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A Szolidaritási Alap is besegít

Fejlesztésre fordítják a pénzt
Megoldáskeresések
Marosszentkirályon
A megyeszékhely vonzáskörzetéhez
tartozó községben eddig minden
hónap első három hetében utcák szerinti beosztásban szállították el a háztartási szemetet, az utolsó héten
pedig az újrahasznosítható, szelektív
hulladékot – tájékoztatott Bharta Szabolcs alpolgármester.

____________2.
Tanintézmények
korszerűsítése

A dicsőszentmártoni Traian Általános
Iskola, a volt 2-es számú líceum felújítása régóta esedékes, az évek során
tönkrement, mivel anyagiak hiányában csak kisebb javításokat végezhettek az épületen. Négymillió euró uniós
finanszírozásból kezdik el a teljes felújítást, a közbeszerzést nyert cégnek
február elsején adták át a helyszínt.

____________3.
Luckassen–Fofana
„összjáték”
az UTA sikeréért
Nyárádszeredában két-három beruházást idén be kell fejezni, a szociális épület kialakítását is

Fotó: Gligor Róbert László

2022-re 32.994.000 lejt irányzott elő a megyei önkormányzat a közIdei első ülésén a közigazgatási egységeknek járó kölségvetési alapok elosztásáról is döntött a Maros Megyei Tanács. igazgatási egységek számára, amiből önrészt tudnak biztosítani helyi beMindenhol szükség volna több pénzre, de egyelőre ezek a ke- ruházásokhoz, infrastrukturális tervekhez, vagy indokolt esetben a helyi
alapokból nem finanszírozható működési költségekre. A legtöbb esetben
retek, ennek a beosztásával kell tervezni az idénre.
Gligor Róbert László

260 és 300 ezer lej közötti összegeket utalnak ki, ennek több
(Folytatás a 3. oldalon)

Egy edzőcsere mindig pluszmotivációt
ad egy csapatnak – figyelmeztette a
Sepsi OSK szakvezetője, Cristiano
Bergodi a játékosait, akik annak az
UTA-nak az otthonába látogattak a
labdarúgó 1. liga 24. fordulójában,
amelynek a kispadjáról a héten állt fel
Bálint László, Ionuț Badeának paszszolva át a posztját.

____________4.

Furcsa világnap
Bodolai Gyöngyi
Néha érdemes arra gondolni, hogy nőként jobb Kelet-Európában
élni, annak ellenére, hogy a gyengébbik nem képviselőinek bántalmazása időnként itt sem hiányzik az országos hírekből. A hét végén értesülhettünk két dél-romániai férfi esetéről, akikről autóbalesetük
alkalmával derült ki, hogy éppen a feleségük megölésének a helyszínéről menekültek.
Ugyanakkor különös nemzetközi nap volt a pénteki. Február 6-a a
női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró toleranciára figyelmeztet. Globális problémáról van szó, világviszonylatban több mint
200 millió, nagyobbrészt pubertáskor előtti lány nemi szervének külső
részét távolították el teljesen vagy részlegesen brutális módszerekkel,
fertőtlenítés, érzéstelenítés, a megfelelő higiénés körülmények mellőzésével. A józan ész szerint nincs magyarázat erre a durva megcsonkításra, aminek felmérhetetlenül sok káros hatása van az érintettek
egészségére: ilyen a kislányokat ért trauma, továbbá súlyos fertőzések,
amibe bele is lehet halni, egy életen át tartó fájdalom, vizeletürítési
problémák, meddőség vagy rendkívül fájdalmas szülés, a szexuális élvezet hiánya. Mindezek ellenére egyes afrikai országokban a lányt, aki
nem esett át ezen a tortúrán, kevés eséllyel tudják „eladni”, mivel megbukik az após által végzett ellenőrzésen.
Több afrikai, délkelet-ázsiai, közép-keleti, arab-félszigeti országban
jobbára az anyák viszik el serdülő kislányukat azokhoz a nőkhöz, akik
ezt a fájdalmas beavatkozást esetenként zsilettpengével hajtják végre.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Szemétgondok és fullasztó forgalom
Ma TÓDOR és RÓMEÓ,

7., hétfő

holnap ARANKA napja.

