldíszleteit is biztosította.
A rózsaszín kád és társai
A Kult látványvilága nagymértékben Lőrincz Izabella kreativitásából
született, a főszervezők alapötletéhez, a kisgyermekes édesanyák titkos – fürdés közben olvasgatós –
álmát megjelenítő rózsaszín kádhoz
ő teremtett külön kis szigetet a papírtestű próbababával, a könyves
boltívvel és olvasmányos paddal.
– A kézműves tárgyakat kínáló
ajándékboltom a Kulcslyuk könyvesbolt szomszédságában van.
Kádár Annamária kérte a segítségemet a Kult-díszletekhez, és amikor
a kádról említést tett, eszembe jutott, hogy nekem is van egy régi ró-

gyintés, a továbbállás a válasz.
„Oda küld áldást az Úr, ahol együtt
vannak a testvérek” – fogalmazott.
Felidézte: pénteken a felújított algyógyi ezeréves kerek templomban szolgált, amelynek mindössze
három híve van. Felidézte, hogy
Kuun Kocsárd grófot egykor Párizsból irányították Algyógyra,
mondván, hogy reumájára az igazi
gyógyvíz Erdélyben van.
„Itt lehet meggyógyulni, itt van
a gyógyulás, itt van az élet forrása.
Gyógyuljunk együtt, és akkor
megkapjuk Isten áldását” – zárta
prédikációját a püspök.
A református egység napja alkalmából Gyulafehérváron találkozott
a világ magyar reformátussága. A
városban ülésezett a Generális
Konvent, a Bethlen Gábor fejedelem által 400 éve alapított egykori
Collegium Academicum épülete
előtt felavatták a fejedelem egész
alakos köztéri szobrát, Deák Árpád
nagyváradi szobrászművész alkotását. A szabadtéri ünnepi istentiszteleten
kiszolgálták
a
résztvevőknek az úrvacsorát. A
rendezvényeken részt vett Novák
Katalin, Magyarország köztársasági elnöke is. (MTI)
zsaszín olvasólámpám, a lányom
szobájából pedig egy hintaszékhez
hasonlító bútordarabot is kölcsönözhetek. A próbababa papírba öltöztetése egy embernek 14 órát vett
volna igénybe, de több segítséget
kaptam – hárman három óra alatt
lettek meg a karokkal és a testtel,
két másik segítő egy-egy lábat vitt
el átalakításra. A papírhajókat egy
jobbágytelki roma osztály, Henn
Domahidi Csilla tanítványai készítették, a könyvkapunál kedves ismerősöm,
Demeter
Izabella
segédkezett. Mintegy tíz doboz
könyvadományt is kaptunk erre az
alkalomra, a későbbiekben a Kobak
és a Kulcsyuk könyvesboltnak szeretnék készíteni belőlük dekorációt
– mondta Lőrincz Izabella.
A teljesség igénye nélkül
A fesztivál „félidejéig”, szombaton kora délutánig mintegy 800-an
kapcsolódtak be a programokba –
tudtuk meg Bota Melindától.
A szűkkörűbb – de legértékesebb
– programpontok közé tartozott a
kiemelkedő marosvásárhelyi írók,
költők, képzőművészek, színészek
archív fényképeiből nyílt kiállítás
és Kuti Márta Írók, relikviák, emlékek című, a Garabontzia kiadó gondozásában megjelent harmadik
kötetének bemutatója. A nagy tudású szerző Bódizs Edit rádiós szerkesztővel idézte fel a hetvenes évek
Vásárhelyének pezsgő irodalmi
életét az amfiteátrum szombat délelőtti nyugalmában. (Harmónia
mellékletünkben júniusban visszatérünk a beszélgetésre.)
A továbbiakban olyan díjnyertes alkotókkal találkozhattak az érdeklődők, mint a marosvásárhelyi születésű
Tófalvi Zselyke vagy Bartos Zsuzsa
kézdivásárhelyi író, szerkesztő.
A kínálatból élőszavas mesemondás, divatbemutató és kincskeresés sem hiányzott, a fesztivál
névadóját, az Életbátorság című
gyűjteményes kötetet pedig az
egyik szerző és Kult-főszervező, dr.
Kádár Annamária dedikálta.
A felsoroltaknál persze jóval többféle történés tartotta mozgásban
három napon át a várudvart, mindenről említést tenni több újságoldalt
igényelne. Zárszóként Ferenczi
Kamilla helyi X Faktor-döntős szombat esti koncertjének egyik mozzanatát idézném fel: két kicsi lány táncát a
nem túl népes nézőtéren, az első sorban. Pár év múlva talán értük és a
velük egykorúakért öltözik fesztiváldíszbe a marosvásárhelyi nyár.
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Szerkeszti: Farczádi Attila 1232.

Románia-kupa-győztes a Sepsi OSK

Így kell megkoronázni az idényt!

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Bálint Zsombor
Megszerezte első fontos trófeáját
a Sepsi OSK labdarúgócsapata, miután a Románia-kupa döntőjében
2-1-re legyőzte az FC Voluntari
együttesét. És – hogy a marosvásárhelyi (pontosabban sáromberki) vonatkozásról is beszéljünk – a Fülöp
testvérek harcát, akik mindketten
csereként léptek pályára, ezúttal István nyerte.
A győzelemmel a háromszéki
alakulat indulhat az Európa-konferencialigában, és nem kell már osztályozót játszania, amire amúgy

szintén jogot szerzett az alsóház
megnyerésével.
Cristiano Bergodi teljes egészében más csapattal kezdett, mint az
utolsó bajnoki találkozón, amikor a
kezdőembereit pihentette. A meccs
a szokásos középpályás tapogatózással kezdődött, majd egy kicsit
Voluntari vette át a kezdeményezést, és a 16. percben Dimitrov az
utolsó pillanatban blokkolta Lopest
az ötös sarkán. Az OSK középpályája azonban hirtelen ritmust váltott, és sorra érkeztek a mély
labdák. A 20. percben Ștefănescu
egy vonalból ugrott ki, a hálóba
küldte a labdát, de a partjelző lest

látott. Ha volt is, centiméterekben
lehetett mérhető... Két perccel később azonban ugyanő már biztosan
nem indult lesről, és Dumitrescu
szemfüles passzából, szögből kilőtte a hosszú sarkot (1-0). Egy
perccel később Tudorie növelhette
volna az előnyt, de lövése nem volt
elég erős és helyezett Popának. Voluntari nehezen ocsúdott fel és
noha többet birtokolta a labdát, az
OSK sokkal veszélyesebb akciókat
vezetett, a 38. percben pedig
Ștefănescu 30 méterről lövésre
szánta el magát – egyenesen a jobb
felsőbe (2-0)… A második félidőben folytatódott Voluntari mezőny-

