
A Marosszéki Közösségi Alapítvány ötödször hirdet pályáza-
tot a Ştiinţescu Programon keresztül a kémia és fizika, alsó 
tagozatos osztályokban pedig a természettudományok okta-
tását érdekessé, színessé, korszerűvé tévő innovatív segéd-
anyagok, a gyakorlati oktatást elősegítő eszközök, 
berendezések, fogyóanyagok beszerzésére, laboratórium ki-
alakítására (például vízcsap, kagyló felszerelése stb.), a táv-
oktatással kapcsolatos újszerű megoldások, szoftverek 
beszerzésére.  

Az új eszközökkel, segédanyagokkal a diákok figyelmét szeretnék job-
ban felkelteni, ugyanis a felmérések szerint csökken az érdeklődés a fi-
zika, a kémia és a matematika iránt. Ezen kívánnak változtatni a 
támogatással, amelynek fő szponzora a Romanian–American Foundation 
(Román-Amerikai Alapítvány), továbbá 2022-ben a kémia terén a Rich-
ter Gedeon gyógyszeripari vállalat, a fizika terén pedig az Uniprest cég. 

Az elemi, közép- és általános iskolai tanároknak felkínált lehetősé-
gekről a napokban tartott sajtótájékoztatót Gál Sándor, az alapítvány 

Ütni csak a gyengét 
Adórendszert módosító tervezetet fogadott el a napokban a kor-

mány. Egyes illetékek már augusztustól emelkednek, de a módosítások 
java része csak a jövő évtől lép életbe. Sanyarú világ jön a kisvállal-
kozásokra, mert az új adórendszerrel ezeknek egy részét fojtják meg, 
miközben az állam a már érvényben levő adók jelentős hányadát kép-
telen behajtani. Ha az volt a szándék, hogy az se maradjon talpon, aki 
még adót tud fizetni, ha már úgysem szedik be, akkor ez a tervezet 
eredményes lesz. 

Kisvállalkozói érdekképviseletek szerint a most eldöntött módosítá-
sok remélhető hasznánál jóval többet hozhatott volna az államkasszá-
nak egy nagyvállalatokra kivetett szolidaritási adó. Volt is ilyen ötlet, 
de a multik morogtak, így aztán a nagyokhoz képest elenyésző lobbi-
erővel bíró kicsiket ütik. Elsősorban a mikrovállalkozásokat. Amelyek-
nek egy nagyon nagy része nem azért létezik egyáltalán, mert ennyi 
vállalkozói vénával rendelkező ember van, hanem nagyon sokaknak 
így volt módja talpon maradni vagy egy szemernyivel jobban megélni. 
Egy szabványos alkalmazott után a bér közel felét teszi ki az államnak 
fizetett járulékok összege, ezt próbálták sokan mikrovállalkozóként lé-
tezve megkerülni. Biztosan nem mindenki játszik korrektül, de ennek 
a rétegnek a jelentős része kényszervállalkozó, nem jó dolgában bo-
nyolította az életét a pluszpapírmunkával. Ha kihúzzák alóluk a sző-
nyeget, abból nem több állami bevétel lesz, hanem több külföldre 
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Civis, scriptor, 
historicus – 
a múltak regélője 
Civis, scriptor, historicus – ez a főcíme 
annak a tanulmánykötetnek, amellyel 
a hetvenöt éves Sebestyén-Spielmann 
Mihályt lepték meg tisztelői, egykori 
munkatársai. A Teleki Téka nyuga-
lomba vonult könyvtárosát, osztályve-
zetőjét, a történészt, a világszinten 
különlegességnek számító Időtár ötlet-
gazdáját, anyagainak kutatóját és 
szerkesztőjét, az egyetemi oktatót, a 
szépírót. 
____________3. 
Egészen más 
Sepsiszentgyör-
gyön, mint Maros-
vásárhelyen volt 
A csapat körül teremtett hangulatot 
nagyon élvezem, egészen más, mint 
bárhol máshol korábban Romániában, 
akár Marosvásárhelyen is, ahol 
ugyancsak nagyon sokan beszélnek 
magyarul. 
____________4. 
A Sportult kiejtették, 
a Steauával már 
nem játszhattak 
A 62 éves Vasile Marius Maier azok 
közé a marosvásárhelyi futballkapu-
sok közé tartozik, akiknek a tehetsé-
gük elszántsággal és határozottsággal 
ötvöződött, így kulcshelyzetekben is a 
pillanatok töredéke alatt képes volt ha-
tározni. 
____________6. 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

(Folytatás a 2. oldalon)

        Fotó: Nagy Tibor



ügyvezető igazgatója, majd Lázár Panna projektvezető mu-
tatott sok érdekes képet iskolákon belül és iskolák között 
végzett eddigi tevékenységekről, eredményekről.  

Az idén a múlt évinél nagyobb lesz a keret, kémiából 
32.000 lejes a támogatási alap, fizikából 40.000 lej, ebből 
egy személy vagy csoport 4.000–8.000 lej közötti összeget 
pályázhat meg, és ily módon négy-öt projekt támogatását 
tudják vállalni külön-külön mindkét tantárgyból. Az ered-
ményeket bemutató rendezvény is része lehet a pályázat-
nak, de nem kötelező. Azt szeretnék továbbá, hogy egy 
iskolán belül vagy tanintézmények közötti csoportok igé-
nyeljék a támogatást, ahogy az elmúlt években is sok sike-
res projekt született. 

Kicsit megkéstek a pályázat meghirdetésével, amelyet 
július 31-ig lehet beküldeni a https:/mures.stiintescu.ro 
címen megtalálható pályázati űrlap kitöltése nyomán. Pá-
lyázhatnak az I.-től XII. osztályig tanító alsó és felső tago-
zatos pedagógusok.  

Az említett összeg rendelkezésre áll, nem szeretnék visz-
szaküldeni a támogatóknak – hangsúlyozta Gál Sándor, aki 
kifejtette, hogy nem bonyolult a pályázati űrlapok kitöltése, 
amivel a jelen lévő sikeresen pályázó pedagógusok is  

egyetértettek. Ugyanakkor kedvezően számoltak be arról, 
hogy mire kérték, hogyan és mire kapták a támogatást, és 
abból mit sikerült megvalósítani.  

Miklós Melinda, a Waldorf-iskola pedagógusa elmondta, 
hogy sikeres múlt évi pályázatuk lehetővé tette a kémiala-
boratórium felszerelését és a diákok körében népszerű kí-
sérletek elvégzését.  

A Papiu Ilarian Főgimnáziumban fizikából zajlott érde-
kes program Papistii néven. 

– A Bolyai Farkas Elméleti Líceumban és a Református 
Kollégiumban Virtuális kémia néven adtunk be pályázatot, 
amelyhez a virtuális oktatás adta az ötletet, ami egyébként 
nagyon sok kihívás elé állított. Arra gondoltam, hogy vi-
gyünk be valami újat a kémia oktatásába, ezért a pályázati 
pénzből virtuális valóság szemüvegeket vásároltunk, ame-
lyek segítségével háromdimenziós modelleket lehetett 
megtekinteni, virtuális és különböző kémiai kísérletekről 
felvételeket készítettünk, és a Facebook-oldalon keresztül 
nyilvánossá tettük ezeket, ami segíthet a kémia oktatásá-
ban. A diákok motiváltak voltak, érdeklődtek, és a követ-
kező években is szeretnénk folytatni ezeket a kísérleteket 
– nyilatkozta a múlt évi sikeres pályázat eredményéről 
Szövérfi János tanár. 

Fesztivál a Víkendtelepen 
A hét végén, július 22–24. között Marosvásárhelyen a 
Víkendtelepen ötödik alkalommal szervezik meg a Me-
zítláb a fűben című fesztivált. A Desculţ în iarbă fesztivál 
partnere a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal. Három nap alatt több mint 20 
művész fellépését követhetik a résztvevők a felállított 
három színpadon, az utcai étkeztetés képviselői pedig 
gasztronómiai változatosságot ígérnek. Az eseményről 
bővebben a www.descultiniarba.ro honlapon lehet ol-
vasni. Jegyek a https://www.livetickets.ro/bilete/descult-
in-iarba-weekend-vibes vagy a 
https://www.facebook.com/descultiiniarba Facebook-ol-
dalon vásárolhatók. 

Esztergomból a világ 
A mikházi Janka villában augusztus 28-ig tekinthető 
meg az Esztergomból a világ című kiállítás, amelyen A. 
Bak Péter festőművész, Bugyács Sándor festőművész, 
grafikus, Gál András fotóművész, Kókay Krisztina tex-
til- és grafikusművész, Ferenczi Noémi-díjas érdemes 
művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, 
Mudrák Attila fotóművész, Szabó Zoltán Sándor festő-
művész, Szentessy László grafikus, Végh Éva festőmű-
vész alkotásai szerepelnek. A tárlat hétköznapokon 
17–22, hétvégén 12–22 óra között látogatható. 

Kedei Zoltán-emlékkiállítás 
Marosvásárhelyen a kövesdombi unitárius templomban 
megnyílt Kedei Zoltán festőművész emlékkiállítása. 
Megtekinthető július és augusztus folyamán hétközna-
pokon de. 9–13 óra között, valamint a vasárnap délelőtt 
10 órától kezdődő istentisztelet előtt és után. 

IDŐJÁRÁS 
Felhőátvonulások 
Hőmérséklet: 
max.  26 0C 
min.   18 0C

18., hétfő 
A Nap kel  

5 óra 47 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 10 perckor.  
Az év 199. napja,  

hátravan 166 nap.

Drágul az ivóvíz- és a csatornadíj 
Az Aquaserv Rt. megemelte a közüzemi ivóvíz- és a csa-
tornaszolgáltatás ár- és díjszabását. Az ivóvíz előállítása, 
szállítása és elosztása a 2022. január elsején megállapított 
köbméterenkénti 4,39 lejről 5,49 lejre drágul. A szennyvíz-
csatornázás és -tisztítás 3,70 lejről 4,91 lej lesz köbméte-
renként, az esővíz csatornázási díja 0,89 lej marad. Az új 
tarifákhoz hozzáadódik a 2022-ben eddig regisztrált inflá-
ció. A fenti tarifák augusztustól lesznek érvényesek. 

EKE-vándortábor Gyimesfelsőlokon 
A csíkszéki EKE tagjai augusztus 2–7. között megrendezik 
a XXIX. EKE-vándortábort Gyimesfelsőlokon. Az idei tábor 
a környezettudatosság jegyében zajlik, ezért szükséges 
saját evőeszközöket, poharakat vinni és azokat használni. 
Az augusztus 2-i megnyitóhoz közeledve, információkért 
követni lehet a http://www.ekevandortabor.ro honlapot vagy 
Facebookon az EKE Vándortábor oldalt. Minden termé-
szetjárót szeretettel várnak – tájékoztatott a csíkszéki EKE 
elnöke, Szabó Károly. 