A Nap kel
7 óra 39 perckor,
lenyugszik
17 óra 35 perckor.
Az év 38. napja,
hátravan 327 nap.

IDŐJÁRÁS
Havazás lehetséges
Hőmérséklet:
max. 4 0C
min. -2 0C

Megoldáskeresések Marosszentkirályon
A megyeszékhely vonzáskörzetéhez tartozó községben eddig minden hónap első három hetében
utcák szerinti beosztásban szállították el a háztartási szemetet, az utolsó héten pedig az újrahasznosítható,
szelektív
hulladékot
–
tájékoztatott Bharta Szabolcs alpolgármester.

Nagy Székely Ildikó
A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
9, 24, 19, 5, 27 + 1

NOROC PLUS: 5 3 4 2 2 1

1, 17, 6, 40, 2, 30

SUPER NOROC: 0 2 1 9 8 4

49, 33, 23, 16, 10, 7

NOROC: 7 6 6 2 0 2 6

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

Megyei hírek
Február 14-ig kérelmezhetők
az ösztöndíjak
Az Oktatási Minisztérium meghosszabbította a diákok ösztöndíjkérelmeinek benyújtási határidejét. Azoknak, akik elmulasztották benyújtani, a miniszteri rendelet értelmében
február 14-éig van lehetőségük összeállítani és leadni a
kérvényt. Akik az első félévre összeállították az iratcsomót,
és benyújtották az ösztöndíjkérelmet, nem kell újra megtegyék. Mindazok, akik az első félévben szociális ösztöndíjban részesültek, továbbra is megkapják a támogatást, az
eddigi 100 lej helyett azonban 200 lejt kapnak.

Egy hétig lehet jelentkezni
Február 25. – március 8. között tartják meg Marosvásárhelyen a márciuska- és a nőnapi vásárt. A standoknak helyszínt igénylő árusok a Győzelem tér 3. szám alatt, a 15-ös
teremben február 14-éig jelentkezhetnek. Az iratokat a
biroul.unic@tirgumures.ro címre online is be lehet nyújtani.
A helyszíneket február 18-án 13 órától sorsolják ki a Művész moziban, a Rózsák tere 35–37. szám alatt. A márciuskák és virágok értékesítésére javasolt helyszínek,
valamint a szükséges iratok jegyzéke a www.tirgumures.ro
honlapon, illetve a Közterület-kezelő Közszolgálat Kós Károly utca 1/B szám alatti székhelyén tanulmányozható.

Felfüggesztették
az online jegyvásárlást
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház február 1-től egy hónapra felfüggesztette az online jegyvásárlást. A már megvásárolt jegyek érvényesek maradnak. Foglalásért a
színház jegypénztárát lehet hívni a 0365-806-865 telefonszámon (hétfőtől péntekig 9 – 18 óra között), illetve a
secretariat©teatrunational.ro e-mail-címen, valamint a
Tompa Miklós és a Liviu Rebreanu társulat Facebook-messengerén is jelezhetők az ilyen jellegű igények. Jegyvásárlásra kizárólag a jegypénztárnál van lehetőség, a
megtekinteni kívánt előadás napján, hétköznaponként a
nyitvatartás teljes ideje alatt, hétvégente az előadás előtt
két órával. Annak érdekében, hogy ne alakuljon ki torlódás
a jegypénztár előtt, arra kérik a nézőket, hogy jegyeiket mielőbb váltsák ki (az előadás napján, a program szerint).