Több ezren ünnepelték Sepsiszentgyörgy
főterén a kupagyőztes futballcsapatot
Több ezren ünnepelték péntek
délután Sepsiszentgyörgy főterén a
Sepsi OSK labdarúgócsapatot,
amely csütörtök este az FC Voluntari legyőzésével elhódította a Románia-kupát. A játékosokat és a
szakmai stábot, valamint a klub vezetését a turisták szállítására szolgáló Sepsi Tour kisvonat vitte körbe
a városban, hogy megérkezzenek a
kupával a főtérre, ahol összegyűlt az
ünneplő tömeg.
Antal Árpád polgármester köszönetet mondott minden székelyföldinek, aki csütörtökön Bukarestben
szurkolt a csapatnak. Hozzátette: a
fővárosban sikerült megmutatni,
hogy erős közösség áll az együttes
mögött. Úgy vélte: Diószegi László
klubtulajdonos egy évtizeddel ezelőtti álma mára az egész régió álmává vált.
„Mutassuk meg a román barátainknak, hogy jobbak vagyunk, erősebbek vagyunk, civilizáltabbak
vagyunk!” – biztatta az ünneplő tömeget a polgármester.
Diószegi László elmondta: 2011ben, amikor elindította a klubot,
csak arról álmodott, hogy öt éven
belül a másodosztályba vezesse,
„azután pedig lesz, ami lesz”. „De
mi nyakas székelyek vagyunk,
megmutatjuk, hogy nem elégedünk
meg a második ligával, mindig

Hadnagy Attila klubigazgató (b) és Diószegi László elnök, klubtulajdonos (j) a Bukarestben május
19-én az FC Voluntari elleni labdarúgó-mérkőzésen 2-1-es arányú győzelemmel megnyert kupával
a főtérre érkezik, ahol szurkolók ezrei várják Sepsiszentgyörgy központjában 2022. május 20-án.
Fotó: MTI/Kátai Edit

elsők akarunk lenni” – tette hozzá.
A klubtulajdonos kijelentette: a
Sepsi OSK lassan európai klubbá
válik, az európai együttesek azonban még nem tudják, hogy a székelyföldi csapat idén nem csak
statisztának megy az Európa-konferencialigába.
Cristiano Bergodi vezetőedző köszönetet mondott mindazoknak,
akik elkísérték Bukarestbe a gárdát,
és fergeteges hangulatot teremtettek

a Giulești stadionban. Ezt követően
egyenként szólították a színpadra a játékosokat és a stáb tagjait,
akik nevét hosszasan skandálta a közönség. A játékosok némelyike a
gyermekével együtt lépett a pódiumra.
Az este folyamán a székelyudvarhelyi Transylvanium együttes koncertezett a főtéren, a városvezetés
jóvoltából pedig tűzijátékkal zárták
az ünneplést.

fölénye, elsőként Fülöp Loránd veszélyeztetett az 53. percben, de fejese mellészállt. Ugyanakkor az
OSK akciói veszélyesebbnek tűntek, ám rendszerint elhaltak az
utolsó passz előtt. A 61. percben
Ștefănescu megpróbálkozott a mesterhármassal, az alapvonalhoz közeli szabadrúgást jobbról kapura
csavarta, Popa azonban számított
erre, és kiöklözte a labdát. A 66.
percben Nemec rövid sarok mellé
tartó fejesét Niczuly is szögletre
tolta, míg a 75. percben Ștefănescu
próbált emelni a Popa által elhagyott kapuba, de Tamaș a gólvonalról térddel hárított. A 81. percben
Damașcan félollója az oldalhálóban
kötött ki, a 88. percben Bălașa kapta
röviden egy szabadrúgásból, erős
lövése kevéssel mellé szállt. Az
utolsó néhány percben, beleértve az
öt perc hosszabbítást is, kicsit túlságosan kiengedett az OSK védelme,
talán túl korán érezték győztesnek
magukat, így Voluntari-nak több
helyzete volt ebben az időszakban,
mint egész meccsen. A 89. percben
Nemec fejesét Niczuly bravúrral
szögletre ütötte. A 90+3. percben
Costin jó pozícióból keresztben el-

lőtte a kapu előtt, végül a 90+5.
percben szépített is az ilfovi csapat:
Merloi közeli lövését Niczuly a
visszafutó Dumitrescuba ütötte, akiről a hálóba került a labda (2-1).
Néhány másodperccel később azonban véget ért a mérkőzés.
A csapat ezernél is több szurkolóval együtt ünnepelte a sikert, a bukaresti sportsajtó pedig nagyítóval
figyelte, miként viselkednek az
OSK-szurkolók, tekintve az utóbbi
időszakban felfokozott hangulatot,
a hokisok székelyhimnusz-botrányát, a craiovai magyarellenes rigmusokat. A mérkőzés előtt a
protokoll szerint eljátszott román
himnusz alatt néhány fekete mezes
„szurkoló” hátat fordított, amit
máris felkaptak a botrányt azonnal
kereső román sajtóorgánumok,
amelyek megfeledkezni látszottak
arról a mondásról, hogy ha valaki
tiszteletet vár el, annak elsősorban
tiszteletet kell adnia. Miközben
Craiován a teljes lelátó gyalázta a
magyarokat, a most hátat fordítók
kevesen voltak, nem nehéz őket
azonosítani. Az egészséges sepsiszentgyörgyi szurkolóközösségnek
pedig ki kell vetnie őket magából.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Románia-kupa, döntő: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –
FC Voluntari 2-1 (2-0)
Bukarest, Giulești-stadion. Vezette: Sebastian Colțescu (Craiova)
– Mircea Grigoriu (Bukarest), Sebastian Gheorghe (Suceava). Tartalék: George Găman (Craiova). Ellenőr: Irina Mîrț (Bukarest),
Octavian Goga (Brassó).
Gólszerzők: Ștefănescu (22., 38.), illetve Dumitrescu (90+5. –
öngól).
Sárga lap: Tamaș (42.), Lopes (50.), Rață (59.), Olawale (90+2.).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Bălașa, Mitrea, Dumitrescu,
Păun, Eder, Aganović (80. Damașcan), Bărbuț (71. Golofca), Tudorie (71. Luckassen), Ștefănescu (84. Fülöp István).
FC Voluntari: Popa – Ciobotariu, Tamaș, Armaș, Ricardinho (64.
Olawale), Rață, Droppa (75. Costin), Helder (46. Fülöp Loránd),
Briceag (75. Vlad), Nemec, Lopes (86. Merloi).

