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Kastélykerti séta, játékos feladatmegoldás és esti jégtánc is 
szerepelt a marosszentgyörgyi Életfa – plébániai családos 
közösség házasság heti rendezvénysorozatában. A szabad-
téri programokkal tudatosan kínáltak kimozdulási lehetősé-
get a kezdeményezők a járványhelyzet nehezebb 
időszakaiban „begubózásra” kényszerített pároknak. 

A Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal egy évtizede csatlakozott 
a Bálint-nap táján zajló magyarországi és erdélyi rendezvényekhez. A 
községbeli házastársak minden évben lelkesen vettek részt a nekik szóló 
programokon, és a közös élmények aktív közösséggé formálták őket. Így 
született meg az Életfa, amely idén első alkalommal vette át a házasság 
hete szervezői szerepét – tudtuk meg Sófalvi Szabolcs polgármestertől. 
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(Folytatás a 3. oldalon)Nagy Székely Ildikó

Budescu bosszúja 
(kis „testvér- 
háborúval” körítve) 
Az elbaltázott 2021/2022-es bajnoki 
idény megtestesítése volt a Sepsi 
OSK újabb veresége az FC Voluntari 
otthonában. Néha megnyer a három-
széki klub egy-egy meccset, sok (az 
elfogadhatónál több) döntetlent ját-
szik, de ha egy jobbacska csapattal 
találkozik, azon nyomban jön a vere-
ség. Több, mint amennyi balszeren-
csével megindokolható, a 
sepsiszentgyörgyi alakulat ugyanis 
ezúttal sem volt saját szerencséjének 
kovácsa. 

____________4. 
Ukrajnára  
vonatkozó utazási 
figyelmeztetés 
A külügyminisztérium azt tanácsolja a 
román állampolgároknak, hogy ne 
utazzanak Ukrajnába, azoknak pedig, 
akik jelenleg ott tartózkodnak, azt 
üzeni, legyenek óvatosak, és fontolják 
meg, hogy a lehető leghamarabb el-
hagyják ennek az államnak a terüle-
tét.  

____________7.

Anyanyelvünk  
– kincs vagy teher?  

Egy-két hónap múlva megkezdődik a hatéves gyermekek beíratása 
az iskolák előkészítő osztályába. Az életre szóló esemény fontosságával 
számot kell vetnie minden szülőnek, aki első, második vagy harmadik 
gyermeke sorsát dönti el ezzel a lépéssel. Több szempontot szokás fi-
gyelembe venni, és megtörténik, hogy abban az esetben, ha a szülő 
egyéb elvárásai nem teljesülnek, a legfontosabb, az oktatás nyelve szo-
rul háttérbe. Pedig még jogunk van megválasztani, még biztosított szá-
munkra a lehetőség. Kérdés, hogy van-e aki betöltse a helyeket, és az 
elöregedett szórványfalvakban, ahol már egy összevont osztályra való 
gyermek sincsen, a távolabbi ingáztatás kényelmetlensége helyett a 
szülő nem választja-e a kényelmesebb megoldást, és íratja a még mű-
ködő többségi osztályba a gyermekét.  

De nemcsak vidéken, városokban is, ahol szórványban élünk, és saj-
nos már ott is, ahol többségben – a helyi divattól, a kényelemtől ve-
zérelve –, a lakáshoz közeli többségi iskolát választja a szülő. Jobban 
érvényesül a gyermek – nyugtatja meg magát a tévhittel. Majd a szom-
szédok, ismerősök hatására szajkózni kezdi, hogy az anyanyelvét már 
beszéli a gyermek, és minek megterhelni szegényt egy fölösleges tan-
tárggyal, ami ráadásul megnehezíti a dolgát a képességvizsgán és az 
érettségin is azzal, hogy többet kell tanulni és ronthatja a jegyét. 

Bodolai Gyöngyi 

(Folytatás a 2. oldalon)

Együtt az élet jegén 

Házaspárok mozgalmas ünnepe



A válságok idejét éljük, amikor mindenki 
óvatosabban vált. De akadnak olyan  
vállalkozó szelleműek, akik belevágnak, és 
saját vállalkozást hoznak létre. Ilyen  
vállalkozó szellemű hölgyek Kovács  
Melinda és Albert Erika – két testvér –, akik ja-
nuár 10-én egy kis varrodát nyitottak Ma-
rosludason.  

Az ötlet onnan származott, hogy mindketten egy 
telepi varrodában dolgoztak éveken át. Megszeret-
ték ezt a munkát, és gondolták, hogy kiválnak, s 
együtt létesítenek egy kis műhelyt.  

– Az ingatlant jutányos áron béreljük. Egyelőre 
átalakításokat végzünk, cipzárt cserélünk, felhaj-
tunk, függönyöket, sötétítőket, ágyterítőket varrunk. 
Erre nagy szükség van, mert ilyen szolgáltatás nincs 
a városban. Ha lesz rendelés, akkor szériamunkát is 
vállalunk, de egyelőre felkérést erre nem kaptunk. 
Január folyamán mindenhol pangás volt, de szeren-
csére nekünk volt munkánk, nem panaszkodhatunk. 
És most is van. Elégedettek vagyunk – fogalmaztak.  

Miközben beszélgettünk, nyílt az ajtó, kliens  
érkezett, cipzárcserére volt szüksége.  

     (mezey) 

Másik világ – táncos beszélgetés 
a csángó magyarokról 

Február 23-án, szerdán 19 órától a Maros Művész-
együttes kövesdombi székhelyén az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete, 
a Pro Folk Dance Egyesület és a Maros Művész-
együttes közös szervezésében a gyimesi és moldvai 
csángó magyarok életével, hagyományaival, szoká-
saival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A Másik 
világ című műsorban Sára Ferenc gyimesi koreográ-
fus előadása hallható, melyet kiegészítenek a csángó 
magyarok táncai, népdalai, népzenéje, a gyimeskö-
zéploki Virics együttes, az Öves együttes, Kásler 
Magda, Varró Huba és táncosai, a Napsugár Nép-
táncegyüttes és a Maros Művészegyüttes előadásá-
ban. A műsort szerkeszti Barabási Attila Csaba. Az 
eseményen megtekinthető lesz a Marx József Fotó-
klub Csángó világ című kiállítása. A részvételhez fel 

kell mutatni a védettségi zöldigazolványt. A belépés 
díjtalan, előzetes regisztráció szükséges a 0757-059-
594-es telefonszámon. 

Csángóföldi reflexiók – a Bernády 
Házban 

Február 24-én, csütörtökön 17 órakor újabb tárlat nyílik 
Marosvásárhelyen. A csernátoni IKA Képzőművészeti 
Alkotóműhely mutatkozik be a Bernády Házban. A mű-
helyhez csatlakozott 29 festő, grafikus, szobrász, dí-
szítő-, fotó- és népművész munkáiból válogatott 
anyagot állítanak ki a Székely Géza kurátor rendezte 
kiállításon. A csángó magyarok élete, sorsa számos 
művészt megihletett, a mostani tárlaton sepsiszentgyör-
gyi, kézdivásárhelyi, csernátoni, csíkszeredai, székely-
udvarhelyi, brassói, kolozsvári, marosvásárhelyi, 
illyefalvi, nagyenyedi, tasnádi, négyfalubeli alkotók 
művei tükrözik a témát. Néhányan a kiállítók közül a 
megnyitón is jelen lesznek. Méltató Nagy Miklós Kund 
művészeti író. Közreműködik a Dr. Bernády György ka-
marakórus.

IDŐJÁRÁS 
Eső lehetséges 
Hőmérséklet: 
max. 11 0C 
min. -1 0C

21., hétfő 
A Nap kel  

7 óra 17 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 56 perckor.  
Az év 52. napja,  

hátravan 313 nap.

Tízszázalékos kedvezmény  
a hulladékdíjra 

Tízszázalékos kedvezményben részesülnek azok, akik jú-
nius 30-áig befizetik a teljes évre a hulladékdíjat. Egy sze-
mélyre a díj az idei évre 179 lej, akik június végéig 
törlesztik a teljes összeget, 17 lejes kedvezményben ré-
szesülnek. A marosvásárhelyi tanács január 27-i soros ülé-
sén megszavazta a tervezetet, amely módosítja a tavalyi, 
406-os határozatot, a kedvezményben azok is részesül-
nek, akik a fenti határozat elfogadásának napjáig már be-
fizették a hulladékdíjat. A tíz százaléknak megfelelő 
összeget kérésre visszatérítik, beszámíthatják más típusú 
kötelezettségbe, vagy a jövőbeni kötelezettségek előlegét 
képezhetik. A ghiseul.ro, a Globalpay felületen és a Selfpay 
termináloknál megjelenő összegek már tartalmazzák a 10 
százalékos kedvezményt. 

Akkreditált képzés  
a Bonus Pastornál 

A Bonus Pastor Alapítvány március 12-én Tanácsadás az 
addikciók terén néven indít akkreditált képzést. A nyolc-
modulos, összesen 120 órás képzést egészségügyi és 
szociális területen dolgozó, felsőfokú végzettséggel ren-
delkező szakembereknek ajánlják. Sikeres vizsga esetén 
az Oktatási és Munkaügyi Minisztérium által hitelesített 
szakmai oklevelet kapnak. Jelentkezni a 
https://cutt.ly/UO4Bsc5 linken, érdeklődni a 0265-254-460-
as telefonszámon lehet. 

Közvitán a megyei fejlesztési stratégia 
Február 15-én nyilvános közvitára bocsátották Maros 
megye 2021–2027 közötti fejlesztési stratégiáját. A doku-
mentum megalapozza a jövőbeli beruházási projekteket, 
amelyek hozzájárulnak a megye általános fejlődéséhez. El-
érhető a Maros Megyei Tanács honlapján, a 
www.cjmures.ro oldalon, a Maros Megyei Fejlesztési Terv 
2021-2027 menüpont alatt. A tanácskozás tárgyát képező 
dokumentummal kapcsolatos javaslatokat, véleményeket 
március 15-ig lehet beküldeni a cjmures@cjmures.ro vagy 
a magyarossy.andrea@cjmures.ro e-mail-címre a Javasla-
tok a Maros Megyei Fejlesztési Terv 2021-2027 kidolgozá-
sára megjegyzéssel. A javaslatok és vélemények elemzése 
után véglegesítik a fejlesztési stratégiát, amelyet jóváha-
gyásra a megyei önkormányzat elé terjesztenek.  