Új honlapja van 
az adóigazgatóságnak 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adóigazgatósága 
saját, kétnyelvű honlapot üzemeltet, ahol minden fontos in-
formáció elérhető a magánszemélyek és a jogi személyek 
számára. Az új honlappal egyszerűsítik a polgárok hozzá-
férését saját adóinformációikhoz, és megkönnyítik a befi-
zetéseket. A weboldal a www.dfltgm.ro címen érhető el. 

Terápiás program 
szenvedélybetegeknek 

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 29. és szeptember 
9. között 12 napos terápiás programot szervez férfi és női 
szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak a magyarózdi 
terápiás otthonban. A program célja az absztinencia elkez-
dése, információszerzés a függőséggel kapcsolatban, te-
rápiás terv készítése, önismeret. A felvétel előzetes interjú 
alapján történik. Marosvásárhelyen augusztus 23-ig  
McAlister Magdolnát lehet hívni a 0742-653-331-es tele-
fonszámon. A rendezvényhez kapcsolódó fontos informá-
ciók megtalálhatók a Facebookon is: 
https://www.facebook.com/events/318300463741565/?ref=
newsfeed. 

Törölték az egyiptomi járatokat 
A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér honlapján köz-
zétett menetrend szerint a HiSky légitársaság által üzemel-
tetett hurghadai charterjáratot július 15-étől törölték. Ezt 
Bogdan Dogaru, a repülőtér sajtófelelőse is megerősítette, 
hozzátéve, hogy a döntés kizárólag a légitársaságé. Az uta-
sokat minden valószínűség szerint Kolozsvárról fogják az 
egyiptomi üdülőtelepre szállítani. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma FRIGYES, 
holnap EMÍLIA napja. 

Megyei hírek 

(Folytatás az 1. oldalról)

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

 43, 40, 33, 7, 4 +16 NOROC PLUS: 9 4 7 7 0 2 

19, 30, 10, 3, 4, 34 SUPER NOROC:  9 9 5 5 4 8

17, 8, 27, 38, 29, 25 NOROC: 2 7 9 8 1 5 5

RENDEZVÉNYEK

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.
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Fotó: Nagy Tibor

távozott aktív munkavállaló. Már vannak legalább ötmil-
lióan szerte a világban, de nincs ész legalább az egytize-
düket hazacsábítani adókedvezményekkel, hogy itthon 
vállalkozzanak, dolgozzanak, adózzanak. Az több hasznot 
termelne, mint a még talpon maradtak fojtogatása. 

A változások kapcsán megszólalt politikusok nem felej-
tették el hangsúlyozni, hogy a módosítások egy része, a 
mikrovállalkozásokat, de az egyéb adókedvezményeket is 

illetőek, az újjáépítési program feltételeként volt meg-
szabva. Nyilván, mert nyugatabbra megértik, hogy egy ki-
sebb ország lélekszámát kitevő aktív munkaerő óriási 
hasznot jelent a befogadó államoknak, és ezt igyekeznek 
is növelni. Még azt is tudják, hogy nem fog sokba kerülni, 
mert annak a szekérnyi milliárdnak a felét sem bírjuk le-
hívni. Az itteni bólogató kormányok jó partnerek ebben a 
játékban, bár azért távlatilag a speciális nyugdíjaikkal 
majd lehet gond, ha a regáti gyarmat kivéreztetése ugyan-
ebben az iramban megy tovább. Azt is vállalni kellett az 
újjáépítős milliárdokért, hogy növelni fogják az adóbehaj-
tás hatékonyságát. Ezzel kellett volna kezdeni az állam-
háztartás egyensúlyának helyrebillentését, kifele vállalás 
nélkül, csak ehhez olyan országirányítók kellenének, akik-
ben több a gazdaszellem, mint az enyv a kezükön. 

Ütni csak a gyengét 
(Folytatás az 1. oldalról)



A Studium-Prospero Alapítvány, 
a Borsos Tamás Egyesület és az 
EME Marosvásárhelyi Fiókegyesü-
lete által szervezett eseményen 
Nagy Zsolt, a Studium Kiadó fele-
lős szerkesztője, az est moderátora 
üdvözölte a teljes telt házas közön-
séget. – Nem akármilyen estre és 
könyvbemutatóra kerül sor, hiszen 
ezúttal nem az ő kötetét mutatjuk 
be, még csak nem is ő mutatja be 
valaki másnak a kötetét, hanem egy 
őróla és őneki szóló könyv bemuta-
tója veszi kezdetét, egy olyan kö-
teté, amely a 75. születésnapja 
alkalmából jelent meg, és amely a 
pályatársak, kollégák tanulmányait 
tartalmazza. Egy kiadó számára 
mindig öröm, ha ilyen tartalmas és 
szép kiadványokat jelentethet meg, 
és meg kell említenem, hogy Sebes-
tyén-Spielmann Mihály a Stúdium 
Kiadóhoz több szállal is kötődik, 
mindig elvállalta a felkéréseinket, a 
kötetbemutatókat, a kiadó tevé-
kenységében is aktív szerepet vál-
lal, több kiadványunk esetében 
közreműködött. Ezt a kötetet is a 
Stúdium Kiadó jegyzi, köszönjük 
ezt a lehetőséget a szerzőknek és 
szerkesztőknek.  

 Dr. Vass Levente, a Studium-
Prospero Alapítvány ügyvezető el-
nöke elárulta, hamarabb ismerte 
Sebestyén-Spielmann Mihályt, mint 
az alapítványt, amely maholnap 25 
éves lesz.  

– A Marosvásárhelyi Magyar Di-
ákszövetség elnökeként, az ünne-
pelt volt tanítványaként ismertem 
meg Sebestyén-Spielmann Mihályt. 
Ma is megvan a diákszövetség le-
véltárában annak az előadás-soro-
zatnak a kézzel festett plakátja, 
amelyet ő tartott a szövetség szer-
vezésében a diákbentlakásokban 
történelmi dolgokról, magyar–
román viszonyról a kilencvenes 
évek közepén, végén. Számunkra 
öröm és megtiszteltetés, hogy ezt a 
könyvet kiadhattuk, hogy erre a kö-
tetre a Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság, a Bethlen Gábor Alap 
támogatását igényelhettük, hogy a 
megfelelő példányszámban megje-
lentethessük – mondta beszéde 
során dr. Vass Levente, aki azt is 

megemlítette, hogy az alapítvány 
számára nemcsak a város jólétéhez 
jelentős mennyiségű adóval hozzá- 
járuló marosvásárhelyi épületeik 
működtetése a fontos, hanem az az 
elégtétel is, amikor egy-egy ilyen 
eseményen ennyi ember, ennyi is-
merős megjelenik, hiszen ez jelzi, 
hogy lesz, akinek hátrahagyni ezen 
épületeket, ezt a munkát. 

Bányai Réka, a Teleki–Bolyai 
Könyvtár könyvtárosa, a kötet társ-
szerkesztője, Sebestyén-Spielmann 
Mihály egykori tanítványa, majd 
munkatársa egy könnyed, humoros, 
és mélyreható köszöntéssel üdvö-
zölte az ünnepeltet.  

– Talán nem vagyok méltatlan a 
Téka egykori őre, a könyvtáros és 
könyvtörténész Sebestyén-Spiel-
mann Mihály köszöntésére. Hiszen 
ő nyitotta meg előttem a régi köny-
vek varázslatos világát, és a hivatá-
som egy kicsit az ő lelkén is szárad. 
Óriási tudása mellett a szenvedé-
lyes, színes egyéniség, a stílus is 
kezdettől megragadott. Spielmann 
Mihály vallja, hogy a könyvek kö-
zött és a könyvek mellett érezte 
magát mindig a legjobban. A Tékát 
a családja részének tekintette, 
amelyre, illetve akikre mindig lehe-
tett számítani, mert a Téka közössé-
get is jelent, amely nemzedékről 
nemzedékre keringő, ismétlődő 
szállóigéket és történeteket őriz. 
Mondanom sem kell, a szállóigék 
szerzője és a történetek főszereplője 
sok esetben éppen Spielmann Mi-
hály. 1972. február elsejének regge-
lét írták, amikor egy huszonöt éves 
fiatalember belépett az Oroszlán fo-
gadóba. Cigarettát vásárolt, majd 
átsétált állását elfoglalni a szom-
széd sarkon álló épületbe. Ahol tu-
lajdonképpen semmi különös nem 
történt vele 39 éven át. Csak olva-
sott és írt, cipekedett és lajstromo-
zott, tanult és tanított. Kutatott, 
sajtó alá rendezett, kiemelt a feledés 
homályából sok-sok adatot és kéz-
iratot. Belakván a régi könyvek vi-
lágát, először a könyvtörténet 
ragadta el, a szakma több alapos ta-
nulmányt és két vaskos katalógust 
köszönhet neki. És a könyvtár nem-
csak menedéknek bizonyult, mint 
sok, belső száműzetésben élő pálya-
társának, hanem biztos kikötőnek, 

ahonnan idővel kihajózhatott a nagy 
történelem szélesebb vizeire is – 
mondta a méltató, aki elárulta, min-
dig számíthattak és számíthatnak 
most már nyugalmazott főnökükre, 
a tudósra, a hihetetlenül termékeny 
szerzőre és az ismereteit továbbadó, 
nem elefántcsonttoronyban élő ta-
nárra, és akit mindmáig felhívnak 
kérdéseikkel.  

– Spielmann Mihály amellett, 
hogy az időnek egy eleven tára, egy 
város kifogyhatatlan vicc- és ado-
matára is. Anyakönyvezett neve is 
ezt jelenti a zsidó folklórban: a ját-
szó, mesélő embert, a közösség 
bölcs mókamesterét, középkori 
vándorénekest, aki elregéli a múlta-
kat és a velünk esett történeteket. Ez 
tartotta meg a nehezebb időkben, és 

tartsa meg továbbra is, ahogy ő 
maga kívánja magának: Maradjon 
humoránál! – mondta méltatása 
során Bányai Réka. 

Dr. Pál-Antal Sándor történész, 
akadémikus elsősorban az ünnepelt 
történészi kvalitásait méltatta kö-
szöntésében.  