Covid-állapotfelmérő központok
A Covid-19 koronavírussal igazoltan fertőzöttek január 25től küldőpapír nélkül jelentkezhetnek a megyében nyílt állapotfelmérő központokban. Ezekben az enyhe, illetve
közepes súlyosságú tünetekkel rendelkezőket fogadják,
akik a veszélyeztetett kategóriák valamelyikéhez tartoznak
(szívbetegek, cukorbetegek stb.). Az érintettek a fertőzést
igazoló antigéngyorsteszt vagy PCR-teszt eredményével
jelentkezzenek a központokban, ahol ingyenes antivirális
kezelést kapnak, függetlenül attól, hogy van-e egészségügyi biztosításuk vagy nincs. A Maros megyében működő
állapotfelmérő központok: Marosvásárhelyen a Dózsa
György utcai 1-es és 2-es fertőzőklinikán, a Gh. Marinescu
utcai tüdőklinikán, illetve a szászrégeni, dicsőszentmártoni,
segesvári, marosludasi, valamint a szovátai kórházban.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Az elöljáró elmondta, idén tökéletesítették a szolgáltatást, a háztartásokban felgyűlt szemét elvitele egész hónapban zajlik az ötkörzetes program szerint, az utolsó
héten pedig ezzel párhuzamosan a szelektív hulladéktól is
megszabadulhatnak a lakók.
Az alpolgármester szerint a helybéliek többsége kezd
hozzászokni a szelektív hulladékgazdálkodáshoz. Eddig a
lebomló hulladék, főként a faágak jelentettek gondot a
háztáji gazdaságokban, ezek elszállítására ugyanis nem
volt szerződése a polgármesteri hivatalnak. A helyzet orvoslására a községvezetés hulladékdaráló és -szétszóró gépeket vásárolt. A lehulló faágakat a megadott
gyűjtőponthoz szállítják ezentúl az emberek, a helyi önkormányzat pedig a legelőn szórja el a lebomló hulladékot.
Bharta Szabolcsnak és elődjének, a helyi önkormányzatnál jelenleg tanácsadóként tevékenykedő Gál Sándornak felvetettük, hogy – a tavalyi megvalósításokról szóló
jelentésre reagálva – a községközpontban éktelenkedő szeméthegyről osztott meg fotót valaki a polgármesteri hivatal Facebook-oldalán.
– A Maros-parton tömbben élő roma lakosság életterében valóban mindegyre megjelennek a szemétdombok.
Rendszeresen elszállítjuk a hulladékot, de egy-két héten
belül újra rengeteg van belőle a környéken. Mintha a szóban forgó közösség kizárólag így érezné jól magát. A kidobott matracokból kiveszik a vas alkatrészeket, az
ágyakból a fakeretet, a többit otthagyják. Régóta szélma-

Bharta Szabolcs és Gál Sándor

Fotó: Nagy Tibor

lomharcot vívunk ezzel a jelenséggel – értett egyet az alpolgármester és a tanácsadó.
Reggeli dugók az utakon
Egy másik nagy probléma a község területét a reggeli
órákban, iskola- és munkakezdés előtt rendszeresen ellepő
gépkocsirengeteg, az ingázók járműkaravánja. Bharta Szabolcs és Gál Sándor szerint a forgalom lazítására, az autóval közlekedők számának csökkentésére hatékony
megoldást jelenthetne a Marosvásárhely közvetlen szomszédságában lévő települések közszállításának egységesítése. Egy ilyen jellegű kezdeményezésről folyt is már
tárgyalás a megyei tanáccsal. A tervek szerint a megyeszékhely peremtelepüléseit – Marosszentkirály mellett
Marosszentgyörgyöt, Jeddet, Koronkát, Maroskeresztúrt
– átfogó szolgáltatás fenntartásához minden érintett település hozzájárulna.
A tömegközlekedés kapcsán az alpolgármester hat új
buszmegállóról is említést tett, amiből hármat a községközpontban, hármat Náznánfalván hoztak létre az út jobb
oldalán, Marosvásárhely – Náznánfalva irányában. A bal
oldali buszmegállók már korábban megvoltak – tette hozzá
Bharta Szabolcs.

