
A Vibe Fesztivál egyik különlegessége volt minden évben, 
hogy nem csak koncerteken és bulikon lehetett részt venni. 
Minden évben megszervezték a nyári egyetemet, ami a Vibe 
Koli nevet viselte az idén is. A fesztivál ezen részén számos 
előadást lehetett meghallgatni különböző témákban. Volt szó 
az energiahatékonyságról, az oktatásról, a divatról, de szóba 
kerültek az álhírek, a digitalizáció és az egészségügy is. Azaz 
elmondható, hogy azok is megtalálták a helyüket, akiket nem 
érdekelt a szórakozás és a koncertek. 

A Vibe Fesztivál egyik legkülönlegesebb sátra az ÁDML volt, ami lé-
nyegében egy átmentet képezett a játék és a szórakozás között. A szer-
vezők, Radu Ádám, Kiss Levente, Dávid Szilárd és Moldován István még 
a járvány előtt alapították az ÁDML-t, és főként bulikat szerveztek. A 
fiatalok úgy gondolták, hogy Marosvásárhelyen nincs elég lehetőség a 
szórakozásra, ezért egyrészt saját maguk számára, másrészt a korosztá-
lyuk számára teremtették meg a szórakozás lehetőségét. Az évek során 
Marosvásárhely után más városokba is eljutottak.  

Először három évvel ezelőtt, 2019-ben voltak a Vibe Fesztiválon  

A „mintaállam” 

Az elmúlt öt év kisebbségvédelmi fejleményeiről tájékoztatta az 
RMDSZ az Európa Tanács kisebbségvédelmi keretegyezményének 
szakértői testületét, amely június végén látogatott Romániába.  

Az ET bizottságának legutóbbi, 4. véleménye 2017-ben jelent meg 
sok elmarasztalással, amelyet követően Románia 2019-ben benyújtotta 
5. országjelentését a kisebbségi jogok alkalmazásával kapcsolatosan. 
Erre az országjelentésre reagálva fejtették ki az RMDSZ képviselői a 
véleményüket a szakértői testületnek. 

Elmondták, hogy a kormányprogramba belefoglalták a kisebbségi 
törvény elfogadását, jelenleg dolgoznak a tervezeten. Arról is tájékoz-
tattak, hogy a közigazgatási kódex visszalépést jelent a nyelvi jogok 
tekintetében, leállt az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása, a már 
visszaszerzett tulajdonokat visszaállamosítják, és továbbra is problé-
más a nyelvi jogok alkalmazása. Még mindig helységnévtáblákat ron-
gálnak meg és festenek le, bírósági döntéssel semmisítenek meg 
nyelvhasználati jogokat biztosító tanácsi határozatokat, a járvány ide-
jén a kisebbségi nyelveken történő központi tájékoztatás teljesen hi-
ányzott.  

Az RMDSZ kormányzati szerepvállalása révén hivatalosítani kezdte 
a helyi közösségek zászlóit és címereit, de újra bírósági döntésekkel 
korlátozzák a szimbólumok használatát. És a lista itt nem ér véget. 
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Érdekes programpontokkal várták a résztvevőket a Vibe-on 

Előadások, koncertek, buli

(Folytatás a 2. oldalon)

Több helyszínen 
van munkatelep 
A város különböző részein számos út-
korszerűsítési munkálat van folyamat-
ban, például a Kövesdomb környékén, 
illetve a főtéren több helyszínen került 
sor útburkolatcserére: a Győzelem 
téren, illetve a Rózsák terén, de a 
Dózsa György utcában is dolgoznak, a 
beruházás részeként, első lépésben a 
több mint fél évszázados, robbanásve-
szélyes gázvezetékeket cserélik ki.  

____________3. 
Kisorsolták a baj-
noki menetrendet: 
1. liga helyett  
Szuperliga 
A Szuperliga 2022–2023-as idénye 
ugyanolyan rendszerben zajlik, mint 
az előző, a szervező profi liga immu-
nis maradt minden bírálatra, amivel a 
rendszert illették. Sokan kifogásolták 
(már évek óta), hogy az alapszakasz 
után megfelezik a pontokat, úgymond 
elveszik a csapatoktól, amiért megdol-
goztak.  

____________4. 
Hétfőtől ismét  
dolgoznak a sá-
romberki vasút  
feletti híd javításán 
A munkálatok idején a gépkocsiforga-
lom napközben 6.30-19 óra között 
Szászrégen–Marosvásárhely irányban 
a hídon zajlik, egy sávon, a Marosvá-
sárhely–Szászrégen irányban pedig a 
régi 15-ös országúton, amelyik a vasút 
feletti híd előtt kezdődik, a településen 
belül haladva visszatér a DN15-re.   

____________7. (Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Nagy Eduárd



A problémák nem új keletűek: 2018-ban az ET elma-
rasztalta Romániát, és megerősítette az RMDSZ állás-
pontját, miszerint, ellentétben a hivatalos retorikával, 
Románia nem mintaállam. Az ET Miniszteri Tanácsa 
2018-as ajánlásai között kiemeli: csökkenteni kell Romá-
niában a jelenlegi 20 százalékos anyanyelv-használati kü-
szöböt, szorgalmazta ugyanakkor a jelentős számú 
magyar közösség által lakott településeken a magyar 
nyelvű utcanévtáblák kihelyezését, bátorította a hatósá-
gokat, hogy a tömegközlekedésben használt jelzéseket és 
a közérdekű információkat is jelentessék meg magyar 
nyelven.  

Aggasztónak találták az igazságszolgáltatási rendszer-
ben tapasztalható hiányosságokat is. Felhívták a figyel-

met, hogy a hatóságoknak lehetővé kell tenniük, hogy az 
érintettek anyanyelvükön nyújthassanak be dokumentá-
ciót, illetve joguk van tolmácsot igényelni. 

Az oktatással kapcsolatban kijelentették: nagyobb erő-
feszítést kell tenniük a romániai hatóságoknak annak ér-
dekében, hogy az országban élő kisebbségek történelmét 
és kultúráját kötelező módon oktassák, így a többség is 
megismerhesse azt. Az ET sajnálatát fejezte ki, hogy az il-
letékes román hatóságok adatközlésének késedelme és a 
naprakész információk hiánya akadályozta a romániai  
kisebbségi nyelvek jelenlegi helyzetének pontos értékelé-
sét. 

2021-ben az RMDSZ közölte, Románia hamis képet su-
gall a kisebbségekkel szembeni politikájáról, és sajátosam 
alkalmazza a kisebbségvédelmi keretegyezményt, nem 
veszi komolyan sem saját törvényeit, sem a nemzetközi 
egyezményekben vállalt kötelezettségeit. 

Eközben a hatóságok szerinti „mintaállamban” sok 
minden ma sem változott. Szinte mindennaposak a ma-
gyarellenes megnyilvánulások, amelyek a közelgő válasz-
tási kampányban tovább erősödhetnek.

Szabadtéri mozi a Maurer  
lakónegyedben 

Július 14-én, csütörtökön 19 órától a marosvásárhelyi 
Maurer Residence lakónegyedben utcai vetítést tarta-
nak. A lakók szavazata alapján kiválasztott Richard ki-
rály című filmet láthatják az érdeklődők. Az eseményt 

a Be Events szervezi, az üdítőt és a kávét a 112 Cof-
fee & CO szolgálja fel. Ülőhely párnákon, saját széke-
ken az egyik tömbház mellett kijelölt téren. 

Medve – fotókiállítás Szovátán 
Dezső László természetfotós kiállítása egész évben 
megtekinthető a szovátai Medve-tó körül. A Mogyorósi-
tó melletti emelvénynél, valamint a Piroska-tónál látha-
tók azok a fényképek, amelyeket a fotós a Lekvár 
nevű medvéről időről időre készített. 

IDŐJÁRÁS 
Zivatar lehetséges 
Hőmérséklet: 
max.  33 0C 
min.   17 0C

4., hétfő 
A Nap kel  

5 óra 35 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 18 perckor.  
Az év 185. napja,  

hátravan 180 nap.

Pénzbeli támogatás  
marosvásárhelyi újszülötteknek 

A helyi tanács június 30-i ülésén döntött arról, hogy minden 
helyi újszülött után 1000 lejes támogatást ad a szülőknek 
elektronikus utalvány (voucher) formájában, mely már igé-
nyelhető. Az RMDSZ tanácsosai által kezdeményezett tá-
mogatásra jogosult minden, legalább egy éve 
marosvásárhelyi lakhellyel rendelkező család (az egyszü-
lős családok is), amennyiben a gyermek születését Maros-
vásárhelyen jegyezték be. A kérelmet a születéstől 
számítva 60 napig lehet benyújtani. 

Végleges vizsgaeredmények 
A nyolcadik osztályt végzett diákok országos képességvizs-
gájának eredményeit 626 esetben fellebbezték meg Maros 
megyében. Az óvások elbírálása után a megyei átmenési 
arány 71,54%. Tízes átlagot négy marosvásárhelyi tanin-
tézet – a Dr. Bernády György Általános Iskola, a Romulus 
Guga Általános Iskola, az Egyesülés (Unirea) és a Papiu 
Főgimnázium – egy-egy tanulója ért el a megyében. Az 
érettségi eredményekre 1114 óvást nyújtottak be a Maros 
megyei fiatalok. A dolgozatok újrajavítása után az átmenési 
arány 72,05% a megyében. Maximális eredményt kilenc 
érettségiző – a Papiu öt és az Egyesülés Főgimnázium 
négy végzőse – ért el. 

Iratkozás a pótérettségire 
A sikertelenül vizsgázott vagy a megmérettetésről kimaradt 
diákok július 18–25. között iratkozhatnak be az őszi póté-
rettségire, amely augusztus 16-án a román nyelv és iroda-
lom írásbeli vizsgával kezdődik. 17-én a szaknak megfelelő 
kötelező tantárgyból, 18-án a választott tantárgyból, 19-én 
anyanyelvből adhatnak számot tudásukról a fiatalok. A szó-
beli kompetenciavizsgák augusztus 22–29. között zajlanak. 
Az óvások előtti, ideiglenes vizsgajegyeket augusztus 31-
én, a végső eredményeket szeptember 3-án teszik közzé.  