Bölöni Lászlódokumentumfilm készül
Dokumentumfilmet forgatnak a
nagyszerű romániai magyar labdarúgóról és edzőről, Bölöni
Lászlóról, jelentették be pénteken.
Az alkotást Szabó Attila a magyar
Nemzeti Filmintézet 96,1 millió
forintos gyártási támogatásával
készíti júliusi kezdettel.
A Bölöni László – Egy legenda története című dokumentumfilm a labdarúgás univerzális
nyelve segítségével egyrészt egy
európai történetet mesél el, másrészt egy összetett közép-európai sorsot is bemutat. A film
Kollarik Tamás ötlete, Szabó Attila rendező és Kollarik Tamás
forgatókönyve alapján készül,
Szöllősi György szakértővel
együttműködésben, producere
Novák Tamás.
A nehéz sorsú székely fiú a
román kirakatcsapat, a Steaua Bukarest és a román válogatott csapatkapitánya, majd szövetségi
kapitánya lesz. Az alkotók bemutatják Bölöni László életútját,
amely Székelyföldről Bukarestbe,
a kommunista Romániából Nyu-

gat-Európába és a falusi pályáról
a Bajnokcsapatok Európa-kupájának döntőjébe vezet.
Bölöni László mellett megszólalnak a román futball csillagai,
magyar pályatársak és európai legendák. Cristiano Ronaldo és
Jenei Imre mellett a román kommunista
diktátor,
Nicolae
Ceaușescu fia, Valentin Ceaușescu
is megjelenik a sok archív anyaggal dolgozó, korábban nem publikált anyagokat is bemutató
dokumentumfilmben.
„Nem klasszikus sportfilmet
készítünk. Ugyan a film Bölöni
László életén vezet végig, de közben az éppen aktuális társadalmi,
politikai tér is kirajzolódik. Karrierje lenyűgöző, labdarúgóként,
majd edzőként több európai klubot, várost, országot járt meg. Bölöni
László
ugyanakkor
emberként is példaértékű, hiszen
úgy vált Románia egyik legnagyobb labdarúgójává, hogy közben
mindvégig
megmaradt
magyarnak” – fogalmazott Szabó
Attila.
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Kapushibák vs. szögletek
Bálint Zsombor
Tét nélküli mérkzésen 2-2-es döntetlent játszott a Nyárádti Unirea 2018 Vajdahunyad
csapatával a labdarúgó 3. liga IX. csoportja felsházi rájátszásának utolsó fordulójában. Ezzel
az osztályozóra készül vendégek megrizték
idénybeli veretlenségüket, míg Nyárádt egy
második döntetlennel fejezte be az idényét az
éllovas ellenében, amely egész évadban csak
négyszer remizett a 23 gyzelem mellett.
A vakációs hangulatú mérkzésen a házigazdák mindkét gólját hatalmas kapushibák
elzték meg, míg Vajdahunyad góljai szögletet
követ fejesekbl születtek. A találkozó Vajdahunyadnak volt fontosabb, mivel a feljutásért kiírt osztályozóra készül. Ilyenként talán
érthet, hogy jobban kezdett, és Herghelegiu
már a 4. percben egész az ötös sarkáig betört,
ám belebonyolódott a saját cselébe. A 8. percben pedig Bu vezetéshez is juttatta a csapatát,
mint említettük fejjel, szögletet követen (01). Vajdahunyad továbbra is meznyfölényben
játszott, Nyárádt azonban szinte a semmibl
egyenlített a 21. percben: Lefter túlbecsülte a
cselezési képességeit a saját ötösén, M. Codrea
ellopta tle a labdát, és a kapuba pöckölte
(1-1). Szünetig még a 33. perc eseményeit említhetjük, amikor a játékvezet nyilvánvaló
elnyhelyzetet állított meg. A nyárádtiek létszámfölényben három a kett ellen támadhat-

tak volna, ám így a középpályáról végezhettek
el egy szabadrúgást. Bu lövése pedig a 45.
percben kevéssel szállt el a rövid sarok mellett.
A második félidben Lefter újabb hibájából
Astafei volt eredményes: ketten rajtoltak rá a
hosszú labdára, Lefter belerúgta Garrutiba, a
visszapattanó labdát pedig Astafei formaságot
teljesítve az üresen maradt kapuba küldte
(2-1). A vajdahunyadiak brazil védje hat perccel a második szöglet utáni fejes góllal próbálta
felejtetni akaratlan gólpasszát a második nyárádti találatnál. Mindkét csapatnak volt még
egy-egy nagy lehetsége. A 66. percben Iuga
fels sarokba tartó lövését Lefter bravúrral
szögletre ütötte, míg a 70. percben Birtalan a
gólvonalról elfejelte Arnutu ell a labdát. Az
ütközésben meg is sérült, utóbb cserélni kellett.
Aztán már látványosan nem történt semmi a
végs sípszóig.
Nyárádt számára ezzel véget ért az idény,
Flavius Sabu edznek pedig azt a feladatot
t zte ki a klubvezetés, hogy legkésbb 2024-re
a másodosztályba vezesse a csapatot. A következ bajnokság elkészítésére majdnem három
hónap áll rendelkezésre.
Az alsóházban jöv hét végén még játszanak
egy utolsó fordulót, azonban már ennek sem
lesz tétje. A Szászrégeni CSM Avântul ugyanis
megszerezte a bennmaradás biztosításához
szükséges pontot.