– Egy sokoldalú személyiség fél 
évszázados múltra visszatekintő, 

rendkívül szerteágazó tevékenysé-
géről van szó. Én téged elsősorban 
historicusnak tartalak. Tudatosan 
készültél erre a tevékenységre, az 
egyetemet ezen a szakon végezted, 
majd szülővárosod rangos intézmé-
nyébe kerültél könyvtárosnak. Itt le-
hetőséged nyílt tehetséged 
kibontakoztatására, sokoldalú ér-
deklődési köröd művelésére. Sze-
rénységedre jellemző, hogy nem 
voltál karrierista, az ottani kis mun-
kaközösségben érezted igazán ott-
hon magadat, ahol 
akadálymentesen alkothattál. Ma-
rosvásárhelyen érdembeli múltkuta-
tással csak egypáran foglalkoztunk 
a rendszerváltásig, és kutatási terü-
letünk is szűkre szabott volt. Te is a 
megszabott utat voltál kénytelen 
járni, de volt egy nagy előnyöd: do-
kumentálódhattál és készülhettél tu-
dományos tevékenységed 
megalapozására. Írásaidban minde-
nütt jelen van a történelem, ami azt 
is jelenti, hogy új színt hoztál törté-
netírásunkba, fellazítva annak szűk 
szakmai beállítottságát. A rendszer-
váltás után kezdtek megjelenni 
nagy horderejű írásaid, önálló köte-
teid, és hamarosan ott találunk a 
marosvásárhelyi múltkutatással 

foglalkozó szakemberek élvonalá-
ban. Legnagyobb horderejű írásodat 
a főművednek tekintem: az Időtárt, 
amely a különböző helyeken meg-
jelent, Marosvásárhely múltjára vo-
natkozó adatokat tartalmazza, és 
amelynek immár a nyolcadik és ki-
lencedik kötete van készülőben. 
Amit megvalósítottál az utóbbi 
másfél évtized alatt, párját ritkítja. 
Egy város sem büszkélkedhet ilyen 
gazdagon adatolt történetírással, 
egy ilyen munkát csak rendkívüli 
elhivatottsággal lehet megvalósí-
tani. 

A kötetet Simon Zsolt történész, 
a könyv társszerkesztője mutatta be, 
aki a kötetben található tanulmá-
nyokat és azok szerzőit ismertette, 
valamint arról is értekezett, hogy az 
itt megjelentetett tanulmányok mi-
képpen függenek össze Sebestyén-
Spielmann Mihály munkásságával, 
megtudhattuk továbbá, hogy a 
könyvben egy nagyon gazdag és 
részletes, körülbelül hatvanoldalas 
életútinterjú is helyet kapott. 

Végül az ünnepelt, Sebestyén-
Spielmann Mihály szólt a közönség-
hez. Mint mondta, nagyon örvend 
annak, hogy ennyi ismerőse kíván-
csi még rá Marosvásárhelyen.  

– Én történelemre akartam menni 
harmadikos korom óta, ebbe a szü-
leim beleegyeztek, és nagyon ör-
vendek annak, hogy azt a korszakot 
fogtam ki, amikor a kolozsvári 
egyetemen még ott voltak a Bolyai 
Egyetem régi tanárai, azok az em-
berek, akik még talán a két háború 
közötti történészi és egyetemi tanári 
világból jöttek. Nagyon sokat kö-
szönhettem nekik és a barátaimnak, 
későbbi kollégáimnak, köszönöm 

mindazt, amit együtt átéltünk. Ha 
valakit megsértettem, attól most el-
nézést kérek, akit nem sértettem 
meg, azt azért nem sértettem meg, 
mert nem volt időm kimutatni a 
fogam fehérjét. Nagyon köszönöm 
ezt a kötetet, amely teljes meglepe-
tés volt számomra, nem is sejtettem, 
hogy ez történik, külön öröm szá-
momra, hogy az öcsém szövege is 
megjelent benne. Ez a hetvenöt év 
egy boldog marosvásárhelyi het- 
venöt év volt, ezt a pályát nagyon 
szerettem, mind a mai napig dolgo-
zom.  

– Egy kedves budapesti ismerő-
sömet, akinek a felmenői generáci-
ókon keresztül a fél várost 
felépítették, megkérdeztem, hogy a 
családtörténet tükrében meg tudná-
e fogalmazni, hogy mi a polgár? Ő 
azt mondta – és véleményem szerint 
ez a kötetre és a mi tevékenysé-
günkre is illik, és Sebestyén-Spiel-
mann Mihály hetvenöt évének a 
kivonata is lehetne –, hogy a polgár 
az, aki hozzáadott a városhoz vala-
mit. Az ünnepeltben pedig egy ilyen 
történész-írót ismerhetünk – zárta a 
jó hangulatú, felnevetésekben, szál-
lóigékben bővelkedő estet Nagy 
Zsolt. 

Kaáli Nagy Botond
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Ünnepi könyvbemutató és Sebestyén-Spielmann Mihály köszöntése 
Civis, scriptor, historicus – a múltak regélője 

Civis, scriptor, historicus – ez a főcíme annak a tanulmánykö-
tetnek, amellyel a hetvenöt éves Sebestyén-Spielmann Mihályt 
lepték meg tisztelői, egykori munkatársai. A Teleki Téka nyu-
galomba vonult könyvtárosát, osztályvezetőjét, a történészt, 
a világszinten különlegességnek számító Időtár ötletgazdáját, 
anyagainak kutatóját és szerkesztőjét, az egyetemi oktatót, 
a szépírót, aki lapunkban is gyakran publikál, a számos szép-
irodalmi, illetve történelmi tárgyú kötet szerzőjét, a humor-
érzékét mindig megvillantó marosvásárhelyi lokálpatriótát, a 
város történelmének két lábon járó enciklopédiáját köszön-
tötték péntek délután a Bolyai téri Studium Hub nagy konfe-
renciatermében, és ezen alkalommal került bemutatásra az 
említett Civis, scriptor, historicus. Tanulmányok a hetvenöt éves 
Sebestyén-Spielmann Mihály tiszteletére című kötet is.  

Fotó: Nagy Tibor



Cserejátékosok gólparádéját 
hozta az ettől az évadtól (a bajnok-
ságot szponzoráló gazdasági társa-
ság kérésére) Szuperliga névre 
átkeresztelt élvonalbeli labdarúgó-
bajnokság első fordulójának ranga-
dója: a friss Szuperkupa-győztes 
Sepsi OSK kétgólos hátrányból 
egyenlítve pontot szerzett a CSU 
Craiova otthonában, ezzel elron-
totta a hazaiak új edzőjének, Bálint 
László Györgynek a bemutatkozá-
sát. A székelyföldi alakulat akár a 
győzelmet is megszerezhette volna, 
azonban a ráadás végén Ispas közel-
ről nem tudott túljárni a vendéglá-
tóknál utolsó mérkőzésén védő (a 
találkozó után az olasz labdarúgó 
Serie B-ben szereplő Palermóhoz 
távozó) Mirko Pigliacelli eszén. (A 

kapus azt állította, szívesen maradt 
volna Craiován, azonban úgy 
érezte, a klubnál már nemigen akar-
ták a folytatást, lejáró egyezményé-
nek meghosszabbítását ugyanis 
rendre elodázták. Így amikor a Pa-
lermo szerződést ajánlott, elfogadta 
– a szerk.) 

Andrei Ivan lendületes egyéni 
akcióval próbált az első perctől 
kezdve áttörni a Sepsi OSK védel-
mén a hazai csapat, ám jó lövése 
már nem volt a craiovai kapitány-
nak, kezdte beszámolóját a mérkő-
zésről az NSO. Ion Gheorghe 
viszont már a székelyföldiek első 
kontrájánál helyzetbe került, de 
lapos lövését védeni tudta Pigli-
acelli. A Craiova három szögletet is 
rúghatott az első tíz percben, Paul 

Papp, majd Ante Roguljic fejese is 
fölément, majd Ștefan Baiaram té-
vesztett kevéssel célt. 

A Sepsi OSK első szögleténél 
Bogdan Mitrea a bal kapufa közelé-
ből sem tudta kapura fejelni a lab-
dát, és ezt nemsokára bánhatta a 
háromszéki alakulat, a megsérülő 
Roguljicsot váltó Gustavo Vagenin 
ugyanis első labdaérintéséből a há-
lóba fejelt Ivan beadásából (1-0) – 
az apró termetű brazilt teljesen ma-
gára hagyták a szentgyörgyi védők. 

A játék képén azonban nem vál-
toztatott a gól, mindkét csapat pró-
bált támadni, de a félidő végén a 
kapusok remekeltek: előbb Niczuly 
Roland tette bele bravúrosan a kezét 
az egyedül kapura törő Elvir Koljics 
emelésébe, majd Pigliacelli védte 
vetődve Gheorghe átlövését. 

A kapuk szünet után is felváltva 
forogtak veszélyben, bár ekkor már 
a Sepsi OSK-nál volt többet a labda. 
Cătălin Golofca lapos lövésénél újra 
nagyot védett Pigliacelli, majd Ale-
xandru Tudorie esett át az olasz ka-
puson, esélyt adva a VAR 
premierjére a román élvonalban – de 
így sem járt büntető a vendégeknek. 
Aztán a túl jó lövési lehetőségre 
váró Marius Ștefănescutól lopott 
labdával a CSU Craiova végigvitt 
egy mintaszerű kontrát, és Elvir 
Koljics lekészítéséből Gustavo be-
lőtte második gólját (2-0) – de a 
Sepsi OSK ekkor sem adta fel. 

Mario Rondón és Vitalie 
Damașcan becserélése új lendületet 
adott a szentgyörgyi támadásoknak, 
és utóbbi alig négy perccel a beál-

lása után pazar kapáslövéssel szépí-
tett, a labda a jobb kapufáról pattant 
a hálóba (2-1). A végén pedig rövid 
felszabadításból Nicolae Păun lőtt 
17 méterről nagyon hasonló gólt  
(2-2), ami után a VAR ismét akci-
óba lépett – de nem a gól érvényes-
ségét nézte, hanem a gólszerzőt 
letaroló Alexandru Mateiu meg-

mozdulását, amely miatt jött is a 
piros lap a hazai középpályásnak. 

A végjátékban így a Sepsi ember-
előnyben mehetett a győztes gólért, 
de mivel Rareș Ispas közeli lövését 
Pigliacelli lábbal kivédte, csak dön-
tetlennel növelte nyolcmeccsesre a 
Craiova elleni veretlenségi soroza-
tát.

– Azt tartják az egyik legna-
gyobb edzői erényének, hogy 
mindig eredményeket produkál 
a kézhez kapott „anyagból”. 
Milyen stratégiával dolgozik? 