Nyári iskola a természettudományi 
múzeumban 

Júliusban péntek délelőttönként 10 órától a hagyományos 
Nyári iskola a múzeumban című vakációs tevékenységekre 
várják a gyermekeket a marosvásárhelyi természettudomá-
nyi múzeum munkatársai. Július 8-án Tízórai teázás, 15-
én Apró bányászok a múzeumban, 22-én Repülő szirmok, 
29-én Az ombre-frizurás emlős címmel zajlik kétórás fog-
lalkozás. A részvételi díj alkalmanként egy gyerek számára 
8 lej. Feliratkozni kedden, szerdán és csütörtökön lehet 9-
13 óra között a természettudományi múzeum Horea utca 
24. szám alatti székhelyén vagy a 0740-189-067-es tele-
fonszámon.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma ULRIK, 
holnap EMESE  
és SAROLTA napja.

Megyei hírek 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

28, 2, 7, 20, 5 +9 NOROC PLUS: 0 9 6 1 8 9

33, 27, 38, 3, 2, 18 SUPER NOROC: 0 0 0 0 6 3

42, 44, 19, 28, 26, 13 NOROC:  4 5 0 7 2 5 1

A „mintaállam” 
(Folytatás az 1. oldalról)

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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A romániai hegyimentők csak papí-
ron szerepelnek úgy mint sürgősségi 
szolgálat, annak ellenére, hogy beve-
téseken is igénybe veszik őket a kü-
lönböző vészhelyzetekben. Tavaly 
Romániában 8000, az utóbbi öt évben 
több mint 35.000 személyt mentettek 
meg. Tekintettel arra, hogy elsőse-
gélynyújtással, életmentéssel és sérül-
tek szállításával is foglalkoznak, az 
országos szolgálat hat évvel ezelőtt 
kérte a jogalkotókat, hogy a hegyi-
mentő szolgálat autóit lássák el szabá-
lyosan elfogadott fény- és hangjel- 
zőkkel, mint a többi járművet, ame-
lyeket bevetésre használnak, és ezért 
sürgősségi esetben elsőbbségük van a 
forgalomban. Azóta a jogszabály 

megjárta a parlament különböző bi-
zottságait, de még nem jutott a szená-
torok és a képviselők elé.  

A nyári idény elkezdődött. Az or-
szágban hetente több száz balesetnél 
igényelik a hegyimentő szolgálat se-
gítségét. Sajnos, számítani lehet rá, 
hogy az esetek száma augusztusig nő. 
Az említett hiányosság miatt azonban 
jelentősen nő a mentési idő, ami sok 
esetben életekbe kerülhet. Szükség 
van arra, hogy minél előbb életbe lép-
jen az a jogszabály, amely lehetővé 
teszi a megkülönböztető jelek haszná-
latát a hegyimentő szolgálat autóin.  

– Többször nekünk szegezik a kér-
dést az áldozatok, társaik vagy a hoz-
zátartozóik, hogy adott esetekben 

miért érünk későn a helyszínre, mi-
után értesítették az intervenciós csa-
patot? Igyekszünk a leghamarabb 
kijutni, azonban, mivel nincsenek a 
járműveken fény- és hangjelzők, csak 
úgy haladhatunk, mintha látogatást 
tennénk valakinél. Ezért arra kérjük a 
közutakon közlekedőket, hogy amint 
meglátják a SALVAMONT jelzésű 
autókat, adjanak elsőbbséget, mert az 
esetek többségében a 112-es hívó-
szám értesítésére mentésre sietnek. 
Gondoljanak arra, hogy valakin, egy 
ismeretlenen segítenek. Sokszor egy-
percnyi késés egy életbe kerülhet – tá-
jékoztattak a Maros Megyei Speciális 
Barlangi és Hegyimentő Szolgálat- 
tól. (v.gy.) 

Elsőbbséget  
a hegyimentő szolgálat autóinak!  

Fotó: Facebook/Salvamont Mures 



Az utóbbi időszakban a me-
gyeközpontban zajló infrast-
rukturális beruházásokról, a 
többi között útjavításokról, 
valamint a tanintézetek háza 
táján végzett korszerűsítési 
munkálatokról számolt be a 
sajtó képviselőinek pén- 
teki sajtótájékoztatóján Soós  
Zoltán, Marosvásárhely pol-
gármestere. 

A városlakók is tapasztalják jár-
tukban-keltükben, hogy a megye-
központban számos utcában 
dolgoznak a munkacsapatok, víz- és 
gázvezetéket cserélnek, járdákat és 
úttesteket újítanak fel. Soós Zoltán 
rámutatott: bizonyos lakónegyedek, 
utcák igen elhanyagoltak voltak, 
helyenként három-négy évtizede 
nem történt nagyobb méretű javítás. 
Mint mondta, jelentős lépéseket 
tesznek az infrastruktúra fejlesztése 
terén, és a lakók türelmét kérte a 
forgalmi fennakadások miatt, hi-
szen a város érdekében történnek 
ezek a beruházások, ez a velejárója 
annak, hogy utólag jobb minőségű 
utakon, járdákon lehessen majd 
közlekedni.  

A város különböző részein szá-
mos útkorszerűsítési munkálat van 
folyamatban, például a Kövesdomb 
környékén, illetve a főtéren több 
helyszínen került sor útburkolatcse-
rére: a Győzelem téren, illetve a 
Rózsák terén, de a Dózsa György 
utcában is dolgoznak, a beruházás 
részeként, első lépésben a több mint 
fél évszázados, robbanásveszélyes 
gázvezetékeket cserélik ki. Ugyan-
akkor folyamatban van a Şincai 
utca felújítása, ahol az idejétmúlt 
vízvezetékek cseréje már megtör-
tént, jelenleg a járdán, valamint az 
új útburkolaton dolgoznak. Ugyan-
csak korszerűsítési munkálatok zaj-
lanak a Hóvirág, a Visó, a Bethlen 
Gábor, a Bárányka, a Széchenyi Ist-
ván, a Kakukk, a Cseresznyés és a 
Grigorescu utcákban, valamint a 
Kornisán, a klinikák és a régi szer-
pentin környékén is. Az elkövet-
kező időszakban további utcák 

következnek, a többi között a Ro-
mulus Guga, az Akácfa, a Csalhó, a 
Csukás és a Ion Buteanu. Az Újgát 
utcában több mint 400 méteres sza-
kaszra új aszfaltréteget húznak, és a 
járdarész is megújul – említett né-
hány példát a városvezető. 

Jó hír a városlakóknak, hogy elő-
reláthatólag a jövő évben, a Somos-
tető mellett egy újabb szabadidő- 
központtal gazdagodik a megye-
székhely. Soós Zoltán kifejtette, a 
Tudor negyedben készülő Cserealja 
zöld parknál, amelyet uniós forrá-
sokból alakítanak ki, egy ideje már 
elkezdődtek a munkálatok, és a ter-
vek szerint jövő évben a városlakók 
már birtokba vehetik a korszerű 
szabadidőközpontot, ahol park, sé-
tányok, sportolásra alkalmas felüle-
tek, kutyáknak szánt felületek, 
valamint színpad is készül. 

A sajtótájékoztatón arról is szó 
esett, hogy a Környezetvédelmi 
Alapnál 800 ezer lejes támogatást 
nyert a város, amiből elektromos 
töltőállomásokat létesítenek a helyi 
tanács által jóváhagyott helyszíne-
ken, a többi között a Bolgár téren, a 
Bolyai téren, a Nemzeti Színház 
mögötti parkolóban, a Rodniciei ut-
cában, a Városháza utcában és a Ví-
kendtelep övezetében. 

Ugyanakkor a helyi tanács júni-
usban rábólintott egy másik fontos, 
a Poklos-patak partjának és medré-
nek a felújítását célzó projektre, 

aminek köszönhetően egy 4,3 km-
es szakaszon, a Jeddi út és a Budai 
Nagy Antal utca között megújul a 
Poklos mindkét oldala. Erre 813 
ezer euró támogatást nyert a város 
– fejtette ki a polgármester. 

Az oktatási intézmények kapcsán 
elmondta, prioritásként kezelik a 
tanintézetek korszerűsítését, az idei 
költségvetésben megkétszerezték 
az ezekre szánt összegeket. A város-
vezető arról is beszámolt, hogy több 
iskolában a ’70-es évekbeli állapo-
tok uralkodnak, ezért felújítják az 
osztálytermeket, a tanműhelyeket, a 
sportpályákat, szigetelik az épülete-
ket, kicserélik a vezetékeket és a fű-
tésrendszert is, ahol szükséges. 
Több tanintézetben nagyobb sza-
bású korszerűsítés várható, például 
a Friedrich Schiller iskolában már 
elkezdődtek a munkálatok, de sor 
kerül a Gheorghe Şincai középis-
kola teljes rehabilitációjára is. Mun-
kálatok zajlanak majd a Nicolae 
Bălcescu, a Constantin Brâncuşi és 
a Bernády György tanintézetekben, 
illetve sor kerül a George Coşbuc, a 
Romulus Guga és a Tudor Vladimi-
rescu iskola teljes felújítására is. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, 
hogy a város az első félévre teljes 
egészében kifizette a diákoknak 
járó ösztöndíjakat, a második fél- 
évre vonatkozóan pedig várják az 
iskoláktól az ehhez szükséges ada-
tokat – tette hozzá a város vezetője. 
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sátorral. Az idei Vibe-on az ÁDML-
sátorban délelőtt különböző játéko-
kon vehettek részt az érdeklődők. 
Volt lehetőség társasjátékozásra, il-
letve már a nap első felében elkez-
dődtek a különböző ivós játékok is, 
amelyek közül talán a legérdeke-
sebb a szondafoci volt. A játék lé-
nyege, hogy valamilyen alkoholos 
ital elfogyasztása után ötöt kell pö-
rögni, és utána kapuba találni a fo-
cilabdával. Természetesen azoknak 
is volt lehetősége játszani, akik még 
nem nagykorúak, vagy nem szeret-
tek volna alkoholt fogyasztani. To-
vábbá az ÁDML-sátorban minden 
délután beerpongmérkőzéseket is 
szerveztek. Ennek a koncepciója az, 
hogy a négy játékos két csapatban 
áll fel az asztal két végéhez, ahol 
poharak vannak felállítva. A játék 
menete az, hogy egymást követően 
dobnak a játékosok egy pingpong-
labdával. Az lesz a győztes csapat, 
amelyik hamarabb bedobja az ellen-
fél összes poharába a labdát. Azokat 
a poharakat, amelyekbe már bedob-
ták a labdát, le kell venni, illetve a 
tartalmukat is ki kell inni. 

Az ÁDML-sátorban a délelőtti és 
délutáni programokat követően este 
szórakozásra is volt lehetőség. Kiss 
Levente, a sátor egyik koordinátora 

elmondta, hogy az esti bulikkal az 
amerikai házibulik hangulatát sze-
rették volna megteremteni, hogy 
közvetlen baráti kapcsolat alakuljon 
ki a résztvevők között. 