Tét nélkül
az utolsó eltti fordulóban
Már nincs komoly tétje a labdarúgó 4. elitliga utolsó két fordulójának, miután egy hete
eldlt, hogy az ACS Marosvásárhely képviselheti a megyét a 3. ligába jutásért kiírt osztályozón. Az utolsó eltti fordulóban a csapat
6-1-re nyert a Marosszentgyörgyi Kinder otthonában, és megrizte hatpontos elnyét az
ASA-val szemben. Radnóton helyi presztízsrangadót játszott a házigazda csapat Marosludas ellen. Az idény eltt a feljutásra is
esélyesnek tartott két együttes találkozója
4-4-es döntetlennel végzdött.
A labdarúgó 4. elitliga szombaton zárul a
felsházban a 7. forduló, az alsóházban a 9.
forduló mérkzéseivel. Utóbbiban szerdán
játsszák a 8. forduló találkozóit.

Jegyzkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, felsházi rájátszás 9.
forduló: Nyárádti Unirea
2018 – CS Vajdahunyad
2-2 (1-1)
Nyárádt, városi labdarúgópálya. Vezette: George
Roman (Temesvár) –
tefan Bîrjac (Egregypósa), Sergiu Dima (Zilah).
Ellenr: Daniel Ciocnea
(Nagyszeben), Iosif Chiril
(Gyulafehérvár).
Gólszerzk: M. Codrea
(21.), Astafei (54.), illetve
Bu (8.), Garutti (60.).
Sárga lap: Dinu (62.).
Unirea 2018: Feier – Bîrsan, Boar, Ndiesse, Birtalan (76. Hreniuc), Iuga (82.
Piuc), Svoaia, Dinu,
Ganea (64. Constantinescu), Astafei, M. Codrea
(82. Tobo aru).
Vajdahunyad: Lefter –
Iacob, Vlad (46. Jairo), Garutti, Tr can (46. Ro u),
Simon (46. Neac a), Giura
(46. Bradu), Mogo (57.
Bedea), Bu , Herghelegiu,
Arnutu.
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A felsház végeredménye
1. Vajdahunyad
2. Kudzsir
3. Nyárádt
4. Viitorul Cluj

9
9
9
9

6
4
2
1

3
2
4
1

0
3
3
7

26-10
18-13
15-18
7-25

73
51
42
34

30-19
28-23
18-12
11-19
17-19
21-33

40
33
30
30
26
21

Az alsóház állása
1. Beszterce
2. Sntatea
3. Szászrégen
4. Marosújvár
5. Gyulafehérvár
6. Torda

9
9
9
9
9
9

5
5
4
3
4
2

1
0
3
1
3
0

3
4
2
5
2
7

Eredményjelz
* az 1. ligás helyért kiírt selejtez párharcok, 1. mérkzések: Concordia Chiajna (2. liga) – Chindia Târgovi te
(1. liga) 2-1, Kolozsvári FCU (2. liga) – Bukaresti Dinamo 1948 (1. liga) 2-0.
* a 2. ligában maradásért kiírt osztályozó mérkzés,
visszavágó: Brassói FC – Temesvári ASU Politehnica
1-0, összesítésben 3-1; a Brassói FC bentmaradt a 2. ligában
* 3. liga, IX. csoport, felsházi rájátszás, 9. forduló:
Nyárádti Unirea 2018 – CS Vajdahunyad 2-2, Kudzsiri
Metalurgistul – Kolozsvári Viitorul 4-0.
* 3. liga, IX. csoport, alsóházi rájátszás, 9. forduló:
Szászrégeni CSM Avântul – Gyulafehérvári Unirea 1924
1-1, Tordai Sticla Arie ul – Beszterce-Naszódi Gloria
2018 2-9, Kolozsvári Sntatea – CS Marosújvár 5-0.

RangAdó Gála: díjazták
a magyar NB I legjobbjait

Eredményjelz
* 4. elitliga, felsházi 6. forduló:
Marosvásárhelyi Academica
Transilvania – Ákosfalva 5-0,
Marosvásárhelyi ASA – Kerel
3-2, Radnót – Marosludas 4-4,
Marosszentgyörgyi Kinder –
ACS Marosvásárhely 1-6.
* 4. elitliga, alsóházi 7. forduló:
Mezszengyel – Szováta 4-0,
Mezrücs – Marosoroszfalu 0-2,
Búzásbeseny – Marosvásárhelyi Atletic 8-1, Nyárádszereda
– Dicsszentmártoni Viitorul
7-0.

Gulácsi:
Ez egy szenzációs szezon volt
Óriási tettnek tartja az RB Lipcse labdarúgócsapatának magyar kapusa, hogy
a Német Kupa megnyerésével megszerezték a klub történetének els trófeáját.
„Hét éve érkeztem, abból a csapatból,
amellyel a másodosztályból feljutottunk,
hatan vagyunk még, tehát a csapat magja
egyben maradt. Nyilván tudjuk, hogy mit
jelent ez a városnak, a klubnak, a szurkolóinknak. Óriási dolog, hogy megszereztük az els trófeát a klubunk rövid
történetében” – nyilatkozott az M1 aktuális csatornának Gulácsi Péter azután,
hogy a szombat esti berlini döntben a
Lipcse 1-1-es eredmény után tizenegyesekkel legyzte a Freiburgot.
Úgy vélekedett, hogy az els félidben
kissé passzívak voltak, a másodikat jól
kezdték, de gyorsan emberhátrányba kerültek, emiatt szerinte „sokan el is könyvelték talán, hogy ebbl nem lesz
kupagyzelem”, de „a csapat megmutatta
igazi erejét”.
Emlékeztetett rá, hogy a Freiburg is az
els kupadiadaláért szállt harcba, mindkét csapat szurkolói kitettek magukért,
ezért nagyszer volt a hangulat.
Gulácsi a lipcsei csapat egész idényét
szenzációsnak nevezte. „A kupagyzelemmel megkoronázva ez a klub történetének legjobb szezonja volt, három
sorozatban versenyben voltunk sokáig,
illetve kettben el is értük a célunkat” –
mondta. A Bundesligában az els négybe
kerülést és az ezzel kivívott BL-szereplést óriásinak nevezte, különösen annak

