
A 2020-as önkormányzati választások kampányában a met-
ropoliszövezet RMDSZ-es polgármesterei ígéretet tettek és 
aláírták Marosvásárhely metropoliszövezetének fejlesztési 
chartáját, amiben az egyik kiemelt pont a tömegközlekedés 
korszerűsítése és kibővítése volt. 

Kovács Mihály Levente elmondta, a metropoliszövezeten belül a kö-
zösségi fejlesztési társulásnak Marosvásárhely és az a hét önkormányzat 
a tagja, amelyek össze vannak nőve a megyeközponttal. Az első lépés 
az, hogy miután létrejön a jogi forma (aminek az a feltétele, hogy az ön-
kormányzatok elfogadják az erre vonatkozó statútumot és azt beírassák 
a bíróságon), vélhetően egy éven belül elindulna a modernebb tömeg-
közlekedési szolgáltatás. 

Benzinszagú viharfelhők 
Az üzemanyagárak kapcsán az állítólag spekuláló olajvállalatok 

ellen elterelő támadást indító generálisnak meglehet, hogy hamarosan 
védekezésbe kell átmennie. Adóvitába keveredett pártja legnagyobb 
koalíciós partnerével, és egy lakossági tiltakozáshullám is körvona-
lazódik. Ezekből akár egy politikai válság is beüthet a nyáron. 

A múlt héten a szocdemek és a liberálisok a nagyvállalatok és a 
pofátlanul nagy fizetések és nyugdíjak felüladóztatása margóján kap-
tak össze. Ez elvileg megérne egy korrekt vitát egy rendesen működő 
országban. De nálunk ebből csak annyi sülne ki, hogy a nagymenők 
a pluszadót azonnal áthárítanák a kisemberekre, az alkotmánybíróság 
meg csuklóból kaszálna el bármely, kiváltságos juttatásokat fenyegető 
kezdeményezést, így adófizetői szemszögből semmilyen javulást nem 
várhatnánk. 

De közben százezres nagyságrendű tiltakozáshullám körvonalazó-
dik a hónap végére. Nemrég pár helyen már zárlat alá helyezték rövid 
időre az üzemanyagkutakat a minimális összegért tankoló járműtu-
lajdonosok, és a közösségi médiában százezres visszhangja van egy 
országos szintű, hasonló demonstrációt célzó kezdeményezésnek. A 
csepptankolók lehetnek a kis Párizs sárgamellényesei, hozzájuk a fu-
varozók is társulhatnak, akiknek a szakmai szervezetei már többször 
kérték a kormány közbelépését az üzemanyagárak megfékezésére. Rá-
adásul a héten két egyetem közgazdászprofesszorai is közzétettek egy 
tanulmányt az egyik gazdasági portálon, amelyben szintén a kormány 
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Ókori íjászok 
Mikházán 
Érdekes programra hívta Mikházára 
az ókori harcászat iránt érdeklődőket 
szombaton a Maros Megyei Múzeum. 
Most is lehetett római legionáriusokat 
látni, de ezúttal a segédcsapatok íjá-
szai kaptak nagyobb figyelmet, az ő 
fegyverzetükkel, életvitelükkel lehetett 
ismerkedni. 
____________3. 
A jövő iskolája 
Az iskola és az oktatás kérdése a leg-
több embert foglalkoztatja, különösen 
napjainkban, amikor a koronavírus-jár-
vány és az online oktatás után a taní-
tás ismét visszakerült a hagyományos 
formájába.  
____________3. 
Sem uszoda, 
sem stadion 
Pontosan egy éve, hogy hatalmas 
csinnadrattával átadták a marosvásár-
helyi olimpiai úszómedencét. Nulla 
öröm azonban, mert azóta is lakat áll 
az ajtaján. A sportminisztériumi aláren-
deltségű Mureşul sportklubnak nincs 
pénze a működtetésére, ám a város 
hiába igényelte az adminisztrálás át-
vételét, az erre vonatkozó kormányha-
tározat azóta sem született meg.  
____________5. 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

(Folytatás a 2. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor



hibás gazdaságpolitikáját ostorozzák a magas üzem- 
anyagárak és az elszabadult infláció miatt. 

A politikán kívüli fejlemények tükrében ez a koalíciós 
adócirkusz csak egy művita, ám a regáti szocik sosem csö-
mörlöttek meg egy kis populizmustól. A népszerűségi fel-
mérésekben már hangsúlyosan vezetnek egy ideje, s ha 
most úgy találnák jónak, hogy átrendezzék a politikai ját-

szóteret, egyebet sem kell tenniük, mint meglovagolni a 
felháborodás hullámát. Akár teljes hatalomátvétel is ki-
sülhet ebből, ha elmegy a játszma az előre hozott válasz-
tásokig. Leginkább az szólhat a palotaforradalom ellen, 
ha belátják, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet kezelésére 
nem lennének érdemben képesek, és osztogatnivaló sincs 
a kasszában, tehát annak kifosztása sem most időszerű. 
De hogy kihasználják-e a generális taktikai hibáját, aki-
nek nem kellett volna házon belüli pofonváltásba bonyo-
lódni, amikor egyre nagyobb a feszültség odakint, az még 
talány. Nekünk nyereség akkor lehetne ebből, ha valamely 
módon visszafognák az üzemanyagárakat, mert egyébként 
felkopik az állunk. 

A ravatalozók hiányával a koronavírus-járvány 
idején azokon a településeken szembesültek, 
ahol sem az egyházak, sem az önkormányzatok 
nem építették meg az elhunytak búcsúztatására 
alkalmas halottasházat. 

Több településen is a közegészségügyi előírások szigo-
rításával a családok arra kényszerültek, hogy a legköze-
lebbi városba vagy 
szomszéd település halot-
tasházába szállítsák az el-
hunyt hozzátartozókat.  

Küküllődombóról pél-
dául Dicsőszentmártonba, 
Hagymásbodonból Maros-
vásárhelyre szállították és 
ravatalozták fel halottai-
kat, de a példák hosszú 
sorát folytatni lehetne. Így 
volt ez Dózsa György köz-
ségben is. Elhunyt hozzá-
tartozóikat a község öt 
településének lakói a nyá-
rádtői vagy csibaszentmik-
lósi ravatalozóba kellett 
szállítsák, ott fogadták a 

részvétnyilvánítást, és utolsó útjukra is onnan kísérték a te-
lepülésük sírkertjébe. A kényszer szülte helyzetben lépett 
az önkormányzat, és saját költségvetésből elkezdték egy 
halottasház építését. Olyan területet választottak, amely 
három falu – Teremiújfalu, Nagyteremi és Dózsa György 
– találkozásánál van, így azokról a településekről könnyen 
megközelíthető. Az épület kivitelezésére 613 ezer lejt kü-
lönítettek el az önkormányzati költségvetésből – tájékoz-
tatott Iszlai Tibor polgármester.

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke 
hangsúlyozta, hogy a projekt fenntartására az önkormány-
zatok öt lejt fizetnének minden lakos után. Továbbá a kez-
dőtőke 1.000.000 lej, amibe minden település 50.000 lejt 
fizetne a költségvetéséből, és a fennmaradó 650.000 lejt 
Marosvásárhely fogja hozzáadni. 

Az anyagi feltételek elrendezését követően szükség lesz 
egy mobilitási tanulmányra, amelyben meg lesz határozva, 
hogy menetrend szempontjából például Marosvásárhely és 
Maroskeresztúr között hányas számú autóbusz fog közle-
kedni, milyen gyakorisággal és milyen útvonalon. 

Kovács Mihály Levente kiemelte, hogy az infrastruktú-
rát a Marosvásárhelyi Közlekedési Vállalat fogja biztosí-
tani, azaz a város buszparkjából lesznek megoldva a 
menetrend szerinti járatok. Továbbá Marosvásárhellyel kö-
zösen a többi önkormányzat is leadott egy pályázatot új au-
tóbuszok vásárlására. Ennek a finanszírozása a 
helyreállítási tervből (PNRR) történik.  

A projektben érintett települések: Marosvásárhely – mint 
megyeközpont –, Maroskeresztúr, Marosszentanna, Ma-
rosszentkirály, Marosszentgyörgy, Jedd, Koronka és Me-
zőpanit. 

Erdélyi borverseny 
Június 24-én, pénteken az Arad megyei Ópáloson, a 
Balla Géza Pincészetnél első alkalommal tartja meg az 
Erdélyi Magyar Borászok Egyesülete Erdély és Partium 
legnagyobb borversenyét. A borokat az RMGE Maros 
szervezetének székházában (Laposnya utca 23.) is be 
lehet neveztetni. A mintákat június 20-ig, hétfőig 9 és 13 
óra között lehet leadni a következő feltételekkel: a ne-
vezett minta csak palackos, címkézett bor lehet, a cím-
kén szerepelnie kell a termelő (borászat) nevének, a 

borfajtának, az évjáratnak és a bor jellegének (száraz, 
félszáraz stb.). Tételenként három palack bort fogadnak 
el. 

VIII. Szent Lukács festőtábor 
Marosszentgyörgyön 

A marosszentgyörgyi római katolikus plébánián június 
19–25. között zajlik a VIII. Szent Lukács festőtábor, 
melynek témája: Az évszakok. A tábor művészeti veze-
tője Czirjék Lajos, a Maros Megyei Képzőművészek 
Egyesületének elnöke. A hét folyamán készült alkotá-
sokból kiállítás nyílik a plébánia tanácstermében 25-én, 
szombaton 20 órakor, a táborzáró szentmise után.  