Egy másik érdekes helyszíne a 
Vibe Fesztiválnak a Csemetezug 
volt, ahova a gyermekeket várták 
különféle aktivitásokra. Nagy 
Blanka-Beáta koordinátor emondta, 
hogy arcfestés, táncoktatás és kü-
lönféle, gyermekeknek szánt társas-
játékokkal is készültek, az esti 
órákban pedig filmvetítés is volt. 

A Csemetezug koncepciója az 
volt, hogy a szülők ott hagyhatták a 
gyermekeiket, akik a nekik szánt 
programoknak köszönhetően szin-
tén élvezhették a fesztivált. Minden 
gyermek kapott egy kitűzőt, ame-
lyen a szüleinek a neve és a telefon-
száma volt. Nagy Blanka el- 
mondása szerint erre azért volt 
szükség, hogy ha a kisebb gyerme- 
keknek elkezd hiányozni az édesany-
juk, a programvezetőknek megle- 
gyen a lehetőségük, hogy értesítsék. 

Újdonságnak számított a Koliban 
az MCC KP-sátor, ahol szintén az 
előadásoké volt a főszerep. A szer-
vezők úgy fogalmaztak, hogy olyan 
előadásokat választottak, amelyek 
érdeklik a fiatalokat, így nem volt 
nehéz feladat, hogy egy zenei fesz-
tivál ideje alatt is bevonják őket. 

Zsiga Karola, a sátor 
koordinátora elmondta, 
hogy közgazdasági, ok-
tatásügyi és pszicholó-
giai témájú előadások- 
kal is készültek. 

A Vibe Koli összes 
helyszínén nagy volt az 
érdeklődés a fesztivál 
teljes ideje alatt, ami bi-
zonyíték arra, hogy egy 
zenei fesztiválon is van 
helye az érdekes és is-
meretbővítő előadások-
nak, illetve a fiatalok 
érdeklődnek ezek iránt 
is, hiszen a délelőtti 
órákban számos fiatal 
végigülte az előadáso-
kat, és gyakran kérdése-
ket is tett fel az elő- 
adóknak. 

Természetesen a sát-
rakon és a különféle is-
meretterjesztő beszélge- 
téseken kívül a résztvevőknek lehe-
tőségük volt az önfeledt szórako-
zásra és bulizásra, a színpadoknál és 
az Arena névre keresztelt sátorban 
is, valamint a BlackBoxban. A szí-
nes zenei felhozatalban mindenki 
megtalálta a számára vonzó zenei 
stílust. A fesztiválon egyértelműen 
érződött az a hatás, hogy a fiatalok 
örülnek annak, hogy végre kimoz-

dulhatnak és szórakozhatnak a ko-
ronavírus-járvány után. A szombati 
eső sem vette el a kedvüket, estére 
ismételten megtelt a Vibe Fesztivál 
területe. 

Természetesen, mivel egy zenei 
fesztiválról van szó, történt ott min-
den. Voltak, akik azért sírtak, mert 
éppen elhagyta őket a párjuk, de új 
szerelmek is kialakultak, új ismeret-

ségek születtek. Voltak olyanok is, 
akik egy kicsit többet ittak a kelle-
ténél, de ez is megszokott jelenség 
a fesztiválokon.  

Összességében a résztvevőkkel 
beszélgetve azt lehetett megállapí-
tani, hogy jól érezték magukat a  
negyedik Vibe Fesztiválon, és elé-
gedettek voltak a programkínálat- 
tal.

Előadások, koncertek, buli

Utcákat, tanintézeteket korszerűsítenek Marosvásárhelyen 
Több helyszínen van munkatelep

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: a Vibe Facebook-oldala

Menyhárt Borbála

Fotó: Menyhárt Borbála

Az elmúlt hét végén Marosvásárhely volt a helyszíne az Er-
délyi Református Egyházkerület (EREK) évi közgyűlésének, 
amelyet minden esztendőben június végén tartanak. Való-
jában egy számadást jelent, amelyen a résztvevők beszá-
molnak az elmúlt év során történt eseményekről, felmérve, 
hogy hol is tart az egyházkerület – válaszolta érdeklődé-
sünkre Kató Béla püspök.  

– A közgyűlés a lel-
készszentelés ideje is. 
Az idén a fogadalomté-
tel és áldás után hét  
fiatal vált önálló lelki-
pásztorrá. Ennek hely-
színe június 30-án 
Gernyeszeg volt. Püs-
pökségem idején alakí-
tottuk ki azt a szokást, 
hogy a fiatal lelkészek 
felszentelését kivisszük 
valamelyik vidéki egy-
házközségbe, ahol min-
denki számára nagy 
ünneppé válik. Ilyenkor 
egy kopjafát állítunk, 
amelyre felírjuk a fel-
szentelt lelkészek nevét – 
számolt be a püspök.  

Második nap a Kul-
túrpalotában gyűltünk 
össze, ahol elhangzottak 
a szokásos beszámolók, 
jelentések. Ezek nyomtatott formában is elkészültek, a püspöki jelentést 
pedig felolvastuk, és elhangzottak a hozzászólások.  

Az ülésen meghatároztuk a szabályzat szerint az egyházkerületi köz-
gyűlésre háruló feladatokat. Ezúttal időközi választást is tartottunk, 
mivel a korábbi püspökhelyettes, Kántor Csaba nyugdíjas lett, a meg-
ürült tisztségbe pedig dr. Kolumbán Vilmos, a kolozsvári Protestáns Te-
ológiai Intézet rektora került. A balesetben elhunyt világi főjegyzőnk 
helyébe Veress Zsombor segesvári gyógyszerészt, küküllői egyházme-
gyei főgondnokot szavazta meg a közgyűlés. Választottunk az EREK-
be egyházkerületi műszaki előadót is, aki műszaki tanáccsal lát el 
bennünket. A sepsiszentgyörgyi Ybl-díjas Zakariás Attila csak az utóbbi 
időben 15 óvodánkat tervezte, azonkívül több templomot, gyülekezeti 
házat és parókiát is.  

Érdeklődésünkre, hogy a marosvásárhelyi elemi iskola épületét miért 
bízták másra, Kató Béla püspök elmondta, hogy az eladó felajánlotta, 
hogy fel is építi az épületegyüttest, így reá bízták, mert a tervet az egy-
házkerület szakembere is jónak találta. 

Időközi választások az Erdélyi  
Református Egyházkerületnél 

Fiatal lelkipásztorokat  
szenteltek fel  

Bodolai Gyöngyi  

Kató Béla püspök



Elkészítették a július közepén 
rajtoló 1. ligás labdarúgó-bajnokság 
menetrendjét. Pontosabban a Szu-
perligáét, hiszen ettől az idénytől 
kezdve nevet vált a román pontva-
dászat. No nem azért, mert a szín-
vonal indkolná a pompázatosabb 
elnevezést, hanem mert egy olyan 
fogadóiroda lett a bajnokság fő tá-
mogatója, amelynek a nevében 
szintén benne van a szuper jelző. 

A Szuperliga 2022–2023-as idé-
nye ugyanolyan rendszerben zajlik, 
mint az előző, a szervező profi liga 
immunis maradt minden bírálatra, 
amivel a rendszert illették. Sokan 
kifogásolták (már évek óta), hogy 
az alapszakasz után megfelezik a 
pontokat, úgymond elveszik a csa-
patoktól, amiért megdolgoztak. De 
hát éppen ez a rájátszással rende-
zett bajnokságok logikája, a két 
lépcső. Az első részben a „tovább-
jutás” a tét, a másodikban (a ráját-
szásban) vannak a komolyabb 
meccsek, más sportágakban pél-
dául egyáltalán nem számítanak az 
alapszakasz eredményei, csak ki-
sebb előnyt jelentenek. Az viszont 
valóban kifogásolható, hogy az al-
sóház győztese a 3. helyezettel 
mérkőzik az európai kupaszereplés 

jogáért, hiszen akkor a 4-6. helyen 
zárók miért küzdöttek azért, hogy a 
elcsípjék a felsőházat? 

Marad azonban ez az előírás, 
mint ahogy a kiesést eldöntő mód-
szer is: a 15-16. helyezettek búcsúz-
nak, a 13-14. helyen végzők pedig 
osztályozót játszanak a 2. liga 3-4. 
helyezettjeivel. (Ahol szintén 
marad az eredetileg járvány alatti 
szükségbajnokságként bevezetett 
egyetlen körből álló alapszakasz, 
hatcsapatos felsőház, két csoportos 

alsóház; meglehetősen igazságtalan 
rendszer, de hát ez a sportági szö-
vetséget nem érdekli.) 

A Sepsi OSK a program szerint 
mintegy „keretbe foglalja” a legerő-
sebb ellenfeleit. Alaposan belekezd 
egy craiovai kiszállással, míg az 
utolsó két fordulóban a bajnok Ko-
lozsvári CFR 1907 és az FCSB az 
ellenfél. 

Az idén egyébként az odavágók 
mellett hat fordulót játszanak le, 
míg szokatlanul sok, kilenc forduló 

marad 2023-ra, ennek azonban az a 
magyarázata, hogy novemberben a 
katari vb miatt három hétig szünetel 
a bajnokság. (Érdekes, hogy de- 
cemberben viszont három fordulót 
vettek tervbe, akkor, amikor Ka- 
tarban az elődöntőket és a döntőt 
játsszák.) Mellékelve a Sepsi OSK 
programja látható a bajnokság alap-
szakaszának első felében, azzal a 

megjegyzéssel, hogy a megadott 
időpontok csak tájákoztató jelle-
gűek, az adott forduló szombati 
vagy szerdai napjára vonatkoznak, 
hiszen idén is három-négy napon át, 
péntektől hétfőig, illetve hétközi 
forduló esetén keddtől csütörtökig 
szórják szét a meccseket a közvetítő 
televízió igényeinek megfelelően. 
(B. Zs.)

Fejlesztési régiónként szervezik meg az idéntől a 
labdarúgó-Románia-kupa első megyeközi szakaszát, 
és az egyes régiók győztesét külön díjazzák. Mi több, 
minden csapatnak legalább két mérkőzést biztosíta-
nak, hisz az első körben hármas csoportokat állítanak 
össze. 