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma ELEONÓRA,  

holnap GERZSON napja.  

Megyei hírek 
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RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
32, 29, 20, 21, 22 +12 NOROC PLUS: 6 6 2 3 1 5

2, 19, 28, 12, 5, 34 SUPER NOROC: 3 6 4 5 4 4
46, 20, 37, 25, 32, 8 NOROC: 0 0 6 9 6 9 7

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 9-14 óra 
között, szombat – vasárnap zárva.     

Tel.  0742-828-647

Varroda – hiánypótló vállalkozás

Jobb, ha a magyar helyett idegen nyelveket tanul, 
sportol, zenél, szórakozik – nyugtatja meg magát a szülő, 
és erre biztatja a gyermekét is. Aki kezdetben kényelmet-
lenül érzi magát többségi társai között, elszigetelődik 
vagy belesimul a közösségbe, ahol túlteljesít, hogy elfo-
gadják. Az sem kizárt, hogy ebben az igyekezetében meg-
tagadja az identitását is. Baráti köre természetes módon 
a többségiek közül kerül ki, így jobbára élettársat is 
onnan választ, és már nem tartja fontosnak, hogy gyer-
mekét az anyanyelvére megtanítsa. A családi könyvtár, 
a magyar kultúra, irodalom már nem érdekli, nem szí-
vesen beszéli az anyanyelvét. A jobb megélhetés, a há-
zastársak közötti békesség érdekében sokan a külföldre 
távozást választják, ahol egy harmadik nyelv honosodik 
meg a családban, a nagyszülők pedig, akik meg voltak 
győződve, hogy a legjobb lehetőséget biztosítják a gyer-
meküknek, rájönnek, hogy már nem tudnak beszélni az 
unokájukkal, akik közül talán valamelyikben felébred a 
vágy, hogy a nagyszülők nyelvét megtanulja. 

A felvázolt forgatókönyvtől eltérően vannak kivételek 
is, ahol a szülő idegen környezetben mindent megtesz, 
hogy a gyermekét a magyar kultúra ismeretébe is bea-
vassa, sőt olyan esetről is hallottam, hogy külföldön ta-

nuló gyermeke számára magyar pedagógust fogad, hogy 
távoktatásban az itthoni tanterv szerint a magyar nyelvet 
is tanulja.  

A határ menti településeken pedig egy másik jelenség 
jött divatba. A szülők a határon túli magyarországi vá-
rosok iskoláiba íratják be a gyermeküket, hogy ne kelljen 
román nyelvet tanulniuk, ahonnan természetes út vezet 
a magyar egyetemek felé. Ezzel a választással is a ha-
zatérést, „az erdélyi kultúrába való beépülést” nehezítik 
meg, teszik lehetetlenné sok fiatal számára, akik eltávo-
lodnak szülőföldjüktől.  

Népszámlálás következik, ami megmutatja, hogyan is 
állunk. Ahogy azt is, hogy életképesnek látszó szép ma-
gyar falvaink közül sokban a roma gyermekeknek kö-
szönhetjük, hogy még működik magyar iskola, hiszen 
néhol 85 százalékig ők töltik meg az osztályokat, ami 
alól sok román vidék sem kivétel. A gond az, hogy sokan 
közülük nem járnak rendszeresen iskolába, negyedik osz-
tálytól pedig ki is maradnak, ezért nehéz biztosítani az 
oktatás folytonosságát és minőségét.  

Ebben a tanévben 112 előkészítő osztály indult me-
gyénkben. Legalább ezt a számot jó lenne megtartani, 
ha minden szülőben egyértelmű lenne az anyanyelvű ok-
tatás fontossága, létünk és megmaradásunk érdekében.

Anyanyelvünk – kincs vagy teher? 
(Folytatás az 1. oldalról)

 Fotó: Nagy Tibor



A Maradjunk együtt! mottóval 
múlt szerdától vasárnapig tartó ren-
dezvénysorozat egy hatgyermekes 
pár, Balázs Róbert és Hajnal együtt-
maradásra buzdító bemutatkozójá-
val kezdődött a helyi római 
katolikus plébánián. Az otthon ma-
radó érdeklődők interneten is be-
kapcsolódhattak a beszélgetésbe.  

Csütörtökön, a késő délutáni, esti 
órákban hosszú ruhás úrhölgyek és 
hasonlóan elegáns urak várták a 
marosszentgyörgyi Máriaffi-kas-
télyba a hét ünnepeltjeit. A roman-
tikus hangulatú együttlétre 30 pár 
jelentkezett be előzetesen, főként 
10–15 éve vagy még hosszabb ideje 
egybekelt házasok, de olyanok is, 
akik csak most tanulják a közös 
életet. A legfiatalabb résztvevő egy 
babahordozóban „utazó” apróság 
volt, akit magukkal vittek a fiatal 
szülők. 

Az érkezők „első körben” a kas-
tély történetével ismerkedhettek 
meg, majd különféle játékos felad-
ványokkal kellett megbirkózniuk. A 
pincehelyiségben kellemes gitár-
szóló mellett borozhattak, pezsgőz-
hettek, a műemlék épület kertjében 
pedig meghitt sétára indulhattak az 
est vendégei.  
„Összeolvasztott” életterek 

Szakács Mikes Júlia és férje, Ist-
ván örömmel vették sorba a prog-
rampontokat. A feladványszoba 
előtt azonban „útjukat álltuk”. 
Hamar kiderült, hogy kettőjük 
közül Júlia a beszédesebb, István 
odébb is húzódott, amíg hitvesét a 
házasélet kihívásairól faggattuk. 

– Nem húztuk túl hosszúra az 
együtt járás időszakát, három év 
után kimondtuk az „igent”. Tudtuk, 
mit akarunk.  

– Mármint az asszony tudta – 
viccelődött tisztes távolból a férj. 

– Tíz év telt el azóta – folytatta a 
harmincas éveiben járó, csupa mo-
soly feleség. – Az elején persze 
mindketten zöldfülűek voltunk, fo-
galmunk sem volt, mi vár ránk az 
elkövetkező években. El kellett tel-
nie egy évtizednek ahhoz, hogy ol-
vasni tudjunk egymás tekintetéből. 
Ahogy mindenkinek, nekünk is vol-
tak hullámvölgyeink. Az egyik ne-
hézség az anyagi biztonság 
megteremtése volt, hiszen kezdet-
ben elég „csórók” voltunk, albérlet-
ben laktunk. István stabil 
munkahellyel rendelkezett, az én 
tanügyi állásom viszont akkor még 
nem volt végleges. Sepsiszentgyör-
gyi származású vagyok, a férjem 
marosvásárhelyi („összeolvasztot-

tuk a két településnevet, így lett az 
életterünk Marosszentgyörgy” – 
szúrta közbe István), de mindenkép-
pen ebben a községben képzeltem 
el a jövőt, amikor ugyanis óvónő-
ként idekerültem, egyből megfogott 
az itteni közösségi élet, a bálok és 
egyéb találkozási lehetőségek. 
Bankkölcsönből sikerült megterem-
tenünk a saját otthonunkat. Rögtön 
az esküvő után megjött az első 
gyermekünk, Tamás, négy évre rá 
Boróka, majd újabb három év eltel-
tével a most kétesztendős Eszter. A 
gyermeknevelésben István a szigo-
rúbb, de a kicsik előtt ezt én soha 
nem érzékeltetem, mert szerintem 
fontos, hogy a gyerekek számára 
egy egységet képviseljünk. Amikor 
viszont kettesben maradunk, érté-
sére adom a páromnak, ha úgy gon-
dolom, hogy elnézőbb is lehetett 
volna. Egyébként az eltérő tempe-
ramentumunk jelentette számunkra 
a másik kihívást. A férjem lobbané-
konyabb természetű, semmiségeken 
fel tud mérgelődni, és én ezt egy 
ideig elég nehezen viseltem. Az 
évek során azonban megtanultunk 
énközléssel kommunikálni, vagyis 
a másik fél minősítése helyett ma-
gunkról, a saját érzelmeinkről be-
szélni. Ez mindkettőnknek sokat 
segített.  

Mielőtt belemélyedtek volna a 
közös játékba, még megkérdeztük a 
párt, hogy a péntek esti korcsolyá-
zásra is eljönnek-e.  

– Aznap estére nem találtunk 
pesztrát Eszter mellé, így kihagyjuk 
– válaszolta a háromgyermekes 
édesanya. 
Kártyavárból erős bástya 

A kastélybeli rendezvényen – 
ahogy a többi programon is – Só-
falvi Szabolcs polgármester és fe-
lesége, Adél is részt vett: áldást 
mondtak az együttlétbe bekap-

csolódók negyed vagy fél évszá-
zados terveire, álmaira, közben a 
sajtóképviselőkre is fordítottak 
időt. 

Idén eddig 23 párt adott össze a 
Máriaffi-kastélyban, és a soron kö-
vetkező hétvégék is mind le vannak 
már foglalva – tudtuk meg a köz-
séggazdától, aki hitvesével négy 
gyermeket nevel. Tíz év udvarlási 
időszak után kötötték össze az éle-
tüket, 21 éve házasok. 

– Mi volt az együtt töltött három 
évtized legnagyobb kihívása? – tet-
tük fel a „rázós” kérdést, amire Adél 
válaszolt. 

– Az együttjárós időszak nyolca-
dik évében egy harmadik személy 
férkőzött be a kapcsolatunkba. 
Addig ideális párnak tűntünk, de 
meg kellett tapasztalnunk, hogy úgy 
omlik össze minden körülöttünk, 
mint egy kártyavár. A Jóistentől kér-
tünk tanácsot, az Ő segítségével si-
került újjáépítenünk mindazt, ami 
elromlott. Ez egy „dobbantó” volt a 
kapcsolatunk számára.  