– Aránylag gyorsan felmérem 
egy csapat, a játékosok képességeit 
– talán különleges szemem, érzé-
kem van ehhez –, és ehhez igazítom 
a munkát. Gyakorlatilag mindenhol 
sikerült előrelépnem a rám bízott 
együttessel: a Voluntari-t az utolsó 
helyen vettem át, és bent marad-
tunk. Craiován kevésen múlt a baj-
noki cím megszerzése, igaz, hogy 
az európai kupasorozatban meg-
buktunk. Az FCSB-t pedig sikerült 
az Európa-liga csoportköréig vezé-
nyelni néhány tizenéves labdarúgó-
val a csapatban. Rendszeresen 
beszélgetek a játékosokkal az el-
képzeléseimről, és így azokat el 
tudom fogadtatni velük. Szentgyör-
gyön egyenesen csodát műveltünk. 
A tavaly októberi érkezésemig a 
bajnokságban felhalmozott hátrányt 
ugyan nem sikerült eltüntetnünk, de 
a tavaszi szereplés, a két kupagyő-
zelem már talán nem is remélt 
közös sikerünk. 

– A Sepsi OSK játéka is jóval 
látványosabb a korábbinál. 

– Ez leginkább azzal magyaráz-
ható, hogy „újraépítettünk” néhány 
korábban mellőzött játékost, pél-
dául Eder Gonzálezt és Anass 
Achahbart. Sikerült megtalálnunk 
Marius Ștefănescu helyét, aki ta-
valy október óta tizenkét gólt lőtt, 
és aki Nicolae Păunnal együtt a vá-
logatottban is bemutatkozhatott. 
Ezzel párhuzamosan kezdett össze-
állni a csapat, és egyre inkább tet-
szik, amit a mérkőzéseken látok. 
Ugyanazokkal a játékosokkal, aki-
ket korábban úgy könyveltek el, 
mint egy agresszív, futós, ellentá-
madásokra építő csapatba illő lab-
darúgókat, másmilyen futballt 
kezdtünk játszani. Bennem mindig 
él az esztétikus játék iránti igény, és 
ezt a Sepsi OSK-val sikerült terven 
felül megvalósítani. 

– A Románia-kupa és a Szuper-
kupa elnyerése után egyre töb-
ben álmodoznak Székelyföldön 
a bajnoki címről. 

– Szép illúzió! Az első hatba ke-
rülést viszont magammal szemben 
is elvárásként fogalmazom meg. 

Nekünk, olaszoknak van egy mon-
dásunk – Fare il passo piú lungo 
della gamba –, amely szerint ne 
akarjunk hosszabbat lépni, mint 
amilyen hosszú a lábunk. Aki nem 
ehhez tartja magát, nagy valószínű-
séggel hasra esik. Ezt mindenkép-
pen szeretnénk elkerülni. De még a 
rájátszásba jutás sem lesz könnyű, 
nagyon kiegyensúlyozott a mezőny. 
Ugyanakkor azt sem tartom kizárt-
nak, hogy a dobogóért harcoljunk, 
ehhez azonban majdnem minden-
nek tökéletesen kell működnie. Ma-
radjunk azonban mindkét lábunkkal 
a földön, és akkor minden apró elő-
relépésnek képesek leszünk örülni. 
Mert hát ki gondolta volna két hó-
nappal ezelőtt, hogy két kupát is 
nyerünk? 

– Mi vonzotta annak idején Há-
romszékre? Mit tudott a klubról, 
a csapatról? 

– A Sepsi OSK híre most már 
mindenütt jó, a klub stabilitása, a 
vezetők tartása, szavahihetősége 
közismert a romániai futballban. Is-
mertek voltak előttem a csapat 
egyre jobb eredményei is, az elő-
döm, Leo Grozavu vezetésével elért 
bajnoki negyedik hely és a kupa-
döntő. Amikor Hadnagy Attila 
klubigazgató felhívott, épp tárgya-
lásban álltam a Bukaresti Dinamó-
val is, amely azóta kiesett az első 
ligából, és csődközelbe került. Így 
hálás is lehetek a Sepsi OSK-nak, 
hogy megmentett egy akkor előre 
még nem látható helyzettől. Az is 
sokat számított a döntésemben, 
hogy az itteni vezetőség hagyja dol-
gozni az edzőt. Gyakorlatilag per-
cek alatt megegyeztünk! 

– Olasz emberként milyennek ér-
zékeli az önt Sepsiszentgyörgyön 
körülvevő magyar közeget? 

– Keveset értek magyarul, az 
azonban mindenképpen imponáló, 
mennyire összetartó, erős nép a ma-
gyar. A csapat körül teremtett han-
gulatot nagyon élvezem, egészen 
más, mint bárhol máshol korábban 
Romániában, akár Marosvásárhe-
lyen is, ahol ugyancsak nagyon 
sokan beszéltek magyarul. 

– A világ futballja tele van olasz 
edzőkkel. Tartják egymással a 
kapcsolatot? Például ön a ma-
gyar válogatott kapitányával, 
Marco Rossival? 

– Nyilván akad, akivel néha fel-
hívjuk egymást, Marco Rossival 
nincs ennyire közvetlen kapcsola-
tom, bár egyazon évben, 2004-ben 
szereztük meg Covercianóban az 
UEFA-Pro licencet. Amúgy legin-
kább az ottani edzőiskola révén tar-
tunk egymással valamiféle 
kapcsolatot. Marcónak természete-
sen gratuláltam a magyar válogatott 
sikereihez, amióta ő a szövetségi 
kapitány, rendszeresen követem a 
meccseit. Magyarországon kitűnő 
körülményekkel találkozott, és örü-
lök, hogy képes volt élni a lehető-
séggel. 

– Ön milyen hívásnak tenne ele-
get azonnal? 

– A Lazio hívását biztosan nem 
utasítanám el. Hét éven át futballoz-
tam ott, életem legszebb periódusa 
volt, a szívem egy darabja örökre 
ott maradt. És bár alapvetően  
klubedzőnek tekintem magam, aki 
szeret napi rendszerességgel dol-
gozni a játékosokkal, egy válogatott 
felkérésén is alaposan elgondolkod-
nék. 

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala 

Fotó: a CSU Craiova közösségi oldala 

1238.Szerkeszti: Farczádi Attila

Egészen más Sepsiszentgyörgyön, mint Marosvásárhelyen volt 
Imponálónak tartja a friss Szuperkupa-győztes Sepsi OSK lab-
darúgócsapat edzője, Cristiano Bergodi a háromszéki magyar 
közösség összetartását. Erről a Nemzeti Sportnak adott inter-
júban beszélt az olasz tréner, aki szerint a csapat körüli han-
gulat mégis egészen más, mint Marosvásárhelyen volt, ahol 
ugyancsak jelentős lélekszámú magyar közösség él. A szak-
vezetőt sepsiszentgyörgyi csapatával elért eredményeiről, az 
edző didaktikai tudásának fontosságáról és covercianói évfo-
lyamtársáról, Marco Rossiról is kérdezte a magyarországi 
sportnapilap munkatársa. (Az interjút szerkesztett formában kö-
zöljük.) 

Szünet után változtatott Bergodi, szinte a győzelem is meglett Craiován 

Mestermérleg 
* Bálint László György (CSU Craiova): „Kezünkben volt a mérkő-

zés, de nem tudtunk jól gazdálkodni az utolsó húsz perccel. Meg kellett 
volna nyernünk a meccset, 2-2 lett, a végén még ki is kaphattunk 
volna.” 

* Cristiano Bergodi (Sepsi OSK): „Kicsit nehezebben ment az első 
félidőben, ezért szünet után megváltoztattuk a játékrendszerünket. Jól 
kezdtünk a második félidőben, rájuk mentünk. Gratulálok a fiúknak, 
nagyon jól reagáltak az új helyzetre. Tetszett, hogy a végsőkig harcol-
tak.”

Eredményjelző 
Labdarúgó-Szuperliga, 1. forduló: Nagyszebeni Hermannstadt – CS Mioveni 3-
0, CSU Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 2-2, Campionii FC Argeș Pitești 
– Aradi UTA 2-0, Kolozsvári CFR 1907 – Bukaresti Rapid 1923 1-0. 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó-Szuperliga, 1. forduló: CSU Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
2-2 (1-0) 
Craiova, Ion Oblemenco Stadion, 8000 néző. Vezette: Radu Petrescu. 
Gólszerző: Gustavo (29., 59.), illetve Damașcan (73.), Păun (87.). 
Kiállítva: Mateiu (89.). 
Sárga lap: Baiaram (33.), Papp (64.), Pigliacelli (65.), illetve Bărbuţ (44.), Dumit-
rescu (65.), Mitrea (65.). 
CSU Craiova: Pigliacelli – C. Căpățână (84. Martic), Papp, Screciu, Crețu, Mateiu 
– Roguljic (26. Gustavo), Baiaram (72. Nistor), Ivan – Koljic (73. Markovic). 
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Bălașa, Mitrea, Dumitrescu (82. Ispas) – Ninaj (62. 
Rondón), Păun – Bărbuț (46. Golofca), Gheorghe (69. Jonathan Rodríguez), 
Ștefănescu – Tudorie (69. Damașcan). 
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A Slovan Pozsony szerint az elmúlt évtized 
legnagyobb párharca vár az együttesre a Fe-
rencváros elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-
selejtez ben. 

A Ferencváros a honlapján közölte, hogy a 
BL-selejtez  második fordulójának els  fel-
vonását szerdán 21 órakor rendezik a buda-
pesti Groupama Arénában, míg a pozsonyi 
visszavágót a szlovák klub weboldala szerint 
július 27-én, szerdán 21.30 órától játsszák. 

Utóbbi találkozóval kapcsolatban óriási ér-
dekl désr l számolt be a Slovan, és hozzá-
tette, kiemelt figyelmet fordít a biztonságra, 
mert a klubnál nem szeretnék, ha megismét-
l dne az 1992-es eset. Emlékeztettek: a két 
együttes akkori összecsapásán sok vendég-
szurkoló keveredett a hazai néz k számára 
fenntartott részre, ami konfrontációt eredmé-
nyezett. Ezt megel zend  a pozsonyi drukke-
reknek szombatig bezárólag zárt körben 
kezdik meg a jegyek eladását – azokat értesí-
tik el ször, akik a közelmúltban vásároltak 
bérletet vagy jegyet, és elektronikus úton el-
érhetik ket –, hogy csapatuknak minél na-
gyobb támogatást biztosítsanak a mérk zésen, 
és ezzel is növeljék a biztonságot. 

A pozsonyi találkozóra a jegyek négy kate-
góriában 12-30 euróba  kerülnek, míg a bér-
leteseknek 10-24 euróba. A VIP-jegyekért két 
kategóriában 130 és 200, illetve 104 és 160 
eurót kell fizetni. 