A közép-romániai fejlesztési régióban, amelyhez 
Maros megye is tartozik, a sorsolás értelmében a me-
gyei kupagyőztes ACS Marosvásárhely ellenfele a 
Nagyszebeni Inter Stars és a Brassó megyei győztes 
Feketehalom lesz. A mérkőzések ugyancsak sorsolás-
sal eldöntött sorrendje értelmében a marosvásárhelyi 
csapat július 6-án, szerdán Feketehalom együttesét fo-
gadja, majd szombaton, július 9-én Nagyszebenbe uta-
zik. A csoport utolsó mérkőzését, a Feketehalom–Inter 
Stars találkozót július 13-án a Brassó megyei csapat 
otthonában játsszák. A találkozók 18 órakor kezdőd-
nek. Amennyiben a mérkőzések döntetlennel zárul-
nak, büntetőket végeznek el, hogy pontegyenlőség 
esetén ez döntsön a csoportgyőztes kilétéről – utóbbi 
július 16-án semleges pályán játszik a regionális első-
ségért a másik csoport győztesével. Ezt csak két csapat 
alkotja, a Gyergyószentmiklósi VSK és a Gyulafehér-
vári CSU, miután Kovászna megyében nem rendezték 
meg a kupa megyei szakaszát, a két csapat közötti ta-
lálkozót Gyulafehérváron játsszák. 

A regionális győztes továbbjut az első fordulóba, 
amelyben egy 3. ligás ellenféllel mérheti össze az ere-
jét. 

Folytatta a felkészülési mérkőzések so-
rozatát a Sepsi OSK az ausztriai Kaprun-
ban tartott edzőtáborban. A Ferencváros 
és a Legia Varsó elleni sikereket követően 
a bolgár CSZKA Szófián volt a sor, hogy 
érezze a sepsiszentgyörgyiek erejét. Az 
előző két mérkőzéshez képest ezzel az al-
kalommal módosította a sorok összetéte-

lét Cristiano Bergodi edző, és a kezdőcsa-
patot nem a félidőben, hanem a 60. perc 
táján cserélte le második gárdára, néhá-
nyan pedig végig a pályán maradtak. Ez 
volt a legjobb teljesítménye a csapatnak 
az edzőmeccsek során, nem csak a 4-0 ta-
núskodik erről, hanem a sokkal jobb 
játék, mezőnyfölény és kidolgozott gólok 
is. Ha Ňinaj fejjel szerzett találatot egy 
szöglet után, Matei és Golofca góljait tet-
szetős kombinációk és cselek előzték 
meg. 

A mérkőzés napján kötötték meg a 
szerződést Mario Rondónnal, így ő egye-
lőre nem lépett pályára. 

Néhány nappal később a Karlsruher 
SC kellett volna legyen az ellenfél, azon-
ban az utolsó pillanatban közbejött válto-
zás miatt a szintén német, de 
másodosztályban játszó Sandhausen SV 
ellen álltak ki Bergodi legényei. Rendha-
gyó meccs volt, mert nem 2x45, hanem 
4x30 percet játszottak a csapatok, hogy 
mindenki legalább 60 percet kapjon. 
Ezen a meccsen megmutatkozott, hogy a 

német másodosztályhoz is nehezen mér-
hető a román bajnokság, illetve a kéthetes 
kemény edzésmunka fáradtsága, így az 
ellenfél volt az, amely 3-0-ra nyert. Be-
mutatkozott immár Rondón is a csapat-
ban – egyelőre nem sok sikerrel. 

A meccs után értékelő Cristiano Ber-
godi kiemelte: a meccsek eredményének 
nulla a jelentősége, ő annak örül, hogy 
mindent el tudtak végezni, amit tervezett, 
és különösen annak, hogy nem sérült meg 
senki az edzések és edzőmeccsek során. 

Ugyanakkor el kell mondani, hogy 
Achahbar, akivel szerződést hosszabbí-
tottak, és akinek a fényképe megjelent a 
klub Facebook-oldalán, mint aki részt 
vesz az edzőtáborban, egyik meccsen 
sem lépett pályára, ami azt jelenti, hogy 
még nem jött teljesen helyre a sérülése 
után. Feltűnik továbbá, hogy Askovszki 
csak az első meccsen játszott, ami vagy 
azt jelenti, hogy mégis van egy sérült, 
vagy távozni szándékozik, erről egyelőre 
nem tett említést a klub. Mindenesetre, 
ahogy Bergodi is mondta, továbbra is ke-
resik azt a védekező középpályást, aki be-
töltheti az Eder távozása miatt keletkezett 
űrt. 

A Sepsi OSK számára szombaton kez-
dődik a hivatalos idény, amikor Aradon a 
Kolozsvári CFR 1907 ellen a Szuper-
kupa-döntőben találkozik. 

A hűsölésre is jutott idő Ausztriában. Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala 

1236.Szerkeszti: Farczádi Attila

Hengerelt, majd kikapott a Sepsi OSK az ausztriai  
edzőtáborban 

Kisorsolták a bajnoki menetrendet: 1. liga helyett Szuperliga

Készen áll  
a Románia-kupa regionális  
szakaszának a programja 

A feljutásról a TVR regionális 
adásában 

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó 
után című műsorának meghívottja Fehér Csaba.  

Az ACS Marosvásárhely szakmai vezetőjével 
Szucher Ervin a 3. ligás feljutásról és a további 
tervekről beszélget. 
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Bálint Zsombor 

Bálint Zsombor 

Jegyzőkönyv 
Sepsi OSK – CSZKA Szófia 4-0 (3-0)  
St. Ulrich, Ausztria. 
Sepsi OSK: Niczuly (60. Began) – Di-
mitrov (60. Ciobotariu), Mitrea (60. 
Mitrea), Ňinaj, Dumitrescu (60. 
Ispas), Matei (60. Rența), Păun, Aga-
nović (60. Bojić), Bărbuț (60. 
Ștefănescu), Tudorie (60. Damașcan), 
Ion Gheorghe (60. Golofca).  
Gólszerzők: Matei (4., 44.), Ňinaj (9.), 
Golofca (71.).

Jegyzőkönyv 
Sepsi OSK – Sandhausen SV 0-3 
St. Ulrich, Ausztria 
OSK az első 2x30 percben: Began – 
Dimitrov, Bălașa, Ciobotariu, Ispas, 
Ștefănescu, Golofca, Francisco Junior, 
Rența, Damașcan, Rondon. 
Pályára léptek a második 2x30 perc-
ben: Niczuly – Mitrea, Dumitrescu, 
Ňinaj, Bărbuț, Păun, Ion Gheorghe, 
Bojić, Tudorie. 

Fotó: a Superbet közösségi oldala 

A Sepsi OSK programja 
1. forduló (július 16.): CSU Craiova – Sepsi OSK 
2. forduló (július 23.): Sepsi OSK – CFC Argeş  
3. forduló (július 30.): Petrolul – Sepsi OSK 
4. forduló (augusztus 6.): Sepsi OSK – Aradi UTA 
5. forduló (augusztus 13.): FC Voluntari – Sepsi OSK 
6. forduló (augusztus 20.): Kolozsvári FCU – Sepsi OSK 
7. forduló (augusztus 27.): Sepsi OSK – Rapid 1923 
8. forduló (augusztus 31.): FCU Craiova 1948 – Sepsi OSK 
9. forduló (szeptember 3.): Sepsi OSK – CS Mioveni 
10. forduló (szeptember 10.): Chindia – Sepsi OSK 
11. forduló (szeptember 17.): Sepsi OSK – Botosáni FC 
12. forduló (október 1.): FC Hermannstadt – Sepsi OSK 
13. forduló (október 8.): Sepsi OSK – Konstancai Farul 
14. forduló (október 15.): Kolozsvári CFR – Sepsi OSK 
15. forduló (október 22.): Sepsi OSK – FCSB 



A magyar n i vízilabda-váloga-
tott tagjai büszkék a hazai rende-
zés  világbajnokságon szombaton 
nyert ezüstérmükre, ugyanakkor 
nem elégednek meg ennyivel, és 
még magasabbra törnének. 

A házigazda a Margitszigeten 
rendezett fináléban óriási csatában, 
9-7-re kapott ki a sorozatban negye-
dik sikerét szerz , a legutóbbi 
három olimpián gy ztes amerikai 
együttest l. 

„Köszönetet kell hogy mondjak a 
lányoknak, fantasztikusan játszot-
tak, és az elmúlt két héten gyakor-
latilag mindent kiadtak magukból. 
Azt gondolom, ha néhány szituáci-
óban talán egy picivel szerencsé-
sebbek vagyunk, vagy okosabb 
megoldást választunk, másképpen 
alakulhatott volna a végén a dönt ” 
– nyilatkozta a szövetségi kapitány 
az éremátadót követ  sajtótájékoz-
tatón. 

Bíró Attila megjegyezte, 2020 
óta minden világversenyen dobo-
gós az együttes, nem szeretnének 
ebb l lejjebb adni, a fejl dés töret-
len, de még gy zni is meg kell ta-
nulniuk. 

A szakember kiemelte: ez a fi-
nálé igazi ünnepe volt a n i vízilab-
dának. Ehhez csatlakozott az 
amerikaiakat irányító Adam Kriko-
rian, aki hozzátette, irigyeli a ma-
gyar válogatottat, hogy hatezer 
ember el tt játszhat. Bíró Attila erre 
reagálva azt mondta,  pedig az 
aranyérmeket fogadná el.     

A csapatkapitány Keszthelyi-

Nagy Rita szerint a világbajnokság 
egyik legfontosabb mozzanata a 
csoportkörben az olaszoktól elszen-
vedett vereség utáni volt, amikor is 
nem voltak jó érzéseik, de ezeket 
közösen ki tudták kapcsolni, ez 
pedig megmutatta a csapat erejét. 
„Egy közösségben fontos, hogy 
mindent elmondjunk egymásnak, 
ami a szívünket nyomja, hiszen ez 
a vízben is sokat számít, hogy 
szólsz a másikhoz” – fogalmazott. 

Az Európa-bajnok, olimpiai 
bronzérmes klasszis kijelentette, na-
gyon büszke a csapattársaira, hiszen 
amit kértek egymástól, hogy tü-
körbe tudjanak nézni, és mindent 
megtegyenek, az sikerült. „Az ele-
jén kicsit görcsösek voltunk, nem 
tudtunk élni a lehet ségeinkkel, 
ehhez egy kicsit még n nünk kell, 
de nincs bennünk hiányérzet, mert 
mindenki kiadta magából a maxi-
mumot” – mondta. 

Keszthelyi-Nagy megjegyezte, 
szerinte ez a csapat a jöv ben képes 
lehet dönt ket nyerni, a következ  
id szakban pedig azért fognak dol-
gozni, hogy mindenképpen a világ 
élvonalában maradjanak. 

