
A marosvásárhelyi gyermekeket rengeteg minden érdekli, a 
népi mesterségektől a gyógynövényeken át a különféle moz-
gásos játékokig és egyéb kreatív tevékenységekig – ha va-
laki madártávlatból, panorámaszerűen szemlélte volna a 
péntek délelőtti várbeli aprónép Forgatagát, bizonyára erre 
a következtetésre jut, ahogy első terepszemlénken mi sem 
gondoltuk másként (és a későbbiekben sem). 

A 9. Vásárhelyi Forgatag családi és gyermekprogramjainak helyszí-
nén, a Csicsergő térben minden standnak már az első órában kialakult a 
népes tábora. A legkisebbek a Pitypang Babycaring Egyesület fajátékait, 
üveggömbös társasait vették birtokba, vagy egyszerűen csak rajzoltak, 
színeztek. A Visit élménysátornál a Háromszék hét csodáját – egyebek 
mellett a gelencei Szent Imre római katolikus műemlék templomot és a 
Rétyi Nyír természetvédelmi területet – megörökítő rajzokat festették ki 

Egy drogdíler „kálváriája” 
A nyár a fesztiválok ideje. A világjárvány miatti megszorítások eze-

ket is kiiktatták egy időre az életünkből, de az idei nyár egészen más 
volt. Mondhatnánk úgy is, hogy az élet fesztiválról fesztiválra haladt. 

Azonban – jó romániai szokás szerint – a szórakozást is eltúlozták 
a fesztiválozók, a kétségbeesésbe kergetve azokat, akik az emberek biz-
tonságát, egészségét felügyelték. 

A nyári hírek az egymást követő rendezvények beszámolóiban leg- 
inkább a drogfogyasztásról, illetve annak következményeiről szóltak. 
A fiatalok egy része az életével fizetett a „szórakozásért”. 

A drogellenes országos ügynökség augusztusi adatai szerint majd-
nem megkétszereződött a drogfogyasztás Romániában. A szakértők fel-
hívják a figyelmet, hogy a jelenlegi érték a valósnál nagyobb lehet, 
hiszen gyakorlatilag nincs a fiataloknak olyan összejövetele, ahol ne 
fogyasztanának kábítószereket.  

A fesztivál fogalma – az idei tapasztalatok tükrében – egyenlő a ká-
bítószer-fogyasztással.  

Egy 2022-es európai jelentés szerint 83,4 millió európai felnőtt fo-
gyasztott már illegális szereket. Eszerint az Európai Unióban 83,4 mil-
lió felnőtt – azaz 15 és 64 év közötti személy –, a lakosság 29 százaléka 
használt már illegális kábítószert. A jelentés szerint a leggyakrabban 
használt szer továbbra is a kannabisz, amelynek fogyasztásáról 22 
millió európai felnőtt számolt be. A jelentés rámutat, hogy az elmúlt 

2022. augusztus 29., hétfő 
LXXIV. évfolyam  
195. (21170.) sz.  
Ára: 3 lej  
(előfizetőknek 1,57 lej) 

Mózes Edith 

Kicsik és nagyok 9. Vásárhelyi Forgataga 

Villanások a várban

(Folytatás a 2. oldalon)

Rigmányi  
huszártalálkozó  
és Csipán Csaba-
emléknap 
Augusztus 24–26. között a Havadhoz 
tartozó Rigmány Rigmánykút nevű te-
rületén – ahol a monda szerint II. Rá-
kóczi Ferenc, Erdély egykori 
fejedelme hadával megpihent – került 
sor az idei hagyományos huszártalál-
kozóra, amely egybeesett a néhai Csi-
pán Csaba 43. születésnapjával, 
ugyanakkor Rigmány település fennál-
lásának az ötszázadik évfordulójával 
is.  

____________2. 
Defibrillátorokkal 
felszerelt motor- 
kerékpárokat  
kapott a SMURD 
Szombattól a marosvásárhelyi roham-
mentő szolgálat (SMURD) felszere-
lése két motorkerékpárral bővült. A 
zsúfolt városközpontokban történő 
gyors beavatkozásokhoz használt jár-
műveket Raed Arafat adta át. 

____________7.

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

(Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Vajda György

Nagy Székely Ildikó  



Augusztus 24–26. között a Havadhoz tartozó Rig-
mány Rigmánykút nevű területén – ahol a monda 
szerint II. Rákóczi Ferenc, Erdély egykori feje-
delme hadával megpihent – került sor az idei ha-
gyományos huszártalálkozóra, amely egybeesett 
a néhai Csipán Csaba 43. születésnapjával, 
ugyanakkor Rigmány település fennállásának az 
ötszázadik évfordulójával is.  

A huszártalálkozóval egybekötött emléknapon – melyen 
részt vett mások mellett a néhai nyárádszentsimoni képvi-
selő és huszár őrnagy családja, közelebbi és távolabbi ba-
rátai, ismerősei – tizenhárom hagyományőrző 
huszárbandérium képviseltette magát.  

Az emléknapon többek közt hagyományőrző huszár 
lovas vetélkedőre, a Csipán Csaba-emlékmű leleplezésére, 
az egykori hagyományőrző huszár sírjának megkoszorúzá-
sára is sor került.  
Szavak, melyek megérintették a közösséget 

Az emléknapon a 15. hagyományőrző Mátyás huszárez-
red havadi, sárpataki és szovátai csapata, a 9-es honvéd hu-
szárezred mezőpaniti és marosvásárhelyi csapatai, a 
csíkszéki Gál Sándor, a gyergyói Földvári Károly huszár- 
ezred alakulata, a székelyudvarhelyi Hagyományőrző Szé-
kely Huszárezred lovasai, az erdőszentgyörgyi Württem-
berg huszárezred, a Bihar megyei szentjobbi II. Vilmos 
huszárezred képviselői, a marosvásárhelyi Magyar Királyi 
23. Határvadász Zászlóalj hagyományőrző csoportja, a tor-
boszlói lófők, valamint a debreceni 3. honvédezred hagyo-
mányőrző huszárai is megkoszorúzták a Rigmánykút 
területén felállított emlékoszlopot, valamint Csipán Csaba 
sírját.  

A megemlékezésen Veress Gergely Domokos, Havad 
polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket és méltatta a 
néhai presbitert, helyi tanácsost, háromgyermekes család-
apát, Csipán Csabát. Buksa Ferenc, a nyárádszentsimoni 
református egyházközség lelkipásztora tartott istentiszte-
letet.  

– Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő 
között. Ennek a hídnak a pillérjeként felépítek mindent, 
amit a múltból a jövendőbe kell átvinni. Ez volt tulajdon-
képpen Csipán Csaba, így jellemezhetjük őt pár szóban. 

Talán Vass Albert szavaival is üzenhetne nekünk ő, a ha-
vadi 15. hagyományőrző Mátyás huszárezred egykori ki-
váló őrnagya, vezetője, ami így hangzana:  

,,Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne 
tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig 
marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek ma-
radtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg, elvész 
nyom nélkül a népek tengerében.”  

Én azt kívánom, hogy ez vezéreljen mindnyájatokat, 
mindannyiunkat – mondta Buksa Ferenc lelkipásztor.  
Csipán Csaba vándorkard-vetélkedő 

Az emléknap egyik fénypontja a huszár lovas vetélkedő 
volt, amely különböző ügyességi versenyekből állt.  

Csipán László hagyományőrző helyi huszárvezető – aki 
a 15. havadi hagyományőrző Mátyás huszárezredet meg-
alapított bátyja, a néhai Csipán Csaba nyomdokaiba lépett 
annak halála után – elmondta, hogy a Csipán Csaba h. ö. 
nevével fémjelzett, immár hagyományossá vált vándor-
kard-vetélkedőt az erdőszentgyörgyi Württemberg huszár- 
ezred képviselője, Vass Levente nyerte meg, így jövőben ő 
adhatja át a soron következő nyertesnek. 

A második helyen Antal Béla, a csíkszéki Gáll Sándor 
huszárezred huszára végzett, a pódium harmadik fokára a 
mezőpaniti 9-es honvéd huszárezred kapitánya, Bodó Ben-
jámin léphetett fel.  

Mint Miholcsa József, a sárpataki 15. hagyományőrző 
Mátyás huszárezred immár „hetvenkedő” alezredes veze-
tője említette, már évekkel korábban kérte néhai barátját, 
Csipán Csabát, hogy vegye át tőle a hagyományőrző hu-
szárok vezetését, de erre sajnos az egykori havadi huszár 
korai halála miatt nem kerülhetett sor.  

Csipán László h. ö. huszár sikeresnek tartja a huszárta-
lálkozóval egybekötött emléknapot, és reméli, hogy évente 
megrendezhetik, így tovább öregbíthetik a huszártalálko-
zók hagyományát mind Rigmányban, mind Maros megyé-
ben.  

Az emlékművet főleg Szász Mózes szovátai huszárnak 
és a többi, jelen lévő hagyományőrző huszárnak köszön-
hetik, a 41 éves korában elhunyt Csipán Csaba sírja mellett 
díszelgő kopjafát Csaba Svédországban élő komája, Szabó 
Attila csináltatta.  

Az emléknapon huszármegbeszélés és kiértékelő is volt, 
amit szombaton este tábortűz, majd késő éjszakába nyúló 
nótázás követett.  

IDŐJÁRÁS 
Változékony idő 
Hőmérséklet: 
max.  31 0C 
min.   16 0C

29., hétfő 
A Nap kel  

6 óra 38 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 8 perckor.  
Az év 241. napja,  

hátravan 124 nap.

Létrejött a segesvári  
UNESCO-szervezőbizottság 

A múlt heti tanácsülésen jóváhagyták a világörökségi listán 
levő segesvári vár felügyeletére, a törvényes előírások be-
tartásának követésére hivatott UNESCO-szervezőbizottság 
felállítását. A több mint 25 fős szervezőbizottság feladata 
a történelmi műemlékegyüttes változásainak nyomon kö-
vetése, ellenőrzése és a vár népszerűsítése lesz. A  bizott-
ságban műépítészek, történészek, a helyi tanács 
képviselői, turisztikai szakemberek, civil szervezetek kép-
viselői vesznek részt. 