A Ferencváros közölte, az els , budapesti 
mérk zésre elindult a jegyértékesítés, a belé-
p ket a bajnoki jegyárnak megfelel  áron 
lehet megvásárolni, a szezonbérlettel rendel-
kez k húsz százalék kedvezményre jogosul-
tak. 

A selejtez  els  körében a Ferencváros a 
kazah Tobol Kosztanaj, míg a Holman Dávi-
dot is foglalkoztató szlovák Slovan Pozsony 
a grúziai Dinamo Batumi együttesét búcsúz-
tatta. A f táblára kerüléshez négy párharcot 
kell nyerni, a magyar és a szlovák csapat 
ebb l egyet-egyet vett sikerrel. A továbbjutó 
mindenképpen f táblás lesz valamelyik euró-
pai kupasorozatban, legrosszabb esetben az 
Európa-konferencialigában.

A Slovan kiemelt figyelmet fordít a bizton-
ságra az FTC elleni hazai visszavágón 

Augusztus 8-án 14 órakor vesznek végs  búcsút az újpesti temet ben 
a múlt szombaton 67 éves korában elhunyt Tör csik Andrástól – közölte 
pénteken a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ). 

Az Újpest legendás futballistája múlt szombaton a Honvédkórházban 
hunyt el tüd gyulladás következtében. 

Az újpesti közönségkedvenc, aki az 1970-es évek második felében 
három bajnoki címet nyert a lila-fehérekkel, a nemzeti csapattal részt vett 
az 1978-as argentínai és az 1982-es spanyolországi világbajnokságon, 45 
válogatott mérk zésén 12 gólt szerzett.  

Pályafutásában két esemény jelentett törést: az els  vb-jén történt ki-
állítása, valamint 1979-es súlyos autóbalesete, amelyben megsérült a bal 
csíp je, emiatt nem tudott eleget tenni a meghívásnak a világválogatott- 
ba. 

Fotó: MLSZ | Farkas József

Augusztus 8-án  
helyezik örök nyugalomra  

Tör csik Andrást 

A Sepsi OSK-nak szlovén, az FCSB-nek 
grúz ellenfele lesz a labdarúgó-Európa-
konferencialiga második selejtez körében, 
derült ki a kvalifikáció els  fordulójának 
zárultával. 

A székelyföldi alakulat az Olimpija 
Ljubljanával került össze, amely a hazai pá-
lyás 1-1 után hosszabbítást követ en 2-1-re 
nyert a Differdange 03 otthonában. A lu-
xemburgi alakulat viszonylag hamar veze-
tést szerzett (Juan Bedouret révén, a 9. 
percben), a szlovénok a hajrában egyenlí-
tettek (Agustin Doffo, 80.), míg a gy ztes 
találatot a második hosszabbítás-félid ben 
l tte az Olimpija horvát csatára, Goran Mi-
lovic. Megjegyzend , hogy a házigazdák a 
84. percben emberhátrányba kerültek 
Ouwo Moussa Maazout kiállítása követ-
keztében. 

A Sepsi OSK a párharc els  mérk zését 
hazai pályán játssza, július 21-én 21 órától. 

Az FCSB az FC Saburtalo pályáján mu-
tatkozik be a harmadik számú európai ku-
pasorozatban, csütörtökön 19 órától. A 
grúziai együttes, miután hazai pályán 1-0-
ra kikapott az FK Partizani együttesét l, Ti-
ranában 1-0-ra nyert, a tizenegyespárbajban 
pedig 5-4-re kerekedett felül.  

A második selejtez körben kapcsolódik be 
az Európa-konferencialigába Románia két 
másik csapata: a CSU Craiova az albán 
Vllaznia Shkoderrel (július 21., idegenben, 
22.00 órától) játszik, a Bajnokok Ligája-se-
lejtez b l kiesett Kolozsvári CFR 1907 pedig 
az andorrai Inter Club d’Escaldes (július 21., 
hazai pályán, 20.30) gárdáját fogadja. 

A magyar csapatok közül a MOL Fehér-
vár az azeri Gabalával, a Kisvárda Master 
Good a kazah Kajrat Almatival, a Puskás 
Akadémia pedig a portugál Vitória SC csa-
patával találkozik a labdarúgó-Európa-kon-

ferencialga selejtez jének második fordu-
lójában. A Fehérvár hazai pályán, 20 órakor 
kezdi a párharcot, a Kisvárda (17 órától) és 
a Puskás Akadémia (22.30) idegenben ját-
szik el ször. 

Rajt Európában: a Sepsi OSK szlovén,  
az FCSB grúz ellenfelet kapott 

Eredményjelz  
Labdarúgó-Európa-konferencialiga, selejtez , 1. forduló, visszavágó: Drita (ko-

szovói) – Inter Turku (Finnország) 3-0 (az els  mérk zésen 0-1), FK Liepaja (lett) – 
Gjilani (koszovói) 3-1 (0-1), Akademija Pandev (észak-macedón) – Lechia Gdansk 
(lengyel) 1-2 (1-4), College Europe (gibraltári) – Vikingur (feröeri) 1-2 (0-1), Ararat 
Jereván (örmény) – Shkendija 79 (észak-macedón) 2-2 (0-2), FK Tuzla City (bosnyák) 
– Tre Penne (San Marinó-i) 6-0 (2-0), Paide Linnameeskond (észt) – Dinamo Tbiliszi 
(grúz) 1-2, hosszabbítás után 6-5, a büntet párbajban (3-2), SJK Seinaejoki (finn) – 
Flora Tallinn (észt) 4-2, hosszabbítás után (0-1), Milsami Orhei (moldovai) – FK Pa-
nevezys (litván) 2-0 (0-0), Kauno Zalgiris (litván) – Rózsahegy (szlovákiai) 0-0  
(0-2), Atletic Club d’Escaldes (Andorra) – Gzira United (máltai) 0-1, hosszabbítás 
után (az els  mérk zésen 1-1), B36 Torshavn (feröeri) – Borac Banja Luka (bosnyák) 
3-1, hosszabbítás után 4-3, a büntet párbajban (0-2), Dila Gori (grúz) – KuPS Kuopio 
(finn) 0-0 (0-2), Petrocub Hince ti (moldovai) – Floriana FC (máltai) 1-0 (0-0), Riga 
FC (lett) – Derry City (északír) 2-0 (2-0), Newtown (walesi) – HB Torshavn (feröeri) 
2-1, hosszabbítás után 4-2, a büntet párbajban (0-1), Differdange 03 (luxemburgi) – 
Olimpija Ljubljana (szlovén) 1-2 (1-1), Hamrun Spartans (máltai) – Alaskert (örmény) 
4-1 (0-1), KF Llapi (koszovói) – Buducnost Podgorica (montenegrói) 2-2 (0-2), NS 
Mura (szlovén) – FC Sfîntul Gheorghe (moldovai) 2-1 (2-1), Partizani Tirana (albán) 
– FC Saburtalo Tbiliszi (Grúzia) 0-1, hosszabbítás után 4-5, a büntet párbajban  
(1-0), Sligo Rovers (ír) – Bala Town (walesi) 0-1, hosszabbítás után 4-3, a büntet -
párbajban (2-1), KR Reykjavík (izlandi) – Pogon Szczecin (lengyel) 1-0 (1-4), Decic 
(montenegrói) – Dinamo Minszk (fehérorosz) 1-2 (1-1), Larne (északír) – Saint Jo-
seph’s FC (gibraltári) 0-1 (0-0), Tre Fiori (San Marinó-i) – CS Fola Esch (luxemburgi) 
3-1 (1-0), Iskra (montenegrói) – Laci (albán) 0-1 (0-0), Cliftonville (északír) – DAC 
(szlovákiai) 0-3 (1-2), Crusaders (északír) – FCB Magpies (gibraltári) 3-1 (1-2), Bre-
idablik (izlandi) – Santa Coloma (andorrai) 4-1 (1-0). 

Holman: fejben d l el 
A Slovan Pozsony magyar labdarúgója, 

Holman Dávid szerint fejben d l el, hogy 
melyik csapat jut tovább a Ferencváros el-
leni Bajnokok Ligája-selejtez b l.  

„Nem örültem a Fradinak. Nem lesz 
könny  egyik csapatnak sem, mindenki is-
meri ennek a párharcnak a hátterét – utalt 
a 29 éves támadó az 1992-es, botrányba 
fulladt párharcra. – Az FTC a nevel egye-
sületem, sok szép emlék f z oda. Lelkileg 
fel kell készülnöm.” 

Az ötszörös válogatott Holman szerint a 
két együttes nagyjából azonos játéker t 
képvisel, ezért az lesz a dönt , hogy „ki 
mennyire tud higgadt maradni, mennyire 
tudja a küls  körülményeket kizárni”. 

A Slovan alaposan megszenvedett az 
els  fordulóban a Dinamo Batumival: az 
els  felvonás után a szerdai visszavágó is 
0-0-lal zárult, majd a hosszabbításban a 
grúziai gárda szerzett vezetést, de a 115. 
percben el bb egyenlítettek, a 123.-ban 
pedig fordítottak a pozsonyiak. 

„Elvárás volt, hogy az els  fordulóból 
továbbjussunk, még ha tudtuk is, a rivális 
is er s csapat. Ez a gy zelem nagy er t 
adhat nekünk. Remélem, ez a lendület so-
káig kitart” – fogalmazott Holman.

Sima DAC-gy zelem Belfastban,  
irány a Feröer szigetek 

A Dunaszerdahely a hazai siker után 
idegenben is legy zte a Cliftonville 
együttesét, és 5-1-es összesítéssel to-
vábbjutott az Európa-konferencialiga se-
lejtez jének 2. fordulójába, ahol a 
feröeri Vikingur vár rá. A DAC edz je, 
Adrian Gu a szerint egyáltalán nem volt 
könny  a visszavágó mérk zés, f leg 
mert a megszokottnál valamivel sz -
kebb pályán játszottak. Emellett sok 
fontos játékosukat is nélkülözniük kel-
lett, és reméli, hogy a következ  körben 
már játékba vethet k lesznek k is.

Magyar góllal vereség a szlovák bajnokság 
1. fordulójában 

A Slovan Pozsony 2-1-re kikapott a ZPS 
Podbrezová otthonában, a szlovák labda-
rúgó-bajnokság els  fordulójának szom-
bati játéknapján. Az ötszörös magyar 
válogatott középpályás, Holman Dávid  a 
66. percben lépett pályára, és a 84. percben 
büntet b l szépített. 