Gurisatti Gréta, aki három gólt 
szerzett a fináléban, arról beszélt, 
hogy a csapat els sorban mentáli-
san lépett óriásit el re, de szeretné-
nek tovább fejl dni: „Rengeteg 
munkát beletettünk, sajnálom, hogy 
nem úgy jött ki a végén, ahogy el-
terveztük, de büszkének kell len-
nünk. Olyan mentális állapotot 
hoztunk ki magukból, amilyet ko-

rábban még soha. Amikor az ame-
rikaiak a negyedik negyedben négy 
góllal elmentek, akkor is azt mond-
tuk egymásnak az id kérésnél, 
hogy nincs vége, amíg nincs vége. 
A tokiói olimpia után az volt a cél, 
hogy a párizsi játékokra a dönt  re-

ális cél legyen, remélem, ott lesz a 
helyünk két év múlva.” 

Leimeter Dóra azt mondta a kö-
zönség el tt, hogy gy zni szerettek 
volna, erre is készültek, és képesnek 
érezte a csapatot a sikerre. „Becsü-
lettel felkészültünk, a mi hibáinkból 

kaptunk ki, elkerülhet  gólokat 
kaptunk, nagy dolog, hogy ez az 
amerikai csapat csak így tudott 
nyerni” – f zte hozzá. A válogatott 
balkezese megjegyezte, szerinte 
még ennél is több van ebben a csa-
patban. 

A magyar n i vízilabda-váloga-
tott ezüstérmet szerzett a hazai ren-
dezés  vizes világbajnokságon, 
miután óriási csatában, 9-7-re kika-
pott a sorozatban negyedszer gy z-
tes, az elmúlt három olimpián is 
els  Egyesült Államoktól a szom-
bati dönt ben a Margitszigeten. 

Az amerikaiak voltak a találkozó 
esélyesei, hiszen világbajnokságon 
legutóbb 2531 nappal ezel tt, a 
2015-ös, kazanyi torna csoportkö-
rében az olaszoktól szenvedtek ve-
reséget, ráadásul a mostani tornán a 
csütörtöki el dönt ben 14-6-ra 
ütötték ki azt az olasz csapatot, 
amely a csoportkörben legy zte a 
házigazda magyar együttest. 

Ugyanakkor a közelmúltban 
éppen Bíró Attila csapata volt az 
egyetlen, amely legy zte az Egye-
sült Államokat, a tokiói olimpia 
csoportkörében 10-9-re diadalmas-
kodott a világ legjobbja felett, az 
amerikaiak ezt megel z en leg-
utóbb 2008. augusztus 21-én, a pe-

kingi játékokok fináléjában, Hol-
landiától kaptak ki (8-9) olimpián. 

Vályi Vanda elhozta az els  lab-
dát, Parkes Rebecca pedig szállí-
totta az el nyt, ami viszont 
kimaradt. Az amerikaiak els  két tá-
madásukat lövés nélkül fejezték be, 
a túloldalon viszont megszületett az 
els  találat, Gurisatti Gréta közelr l 
húzta be Szilágyi Dorottya remek 
átadását. Az amerikaiak a negyed 
feléhez érve találták el el ször a 
kaput, ekkor Madeline Musselman 
egyenlített az els  fórból. Nem sok-
kal kés bb érkezett a második el -
nyük is, ezt is Musselman 
értékesítette. Támadásban mindkét 
együttes sokat hibázott, az els  szü-
net el tt a magyarok Keszthelyi-
Nagy Rita blokkjának 
köszönhet en még kivédekeztek 
egy emberhátrányt. 

Vályi másodszor is megnyerte a 
ráúszást, és újra jött a fór, de ez is 
kimaradt, ám a túloldalon az ameri-
kaiak sem tudtak élni a létszámfö-

lényes lehet séggel egy remek 
hazai blokknak köszönhet en. Az 
újabb magyar támadásból jött az 
egyenlítés Keszthelyi-Nagy révén, 
de egy kontra után az amerikaiak 
megúsztak, Musselman pedig már a 
harmadik gólját szerezte. A hazai 
csapatból Parkes harcolt ki újabb 
el nyt, Gurisatti pedig higgadtan 
pattintott a léc alá, megtörve ezzel 
a sziporkázó Ashleigh Johnson 
kapus magabiztosságát. Vissza-
úszás közben Rybanska Natasát ki-
állították, de megint csak jó volt 
hátrányban a védekezés. Egy perc-
cel a félid  el tt újra fórt kaptak az 
amerikaiak, ezúttal nagyszer en vé-
gigjátszották az akciót, és centerb l 
Maggie Steffens talált be, pedig 
Magyari ehhez is hozzáért. 

A harmadik játékrész elején az 
amerikaiak egy szép ejtéssel növel-
ték el nyüket, de nem lett három a 
különbség, mert Magyari hátrány-
ban óriásit védett. Visszaúszás köz-
ben Musselmant kiállították, Bíró 

Attila id t kért, a figurát pedig Gu-
risatti fejezte be. Érkezett egy vitat-
ható amerikai ötméteres, ráadásul 
Rybanska kipontozódott, Mussel-
man negyedik góljával visszaállt a 
kétgólos különbség. Nem sokkal 
kés bb „l távolon kívülre” került a 
magyar csapat, Magyari kezér l 
ugyanis befelé pattant Ryann Neus-
hul lövése. 

A záró nyolc perc elején fáradt-
nak t nt a hazai együttes, Johnson 
a kapuban azonos létszámban és 
hátrányban is parádézott, elöl pedig 
Neushul l hetett könny  gólt. Öt 
perccel a vége el tt Máté Zsu-
zsanna találatával zárkóztak fel a 
magyarok, majd Magyari védett 
hátrányban, Szilágyi betalált, a kö-
zönség pedig zte-hajtotta a csapa-
tot, hiszen újra felcsillant a remény. 
Mint kiderült, a magyarok táma-
dása alatt nem ment az óra, de 
hosszas videózás után megadták a 
találatot. 

Kevesebb mint három perc volt 
hátra, amkor Gurisattit kiállították, 
az amerikai kapitány id t kért, de 
tanítványai elrontották a figurát. A 
kínálkozó alkalommal viszont nem 
tudtak élni a hazaiak, Garda Krisz-

tina lövését blokkolták 1:50 perccel 
a vége el tt. A következ  támadásra 
már Magyari is felúszott, Keszthe-
lyi-Nagy pedig parádés kapufás 
góllal egyetlen találatra hozta fel a 
magyar csapatot. 

Egy védekezési hiba után az 
amerikaiak 49 másodperccel a vége 
el tt ötmétereshez jutottak, Mussel-
man pedig eldöntötte az aranyérem 
sorsát. 

A magyar csapatot a lefújást kö-
vet en hosszú percekig állva ünne-
pelte a közönség. 

A magyar válogatott a 2013-as 
barcelonai bronzérem után lett újra 
dobogós világbajnokságon, leg-
utóbb 2005-ben Montrealban ját-
szott vb-dönt t, akkor Faragó 
Tamás irányításával éppen az aktu-
ális címvéd  amerikai csapatot 
gy zte le hosszabbítás után, meg-
szerezve ezzel története második 
vb-aranyát. 

A magyarok így öt éremmel zár-
ták a vizes világbajnokságot: az 
úszó Milák Kristóf a Duna Aréná-
ban 100 és 200 méter pillangón di-
adalmaskodott, a nyíltvízi úszóknál 
a váltó második, Gálicz Péter pedig 
25 kilométeren harmadik volt. 

Ezüstérmes a magyar n i vízilabda-válogatott

Büszkék a 2. helyre, de magasabbra törnek a n i vízilabda-válogatott tagjai

A végeredmény 
Világbajnok: Egyesült Államok,  2. MAGYARORSZÁG (MA-

GYARI ALDA, SZILÁGYI DOROTTYA, VÁLYI VANDA, KESZT-
HELYI-NAGY RITA, MÁTÉ ZSUZSANNA, PARKES REBECCA, 
GURISATTI GRÉTA, GANGL EDINA, GARDA KRISZTINA, MA-
HIEU GERALDINE, LEIMETER DÓRA, RYBANSKA NATASA, 
FARAGÓ KAMILLA), 3. Hollandia, 4. Olaszország, 5. Spanyolor-
szág, 6. Ausztrália, 7. Görögország, 8. Franciaország, 9. Kanada, 10. 
Új-Zéland, 11. Kazahsztán, 12. Argentína, 13. Dél-afrikai Köztársaság, 
14. Brazília, 15. Thaiföld, 16. Kolumbia 

Jegyz könyv 
N i vízilabda-vb, dönt : Egyesült Államok – Magyarország 9-7  

(2-1, 2-2, 3-1, 2-3) 
Gólszerz k: Musselman 5, Neushul 3, Steffens 1, illetve Gurisatti 

3, Keszthelyi-Nagy 2, Máté, Szilágyi 1-1. 
Egyesült Államok: Ashleigh Johnson – Fattal, Raney, Musselman, 

Ava Johnson, Steffens, S. Haralabidis, cserék: R. Neushul, Prentice, 
Mammolito, Gilchrist, Weber. 

Magyarország: Magyari – Szilágyi, Vályi, Keszthelyi-Nagy, Máté, 
Parkes, Gurisatti, cserék: Gangl, Garda, Mahieu, Leimeter, Rybanska, 
Faragó. 

Az amerikai Madeline Musselman (k) és Garda Krisztina (j, takarásban) a vizes világbajnokság n i vízilabdatornája dönt jében.  
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd 

Az ezüstérmes magyar csapat tagjai a vizes világbajnokság n i vízilabda-eredményhirdetésén. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

2022. július 4., hétf  ____________________________________________________  SPORT ______________________________________________________  NÉPÚJSÁG 5 



   6 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ SPORT ____________________________________________________ 2022. július 4., hétf  

 

Nem tartja kizártnak a Tour de France versenyigaz-
gatója, hogy a francia kerékpáros körverseny egyszer 
Magyarországról induljon el, ugyanakkor jelezte: egye-
l re nincs  magyar jelentkezés. Christian Prudhomme 
az idei, koppenhágai rajt alkalmával nyilatkozott az M4 
Sportnak. 

Elmondta: látta az idei Giro d’Italia els  szakaszairól 
készült felvételeket, és tetszett neki Budapest, illetve a 
versenyt figyelemmel kísér  nagy tömeg. Hozzátette, 
hogy Tour-szakaszok rendezésére vonatkozó magyar 
jelentkezés egyel re nincs, miközben Franciaországban 
és a környez  országokban nagyon sok helyen szeret-
nék vendégül látni a mez nyt. 