IDŐJÁRÁS 
Változő időjárás 
Hőmérséklet: 
max.   240C 
min.    110C

20., hétfő 
A Nap kel  

5 óra 29 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 18 perckor.  
Az év 171. napja,  

hátravan 194 nap.

Élelmiszer-támogatás szociális 
utalvánnyal 

Ezen a héten már utalják az alapélelmiszerekre és meleg 
ételre költhető szociális támogatás első részletét. A Támo-
gatás Romániának kormányzati program keretében bizto-
sított szociális utalványokat kéthavonta nyújtják, és a 250 
lej értékű támogatásra a nehéz anyagi körülmények között 
élő személyek jogosultak. A kérelmeket és a szükséges do-
kumentumokat a nyugdíjasok, a fogyatékkal élők és szoci-
ális támogatásban részesülőkön kívül a többi kategória 
kedvezményezettje elektronikus formában is elküldheti a 
registratura.das@tirgumures.ro e-mail-címre, vagy szemé-
lyesen benyújthatja a Marosvásárhelyi Szociális Igazgató-
ság iktatójában, a Dózsa György utca 9. szám alatt, a 8-as 
számú irodában hétfőtől péntekig 8–12 óra között, kedden 
és csütörtökön 14–16 óra között, minden hónap utolsó nap-
jáig, így a következő hónaptól támogatásban részesülhet.  

Zöldút a járműforgalomnak 
a Transzfogarason  

Múlt héten, június 15-én, szerdán megnyitották a Transz-
fogaras 7C országutat a járműforgalom előtt. A vastag hó-
réteg eltakarításának nehézségei ellenére a július elsejére 
tervezett határidő előtt két héttel korábban sikerült meg-
nyitni a turistaforgalom számára a magashegyi utat. Az or-
szágos úthálózattal kapcsolatos információkkal az 
Országos Közútkezelő Társaság diszpécserszolgálata a 
021/264.33.33 és 021/9360-as telefonszámokon szolgál, 
vagy a www.cnadnr.ro honlapon és a CNADNR Facebook-
oldalán lehet tájékozódni. 

Hétvégeken zárva a fedett uszoda  
A marosvásárhelyi Mircea Birău fedett uszoda szolgáltatá-
sai iránt megcsappant érdeklődés miatt szombaton és va-
sárnap a létesítmény zárva tart. A nyári hónapokra 
érvényes nyitvatartás szerint keddtől péntekig a szokásos 
rend szerint fogadja a látogatókat az uszoda. Hétfőn taka-
rítás és fertőtlenítés miatt zárva tart. Szombaton és vasár-
nap szünetel a szolgáltatás. 

Retró autók bajnoksága 
Június 25-én, szombaton 8 órától a Transilvania Motor Rin-
gen sor kerül a retró autók országos bajnokságának har-
madik fordulójára, amelyre a megfelelő kategóriájú régi 
járművel bárki benevezhet a https://www.romanianretrora-
cing.com/inscrieri-etapa-3-2022 elérhetőségen. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma RAFAEL,  
holnap ALAJOS, LEILA 
napja.

Megyei hírek 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

14, 23, 15, 10, 36 + 16 NOROC PLUS:   8 9 2 4 1 4

12, 7, 1, 36, 22, 30 SUPER NOROC:  2 3 9 4 9 0

28, 26, 9, 2, 48, 5 NOROC: 2 7 8 0 6 1 0 

Benzinszagú viharfelhők 
(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

Szer Pálosy Piroska

Kedden, június 21-én 17–19 óra között a Női Akadémia 
szeretettel várja Marosvásárhelyen az Ügyes Kezű Nők heti 
rendszerességgel megszervezett tevékenységére az ügyes 
kezű hölgyeket, akik különböző kézműves-tevékenységek 
fortélyait szeretnék elsajátítani a Divers Egyesület Avram 
Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székházában. 16 éven 
felüli lányokat, asszonyokat várnak szeretettel (és az őket 
kísérő gyerekeket), akiket érdekel az újrahasznosítás és a 

dísztárgyak készítése. A foglalkozáson részt vevők Lajos 
Anna kézműves irányításával újrahasznosított anyagból kö-
tényt és táskát készítenek. A tevékenységhez szükséges kel-
lékeket a szervezők biztosítják. További információt a 
0265/311-727-es telefonszámon, a FB-oldalon vagy az of-
fice@divers.org.ro e-mail-címen lehet igényelni. A szerve-
zők további tevékenységek megszervezése érdekében a 
résztvevőktől adományt köszönettel elfogadnak.  

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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Használati tárgyak újrahasznosított anyagból 

Épül a Dózsa György községi ravatalozó  
Megfelelő helyszín a végső búcsúra 

Megvalósul az ígéret?



Érdekes programra hívta Mik-
házára az ókori harcászat 
iránt érdeklődőket szombaton 
a Maros Megyei Múzeum. 
Most is lehetett római legio-
náriusokat látni, de ezúttal a 
segédcsapatok íjászai kaptak 
nagyobb figyelmet, az ő fegy-
verzetükkel, életvitelükkel le-
hetett ismerkedni. 

Földig érő ruhát viselő, asszír ka-
tonára emlékeztető vagy éppen bar-
bár népek viseletét felöltő íjászok 
jelentették a különlegességet azok-
nak, akik a római legionáriusokkal  
már megismerkedhettek az előző 
években. Kevesebben tudják, hogy 
a mikházi ókori római katonai tá-
borban nem legionáriusok, hanem 
segédcsapatok állomásoztak, jó 
íjász- és könnyű felderítő csapatok. 
Fegyverzetük a közelre és közép-
távra ellövő reflexíj és egy rövid 
kard (gladius) volt, öltözetüket egy 
szinte földig érő, a sivatagi körül-
mények között kényelmes ruha je-
lentette, amelyre pikkelyes 
páncélinget öltöttek, fejüket pedig 

süveges sisak fedte, amely kiválóan 
hárította a rájuk mért kardcsapást 
vagy nyílvesszőt – tudtuk meg a ré-
gészeti parkban sétáló egyik kato-
nától. Mellettük rómaiakat is 
találhattunk legionárius fegyverzet-
ben, de a tábori élet körülményeibe 
is bepillanthattunk, és azt is láthat-
tuk, hogy készülnek a katonai név-
cédulák is. Az udvar egy részében a 
gyerekek számára múzeumpedagó-
giai tevékenység zajlott, az érdeklő-
dők kollázstechnikával 
„felöltöztethettek” egy katonát, 
fegyverzetet rajzolhattak vagy ké-
szíthettek számukra, maguknak 
pedig papírból emléktárgyat. A fiúk 
sisakkal, a lányok diadémmal tá-
vozhattak a kert másik részébe, ahol 
egy oktató ismertette velük az íjá-
szat fortélyait, és minden ügyes-
kedő egy oklevéllel állhatott 
tovább. 
Kiállítás, harcbemutató is volt 

Az udvarra belépőket egy kis ki-
állítás fogadta, ahol a régészeti ása-
tások során Mikházán előkerült 
leleteket lehetett szemügyre venni: 
fém nyílhegyeket (akár háromélűt 
vagy éppen gyutacsosat is), az íjak 
merevítésére használt és a nyílvesz-

szők végét erősítő csont- és fémkel-
lékeket, de kétezer éves fémdarabot 
és salakot is, amelyek egyértelműen 
fémmegmunkálásra és fegyverké-
szítésre utalnak. Került elő a pán-
célzat részét képező díszített 
bronzpikkely, és egyéb érdekesség 
is.  

Aki mindezeket megszemlélte-
vette, az a katonák harcmodorával 
is megismerkedhetett, ugyanis a le-
gionáriusok és a segédcsapatok ka-
tonái levonultak a régészeti park 
alsó részére, ahol a római harcászati 
alakulatokat, különböző fogásokat, 
támadó és védekező gyakorlatokat 
lehett megtekinteni. Ugyanitt nyitva 
állt az idődobozoknak nevezett két 
kiállítótér, ahol a római katonai tá-
bort és körülményeit, illetve a köze-
lében működött római fürdőt 
lehetett szemügyre venni. 
Itt készültek a fegyverek is 

A szombati rendezvényre az eu-
rópai régészet napjai alkalmából ke-
rült sor, amelyet harmadszor 
szervezett meg a Maros Megyei 
Múzeum. Ezeknek az események-
ben a sorában kiemelt helyet kapott 
Mikháza, mert jó alkalom ez arra, 
hogy bemutassák az itt folyó régé-
szeti kutatások eredményeit. Más-
részt az is a cél, hogy ne csak a 
római fesztivál alkalmával legyen 
élet a helyi régészeti parkban, 
hanem minden hónapban tudjanak 
újat nyújtani az érdeklődőknek – 
számolt be lapunknak Pánczél  
Szilamér, a múzeum régésze. 

Idén a mikházi íjászokról mesél-
tek, hiszen a katonai okiratokból 
tudjuk, hogy a Krisztus utáni máso-
dik évszázadban ide telepített és 

másfél évszázadig itt állomásozó 
katonai alakulat, a Cohors Prima 
Augusta Itureorum íjász- (sagitari) 
egység volt. A régészeti feltárások 
során nyílveszők fém- és csonttar-
tozékai kerültek elő, amelyek bizo-
nyítják ezt, míg az íjászkellékek 
töredékei, továbbá a talált nyersvas 
és kohósalak arra mutatnak, hogy 
ezek a nyílak helyben készülhettek, 
azaz kisipari tevékenység is zajlott 
a településen. 