Kiskamasz, kamasz és első dac-
korszakát élő hároméves is színesíti 
a Sófalvi család mindennapjait. Ko-
rábbi beszélgetőtársainkhoz hason-
lóan ők is a szülők közti 
összhangban látják a gyermekneve-
lés kulcsát. Egyik legfontosabb ri-
tuáléjukról, a vasárnap reggeli 
közös kávézásról – amelyen a gye-
rekek egy csésze kakaóval vagy ka-
pucsínóval vesznek részt – Sófalvi 
Szabolcs mesélt. 

– Olyankor nincs „kütyüzés”. 
Körbeüljük az asztalt, és megoszt-
juk egymással az elmúlt hét történé-
seit, elmondjuk, miért vagyunk 
hálásak, és mi az, ami nem sikerült. 
Arról is beszélünk, ami a következő 
napokban vár ránk, és imát mon-
dunk egymásért, azért, hogy a dol-
gaink jól alakuljanak.  

Az elkövetkező éveket, évtizede-
ket – különleges úti célok vagy 
egyéb vágyálmok helyett – két szó-
ban körvonalazta a házaspár: több-
generációs szolgálat. 
„Akkor is, ha elesik...” 

Ne legyen leküzdhetetlen aka-
dály az együttélésben, ha az egyik 
fél (valamiben) gyengébbnek bizo-
nyul a társánál, ha megbotlik, ele-
sik, kapja meg tőle a szükséges 
segítséget a talpra álláshoz – ez volt 
az üzenete a házasság heti rendez-
vénysorozat péntek esti program-
pontjának, amelyet a 
megyeszékhely és Marosszent-
györgy határánál lévő, sátortetős 
műjégpályán tartottak meg. Sófalvi 
Szabolcs és Adél családiasan derűs 
köszöntője és egy szintén vidám, 
röpke korcsolyaműsor után külön-
féle játékos próbákon vehettek 
részt, majd szabadon is körözhettek 
a jégre szállók. A mozgalmas 
együttlétbe marosvásárhelyi párok 
is bekapcsolódtak, köztük a négy-
gyermekes Molnár Ágnes és  
Loránd. Ági korcsolyakötés közben 
válaszolt kérdéseinkre. 

– Nálunk a gyermekek növeke-
désével csökkentek a gondok. Meg-
látásom szerint a modern 
családokban a megfelelő időbeosz-
tás a legnagyobb feladat. Mióta a 
gyerekeink önállósultak – egyedül 
is eljutnak az iskolába és az iskolán 
kívüli programokra, illetve haza, és 
otthon sincs szükségük állandó fel-
ügyeletre –, könnyebbek lettek a 
hétköznapok. A párommal koráb-
ban is voltak csak rólunk szóló 
programjaink, a család ugyanis 
mindig kisegített, ha vigyázni kel-
lett a csapatra, de most még több a 
kettesben tölthető időnk. Különféle 

szervezett, hon- és természetisme-
reti kirándulásokon szoktunk részt 
venni, újabban pedig hetente egy-
szer néptáncolni is járunk. A na-
gyobb kihívásokat mindig az új 
életszakaszok vagy az olyan válto-
zások hozták, mint egy költözés, de 
szakítópróbáról egyetlen esetben 
sem beszélhetek. 

– Hogyan lehet 17 év házasság 
után megőrizni az újdonság erejét, 
miként győzhető le a rutin? – kérdez-
tük Lorándtól, aki szerint az „unal-
mas” hétköznapoknak is megvan a 
fontosságuk, ezek adnak igazán biz-
tonságot, így a felek összecsiszolódá-
sában nélkülözhetetlenek. 

A marosszentgyörgyi Szántó Edit 
és párja, Árpád a pálya széléről kö-
vették a jégtáncot. Bár nem húztak 
korcsolyát, a mindennapokban na-
gyon is jól tudják, hogyan lehet át-
siklani a nehezebb élethelyzeteken. 

– Nézetkülönbség és ebből adódó 
vita véleményem szerint minden 
családban előfordul, ez alól mi sem 
vagyunk kivételek. Nem is lehetne 
ez másként, hiszen egy házasságban 
tulajdonképpen két idegen ember 
szokja egymást egy életen át. A sze-
retet azonban ezekben az élesebb 
helyzetekben is megmarad, és ket-
tőnk közül a kevésbé „feltüzült” 
mindig enged. Tartjuk magunkat 
ahhoz a szentírási tanításhoz, mi-
szerint ne menjen le a haragunkkal 
a nap – mondta Edit, aki 21 éve állt 
oltár elé Árpáddal, szerelmükből 
egy jelenleg 17 éves fiú született. 

A házasság heti rendezvénysoro-
zat utolsó mozzanatára vasárnap 
délben, illetve délután került sor a 
helyi református, katolikus és uni-
tárius templomokban, ahol a párok 
megújították házassági esküjüket.
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Házaspárok mozgalmas ünnepe

Szakács Mikes Júlia és István

Sófalvi Adél és Szabolcs  Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

Közzétette az európai beruházások és 
projektek minisztériuma a mikro-, 
kis- és közepes vállalkozásokat támo-
gató kiírás pályázati útmutatóját. A 
4.1.1-es kiírás összértéke 358,3 millió 
euró, azonban a meghatározott ösz-
szegen felül még 20 százalékot le 
lehet szerződni, így a teljes összeg 
akár a 430 millió eurót is elérheti.  

A járvány miatt nehéz helyzetbe került 
vállalkozások legkevesebb 50 ezer, legtöbb 
egymillió euróra pályázhatnak. 

„A koronavírus-járvány gyökeresen meg-
változtatta az életünket, nagyon sok vállal-
kozást súlyosan érintett, sokan kerültek 
nehéz helyzetbe, és segítség nélkül nem tud-
nak talpra állni. A pályázati lehetőséggel mi 
most ezeknek a cégeknek akarunk segíteni, 
támogatni abban, hogy ilyen nehéz körülmé-
nyek között is folytatni tudják tevékenységü-
ket. Egy bátor, környezetünket védő kiírást 
teszünk közzé, ahol a termeléssel foglalkozó 
mikro-, kis- és közepes vállalkozások egy-
millió euróra pályázhatnak. Ezáltal új mun-
kahelyeket hozunk létre, konkrét lépéseket 
teszünk a környezetünk védelmére is, és tá-
mogatjuk az innovációt” – nyilatkozta  

Hegedüs Csilla, az RMDSZ államtitkára. A 
pályázat emellett abban is segítséget nyújt a 
mikro-, kis- és közepes vállalkozásoknak, 
hogy környezettudatosabb legyen a műkö-
désük, és a digitális átállást is megva- 
lósítsák. 

A pályázaton olyan vállalkozások vehet-
nek részt, amelyek a járvány által leginkább 
sújtott ágazatokban, például a feldolgozóipar, 
az építőipar, a nagy- és kiskereskedelem, 
gépjárművek és motorkerékpárok javítása, 
szállítás és raktározás, oktatás, egészségügy, 
kulturális és előadóművészetek, adminisztrá-
ció és a vendéglátóipar terén tevékenyked-
nek. 

A pénteken megjelent útmutató hosszas 
konzultációk eredménye, végleges formáját 
csak az Európai Bizottság állami támogatási 
rendszert jóváhagyó határozata után lehet el-
fogadni, de érdemi változás nem várható. 
Ilyen körülmények között a minisztérium 
becslése szerint március 21-én kezdődik a 
pályázatok benyújtása, és a pályázási időszak 
március 25-én zárul le. 

A pályázati útmutató az európai beruházá-
sok és projektek minisztériumának honlapján 
található. (RMDSZ-tájékoztató)

358 millió euró a vállalkozásoknak

Pénteken közvitára bocsátották a 
jogszabálytervezetet, amely 6 hó-
napra megszabná a maximális árakat 
a kötelező gépjármű-felelősségbizto-
sítás (RCA) kötvényeire, jelentette 
be Adrian Câciu pénzügyminiszter. 

„Tekintettel arra, hogy a gépjármű-fele-
lősségbiztosítások nagyon nagy áremelke-
dése miatt magánszemélyek és 
vállalkozások milliói kerültek nehéz hely-
zetbe, a Pénzügyi Felügyelettel közösen, a 
fuvarozókkal és a Versenytanáccsal folyta-
tott párbeszédet követően úgy döntöttünk, 
hogy az 1996/21-es versenytörvény 4. cik-
kelyének 3. bekezdése értelmében előterjesz-
tünk egy olyan kormányhatározat- tervezetet, 
amely 6 hónapos időtartamra maximálja a 
kötvények díját” – számolt be Facebook-ol-
dalán a tárcavezető. Hozzátette, meggyőző-
dése, hogy a kormány sürgősségi eljárással 
el fogja fogadni a határozattervezetet. 

Ezt megelőzően a Pénzügyi Felügyelet 
(ASF) bejelentette, hogy kormányhatározat-
javaslatot nyújtott be a pénzügyminisztéri-
umhoz, amelyben árplafon bevezetését 
javasolja az RCA-kötvények esetében. 

Nicu Marcu, az ASF elnöke kijelentette, 
az intézkedés ideiglenes jellegű lenne, hat 
hónapos időtartamra szólna. 

„Úgy gondoljuk, hogy a kormány a lehető 
leghamarabb megfontolja a benyújtott javas-
latot, éppen azért, hogy megvédje a lakossá-
got az inflációs vagy spekulatív 
tendenciáktól” – mondta Marcu. 