A mostani, dániai rajtot illet en hangsúlyozta: Kop-
penhága olyan város, amelyben mindenki kerékpározik, 
amelyben mindenki szereti, imádja a Tour de  
France-ot, és ez meg is látszik a körítésen, a lelkesedé-
sen. „A kerékpárosok bemutatása olyan volt, mintha 
rockkoncerten lettünk volna, a közönség nagyon átélte” 
– fogalmazott, hozzátéve: a rajt el tt is hasonló volt a 
helyzet. 

Arra a felvetésre, hogy az útvonal az agresszívebben 
támadó versenyz knek kedvez-e, úgy reagált, hogy so-
hasem egyetlen versenyz nek alakítják ki az útvonalat, 
de bizonyos típusúaknak már igen. „És ezek az er sza-
kosabbak. Mert ez a látványos, a támadó szellem  ke-
rékpározás az, amit a sportág minden szerelmese 
kedvel” – szögezte le. 

Egyetértett abban, hogy a versenyzési stílus az utóbbi 
években változott, olyanoknak köszönhet en, mint 

Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphi-
lippe vagy éppen Tadej Pogacar. „Egy id szakban 
ahhoz hasonló volt a kerékpársport, mint labdarúgásban 
a catenaccio, egyfajta védekezés volt a jellemz , de ez 
teljesen megváltozott, egy olyan új generáció megjele-
nésével, amelynek tagjai bárhol képesek támadni” – vé-
lekedett Prudhomme. 

Az idei útvonalról annyit emelt ki, egyfajta tükrözés-
ként lesz két hegyi befutó az Alpokban és a kett  a Pi-
reneusokban, az utolsó el tti etapon pedig hosszú 
id futam is vár a mez nyre. 

Rajtolt a Tour de France 

Szintet lép idén a Székely Kerékpáros Körverseny, amely a tavaly 
után ismét érinti Marosvásárhelyt és Maros megyét. Az igazi újdon-
ság azonban, hogy a verseny idén ötszakaszosra b vül az eddigi 
négy helyett, mi több, mint ahogy a nagy körök, a Tour de France 
vagy a Giro d’Italia esetében szokás, az els  etapot nem csupán nem 
Székelyföldön, de nem is Romániában, hanem Debrecenben szer-
vezik. A cívis városi futam után teszi át a sátorfáját a mez ny Ma-
rosvásárhelyre, ahonnan a 2. szakasz augusztus 10-én indul, és 
Nyárádszereda érintésével, a Bekecsen át haladva, Szovátánál 
hagyja el a mez ny Maros megyét Csíkszereda irányába. Miel tt 
azonban befutnának Hargita megye székhelyére, a f útról tesznek 
egy kis kitér t a lövétei kapaszkodó irányába. Talán jöv re egy be-
futót is sikerül Marosvásárhelyre hozni... 

A versenyre idén a tavalyi félig járványos verseny után ismét 
népes mez nyt várnak, néhány kontinentális csapattal és nemzeti vá-
logatottal. A verseny hagyományaihoz híven hat megkülönböztet  
mezt osztanak ki: az összetettben vezet  vöröset, a hegyi pontver-
senyben els  helyezett zöldet, míg a pontverseny els  helyezettje 
sárga trikót viselhet. Ezenkívül a legjobb U23-as versenyz  piros 
ujjú fehér mezt kap, a legjobb román versenyz nek kék, a legjobb 
magyarnak pedig világoszöld mez dukál. 

A székely körverseny augusztus 9-e és 13-a között zajlik, és mind-
három székely megyét érinti. A kerékpársport iránt érdekl d k rész-
letesen is tanulmányozhatják a tervezett útvonalat és programot, 
amelyet cikkünkhöz mellékelünk. 

Túln tte a határokat  
a székely körverseny

A magyar vízilabda-válogatott a 
hetedik helyen végzett a hazai ren-
dezés  világbajnokságon: Märcz 
Tamás együttese a viadal vasárnapi 
zárónapjának els  helyosztóján 8-6-
ra gy zte le a montenegrói csapatot. 
A hazaiak legjobbja a kapus Lévai 
Márton volt, aki 10 védéssel, 63 
százalékos hatékonysággal járult 
hozzá a sikerhez. 

Ahogy a csapat, úgy a szurkolók 
sem arra készültek, hogy ezen a 
napon csak a hetedik helyért küzd-
het a magyar válogatott, a Hajós 
uszoda környékén ugyanis sokan 
próbáltak túladni az esti programra 
– közte a dönt re – szóló jegyükön. 

A két csapat a csoportkör nyitá-
nyán találkozott, a magyarok akkor 
12-8-ra diadalmaskodtak. 

A két, vélhet en nem túl motivált 
gárda elképeszt en sok hibával 
kezdte az összecsapást, rengeteg 
volt a rossz átadás, lövés. Közel hat 
percig nem esett gól, ekkor Nagy 
Ádám használta ki, hogy senki sem 
támadta meg. 

A második negyed elején Zalánki 

Gerg  ötméteresével növelték el -
nyüket a házigazdák, majd Burián 
Gergely is betalált, közben a kapu-
ban Lévai Márton továbbra is hibát-
lanul védett. A montenegróiak 
másfél negyed után találtak be el -
ször, Jansik Szilárd azonban meg-
úszásból gyorsan visszaállította a 
háromgólos különbséget. A rivális 
els  fórját pillanatok alatt értékesí-
tette, másodszor is Dusan Matkovic 
volt eredményes. Vámos Márton 
hat másodperccel a félid  el tt irat-
kozott fel a gólszerz k közé. 

A harmadik negyedben majdnem 
három percet kellett várni az els  
gólra, ekkor Varga Dénes talált be 
megúszás után, a montenegróiak 
kett s fórból sem tudtak gólt sze-
rezni. Végül egy perccel a játékrész 
vége el tt szépítettek, igaz, ehhez 
egy magyar kézre is szükség volt, 
ellenkez  esetben Lévai ezt is 
simán fogta volna. A magyar csapat 
azért ezt a negyedet is megnyerte, 
köszönhet en Nagynak, aki a víz-
b l magasan kiemelkedve, maga-
biztosan értékesített egy el nyt. 

A magyar csapat számára a világ-
bajnokság utolsó nyolc perce egy 
kihagyott fórral kezd dött, majd 
Zalánki-góllal folytatódott. A mon-
tenegróiak fórban egy szép kombi-
nációval szépítettek, majd akcióból 
is betaláltak. Támadásban meg-
akadtak a magyarok – a monteneg-

rói cserekapus, Petar Tesanovic re-
mekül szállt be, 12 lövésb l 9-et fo-
gott –, a rivális egy gólra 
zárkózhatott volna fel, de két el ny 
is kimaradt – ekkor már szorványos 
füttyszó is hallatszott a nagyjából 
félházas lelátóról, de a gy zelem 
nem forgott veszélyben. 

A férfiak világbajnokságán Magyarország a hetedik lett

A Székely Kerékpáros Körverseny programja 
Augusztus 9., 1. szakasz: Debrecen körpálya, 7x13,1 km, ösz-

szesen 91,7 km (rajt: 10 óra). 
Augusztus 10., 2. szakasz: Marosvásárhely–Nyárádszereda–

Szováta–Székelyudvarhely–Szentegyháza–Lövéte–Csíkszereda, 
161,6 km (rajt: 13 óra, Rózsák tere). 

Augusztus 11., 3. szakasz: Csíkszereda–Tusnádfürd –Sepsi-
bükszád–Bálványos–Kézdivásárhely–Kovászna–Sepsiszent-
györgy (három 3,6 km-es kör a városközpontban), 136,8 km (rajt: 
13 óra). 

Augusztus 12., 4. szakasz: Sepsiszentgyörgy–Árapatak–Barót–
Homoródszentpál–Székelyudvarhely–Szentegyháza–Hargita-
fürd , 144 km (rajt: 13 óra). 

Augusztus 13., 5. szakasz: Székelyudvarhely–Zetelaka–Gyer-
gyóalfalu–Gyergyószentmiklós–Marosf –Csíkszentdomokos–
Csíkszereda (öt 5,6 km-es kör a városközpontban), 149,8 km 
(rajt: 13 óra). 

Eredményjelz  
Francia kerékpáros körverseny: 
* 1. szakasz (Koppenhága, 13.2 km, egyéni id -

futam): 1. Yves Lampaert (belga, Quick-Step Alpha 
Vinyl) 15:17 perc, 2. Wout van Aert (belga, Jumbo-
Visma) 5 másodperc hátrány, 3. Tadej Pogacar 
(szlovén, UAE) 7 mp h., 4. Filippo Ganna (olasz, 
Ineos Grenadiers) 10 mp h., 5. Mathieu van der Poel 
(holland, Alpecin-Deceuninck) 13 mp h. 

* 2. szakasz (Roskilde–Nyborg/Dánia, 199 km, 
sík): 1. Fabio Jakobsen (holland, Quick-Step Alpha 
Vinyl) 4:34:34 óra, 2. Wout van Aert (belga, Jumbo-
Visma) azonos id vel, 3. Mads Pedersen (dán, Trek-
Segafredo) a. i. 

Az összetett élcsoportja: 1. Wout van Aert (belga, 
Jumbo-Visma) 4:49:50. 2. Yves Lampaert (belga, 
Quick-Step Alpha Vinyl) +1 másodperc hátrány, 3. 
Tadej Pogacar (szlovén, UAE) +8 mp h.

Jegyz könyv 
Vízilabda-vb, a 7. helyért: Magyarország – Montenegró 8-6 (1-0, 

4-2, 2-1, 1-3) 
Hajós uszoda, 1500 néz . Vezette: Berisvili (grúz), Gómez (spa-

nyol). 
Gólszerz k: Nagy Á., Zalánki 2-2, Burián, Jansik Sz., Vámos, Varga 

D. 1-1, illetve Matkovic, Averka, Perkovic 2-2. 
Magyarország: Lévai – Manhercz K., Varga Dénes, Angyal, Hárai, 

Vámos, Zalánki, cserék: Jansik Sz., Nagy Ádám, Pohl, Mezei, Burián. 
Montenegró: Lazovics – Averka, Petkovics, Matkovics, D. Bani-

csevics, Cucskovics, Vucsurovics, cserék: Teszanovics (kapus), Per-
kovics, V. Popadics, V. Radovics, Djurdjics, Mrsics.