tükrében, hogy a télen a 11-12. helyen
álltak.
„Az Európa-ligában az eldöntig jutottunk. Nyilván a kupagyzelem után
más a helyzet, de azért egy kis keser ség
van bennünk, mert ott egy nagyon nagy
lehetséget szalasztottunk el, hogy európai finálét játszhassunk. De így utólag,
hogy a kupát megnyertük, ez elég vigasz
nekünk” – tette hozzá.
A magyar válogatottra váró Nemzetek
Ligája-találkozókra rátérve jelezte, hogy
a német kupadöntsöknek – mellette
Willi Orbánnak, Szoboszlai Dominiknak
és Sallai Rolandnak –, valamint a magyar
bajnoksághoz képest késbb záró légiósoknak 30-án kell csatlakozniuk a kerethez. „Van egy hetünk kifújni, utána pedig
egy hetünk felkészülni. Szerintem ez Európa-bajnokságon megmutattuk, hogy ha
mindenki maximális teljesítményt nyújt,
ha a csapat egyben van, ha minden klappol, akkor ezeket a csapatokat is meg
tudjuk szorítani, vagy meg tudjuk nehezíteni a dolgukat. Ez lesz a célunk.
Meccsrl meccsre megyünk, mindegyikbl megpróbáljuk kihozni a maximumot”
– ígérte.
A magyar válogatott június 4-én az
Eb-ezüstérmes angolokat fogadja zárt
kapuk mögött, majd három nappal késbb az Európa-bajnok olaszok vendége
lesz Cesenában. Június 11-én a németek
következnek hazai környezetben immár
nézk eltt, június 14-én pedig Anglia
lesz az ellenfél Wolverhamptonban.

Ádám Martin az idény legjobb játékosa, a gólkirályi címet is bezsebelte

Négy kategóriában is paksi siker
született a RangAdó Gálán, amelyen
a labdarúgó NB I múlt vasárnap zárult idényének legjobbjait díjazták.
A M4 Sporton kedden rendezett
gálán elhangzott: a tolnaiak válogatott csatára, Ádám Martin a 31 találattal elhódított gólkirályi cím
mellett az idény legjobb játékosának
járó díjat is elnyerte. A Paksi FC
kapta a bajnokság legsportszer bb
csapatának járó elismerést, az együttest irányító Bognár György – aki
az élvonalból kiesett MTK-hoz távozott – pedig a legjobb vezetedz
lett.
A tolnaiak 33 meccsen 75 gólt
szereztek, az NB I tabellájának hatodik helyén végeztek, a Magyar Kupában pedig döntt játszottak.
A szezon felfedezettje a debreceni
Baráth Péter, a legjobb játékvezet
Bognár Tamás lett, a legszebb gólt
pedig a ferencvárosi Ryan Mmaee
szerezte márciusban a MOL Fehérvár FC ellen.
Az évad felfedezettjérl, legjobb
edzjérl és játékosáról mind a 12 élvonalbeli együttes csapatkapitánya,
vezetedzje, illetve legidsebb és
legfiatalabb játékosa szavazott. A
legszebb gólról közönségszavazás
döntött az m4sport.hu portálon.

Fotó: MLSZ

Az évad kiválóságai
* az NB I felfedezettje: Baráth Péter (Debrecen)
* a legjobb edz: Bognár György (Paksi FC)
* a legjobb játékos: Ádám Martin (Paksi FC)
* gólkirály: Ádám Martin (Paksi FC, 31 gól)
* a legszebb gól: Ryan Mmaee (Ferencváros, a MOL
Fehérvár FC ellen, 2022. március 13-án)
* a legjobb játékvezet: Bognár Tamás
* a legsportszerbb csapat: Paksi FC

Mali válogatott labdarúgóval ersített
a Ferencváros
Mali válogatott labdarúgót szerzdtetett a bajnok Ferencváros: Adama Traoré 2017 óta 41-szer szerepelt hazája nemzeti csapatában, idén januárban ott volt az
Afrikai Nemzetek Kupáján. A 26 éves széls a Sheriff Tiraspoltól érkezik, amellyel 2021-ben és idén is bajnok lett.
A moldovai csapat a jelenlegi Bajnokok Ligája-idényben
a selejtezbl indulva ftáblára jutott, a kvalifikáció során
négy gólt szerzett Traoré, aki a Dinamo Zágráb elleni rájátszásmeccsen kétszer volt eredményes. A csoportkörben
hat meccsen szinte végig a pályán volt a támadó, betalált
a Sahtar Donyeck és az Internazionale kapujába is. Csoportharmadikként az Európa-ligába került át a Sheriff,
Traoré a portugál Braga elleni párharc els meccsén a kapuba talált, csapata azonban kiesett.
Adama Traoré értékét jelenleg hárommillió euróra becsüli az átigazolási ügyekben mértékadónak számító
transfermarkt oldal.
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„Hihetetlen az Eintracht menetelése
az Európa-ligában”

Az amerikai fociról
a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című
műsorának meghívottja Nagy Attila. A Maros Szörnyek
(Mureş Monsters) amerikaifutball-csapatának menedzserével
Szucher Ervin az ezüstöt érő idényről és a jövő szezonra vonatkozó tervekről beszélget.

Edward Dunbar nyerte
a Tour de Hongrie-t

Fotó: az Eintracht Frankfurt közösségi oldala

Az Eintracht Frankfurt vezetőedzője szerint csapata „hihetetlen” teljesítményt nyújtott az Európa-ligában
(EL) kupasorozatban azzal, hogy 13
mérkőzése közül egyet sem veszített
el.
Mint arról beszámoltunk, a német
együttes a sevillai fináléban, 1-1-es
százhúsz percet követően tizenegyespárbajban felülmúlta a Glasgow Rangerst. Az Eintracht hét győzelemmel
és hat döntetlennel bizonyult az ELsorozat legjobbjának, a csoportkörben az Olimpiakosz, a Fenerbahce és
az Antwerp előtt végzett, majd az
egyenes kieséses szakaszban sorrendben a Real Betis, a Barcelona és a
West Ham United gárdáját búcsúztatta.
A labdarúgó-Európa-liga döntőjében aratott szerdai diadal után Oliver
Glasner kiemelte: ez volt a tizenharmadik meccsük a kupasorozatban, és
egyiket sem veszítették el. „Amit a
srácok ezen a mérkőzésen és az egész
szezonban véghezvittek, arra nincsenek szavaim. Hihetetlen! Lépésről lépésre haladtunk, és a végén jutalmat
kaptunk” – nyilatkozta az osztrák tréner, aki tavaly nyár óta irányítja a
frankfurtiakat.
A Frankfurt kapusa szerint végig
hittek abban, hogy övék lehet a trófea, de mindenki láthatta, hogy ezért
milyen sokat kellett dolgozniuk.
Kevin Trapp azt mondta, ez volt
életük legintenzívebb élménye. „Ez
nem az én estém volt, hanem mindenkié. Egy ilyen siker nem egy játékoson múlik, hanem az egész csapaton”
– nyilatkozta.
Csapattársa, a középpályás Djibril
Sow azt hangsúlyozta, hogy a sikerig
vezető úton a világ legjobbjai közé
tartozó csapatokat is sikerült felülmúlniuk, és tisztában voltak vele,
hogy a döntő a szenvedélyen és az elhivatottságon múlik majd.
A vesztes skótok holland szakvezetője, Giovanni van Bronckhorst
úgy nyilatkozott, hogy játékosai mindent elkövettek a győzelem érdeké-