Szintén pénteken három, személy- és áru-
fuvarozókat tömörítő munkáltatói szervezet 
– a COTAR, az APTE 2002 és az Apulum – 
is azzal fenyegetőzött, hogy utcai megmoz-
dulásokat szerveznek, amennyiben a kor-
mány nem fagyasztja be ideiglenesen az 
RCA árát. (Agerpres)

Közvitán  
az ideiglenes RCA-árplafontervezet



 
Az elbaltázott 2021/2022-es baj-

noki idény megtestesítése volt a 
Sepsi OSK újabb veresége az FC 
Voluntari otthonában. Néha meg-
nyer a háromszéki klub egy-egy 
meccset, sok (az elfogadhatónál 
több) döntetlent játszik, de ha egy 
jobbacska csapattal találkozik, azon 
nyomban jön a vereség. Több, mint 
amennyi balszerencsével megindo-
kolható, a sepsiszentgyörgyi alaku-
lat ugyanis ezúttal sem volt saját 
szerencséjének kovácsa. 

Nem eredményezett sok kapuje-
lenetet felvonultató, látványos pro-
dukciót az FC Voluntari és a Sepsi 
OSK találkozója. Főleg az első fél-
időben játszott amolyan fösvény 
focit a két csapat, a felek elsősorban 
a középpályán zajló küzdelemre 
szorítkoztak. Budescu, aki néhány 
órára volt attól, hogy aláírjon a téli 
szünetben az OSK-hoz, ezen a 
meccsen bosszút akart állni a szent-
györgyi klubvezetők irányában 
megfogalmazott kritikái miatt, és ez 
sikerült is neki. Előbb néhány mes-
teri indításával nem tudtak mit kez-
deni a társai, majd ő szerzett 
vezetést: a voluntari-i támadók át-

játszották a jobb szélen az OSK vé-
delmét, a beívelést pedig, Niczuly 
minden ellenállása dacára, Budescu 
csukafejessel küldte a hálóba (1-0). 
Az első 45 percben Popa kapuja 
előtt csak Golofca lehetőségét em-
líthetjük, ő azonban nem találta el 
bevetődve Bărbuț beadását. 

A második félidőben azonban 
megváltozott a meccs, és a Sepsi 
OSK a maga szokásos módján ráte-
lepedett a középpályára. Hosszú ki-
hagyás után pályára lépett ismét 
Fülöp István (utóbb az ellenfélnél 
Fülöp Loránd is játszott, így „test-
vérháború” volt a pályán), és ez 
megmutatkozott. Az első nagy 

helyzetet még a Voluntari hagyta ki 
Nemec révén, akinek a fejesét  
Niczuly hárította, a 60-63. perc kö-
zött azonban kapuhoz szögezték az 
ellenfelet. Tudorie nagy helyzete 
után ötször is szögletet végezhetett 
el az OSK, amelyeket Fülöp István 
minden esetben a kapura csavart. 
Az ötödikből pedig gól született, a 
hosszú saroknál ólálkodó Aganović 
fejelt a felsőbe (1-1). Ezt követően 
a Sepsi OSK fokozta a nyomást, ám 
a Voluntari-nak csak egyszer kellett 
megközelítenie Niczuly kapuját, 
hogy újra átvegye a vezetést. Egy 
szöglet után Tudorie nem tudta 
maga mellett tartani a karját, és fe-

jelés közben kezezett: a büntetőt a 
sóbálvánnyá dermedt Niczuly mel-
lett Budescu értékesítette (2-1). A 
harmadik hazai gól már nem változ-
tatott semmit a helyzeten, de biz-
tossá tette a hazaiak győzelmét: a 
meggyőződés nélkül rohamozó 
OSK-t ellentámadással lepte meg 
az ellenfél, Niczuly még kiütötte 
Meleke fejesét, de a kapufa tövénél 

álló Tavares az üres kapuba bólin-
tott (3-1). Az OSK lest reklamált, 
ám a korábban kisodródott Ňinaj az 
alapvonal mögött tartózkodott, így 
rá úgy kellett tekinteni, mint aki az 
alapvonalon áll. 

A rájátszásról most már matema-
tikailag is biztosan lemaradó Sepsi 
OSK szombaton a Kolozsvári CFR 
1907-et fogadja a 28. fordulóban.

A címvédő és listavezető Ferencváros meglepetésre 
csak gól nélküli döntetlent játszott az utolsó előtti 
MTK Budapest vendégeként a magyar labdarúgó NB 
I 21. fordulójának szombati játéknapján. 

A mozgalmas, jó tempójú első félidőben a Ferenc-
város az akcióiból több lehetőséget dolgozott ki, de 
azok nem jelentettek veszélyt Mijatovic kapujára. Az 
MTK ritkán jutott el a vendég tizenhatos környékére, 
mert a ferencvárosiak mezőnyben gyorsan visszasze-
rezték az elvesztett labdákat. 

A szünetben hármat cserélt az MTK, amely a ven-
dégek fokozódó nyomása miatt rövid időre beszorult 
a saját térfelére. Bő tíz perc után azonban nemcsak ki-
jött a szorításból a hazai együttes, hanem helyzetei is 
adódtak. A 69. percben parázs jelenetek játszódtak le 
az MTK kapuja előtt, kétszer a hazai védők blokkoltak, 
kétszer Mijatovic védett, egyik alkalommal óriási bra-
vúrral. Lendületben maradt az FTC, fölénye a 79. perc-
ben érett góllá – Zachariassen talált be –, amit fél 
perccel később érvénytelenített Karakó játékvezető, 
mert a vendégek akcióját lesállás előzte meg a bal ol-
dalon. A hajrá a Ferencvárosé volt, de a helyzeteiben 
akkor már nem volt gólveszély. 

Ez volt a 220. bajnoki örökrangadó, 90 FTC- és 78 
MTK-siker mellett az 52. döntetlen született. A felek a 
legutóbbi öt találkozójukat tekintve negyedszer végez-
tek döntetlenre – az FTC egy győzelme mellett –, a 
most zajló kiírásban másodszor is 0-0 lett a csatájuk.

A magyar női labdarúgó-válogatott legyőzte a lengyeleket 
A magyar női labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte Lengyelorszá-

got a spanyolországi Pinatar Kupa szombati játéknapján. Csiszár 
Henrietta a 16., Vágó Fanni pedig a 91. percben talált a hálóba. 

A magyarok szerdán 2-2-es döntetlen után tizenegyespárbajban 
3-0-ra alulmaradtak Oroszországgal szemben, az ötödik helyért 
pedig Skóciával mérkőznek holnap.

A tabella 
1. Ferencváros 21 13 3 5 36-17 42 
2. Puskás AFC 20 12 4 4 30-21 40 
3. Kisvárda 21 11 7 3 37-22 40 
4. Fehérvár FC 20 8 5 7 25-24 29 
5. ZTE 21 8 5 8 31-39 29 
6. Paks 21 8 4 9 53-44 28 
7. Mezőkövesd 21 7 6 8 25-31 27 
8. Honvéd 21 7 3 11 35-37 24 
9. Gyirmót 21 6 5 10 22-31 23 
10. Debrecen 20 5 7 8 33-34 22 
11. MTK 21 5 5 11 16-35 20 
12. Újpest 20 4 6 10 24-32 18

Eredményjelző 
NB I, 21. forduló: Kisvárda Master Good – Paksi FC 3-3, Gyir-

mót FC Győr – Zalaegerszeg 0-1, MTK Budapest – Ferencvárosi 
TC 0-0, Mezőkövesd Zsóry FC – Budapest Honvéd 0-0.

Jegyzőkönyv 
NB I, 21. forduló: MTK Budapest – Ferencvá-

rosi TC 0-0 
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 4826 

néző, vezette: Karakó. 
Sárga lap: Kata (7.), Spirovski (21.), illetve 

Nguen (41.). 
MTK: Mijatovic – Varju, Szépe, Rajkovic, 

Sluka – Kata (46. Szakály D.), Kadlec (82. Ko-
vácsréti), Szpirovszki (46. Stieber), Ramadani, 
Kovács M. (58. Mezei) – Grozav (46. Miovski). 

Ferencváros: Dibusz – Wingo, Blazic, S. 
Mmaee, Botka (59. Civic) – Laidouni, Vécsei – 
Zachariassen, Tokmac, Marquinhos (60. Auzqui) 
– Boli (60. Bassey).

Eredményjelző 
1. liga, 23. forduló: Academica Clinceni – Konstancai Farul 2-8; 

27. forduló: Universitatea 1948 Craiova – Aradi UTA 1-1, Bukaresti 
Dinamo 1948 – Medgyesi Gaz Metan 4-0, FC Voluntari – Sepsi OSK 
3-1, CS Mioveni – Bukaresti FCSB 1-1. 

A bajnokság állása 
1. Kolozs. CFR 1907 26 20 4 2 39-14 64 
2. FCSB 27 17 8 2 53-25 59 
3. Voluntari 27 13 7 7 31-25 46 
4. Botosán 26 11 11 4 31-23 44 
5. CSU Craiova 26 12 6 8 47-28 42 
6. Farul 26 12 6 8 38-19 42 
7. CFC Argeș 26 11 5 10 24-21 38 
8. Rapid 1923 26 8 12 6 29-25 36 
9. UTA 27 7 13 7 20-18 34 
10. Sepsi OSK 27 7 12 8 28-25 33 
11. Târgoviște 26 6 10 10 17-21 28 
12. Mioveni 27 6 10 11 18-31 28 
13. U 1948 Craiova 27 6 9 12 24-31 27 
14. Medgyes* 27 6 6 15 21-37 22 
15. Dinamo 1948 27 4 4 19 21-58 16 
16. Clinceni 26 2 5 19 18-58 11 

* 2 büntetőpont levonva

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó 1. liga, 27. forduló: FC Voluntari – Sepsiszentgyörgyi 

Sepsi OSK 3-1 (1-0) 
Voluntari, Anghel Iordănescu-stadion. Vezette: Ovidiu Hațegan 

(Arad) – Mircea Grigoriu (Bukarest), Sebastian Gheorghe  
(Suceava). Tartalék: Iulian Dima (Bukarest). Ellenőr: Eduard Du-
mitrescu (Pitești). 