Ha továbbjut, már nem lesz kiemelt  
a Ferencváros 

A Ferencváros a selejtez  harmadik for-
dulójának mai sorsolását már nem kiemelt-
ként várja a labdarúgó Bajnokok 
Ligájában, így mindenképpen er s rivá-
lisra számíthat. 

Az európai szövetség (UEFA) honlapjá-
nak pénteki beszámolója szerint a magyar 
bajnok a Dinamo Zágráb – Skupi, a Mak-
kabi Haifa – Olimpiakosz és a Qarabag – 
Zürich párharcának gy ztesét kaphatja el-
lenfélül, amennyiben a második körben 
túljut a Slovan Pozsony együttesén. 
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Az Olimpija Ljubljana háromszéki vendégjátékának be-
harangozója a Sepsi OSK közösségi oldalán 

Fotó: a Slovan honlapja



Az amerikai Fred Kerley dia-
dalmaskodott a férfiak 100 
méteres versenyében a eu-
gene-i szabadtéri atlétikai vi-
lágbajnokság szombati 
versenynapján. A klasszikus 
számban két honfitársa vég-
zett még dobogós helyen, ha-
sonlóra 1991-ben volt példa 
legutóbb. 

A tokiói olimpián ezüstérmes 
Kerley 9,86 másodperces ered- 
ménnyel ért célba, őt Marvin Bracy 
és Trayvon Bromell követte, akik 
9,88 mp alatt teljesítették a távot. 
Közöttük a célfotó döntött az ezüst- 
és a bronzéremről. A döntő negye-
dik amerikai sprintere, Christian 
Coleman címvédőként hatodik lett. 

„Különleges dolog hazai pályán, 
hazai közönség előtt győzni. A hár-
mas sikerünk pedig egy csodálatos 
áldás. Úgy vélem, hogy a jövő évi 
világbajnokságon ismét dominálha-
tunk” – utalt Kerley a budapesti 
rendezésű vb-re. 

Az elődöntőben leggyorsabb ja-
maicai Oblique Sevilla (9,97 mp) a 
negyedik helyen végzett, míg tavaly 
az olimpián győztes olasz Lamont 

Jacobs nem lehetett ott a fináléban, 
miután az elődöntő előtt sérülés 
miatt visszalépett. 

Carl Lewis vezetésével 1983-ban 
és 1991-ben végzett három ameri-
kai sprinter a férfi 100 m dobogó-
ján, ami azóta más nemzet 
atlétáinak nem sikerült. A szervezők 
csalódására a 12.500 férőhelyes sta-
dionban még a legnagyobb érdeklő-
désre számot tartó férfi 100 méter 
döntőjében, az ott várható hazai si-
kerek ellenére sem volt telt ház. 

Férfitávolugrásban a kínai Vang 
Csia-nan jól időzítette legjobbját a 
szezonra, utolsó, 8,36 méteres kí-
sérlete aranyérmet ért. Női súlylö-
késben az amerikai Chase Ealey 
20,49 méterrel nyitott, amely ered-
mény később győzelmet jelentett. A 
tokiói olimpián és az előző két vb-
n aranyérmes kínai Kung Li-csia-
ónak ezúttal be kellett érnie az 
ezüstéremmel. Kung az ötödik kí-
sérletével – amely számára a szezon 
legjobbja volt – 10 centiméterre 
megközelítette ugyan amerikai el-
lenfelét, de megelőznie nem sike-
rült. A holland Jessica Schilder 
országos rekorddal lett bronzérmes. 

Fred Kerley a férfi 100 méteres 
síkfutás új királya 
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– Látom, 60 év felett is remekül 
véd, jók a reflexei! Ezt minden 
ASA-öregfiú- vagy kispályás 
mérkőzésen bizonyítja! 

– Próbálom formában tartani 
magam, igaz, már csak öregesen, 
amennyire bírom. Emellett a lehető-
ségeknek megfelelően szaladok, 
edzek, erőnléti gyakorlatokat végzek.   

– A marosvásárhelyi futball-
szurkolók szívesen emlékeznek 
vissza arra a kupameccsre, ami-
kor hárította a Sportul 
Studențesc tizenegyesét, és így 
továbbjutott a csapatával a so-
rozatban.  

– Hideg, esős nap volt, így a 
pálya is elázott, mélytalajú volt, 
azonban az Elektro így is csodála-
tosan játszott, és Fortuna is velünk 
tartott. 8-7-re nyertünk, miután a 
hosszabbítás végén 1-1-re álltunk, a 
gólunkat a néhai Fanici András 
lőtte. Mi akkor újdonsült B osztá-
lyosok voltunk, a Sportul meg jó 
képességű A osztályos csapat híré-
ben állt, úgyhogy elég nagy siker-
nek számított ez a továbbjutás. A 
tizenhatoddöntőben egy másik A 
osztályos alakulattal, a Bákói SC-
vel kerültünk össze. A mérkőzést 
Sepsiszentgyörgyön rendezték 
1989. június 8-án. Ezúttal már nem 

volt olyan szerencsénk, mint a 
Sportul ellen, hiszen, bár újra dön-
tetlenre játszottunk, 2-2 volt az 
eredmény hosszabbítás után, a bün-
tetőpárbajban ezúttal 4-2-re alulma-
radtunk ellenfelünkkel szemben, 
így búcsúztunk a Románia-kupától. 
Egyébként abban az évadban a 
Sportul előtt a Görgényoroszfalui 
Voințát, a Baróti Minerult és a Csík-
szeredai Rapidot búcsúztattuk. 

– Ha továbbjutottak volna, ki 
lett volna a következő ellenfél?  

– Bánkódhattunk, mert a nyol-
caddöntőben a nagynevű Bukaresti 
Steauával kerültünk volna össze. 
Sajnos megfosztottuk magunkat és 
a marosvásárhelyi szurkolókat egy 
ilyen egyedülálló mérkőzés élmé-
nyétől, miközben nyilván tudtuk, 
hogy minimális eséllyel indultunk 
volna, hiszen mindenki tudja, mi-
lyen játékerőt képviselt a Steaua ak-
koriban.  

– Még emlékezik arra, hogy kik 
kaptak helyet a Sportul 
Studențesc keretében azon az 
emlékezetes találkozón? 

– A kapusaik I. Manu és R. Lu-
cescu voltak, a mezőnyjátékosok kö-
zött pedig ott volt többek közt M. 
Marian, C. Pană, L. Burchel, G. Ior-
gulescu, T. Cristea, C. Stănici, M. 
Popa, A. Țicleanu, I. Munteanu, Fl. 
Motroc, M. Șumudică és M. Țârlea is.  

 –  Kik voltak akkoriban csapat-
társai az Elektromarosnál?  

 –  Czakó János és Fazakas 
Árpád voltak az edzők, a játékosok 
között pedig ott volt Naste Dorin és 
jómagam mint kapus, továbbá a 
mezőnyjátékosok között Lucian 
Popa, Cr. Stoica, Cl. Sălăgean, 
Koncz Gy., Fanici A., Márton L., I. 
Rîtea, Jenei F., Bálint Lajos, Varga 
L., Szakács M., Ad. Botezan és 
Popa Sorin.  

– Említsük meg, hogy az 1988–
1989-es idényben a B osztály-
nak abban a csoportjában, 
amelyben az Elektromaros is 
szerepelt, a Medgyesi Gaz 
Metan, az Electroputere Craio- 
va, a Dunărea Călărași, a Zsil-
vásárhelyi Gloria Pandurii és a 
Petrozsényi Jiul kapott helyet. 

– Erős mezőny volt! Akkoriban a 
B osztályban is sok jó játékos sze-
repelt, erős volt a bajnokság.  

– Mennyi ideig futballozott az 
Elektromarosnál?   

– Összesen tizenegy évet töltöt-
tem ott, két időszakban, hiszen két-
szer fél évre távoztam, először a 
Siretul Pașcani, majd a Gyergyó-
szentmiklósi Jövő együtteséhez, 
szintén a B osztályba. Szép idősza-
kot éltem át a Haladás utcai alaku-
latnál, sok támogatást kaptunk az 
Elektromaros gyártól, a vezetőség-
től és jó volt a csapatszellem, ezért 
is voltak jó eredményeink. De még 
mondanék valamit!… 

– Kérem! 
– Akkoriban az Elektromaros a 

harmadik legnagyobb klub volt az 
országban a Steaua és a Dinamo 

mögött, a 17 szakosztályával, élvo-
nalbeli férfi- és női együttesekkel. 
Még a Rapidnak sem volt akkor 
ennyi szakosztálya! 

– Az Elektromaroson kívül más 
együttesnél is játszott Marosvá-
sárhelyen?  

– Az ASA serdülőcsapatában 
kezdtem focizni 15 évesen, aztán a 
ranglétrán előlépve az akkori élvo-
nalbeli első csapatig jutottam el, 
ahol a harmadik számú kapus vol-
tam. Onnan kerültem az Elektroma-
roshoz. Az egykori C osztályos 
Marosvásárhelyi Gaz Metan együt-
tesénél hagytam abba a futballt, 32 
évesen. Már elkezdtem bíráskodni, 
évekig játékvezetőként is tevékeny-
kedtem. Jelenleg mérkőzésellenőr 
vagyok a Maros Megyei Labda-
rúgó-egyesületnél. 

A Sportult kiejtették, a Steauával már nem játszhattak 
A 62 éves Vasile Marius Maier azok közé a marosvásárhelyi fut-
ballkapusok közé tartozik, akiknek a tehetségük elszántság-
gal és határozottsággal ötvöződött, így kulcshelyzetekben is 
a pillanatok töredéke alatt képes volt határozni. Ennek is volt 
köszönhető, hogy 1989-ben, Románia-kupa-találkozón a haj-
dani Elektromaros akkori B osztályos hálóőreként remekül há-
rította az utolsó 11-est a hosszabbítás utáni 
büntetőpárbajban, így csapata kiejtette az akkori nagynevű, 
élvonalbeli Sportul Studenţesc együttesét. Erről a találkozó-
ról, valamint labdarúgói karrierjéről beszélgettünk a minap.   

A címvédő Hollandia 3-2-re le-
győzte Portugáliát az angliai női 
labdarúgó Európa-bajnokság cso-
portkörének második fordulójában, 
Leigh-ben. A luzitán együttes már 
a második mérkőzésén dolgozott le 
kétgólos hátrányt: míg azonban az 
első fordulóban, Svájc ellen egy 
pontot ért a talpra állása, ezúttal 
nem sikerült fordítania. 