A rómaiak nem voltak jó íjász és 
lovas katonák, hanem inkább nehéz 
páncélzatú gyalogosok, ezért a lo-
vasokat és íjászokat a meghódított 
területek lakosságából toborozták, 
jelen esetben a mai Szíria és Liba-
non területére eső ókori Itureából. 
Nem ismerjük ezeknek a katonák-
nak a kilétét, kivéve egyetlenegyet: 
a 19. században előkerült egy sír-
emlék felirata, amelyből kiderül, 
hogy az építményt Aelius Surio 
(azaz egy szír) részére emelte sze-
rető testvére. 

A szombati rendezvényt a Maros 
Megyei Múzeum a Milites Mari-
sensis és a Múzeum Barátai egye-
sületekkel szervezte. Az európai 
régészet napjai programsorozat ko-
ordinátora a Nemzeti Örökség Inté-
zet, míg Maros megyében a Maros 
Megyei Múzeumhoz tartozó Római 
Limeskutató Központ. 

Az iskola és az oktatás kér-
dése a legtöbb embert foglal-
koztatja, különösen napjaink- 
ban, amikor a koronavírus-
járvány és az online oktatás 
után a tanítás ismét visszake-
rült a hagyományos formá-
jába. Ennek sokan örven- 
denek, viszont vannak, akik-
nek (különösen a felsőokta-
tásban) előnyt jelentett az 
online forma. Így most még 
aktuálisabb az a kérdés, hogy 
hogyan fog kinézni a jövő is-
kolája, és mikor kezdődhet-
nek el ennek megvalósí- 
tásához az első lépések. 

Erről tartott előadást a DeepDive 
fesztiválon dr. Radó Péter iskolaku-
tató, egyetemi tanár, aki a Népújság 
kérdéseire is válaszolt. 

– Hogyan fog kinézni a jövő is-
kolája? 

– Tulajdonképpen erről csak elő-
zetes feltételezéseink vannak. Az az 
iskola, amit ma ismerünk, az nagy-
jából az a fajta iskola, ami a 19. szá-
zadban, az ipari forradalom során 

kialakult. Véleményem szerint ezt 
senkinek nem kell bemutatni. Ott 
vannak az egymás tarkóját néző 
gyermekek és előttük a tanár, aki a 
„tudást próbálja a fejükbe tölteni”. 
A jövő iskolájának az lenne a fel-
adata, hogy ezt a merev rendszert 
lazítsa fel. Valamilyen módon azt is 
el kellene érni, hogy magában az 
osztályteremben megváltozzon a ta-
nulás formája, azaz legyen interak-
tívabb az oktatási folyamat. Ehhez 
viszont az egész tanítás át kellene 

alakuljon, más logika mentén kell 
megszervezni az iskolákat. Vissza 
kellene szorítani azt az időt, amit a 
gyermekek osztálytermekben tölte-
nek, és sokkal több szabad idősávot 
kellene biztosítani arra, hogy ve-
gyes életkorú csoportokban dolgoz-
zanak együtt, hogy iskolai 
tevékenységek, mint például iskola-
újság vagy iskolarádió működteté-
sében vegyenek részt. De 
beszélhetünk arról is, hogy az isko-
lának támogatnia kellene a diákokat 

abban, hogy részt vegyenek iskolán 
kívüli programokban, vagy több 
időt szánjanak az egyéni fejlesz-
tésre. Összességében az iskolának 
mint munkaszervezetnek kellene 
nagyon átalakulnia a következő 
években. 

– Fizikailag hogyan kellene ki-
néznie a jövő iskolájának? 

– A terek is meg kellene változ-
zanak. Az iskolák fizikai terei jelen-
leg a nézőtéri tanulásra optimalizált 
termekből állnak, egy tanári szobá-
ból és esetleg egy klubszobából. 
Azt, amit az iskolának biztosítania 
kellene, úgy nevezik, hogy multi-
funkcionális, kreatív tér. Azaz olyan 
helyiségekre, terekre lenne szükség 
egy iskolában, amelyek alkalmasak 
mind a hagyományos osztálytermi 
munkára, mind a hangos ötletelésre, 
online tanulásra, egyéni elvonu-
lásra, és még hosszan lehetne so-
rolni. Tehát az iskolaépületek fizikai 
változása elengedhetetlen a jövő is-
kolájához. 

– Meglátása szerint mi ennek az 
akadálya? Hiszen már évek óta 
hallani hasonló tervekről. 

– Ennek rengeteg különböző aka-
dálya van. Hosszasan lehetne be-
szélni, hogy mekkora anyagi 
vonzata lenne ezeknek az újítások-
nak. Viszont én azt gondolom, hogy 
a legerősebb gát azoknak a fejében 
van, akik részesei az iskolának, 

azaz a pedagógusoknak. Érdemes 
belegondolni, hogy egy tanár, tanító 
az egész életét ugyanabban az intéz-
ményrendszerben tölti. Bekerül 
mint diák, aztán visszakerül mint 
tanár, és nyugdíjig ott van. Ezek a 
pedagógusok ezt a biztonságos 
rendszert ismerik, a szünetekkel és 
a megszokott formával. A fejükben 
általában egy idejétmúlt elképzelés 
van arról a munkáról, amit ők foly-
tatnak. Ezt sokkal nehezebb átalakí-
tani, mint az iskolákat. 

– Mikor kezdődhet el látványo-
san a fejlődés a jövő iskolájának 
irányába? 

– Véleményem szerint itt a kez-
deményező szerepet az oktatáspoli-
tikának kellene játszania. 
Hozzátenném, hogy sem Romániá-
ban, sem Magyarországon nem 
megfelelő ez a politika, viszont, ha 
volna egy jövőorientált vízió, akkor 
elkezdődhetne a fejlődés. Számí-
tásba kellene venni azt, hogy milyen 
világ lesz mondjuk 20 év múlva, 
amikor a digitális megoldások sok-
kal nagyobb mértékben lesznek 
jelen az életünkben. Erre is fel kel-
lene készíteni a diákokat. Nagyon 
meg fog változni a világ, munkahe-
lyek fognak megszűnni, és újak 
megjelenni, éppen ezért kellene az 
oktatást ahhoz igazítani, hogy mi-
lyen lesz a jövő. Ennek jelenleg nem 
sok nyomát látom, sajnos. 

Bemutatták a Mikházán előkerült régészeti leleteket                Fotó: Gligor Róbert László 

Állandó látványosság: ókori katonák és harci gyakorlatuk Fotó: Gligor Róbert László 

Radó Péter, DeepDive
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Nagy-Bodó Szilárd 

Reflexíjak, szírek, rómaiak 
Ókori íjászok Mikházán 

A jövő iskolája 
Mi gátolja a tanügyi rendszer fejlesztését? 

Gligor Róbert László 



A minap Csíkszeredában, a 
Márton Áron főgimnázium 
sporttermében került sor a 
II. Stickbreakers asztalilab-
darúgó-kupa küzdelmeire.  

A rendezvényt egy tizenkét érin-
téses, brazil rendszerben lejátszott 
találkozó előzte meg, ez az első 
ilyen mérkőzés, amelyet Csíksze-
redában játszottak: a csíkfalvi 
Varga Ervin a házigazda csíkszere-
dai Marschal Istvánnal küzdött 
meg.  

A szektorlabdaversenyre össze-
gyűlt a hazai gombozók legjava 
(Marosvásárhely, Nyárádmente, 
Kolozsvár és Csíkszereda képvise-
letében), de Magyarországról is 
részt vettek józsefvárosi, szombat-
helyi és újbudai versenyzők. Ma-
gyar, nemzetközi és román 
ranglistaversenyként, a kétnapos 
kupaküzdelem egy nagyon jó lehe-
tőségnek bizonyult az év végi bra-
zíliai asztalilabdarúgó-világ- 
bajnokságra való felkészülésre is. 

A tornán kiegyensúlyozott ered-
mények születtek, hiszen sokan 
voltak a középmezőnyben hasonló 
pontszámmal. Egyedül a végig ki-
tűnően játszó marosvásárhelyi 
Pákai György (DÖKE Komló) 
emelkedett ki a mezőnyből, a kör-
mérkőzések során magasan vezette 
a tabellát. Érdekességként említ-

hető meg, hogy a mérkőzések 
során sem a tavalyi Európa-bajnok 
Varga Ervin (Energofish Marosvá-
sárhely), sem a 2004-es világbaj-
nok, a marosvásárhelyi születésű, 
Budapesten élő Mártonfi István 
(Józsefvárosi SZE) nem bírt Páka-
ival, aki viszont éppen a döntőben 
alulmaradt Mártonfival szemben.  

A harmadik helyet az utóbbi idő-
ben folyamatosan jó formát hozó 
Moldován Károly (Energofish Ma-
rosvásárhely) szerezte meg.  