FC Voluntari: Popa – Ciobotariu, Tamaș, Armaș, Briceag, Mi-
randa, Droppa, Rață (69. Meleke), Budescu (82. Tavares),  
I. Gheorghe (75. Lopes), Nemec (75. Fülöp L.). 

Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Mitrea, Dumitrescu (46. 
Ispas), Askovszki (78. Damașcan), Aganović, Tincu (82. Luckassen), 
Bărbuț, Tudorie, Golofca (46. Fülöp I.). 

Gólszerzők: Budescu (24., 80. – büntetőből), Tavares (89.), illetve 
Aganović (63.). 

Sárga lap: Rață (56.), Miranda (88.), illetve Dumitrescu (20.).

1221.Szerkeszti: Farczádi Attila

A Ferencváros ismét döntetlent játszott  
az MTK-val 
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Bálint Zsombor

Sztefan Szpirovszki, az MTK játékosa (b) és a ferencvárosi Franck Boli.  
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Budescu bosszúja (kis „testvérháborúval” körítve)

Szalai Ádám góllal mutatkozott be az FC Baselben 
Szalai Ádám góllal mutatkozott be új együttesében, a svájci lab-

darúgó-bajnokság élvonalában szereplő FC Baselben. A magyar vá-
logatott 34 éves csapatkapitánya – aki a múlt héten igazolt a német 
Bundesligában játszó Mainztól Bázelbe – a szünetben állt be a se-
reghajtó Lausanne elleni szombati bajnokin, s a 65. percben ő sze-
rezte a hazaiak második találatát. A végeredmény 3-0 lett. Az FC 
Basel győzelmével feljött a második helyre a tabellán. 

A 78-szoros válogatott Szalai 2023 nyaráig írt alá a svájci klub-
hoz.

Márton László  
a Marosvásárhelyi TVR-ben 

Ma 17.05 órától az idén 60. születésnapját ünnepelő Márton 
László lesz a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának 
vendége. A Gyergyószentmiklósi Jövő, az ASA és az Elektromaros 
egykori futballistáját, a Kinder gyermekcsapatának edzőjét a lab-
darúgásban töltött több évtizedes pályafutásáról Szucher Ervin 
faggatja. 



A Románia-kupa négyes dönt jének szentelték a múlt 
hetet a kosárlabdázók, emellett bepótoltak néhányat az el-
maradt mérk zések közül. 

A Craiován rendezett négyes dönt t a CSO Voluntari 
nyerte, amely megvédte a tavaly el ször elhódított serleget. 
Az igazi finálét azonban az el dön-
t ben rendezték, amikor Voluntari el-
lenfele a bajnokságban mindeddig 
veretlen Kolozsvári U-BT volt.  

Az utolsó másodpercig nyitott 
mérk zést az döntötte el, hogy 
81:80-as voluntari-i vezetésnél Pat-
rick Richard kísérlete egy másod-

perccel a vége el tt kimaradt, így Kolozsvár elszenvedte 
idénybeli els  vereségét a hazai porondon. 

A dönt  sokkal simább volt a CSO számára, noha a há-
zigazda Craiovával álltak szemben, ám végig uralva a ta-
lálkozót meg rizték a serleget.

Fotó: Liga de Baschet (Facebook)

Megvédte címét a Románia-kupában a Voluntari 

A Glasgow Rangers meglepetésre 4-2-re gy zött a Borussia 
Dortmund otthonában a labdarúgó-Európa-ligában, a nyolcad-
dönt be jutásért zajló párharc els , csütörtöki mérk zésén. 

A skót csapat az els  félid ben kevesebbet birtokolta a lab-
dát, mint ellenfele, viszont veszélyesebben futballozott, hat 
próbálkozásból négyszer eltalálta a hazaiak kapuját, s ezekb l 
két gól született, így a Rangers vonult a szünetre kétgólos 
el nyben. A folytatásban négy perc alatt harmadszor is ered-
ményes volt a glasgow-i alakulat, és hiába szépített nagyon 
hamar a Dortmund, egy öngól végleg megpecsételte a sorsát, 
igaz, a szépítés a hajrában még összejött neki. 

A játéknap rangadóján a Napoli 1-1-es döntetlent ért el a 
Barcelona vendégeként, úgy, hogy a szünetben még vezetett, 
ám a második félid ben Ferran Torres tizenegyesb l szerzett 
góljával kiegyenlített a Barca. 

A Bajnokok Ligája csoportkörében meglepetéseredmények-
kel harmadikként záró moldovai Sheriff Tiraspol 2-0-ra verte 
otthon a portugál Bragát, míg a Zenit 3-2-re kapott ki az EL 
f tábláján a Ferencvárossal azonos csoportban szerepelt spa-
nyol Betist l. 

Az RB Lipcse házigazdaként 2-2-es döntetlent játszott a spa-
nyol Real Sociedaddal. A német csapat magyar válogatott já-
tékosai közül Gulácsi Péter végigvédte a meccset, Szoboszlai 
Dominik a nyolcvanadik percben lépett pályára, Willi Orbán 
viszont betegség miatt nem szerepelt a keretben. Szoboszlai 
egy perccel a becserélését követ en a földre került a tizenha-
toson belül, amiért a játékvezet  büntet t ítélt, a hazaiak ezzel 
egyenlítettek. A visszavágókat csütörtökön játsszák. 

Döntetlen Barcelonában és 
Lipcsében, hatgólos meccsen 
kapott ki otthon a Dortmund 

Négy mérk zésb l kétszer ját-
szott rendes játékid ben döntetlenre 
a Sirius n i kosárlabdacsapata az 
idényben, azzal a különbséggel, 
hogy most, másodjára, hosszabbítás 
is következett, és ezt a marosvásár-
helyiek nyerték. Kisebb bosszú volt 
ez azok után, hogy a kupában, az 
idegenbeli döntetlent követ en, itt-
hon veszítettek Alexandriával, és le-
maradtak a négyes dönt r l. 

A Konstanca elleni hazai kudarc 

után adósa volt a közönségnek a 
marosvásárhelyi együttes, ezt pedig 
a játékosok is tudták, és a pályán is 
meglátszott. Még akkor is, amikor 
az els  három negyed mindegyikét 
a vendégek nyerték, és 11 pontos 
el nnyel kezdték az utolsó tíz per-
cet, ami rögtön 14 pontra n tt Cr -
ciunescu triplájával. Utóbbi ugyanis 
elképeszt  pontossággal szórta a 
triplákat, adott pillanatban Alexand-
riának 60%-on volt a hárompontos- 
kísérletek mutatója. Ezzel pedig 
végig vezettek az els  harmincegy-

néhány percben, bár a Sirius küzd -
szellemére ebben az id szakban 
sem lehetett panaszkodni. Igaz, az 
eladott labdák (18!) száma ezen a 
meccsen is magas volt. A palánk 
alatt azonban Sherill és Griffin 
oroszlánként küzdöttek minden le-
pattanóért, és nagyon jól blokkolták 
az ellenfelet, Cortezzel együtt 12 (!) 
sapkát osztottak ki (Griffin egyedül 
6-ot), Ackerman volt a kedvenc ál-
dozatuk, akinek négyszer hiúsítot-
ták meg a betörését, de Petrova sem 
érezte ott jól magát, ha sikerült is dobnia, legtöbbször elhibázta a kí-

sérletet (2/9 mez nyb l). 
A meccs akkor fordult meg, ami-

kor Alexandria kezdte elhibázni a 
támadásait, és a Sirius egy 11-0-s 
sorozattal feljött mínusz háromra. 
Ett l vérszemet kapott a hazai csa-
pat, és a lelátók hangos biztatása 
közepette agresszív letámadással 
hibázásokra kényszerítette az ellen-
felet. Ett l, persze, még nem volt 
sétagalopp a meccs, hiszen Chi  ke-
zéb l kétszer is kivarázsolták a lab-
dát az ellenfél véd i a zárópercek- 
ben, majd Lipovan keze remegett 
meg szabaddobásból, és kihagyta a 
lehet ségét annak, hogy a rendes já-
tékid ben szerezzék meg a gy zel-
met. A hosszabbításban azonban 

láthatóan a Sirius volt az eltökél-
tebb, agresszívebben, határozot- 
tabban védekez  csapat, amely tá-
madásban kihasználta a lehet sé-
geit. Nem csak az amerikaiak révén, 
hiszen emlékezetes marad Feise  
coast-to-coast betörése egy újabb 
Cr ciunescu-tripla után, amely lé-
lektanilag végleg megtörte Ale-
xandria ellenállását. 

Kés n jött ez a siker, hogy a leg-
jobb négy közé jussanak az alap- 
szakasz végére? Talán. Legalábbis 
nagyon nehéznek ígérkezik ennek a 
teljesítése, ám Kiss István csapatme-
nedzser azt ígérte: megpróbálják. 
Ehhez azonban zsinórban mindenkit 
le kell gy zni. Els ként szerdán a 
Rapidot, utóbbi otthonában.

Hosszabbításban, de végre gy zött a Sirius 

Szombaton rendezték a n i röp-
labda A2 osztály Nyugati csoportjában 
az alapszakasz utolsó fordulójának 
mérk zéseit, azonban még két találko-
zót be kell pótolni, és ezek dönt  fon-
tosságúak a rájátszást befolyásoló 
végs  sorrend szempontjából. 

A Marosvásárhelyi CSU Medicina 
a Nagyváradi CSU-t fogadta, és meg-
próbált minden erejével ellenállni a ta-
bella második helyén álló 
vendégeknek. Nem sikerült játszmát 
nyernie, de egyik legjobb meccsét ját-
szotta az idényben. A jobban jegyzett 
váradiak ellen minden játszmát jobban 
kezdett, vezetett, a harmadik szettben 

10:4-re is, aztán egy adott pillanatban 
a nagyváradiak szereztek néhány pon-
tot zsinórban, átvették a vezetést, és 
többet ki sem engedték a kezükb l. 
Nagyon sok volt viszont a hosszú lab-
damenet, nem adták könnyen a pontot 
az ellenfélnek, az is igaz azonban, 
hogy támadásban hiányzik az igazán 
ponter s üt , az emel  passzainak 
pontossága pedig sokszor hagyott kí-
vánnivalót maga után. 