Két győzelemnél tart ugyanak-
kor a francia csapat, amely a Bel-
gium elleni sikerrel be is jutott a 
női foci-Eb negyeddöntőjébe. A 
kvalifikáció a spanyoloknak is si-
került, igaz, kis híja volt, hogy nem 
mennek tovább a csoportból: a har-
madik kör előtt Spanyolország és 
Dánia is három-három ponttal állt, 
így egymás elleni összecsapásuk 
ki-ki mérkőzéssé változott annyi 
megjegyzéssel, hogy döntetlen ese-
tén jobb gólkülönbségüknek kö-
szönhetően az esélyesebb 
spanyolok örülhettek volna. A kék 
mezesek végig domináltak a talál-
kozón, de ellencsapásokkal az 
északi válogatott is riogatott, így az 
utolsó pillanatokig levegőben ló-
gott a meglepetés. A 90. percben 
azonban a spanyol csapat Marta 
Cardona fejes góljával lezárt min-
den kérdést, s továbbjutott a ne-
gyeddöntőbe, ahol a házigazda 
Angliával találkozik. 

A kvartett másik meccsén a cso-
portelső németek simán 3-0-ra ver-
ték a finneket, rájuk Ausztria vár a 
legjobb nyolc között. 

Egy másik skandináv együttes – 

a norvég – is kiesett a női labda-
rúgó Európa-bajnokságról, a cso-
portkör utolsó, 3. fordulójában 
ugyanis 1-0-ra kikapott Ausztriá-

tól. Anglia Észak-Írországot is ki-
ütötte, így magabiztosan, hibátla-
nul, 14-0-s gólkülönbséggel  
megnyerte az A jelű négyest.  

Anglia menetel, a spanyolok szinte kiestek 
a női foci-Eb-n 

Eredményjelző 
Női labdarúgó Európa-bajnokság, csoportkör: 
* A csoport, 2. forduló: Ausztria – Észak-Írország 2-0, Anglia – Norvégia 8-0;  
3. forduló: Anglia – Észak-Írország 5-0, Ausztria – Norvégia 1-0. A végered-
mény: 1. Anglia 9 pont, 2. Ausztria 6, 3. Norvégia 3, 4. Észak-Írország 0. 
* B csoport, 2. forduló: Dánia – Finnország 1-0, Németország – Spanyolország 
2-0; 3. forduló: Németország – Finnország 3-0, Spanyolország – Dánia 1-0.  
A végeredmény: 1. Németország 9 pont, 2. Spanyolország 6, 3. Dánia 3, 4. Finn-
ország 0. 
* C csoport, 2. forduló: Hollandia – Portugália 3-2, Svédország – Svájc 2-1. Az 
állás: 1. Hollandia 4 pont (4-3), 2. Svédország 4 (3-2), 3. Portugália 1 (4-5),  
4. Svájc 1 (3-4) 
* D csoport, 1. forduló: Belgium – Izland 1-1, Franciaország – Olaszország  
5-1; 2. forduló: Franciaország – Belgium 2-1, Olaszország – Izland 1-1. Az állás: 
1. (és negyeddöntős) Franciaország 6 pont, 2. Izland 2, 3. Belgium 1 (2-3),  
4. Olaszország 1 (2-6). 
A negyeddöntőbe az első két helyezett jut. 

Eredményjelző 
Szabadtéri atlétikai világbajnokság: 
* férfi 100 méter, világbajnok: Fred Kerley (Egyesült Államok) 9,86 másodperc, 
2. Marvin Bracy (Egyesült Államok) 9.88 mp, 3. Trayvon Bromell (Egyesült Álla-
mok) 9,88 mp 
* férfitávolugrás, világbajnok: Vang Csia-nan (Kína) 8.36 méter, 2. Miltiadesz Ten-
toglu (Görögország) 8,32 m, 3. Simon Ehammer (Svájc) 8,16 m 
* női súlylökés, világbajnok: Chase Ealey (Egyesült Államok) 20,49 méter, 2. Kung 
Li-csiao (Kína) 20,39 m, 3. Jessica Schilder (Hollandia) 19,77 m 
* férfi-kalapácsvetés, világbajnok: Pawel Fajdek (Lengyelország) 81,98 méter, 2. 
Wojciech Nowicki (Lengyelország) 81,03 m, 3. Eivind Henriksen (Norvégia) 80,87 
m, …5. HALÁSZ BENCE 80,15 m 
* női 10 ezer méter, világbajnok: Letesenbet Gidey (Etiópia) 30:09.94 perc, 2. Hel-
len Obiri (Kenya) 30:10.02 p, 3. Margeret Kimkemboi (Kenya) 30:10.07 p 

 Felső sor: C. Rîtea, I. Cristea, Gál D., Ursu J., Kuti Cs. és Cr. Moldovan. Középső sor: M. Pigulea vezetőedző, L. Popa, Cr. Stoica, D. Naste, 
Körtesi B., V. Moldovan, St. Gligore, Cl. Sălăgean, Fazakas Árpád másodedző és Kiss Huba masszőr. Alsó sor: E. Lechințan, Cr. Albu, Varga 
L., M. Maier, Vass L., Koncz Gy. és M. Basno.

 Fotó: a kontinensbajnokság közösségi oldala 

Albert Erzsébet a Marosvásárhelyi TVR-ben 
Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának vendége a 70 éves Albert Erzsébet. 

Az egykori Európa- és világbajnokkal, a marosvásárhelyi Voinţa játékosával és későbbi edzőjével a tekepá-
lyán eltöltött évtizedekről, sikerekről és kudarcokról Szucher Ervin beszélget.  

Czimbalmos Ferenc Attila



MINDENFÉLE 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (16439) 

VÁLLALUNK: festést, meszelést, 
tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást, 
szigetelést polisztirénnel, elszállítunk 
törmeléket és egyéb anyagot, készítünk 
kerítést. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Tel. 0750-678-803. 
(16151) 

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-
munkát és bármilyen javítást. Hívja-
nak bizalommal. Tel. 0767-837-782. 
(14836) 

HÁZAK felújítását vállaljuk, tetőké-
szítést bármilyen lemezből, cserép-
ből, ácsmunkát, cserépforgatást. Tel. 
0746-739-502. (16403) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 
0746-972-003, Fülöp Hunor.  
(16399-I) 

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (16520-I) 

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjaví-
tást, zsindelytető készítését, javítá-
sát, cserépátforgatást, ácsmunkát, 
meszelést, vakolást, teraszkészítést, 
csatornajavítást, széldeszkák javítá-
sát, festését. Tel. 0749-798-244. 
(16522-I) 

VÁLLALUNK: festést, csatornajaví-
tást, tetőjavítást, bármilyen javítást. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (16446) 

MEGEMLÉKEZÉS 

A múltba visszanézve valami 
fáj, valakit keresünk, aki nincs 
már. Könnyes szemmel 
emlékezünk július 18-án 
INCZE LAJOSRA halálának 9. 
évfordulóján. Nyugodjon 
békében! Leánya, Kati és 
családja. (16478-I) 

Fájó szívvel életünk 
legszomorúbb napjára 
emlékezünk július 17-én, 
DASCĂL FERENCZRE, a 
drága férjre, tatára és 
dédtatára, halála 7. 
évfordulóján. Emléked és 
szereteted szívünkben él. 
Nyugodj békében, drága tati! 
Feleséged, Délia és a család. 
(16540-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett testvér, nagybáty, 
rokon, szomszéd,  

DEÉ LÁSZLÓ  
életének 85. évében megpihent. 
Temetése folyó hó 18-án, hétfőn 
du. 1 órakor lesz a marosvásár-
helyi református temetőben. (p-I) 
 

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték, tisztelték 
és szerették, hogy a szeretett 
férj, édesapa, nagytata, após, 
nagybácsi, rokon, jó barát, szom-
széd és jó ismerős,  

DEMÉNY ZOLTÁN  
az ICSAP volt revizora  

életének 85. évében, hosszas 
szenvedés után július 15-én 
örökre megpihent. Utolsó útjára 
2022. július 21-én, csütörtökön 
kísérjük a turai (Magyarország) 
temetőbe. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  

A gyászoló család. (p-I) 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Adóváltoztatásokról döntött 
a kormány 

A kormány az adótörvény-
könyv kiigazításáról, adó-
kedvezmények eltörléséről 
és egyes jövedéki adók eme-
léséről döntött pénteki ülé-
sén, a közép- és hosszú távú 
költségvetési egyensúly 
fenntartása érdekében – je-
lentette be Adrian Câciu 
pénzügyminiszer. 

A módosítások többsége jövőre 
lép hatályba. Január elsejével a je-
lenlegi 5-ről 9 százalékra emelke-
dik a szállodákban, éttermekben és 
étkeztetési cégeknél alkalmazott 
héakulcs. Az édesített italok eddig 
kedvezményes 9 százalékos héája 
helyett az általános, 19 százalékos 
héát alkalmazzák. Az osztalékadó a 
jelenlegi 5-ről 8 százalékra emelke-
dik, a szerencsejátékokból szár-
mazó jövedelmekre pedig 
progresszív adót vetnek ki. Szigo-
rítják azokat a feltételeket, amelyek 
mellett a kis cégek – „mikroválla-
latnak” minősülve – bevételük 1 
százalékának megfelelő összeget fi-
zethetnek társasági adóként a nye-
reség 16 százaléka helyett. 

A jelenlegi 30 ezer lejről 10 ezer 
lejre csökkentik azt a havi bruttó 
bevételküszöböt, amely alatt adó-
kedvezményekben részesülnek az 
építőipari, élelmiszeripari és me-
zőgazdasági dolgozók. Eltörölnek 
egy sor adókedvezvényt az ingat-
lanok adásvételénél. Az eddigi 100 

ezer euróról 25 ezerre csökkentik 
a magánvállalkozók esetében azt 
az éves bevételi értékhatárt, amely 
alatt átalányadózásra jogosultak. A 
munkavállalók esetében az alapbér 
33 százalékára korlátozzák az adó-
mentes utalványok és bónuszok ér-
tékét. 

Fokozatosan emelkedni fog a 
dohánytermékek és szeszes italok 
jövedéki adója, ez a rendelkezés 
már az idén augusztus elsején ha-
tályba lép. 

A kormány számításai szerint az 
intézkedéscsomag idén 1,19 milli-
árd lejes, jövőre 10,5 milliárd lejes 
többletbevételt hozhat a költségve-
tésnek. 

Nicolae Ciucă miniszterelnök a 
pénteki kormányülés elején leszö-
gezte: a módosítások célja a stabi-
litás és a kiszámíthatóság 
biztosítása az üzleti szféra számára 
a befektetések ösztönzése érdeké-
ben, valamint bizonyos kivételek 
megszüntetése. 