1059 új munkahely 
A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség 
1059 munkahelyet kínál állást keresőknek. A gazdasági 
egységek pincéreket, szakácsokat, bárosokat, pékeket, ke-
reskedelmi dolgozókat, gépkocsivezetőket, könyvelőket, 
ácsokat, fémmegmunkálókat, villanyszerelőket, orvosi  
asszisztenseket, mérnököket és szakképzetlen mun- 
kásokat keresnek. Az érdeklődők az intézmény honlapján, 
illetve Facebook-oldalán böngészhetnek.  

Nemzetközi Erich Bergel- 
karmesterverseny 

 A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, a Cadenza Music 
Management (Olaszország) és a Maros Megyei Tanács 
első alkalommal szervezi meg az Erich Bergel – erdélyi 
származású világhírű karmester és tanár – emlékének 
szentelt nemzetközi karmesterversenyt. A rendezvény 
szeptember 2–8. között lesz a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lotában. 

Idén is lesz palotabál 
A Maros Megyei Tanács múlt csütörtöki ülésén a testület 
20 ezer lejes támogatást szavazott meg a Mercur Creativ 
Egyesületnek a palotabál megszervezésére. Az első bálra 
2017-ben került sor, az ideit november 11-én tartják a Kul-
túrpalotában.  

Magyarok kenyere – folytatódik  
a gyűjtés 

Mezőpanit önkormányzata, a református egyház és a Szé-
kely Gazdaszervezetek Egyesülete is csatlakozik a Magya-
rok kenyere – 15 millió búzaszem programhoz. A gyűjtést 
múlt héten kezdték el, és augusztus 31-ig, szerdáig tart. Az 
adományként felajánlott búzát, krumplit vagy pénzösszeget 
az önkormányzat udvarán fogadják minden nap 9 és 14 óra 
között. További részletekért Bartha Mihálynál lehet érdek-
lődni, telefon: 0740-086-398. 

Új tagokat várnak a Borókához 
 A marosvásárhelyi Boróka néptáncegyüttes felvételt hirdet 
3–14 éves gyermekek számára. A néptáncoktatás szep-
temberben kezdődik, az életkornak megfelelően, egyedi 
sajátosságokat is figyelembe véve, korcsoportok szerint, a 
Maros Művészegyüttes próbatermében. Jelentkezni a 
0751-013-707-es telefonszámon, illetve a Boróka néptánc-
együttes Facebook-oldalán lehet. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma BEATRIX és ERNA,  
holnap RÓZSA napja.

Megyei hírek 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

31, 18, 39, 20, 13 + 2 NOROC PLUS:   8 1 4 0 2 1

12, 7, 1, 4, 34, 8 SUPER NOROC:   3 7 5 7 4 9

39, 31, 24, 38, 3, 43 NOROC:   1 1 8 1 2 4 0

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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Rigmányi huszártalálkozó  
és Csipán Csaba-emléknap 

évben egymillió európai használt heroint vagy más ille-
gális szert, amelyek származékait továbbra is a legkáro-
sabb hatású drogokként tartják nyilván. A felmérés arra 
is rámutatott, hogy a globalizáció ösztönzi az innovációt 
a kábítószer-kereskedelemben és -termelésben, az ukraj-
nai háború pedig növeli az európai kábítószerhelyzet bi-
zonytalanságát.  

Tehát a nyári fesztiválok az idén elsősorban a drogfo-
gyasztásról szóltak. 

Az alábbiakban azonban egy másfajta „szórakozásról” 
lesz szó. Egy 20 éves máramarosi fiatalember „csinált fesz-
tivált” a rendőrségen, miután 8 ezer lejt fizetett egy drog-
dílernek, ám kokain helyett aszpirint talált a csomagban.  

Szörnyen felháborodott, és panaszt tett a rendőrségen, 
hogy egy egyén tiltott szereket kellett volna szállítson neki. 
Megegyeztek az árban, ő átadta a pénzt, és átvette a meg-
ígért csomagocskákat – kokainként. A kliensei azonban 
elégedetlenek voltak a „kokain” minőségével, amiről ki-
derült, hogy egyszerű aszpirin. 

A pórul járt drogdíler feljelentést tett, a rendőrök meg 
bűnügyi dossziét nyitottak csalás miatt. A drogok tekinte-
tében nem tettek semmit, mert az aszpirin nem szerepel a 
tiltott szerek listáján.  

Viccnek is rossz az eset, de lehet tanulni belőle…  

Egy drogdíler  
„kálváriája”
(Folytatás az 1. oldalról)

Czimbalmos Ferenc Attila 

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila 



a nagyobbacska lurkók. Itt a Ko-
vászna Megye Turizmusáért Egye-
sület óriáspuzzle-jával is 
megbirkózhattak a Székelyföld ne-
vezetességeire kíváncsiak. Demeter 

Attilától, az egyesület munkatársá-
tól megtudtuk, hogy első alkalom-
mal vesznek részt a Forgatagon, és 
már ottlétük elején 30–40 gyerek 
kapcsolódott be a felkínált tevé-
kenységekbe. Az egyesület illeté-
kese csak azt sajnálta, hogy az 
augusztus végi kánikulára nem 
hozta magával a szalmakalapját. 

A nagyfokú érdeklődés a szé-
kelyudvarhelyi Erdélyi Gyógynö-
vénykert Egyesület tagjait is 
meglepte, akik szintén most „debü-
táltak” a Forgatagon. Asztaluknál 
először fűszersót tanulhattak meg 
készíteni a gyerekek, majd a vá-
szonfestést próbálhatták ki gyógy-
növényekkel, és munkáikat 
emlékbe haza is vihették. A későb-
biekben fürdősókészítésre és 
gyógynövény-felismerésre is sor 
került. 

– A cél a régi tudás továbbadása 
– foglalta össze a tevékenység lé-
nyegét Bara Erzsébet, aki Bálint 
Mária Magdolnával közösen fog-
lalkozott a kicsikkel. Örömmel vet-
ték tudomásul, hogy egészen apró 
gyerekek is felismerik a fontosabb 
növényeket. Az egyesület tagjai 
eddig főként szakmai napokon vet-
tek részt, a Forgatag hangulatát 
nyugodtabbnak, barátságosabbnak 
érezték, és egyetértettek abban, 
hogy ha lehetőségük lesz, jövőben 
visszatérnek. 

Az Erdélyi Hagyományok Háza 
Alapítvány folkudvarában egyebek 
mellett faragni, szőni, nemezelni is 
lehetett. Érdekes volt látni, hogy 
Kelemen Vera szövésoktatására fi-

úcskák is kíváncsiak. A fűben köz-
ben újabb és újabb népdalok csen-
dültek fel Kásler Magdi hangján a 
gyermekekből és szülőkből álló 
hallgatóság örömére. 

A Népújság-stand első pénteki lá-

togatói a 10 éves Kónya Janka és 
vele egyidős testvére, Dániel Zsolt 
voltak. Az ikerpár a kislány „kezd-
jük itt!” felkiáltására érkezett aszta-
lunkhoz, ahol készségesen 
elbeszélgettek velünk. Janka el-
mondta, hogy a Forgatagból a kéz-
művesvásárt élvezi a leginkább, 
Dani az ingyenprogramokat, főként 
a fejtörős játékokat említette ked-
vencként, majd egyik olvasmányá-
ból, a Csilicsali Csalavári 
Csalavérből is elmesélt egy szó sze-
rint „fejtörős” részletet.  
„Összefog és felemel” 

A Maros Művészegyüttes prog-
ramjai a kezdetektől színesítik a Vá-
sárhelyi Forgatagot. Pár éve a 
folknap kínálata adja meg a szom-
bati alaphangulatot a várban, így 
volt ez most is. A várszínpadon a 
marosvásárhelyi Napsugár, Bor-
sika, Boróka, Csillagfény, a gyula-
kuti Szivárvány, a marosludasi 
Hajdina, a marosfelfalusi Bíborka, 
a maroskeresztúri Tipegők, a dicső-
szentmártoni Kökényes és a szász-
régeni Kalangya néptáncegyüttes 
mutatta be műsorát a közös nép-
tánc- és népdaloktatás után. A 
szebbnél szebb viseletbe öltözött 
gyermekek és fiatalok fellépésükre 
várva vagy azután más tevékenysé-
gekbe is „beszálltak”, ottjártunkkor 
néhány táncos lány éppen az íjazást 
próbálta ki, kisebb gyerekek pedig 
egy plüssjátékkal „labdáztak” a 
fűben.  