A jelen állás szerint a CSU Medicina 
a 4. helyet foglalja el a csoportban 10 
ponttal, míg az 5. helyen a CSM Te-
mesvár áll 9 ponttal. A két fél március 
5-én egymás ellen lép pályára, hogy el-
döntsék, mi legyen a rájátszásba jutás-
sal. A Medicinának gy znie kell, hogy 

meg rizze a negyedik helyét. Szintén 
be kell pótolni a Nagyvárad – Temes-
vári Politehnica találkozót, amelyt l az 
els  hely függ. Jelenleg a bánságiak 
három ponttal többet számlálnak, de 
egy 3:0-s vagy 3:1-es nagyváradi siker 
esetén a két csapat helyet cserél a ráját-
szás el tt. 
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Eredményjelz  
* Európa-liga, a nyolcaddönt be jutásért, els  mérk zések: 
FC Porto (portugál) – SS Lazio (olasz) 2-1, RB Lipcse 
(német) – Real Sociedad (spanyol) 2-2, Atalanta (olasz) – 
Olimpiakosz (görög) 2-1, Sevilla (spanyol) – Dinamo Zágráb 
(horvát) 3-1, Sheriff Tiraspol (moldovai) – SC Braga (por-
tugál) 2-0, Borussia Dortmund (német) – Rangers FC (skót) 
2-4, Zenit (orosz) – Real Betis (spanyol) 2-3, FC Barcelona 
(spanyol) – SSC Napoli (olasz) 1-1. 
* Konferencialiga, a nyolcaddönt be jutásért, els  mérk - 
zések: Celtic Glasgow (skót) – Bodø/Glimt (norvég) 1-3,  
Leicester (angol) – Randers (dán) 4-1, Olympique Marseille 
(francia) – Qarabag (kazah) 3-1, Sparta Prága (cseh) – Par-
tizan Belgrád (szerb) 0-1, Fenerbahce (török) – Slavia Prága 
(cseh) 2-3, Midtjylland (norvég) – PAOK Szaloniki (görög) 
1-0, PSV Eindhoven (holland) – Maccabi Tel Aviv (izraeli) 
1-0, Rapid Bécs (osztrák) – Vitesse Arnhem (holland) 2-1.

Eredményjelz  
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 20. forduló: CSM Alexandria – Brassói 
Olimpia 76:49, Bukaresti Agronomia – Kolozsvári U 55:52; 21. for- 
duló: Kolozsvári U – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 45:92, Marosvá- 
sárhelyi Sirius – CSM Alexandria 89:84, Aradi FCC – Bukaresti Agro-
nomia 76:47, Bukaresti Rapid – Brassói Olimpia 62:94, Szatmárnémeti 
CSM – Konstancai Phoenix 71:66, Kézdivásárhelyi KSE – CSM 
Târgovi te 60:46. 
Elmaradt mérk zésen: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – CSM Alexandria 
95:46.

Eredményjelz  
N i röplabda A2 osztály, Nyugati 
csoport, 10. forduló: Marosvásárhe-
lyi CSU Medicina – Nagyváradi 
CSU 0:3 (12:25, 19:25, 23:25), Te-
mesvári Politehnica – Aradi Pro 
Volei 3:0, Máramarosszigeti CSM – 
Temesvári CSM 3:0.

Eredményjelz  
Kosárlabda Románia-kupa, né-
gyes dönt , el dönt : CSO Volun-
tari – Kolozsvári U-BT 81:80, 
SCM U Craiova – Galaci CSM 
104:94; dönt : CSO Voluntari – 
SCM U Craiova 89:75. 
Bajnoki eredmény a 20. forduló-
ból: CSM Ploie ti – Foksányi 
CSM 86:66. Elmaradt mérk zése-
ken: Konstancai Athletic Neptun 
– Nagyváradi CSM 83:75, Buka-
resti Dinamo – Bukaresti CSA 
Steaua 88:78.

Jegyz könyv 
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 21. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – 
CSM Alexandria 89:84 (15-16, 23-28, 18-23, 20-9, 13-8) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 300 néz . Vezette: Ionu  Moraru 
(Kolozsvár), Andrei R ileanu (Foc ani), Diana Oprea (Brassó). El-
len r: Alexandru Columban (Kolozsvár). 
Sirius: Sherill 25 pont (2), Cortez 20 (5), Griffin 19, Chi  8 (2), Feise  
5 (1), Lipovan 4, Sólyom 3 (1), Badi 3 (1), Czimbalmos 2. 
CSM Alexandria: Cr ciunescu 25 pont (7), Ackerman 15, Burcic  13 
(3), Pana 13 (1), Benally 13 (3), Petrova 5, Mazilu. 

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Az utolsó forduló után sincs még vége 

Fotó: Nagy Tibor (archív) 



* Nem kellett elhalasztani az éremátadót a női műkorcsolyá-
ban, hiszen lélektanilag, és ebből következően fizikailag is össze-
omlott a kűrje során a doppingbotrányba keveredett orosz 
tinisztár, az olimpiák történetében az első négyfordulatos ugrást 
bemutató Kamila Valijeva. A rövidprogram után még az élen állt, 
azonban a döntőben ötször is rontott, kétszer elesett, így lecsú-
szott a dobogóról. Az eredményt zokogva vette tudomásul, az 
orosz kommentátorok pedig azonnal nekiestek a NOB-nak és a 
nemzetközi doppingellenes ügynökségnek, mondván, tönkretet-
ték a feltörekvő csillagot. Csak azt felejtették el, hogy nem a 
NOB és nem a WADA adott trimetazint a sportolónak, orosz dop-
pingvizsgálaton bukott el, és végül is rajthoz állhatott a nemzet-
közi sportdöntőbíróság határozata alapján. Amúgy az első két 
helyet így is oroszok szerezték meg. Az aranyat Anna Scserba-
kova nyakába akasztották, míg az ezüstérmes Alekszandra Tru-
szova lett. Ennél csalódottabb ezüstérmest azonban ritkán látni. 
„Gyűlölöm ezt a sportágat, gyűlölöm – fakadt ki Truszova. – 
Soha többé nem húzok korcsolyát a lábamra.” Truszova ugyanis 
nehezen tudja megemészteni, hogy noha öt sikeres négyfordula-
tos ugrást mutatott be a kűrben, ismét nem állhatott a dobogó 
legmagasabb fokára, eddig minden komolyabb versenyen vagy 
második vagy harmadik helyen végzett. 

* Precedens nélküli döntést hoztak a szervezők a férfisífutók 
királyversenyszáma, az 50 km-es szabad stílusú verseny kapcsán. 
A nagy hidegre és az erős szélre hivatkozva előbb egy órával el-
halasztották, majd 20 kilométerrel lerövidítették a távot, így a 
versenyzőknek csak 30 km-t kellett teljesíteniük. A döntés többek-
ből heves reakciót váltott ki, hiszen a olimpia ikonikus verseny-
számához nyúltak. Képzeljük el, hogy a nyári olimpián a 
maratonfutás hosszát lerövidítik... 

* Hatalmas meglepetésre Finnország nyerte a férfi-jégkorong-
tornát, az olimpiák történetében először. A finnek a döntőben 2-
1-re az orosz olimpiai bizottság csapatát győzték le. A finnek 
mindig ott vannak az elődöntők környékén, de eddig még nem 
tudtak nyerni. Sikerük egyfajta gyógyír a finn szurkolók számára, 
hisz a hagyományosan télisport-nagyhatalomnak számító ország 
sportolói nem igazán teljesítettek jól az idei olimpián. Előtte csak 
egy aranyat tudtak szerezni. Szintén premier, hogy a bronzérmet 
Szlovákia szerezte meg, az első érem, amelyet a szlovákok jég-
korongban világversenyen begyűjtenek. 

* Panaszt nyújtott be Simidele Adeagbo nigériai női atléta és 
bobos a nemzetközi bobszövetséghez, amiben azt nehezményezi, 
hogy a szövetség nemi alapon diszkriminál, azaz kevesebb nőt 
enged indulni az olimpián, mint ahány férfit. Pekingben a férfiak 
részéről 28 négyes és 30 kettes bob indulhatott, míg a nőknél 
csak 20 kettes és ugyanannyi monobob. Adeagbo szerint a nemi 

diszkrimináció miatt elvették tőle a lehetőséget, hogy az olimpián 
jelen legyen. A panasztevő megjegyzi, hogy amennyiben a bob-
szövetség nem rendezi megnyugtatóan a panaszát, a nemzetközi 
sportdöntőbírósághoz fordul. 

* Hatalmas rekordot döntött Norvégia, hiszen a téli olimpiák 
történetében még senkinek sem sikerült 14-nél több aranyérmet 
szereznie – eddig. A norvégok a férfiak tömegrajtos biatlonver-
senyében Johannes Boe révén viszont a 15. aranyukat gyűjtötték 
be, de csak 16-nál álltak meg, Therese Johaug győzelme után a 
30 km-es női sífutásban. A negatív meglepetés Finnország a 
mindössze két arannyal. Magyarország egy arannyal és két 
bronzzal a 20. lett az éremtáblázaton, amelyen 27 ország talál-
ható. Románia nem szerzett érmet, tekintve a téli sportok álla-
potát az országban, ezt nem is várta senki. A legjobb helyezést, 
a 9.-et a szánkósok váltócsapata érte el. Téli olimpiai játékokon 
az egyetlen román érem 1968-ban, Grenoble-ban született, egy 
bronz kettes bobban, Ion Panțuru pilóta révén. 

* A jelenlegi feszült politikai helyzet ellenére sem mond le Uk-
rajna arról a szándékáról, hogy 2030-ban téli olimpiát rendez-
zen. Mindezt Vadim Hutcajt sportminiszter jelentette be az ukrán 
parlamentben. A 2030-as játékok iránt több korábbi szervező is 
érdeklődik, mint Szapporó, Vancouver vagy Salt Lake City, de 
spanyol részről Aragónia és Katalónia is pályázna Barcelona 
vagy Zaragoza révén.