ben, és nagyon szoros meccset játszottak. „Nagy csalódás ez most számunkra, hiszen nagyon közel voltunk
a trófeához. Ha nyersz, akkor örök
életedre emlék marad, ha veszítesz,
akkor viszont fájdalom” – mondta a
holland tréner.
A Rangers csapatkapitánya, James
Tavernier úgy fogalmazott: sohasem
jó dolog elveszíteni egy döntőt,
ennek ellenére büszke tud lenni minden csapattársára és arra az útra, amit

bejártak a kupasorozatban. „Egyszerűen nem tudtuk lezárni a végét, most
pedig teljesen magunk alatt vagyunk”
– tette hozzá.
A német csapat 1980-ban a sorozat
elődjének tekinthető UEFA-kupa elhódítása után ért ismét csúcsra a nemzetközi porondon, és diadalának
köszönhetően a következő idényben
a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet, pedig a Bundesligában csupán
a 11. helyen végzett.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, döntő: Eintracht Frankfurt (német) –
Glasgow Rangers (skót) 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) – 11-esekkel: 5-4
Sevilla, Ramón Sánchez-Pizjuán Stadion, 38.842 ezer néző, vezette:
Slavko Vincic (szlovén).
Gólszerzők: Borre (69.), illetve Aribo (57.).
Sárga lap: Aribo (62.), Wright (73.)
Eintracht Frankfurt: Trapp – Tuta (58. Haszebe), Toure, Ndicka
(100. Lenz) – Knauff,
Sow (106. Hrustic), Rode (90. Jakic), Kostic – Lindström (72.
Hauge), Kamada – Borre.
Glasgow Rangers: McGregor – Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic
(117. Roofe) – Jack
(74. Davis), Lundstram – Kent, Wright (74. Sakala, 117. Ramsey),
Kamara (90+1. Arfield) – Aribo (101. Sands).
IFFHS: a német csapat minden EL-meccsén eredményes volt
Az Eintracht Frankfurt a londoni Chelsea (2018/2019) és a spanyol
Villarreal (2020/2021) után a harmadik csapat, amely úgy nyerte meg
az Európa-ligát, hogy az adott szezonban veretlen maradt – írta a
német együttes sikerét követően a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS).
A frankfurti alakulat hét győzelemmel és hat döntetlennel bizonyult
a 2021/2022-es idény legjobbjának, ráadásul mind a 13 mérkőzésén
szerzett gólt. Ez a második ilyen eset 2009 óta, amikor a tornát átkeresztelték Európa-ligára. Korábban – a 2018/2019-es szezonban – a
Chelsea volt eredményes a csoportkörtől a döntőig valamennyi
meccsén.
A német gárdát irányító Oliver Glasner lett az első, jelentős európai
futballtrófeát nyerő osztrák edző Ernst Happel óta, aki 1983-ban a
Hamburgot vezette győzelemre a Bajnokcsapatok Európa-kupájában
(BEK).
Az IFFHS kimutatása szerint az 1993/1994-es UEFA-kupában legeredményesebb holland Ronald Koemant követően James Tavernier,
a Rangers csapatkapitánya tudott védőjátékos létére gólkirálya lenni
egy kontinentális sorozatnak. A 30 éves angol labdarúgó a 2021/2022es Európa-ligában hét találatot szerzett, a hetediket a három magyart
is foglalkoztató RB Lipcse elleni elődöntőben, a glasgow-i visszavágón
Gulácsi Péter kapuját bevéve.

Az összetett győztese, az ír Edward Dunbar, az Ineos Grenadiers versenyzője
a 43. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny eredményhirdetésén
Kékestetőn.
Fotó: MTI/Komka Péter

A kékestetői hegyi befutón második Edward Dunbar diadalmaskodott a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen.
A zárószakaszt Antonio Tiberi nyerte. Legjobb magyarként Dina
Márton összetettben a 38. lett.
A 905 kilométer össztávú magyar körversenyt sokan üdvözölték a falvakban és a városokban, volt, ahol a tűzoltóság is kivonult.
Edward Dunbar, aki társaival az első négy szakaszon a sprinter
Elia Vivianiért dolgozott, az utolsó versenynapon már az összetett
megnyeréséért tekert. „Tudtam, hogy ehhez nyerni kell, vagy legalábbis az elsőségért küzdeni a szakaszon. Ahhoz, hogy elég nagy
előnyt szerezzek, egy percig teljes erőbedobással kellett tekernem. Feküdt nekem, arra kellett odafigyelnem, hogy ne tekerjek
sokat a vörös zónában” – értékelt.
„Ismertem a hegyet, ami sokat segített. Tudtam, hogy az utolsó
másfél-két kilométer a legfontosabb. Dunbar két kilométernél támadott, én nagyjából másfél kilométernél, az utolsót pedig teljes
erőbedobással tettem meg, hogy utolérjem, ez sikerült is az utolsó
harminc méterre” – értékelt az MTI-nek Tiberi.
A hegyi pontverseny győzteseként a piros trikót a belga Aaron
van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) érdemelte ki, míg legjobb
magyarként Dina fehér trikót vehetett át. „Nem mentem fel gyorsabban most, mint bármikor. Az egész versenynek más volt a ritmusa, mint az előző években, össze sem lehet hasonlítani” –
mondta.
Eredményjelző
43. Tour de Hongrie magyar országúti kerékpáros körverseny, az összetett végeredménye:
1. Dunbar 20:38:43 óra
2. Rodríguez 23 másodperc hátrány
3. Battistella 28 mp h.
...38. Dina 2:31 mp h.