A szervező csíkszeredai klub el-
nöke, Marschal István szerint meg-
győzően játszottak a csíkszeredai 

versenyzők, a Stickbreakers klub 
versenyzői kemény diónak bizo-
nyultak még a tapasztaltabb ellen-
felek számára is, és egyre nagyobb 
játékerővel büszkélkedhetnek. Ezt 
mi sem bizonyítja jobban, mint az 
a tény, hogy a klub egyik verseny-
zőjének, Bajkó Mihálynak sikerült 
újra a negyeddöntőig jutnia. 

Marschal azt is elmondta, hogy 
az asztalilabdarúgó-szezon folyta-
tódik soproni, szegedi, budapesti és 
nyárádmenti versenyekkel, míg az 
év legrangosabb eseménye min-
denképpen a brazíliai világbajnok-
ság lesz. 

A minap a nagyadorjáni egyik, 
kisebb méretű és kiváló gyepsző-
nyegű füves pályán került sor az 
idei Dorman-kupa öregfiútornára, 
melyen a házigazda marosvásárhe-
lyi Apollo Old Boys csapat (alapító: 
Kanyaró György, edző: Márton 
Géza) gerincére épülő marosvásár-
helyi öregfiúk csapatán kívül (két 
együttessel léptek pályára) részt 
vett még Csíkszereda és Székelyud-
varhely hasonló korú alakulata is.  

A mérkőzések 2X30 percesek 
voltak, a csapatok 7+1-es felállás-
ban léptek pályára, majd a két győz-
tes, illetve a két vesztes csapat 
párharca alapján alakult ki a végső 
sorrend. 

Íme, az eredmények: Vásárhely 
1 (kékben) – Vásárhely 2 (fehér-
ben) 2-1 (gólszerzők: Fodor János, 
Tamási Ferenc, illetve Ioan Nistor); 
Székelyudvarhely – Csíkszereda  
3-3, büntetőkkel 5-6 (gólszerzők a 
rendes játékidőben: Jakab Zsolt 2 és 
Dénes Jenő, illetve Szabó Zoltán, 
Bege Zoltán és Albu László).  

A 3-4. helyért: Vásárhely 2 – 

Székelyudvarhely 1-5 (gólok: 
Szente Csaba, illetve Petru Chiratcu 
3, Dénes Jenő és Varga Ákos).  

Az 1-2. helyért: Vásárhely 1 – 
Csíkszereda 2-4 (gólok: Tamási Fe-
renc és Szilágyi Dezső, illetve Albu 
László 4). 

A torna gólkirálya a csíkszeredai 
Albu László lett 5 góllal.  

A két helyi öregfiúegyüttes felál-
lása a következő volt: 

Vásárhely 1: 
 Gábor Ákos (kapus), Daróczi 

László, Csizmás Jenő, Fodor János, 
Tolvaj József (csk.), Tamási Ferenc, 
Marinica Ormenişan és Szilágyi 
Dezső (mezőnyjátékosok). Edző: 
Márton Géza.  

Vásárhely 2: 
Kiss Albert (kapus), Petroleon 

Sándor, dr. Butiurca Sándor (csk.), 
Ioan Rachita, Ioan Nistor, Szente 
Csaba, Kelemen Sándor, Ioan Dili-
ean (mezőnyjátékosok). Edző: 
Ruszi József. 

A tornán nézőként jelen voltak 
többek közt Aszalos János, Sütő 
János, Kun György, Petrica Mă-
dărăşan és Olariu Simion egykori 
labdarúgók is.  

A sors úgy hozta, hogy a csík-
szeredai Székelyföldi Labdarúgó 
Akadémiától anyagilag is függő 
két alközpont között dől el az idén, 
hogy melyik jut a 3. ligába. Ami azt 
is jelenti, hogy bármelyik is lenne 
a feljutó, fejlődési lehetőségei kor-
látozottak, nem versenghet az aka-
démia zászlósklubjának számító 
FK Csíkszeredával. 

Marosvásárhely szégyene, hogy 
önmaga jogán képtelen egy csapa-
tot kiállítani, de hát pillanatnyilag 
a legjobb helyi labdarúgók az 
ACS-ben szerepelnek, és ez meg is 
látszott a mérkőzésen, mert a há- 
zigazda könnyedén nyerte az osz-
tályozó 1. menetét. A 4-1-es vég-
eredmény nem mutatja a két csapat 
közötti különbséget, a négy gól 
mellett az ACS számtalan hatalmas 
lehetőséget kihagyott, míg az ellen-
félnek a gólon kívül még két hely-
zete volt a 90 perc alatt. 

Az ACS Marosvásárhely már a 
4. percben vezetéshez jutott, Gliga 
ugrott ki a lazán védekező gyergyói 
játékosok közül, és laposan elgurí-
totta a labdát Paltán mellett. Mi-
után legalább három ordító 
lehetőséget kihagyott, a 44. perc-
ben Bujor növelte a különbséget, 
aki formaságot teljesített a kapu 
torkából a bal oldalt a védők mögé 
kerülő Caliani passzából. 

A második félidőben Moldován 
Tamás növelte a hazai gólok szá-
mát, lefutotta a bal oldalon a védő-
jét, és laposan a hosszú sarokba 
gurított. A negyedik találat Ghirca 
nevéhez fűződik, ő a mélyről ér-
kezve a 11-es pont tájékáról vágta 

a bal felsőbe a labdát. A gyergyó-
szentmiklósiak a 88. percben szé-
pítettek egy ártatlannak tűnő 
ellentámadásból. Negruţa blok-
kolta elsőre Tankó Leventét, de a 

labda a csatárról visszapattanva a 
hálóban kötött ki. 

A visszavágót szombaton fél 
hattól Gyergyószentmiklóson ren-
dezik. 

Marschal István 

Czimbalmos Ferenc 

1234.Szerkeszti: Farczádi Attila

Könnyedén nyerte az első menetet 
az ACS Marosvásárhely 

II. Stickbreakers-kupa 
Az UEFA nyoni székházában ki-

sorsolták az európai labdarúgóku-
pák első selejtezőköreinek 
párosításait. A Bajnokok Ligájában 
a Kolozsvári CFR már az első selej-
tezőkörben bekapcsolódik a küzdel-
mekbe, ahol az örmény Pjunik 
Jereván lesz az ellenfele. Ha to-
vábbjut, akkor a luxemburgi Dude-
lange vagy az albán FK Tirana 
következik. Kiesés esetén (ami, 
valljuk be, kudarcnak számítana) 
még mindig marad egy lehetőség a 
folytatásra a Konferencialigában, itt 
a BL előselejtező torna második he-
lyén végző csapat lesz az ellenfele. 
A torna résztvevői: Levadia Tallinn 
(észt), Vikingur Reykjavík (iz-
landi), La Fiorita (San Marinó-i), 
Inter Club d’Escaldes (andorrai). 

Az összes többi romániai európai 
kupákban részt vevő csapat a Kon-
ferencialiga második körében kezd. 
A sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
nem panaszkodhat Fortuna kegye-
ire, különösen hogy nem élvezett 
kiemelt státust, így elvileg erősebb 
ellenfelet kellett volna kapjon. A le-
hetséges változatok közül azonban 
elkerülte a Young Boys Bern és az 
Austria Bécs csapatát, és a szlovén–
luxemburgi Olimpija Ljubljana–
Differdange első körös csata 
győztesével fog játszani. Nem hiába 
dörzsölte a kezét Diószegi László 
klubtulajdonos az eredmény ismer-
tetésekor, hisz így valós esélye van 
a csapatnak a továbbjutásra. A pa-
pírforma azt mutatja, hogy az Olim-
pija Ljubljana lehet a tényleges 
ellenfél, amely ugyan nem valami 

erős bajnokságot képvisel, de sok-
szoros szlovén bajnokként rendsze-
resen részt vesz az európai 
kupákban, így bőven van nemzet-
közi tapasztalata. Ennek ellenére a 
háromszéki klubnál nagyon bíznak 
abban, hogy idén legalább egy el-
lenfelen sikerül túljutniuk, sőt a tit-
kos vágy az, hogy a csoportkörig 
meneteljenek, ami már bravúrnak 
számítana. A mérkőzéseket július 
21-én és 28-án rendezik, az elsőt a 
Sepsi Arénában. 

Hogy a célkitűzést teljesíthessék, 
a klub megőrizte az előző idényből 
a csapat magvát, de hozott néhány 
igen jó nevű játékost is. A védelmet 
Denis Ciobotariu erősíti (akit 
immár hivatalosan is bejelentettek), 
a középpályára pedig Francisco Ju-
nior, Cosmin Matei és Ion Ghe-
orghe érkezett. Közben az OSK azt 
is bejelentette, hogy szerződést 
hosszabbítottak Adnan Agano- 
vićcsal, valamint Anass Achahbar-
ral, akire a sérülése után az őszi 
idényben ismét számít a csapat. 
Egyelőre hiányzik a megígért új kö-
zépcsatár, úgy tűnik, még nem sike-
rült egy minden szempontból 
megfelelő jelentkezőt találni. 

A keret pénteken utazott az 
ausztriai Kaprunba, kéthetes edző-
táborba. Az utazók névsorát a klub 
nem közölte, így nem tudjuk, hogy 
Ştefănescu és Păun, akik csak szer-
dán utazhattak haza a válogatott 
(nem túl fényes) mérkőzéssorozata 
után, mikor csatlakoznak a többiek-
hez. Az első barátságos mérkőzést 
szerdán játssza a csapat a Ferencvá-
ros ellen, majd pénteken a Legia 
Varsó lesz Cristiano Bergodi legé-
nyeinek az ellenfele.  