– A Vásárhelyi Forgatag össze-
fog, felemel, boldoggá tesz. Pár éve 

úgy gondoltuk, teret kell adni a nem 
hivatásos együtteseknek is a meg-
mutatkozásra, azóta több száz kis és 
nagyobb táncos lép fel ezen az 
együttléten. Ezúttal négyszázan vol-
tak – mondta Barabási Attila, a 
Maros Művészegyüttes igazgatója. 
A folknap programja szombat dél-
után a művészegyüttes Határokon át 
című előadásával zárult. 
Könyvkereső kamaszok 

A legnépszerűbb várbeli progra-
mok közé tartozott a családi és 
gyermektevékenységek mellett a 
Tékaterasz kínálata, ahol a tizen-
évesek csapatvetélkedőre nevezhet-
tek be, a kisebbekre könyves 
gyermekfoglalkozások vártak, a fel-
nőttek könyvbemutatókra ülhettek 
be. A könyvvásárt is sokan látogat-
ták. Trombitás János, a Kobak 
könyvesboltlánc, illetve a Bookyard 
Kiadó tulajdonosa elújságolta, hogy 
az aprónépnek szóló „pancsoló” és 
az óvodás, kisiskolás korosztálynak 
szánt meséskönyvek mellett a diva-
tos ifjúsági olvasmányok is jól men-
tek. A kamaszok táborából főleg a 
lányok lelkesedtek csapatosan a 
könyvekért – leginkább az arany, 
vörös vagy rubin pöttyös kiadvá-
nyokért –, de fiúk is jöttek könyvet 
választani. Egyébként az arany 

pöttyös sorozatban nemcsak tinire-
gények, hanem olyan művek is sze-
repelnek, mint az Arany János 
életéről szóló kötet – tudtuk meg 
Trombitás Jánostól, aki az elkövet-
kezőkben saját tervezésű – íróktól 
származó idézetekkel és vidám, 
könyvekhez kapcsolódó illusztráci-
ókkal díszített – „olvasóbögrékkel” 

bővíti boltjai kínálatát, és az első 
csészékből a Forgatagra is hozott. 
Süsü, Lúdláb és  
a világmegváltó tervek  

A Vár sétányon végignyúló vásá-
ron a mézeskalácstól a házi készí-
tésű szörpökön, mézfajtákon és 
levendulatermékeken át a hímzése-
kig, faragott dísztárgyakig, kézmű-
ves ékszerekig igen gazdag volt a 
választék. Az egyik asztalnál mókás 
bábfigurák, a kolozsvári Szabó 
Tünde bábfarmjának „lakói” csalo-
gatták a látogatókat. A legnagyobb 

sikerük Süsüéknek volt, 12 sár-
kánybábból szombat délre mindösz-
sze négy maradt.  

Stelescu Kovács Péter szintén 
Kolozsvárról hozta el felesége, 
Tímea dekupázs (szalvéta-) techni-
kával készített dísztárgyait és filc-
ből, textíliából megálmodott 
plüssjátékait. Pétertől megtudtuk, 

hogy leginkább a poháralátétek és a 
játékok iránt volt kereslet. 

A székelyudvarhelyi Sejt-elmes 
vegán édességek szintén jól fogy-
tak, abszolút kedvencnek azonban a 
meggyes-csokis szelet, a Lúdláb bi-
zonyult – árulta el a Csiszér Albert 
és Orsolya termékeit kínáló Szász 
Csilla. 

A sepsiszentgyörgyi Balogh 
Enikő Beatrix feliratos bögréinek és 
textiltermékeinek – szatyrainak, 
zöldség- és teatartóinak – különle-
gessége, hogy egy kis műhelyben 
készülnek a műanyagmentesség 
jegyében. A kínálatban papíráru, Vi-
lágmegváltó terveim címmel ellá-
tott jegyzetfüzet és olyan 
recepteskönyv is szerepelt, amelybe 
a könyv gazdája írhatja be kedvenc, 
netán éppen nagymamájától tanult 
ételreceptjeit. Csodaszép könyvjel-
zők is díszelegtek az asztalon, a cég 
illetékesének, Lukács Adél Vandá-
nak a munkái, akitől megtudtuk, 
hogy az esti órákban volt nagyobb 
forgalom a vásáron, a délelőtti, dél-
utáni hőségben nem tolongtak a lá-
togatók.  

Terepszemlénken mindössze vil-
lanásokat gyűjtöttünk a várudvart 
három napon át zsongásban tartó 
Forgatagból, ennél természetesen 
jóval több minden történt ott a hét 
végén. A várbeli kupolában „szüle-
tett” legóváros szemmel láthatóan 
nemcsak a kisgyermekeket, hanem 
szüleiket is lenyűgözte. A fűben 
piknikező kisgyermekes családok 
egyszerre hallgathattak népzenét és 
verseket, a különböző programok 
ugyanis mindegyre egymásba fo-
nódtak, de ez egy pillanatig sem 
volt zavaró. 

Erre érezhetett rá az a magyaror-
szági pár is, akik szombaton érkez-
tek erdélyi körútjuk utolsó 
állomására, Marosvásárhelyre, és a 
Vártemplom meglátogatása közben 
sodródtak be a Forgatagba, amelyet 
röviden így foglaltak össze: „kelle-
mes az összhatás”. Hát még ha az 
esti koncertek minden korosztályt 
átható eufóriáját is átélhették volna!  

Villanások a várban
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Szinte fél órán át gyakorlatilag át sem lépte a Rapid 1923 
a félpályát a Sepsi OSK elleni labdarúgó Szuperliga-mérkő-
zésen, sőt a háromszéki alakulat vezetéshez is jutott. Szünetig 
azonban a bukaresti együttes két „ajándékból” fordított, aztán 
pedig teljesen ötlettelenül, nagy helyzetek nélkül támadta 
végig a háromszéki csapat a második félidőt, így elkönyvel-

hette az első vereségét az idei bajnokság-
ban, illetve az első kudarcot hazai pályán 
február óta. 

Két fontos hiányzóval lépett pályára a 
Sepsi OSK a Rapid 1923 ellen. Egyrészt a 
védelem tengelyéből kivált a kulcsember-
nek számító Mitrea, akit két nappal a meccs 
előtt kivásárolt a CSU Craiova, másrészt a 
középpályán hasonlóan meghatározó fon-
tosságú Păun sem léphetett pályára eltiltás 
miatt. Ugyan visszatért a pályára 
Ștefănescu, de már a szünetben cserélni 
kellett, és a meggyengült csapat nem tudta 
megszerezni a három pontot. Pedig az első 
fél órában a kapujához szegezték a Rapidot, 
és bár a végső passz pontosságával ezúttal 
is komoly problémák voltak, a vezetést is 
megszerezték, miután ötpercnyi videózás 
után a játékvezető meggyőződött róla, hogy 
nem az általa először látott támadó szabály-
talanság történt Sefer és Ciobotariu össze- 
csapásánál, hanem előbbi rúgta sarkon a 
Sepsi OSK játékosát, és megítélte az ezért 
járó büntetőt. A tizenegyest pedig Rondón értékesítette (1-0). 
Ahelyett azonban, hogy kihasználja a lélektani előnyt, az első 
komolyabb Rapid-támadásnál hibát hibára halmozott az 
OSK-védelem, ennek megkoronázásaként Niczuly egyene-
sen Sefer fejére öklözte a labdát, ahonnan a játékszer a hálóba 

pattant (1-1). Ez teljesen megváltoztatta a meccset, Păun nél-
kül nagyon bizonytalanná vált a középpálya, és a Mitrea he-
lyett beállt Ciobotariu eladott egy labdát a félidő 
hosszabbításának első percében, Costache kipasszolta Ioniță 
elé, aki 18 méterről átvétel nélkül ballal a felső léc alá csa-
varta (1-2). 

A második félidőben a Rapid 1923 teljes egészében ellen-
támadásra rendezkedett be, s miközben az OSK minden ötlet 
és helyzet nélkül végigtámadta a 45 percet, a Rapid 1923 né-
hányszor igen veszélyesen kontrázott, az OSK védelme is 
többször hibázott, ám valahogy sikerült megúsznia újabb ka-
pott gól nélkül. Az egyenlítésre azonban a legkisebb esélye 
sem volt. 

Mondhatjuk, a legrosszabb pillanatban találkozott a fővá-
rosiakkal a Sepsi OSK, hisz Mitreáért pont most fizette ki a 
kivásárlási díjat a CSU Craiova, Păun nem játszhatott, 
Ștefănescu, Achahbar csak alig tértek vissza, Bălașa sérült, 
Matei sincs ereje teljében. És noha a hét szenzációja a csapat 
háza táján, hogy Dél-Afrikából visszatért Šafranko, akinek a 
góljait a távozása óta nagyon hiányolják a szurkolók, ő még 
nem kapta meg a zöldkártyát.  

Sok idő nincs azonban a sebek nyalogatására, hiszen már 
kedden az Universitatea 1948 Craiova otthonában kell hogy 
helytálljon a csapat, pénteken pedig jön az újabb hazai meccs 
a CS Mioveni ellen.

A Paks 3-2-re győzött az Újpest otthonában 
a magyar labdarúgó NB I ötödik fordulójának 
péntek esti nyitómérkőzésén. 

A fővárosiak már öt bajnoki óta nyeretlenek 
a Szusza Ferenc Stadionban. A tolnaiak 2010 
októbere és 2015 márciusa között mind az öt 
bajnoki meccsüket megnyerték Újpesten, azóta 
viszont két hazai siker és nyolc döntetlen volt a 
mérleg. 

Remekül kezdtek a vendégek, a meccs elején 
két gólhelyzetet is kialakítottak, majd a hetedik 
percben egy szöglet után Windecker József kö-
zeli fejesével megszerezték a vezetést (0-1). A 
29 éves középpályás nem örült látványosan a 
találatának, hiszen 2005 és 2007, majd 2015 és 
2018 között is Újpesten futballozott. 

A hátrányba került hazaiak átvették az irányí-
tást, ami enyhe mezőnyfölényben és néhány 
gólszerzési lehetőségben mutatkozott meg. A 
25. percben Csongvai Áron remek szabadrúgá-
sát Nagy Gergely óriási bravúrral, a levegőben 
úszva ütötte ki. Az eset során Nagy megsérült, 
de az első félidő végéig a pályán tudott ma-
radni, a szünet után azonban Rácz Gergő érke-
zett a paksi kapuba. 

A második felvonás is gyors paksi góllal kezdődött: 
a mérkőzés videóbírója vette észre, hogy Branko Pa-
uljevic eltalálta Szabó Bálint bokáját a tizenhatoson 
belül, amikor a labda már nem volt a közelükben. A 
visszajátszás megtekintése után a játékvezető büntetőt 
ítélt, amit a góllövőlistát vezető Varga Barnabás érté-
kesített (0-2). Csakhamar úgy tűnt, a vendégek eldön-
tötték a meccset, mivel az oldalról érkező 
szabadrúgásuk után Abdoulaye Diaby éppen Papp 
Kristóf elé fejelte ki a labdát, ő pedig magabiztosan a 
hálóba lőtt (0-3). 