Kialudt a február 4-én meggyúj-
tott láng, s ezzel vasárnap hivatalo-
san is befejeződött Pekingben a 
XXIV. téli olimpia. 

A szervezőbizottság elnöke, Caj 
Csi minden közreműködőnek kö-
szönetet mondott, aki hozzájárult a 
sikeres rendezéshez. Arról beszélt, 
hogy 16 felejthetetlen napon át a 
világ legjobb sportolói mutatták 
meg: közös szenvedélyük által ké-
pesek erős barátságokat kötni. Kie-
melte az összefogást, amelynek 
eredményeként az összes versenyt 
meg tudták rendezni a koronavíru-
sos időszakban. Mint mondta, 
büszke mindenkire, aki elhivatottan 
tett ezért, egyúttal kiemelte, hogy 
Peking az első olyan város, amely 
nyári és téli olimpiát is rendezett. 

A Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság (NOB) elnöke, Thomas Bach 
azzal kezdte, hogy ámulatba ejtette 
őt a sportolók teljesítménye. Mind-
annyian a legjobbjukért küzdöttek, 
és megható volt, hogy még az ellen-
feleiknek is szurkoltak, hogy ők is 
a legjobbat hozzák ki magukból. 
„Nemcsak tiszteltétek, de támogat-
tátok is egymást” – mondta a spor-
tolóknak, hozzátéve, olyanok is 
összeölelkeztek, akiknek az országa 
ellenséges egymással. „Az olimpiai 
közösségben mind egyenlőek va-
gyunk, ezt bizonyítottátok ti – foly-

tatta, kiemelve, hogy az olimpia 
egyesítő ereje erősebb, mint a meg-
osztani akaróké. – Ti valóban adtok 
egy esélyt a békének” – hangoz-
tatta. Ő is köszönetet mondott a 
szervezésben közreműködőknek, 
kitért rá, hogy a versenyek kiváló 
létesítményekben zajlottak, nagy-
szerű volt a szervezés, a résztvevők 
felejthetetlen élményekkel gazda-
godtak. Beszéde végén pedig hiva-
talosan lezárta az olimpiát. 

A helyi idő szerint vasárnap esti 
ünnepségre a 80 ezres Madárfé-
szekbe a pandémia miatt mintegy 
60 ezer nézőt engedtek be. Az „egy 
világ, egy család” mottójú program 
közel másfél óráig tartott a mínusz 
tíz fokos hidegben, s a központi 
eleme Li Paj kínai költő közel 1300 
éves versében megénekelt és a 
megnyitón elkezdett hópehelytörté-
net folytatása volt. A program ré-
szeként a hatalmas kivetítőkön 
felelevenítették az olimpia legem-
lékezetesebb, legdrámaibb pillana-
tait is. 

Bemutatkozott a négy év múlva 
esedékes játékok házigazdája, Mi-
lánó és Cortina d’Ampezzo is. Az 
olasz szervezők ünnepélyes keretek 
között átvették Pekingtől az olim-
piai lobogót. Ígéreteik szerint a 
2026-os játékok az emberiség és a 
természet harmóniájáról szólnak 

majd, a programjuk pedig a „kettős-
ség, együtt” elnevezéssel fut. Hang-
súlyozták, ez lesz az első olimpia, 
amelynek hivatalosan két város ad 
otthont, ráadásul két tartományban, 
Lombardiában és Venetóban. Mi-
lánó képviseli majd a várost, az em-
beriséget és a jövőt, míg Cortina a 
hegyeket, a természetet és a fenn-
tarthatóságot. 

Pekingben 91 ország közel 2900 
versenyzője indult. 

A magyarok egy arany- és két 
bronzéremmel zártak a rövidpályás 
gyorskorcsolyázók révén. Liu Sha-
oang győzött 500 méteren, és ezzel 
ő lett az első magyar egyéni téli 
olimpiai bajnok. Harmadik volt 
1000 méteren és a vegyes váltóban. 
Utóbbiban futott még testvére, Liu 

Shaolin Sándor, valamint Krueger 
John-Henry, Jászapáti Petra és 
Kónya Zsófia. 1500 méteren Liu 
Shaoang negyedik, Liu Shaolin ha-
todik volt, akárcsak a négy éve baj-
nok férfiváltó. Így a magyar 
küldöttség a téli játékok történeté-
ben először szerzett egy éremnél 
többet, és először tudott húsz olim-
piai pontot gyűjteni.

Véget ért a téli olimpia 

Olimpiai mozaik
Kurtán-furcsán alakult Magyarország részvétele 

műkorcsolyában a pekingi téli olimpián. A Magyar 
Márk/Julija Scsetyinyina műkorcsolya páros verse-
nyének Magyar Márk pozitív koronavírustesztje ve-
tett véget. És ahogy a lengyel Natalia Maliszewska 
rövidpályás gyorskorcsolyázó mondta (igaz, ő a Va-
lijeva-botrány kapcsán), Pekingben könnyebb pozi-
tív doppingteszttel versenyezni, mint pozitív 
Covid-teszttel. A Magyar/Scsetyinyina duó révén 66 
év után lett volna ismét magyar műkorcsolyázó 
páros örkarikás játékokon. (Ne tévesszük össze a 
jégtánccal, hiszen utóbbiban a Sallay/Regőczy ket-
tős 1980-ban ezüstérmet nyert.) Magyarország 
utolsó versenyzője a sífutó Kónya Ádám volt, aki a 
30 kilométeres szabad stílusú versenyben az 55. he-
lyen végzett. 

Románia utolsó versenyzői a női kettes és a férfi 
négyes bobosok voltak. A női kettes bobban  
Andreea Grecu társa a Németországból honosított 
Katharina Wick volt. Mindketten atlétikával kezd-
ték, a futópályán lettek barátnők, és Wick Grecu fel-
kérésére ült be a bobba, illetve lett román 
állampolgár. Az első menetben csak a szerényebb 
rajt miatt nem végeztek jobb helyen, mint a kilen-
cedik, a másodikat azonban nagyon elrontotta 
Grecu, a menetben utolsó lett, és az összesítésben 
visszaesett a 18. helyre. Innen jelentősen feljebb ka-
paszkodni pedig szinte lehetetlen.  Az utolsó két me-
netben az egyre rosszabbul rajtoló páros 16. és 18. 
időket teljesítve maradt az összesítésben is a 18. he-
lyen. A férfiak négyes bob versenyében Mihai 
Țentea pilóta mellé Raul Dobre, Nicolae Daroczi és 
Cristian Radu ült be a bobba. Az első menetben a 
10. időt teljesítették, ám hasonlóan a női bobhoz, a 
következő menetekben egyre szerényebben mentek, 
a másodikban a 13. időt, a harmadikban a 14.-et, 
míg a negyedikben a 18.-at, így összesítésben a 13. 
helyen zártak.  

Végezetül még a gyorskorcsolyázó Mihaela 
Hogaș szereplését kell számba vennünk, aki az 1000 
méteres futamban zárta a versenyzést. Akárcsak 500 
méteren, ezúttal is a 29. időt szerezte meg a 30 in-
duló közül. Számára azonban már az is hatalmas 
eredmény, hogy kijutott, tekintve a sportág romániai 
állapotát.

Német atléta  
a román bobban 

Kónya Ádám sífutó viszi a magyar nemzeti zászlót a pekingi téli olimpia záróünnepségén 2022. február 20-án.   Fotó: MTI/Kovács Tamás
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A finn Harri Säteri kapus és Juuso Hietanen, valamint az orosz Anton Szlepisev (b-
j) a férfi-jégkorongtorna döntőjében játszott Finnország – Orosz Olimpiai Csapat 
mérkőzésen a pekingi téli olimpián, a Nemzeti Fedett Stadionban 2022. február 20-
án. Történelme első olimpiai bajnoki címét szerezte a finn férfi-jégkorongválogatott, 
miután a fináléban 2-1-re legyőzte a címvédő orosz csapatot.  

Fotó: MTI/Kovács Tamás



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (14877-I) 

MINDENFÉLE 

GYERMEKSZERETŐ dadust kere-
sünk hosszú távra Marosvásárhe-
lyen. Tel. 0742-940-744. (14810-I) 

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-
fedést, kisebb tetőjavítást, külső, 
belső munkát 10% kedvezménnyel. 
Tel. 0720-313-818. (14887-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgősségi javí-
tást, meszelést. Készítünk kerítést, 
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0721-841-390, Mik-
lós. (14843) 

VÁLLALUNK ház körüli munkát, ke-
rítéskészítést, járólaplerakást, tetőké-
szítést és más sürgős javítást. Tel. 
0759-552-041. (14932) 

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. 
(14962-I) 

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőszi-
getelést, tetőjavítást, manzárdkészí-
tést bármilyen anyagból, ácsmunkát. 
Tel. 0749-922-637. (14956-I) 

VÁLLALUNK: festést, csatornajaví-
tást, tetőjavítást, bármilyen javítást. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (14836) 

MEGEMLÉKEZÉS 

„Sosem szűnik meg a hiányérzet, 
csak megtanulsz élni a tátongó 
űrrel, amit maguk után hagynak, 
akik elmennek.”  
Szomorú szívvel emlékezünk 
JOÓ ÉVÁRA halálának 5. évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Gyászoló 
szerettei. (14971) 

 
Fájó szívvel emlékezem a székesi 
KALI ILONÁRA (LENKE) halálá-
nak 26. évfordulóján. Akik ismer-
ték, gondoljanak rá kegyelettel. 
Nyugodj békében, drága jó édes-
anyám! Fiad, Jóska. (14973) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, após, 
nagyapa, dédapa, az Elektroma-
ros nyugalmazott dolgozója, 

DÉNES GÁBOR 
életének 87. évében örökre meg-
pihent.  
Drága halottunk hamvait 2022. 
február 22-én, kedden 14 órakor 
a marosvásárhelyi katolikus te-
metőben a családi kriptába he-
lyezzük örök nyugalomra, 
unitárius szertartás szerint.  
Megemlékező istentisztelet va-
sárnap, február 27-én 11 órától az 
unitárius templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csen-
des!  