Rámutatott: az adóügyi módosí-
tásokról szóló sürgősségi rendelet 
tervezetének közvitája során 
egyeztetéseket folytattak az üzleti 
szféra, a munkáltatói szövetségek 
és a szakszervezetek képviselőivel, 
illetve kikérték a nemzetközi pénz-
intézetek, a Világbank és a Nem-
zetközi Valutaalap véleményét is. 
(MTI) 

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNY-
VELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-
200. (sz.-I) 
A TIMKO alkalmaz üzleteibe MUNKATÁRSAT két váltásba. Érdek-
lődni a 0756-128-310-es telefonszámon. (sz-I) 
A DIXIFLOR INGATLANÜGYNÖKSÉG TITKÁRNŐT keres. 
Küldd el önéletrajzodat a dixiflorsrl@yahoo.com e-mail-címre. Tel. 
0722-728-117, 0743-085-185. (16515-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Emmanuel Macron francia 
elnök szerint Oroszország 
„háborús fegyverként” hasz-
nálja a gázt, ezért a franciák-
nak és Európának is fel kell 
készülnie az orosz gázellátás 
teljes leállására. 

„Oroszország az energiát, az 
élelmiszer-ellátást háborús fegy-
verként használja” – mondta csü-
törtökön a köztársasági elnök a 
francia nemzeti ünnepen az orszá-
gos televíziós csatornáknak adott 
élő interjúban az ukrajnai háború-
nak az energiaellátásra gyakorolt 
hatásairól feltett kérdésre. „Fel kell 
készülnünk egy olyan forgató- 
könyvre, amely szerint teljesen le 
kell mondanunk az orosz gázról” – 
tette hozzá. „Az elmúlt napok igazi 
változása, és szerintem erről túl ke-
veset beszéltünk, az az orosz dön-
tés, hogy elkezdték elzárni a gázt. 
Hibrid háborúban vagyunk. És ez 
nem a szankcióink következmé-
nye” – vélte Emmanuel Macron. 

„Véleményem szerint a szank-
ciónk mindenekelőtt az orosz gaz-
daságot sújtják. Mi nem 
szeretnénk világháborút. Ezért há-
ború nélkül szeretnénk megállítani 
ezt a háborút. Ebben a helyzetben 
az energiaárak már a háború előtt 
elkezdtek emelkedni, és a háború 
miatt folytatódott az emelkedés” – 
hívta fel a figyelmet. 

„Mindannyiunknak fel kell arra 
készülnie, hogy a háború el fog 
tartani. A nyár és az ősz eleje va-
lószínűleg nagyon kemény lesz” – 
hangsúlyozta a francia elnök. Be-
jelentette, hogy az energia- és az 
élelmiszerárak megemelkedése 
miatt az állam „energetikai terhe-
léscsökkentő és józansági csoma-
got” készít elő. 

Az elnök szerint a jelenlegi 
helyzetben „általános mozgósí-
tásra” van szükség, „mindenek-
előtt az államok, valamennyiünk 
részéről”. „Franciaország a mo-
delljének köszönhetően kevéssé 
függ az orosz gáztól. Európaiként 
diverzifikálódunk azért, hogy más-

honnan szerezzük be a gázt. Nor-
végia sokat szállít nekünk. Katar, 
Algéria, az Egyesült Államok is” 
– emlékeztetett az államfő. El-
mondta azt is, hogy őszig Francia-
ország 100 százalékra fogja 
feltölteni a tárolókapacitásait.  

„Mostantól megkérem az állami 
szerveket és minden vállalatot, 
amely megteheti, hogy kevesebbet 
fogyasszon. Programot hozunk 
létre, és megpróbálunk esténként 
kevesebbet világítani. Terhelés-
csökkentő és józansági programot 
indítunk” – mondta. 

A francia forradalom kitörésé-
nek 233. évfordulóján a párizsi 
Champs-Élysées sugárúton meg-
rendezett hagyományos katonai 
díszszemlét is meghatározta az Eu-
rópába visszatért háborús hangu-
lat.  A felvonulás díszvendége az 
Oroszországgal vagy Ukrajnával 
határos kilenc közép- és kelet-eu-
rópai uniós és NATO-tagállam 
volt: Észtország, Lettország, Lit-
vánia, Lengyelország, Csehország, 
Szlovákia, Románia, Bulgária és 
Magyarország katonái hazájuk lo-
bogóit lengetve vonultak végig a 
sugárúton, mielőtt a francia haderő 
egységei mutatkoztak be. 

A 6300 katona közül a nyári ká-
nikulában csaknem ötezren gyalog 
vonultak végig a világ egyik leg-
szebbnek tartott sugárútján. A 
díszszemlén 64 repülő, egy drón, 
25 helikopter, kétszáz ló és 181 
szárazföldi jármű is végighaladt a 
többezres tömeg előtt.  

Az ukrajnai háború kezdete óta 
Franciaország megerősítette a 
NATO kötelékében mozgósított 
haderejét: február vége óta  
mintegy ötszáz katonát állomásoz-
tat Romániában, akik elsősorban 
felderítő hadműveleteket végez-
nek, s Párizs többször is jelezte, 
hogy kész növelni a kontingens 
létszámát. A francia haderő ezen-
kívül részt vesz szárazföldi és lég-
védelmi műveletekben 
Észtországban, a Rafale vadászgé-
pek pedig a lengyel légtér védel-
mét segítik. (MTI) 

Macron: Európának fel kell 
készülnie az orosz gázellátás 

teljes leállására 
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A szeretet himnusza 

Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, 
Ha szeretet nincs bennem, 

Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. 
Legyen bár prófétáló tehetségem, 

Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, 
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, 

Ha szeretet nincs bennem, 
Mit sem érek. 

Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek 
S vessem oda testem, hogy elégessenek, 

Ha szeretet nincs bennem, 
Mit sem használ nekem. 

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, 
A szeretet nem féltékeny, 

Nem kérkedik, nem gőgösködik, 
Nem tapintatlan, nem keresi a magáét, 

Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, 
Nem örül a gonoszságnak, 

De együtt örül az igazsággal. 
Mindent eltűr, mindent elhisz, 

Mindent remél, mindent elvisel. 
A szeretet soha el nem múlik. 

A prófétálás megszűnik, 
A nyelvek elhallgatnak, 
A tudomány elenyészik. 

Tudásunk csak töredékes, 
Töredékes a prófétálásunk is. 

Mikor azonban eljön a beteljesedés, 
Ami töredékes, véget ér. 

Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, 
Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. 

De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait. 
Ma még csak tükörben, homályosan látunk, 

Akkor majd színről színre. 
Most csak töredékes a tudásom, 

Akkor majd úgy ismerek, 
Ahogy én is ismert vagyok. 

Most megmarad a hit, remény, szeretet, 
Ez a három, 

De köztük a legnagyobb a szeretet. 
(Pál apostol első levele a korintusiakhoz 13.) 

A szeretet örök gondolataival és fájó szívvel emlékezem drága 
Édesapámra.  Az IREM volt vasersztergályosa,  

NEMES JÁNOS 
ma ünnepli születésnapját angyalként – angyalok közt. Nyugodj 
békében, drága Édesapám. Köszönök Neked mindent, amit 
értem tettél, annak ellenére is, hogy földi életed könyörtelen 
kálvária volt. Most Tied az örök nyugalom, béke és szeretet Isten 
ölén. Nagyon szeretlek, amíg élek, soha nem feledlek.  

Bánatos lányod, Marika. (-) 
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Visszér: okok, tünetek, megelőzés és kezelés 
 
Korai stádiumban szinte mindig ártalmatlanok, csak az enyhén duzzadt 

boka, a nehéz és fáradt láb utal rá. Ez normális állapot? Semmiképpen! Ezek 
olyan jelek, amelyek előre jelzik a vénás vérkeringéssel kapcsolatos problémák 
megjelenését. 

Az érintettek 90%-a nem kezelteti magát 
A tanulmányok szerint Romániában a lakosság körülbelül 30%-ánál, valamint a 

nők 60%-ánál jelentkeznek ennek az betegségnek a tünetei. Aggasztó, hogy a vissz-
eres betegek 90%-a nem kezelteti magát. Sokan ezért kiteszik magukat annak a ve-
szélynek, hogy a vénás keringés súlyosan károsodjon, és ezáltal nehezen 
gyógyítható nyílt lábszárfekélyek jelenjenek meg. Az erre hajlamos embereknél 
már serdülőkorban megjelennek a pókhálóvénáknak nevezett törött erek. Szexuális 
érettséggel, valószínűleg a gyors fejlődés miatt, a tünetek súlyosbodhatnak. 

Egyéb okok 
Ennek a széles körben elterjedt betegségnek az okai nagyrészt örökletesek, 

ugyanakkor a fizikai aktivitás hiánya, a túlsúly, a helytelen táplálkozás, a stressz 
okozta érsérülések, a dohányzás és az alkoholfogyasztás is okozza. A hosszú ideig 
tartó lábon állás és széken ülés, ugyanakkor a terhesség is elősegíti a visszerek ki-
alakulását. 

Terhesség alatt a nők jelentős hormonális változásokon mennek keresztül, így 
megnőhet a nyomás a vénákban, ami kiválthatja a visszér kialakulását. Úgy tűnik, 
hogy a nők sokkal hajlamosabbak a visszérbetegségre, mint a férfiak. 

A problémák megjelenése esetén azonnal forduljunk orvoshoz! 
Amikor az első piros és kék szálak megjelennek a combokon és a csípőn, már a 

második fázisban vagyunk: a vénák elvesztették rugalmasságukat, tágulni kezde-
nek. Egy későbbi szakaszban a kötőszövet gyengülése gyakran a falak gyulladásá-
val és a vénás billentyűk gyulladásával jár, így vérrögök (trombózis) képződnek. 
A vénás betegségre jellemző tünetek megjelenésekor a legmegfelelőbb orvoshoz 
fordulni, aki diagnosztizálja a betegség fennállását, és megpróbálja időben megál-
lítani annak előrehaladását. 

Cselekedjünk felelősségteljesen! 
Az egészségi állapot javítása életmódváltással és hatékony készítmények hasz-

nálatával jár. A visszér kialakulása megelőzhető a vénás keringés serkentésével, 
egy kiegyensúlyozott és egészséges, magas rosttartalmú élelmiszereken és termé-
szetes antioxidánsokon alapuló étrenddel, mely a rendszeres testmozgással együtt 
segít megvédeni és fenntartani a vénák rugalmasságát. 

Jelenleg a gyógyszertárakban különféle készítmények kaphatóak, amelyek se-
gítenek helyreállítani és fenntartani az érfalak tónusát, javítják a vénák funkciona-
litását és rugalmasságát, valamint hozzájárulnak a kapillárisok 
áteresztőképességének a normál értékekek közé való visszaállításához.