A 66. percben Diaby egy szöglet utáni fejessel szé-
pített (1-3), majd pályára lépett a csütörtökön szerződ-
tetett elefántcsontparti Fernand Gouré, aki egy perccel 
később, az első labdaérintéséből – szintén fejjel – gólt 
szerzett (2-3). 

A hajrában az egyenlítésért küzdő Újpest irányította 
a játékot, időnként nyomasztó fölényben futballozott, 
a 90+3. percben Gouré a kapufát találta el, és mivel 
újabb gól nem született, a hazaiak továbbra is nyeret-
lenek, a paksiak pedig veretlenek a mostani  
szezonban.

1243.Szerkeszti: Farczádi Attila

A Paks több mint hét év után nyert Újpesten 

Ajándék, bár messze még a karácsony

Jegyzőkönyv 
Magyar labdarúgó NB I, 5. forduló: Újpest FC – Paksi FC 2-3 (0-1) 
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 2596 néző, vezette: Káprály. 
Gólszerzők: Diaby (66.), Gouré (76.), illetve Windecker (7.), Varga 

B. (51., tizenegyesből), Papp K. (56.). 
Sárga lap: Onovo (17.), Pauljevic (51.), Ljujic (68.), Csongvai (85.), 

Junior Tallo (90+6.). 
Újpest: Banai – Pauljevic (75. Gouré), Csongvai, Diaby, Antonov – 

Onovo, Boumal (62. Simon K.), Ljujic (85. Csoboth) – Katona (46. 
Lahne), Tallo, Borello (62. Bjelos). 

Paks: Nagy G. (46. Rácz) – Vas G. (80. Osváth), Kádár, Lenzsér, 
Szabó J. – Papp, Windecker – Haraszti (62. Gyurkits), Szabó B. (68. 
Bőle), Sajbán – Varga B. 

A tabella 
1. Kecskemét       5          2          3          0          6-3            9 
2. Kisvárda           4          2          2          0          10-6          8 
3. Paks                  4          2          2          0          10-7          8 
4. Ferencváros      2          2          0          0          5-0            6 
5. Puskás AFC     5          1          3          1          5-4            6 
6. Mezőkövesd     5          1          2          2          8-9            5 
7. ZTE                  4          1          1          2          4-7            4 
8. Honvéd             4          1          1          2          5-9            4 
9. Vasas                5          0          4          1          5-6            4 
10. Debrecen        5          0          4          1          7-9            4 
11. Fehérvár         3          1          0          2          4-6            3 
12. Újpest             4          0          2          2          4-7            2 

Eredményjelző 
NB I, 5. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – Vasas FC 1-1, Kecskeméti 

TE – Zalaegerszeg 3-1, Debreceni VSC – Puskás Akadémia FC 1-1, 
Újpest FC – Paksi FC 2-3.

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó Szuperliga, 7. forduló: Sepsiszentgyörgyi 

Sepsi OSK – Bukaresti Rapid 1923 1-2 (1-2) 
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Vezette: Andrei 

Chivulete (Bukarest) – Vladimir Urzică (Karácsonkő), 
Mihai Marica (Beszterce). Tartalék: George Găman (Cra-
iova). Ellenőr: Sorin Boca (Jászvásár). Videóbíró: Sorin 
Costreie (Buftea). Segéd-videóbíró: Adrian Vornicu (Jász-
vásár). 

Gólszerzők: Rondón (21. – büntetőből), illetve Sefer 
(27.), Ioniță (45+2.). 

Sárga lap: Papeau (73.), Sefer (76.). 
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Ciobotariu, 

Ispas, Rodriguez, Aganović, Ion Gheorghe (72. Achahbar), 
Bărbuț (68. Golofca), Ștefănescu (46. Matei), Rondón (68. 
Tudorie).  

Rapid 1923: Moldovan – Junior Morais, Onea, Grigore, 
Săpunaru, Ioniță (61. Papeau), Käit (61. Crepulja), Albu, 
Sefer (76. Pănoiu), Costache (61. Mățan), Dugandžić.

A bajnokság állása 
 

1. Rapid 1923             7        5       0        2       8-4       15 
2. Konstanca               6        3       3        0       7-3       12 
3. Botosán                   5        3       2        0       7-4       11 
4. Ploiești                    7        3       2        2       4-4       11 
5. Sepsi OSK              7        2       4        1       9-5       10 
6. UTA                        7        3       1        3       6-8       10 
7. Nagyszeben            5        2       3        0       7-3       9 
8. CFR 1907               5        3       0        2       8-6       9 
9. CFC Argeș              6        3       0        3       7-9       9 
10. Voluntari               7        2       2        3       6-5       8 
11. CSU Craiova        5        2       2        1       6-5       8 
12. U 1948 Craiova    7        2       1        4       9-9       7 
13. FCSB                    5        1       3        1       6-7       6 
14. Kolozsvári FCU   7        0       3        4       4-9       3 
15. Târgoviște             5        0       2        3       5-9       2 
16. Mioveni                7        0       2        5       3-12     2 

Eredményjelző 
* Szuperliga, 7. forduló: FC Voluntari – Kolozsvári 

FCU 0-0, Aradi UTA – Universitatea 1948 Craiova 2-1, 
Petrolul 52 Ploiești – CS Mioveni 0-0, Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK – Bukaresti Rapid 1923 1-2. 

* 2. liga, 4. forduló: Sellemberki CSC 1599 – Galaci 
Suporter Club Oţelul 1-1, Brassói FC – Temesvári Ripen-
sia 1-0, Bukaresti Metaloglobus – Nagybányai Minaur 0-
1, CSM Slatina – Unirea 04 Slobozia 1-1, Jászvásári CSM 
Politehnica – Concordia Chiajna 2-1, Temesvári Politeh-
nica – Bukaresti Progresul 1944 Spartac 0-1, Bukaresti 
Dinamo 1948 – Dési Unirea 2-3, Konstancai Unirea – 
Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 2-1. Az élcsoport: 1. Sel- 
lemberk 10 pont (8-2), 2. Slobozia 10 (7-2), 3. Jászvásár 
10 (6-2). 

Bálint Zsombor 

Fotó: az Újpest FC honlapja 

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala 
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Az els  félid t követ en vezetett, 
ám végül alulmaradt a feljutási ál-
mokat dédelget  Nyárádt i Unirea 
2018 a labdarúgó 3. liga IX. cso-

portjának 1. fordulójában. Igaz, az 
egyik leger sebb riválisának szá-
mító Kudzsir otthonában kapott ki. 

Kiegyensúlyozott játékot hozott 
a Kudzsiri Metalurgistul – Nyárád-
t i Unirea 2018 találkozó els  fél-
ideje. A házigazdáknak Tîrla révén 

volt több lehet ségük, miközben 
Nyárádt  részér l Astafei veszé-
lyeztetett. Az egyetlen gól azonban 
azt követ en esett, hogy a játékve-
zet  felmutatta a félid  egyperces 
meghosszabbítását. Egy kudzsiri 
szabadrúgás után a felszabadításból 
gyors ellentámadás bontakozott ki, 
Istrate nagyon jó ütemben ugrott ki 
a véd k vonaláról, és Jisa alatt a há-
lóba l tt (0-1). Szünet után Kudzsir egyre veszé-

lyesebbé vált, ám egész a 69. percig 
Nyárádt  jól állta a sarat. Ekkor 
azonban egy röviden felszabadított 
labda a lendületb l érkez  Udrea 
elé pattant,  25 méterr l nagyon el-
találta a játékszert, amely a hosszú 
sarokban kötött ki (1-1). Az egyen-
lítés után beszorult Nyárádt , és a 
80. percben egy partbedobást köve-
t en Suslak rossz ütemben ugrott 
fel fejelni, a labda pedig a melléhez 
szorított kezére pattant. A játékve-

zet nek ez elég volt, hogy büntet t 
ítéljen, amelyet P curar értékesített 
(2-1).  

A maradék tíz percben Nyárádt  
nem igazán tudott közel férk zni 
Jisa kapujához, ett l egyre idege-
sebbé vált, és végül Rusu a kiállítás 
sorsára jutott, miután mondott vala-
mit a játékvezet nek. Minden bi-
zonnyal nem dicsérte meg... 

Nyárádt  szombaton a Kolozs-
vári S n tatea ellen játssza els  
idénybeli mérk zését hazai pályán.

El nyb l kapott ki Nyárádt  

Egy egykori francia filmvígjáték 
címét (Hová t nt a 7. század?) paraf-
razálva tehetjük fel a kérdést a megyei 
labdarúgó-egyesület évadhirdet je 
után, hisz a 2022–2023-as idényben 
lesz 4. elitliga bajnokság, lesz klasszi-
kus 4. liga. És lesz – 6. liga. Az 5. liga 
elt nt a m sorból. Talán egyszer bb 
lenne a kissé pompázatos nev  elitli-
gát simán 4. ligának nevezni, a ki tudja 
miért klasszikusnak nevezett bajnok-
ságot pedig 5. ligának, ha már egy 6. 
ligát is indítunk, ám egyel re ezek a 
hivatalos elnevezések, így ezeket 
használjuk. 

Ami viszont nagy szomorúságra ad 
okot, hogy a három mez nyben össze-
sen alig 37 csapatot számlálunk, talán 
még soha nem voltak ilyen kevesen. 
Nem is olyan régen az alsóbb szinte-
ken (5-6. liga) két-három csoportot 
szerveztek, hogy mindenkinek helye 
legyen, az idén a 6. ligába alig tudtak 
összegy jteni tíz csapatot. Igaz, leg-
alább játszani fognak, hiszen a járvány 
miatt két éve gyakorlatilag szünetel az 
alapszint  labdarúgócsapatok tevé-
kenysége. 