Szlovén vagy luxemburgi 
ellenfél a Sepsi OSK-nak 

Csíkszereda nyerte az idei 
Dorman-kupát 

Eredményjelző: 
A 3. ligába jutásért kiírt selejtezők első meneteinek eredményei: 
Viitorul Dărăbani (Botoşani)–Flacăra Erbiceni (Iaşi) 5-0, Juniorul Suceava (Su-
ceava)–Speranţa Răuceşti (Neamţ) 0-0, Sportul Oneşti (Bákó)–Rapid Brodoc 
(Vaslui) 3-3, Zsibói Rapid (Szilágy)–Máramarosszigeti CSM (Máramaros) 0-3, 
Borsi Viitorul (Bihar)–Majori Silvicultorul (Beszterce-Naszód) 0-3 (Bors vissza-
lépett), Supporter 2.0 (Kolozs)–Nagykárolyi Victoria (Szatmár) 1-1, ACS Maros-
vásárhely (Maros)–Gyergyószentmiklósi VSK (Hargita) 4-1, Zernyesti Olimpic 
(Brassó)–Nagyszebeni Inter Stars (Szeben) 1-1, Gyulafehérvári CSU (Fehér)–
Baróti VSK (Kovászna) 11-2, Buziási Phoenix (Temes)–CSO Turceni (Gorj) 2-0, 
Borosjenői ACB (Arad)–Recolta Dănceu (Mehedinţi) 5-0, Hátszegi Retezatul 
(Hunyad)–Karánsebesi Magica Balta (Krassó-Szörény) 4-1, Oltul Curtişoara 
(Olt)–Cozia Călimăneşti (Vâlcea) 3-1, Dunărea Turris Turnu-Măgurele (Teleor-
man)–Roberto Ziduri (Dâmboviţa) 1-0, Dunărea Calafat (Dolj)–CS Rucăr (Argeş) 
1-1, CS Glina (Ilfov)–CS Amara (Ialomiţa) 3-2, CS Păuleşti (Prahova)–Victoria 
Adunaţii Copăceni (Giurgiu) 0-1, Venus Independenţa (Călăraşi)–CS Dinamo 
Bukarest 2-3, Voinţa Limpeziş (Buzău)–Victoria Gugeşti (Vrancea) 5-2, Victoria 
Traian (Brăila)–Unirea Braniştea (Galac) 2-1, Viitorul Murighiol (Tulcea)–Gloria 
Băneasa (Konstanca) 0-3 (Murighiol nem teljesíti a részvételi követelménye-
ket). 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó-osztályozó a 3. ligába jutásért, első menet: ACS Marosvásárhely–
Gyergyószentmiklósi VSK 4-1 (2-0) 
Víkendtelepi labdarúgópálya, 2000 néző. Vezették: Adrian Ţiţii (Kiscsűr) – Eme-
ric Tocai (Nagyszeben), Costel Prodan (Nagydisznód). Ellenőrök: Bogdan Dra-
goş (Fogaras), Melian Nădăşan (Cege). 
ACS Marosvásárhely: Negruţa – Mihály (87. Bakó), Oprea, Ungur, Szilágyi, 
Csala, Moldován Tamás, A. Moldovan (64. Ghirca), Gliga, Caliani (64. Csegöldi), 
Bujor (64. Dudás). 
Gyergyószentmiklós: Paltán – Sándor, Maximiuc, Tankó E., Ungureanu, Ţepeş, 
Covrig (68. Nagy Zs.), Méhes, Czimbalmos (60. Berecz), Tankó L., Vékás. 
Gól: Gliga (4.), Bujor (42.), Moldován T. (57.), Ghirca (68.), illetve Tankó L. (88.). 
Sárga lap: Csala (7.), Szilágyi (70.), Oprea (76.), illetve Covrig (24.), Tankó L. 
(85.). 
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Czimbalmos Ferenc Attila 

Bálint Zsombor 



Pontosan egy éve, hogy hatalmas 
csinnadrattával átadták a marosvá-
sárhelyi olimpiai úszómedencét. 
Nulla öröm azonban, mert azóta is 
lakat áll az ajtaján. A sportminiszté-
riumi alárendeltségű Mureşul sport-
klubnak nincs pénze a 
működtetésére, ám a város hiába 
igényelte az adminisztrálás átvéte-
lét, az erre vonatkozó kormányha-
tározat azóta sem született meg. 
Egy hónapja a sportklub meghir-
dette az állásokat, amelyek a mű-
ködtetéshez szükségesek. Történt 
azóta valami? Kitalálhatták: semmi.  

Íme Soós Zoltán polgármester 
szavai az uszoda helyzete kapcsán, 
kommentár kíséretében: 

„A tavaly szeptember óta igé-
nyelte a város a minisztériumtól az 
átadást. A rendkívül hosszú admi-
nisztratív és bürokratikus procedú-
rák (Vajon miféle adminisztratív és 
bürokratikus procedúrák azok, 
amelyeket egy év alatt nem lehet el-
végezni?) miatt most fog megszü-
letni az a kormányhatározat 
(Mikor? – arról a polgármester sem 
mer már jóslatokba bocsátkozni), 
amivel a végül a minisztérium át 
tudja adni a város kezelésébe az 
uszodát. (Vajon tányleg van rá aka-
rat? Ha valóban lenne, nincs az a 
bürokratikus akadály, amit egy év 
alatt nem lehetett volna áthidalni. 
Különösen, hogy a sportminiszteri 
székben az RMDSZ részéről Novák 
Eduárd ül. Az időhúzás azonban azt 
mutatja, hogy Bukarestben igen 
erős érdeke van valakinek arra, 
hogy az átadás ne történjen meg.) A 
versenyvizsgák egy részét már 
meghirdette a minisztérium (szinte 
két hónapja, de azóta sem történt 

semmi; július 1-jétől befagyasztják 
a közalkalmazottak állásait, utána 
már senkit sem lehet alkalmazni), 
tehát ezeket az embereket majd át-
veszi a város (kiket?). Ahogy lejár 
ez a bürokratikus procedúra (Miféle 
procedúra, konkrétan: ki az, aki 
nem írta alá, nem láttamozta, fiók-
jában elsüllyesztette a dokumentu-
mokat? Neveket akarunk!) a 
kormányhatározattal, a város elin-
dítja azonnal a folyamatot. Mi vár-
juk mindennap felkészülten, hogy 
végre kerüljön a város tulajdonába. 
Amíg nincs a város tulajdonában, 
sajnos nem tudom megmondani 
pontosan a napot, vagy hogy mikor 
lesz ez a történelmi pillanat (Ki 
tudja megmondani pontosan, 
mégis? Egy év után csak kellene le-
gyen valami támpont), de nagyon 
szeretnénk, ha a nyár végétől, ami-
kor már kezdődik a téli szezon, a 
több mint 500 főt számláló úszónk 
és vízilabdázónk már ne a víkend-
telepi sátortetős uszodában eddzen 
(nem akarunk vészmadarak lenni, 
de ott fognak), hiszen azt sokszor a 
hidegek idején nehéz kifűteni, 
hanem ebben a modern létesít-
ményben fogadjuk a sportolóinkat, 
és nem csak a sportolókat, hanem 
minden úszni vágyó marosvásárhe-
lyit.” 

A ligeti stadion azonban már jó 
ideje a város tulajdonában van, több 
mint tíz éve mégsem használható. 
Az előző adminisztráció megígérte, 
hogy felújítja, valami csúfolkodás-
nak tekinthető munkálatokat elvé-
geztek, de jelenleg semmire sem jó 
félbehagyott állapotban várja a 
szebb időket. Soós Zoltán hivatalba 
lépése után, törvénytelenségekre hi-
vatkozva, leállíttatta az előző admi-
nisztráció által megkezdett 

munkálatokat, és megígérte, hogy 
nyárára (2021 nyáráról volt szó) 
legalább az atlétikapályát beburkol-
ják, hogy edzésekre használni le-
hessen. Utóbb pedig a felújításra 
megpróbálnak pályázati pénzhez 
jutni. Az atlétikapályával két év 
után nem történt semmi. A stadion 
kapcsán pályázatról nem hallani, de 
még egy elfogadott felújítási tervről 
sem. Ismét Soós Zoltán szavai kö-
vetkeznek: 

„A stadion sikertelen és rosszul 
kitalált tervét (Oké, de hol van a jól 
kitalált terv?) le kellett állítani. Elő-
készítettünk egy új koncessziós 
szerződést (Hoppá, már nem pályá-

zik a város a felújításra, hanem 
koncesszióba adja? Kinek éri meg 
egy stadiont fenntartani, amelyet 
ezen a szinten lehetetlen nyeresége-
sen működtetni?), amelyet meg fo-
gunk hirdetni, és egy beruházót 
keresünk a stadion felújítására. 
(Még egyszer: ki ruház be ilyes-
mibe?) Addig is a stadiont sikerült 
teljesen kitakarítani mindenféle hul-
ladéktól, építőanyagtól, és remélhe-
tőleg már júliusban el tudjuk 
kezdeni a futópályát (tavaly nyárról 
volt szó, de ha most kezdik, akkor 
idén nyáron sem lesz kész), egy tar-
tánpályát kialakítani, hogy addig is, 
amíg a koncesszióval újraindul ez a 
beruházás, az atlétika szakosztá-
lyunk tudja használni, tudjanak ké-
szülni, számukra biztosítunk itt 

körülményeket. (Miért lesz érdeke 
a beruházónak, hogy a semmit nem 
hozó atlétika-szakosztálynak to-
vábbra is hagyja használni a pá-
lyát?) Jelenleg a város a 
kezelésében lévő sportlétesítménye-
ket, edzőtermeket, víkendtelepi fut-
ballpályákat, teniszpályákat 
felújította másfél év alatt, és szeret-
nénk a stadionnál is minél hama-
rabb egy nagy beruházást 
bejelenteni, de ehhez egyszer a kon-
cessziót kell megoldani.” 