Bálint Zsombor 

Märcz Tamás: Vállalom a felel sséget
Vállalja a felel sséget a hetedik 

helyért Märcz Tamás, a magyar ví-
zilabda-válogatott szövetségi kapi-
tánya, aki a csapat összeállításakor 
a végs  sikerre is képesnek érezte a 
válogatottat a hazai rendezés  világ-
bajnokságon. 

A Montenegró ellen megnyert va-
sárnapi helyosztót követ en a szak-
ember elmondta, úgy kellett a 
nemzetközi szövetségnek megadni 
a keretet, hogy akkor még sokan a 
Bajnokok Ligája belgrádi nyolcas 
dönt jében voltak érdekeltek, 
ugyanakkor nem akar kifogásokat 
keresni, hiszen azoknak szavazott 
bizalmat, akikkel szerinte a végs  
gy zelemre is esélyesek lettek 
volna. 

„Azt nem lehetett el re látni, 
hogy milyen dinamikák lesznek a 
csapaton belül, amik végül nem let-
tek jók, ráadásul néhány játékos 
mentálisan és fizikálisan sem telje-
sített úgy, ahogyan vártam volna. 
Aki szakmailag tudja értékelni a ví-
zilabdát, az körülbelül tudja, kikr l 
van szó. El zetesen amikor dönteni 
kellett, kiket választok ki, a leger -
sebb csapatot raktam össze, a játé-
kért vállalom a felel sséget” – 
fejtette ki a szakvezet . 

A csapatkapitány Varga Dénes el-

mondta, ezért a helyezésért alapve-
t en a játékuk kiegyensúlyozatlan-
ságát okolhatják: „A megfelel  
pillanatokban nem vol-
tunk elég higgadtak, fe-
gyelmezettek. Annak 
azért örülök, hogy van 
annyi vízilabda-szeret  
ember Magyarorszá-
gon, hogy vasárnap egy 
órakor, tízes UV-ben 
megnézték ezt a mecs-
cset, és szurkoltak. Tu-
lajdonképpen ez volt a 
f  bels  hajtóer nk, 
hogy ezt a meccset 
megnyerjük, hiszen a 
hetedik vagy a nyolca-
dik hely között nincs 
nagy különbség” – je-
lentette ki. 

A magyar válogatott 
a csoportkörb l száz-
százalékos teljesít-
ménnyel jutott tovább, 
de a negyeddönt ben 
kikapott a címvéd  ola-
szoktól, majd az 5-8. 
helyért rendezett els  
meccsen ötméteresek-
kel az amerikaiakkal 
szemben is alulmaradt. 

A magyar válogatott 

ennél csak egyszer szerepelt gyen-
gébben világbajnokságon, 1986-ban 
Madridban kilencedikként végzett. 

Märcz Tamás szövetségi kapitány és Lévai Márton, miután a 
magyar válogatott 8-6-ra legy zte Montenegró csapatát a vizes 
világbajnokság férfivízilabda-tornáján a 7. helyért játszott mér-
k zésen a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 
2022. július 3-án. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd 

Nagy Ádám (b) és a montenegrói Uros Vucurovic a 7. helyért játszott Magyarország–Monte-
negró mérk zésen. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd 

Fotó: a rendezvény honlapja 



LAKÁS 

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Szabadság utcában. Tel. 0771-260-
688. (sz.-I) 

MINDENFÉLE 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (16307-I) 

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

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

MEGEMLÉKEZÉS 

Emlékeztetni szeretném 
mindazokat, akik ismerték 
drága jó édesapámat,  

KACSÓ FERENCZ  
lakatosmestert,  

hogy július 4-én van halálának 
27. évfordulója. Drága emlékét 
szeretettel őrzöm, amíg élek. 
Nyugodj békében, drága 
édesapám!  
Leányod, Éva, unokád, Emese 
és annak férje, Levente. 
(16310-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Szomorúsággal a lelkünkben bú-
csúzunk drága édesanyánktól,  
HANCU LÍVIA OLGA VERÁTÓL  

(szül. Kroll).  
Isten nyugosztalja békében! Te-
metése 2022. július 4-én, hétfőn 
12 órakor lesz a marosvásárhelyi 
kőtemplomi temetőben.  

Gabi és Aura. (-I) 
 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

A Szent Ferenc Alapítványt megrázó  
gyermekbántalmazási ügyre reagált  

Böjte Csaba 
Nyugalmuk és méltóságuk 
megőrzésére, munkájuk lel-
kiismeretes folytatására bá-
torította munkatársait Böjte 
Csaba ferences szerzetes 
pénteken közösségi oldalán 
közzétett üzenetében, arra 
reagálva, hogy a csíkszeredai 
bíróság első fokon harminc 
év börtönbüntetésre ítélte 
szerdán a Szent Ferenc Ala-
pítvány egy volt nevelőjét, 
akit a rá bízott gyermekek fi-
zikai és szexuális bántalma-
zásában találtak vétkesnek. 

„Istent követni azt jelenti, hogy 
a felismert és a vállalt feladatokat 
pontosan, szépen teljesítjük! Isten 
akaratának éreztük a gyerekek be-
fogadását. Ezért a nagyvilág bár-
mit is mond, tapsol vagy kritizál, 
nekünk ma is az a dolgunk, hogy a 
ránk bízott gyerekekről gondos-
kodjunk!” – szögezte le Böjte 
Csaba. Arra kérte munkatársait, 
hogy ne bizonytalanodjanak el, és 
ne haragudjanak azokra, akik mun-
kájukat kritizálják, mert szerinte a 
rosszindulatú kritikából is lehet ta-
nulni. 

A Magnificat.ro honlapon meg-
jelentetett másik bejegyzésében 
Böjte Csaba felidézte: hat éve 

„olyan rossz dolgokat” hallott egy 
gyerektől a nevelőjével kapcso- 
latban, hogy ő maga kérte a ható-
ság segítségét az ügy megoldásá-
hoz.  

„Az elmúlt években sokan átvi-
lágították a munkánkat, sok ellen-
őrzés, nyomozás volt, titeket is 
sokan megkerestek, kikérdeztek, és 
a tegnap megszületett az ítélet! A 
peranyag titkos volt, a tárgyalás is, 
mi még nyilvános anyagot nem 
kaptunk, de a sajtóban azt olvas-
tuk, hogy a hajdani nevelőt nagy 
bűnök miatt nagyon sok évre ítél-
ték el! Fontosnak látom a bizalom 
megmaradásának érdekében meg-
jegyezni, hogy K.Sz.-en kívül 
senki mást nem marasztaltak el az 
ítéletben, sem a kollégák közül, 
sem engem” – mutatott rá a Szent 
Ferenc Alapítvány vezetője. 

A csíkszeredai bíróság a jelenleg 
35 éves K.Sz. vádlottra 24 bűncse-
lekmény – a tusnádfürdői Szent 
László Gyermekvédelmi Központ-
ban, illetve a kászonimpéri Szent 
Katalin Otthonban gondjaira bízott 
kiskorúak sérelmére elkövetett 
többrendbeli nemi erőszak, meg-
rontás és bántalmazás – miatt 
együttesen 87 év és hat hónap bör-
tönbüntetést szabott ki, 12 vád-

pontban pedig megállapította a 
bűncselekmény elévülését. A bíró-
ság halmazati büntetésként 30 éves 
szabadságvesztésre és 790 ezer lej 
kártérítés megfizetésére ítélte a 
vádlottat. 

A zárt ajtók mögött zajló tárgya-
lás egyelőre nem jogerős ítéletének 
kihirdetése napján két erdélyi és 
egy magyarországi hírportál 
(Transtelex, Átlátszó Erdély és 
Azonnali) egy-egy terjedelmes ok-
nyomozó riportot jelentetett meg 
az ügyről, amelyekben a Szent Fe-
renc Alapítvány „súlyos rendszer-
szintű problémáiban” keresnek 
magyarázatot arra, hogyan terrori-
zálhatta az elkövető a rá bízott 
gyermekeket tíz éven keresztül, 
anélkül, hogy a súlyos visszaélé-
sekre fény derült volna. 

A Böjte Csaba által 1993-ban 
létrehozott Szent Ferenc Alapít-
vány (a Magnificat.ro honlapon el-
érhető információk szerint) 24 
bentlakást és húsz napközi otthont 
működtet magánadományokból és 
közpénzekből Romániában, fenn-
állásának csaknem három évtizede 
alatt pedig mintegy hatezer nehéz 
anyagi helyzetben élő vagy elha-
gyott gyerek neveléséről és ellátá-
sáról gondoskodott. (MTI) 

Közalkalmazotti létszámstop  
és több adóügyi változás lépett hatályba  

Közalkalmazotti létszám-
stoppal, szociális intézkedé-
sekkel és adóügyi változá- 
sokkal kezdődött a második 
félév Romániában. 

Péntektől év végéig nem vehet-
nek föl új alkalmazottat a romániai 
közintézmények, csakis abban az 
esetben, ha az adott állásra a ver-
senyvizsgákat már korábban kiír-
ták – emlékeztetett a legfontosabb 
változásokról közölt összeállításá-
ban a Hotnews.ro hírportál. 

Egyszeri 700 lejes nyugdíjki-
egészítést kapnak júliusban azok a 
nyugdíjasok, akiknek a havi járan-
dósága nem haladja meg a 2000 
lejt. Az eddigi 20-ról 30 lejre emel-
kedik az alkalmazottaknak – a le-
dolgozott munkanapokra – adható 
étkezési utalvány értéke. 

Péntektől 20 százalékkal drágul-
tak a vonatjegyek Romániában. 

Július elsejétől szeptember 30-ig 
árkompenzációs mechanizmust 
léptetett életbe a kormány az 

üzemanyagpiacon, ennek követ-
keztében literenként 50 banival 
csökkent a benzin és a gázolaj ára. 
Az intézkedés nyomán pénteken 
Bukarestben 8,66 lejre csökkent a 
legolcsóbb gázolaj, illetve 8,09 
lejre a legolcsóbb benzin literen-
kénti ára. 

Július 1-től „élesítik” Romániá-
ban a magas adókockázatú szállít-
mányok (zöldségek, gyümölcsök, 
alkoholos italok, ruhák, cipők, só, 
gipsz, mész, cement) valós idejű 
elektronikus követőrendszerét, 
amely előzetes bejelentési kötele-
zettséget is ró a fuvarozókra. Aki 
anélkül indít útnak egy ilyen szál-
lítmányt, hogy előzetesen (leg-
alább 3 nappal korábban) beje- 
lentette volna, vagy hamis adatokat 
ad meg a RO e-Transport rendszer-
ben, az 100 ezer lejig terjedő bír-
ságot kockáztat, a bírságolás 
megkezdését azonban egy csütör-
tökön hozott kormányrendelettel 
október elsejéig elhalasztották. 