A 4. elitligában 14 csapat szerepel 
majd, néggyel kevesebb, mint az el z  
idényben. És az idén klasszikus baj-
nokság lesz, talán a megyei egyesület 
rájött (ellentétben az országos szövet-
séggel, amely mindenféle fura lebo-
nyolítási módokat preferál), hogy a 
tavalyi kiírás nem volt a legszerencsé-
sebb. Nincs már a mez nyben a felju-

tott ACS Marosvásárhely, a Nyárádt i 
Unirea 2018 második csapata, de hi-
ányzik a Marosszentgyörgyi Kinder 
(amely nem el ször teszi meg, hogy  
beiratkozik a feln ttbajnokságba, 
aztán ismét kimarad), valamint Mez -
szengyel és Dics szentmárton is. 
Utóbbiak alsóbb szinten sem folytat-
ják, így aztán Bölöni zsenge gyermek-
korának városa teljesen foci nélkül 
marad, minden szinten. Újra megje-
lentek viszont Segesvár és Dános, 
utóbbi az el z  idényben a klasszikus 
4. ligában játszott, és hiába végzett 
csak a 7. helyen, most egy szinttel fel-
jebb látjuk viszont. Megyei szinten 
azonban sajnos már jó ideje nem a 
sportérdem érvényesül, hanem hogy 
kinek van pályája és pénze a játékve-
zetésre, kötelez  ifi csapatokra és ki-
szállásokra… 

Ami pedig az esélyeket illeti, a Ma-
rosvásárhelyi ASA (egy vadonatúj 
sportstruktúra, amely az egykori nevet 
szeretné feléleszteni) pályázik jó 
eséllyel a bajnoki címre, s t, ezzel a 
címmel (feljutás a 3. ligába) nyújtotta 
be támogatási pályázatát a városhá-
zára. Hagyományosan Marosludas, 
Marosoroszfalu és Radnót lehetnek a 
riválisai. 

A klasszikus 4. ligába 13 csapat irat-
kozott be. 

Az idény a 4. elitligában szeptember 
3-án kezd dik, a klasszikusban egy 
héttel kés bb. A 6. ligában szeptember 
18-án játsszák az els  fordulót, ám egy 
héttel korábban a 6. ligás csapatok pá-
lyára lépnek a Románia-kupa megyei 
szakaszának els  körében.

Hová t nt az 5. liga? 

A labdarúgó 3. liga 2022–2023-as karavánja 
útnak indult az augusztus végi hatalmas h ség-
ben. A menetrend szerint mindjárt az új bajnoki 
idény nyitányában Maros megyei rangadót ját-
szottak, a heged k városába a 3. osztályban 
újoncként szerepl  ACS Marosvásárhely látoga-
tott. A fullasztó h ség ellenére mintegy 400 f s 
néz sereg foglalt helyet a lelátókon, kíváncsian 
várva az összecsapást.  

A mérk zés gyakorlatilag 1-0-ról rajtolt, hi-
szen ekkor Bujor mintegy 18 méterr l telibe ta-
lált lövése a jobb fels  sarokban landolt. 
Szépségdíjas gól volt! Változékony hajszín ide 
vagy oda, Vlad Bujor igazi focista… A vendé-
gek els  ízben a 12. percben veszélyeztettek, 
ám ekkor Ghirc  kecsegtet  szögb l leadott 
jobb oldali lövése centiméterekkel kerülte el 
Bucin kapuját. Az els  játékrész túlnyomó része 
a középpálya térségében zajlott, többnyire ott 
„fáradozott” a játékszer. A házigazdák enyhe 
mez nyfölényt alakítottak ki, ám ez nem ered-
ményezett különösebb veszélyt a fiatal Szántó 
kapujára. A 21. percben Enescu hajszálpontosan 
elvégzett bal oldali szögletét követ en Mario 
Pop mellé „bólintott”. A 27. percben Bujor tá-
voli, megpattanó lövését a vendégkapus maga-
biztosan hárította, majd nyolc perccel kés bb 
ugyan  próbálkozott mintegy 40 méteres, bolt-
íves lövéssel, ám a labda fölé szállt. Az els  fél-
id  hajrájában a marosvásárhelyiek két 
alkalommal is közel kerültek az egyenlít  gól-
hoz: el bb Gheorghe Gliga kissé zárt szögb l 
mellé l tt (39.) – eközben a házigazdák messze-
men en legjobbja, Bujor a 43. percben egy gyö-
nyör , 22 méterr l küldött ejtett lövése a 
kapufával találkozott –, majd a 44. percben Süt  
Szilárd gárdája óriási lehet séget hagyott ki: 
ekkor C limani átemelte a pöttyöst Bucin kapu-
véd n, ám a háló felé tartó játékszert S. Bucur 
h sies mozdulattal kivágta a gólvonalról, meg-
fosztva ezzel a vendégeket a gólszerzés örömé-
t l. 

A térfélcserét követ en a CSM Avântul két-
gólosra növelhette volna el nyét: Ghirlejan a bal 
szélr l Harkóhoz továbbított, ám a középpályás 

mintegy 10 méteres, er s lövését Szántó szög-
letre mentette. Az 56. percben Bujor mintegy 30 
méterr l elvégzett b dületes erej  lövése a fels  
lécen csattant. A 63. percben a vendégek ki-
egyenlítettek: Cseg ldi Ottó higgadtan küldte a 
labdát mintegy 16 méterr l Bucin mellett a há-
lóba (1-1). Az Avântul ezután többet támadott, 
ám nem túlzottan meggy z  módon, sem veszé-
lyesen. A 76. percben S. Chiril  távoli rúgását a 
vendégkapus körülményesen ugyan, ám kiü-
tötte. A döntetlen végkifejlethez kötelez  pár-
harc sorsa a 86. percben d lt el, amikor 
Ghirlejan jobb oldali szögletét követ en a ta-
pasztalt Szilágyi Lóránd kézzel ért a labdához, 
s az egyértelm , jogos büntet t Murar egy ma-
gabiztos, védhetetlen lövéssel értékesítette  
(2-1). 

A játék összképe alapján Stoica Vili tanítvá-
nyainak gy zelme megérdemeltként könyvel-
het  el, ám a teljesítményük korántsem 
min síthet  fényesnek. A 3. ligában újonc ma-
rosvásárhelyiek tisztességesen helytálltak Szász-
régenben, s a harmadosztály nem t nik 
számukra annyira nagy és megemészthetetlen 
falatnak… Noha a találkozó eléggé gyenge szín-
vonalúnak bizonyult, említésre méltó, hogy a 
sportszer ség jegyében zajlott.                                    

Kiizzadt, ámde megérdemelt  
hazai gy zelem a Maros megyei rangadón 

2022. augusztus 29., hétf  _______________________________________________  SPORT ______________________________________________________  NÉPÚJSÁG 5 

Jegyz könyv 
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 1. forduló: Kudzsiri Metalurgistul – 
Nyárádt i Unirea 2018 2-1 (0-1) 
Kudzsir, városi stadion. Vezette: Claudiu Gaitin (Temesvár) – R zvan 
Nistoran (Resicabánya), Roberto Svatsinka (Resicabánya). Ellen r: Iu-
lian Szekely (Kolozsvár), Ciprian Mardan (Fogaras). 
Gólszerz k: Udrea (69.), P curar (80. – büntet b l), illetve Istrate 
(45+1.). 
Sárga lap: Udrea (61.), Vl dia (73.), Tîrla (90+4.), illetve Suslak (37.) 
Kiállítva: Rusu (90+2.). 
Metalurgistul: Jisa – Dohotariu, S. Itu (60. Haj), Vl dia, Vitinha, 

auc , Boldea, Udrea, Tîrla, P curar (87. Grozav), Dom a (73. L. Itu). 
Unirea 2018: Feier –  Birtalan L., Vasiu, Suslak, Oni or (82. Boar), 
Piper, Vânau (68. Ciub ncan), Rusu – Istrate (79. Ganea), Codrea (46. 
Petra), Astafei (68. Birtalan R.). 

Jegyz könyv 
3. liga, IX. csoport, 1. forduló: Szászrégeni 
CSM Avântul – ACS Marosvásárhely 2-1 (1-0) 
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 400 néz . 
Vezette: Andrei Baciu (Boto ani) – Pi ta And-
rei, Alexandru Bl nariu (mindketten F lticeni). 
Ellen r: Teodor Biri  (Vajdahunyad), Claudiu 
Stef nu i (Naszód). 
Gólszerz k: V. Bujor (4.), Ad. Murar (86. – 
büntet b l), illetve Cseg ldi O. (63.). 
CSM Avântul: Bucin – Bugnar, S. Bucur, 
Suciu, Serb na i, Enescu  (54. S. Chiril ), 
Harkó (54. P. Luca), Ghirlejan, Vrabie, M. Pop 
(68. R. Bucur, 87. Tru a), V. Bujor. 
ACS Marosvásárhely: Szántó – Bakó (82. 
Fehér Sz.), Circa, Csala, Szilágyi, Gliga, 
Ghirc  (58. Oprea), Moldován T., Vecerdea, 
C limani, Cseg ldi. 

A kezd  játéknapok programja 
* 4. elitliga: Erd szentgyörgyi Küküll  – Marosvásárhelyi ASA, Szováta – 
Ákosfalvi Napsugár, Nyárádszereda – Búzásbeseny , CSM Segesvár – Dá-
nosi Gaz Metan, Marosvásárhelyi Academica Transilvania – Marosludasi 
Mure ul, Radnót – Mez rücsi Câmpia, Marosvásárhelyi Atletic – Maros-
oroszfalui Mure ul. 
 
* klasszikus 4. liga: Harasztkeréki Farel – Mez záhi Paeonia, Gernyeszegi 
Sporting – Mez pagocsai ASF, Gerendkeresztúri Flac ra – Magyarói Viito-
rul, Mez cekedi Real – Mez gerebenesi Viitorul, Alsóidecsi B ile S rate – 
Görgénysóaknai Viitorul, Hadrévi Arie ul – Szentpáli For a. A Nyárádkará-
csonyfalvi Szikra áll. 
 