A végére további kommentárokat 
nem fűzünk, megtettük a megfelelő 
helyen. Tény, hogy a városnak 
nincs sem uszodája, sem stadionja. 
De vannak ígéretei. Ezekkel azon-
ban már jó ideje tele a padlás. 

 Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)
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Sem uszoda, sem stadion 
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Sikeresen szerepelt a Marosvásárhelyi 
Szász Albert Sportlíceum junior 2-es kézi-
labda-lánycsapata a tordai országos dönt tor-
nán, ahol az 5-6. helyért való mérk zésen 
34-32 arányban (17-17, 30-30) legy zte a vi-
dombák Sporting együttesét, miután a B cso-
portban a harmadik helyen végzett a f városi 
Viitorul Patelimon és a galaci CSS mögött.  

Az Ana Gherman (vezet edz ), Vizi József 
és Biró Zita (másodedz k) által felkészített 
vásárhelyi csapat felállítása a következ  volt 
a dönt tornán:  

Simon, Colceri – kapusok, Pasc, Márton, 
Zegrean, Soica-Suciu, Csibi-Miklós, Bajkó, 
Balázs, Lukács, Muresan, Kui és Albu – me-
z nyjátékosok.  

 Márton Evelynt a dönt torna legjobb irá-
nyítójának választották a szervez k, ugyan-
akkor a 16 éves tehetséges kézilabdázó – aki 
7 évesen kezdett el játszani az Olimpic szí-
neiben, aztan nyolc éven át a helyi Pegasus 
csapatánál Sebastian Haidunál formálódott –, 
a helyosztó mérk zés legjobb játékosa is volt, 
emelett a torna MVP-oklevelét is átvehette. 
Evelyn sportszeret  családban n tt fel, hiszen 
bátyja, Kristóf is sportolt:  a helyi Junior, 
majd a Speran a, az FK Csíkszereda és  
a Marosvásárhelyi SE csapatában futballo-
zott.  

Egyébként a dönt ben a bukaresti Rapid di-
adalmaskodott, amely 32-20 arányban leisko-
lázta a galaci CSS együttesét, míg a 
kisdönt ben a szászsebesi Sportlíceum 32-28-
ra gy zte le Viitorul Pantelimon alakulatát.  

Ötödikek lettek a lányok a dönt tornán 

A japánoké az els  arany 
A japánok szerezték az els  arany-

érmet a magyarországi vizes világ-
bajnokságon a szinkronúszók 
margitszigeti küzdelmeiben, az 
egyéni technikai versenyt Inui Jukiko 
nyerte. 

Az ázsiai ország története harma-
dik aranyérmét szerezte szinkronú-
szásban, 2001-ben párosban, 
2003-ban pedig szabad kombináció-
ban gy ztek japán versenyz k. 

A második helyen az ukrán Marta 
Fegyina, a harmadikon a görög 
Evangelina Platainoti végzett. Utóbbi 
hazája történetének els  dobogós he-
lyezését szerezte ebben a szakágban. 

A sportág egyeduralkodói az oro-
szok, akik most az ukrajnai háború 
miatt nem vehetnek részt a világbaj-
nokságon. A legutóbbi, 2019-es vb-n 
kizárólag a highlight k rben gy zött 
más nemzet képvisel je, ebben a 
számban ugyanis nem volt orosz in-
duló. 

Eredmények: 
szinkronúszás, egyéni technikai, világbaj-

nok: Inui Jukio (Japán) 92,8662 pont, 2. 
Marta Fegyina (Ukrajna) 91,9555, 3. Evan-
gelina Platainoti (Görögország) 89,5110 
(fotó) 

 
Az úszóversenyek  
szombati eredményei 

Szombaton a Duna Arénában megkezd d-
tek a magyarországi vizes világbajnokság 
úszóversenyei. 

Férfi 400 méter gyorson az ausztrál Elijah 
Winnington fantasztikus utolsó 50 méterrel 
utasította maga mögé a mez nyt, 3:41.22 per-
ces ideje az elmúlt tíz év legjobbja, ennél 
gyorsabban legutóbb a kínai Szun Jang telje-
sítette a számot, a londoni olimpián 3:40.14 
perccel diadalmaskodott. 

N i 400 méter gyorson az amerikai Katie 
Ledecky pályafutása során negyedszer nyert, 
Hosszú Katinka után  a második úszón , aki 
két számban is legalább négy világbajnoki 
címet gy jtött be, a háromszoros olimpiai 
bajnok magyar klasszis 400 méter vegyesen 

ötször, 200-on pedig négyszer diadalmasko-
dott. 

A pályafutása 16. vb-els ségét begy jt , 
ezzel az örökrangsor második helyén álló 
Ryan Lochtetól már csak két arannyal elma-
radó Ledecky lett az els  úszó, aki ugyanab-
ban a számban, ugyanazon a helyszínen két 
világbajnokságon is gy zött. 

Ebben a számban a mindössze 15 eszten-
d s kanadai Summer McIntosh lett a máso-
dik. 

A szombati eredmények:  
férfiak: 400 m gyors, világbajnok: Elijah 

Winnington (Ausztrália) 3:41.22 perc, 2. 
Lukas Märtens (Németország) 3:42.85, 
3. Guilherme Costa (Brazília) 3:43.31 

400 m vegyes, világbajnok: Léond 
Marchand (Franciaország) 4:04.28 perc, 
2. Carson Foster (Egyesült Államok) 
4:06.56, 3. Chase Kalisz (Egyesült Álla-
mok) 4:04.47, ...8. HOLLÓ BALÁZS 
4:15.17 (fotó) 

4x100 m gyorsváltó, világbajnok: 
Egyesült Államok (Caeleb Dressel, Ryan 
Held, Justin Ress, Brooks Curry) 3:09.34 
perc, 2. Ausztrália (William Xu Yang, 
Matthew Temple, Jack Cartwright, Kyle 
Chalmers) 3:10.80, 3. Olaszország (Ales-
sandro Miressi, Thomas Ceccon, Lo-
renzo Zazzeri, Manuel Frigo) 3:10.95, 
...5. MAGYARORSZÁG (NÉMETH 
NÁNDOR, SZABÓ SZEBASZTIÁN, 
BOHUS RICHÁRD, MILÁK KRIS-
TÓF) 3:11.24 

n k: 400 m gyors, világbajnok: Katie 
Ledecky (Egyesült Államok) 3:58.15 

perc, 2. Summer McIntosh (Kanada) 3:59.39, 
3. Leah Smith (Egyesült Államok) 4:02.08 

4x100 m gyorsváltó, világbajnok: Auszt-
rália (Mollie O’Callaghan, Madison Wilson, 
Meg Harris, Shayna Jack) 3:30.95 perc, 2. 
Kanada (Kayla Sanchez, Taylor Ruck, Mar-
garet Macneil, Penny Oleksiak) 3:32.15,  
3. Egyesült Államok (Torri Huske, Erika 
Brown, Kate Douglass, Claire Curzan) 
3:32.58, ...8. MAGYARORSZÁG (PÁDÁR 
NIKOLETT, GYURINOVICS FANNI, SE-
NÁNSZKY PETRA, MOLNÁR DÓRA) 
3:38.20 

 

Rajtol a vízilabdatorna 
Hétf n a n k küzdelmeivel rajtol a vizes 

világbajnokság vízilabdatornája is. 
Bíró Attila együttese kifejezetten er s cso-

portba került, hiszen a kötelez en legy zend  
kolumbiai csapat mellett a mindenkire veszé-
lyes olasz, illetve a kanadai válogatottal ta-
lálkozik. Utóbbi gárda a 2017-es, ugyancsak 
hazai rendezés  világbajnokságon meglepte 
a magyarokat, és a negyeddönt ben búcsúz-
tatta ket. 

A hazai csapat az elmúlt két világverse-
nyén érmet szerzett, 2020-ban, a Duna Aré-
nában rendezett Európa-bajnokságon, illetve 
tavaly, a tokiói olimpián is harmadik volt. Az 
együttes összetétele nem sokat változott, a 
japán f városban a n i szakág történetének 
els  érmét megszerz  csapatból tízen most is 
ott lesznek a vízben. 

A férfiaknál a magyar válogatott rendkívül 
könny  csoportban szerepel, leger sebb el-
lenfele az elmúlt években meggyengült mon-
tenegrói csapat lesz, amellyel kedden 
találkozik. Két nappal kés bb Brazília, majd 
jöv  szombaton Georgia legy zése sem je-
lenthet akadályt az együttesnek. 