E magas adókockázatú termé-
kek adásvételét lebonyolító cégek 
számára szintén péntektől kötele-
zővé vált az e-Factura elektronikus 
számlázási rendszer használata. 
Kötelező módon ebben a rendszer-
ben kell lebonyolítani az állami 
szervek és cégek közötti számlá-
zást (közbeszerzést) is. 

Az adóhatóság (ANAF) koráb-
ban bejelentette, hogy júliustól át-
fogó kampányt indít a – sok 
esetben vagyonukkal közösségi ol-
dalakon kérkedő – adócsalók lelep-
lezésére, vagyis ellenőrizni fogják, 
hogy vagyonuk összhangban van-
e adóbevallásaikkal.  

Lucian Ovidiu Heius, az ANAF 
elnöke elmondta: mintegy 650 ezer 
román állampolgár került a látókö-
rükbe, akiknek a hatóság által fel-
becsült és ténylegesen adózott 
jövedelme között több mint 20 mil-
liárd eurós különbség halmo- 
zódott fel az utóbbi négy évben. 
(MTI) 

Baleset történt  
a marosvásárhelyi raliversenyen 

A marosvásárhelyi super 
rally verseny utolsó forduló-
jában, szombaton a Mihai 
Leu által vezetett együléses 
autó egy kanyarban kicsú-
szott az irányítás alól, sza-
lagkorlátnak ütközött, és két, 
a nézők között lévő gyer-
meket könnyebben megse-
besített. 

Baleset történt a Bolyai téren. 
„Egy 54 éves férfi által vezetett 
versenyautó egy biztonsági  
kerítésnek ütközött, és két, a kerí-
tés mögött tartózkodó 6 és 8 éves 
kiskorút megsebesített. Mindkét 
gyermeket kórházba szállították 
orvosi ellátásra. A rendőrök  
büntetőjogi kivizsgálást indí- 
tottak az eset pontos körülmé- 

nyeinek tisztázására” – tájékoz- 
tatott a Maros megyei rendőr- 
ség. 

Mihai Leu mélységes sajnálatát 
fejezte ki a történtek miatt. 

„Egy kanyar előtt fékeztem, az 
autó nagyon keményen reagált, 
próbáltam kiigazítani, de nem sike-
rült annyira, mint reméltem. Neki-
mentem egy kerítésnek, és az a 
kerítés ráesett néhány emberre, saj-
nos egy gyereket is ért az ütés. El-
vágta a lábát. Beszéltem az 
édesanyjával, azt mondta, hogy a 
gyerek kicsit megijedt. Borzasz-
tóan sajnálom, hihetetlen, nem 
tudom leírni az érzéseimet, de re-
mélem, hogy beszélhetek majd 
velük” – nyilatkozta a versenyző. 

Az ügyre Soós Zoltán, Marosvá-

sárhely polgármestere is reagált. 
„A gyerekeink biztonsága a legfon-
tosabb! A továbbiakban semmilyen 
körülmények között nem engedé-
lyezem super rally vagy hasonló 
rendezvények megszervezését Ma-
rosvásárhelyen. A ma délutáni bal-
eset bebizonyította, hogy a 
veszélyt akkor sem lehet kizárni, 
ha minden óvintézkedést betarta-
nak a szervezők. Egyik versenyző 
elhagyta a kijelölt útvonalat, a fém-
korlátba ütközött és két gyermek 
megsérült. Az ügy kivizsgálása ér-
dekében a rendőrség bűnügyi eljá-
rást indított. A rendőrfőkapitány 
személyes tájékoztatását kérem az 
ügyben” – olvasható az elöljáró hi-
vatalos Facebook-oldalán. (Ager- 
pres) 

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

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A marosvásárhelyi táblabíró-
ság jogerősen felmentette 
Marosvásárhely volt vezetőit 
abban a perben, amelyben 
korábban a korrupcióellenes 
ügyészség (DNA) eljárást in-
dított Dorin Florea volt pol-
gármester és egykori ta- 
nácsadója, Claudiu Maior 
ellen. 

A pénteken kihirdetett ítélet hely-
ben hagyta a Maros megyei tör-
vényszék elsőfokú ítéletét, amely 
szintén felmentette a volt elöljárót, 
a tanácsadóját és a város akkori 
jegyzőjét. A felmentést azzal indo-
kolta a táblabíróság, hogy a vádlot-
takkal szemben megfogalmazott 
vádat nem tartalmazza a büntető 
törvénykönyv. 

A DNA azért emelt vádat Clau-
diu Maior ellen, mert a vádhatóság 
szerint illetéktelenül bitorolt olyan 
jogköröket, amelyek a polgármes-
tert illették volna meg. Az ügyész-

ség szerint Maior 2016 márciusa és 
2017 júniusa között törvénytelensé-
geket követett el, amikor a város 
nevében aláírt 9198 kifizetési bi-
zonylatot. Maior ugyanis korábban 
a város alpolgármestere is volt, 
ebben a minőségében azonban ösz-
szeférhetetlen tevékenységet állapí-
tott meg a Feddhetetlenségi 
Ügynökség, és ennek következté-
ben a bíróság jogerősen eltiltotta 
három évre a köztisztségek gyakor-
lásától. Ezt követően azonban 
Dorin Florea polgármester két 
olyan rendeletet bocsátott ki, ame-
lyek révén Maior ugyanazokat a fel-
adatokat látta el, mint korábban 
alpolgármesterként. A pénteki ítélet 
azonban ejtette a vádat mindhárom 
vádlott esetében. 

Dorin Floreát, aki 2000 és 2020 
között volt Marosvásárhely polgár-
mestere, korábban másik két kor-
rupciós perben is felmentette a 
bíróság. (MTI)

Jogerősen felmentették  
Marosvásárhely volt vezetőit  

egy korrupciós perben 

Az Országos Útügyi Igazgatóság közlése szerint hétfőtől folytatják Sá-
romberkén a 15-ös országúton (DN15) a vasút feletti híd szerkezetének a 
javítását, azaz a tágulási elemek cseréjét. A munkálatok idején a gépko-
csiforgalom napközben 6.30–19 óra között Szászrégen–Marosvásárhely 
irányban a hídon zajlik, egy sávon, a Marosvásárhely–Szászrégen irány-
ban pedig a régi 15-ös országúton, amelyik a vasút feletti híd előtt kez-
dődik, a településen belül haladva visszatér a DN15-re. Este 7 és reggel 
6 óra között mindkét irányból lehet közlekedni a hídon, a forgalmat a híd 
mindkét végénél jelzőlámpák irányítják. A közlemény szerint a javítási 
munkálatok 8-10 napig tartanak, az autóvezetőket pedig arra kérik, lassan 
hajtsanak a régi 15-ös elterelő úton, hogy az ott lakóknak a lehető legke-
vesebb kellemetlenséget okozzák. Napközben a Marosvásárhely–Szász-
régen irányú forgalom idején az elterelő úton az útügy locsolni fogja az 
úttestet, hogy ne képződjön por. (antalfi)  

Hétfőtől ismét dolgoznak  
a sáromberki vasút feletti híd javításán 
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Rovar-  
és rágcsálóirtás 
A Marosvásárhelyi Állatkert 

és Somostető Igazgatósága érte-
síti a lakosságot, hogy július 4. és 
6. között a Somostetőn szúnyog-, 
kullancs- és rágcsálóirtás lesz.  

Az említett dátumokon 19 és 2 óra között a Somostetőt 
óvintézkedésként nem lehet megközelíteni, tilos  
a gépkocsi- és a gyalogosforgalom is. 

Kérjük, az önök egészsége érdekében, tartsák be az 
intézkedést! Megértésüket köszönjük! 

Az igazgatóság  

8    NÉPÚJSÁG ________________________________________________ REKLÁM – HIRDETÉS_____________________________________________ 2022. július 4., hétfő 

Saját virtuál is tér – a pénzügyi hivatal lal  való Saját  virtuál is tér – a pénzügyi hivatal lal  való   
biztonságos kommunikáció módjabiztonságos kommunikáció módja   

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) emlékeztet minden adófizetőt, 
hogy az intézménnyel való biztonságos kommunikáció érdekében ren-
delkezésére áll a saját virtuális tér szolgáltatás (SPV). Az ANAF vizuális 
identitását használó ciberbűnözők támadásainak felerősödésével minden 
adózónak azt javasoljuk, hogy hozzon létre fiókot az SPV-ben az adó-
hatósággal való gyors és egyszerű, de különösen a biztonságos kom-
munikáció érdekében. 

 
A saját virtuális tér további előnyei: a nap 24 órájában, a hét minden 

napján elérhető ingyenes szolgáltatás, amelyen keresztül az adófizetők 
bevallást, kérelmet nyújthatnak be, dokumentumokat kérhetnek vagy 
ellenőrizhetik saját adózási helyzetüket (tartozások, munkáltató által fi-
zetett járulékok stb.), a fizetés biztonságosan bonyolítható le. A doku-
mentumok elektronikus környezetben történő elküldésével 
takarékoskodhatunk mind az adózók, mind az adóhatóság erőforrásai-
val.  

 
Jelenleg több mint 2,2 millió felhasználó részesül az SPV előnyeiből, 

közülük 1,2 millió természetes személy és körülbelül egymillió felhasz-
náló jogi személy. 

Ugyanakkor felhívjuk a jogi személyek figyelmét arra is, hogy már-
cius 1. óta kötelesek beiratkozni az SPV-be, hogy kérelmeket, doku-
mentumokat, átiratokat küldhessenek az adóhatóságnak.  

Abban az esetben, ha az adózók/kifizetők a kérelmek, dokumentu-
mok vagy egyéb okiratok elektronikus közlési kötelezettségének nem 
tesznek eleget, és papíralapon/levélben nyújtják be a központi adóha-
tósághoz, ezeket nem veszik figyelembe.  

 
A saját virtuális térbe való beiratkozással kapcsolatos információk az 

alábbi címen érhetők el: 

– az ANAF portálon, az Online szolgáltatások részben 
– a www.youtube.com oldalon közzétett tájékoztató anyagok megte-

kintésével (jogi személyeknek, digitális tanúsítványok alapján – 
https://www.youtube.com/watch?v=SHXWtBP4jf4&t=3s és magánsze-
mélyeknek, felhasználónévvel és jelszóval – https: 
//www.youtube.com/watch?v=XFQ9KJrI5v0) 

– telefonon, az ANAF Call Center telefonszámán – 031.403.91.60. 
 

Kommunikációs, PR- és sajtóosztály