* 6. liga: Jeddi ACS – Haranglábi Viitorul, Cintosi Mure ul – Egrest i Lo-
comotiv, Magyarsárosi Viitorul – Sáromberki Progresul, Csittszentiváni Pes-
carii – Nyárádgálfalvi St ruin a, Somosdi Steaua – Nyárádmagyarósi Bekecs. 
 
* Románia-kupa (szeptember 11.): Harangláb – Magyarsáros, Nyárádmagya-
rós – Nyárádgálfalva, Sáromberke – Jedd, Egrest  – Nyárádgálfalva, Cintos 
– Csittszentiván. 

Bálint Zsombor 

Eredményjelz  
3. liga, IX. csoport, 1. forduló: 
Gyulafehérvári CSU – Kolozs-
vári Viitorul 2-1, CS Marosújvár 
– Vajdahunyadi Corvinul 0-4, 
Szászrégeni CSM Avântul – 
ACS Marosvásárhely 2-1, Ku- 
dzsiri Metalurgistul – Nyárádt i 
Unirea 2018 2-1, Kolozsvári S -
n tatea – Gyulafehérvári Unirea 
3-0. 

Kolozsvár ellen a kupában 
Szerdán rendezik a labdarúgó Románia-kupa országos szakaszának 

második körét. Maros megyéb l már csak egyetlen csapat érdekelt, a 
Nyárádt i Unirea 2018, amely nehéz feladat elé néz, hiszen idegenben, 
az el z  idényben szintén a 3. liga fels házában szerepelt Kolozsvári 
Viitorul otthonában lép pályára.  

A mérk zés fél hatkor rajtol, döntetlen esetén hosszabbítások, illetve 
büntet rúgások döntenek a továbbjutásról. Az idén el ször rendezett 
csoportkörbe jutásig ezen kívül még két kört kell teljesítsenek a  
csapatok.

Bálint Zsombor 

Szabó Antal-Loránd 

Koncz György  
a Marosvásárhelyi TVR-ben 

 
Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után cím  sportm sorának 

meghívottja Koncz György. A Metalotehnica, az ASA és az Elektromaros ’80-
as évekbeli csapatának harminc éve Szombathelyen él  futballistájával  
Szucher Ervin beszélget. 



A Ferencváros a Crvena zvezdával, az AS Monacóval és a 
Trabzonsporral került azonos négyesbe a labdarúgó Európa-
liga pénteki, isztambuli sorsolásán. 

A H csoportba besorolt zöld-fehérek sorozatban negyedik 
alkalommal érdekeltek európai kupasorozat főtábláján: 2019-
ben, tavaly és idén az Európa-ligában, 2020-ban a Bajnokok 
Ligája csoportkörében játszottak. 

A kvartettek felét a Puskás Arénában május 31-én sorra ke-
rülő finálé nagykövete, a 97-szeres válogatott Gera Zoltán 
húzta ki. 

A nyolc négycsapatos csoportból az elsők a nyolcaddön-
tőbe jutnak, míg a második helyezettek a Bajnokok Ligájából 
érkező nyolc csoportharmadikkal találkoznak majd a 16 közé 
jutásért, onnantól pedig egyenes kieséses rendszerben foly-
tatódik a sorozat. A nemzetközi kupaszereplés a csoporthar-
madikok számára sem ér véget, ezek a csapatok ugyanis a 
konferencialiga egyenes kieséses szakaszába kerülnek át. 

Hajnal Tamás, a ferencvárosiak sportigazgatója a magyar-
országi közmédiának elmondta, rendkívül attraktív, sport-
szakmai szempontból érdekes csoportba kerültek: „A 
csoportunk erejét mutatja, hogy három bajnok szerepel 
benne, szerintem a második és a negyedik kalapból is a lehető 
legerősebb ellenfelet kaptuk a Monaco és a Trabzonspor 

»személyében«. Bízunk benne, hogy versenyképesek le-
szünk, és pontokat tudunk majd gyűjteni úgy, hogy akár a to-
vábbjutás is benne lehessen.” 

Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója meg-
jegyezte, rendkívül kiegyenlített a csoport, amelyben nincs 
igazi sztárklub, így egyik riválisra sem lehet azt mondani, 
hogy „nem elkapható”. 

A csoportkör szeptember 8-án kezdődik és november 3-ig 
tart. 
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Hazai vereségével kiesett a Fehérvár
A MOL Fehérvár FC 3-0-s vereséget szenvedett a 

vendég Köln együttesétől a labdarúgó Európa-konferen-
cialiga-selejtező negyedik, utolsó fordulós párharcának 
csütörtöki visszavágóján, így nem jutott be a sorozat 
csoportkörébe. 

A magyar csapat egy hete 2-1-re győzött Kölnben, a 
visszavágón azonban hamar hátrányba került, a német 
rivális ugyanis már a 10. percben megszerezte a veze-
tést. A második félidő elején a Köln megduplázta az elő-
nyét, majd közvetlenül a lefújás előtt harmadszor is 
betalált, így 4-2-es összesítéssel lépett tovább. 

A Fejér megyei együttes az elmúlt tíz év során har-
madszor juthatott volna be európai kupasorozat csoport-
körébe, ebben az időszakban korábban mindkétszer az 
Európa-liga főtábláján szerepelt. 

Európa-konferencialiga, selejtező, 4. forduló, vissza-

vágó: MOL Fehérvár FC – 1. FC Köln (német) 0-3 (0-
1). Továbbjutott: a Köln, 4-2-es összesítéssel. 

Székesfehérvár, 10.411 néző, vezette: Palabiyik 
(török). 

Gólszerzők: Hübers (10.), Szkiri (46.), Schindler 
(90+4.). 

Sárga lap: Zivzivadze (65.), Heister (68.), Lednyev 
(87.), illetve Ljubicic (45+1.), Kilian (59.), Hector (89.). 

Fehérvár: Kovács D. – Nego, Larsen, Stopira, Saba-
nov (82. Lednyev), Hangya (46. Heister) – Fiola, Rúben 
Pinto (63. Bumba) – Bamgboye (63. Kodro), Zivzi-
vadze, Dárdai P. 

Köln: Schwäbe – Schmitz (65. Ehizibue), Kilian, Hü-
bers, Pedersen (81. Schindler) – Martel, Szkiri – Maina 
(65. Thielmann), Ljubicic (55. Olesen), Kainz (65. Hec-
tor) – Dietz. Timo Bernd Hübers, a német csapat játékosa (b) és a fehérvári Budu Zivzivadze.  

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szerb, francia és török ellenfelet kapott a Ferencváros

Az Európa-liga csoportbeosztása 
* A csoport: Arsenal (angol), PSV Eindhoven (holland), Bodö/Glimt (norvég), FC Zürich (svájci) 
* B csoport: Dinamo Kijev (ukrán), Rennes (francia), Fenerbahce (török), AEK Larnaca (ciprusi) 
* C csoport: AS Roma (olasz), Ludogorec (bolgár), Real Betis (spanyol), Helsinki JK (finn) 
* D csoport: SC Braga (portugál), Malmö (svéd), Union Berlin (német), Union Saint-Gilloise (belga) 
* E csoport: Manchester United (angol), Real Sociedad (spanyol), Sheriff Tiraspol (moldovai), Omonia Nicosia (ciprusi) 
* F csoport: SS Lazio (olasz), Feyenoord (holland), Midtjylland (dán), Sturm Graz (osztrák) 
* G csoport: Olimpiakosz (görög), Qarabag (azeri), SC Freiburg (német), Nantes (francia) 
* H csoport: Crvena zvezda (szerb), AS Monaco (francia), FERENCVÁROS, Trabzonspor (török)

Büntetőpárbajban bukta el a továbbjutást  
a CSU Craiova 

Európa-konferencialiga, selejtező, 4. forduló, visszavágó: 
Hapoel Beer-Sheva – CSU Craiova 1-1 (0-0, 0-0) – a 11-es 
rúgások után 4-3. Továbbjutott a Hapoel Beer-Sheva. 

Beer-Sheva, Toto Turner Stadium. Vezette: Erik Lamb-
rechts (belgiumi). 

Gólszerzők: Hemed (105+1.), illetve Roguljic (105). 
Sárga lap: Bareiro (15.), Elias (16.), Ansah (79 – a kispa-

don), Keltjens (88.), Abaid (90+2.), Lopes (104.), Martins 
(105+3 – tartalék), illetve Creţu (55.). 

Hapoel Beer-Sheva: Glazer – Abaid (97. Dadia), Tibi, 
Vítor, Lopes – Bareiro, Yosefi (61. Hatuel), Elias (77. Kelt-
jens) – Ansah (73. Suleimanov), Selmani (61. Hemed), Sa-
furi (77. Micha).  

CSU Craiova: Lazar – Martic (91. Găman), Silva, Screciu 
– Hanca (71. Căpăţînă), Creţu, Mateiu (120. Nistor), Bancu 
– Baiaram (91. Roguljic), Koljic (105+3. Vătăjelu), Ivan.  

A FCSB a visszavágón maga felé billentette  
a mérleg nyelvét 

Európa-konferencialiga, selejtező, 4. forduló, vissza-
vágó: Viking Stavanger – FCSB 1-3 (1-1). Továbbjutott a 
FCSB, 5-4-gyel. 

Stavanger, Viking Stadion. Vezette: Bognár Tamás (ma-
gyar). 

Gólszerzők: Tripic (26 – büntetőből), illetve Edjouma 
(3.), Cordea (54.), Radunovic (90+4 – büntetőből). 

Sárga lap: Pattynama (32.), Vevatne (86.), Bjoershol 
(90+3.), illetve Edjouma (17.), Popescu (24.), Coman 
(29.), Tamm (45+2.). 