Amennyiben Märcz Tamás olimpiai bronz- 
érmes csapata a papírformának megfelel en 
bejut a nyolc közé, akkor ott már nehéz dolga 
lesz, ugyanis valószín leg a címvéd  ola-
szokkal vagy a spanyolokkal játszik majd. A 
szakember – aki a 2017-es világbajnokságon 
a Margitszigeten szerzett ezüsttel mutatkozott 
be a kispadon – négy helyen változtatott a to-
kiói összetételhez képest. 

A vízilabdatorna csoportmérk zéseinek a 
Hajós Uszoda nagymedencéje mellett Deb-
recen, Sopron és Szeged ad otthont. Mind-
egyik városban egy-egy férfi- és n i csoport 
küzdelmei zajlanak majd, délutánonként 
két-két mérk zést nézhetnek meg a szurko-
lók. A Margitsziget kivétel, itt a magyar 
férfi- és n i válogatott játszik majd, és el-
kerülend  az ütközést az úszóviadallal, az 
els  meccsek 19.30-kor kezd dnek, a ma-
gyarok pedig 21 órától szállnak vízbe. 
(MTI) 

Vizes vb, 2022

Vizi József edz  játékosai társaságában Fotó: Márton Evelyn

A multisport-vb sikerér l a Marosvásárhelyi TVR-ben 
 
Hétf n 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után cím  m sorának meghívottja 

Klosz Viktor, a Román Triatlonszövetség alelnöke. A Marosvásárhelyen rendezett mul-
tisport-világbajnokság szervez jével a rendezvény sikerér l és kulisszatitkairól beszélget 
Szucher Ervin.  

Czimbalmos Ferenc



LAKÁS 

SÜRGŐSEN eladó egyszoba-össz-
komfortos lakás a Dózsa György utca 
189. szám alatt, földszinten, a  
Meggyesfalvi negyedben. Tel. 0773-
381-254, 8-20 óra között. (16242-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK bármilyen kerítésjaví-
tást és kerítéskészítést, kerítéspuco-
lást, kerítésfestést mindenféle színre, 
lambériázást, víkendházkészítést, 
bármilyen tetőjavítást és bármilyen 
szigetelést. Tel. 0712-294-471. 
(16222-I) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, 
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, 
garázsfelújítást, külső-belső szigetelést, 
meszelést, bármilyen kisebb javítást és 
mindenféle más munkát. Tel. 0747-508-
707, Misi. (16221) 

VÁLLALUNK: festést, meszelést, te-
tőkészítést, tetőjavítást, belső javí-
tást, szigetelést polisztirénnel, 
elszállítunk törmeléket és egyéb 
anyagot, készítünk kerítést. Nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény. Tel. 
0750-678-803. (16151-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 
0746-972-003, Fülöp Hunor.  
(16176-I) 

VÁLLALUNK cserépforgatást, szige-
telést kátránnyal, polisztirénnel, új 
tető készítését Lindab lemezből, bár-
milyen javítást és meszelést. Nyugdí-
jasoknak 20% kedvezmény. Tel. 
0748-862-911. (16260-I) 

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás, 
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármi-
lyen munka. Nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény. Tel. 0754-553-856, 
Jani. (16301) 

VÁLLALOK autójavítást, autófestést, 
sürgős esetekben kiszállást. Tel. 0742-
879-426. (16302) 

TETŐKÉSZÍTÉS, teraszkészítés, 
tetőjavítás, cserépjavítás, külső-belső 
szigetelés. Nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény. Tel. 0750-132-410. 
(16308) 

 

MEGEMLÉKEZÉS 

A búcsúszó, mit nem mondtál 
ki, elmaradt, de szívemben 
örökre velem maradsz. 
Június 20-án tíz éve, hogy 
elhunyt drága jó férjem, 
ZÓLYOMI DÁNIEL volt 
vásárhelyi lakos. Emléked 
szívemben örökké él. Nyugodj 
békében! Felesége, Rozália. 
(16275) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Mély szomorúsággal értesültünk 
SIMON ENDRE művész, 
muzeológus, a marosvásárhelyi 
Művészeti Múzeum volt 
igazgatójának halálhíréről. 
Őszinte részvétünk a gyászoló 
családnak! Emlékét szívünkben 
őrizzük! A Maros Megyei Múzeum 
csapata. (-) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Mindenkinek hálásan köszönjük, 
akik OLÁH ÁGNEST utolsó útjára 
elkísérték, részvétüket fejezték 
ki, fájdalmunkban velünk voltak, 
és virággal búcsúztak tőle.  
Gyászoló szerettei. (16298) 

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik drága 
Édesanyánkat, nagymamánkat, 
dédinket, özv. DÉVAY PIROSKÁT 
június 13-án utolsó útjára 
elkísérték, sírjára virágot 
helyeztek, fájdalmunkban 
mellettünk álltak, gondolatban 
velünk voltak, szenvedésünket 
enyhítették. 
Nyugodjon békében, pihenjen 
csendesen, angyalok őrizzék 
álmát!  
A gyászoló család. (-I) 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Szívünk soha el nem múló 
fájdalmával emlékeztetjük 
mindazokat, akik ismerték és 
szerették a gyergyói születésű 

CZEGŐ ROZÁLIA 
marosvásárhelyi lakost, hogy ma, 
június 20-án van halálának első 
évfordulója, a kegyetlen halál tíz év 
szenvedés után ragadta el a szerető 
feleséget, édesanyát, nagymamát, 
dédit, ükmamát és anyóst.  
Kérjük, akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá kegyelettel.  

Szerettei. (16304)

SIMON ENDRE 
1936.10.19., Székes – 2022.06.07, Budapest 

Szolnay Sándor-díjas festő- és grafikusművész 
 
„Két világ él bennem, egyrészről a természet valós formáinak szeretete, 

másrészről az elvont formák vonzása, melyek élményeimmel keveredve egy 
szimbolikus–absztrakt egységévé állnak össze. E kettős való–álom tér az én 
világom.” 

(Simon Endre) 
 
Erdélyben, a Maros megyei Székesen (ma: Săcăreni, Románia, Maros 

megye) született 1936. október 19-én. A marosvásárhelyi Képzőművészeti 
Líceumban érettségizett 1954-ben, majd a kolozsvári Ion Andreescu Kép-
zőművészeti Főiskola festészeti szakán szerzett festőművészi oklevelet rajz-
tanári képesítéssel 1960-ban. Mesterei az idők folyamán Bordy András, 
Incze István, Piskolti Gábor, Theodor Harşia, Miklóssy Gábor, Petre Abru-
dan és Petru Feier voltak. 1960–1967, valamint 1972–1986 között a Ma-
rosvásárhelyi Képtár muzeológusaként és egy rövid ideig annak 
igazgatójaként dolgozott, Bordy Andrással, Sükösd Ferenccel és Gheorghe 
Olariuval együtt számos kiállítást szervezett és katalógust publikált. 1986–
1993 között a marosvásárhelyi Sütő András vezette Új Élet, később Erdélyi 
Figyelő folyóirat tördelőszerkesztője és képzőművészeti rovatának szer-
kesztője. 1987-től, több mint tízéves „hosszú menetelés” után, 2002-ben si-
került a diktatúra által leszedett XX. század eleji magyar képzőművészeti 
gyűjteményt (Bernády-gyűjtemény) visszaállíttatnia a Marosvásárhelyi 
Képtárban. 1978–1982 között Gheorghe Olariuval együtt elkészítik a város 
nagy márványmozaikját az országos levéltár falára. 1960-tól egészen 2016-
ig több mint 120 kiállítást szervezett (megyei szalon, erdélyi, magyarországi 
és nemzetközi kiállítások Marosvásárhelytől Párizsig, gyűjteményes és pá-
lyatársak és mesterek alkotói kiállításai). 1993–2018 között 12 alkalommal 
rendezett fiával együtt közös kiállítást (Simon&Simon). 1973–2012 között 
több művésztelepen dolgozott, többek között: 1973-ban az árkosi, 1974–
1991 között a szárhegyi, 1991-ben a marcali és hajdúsági, 1992-ben a hor-
tobágyi alkotótáborban alkotott. 1997-től 2002-ig a Barabás Miklós Céh 
alelnöki tisztét töltötte be. Közösségépítő munkásságáért 2002-ben Szol-
nay-díjat kapott. 2003-ban áttelepedett Magyarországra, azóta ott élt és al-
kotott a fiával, Simon Zsolt grafikusművésszel közös műtermükben. 

Képzőművészeti alkotásai elsősorban tájképek, portrék és csendéletek, 
illetve már a hatvanas évek második felétől absztrakt kompozíciók. Figu-
ratív és nonfiguratív festményeit egyaránt szuggesztív koloritás jellemzi. 
Mint grafikus készített plakátokat, reklámgrafikákat és illusztrációkat. 
Egyéni kiállításai voltak egyebek mellett Marosvásárhelyen, Csíkszeredá-
ban, Debrecenben, Karcagon, Sárváron, Budapesten, de képei eljutottak 
Európa nagyvárosain túl az Egyesült Államokba, Kanadába, Kínába, Auszt-
ráliába és Új-Zélandra is. Művei megtalálhatók romániai, magyarországi 
és egyéb külföldi köz- és magángyűjteményben. 