Női Bajnokok Ligája: a Lyon visszahódította a trófeát
Az Olympique Lyon visszahódította a női
labdarúgó Bajnokok Ligája trófeáját, miután
a szombati torinói döntőben 3-1-re verte a tavaly győztes Barcelonát.
A francia csapat ellentmondást nem tűrően
futballozott, tulajdonképpen bő félóra alatt eldöntötte a találkozót. Amandine Henry már
a hatodik percben szépségdíjas góllal előnyhöz juttatta együttesét, ugyanis labdaszerzést követően 25 méterről hajszálpontosan
kilőtte a bal felső sarkot (1-0). Később a
2018-ban aranylabdás Ada Hegerberg növelte az előnyt (2-0), majd hatalmas védelmi hibát kihasználva Macario is betalált

(3-0). A katalánok ugyan a szünet előtt szépítettek (3-1), de a folytatásban nem tudtak
újabb gólt szerezni, így a tavalyi arany után
idén meg kellett elégedniük az ezüstéremmel.
Az Olympique Lyon tizedik BL-fináléjában nyolcadik diadalát aratta. A két csapat
három éve Budapesten a Groupama Arénában is megküzdött a trófeáért, akkor 4-1-re
nyertek a franciák. A Lyon 2016 és 2020 között sorozatban ötször diadalmaskodott a legrangosabb kupasorozatban, azaz egy év
kihagyást követően éppen a címvédőtől szerezte vissza a trófeát.

Jegyzőkönyv
Női labdarúgó Bajnokok Ligája, döntő: FC Barcelona – Olympique Lyon 1-3 (1-3)
Torino, Juventus Stadion. Vezette: Lehtovaara (finn).
Gólszerző: Putellas (41.), ill. A. Henry (6.), Hegerberg (23.), Macario (33.).
Barcelona: Panos – M. Torrejón (60. Crnogorcevic), I. Paredes, Mapi León, Rolfö
(76. Pina) – Bonmatí, Guijarro, Putellas – Hansen, J. Hermoso (46. Oshoala), Mariona
(60. Martens).
Lyon: Endler – Carpenter (14. Buchanan), Renard, Mbock Bathy (81. Cayman),
Bacha – Horan, A. Henry, Macario – Cascarino (81. Morroni), Hegerberg, Malard
(72. Le Sommer).
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A kemény munka szül eredményeket

és a lehetséges legjobb felkészülési feltételeket a tagok számára.
A tavaly a nyárádszeredai önkéntes tűzoltóság fennállása 145. évfordulójának megünneplését 350
ezer forinttal támogatta a Bethlen
Gábor Alap, de az ifjúsági tűzoltók felkészülését is segítette, 600
ezer forintot ítélt meg gyakorlóeszközök beszerzésére. Ebből a
versenyekre való felkészüléshez
szükséges eszközöket (tömlőket,
mentőköteleket, hámokat) vásároltak, továbbá egy felállítható
akadálypályát építettek, amelyen
a legtöbbször a sportpályán gyakorolhatnak az ifjak péntekenként.
A kemény kiképzéseken és a versenyeken való részvétel nem kis áldozatot és munkát követel az
ifjaktól, amit nem elég egy dicsérettel megköszönni. Hogy a gyerekek
motivációját továbbra is fenntartsodhattak a diákok arról, hogy a kesák, valamint a múlt heti sikerekért
mény munka hoz igazi sikereket.
is honorálják őket, a jövő hónap elején jutalomkirándulást szerveznek
Megvannak a feltételek
Az önkéntes tűzoltóegyesület számukra, a szovátai kalandparkba
megpróbálja megteremteni a kellő utazhatnak szórakozni és gyakorla-

Jól szerepeltek az ifjúsági tűzoltók

A megye legjobbjainak bizonyultak az ifjú tűzoltók

Sok újdonság van a nyárádszeredai önkéntes tűzoltók
háza táján, de főleg jó hírekről tudott beszámolni az alakulat parancsnoka: tervekből
nincs hiány, támogatások is
érkeznek hozzá, és az utánpótlás-nevelés is kezdi meghozni a gyümölcsét.

Gligor Róbert László
Május közepén zajlottak a megyei katasztrófavédelmi főfelügyelőség és a tanfelügyelőség közös
programjai, az iskolások számára
kiírt tűzoltó- és polgárvédelmi versenyek. A tűzoltók barátai nevű versenyre az általános iskolások, az
Életemmel védem az életet című
versenyre általános és középiskolás
diákok nevezhetnek be. A nyárádszeredai önkéntes tűzoltóság idén is
nagyszámú küldöttséggel nevezett
be a két korosztályban a lányok és

fiúk vetélkedőire egyaránt. A Deák
Farkas Általános Iskola diákjai múlt
szombaton megyei második helyezést értek el, ami szép eredmény a
szigorú pontozás tükrében, ugyanis
csupán egy apró hiba miatt csúszott
ki a kezükből a győzelem. Vasárnap
ennél is eredményesebben szerepeltek a nyárádszeredaiak, a Bocskai
István középiskola diákjaival kiegészülve a lehetséges négyből három
első helyezést, valamint egy harmadikat is megszereztek, és további
próbákban négyszer végeztek a negyedik helyen is. Összesítésben ők
szerepeltek a legeredményesebben
megyei szinten, öt serleget gyűjtöttek – számolt be Kacsó István parancsnok, kiemelve a jó hangulatot,
de azt is, hogy intenzív felkészülés
zajlott az alakulatnál, amelyet nem
mindenki bír meg, vannak pillanatok, amikor néhányan már-már feladnák, de most megbizonyo-

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

A BGA támogatásából eszközöket és gyakorlópályát szereztek be az ifjaknak

Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó
nap egy májusi estén, lehunytad
szemeid, csendesen elmentél.
Egy váratlan pillanat megállította
szívedet, melyben csak jóság és
szeretet volt. Csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet.
Hiányod elviselni nagyon nehéz,