Viking: Gunnarsson – Bjoershol, Brekalo, Vevatne – 
Kabran, Lokberg (46. Sandberg), Solbakken, Fridjonsson 
(90+5. Vikstol), Pattynama (46. Torsteinboe) – Karlsbakk 
(70. Traore), Tripic (90+1. Tangen). 

FCSB: Târnovanu – Pantea (46. Boboc), Dawa, Tamm, 
Radunovic – Edjouma (59. Dulca), Octavian Popescu 
(90+1. Soica) – Cordea, Miculescu, Coman – Rusu (46. 
Oaidă, 46). 

A hajrában szerzett látványos góllal kvalifikált 
a Kolozsvár 

Európa-konferencialiga, selejtező, 4. forduló, visz-
szavágó: Kolozsvári CFR 1907 – NK Maribor (szlo-
vén) 1-0 (0-0). Továbbjutott a CFR 1907, 1-0-s 
összesítéssel. 

Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu-stadion. Ve-
zette:  John Beaton (skót). 

Gólszerző: Cvek (90.). 
Sárga lap: Yeboah (64.), Păun (80.), illetve Zinic 

(3.), Antolin (11.), Kronaveter (55.), 
CFR 1907: Scuffet – Manea, Yuri, Burcă, Camora – 

Adjei-Boateng, Cvek – Deac (90+7. Kolinger), Jefte 
Betancor (70. Adrian Păun), Petrila (90+4. Roger) – 
Yeboah (90+7. Muhar). 

NK Maribor: Bergsen – Zinic (90+3. Vipotnik), 
Karic, Uskokovic, Sikosek – Antolin (46. Kronaveter), 
Vidakovic – Repas, Bozic, Brnic (90+3. Lausic) – Ba-
turina (72. Sirk).  Sikosek (77.). 

Írországi vereséggel is főtáblás az FTC az Európa-ligában 
A Ferencváros egygólos vereséget szenvedett az ír Sham-

rock Rovers vendégeként a labdarúgó Európa-liga-selejtező 
negyedik, utolsó fordulós párharcának csütörtök esti vissza-
vágóján, de a múlt héten elért hazai 4-0-s sikerének köszön-
hetően magabiztosan jutott a sorozat csoportkörébe. 

Sztanyiszlav Csercseszov együttese Dublinban elsősorban 
a megnyugtató előnyének megőrzésére törekedett, s bár a 89. 
percben kapott góllal elveszítette a meccset, így is sorozatban 
negyedszer szerepelhet valamelyik európai kupasorozat fő-
tábláján. 

A várakozásoknak megfelelően csendesen csordogált le a 
mérkőzés első félideje, a Ferencváros ugyanis négygólos elő-
nyének birtokában nyugodtan futballozott, míg a hazaiak 
ugyan próbálkoztak becsülettel, de nem tudtak komolyan ve-
szélyeztetni. Közvetlenül a szünet előtt Ryan Mmaee szerez-
hetett volna vezetést az FTC-nek, fejesét azonban bravúrral 
védte a Shamrock kapusa. 

Fordulás után viszonylag hamar felpörgött a mérkőzés, volt 
gólszerzési lehetőségük a hazaiaknak és a vendégeknek is, ám 
mindkét kapus a helyén volt ezeknél a szituációknál. A néhány 
percig tartó lendületesebb futball után újfent csökkent kissé 
az iram és a színvonal is, miközben az edzők cserékkel pró-
báltak meg frissíteni a csapatokon. 

A hajrában a Rovers számos alkalommal veszélyeztetett, 
már-már a saját tizenhatosához szegezte a Ferencvárost, a 
nyomás pedig az utolsó percben góllá érett, a csereként beállt 
Lyons fejesből elért találatával. 

A Shamrock összességében megérdemelten nyerte meg a 
visszavágót, a Ferencváros főtáblára kerülése ugyanakkor 
nem forgott veszélyben. 

Az FTC egymást követő második évben játszhat az Eu-
rópa-liga csoportkörében, az elmúlt négy idényt tekintve har-
madszor, egyszer, 2020-ban ugyanis a Bajnokok Ligája 
főtábláján volt érdekelt. 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó Európa-liga-selejtező, 4. (utolsó) forduló, 

visszavágó: Shamrock Rovers (ír) – Ferencváros 1-0  
(0-0). Továbbjutott: a Ferencváros, 4-1-es összesítéssel. 

Dublin, 7136 néző, vezette: Francois Letexier (francia). 
Gólszerző: Lyons (89.). 
Sárga lap: Emakhu (34.), Towell (44.), illetve Auzqui 

(22.), Esiti (54.). 
Shamrock Rovers: Mannus – Gannon, Hoare, Grace – 

Finn (64. Lyons), O’Neill, Towell (72. Byrne), Ferizaj (71. 
Tetteh), Kavanagh (72. Watts) – Farrugia, Emakhu (64. 
Greene). 

Ferencváros: Bogdán – Wingo, Knoester, Kovacevic, 
Civic – Esiti (57. Vécsei), Laidouni – Auzqui (57. Mar-
quinhos), Tokmac (71. Mercier), R. Mmaee (71. Boli) – 
Traoré (78. Lisztes). 

A konferencialiga csoportbeosztása 
* A csoport: Basaksehir (török), Fiorentina (olasz), Hearts (skót), RFS 

(lett) 
* B csoport: West Ham United (angol), FCSB, Anderlecht (belga), Sil-

keborg (dán) 
* C csoport: Villarreal (spanyol), Hapoel Beer-Seva (izraeli), Austria 

Bécs (osztrák), Lech Poznan (lengyel) 
* D csoport: Partizan Belgrád (szerb), 1. FC Köln (német), Nice (fran-

cia), Slovacko (cseh) 
* E csoport: AZ Alkmaar (holland), Apollon (ciprusi), Vaduz (liech-

tensteini), Dnyipro (ukrán) 
* F csoport: Gent (belga), Molde (norvég), Shamrock Rovers (ír), Djur-

garden (svéd) 
* G csoport: Slavia Prága (cseh), KOLOZSVÁRI CFR 1907, Sivasspor 

(török), Ballkani (koszovói) 
* H csoport: FC Basel (svájci), Slovan Pozsony (szlovák), Zalgiris (lit-

ván), Pjunik Jereván (örmény) 

Nehéz csoportba került a Kolozsvári CFR 1907 
labdarúgócsapat az Európa-konferencialiga főtáblá-
ján. Az Isztambulban rendezett pénteki sorsoláson  a 
román bajnok legerősebb ellenfélként megkapta a 
cseh Slavia Prágát, a négyesnek ugyanakkor tagja a 
török Sivasspor és a koszovói Ballkani is. Ha Dan 
Petrescu vezetőedzőnek van félnivalója (bár a klub-
vezetés optimista a továbbjutási esélyeket illetően, és 
azt várják, hogy idén túltegyenek a tavalyi eredmé-
nyen, amikor a csoportkörben négy pontot gyűjtöttek, 
és a szakasz zárultával búcsúztak a sorozattól), a cseh 
alakulat vezetőedzője ezzel szemben elsősorban ami-
att szomorkodott, hogy egyetlen nagy név sem került 
a kvartettjükbe, így a szurkolóik szempontjából ke-

véssé vonzó mérkőzések várnak rájuk az ősszel. A 
Kolozsvári CFR 1907 elleni párharcot tekintve pedig 
úgy nyilatkozott, hogy jól ismerik a román bajnokcsa-
patot, hiszen nemrégiben már sikeresen megküzdöt-
tek velük, tudják, mire számítsanak, ezért nem 
feltételezik, hogy esetleg talán meglepik őket. 

A többévi sikertelen selejtezős szerepléseket köve-
tően ismét a főtáblára került másik román csapat, a 
FCSB nehezebbnek tűnő csoportba került, hiszen a ri-
válisok között van az angol Premier Liga-szereplő 
West Ham és a belga Anderlecht, valamint a dán baj-
nokságban éllovas Silkeborg is. 

A csoportkör szeptember 8-án kezdődik és novem-
ber 3-ig tart. A finálét június 7-én Prágában rendezik. 

Ismét összekerült a Slaviával a CFR 



MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK bármilyen építkezési 
munkát, szigetelést, meszelést, tető-
javítást, bádogosmunkát, kapuk, ke-
rítések hegesztését, bármilyen kis 
javítást. Adunk anyagot akármilyen 
munkához. Vállalunk sürgős munká-
latokat is. Tel. 0767-763-947, András. 
(16780) 

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. 
(16918-I) 

TETŐFEDŐ ácsmester, vállalom új 
tetők készítését, cserépforgatást, 
sürgős javítást, építkezési munkát. 
Tel. 0750-826-225. (16832) 

FESTÉST, vakolást, csempézést, 
parkettezést, ajtószerelést vállalok. 
Tel. 0749-564-921, 0771-393-848. 
(16854) 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
Az idő elmúlt, elszálltak az évek, 
míg élünk, szívünkben megma-
rad szép emléked. Huszonegy év 
után is megtört szívvel emléke-
zünk a feledhetetlen édesapára, 
tatára, dédnagytatára, a maros-
vásárhelyi születésű KILYÉN  
JÁNOSRA. Emléked örökre meg-
őrizzük. Szerettei: fia, Öcsi, uno-
kái: Attila és István családjukkal, 
dédunokái: Dóra, Boróka,  
Gyopár. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Akik ismer-
ték és szerették, gondoljanak rá 
kegyelettel. (16937-I) 
 
 
 
 
Megtört szívvel emlékezünk au-
gusztus 29-én, amikor 22 éve 
örökre eltávozott az élők sorából  
BÁLINT ERZSÉBET, a drága fele-
ség, szerető édesanya, nagy-
mama. Férje, Lajos. (16943-I) 
 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Defibrillátorokkal felszerelt 
motorkerékpárokat kapott  

a SMURD 
Szombattól a marosvásárhe-
lyi rohammentő szolgálat 
(SMURD) felszerelése két mo-
torkerékpárral bővült. A zsú-
folt városközpontokban 
történő gyors beavatkozások-
hoz használt járműveket 
Raed Arafat adta át. 