ROCKENBAUER Zoltán, PhD  
kurátor, Műcsarnok – Kunsthalle, Budapest 

SIMON Zsolt 
grafikusművész 

„Ama nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet 
megtartottam.”  
(2Tim 4,7.) 
Kedves Rokonok, Barátok, Kollégák és Ismerősök! 
Szomorú alkalommal, fájó szívvel tudatjuk, hogy a magyar kortárs 
művészet egyik nagy koloristája, a színek bűvös világában élő 
művészetszervező, az erdélyi Székesen született  

SIMON ENDRE  
Szolnay-díjas képzőművész  

földi életének 86. évében a festőecsetet palettájára letette, és 
csendesen elszenderülve csatlakozott az égi festőművész 
mesterek társaságához. 
Megrendülten és az örök életben híve kísérjük utolsó útjára a 
marosvásárhelyi római katolikus temetőbe 2022. június 21-én, 
kedden 13 órakor. 
Gyászolja özvegye, fia, leánya, menye, veje, unokái, közeli és távoli 
rokonsága, barátai, kollégái és minden művészetét és egyéniségét 
szerető ismerőse, mindazok, akiknek példát tudott mutatni, hogy 
az élet huzatosabb oldalán is mindig derűs optimizmussal lehet és 
kell az élet által ránk mért penzumainkat meg-, át- és lehetőleg 
túlélni. Alakja és művészete bennünk és velünk tovább él. 
Marosvásárhelyi római katolikus temető (Kálvária sírkert): 
Marosvásárhely, Kőrösi Csoma Sándor utca 1. 
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ELHALÁLOZÁS

Románia 32 használt F-16-os harci 
repülőgépet vásárol Norvégiától 

Románia további 32 használt amerikai 
gyártmányú F-16-os harci repülőgépet vá-
sárol, ezúttal Norvégiától, az erről szóló tör-
vénytervezetet csütörtökön fogadta el a 
bukaresti kormány – jelentette be Nicolae 
Ciucă kormányfő. 

„A jelenlegi helyzetben megfelelő figyelmet kell 
fordítanunk a hadseregünk reagálóképességének 
megerősítésére. Fontos hozzátenni, hogy ez a beszer-
zés a román védelmi ipar fejlesztéséhez is hozzájá-
rul, ugyanis az F-16-osok karbantartását és 
korszerűsítését Romániában fogják végezni” – 
mondta a miniszterelnök. 

Vasile Dîncu védelmi miniszter tavaly december-
ben kért felhatalmazást a parlamenttől a beszerzési 
eljárás elindításához. Indoklása szerint Romániának 
legalább három, egyenként 16 többcélú harci gépből 
álló repülőrajra van szüksége légtere védelméhez, 
eddig pedig 17 használt, új hajtóművel és elektroni-
kával, korszerű fegyverzettel felszerelt F-16-os Figh-
ting Falcont sikerült beszereznie Portugáliától. 

A védelmi tárca szerint jelenleg a Norvégiától be-
szerezhető – a már szolgálatba helyezett, Portugáli-
ától vásárolt gépeknél korszerűbb felszereltségű – 
F-16-osok jelentik az egyedüli megoldást a román 
légierő fejlesztésére. A csaknem félmilliárd eurós be-
szerzés nagyobbik részét – 354 milliárd eurót – a re-
pülőgépekért kell kifizetni a norvég kormánynak. 
Románia további 100 millió euróért az Egyesült Ál-
lamoktól vásárolna hozzájuk logisztikai elemeket és 

kiképzési szolgáltatáscsomagot. Ennek az összegnek 
a jelentős része azonban a román védelmi ipart fej-
lesztené, a régióban szolgálatban lévő F-16-osok 
karbantartási és korszerűsítési munkálatainak elvég-
zésére ugyanis az amerikai fél a bákói Aerostar ha-
diipari céggel kötött együttműködési megállapodást. 

A Norvégiától beszerzendő F-16-osokat 1982 és 
1989 között gyártották, és 2001-ben estek át azon a 
korszerűsítésen, amelyeket a Portugáliától vásárolt 
gépeken is elvégeztek. Román lapértesülések szerint 
a felújításkor előirányzott mintegy tízezer órás repü-
lési időből vélhetően kevesebb mint kétezer óra ma-
radt meg, de ilyen körülmények között is Románia 
még legalább 7-10 évig használhatná a két repülőraj 
jelentős részét. 

Romániában a Portugáliától több mint 600 millió 
euróért vásárolt, 2019-ben szolgálatba állított F-16-
osok mellett a légi járőrözésből még az izraeli segít-
séggel felújított, orosz gyártmányú MiG-21 típusú 
vadászgépek is kiveszik a részüket. Az utóbbi két év-
tizedben azonban több mint húsz MiG-21-es hajtott 
végre kényszerleszállást, vagy zuhant le. Miután 
márciusban egy MiG-21 Lancer lezuhanása nyolc 
katona életébe kerülő kettős balesetet okozott, mert 
a mentőhelikopter is lezuhant, a román védelmi tárca 
néhány hétre felfüggesztette a MiG-21-esek haszná-
latát, de május óta ismét repülnek, mert nélkülük a 
román légierőnek nincs elég gépe a járőrözéshez. 
(MTI) 
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Mik azok az elektrolitok? 
 
Lehet, hogy már találkoztunk ezzel a kifejezéssel bizonyos 

sporttáplálkozási termékek címkéjén vagy a vérvizsgálati eredmé-
nyekben, de ismerjük-e őket, tudjuk, mi a szervezetben betöltött 
szerepük? 

Az elektrolitok elektromos töltéssel rendelkező ásványi anyagok a 
szervezetben, jelen vannak a vérben, a vizeletben, a szövetekben és 
más testnedvekben. Az elektrolitok egyensúlyának megőrzése lénye-
ges a szervezet normális működéséhez. Ellenkező esetben a létfon-
tosságú rendszerek károsodhatnak, ami súlyos egyensúlyzavarhoz 
vezethet. 

Az elektrolitok fontosak, mert: 
• Fenntartják a vízszint egyensúlyát a szervezetben 
• Egyensúlyozzák a szervezet sav/bázis szintjét (pH)  
• Tápanyagokat szállítanak a sejtekhez 
• Eltávolítják a sejtekből a toxikus metabolitokat 
 A szervezet elektrolitszintje túl alacsonnyá vagy túl magassá válhat. 

Ez akkor fordulhat elő, amikor a szervezet vízszintje megváltozik. Az 
elfogyasztott víz mennyiségének meg kell egyeznie a szervezet által 
elveszített mennyiséggel. Egyensúlyhiány esetén előfordulhat, hogy 
túl kevés vizet fogyasztunk (kiszáradás) vagy túl sokat (túlhidratáltság). 
Egyes gyógyszerek, a hányás, a hasmenés, az izzadás és a máj- vagy 
veseproblémák egyensúlyhiányt okozhatnak. 

Hasonlóképpen, testünk sem működhet elektrolitok nélkül. Ha egy vagy több elektrolit szintje túl alacsony vagy túl magas, az egyensúlyhiányhoz vezet, amely 
enyhe, átmeneti tüneteket vagy akár súlyos egészségi problémákat okozhat. 

Fontos elektrolitok 
A nátrium, a kalcium, a kálium, a klór, a foszfát és a magnézium mind elektrolitok, amelyeket az elfogyasztott élelmiszerekből és folyadékokból nyerünk. Bizonyo-

sodjunk meg arról, hogy az alábbi, elektrolitban gazdag ételek a napi étrendünk részét képezik: 
Kalcium – tej és tejtermékek (beleértve a natúr, zsírmentes joghurtot), hús, hal (pl. szardínia), tojás, dúsított gabonapelyhek, bab, bizonyos gyümölcsök és zöldségek 

(pl. spárga). 
Klorid – olajbogyó, hínár, rozs, paradicsom, saláta és zeller. 
Magnézium – zöld levélzöldségek (pl. spenót, zöldek, kelkáposzta), diófélék, mogyoróvaj, szemes bab és lencse. 
Kálium – főtt spenót, édesburgonya, natúr zsírmentes joghurt, banán, avokádó, borsó, bab, paradicsom, narancs, dinnye, szilva és mazsola. 
Az elektrolit-egyensúly fenntartása 
A fent felsorolt   élelmiszerek fogyasztásán túlmenően ajánlott figyelembe venni a következő javaslatokat: 
• Csökkentsük az elfogyasztott sómennyiséget! – Bár a nátrium létfontosságú elektrolit, a szervezetnek csak egy teáskanálnyira van szüksége naponta. A túl 

sok só magas vérnyomáshoz és egyéb egészségi problémákhoz vezethet. Az élelmiszerből származó sóbevitel fűszernövények vagy citruslé segíségével csökkent-
hető. Kerüljük az előre csomagolt élelmiszereket, amelyek általában magas sótartalmúak. 

• Fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot! – Bizonyára gyakran halljuk, de ez valóban hasznos tanács. Ne csak akkor fogyasszunk folyadékot, amikor 
már szomjasak vagyunk. Tartsunk magunknál egy üveg vizet, és időnként kortyoljunk belőle a nap folyamán. 

• Edzések után – és nem csak –  pótoljuk az elektrolitokat! - Ha hosszú vagy megerőltető edzést végzünk, fontos pótolnunk az izzadással elveszített káliumot, 
magnéziumot és/vagy nátriumot. Ha hányunk, hasmenésünk vagy lázunk van, gyorsan veszítünk folyadékot és elektrolitokat. Különösen a gyermekek és az idősek 
nagyon gyorsan kiszáradhatnak. 