A gyászoló család. (14969-I) 
 
 

 
Fájdalomtól megtört szívvel bú-
csúzunk drága halottunktól, 

BALOGH OLGÁTÓL.  
Bánatos édesanyja, testvére, 
férje, gyerekei, unokái és a ro-
konság. Emléked örökre szí-
vünkbe zárjuk.  

A Jóisten vigyázzon rád. (-I) 

 
Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, nagymama, dédi, só-
gornő, rokon, szomszéd és jó is-
merős, 

BERECKI ERZSÉBET  
(Elike) 

szerető szíve életének 83., házas-
ságának 63. évében, 2022. feb-
ruár 20-án megszűnt dobogni. 
Drága halottunkat 2022. február 
22-én, kedden 14 órakor Maros-
vásárhelyen, a református teme-
tőben kísérjük az utolsó útjára. 
Pihenése legyen csendes, em-
léke áldott! 

A gyászoló család. (-I) 
 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, anyós, 
nagymama, testvér, sógornő, 
nagynéni, unokatestvér, rokon, 
jó szomszéd és ismerős,  

özv. TINKA ESZTER  
szül. Kiss  

marosszentgyörgyi lakos éle-
tének 89. évében ez év február 
19-én elhunyt. Temetése február 
22-én 14 órakor lesz a maros-
szentgyörgyi református temető-
ben. Emléke legyen áldott, 
nyugalma békés.  
Búcsúzik tőle a gyászoló család. 
(-I) 
 
 
Szomorú szívvel tudatja a család, 
hogy  

özv. PÁL  
ERZSÉBET MAGDOLNA 

szül. Balogh  
2022. február 19-én, 88 évesen 
Hajdúszoboszlón örökre eltávo-
zott. Hamvainak végső nyuga-
lomra helyezési időpontját – a 
marosvásárhelyi katolikus teme-
tőben – a későbbiekben tudatjuk. 
Pihenése legyen csendes, em-
léke áldott! 

A gyászoló család. (-I)

A külügyminisztérium (MAE) 
frissítette az Ukrajnára vo-
natkozó aktuális utazási fi-
gyelmeztetést az Ukrajna 
közelében és a Fekete-ten-
ger térségében bekövetke-
zett legújabb biztonsági 
fejleményekkel összefüggés-
ben. 

A külügyminisztérium azt taná-
csolja a román állampolgárok-
nak, hogy ne utazzanak 
Ukrajnába, azoknak pedig, akik 
jelenleg ott tartózkodnak, azt 
üzeni, legyenek óvatosak, és fon-
tolják meg, hogy a lehető legha-
marabb elhagyják ennek az 
államnak a területét.  

Ugyanakkor továbbra is nyoma-
tékosan ajánlja a román állampol-
gároknak, hogy ne utazzanak a 
Krím félszigetre és Ukrajna keleti 
részére, nevezetesen Donyeck és 
Luhanszk területére, valamint Uk-
rajna Orosz Föderációval és Fehér-
oroszországgal határos területére, 
emlékeztetve arra, hogy a bizton-
sági helyzet továbbra is feszült és 
változékony. 

A külügyminisztérium azt 
ajánlja továbbá az Ukrajna terüle-
tén tartózkodó román állampolgá-

roknak, beleértve a média képvise-
lőit is, hogy legyenek éberek, ke-
rüljék a nagy embertömegeket, 
megbízható forrásokból kérjenek 
állandó tájékoztatást, és a térség 
biztonsági helyzetéhez igazítsák 
utazási terveiket.  

A MAE ukrajnai diplomáciai 
képviselete és konzuli irodái révén 
kész konzuli védelmet és segítsé-
get nyújtani a román állampolgá-
roknak. 

Az Ukrajna területén tartózko-
dóknak javasolja továbbá, hogy je-
lezzék tartózkodási helyük 
koordinátáit az e-consulat.ro plat-
formon (https://www.econsulat.ro/ 
CetateniRomaniInregistrati/Inre-
gistreaza) vagy telefonon, a legkö-
zelebbi konzuli hivatalnál 
(Románia kijevi nagykövetsége: 
+380-936-252-717, csernovici fő-
konzulátus: +380-635-669-918; 
odesszai főkonzulátus: +380-955-
412-788; aknaszlatinai konzulátus: 
+380-682-140-918).  

A külügy konzuli osztályán 
külön telefonvonalat hoztak létre 
az ideiglenesen Ukrajnában tartóz-
kodó és konzuli segítségre szoruló 
román állampolgárok számára 
(0040-751-084-537). (Agerpres) 
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ELEGÁNS MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM hosszú távra 
keres új PINCÉR, PINCÉRNŐ kollégát. Kiszámítható munkarendet, 
jó fizetést, igényes munkakörülményeket ajánlunk. Részletekért hívja 
a 0730-525-535-ös telefonszámot. (66297-I) 
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA 
alkalmaz ASZTALOST, ÁCSOKAT. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. 
Tel. 0762-986-532. (22965-I) 
A TIMKO alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és 
MUNKATÁRSAKAT a pékségbe. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám 
alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66293-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent  
közlemények, reklámok  

tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

Ukrajnára vonatkozó  
utazási figyelmeztetés

Robbanás egy temesvári  
idősek otthonában

Egy temesvári öregotthonba 
riasztották vasárnap a tűzol-
tókat, ahol felrobbant egy 
oxigénkoncentrátor, miután 
egy 80 éves, oxigénterápi-
ára szoruló páciens megpró-
bált meggyújtani egy 
cigarettát.  

A Temes Megyei Katasztrófa-
védelmi Felügyelőség (ISU) szó-
vivője, Elena Megherea elmondta, 
a tűzoltókat a temesvári Azil 
Royal idősotthonba riasztották. A 
robbanást nem követte tűz, a ka-
tasztrófavédelem munkatársai 12 
személyt evakuáltak az épület má-

sodik emeletéről, és minden helyi-
séget kiszellőztettek. A robbanás 
az egyik második emeleti terem-
ben következett be, ahol két páci-
ens tartózkodott. Egyikük, aki 
oxigénterápiára szorult, levette a 
koncentrátorhoz csatlakoztatott 
oxigénmaszkot, és megpróbált 
meggyújtani egy cigarettát. 

A 80 éves férfi másod- és har-
madfokú égési sérüléseket szenve-
dett az arcán, és feltehetően a 
légútjai is sérültek, a megyei kór-
ház sürgősségi osztályára szállítot-
ták – számolt be a szóvivő. 
(Agerpres)

Új tűzoltóautókra cserélik le 
az országos katasztrófavé-
delem elavult járműveit – 
közölte pénteken Raed Ara-
fat belügyi államtitkár, a bel-
ügyminisztérium katasztrófa- 
védelmi osztályának (DSU) 
vezetője. 

Arafat az országos katasztrófa-
védelmi felügyelőség (IGSU) 
2021. évi tevékenységének kiér-
tékelőjén azt mondta, a tavalyi év 
során több beszerzési megállapo-
dást is kötöttek a tűzoltóság gép-
parkjának felújítására. Összesen 
476 új tűzoltóautó érkezik ebben 
az évben. „Mindent le fogunk 
cserélni, ami elavult; jelenleg 
még 40 éves autók is vannak a 

rendszerben” – mondta. A tűzol-
tóautókon kívül 12 többfunkciós, 
kutatási és mentési missziókhoz, 
tűzoltáshoz használatos helikop-
tert és két új, intenzív terápiás fel-
szereléssel ellátott repülőgépet is 
beszereznek. Jelenleg ugyanis a 
rohammentősök (SMURD) több 
mint 30 éves repülőgépeket hasz-
nálnak. Az új repülőgépek két-
két, intenzív terápiás ellátást 
igénylő beteg szállítására és azon-
nali ellátására lesznek alkalma-
sak. 

Arafat beszélt arról is, hogy az 
IGSU alapos szerkezeti reformja 
zajlik, 8400 helyet hirdettek meg, 
amiből eddig több mint 1700-at 
töltöttek be. (Agerpres)

476 új tűzoltóautó érkezik 
idén

Elmentél tőlünk egy csendes 
napon, köszönni, búcsúzni  nem 
volt alkalom. Az idő nem gyógyítja 
be sebeinket, mert te igazán sze-
rettél bennünket. Egy célod volt, 
a családodért élni, ezt csak a ke-
gyetlen halál tudta széttépni. 
Aludd örök álmod nyugodtan, 
csendben, hisszük azt, hogy mi 
találkozunk a mennyben. Kijárunk 
a temetőbe veled beszélgetni, de 
bárhogy is fáj, mégis ott kell 
téged hagyni. A szívünket adtuk volna életedért, de a halálnál 
nincs hely kegyelemért. Fiatal életedért nagyon megszenved-
tél, most nyugodj békében Isten szent kebelén. 
Fájó szívvel emlékezünk halálának 14. évfordulóján a maros-
szentkirályi  

id. GYÉRESI GYULÁRA.  
Emlékét őrzi bánatos felesége, Annuska, lánya, Melinda, fiai, 
Győző és Gyuszi, menye, Éva, valamint két unokája, Tamás és 
Gabriella. Nyugodjál békében!  (-I)



Farsangi hagyományokat 
megörökítő fotókiállítással, könyvbemutatókkal, majd farsangi szoká-
sokat bemutató, vidám táncos műsorral készül közös szervezésben az 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Maros Művészegyüttes, a 
Napsugár Táncegyüttes, a Marx József Fotóklub és a Teleki Oktatási 
Központ február 25-én Szovátán. 
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Hirdetőink figyelmébe! 
Felhívjuk hirdetőink  

figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben,  
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő 

online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen 
a reklam@e-nepujsag.ro címre.  

Érdeklődni a 0265/268-854-es 
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 