A katasztrófavédelmi államtitkár 
az eseményen elmondta, hogy a 
Lidl támogatásának köszönhetően 
jelenleg a SMURD összesen 22 
motorkerékpárral rendelkezik az or-
szág nagyvárosaiban, többek között 
Bukarestben, Konstancán, Temes-
váron, Kolozsváron és Iaşi-ban. 
Hozzátette, hogy reményei szerint 
további települések rohammentő 
szolgálatai is használhatnak majd 
kétkerekű járműveket. 

Arafat szerint a motorkerékpárok 
legnagyobb előnye a gyorsaságuk, 
ami rendkívül fontos, hiszen az em-
beréletek megmentésekor minden 
perc és másodperc számít. Ezeket a 
speciális járműveket félautomata 
defibrillátorral szerelték fel, így a 
SMURD munkatársa el tudja vé-
gezni az újraélesztést, amíg a 
SMURD-autó vagy a mentősök a 
helyszínre érkeznek. 

Az államtitkár elmondta, hogy a 
motorkerékpárokat vezető roham-
mentősök előzetes képzésben része-
sültek. Beszámolt arról is, hogy az 
eddigi tapasztalatok szerint motor-
biciklivel percekkel a mentőszolgá-
lat előtt eljutnak a baleset 
helyszínére a SMURD munkatársai. 
(Agerpres) 

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐ-
KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 
0723-244-200. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A GEDEON RICHTER ROMANIA RT.  
– Marosvásárhely –  

VEZETŐTANÁCSA, 
a vezetőtanács 2022. 08. 25-i 5-ös számú határozata alapján  

 
ÖSSZEHÍVJA  

A RÉSZVÉNYESEK RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉT  
 

2022. szeptember 30-án 8 órára, a társaság Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 99–105. szám alatti szék-
helyére. 

Ha a rendkívüli közgyűlés ezen a napon jogszerűen nem jön létre, e közleménnyel 2022. október 3-án 8 
órára, ugyanarra a helyre és ugyanazzal a napirenddel, újra összehívjuk.  

Napirenden: 
– az alapító okirat módosításának jóváhagyása, az alábbiak szerint: 
 
1. A másodlagos tevékenységek kiegészítése a következő CAEN-kódokkal: 

– 5221 – szárazföldi szállításhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások; 
– 5811 – könyvkiadási tevékenység; 
– 5814 – időszakos kiadványok és folyóirat-kiadás; 
– 6311 – adatfeldolgozás, weboldalkezelés és egyéb, ehhez kapcsolódó tevékenységek.  

 
2. Az alapító okirat 11.2 cikkelye f) pontjának módosítása, amelynek szövege a következő lesz: 
 
„11.2. A részvényesek közgyűlése lehet soros vagy rendkívüli. A soros közgyűlés évente legalább egy al-

kalommal, de legkésőbb az üzleti év végét követő 5 hónapon belül ülésezik, és az alábbi feladatokat látja 
el: 

»f) Dönt a más gazdasági társaságokban való részesedésszerzésről, e társaságokban lévő részesedések 
módosításáról, értékesítéséről, új társaságok alapításáról vagy a társaságalapításban való részvételről, ha az 
ilyen ügylet vagy részesedés a pénzügyi év alatt eléri vagy meghaladja a társaság fő aktíváinak 50%-át 
(ötven százalékát) az utolsó jóváhagyott mérleg szerint;« 

 
3. Az alapító okirat 16.3. (iii) pontjának módosítása, amelynek szövege a következő lesz: 
 
»16.3. A vezetőtanács dönt a következőkről: 
(iii) döntést hoz a társaság éves tevékenységi tervében nem szereplő, más gazdasági társaságokban lévő 

részesedések megszerzéséről, e társaságok részvényeinek módosításáról, értékesítéséről, új társaságok ala-
pításáról vagy társaság alapításában való részvételről, ha az ilyen ügyletek vagy részesedések pénzügyi kö-
vetkezményei egy pénzügyi év során elérik a társaság aktíváinak 50%-át (ötven százalékát) az utolsó 
jóváhagyott mérleg szerint.« 

 
A közgyűlésen a részvényesek jegyzékébe 2022. szeptember 9-én a nap végéig bejegyzett részvényesek 

vehetnek részt közvetlenül vagy meghatalmazott által, meghatalmazás alapján. 
A meghatalmazási formanyomtatványok 2022. augusztus 30-tól naponta 8–12 óra között vehetők át a tár-

saság székhelyén, a részvényesi osztályon. 
A meghatalmazást a vállalat székhelyén kell benyújtani 2022. szeptember 28-án 8 óráig. 
A terembe való belépés személyazonossági igazolvány alapján történik. 
A napirendre vonatkozó információkat 2022. augusztus 30-tól kezdődően munkanapokon 8-12 óra között 

lehet kérni a részvényesi osztályon. 
Bővebb felvilágosítás a 0265-201-238-as telefonszámon.  
 Kapcsolattartó: Şanta Valentina.  

 Majnár Mihály, a vezetőtanács elnöke 

Alig két héttel a kolozsvári 
Szent Mihály-templom felújí-
tást követő ünnepi megál-
dása után, vasárnapra 
virradóra ismeretlenek meg-
rongálták a templom egyik 
üvegfestményét – közölte a 
Romkat.ro portál.  

A portálnak László Attila főes-
peres-plébános elmondta: a torony 
alatti egyik festett üvegablakot 
vasrúddal törték be az elkövetők, 
azt remélve, hogy az így keletke-

zett nyíláson az épületbe jutva ér-
tékeket tulajdoníthatnak el.  

A rongálás egy nappal az után 
történt, hogy ismeretlenek ellopták 
a plébániatemplom egyik perse-
lyét.  

László Attila főesperes különö-
sen szomorúnak nevezte, hogy 
amikor még meg sem történt a fel-
újítási projekt elszámolása, és az 
utolsó kisebb munkálatok befeje-
zésén dolgoznak a szakemberek, a 
rossz szándék máris megmutatko-

zott, és az erdélyi katolikus kincs 
ellen fordított embereket.  

Az EU, a magyar és a román 
állam támogatásával felújított plé-
bániatemplomot augusztus 13-án 
áldották meg ünnepélyes keretek 
között.  

A gótikus templom építése a 14. 
század második felében kezdődött, 
és a 15. század első felében fejező-
dött be. A templom jelenlegi, neo-
gótikus tornya 1837 és 1859 között 
épült. (MTI) 

Megrongálták a kolozsvári Szent Mihály-
templom egyik üvegfestményét

Forrás: Raed Arafat Facebook-oldala

Csökkent a nem teljesítő hitelek aránya  
júniusban

A Román Nemzeti Bank (BNR) 
adatai szerint a nem teljesítő hite-
lek aránya 2022 második negyedé-
vének végén 3,01 százalék volt, 
szemben az előző negyedév  
végi 3,31 százalékkal. Az ország-
ban idén júniusban 38 bank műkö-

dött, nyolc közülük külföldi  
pénzintézetek leányvállalata. 
Együttes aktíváik elérték a 664,4 
milliárd lejt, ami 22,6 milliárd  
lejjel több a márciusban jegyzett 
összegnél. A magántulajdonban 
lévő bankok aktíváinak  

aránya 88,5 százalék volt, a  
külföldi pénzintézeteké pedig  
67,6 százalék. Ugyanakkor a szol-
venciamutató 2022 júniusában 
21,43 százalékra nőtt a  
március végi 21,37 százalékról. 
(Agerpres)

Vasárnap indította a Romániai Turisztikai Munkál-
tatók Szövetsége (FPTR) a Tengerpart mindenkinek 
elnevezésű program 41. kiadását. Ennek keretében a 
csúcsszezonhoz képest akár 75 százalékkal olcsóbban 
is meg lehet szállni a tengerparti üdülőhelyeken. A 
szövetség közleménye szerint az idény végéig tartó 
programban közel 100 szálloda vesz részt, amelyek 

összesen mintegy 10 ezer kedvezményes árú vendég- 
éjszakát kínálnak a turistáknak. A háromcsillagos ho-
telekben a legkevesebb ötnapos üdülés kezdőára reg-
geli nélkül egy személynek 35 lej éjszakánként. A 
teljes ellátást igénylő turisták számára 215 lej a kez-
dőár éjszakánként, ha legalább két éjszakára foglalnak 
szállást. (Agerpres)  

Vasárnap rajtolt  
a Tengerpart mindenkinek program
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Szabó Szidónia: Mernéd-e? 
A szerző, Szabó Szidónia pszichoterapeuta szakember, hip-

noterapeuta-képző és szupervizor, többféle pszichoterápiás 
forma ismerője: klinikai hipnózis, relaxáció és ericksoni pszi-
choterápia, pszichodráma, pszichoszexológia, kognitív visel-
kedésterápia. Az Európai Hipno-pszichoterápiás Egyesület 
(EAHP) tiszteletbeli tagja. Ezenkívül esszénus mesteri címmel 
rendelkezik, számtalan spirituális képzésen vett részt, ezoteri-
kus beavatásokban részesült. 

„Vannak dolgok, amelyeket tudsz, de nem tudod, hogy 
tudod. Amikor tudni fogod azt, amiről még nem tudod, hogy 
már tudod, akkor megváltozol.” (Milton H. Erickson)  

Egy nap Erickson talált a falujában egy elveszett lovat. Mi-
után kissé összebarátkozott vele,  felült a hátára, és hazavitte. 
A hálás gazda megkérdezte: – Honnan tudtad, hogy az enyém 
a ló? – Én nem tudtam. A ló tudta. Én csak segítettem neki, és 
hagytam, hogy hazamenjen – válaszolta Erickson. Így működik 
a pszichoterápia is – mondta Erickson a későbbiekben tanítvá-
nyainak.  

A könyv a Garabontzia könyvkiadónál jelent meg.  