MINDENFÉLE

szép emléked szívünkben örökre
megmarad. Telhetnek az évek,

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (15999-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgősségi javítást, meszelést. Készítünk kerítést,
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. Tel. 0767-711-466, Miklós. (15891)
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (15859)
A KÖVETKEZŐ MUNKÁKAT vállaljuk: háztetőt készítünk cserépből,
Lindab-lemezből, kisebb javításokat
végzünk, kerítést készítünk. Tel.
0754-634-559, Csaba. (15961-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, meszelést, bármilyen kisebb javítást és mindenféle más
munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.
(15925-I)

MEGEMLÉKEZÉS

akik szeretnek, soha nem felednek téged.
Fájó szívvel emlékezünk május
23-án SZÉKELY IMRÉRE halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Drága lelke pihenjen békében!
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tozni a kis tűzoltók – mondta el a
parancsnok.
Gyarapítják a felszerelést
A tűzoltóegyesület a beérkező
adományokat az eszköztár gyarapítására használja fel, ugyanígy az
emberektől a favágásért, kútszivattyúzásért kapott csekély összegeket is. Néhány nappal ezelőtt
Szentgericéről kaptak felkérést egy
lakásra veszélyes fenyőfa eltávolítására, a sikeres munka végeztével
a Tőkés család 1500 lejes adományt
tett az egyesület számára. A nem
mindennapi összegből a katasztrófaelhárításban használható elektromos láncfűrészt és a parlagtűz
oltásában hasznos légfújót, valamint munkavédelmi sisakokat vásároltak.
Az elmúlt időszakban beérkezett
támogatásokból a felnőttcsapat számára is akadálypálya készült. Nekik
is állandó gyakorlataik vannak: a
csapat az előző években is jól teljesített a megyei versenyeken, és
most sem adják alább, legalább dobogós helyezést szeretnének elérni
– részletezte Kacsó István.

Fotók: Nyárádszeredai Önkéntes Tűzoltóegyesület

„Felköltöztek a szavak
a mennybe
csönd van
csak az Úr léptei
kongnak az űrben.”
(Kányádi Sándor)
Megrendülten tudatjuk, hogy
DR. BIEDERMANN ZSUZSÁNNA
a Magyar Tudományos Akadémia
KRTK Világgazdasági Intézet tudományos munkatársa,
a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa 2022.
május 6-án, életének 39. évében súlyos betegség után elhunyt.
Temetése 2022. május 25-én 11 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben.
A gyászoló család. (15998-I)

Emlékét őrzik őt soha nem feledő
szerettei és rokonai. (16037)

„Anya csak egy van.”
Fájó szívvel, szeretettel emlékeztünk BRANDNER EDÉNÉRE szül.
SÁROSSY ANNA május 22-én,
halálának 45. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma fölött őrködjön szeretetünk. Jutka,
Szabolcs, Tündi, Csilla és családjuk. (p-I)

ELHALÁLOZÁS
Életed úgy múlt el, mint egy pillanat,
De emléked szívünkben örökre
megmarad.
Szerető szíved pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp
nyugtassa álmodat.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Szeretettel emlékezünk BONTA

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz üzleteibe ELADÓKAT. Érdeklődni a
cég székhelyén, a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310es telefonszámon. (66534-I)

nak első évfordulóján. Emléke le-

CSABÁRA május 23-án, halálágyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (16030-I)

„Földi utamon elfáradtam, megpihenni hozzád tértem, Istenem.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata,
dédnagyapa, rokon, jó szomszéd,
TAKÁCS FERENC
életének 90. évében szerető
szíve örökre megpihent.
Drága halottunk temetése 2022.
május 24-én, kedden 13 órakor
lesz a marosszentgyörgyi katolikus temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (p-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú
volt

szívvel

búcsúzunk

kollégánktól,

ISTVÁNTÓL

(Tücsi).

ORBÁN
Őszinte

részvétünk a családnak.
A Bolyai Farkas Líceum 1963ban

végzett

(16041-I)

XI.

E

osztálya.
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Az Adó- és Pénzügyi Hivatal tájékoztatása
A kormány sürgősségi rendelete és a 2015. évi 207-es számú
pénzügyi törvénykönyv kiegészítésére vonatkozó rendeletek értelmében az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) sajtóosztálya tájékoztatja az érdekelteket a postai szolgáltatások bejelentésének
kötelezettségéről, amennyiben a postai küldeményekre a címzett
a feladónak kifizeti a küldemény értékét.
E jogszabály-módosítás célja egyrészt az online kereskedelem
területén az adóelkerülés megelőzése és leküzdése, másrészt a vásárlók érdekeinek védelme.
Az intézkedés célja, hogy azonosítsa azokat, akik az online lebonyolított tranzakciókból származó bevételek postai szolgáltatókon keresztül történő visszatérítése útján az esedékes adó- és
illetékfizetést kikerülik.
A vásárló és az online kereskedelemben részt vevő eladó közötti
kereskedelmi kapcsolat megállapításával az ANAF hozzáférhet
legalább annak a kedvezményezettnek a visszaigazolásához, akinek közvetlen érdeke fűződik az adószámla kézhezvételéhez, és
így részesülhet a jogi garanciából, közvetve meghatározza az adók
és a jövedelemadók megfizetését az eladó által értékesített termékekre.
Hangsúlyozzuk, hogy a csomag tartalmára való hivatkozás nélkül a begyűjtött adatok megfelelnek az alkotmányos szabályoknak, melyek az intim családi és magánéletre, valamint a levelezési
titokra vonatkoznak.
Ezen túlmenően az ANAF az adóelkerülés megelőzésére és leküzdésére vonatkozó konkrét jogi kötelezettségeinek gyakorlása
érdekében jelenleg a személyes adatokat az EU 2016. évi 679-es
számú európai parlamenti és tanácsi rendeletének megfelelően kezeli a személyes adatok feldolgozása és azok szabad áramlása tekintetében.
A pénzügyi törvénykönyv 11. cikkelye értelmében az ANAF személyzete köteles titokban tartani azokat az információkat, amelyekről a feladatai ellátása során tudomást szerzett, és ezen
információk az adófizetők vagy harmadik személyek által benyújtott nyilatkozatokból, dokumentumokból származó információkra
is vonatkoznak.
A sürgősségi rendelet a Románia Hivatalos Közlönyében való
közzétételt követően lép hatályba, és az adatok továbbítására az
ANAF elnöki rendeletének elfogadása után kerül sor, amelyben a
nyilatkozat formanyomtatványát is közzéteszik.