Molnár Dénes képmeséi
– kiállítás a Bernády Házban
Idén júliusban töltené a 75. évét, 22 esztendeje hunyt
el. A marosvásárhelyi grafikus, festő életműve korai halála ellenére is rendkívül gazdag és szerteágazó. Örökségéből számos érdekes, tartalmas, hangulatos kiállítás
rendezhető. A kerek évforduló jegyében február 8-án,
kedden 17 órakor a Bernády Házban kerül közönség elé
Molnár Dénes családi hagyatékából egy különleges vá-

logatás. Az alkotó szintén képzőművészként tevékenykedő gyermekei, ifj. Molnár Dénes és Molnár Krisztina
Képmesék címmel mutatják be édesapjuk mesevilágot
megidéző, mesebeli atmoszférát sejtető groteszk munkáit, változatos tematikájú, ötletes festményeit, rajzait,
metszeteit. A tárlat méltatója Nagy Miklós Kund művészeti író.

Képzések munkanélkülieknek

Külföldi munkahelyek

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség
februárban három képzési tanfolyamot indít a következő
szakmákban: szakácssegéd, számítógép-kezelő és takarító. A beiratkozáshoz szükséges a személyi igazolvány, a születési bizonyítvány és az iskolai végzettséget
igazoló dokumentum. A képzés ingyenes a munkát kereső nyilvántartott munkanélküliek, valamint a börtönből
szabadulók számára, a vidéken élőknek, akiknek nincs
adózandó jövedelmük, illetve jelentéktelen jövedelmet valósítanak meg, továbbá azok számára, akik a gyermeknevelési szabadság után vagy munkaképtelenségből
felépülve szeretnének munkát vállalni. Bővebb tájékoztatást az ügynökség 0265-263-760-as telefonszáma 115ös mellékállomásán nyújtanak. A képzésajánlatok a
www.anofm.ro honlapon is megtekinthetők.

Furcsa világnap
(Folytatás az 1. oldalról)
Egyiptomban egészségügyi személyzet végzi el a kislányok több mint 90 százalékánál. A megcsonkítást az
Európai Bizottság bűncselekménynek, a nők emberi
joga megsértésének tartja. Idei, február 6-i nyilatkozatában a zéró tolerancia elvét hangsúlyozza. Az átfogó
gyermekjogi stratégia célja pedig az, hogy megszüntessék a gyermekek elleni erőszakot, így a női nemi
szervek megcsonkítását is, továbbá, hogy az érintettek
hozzáférjenek a megelőzéshez, a védelemhez és a gondozáshoz.
A szándék hangzatos, ennek ellenére az unió migránspolitikájának következményeként egyre többen gyakorolják ezt a „beavatást” az Észak-Amerikába, az

A Maros Megyei Munkerő-foglalkoztatási Ügynökség
az EURES hálózatban 100 dániai mezőgazdasági
munkahelyet ajánl a Greenpeas Enterprise APS cégnél, főként borsószedésre, továbbá eper és más kultúrnövények betakarítására. A farmon többnyire
romániai vendégmunkások dolgoznak, a nyelvismeret
nem követelmény. A bruttó bér a 2000-2500 eurót is elérheti. Az ajánlat és a feltételek az intézmény (AJOFM
Mures) Facebook-oldalán is megtekinthetők. Bővebb
tájékoztatást a foglalkoztatási ügynökség EURES-irodájában nyújtanak Marosvásárhelyen, a Iuliu Maniu
utca 2. szám alatt, illetve a 0265-266-553 vagy a 0265269-247 telefonszám 109-es mellékállomásán. Jelentkezési határidő: február 20.

Ausztráliába és a Nyugat-Európába bevándorolt személyek egyes közösségeiben is. Európában 600.000 nő él
megcsonkítva, az MTI adatai szerint 13 európai országban 180.000 kislányt fenyeget a brutális beavatkozás veszélye. Magyarországon 170-350 a megcsonkított nők
száma, bár a magyar törvénykönyv az élet, a testi épség
és az egészség elleni bűncselekmények közé sorolja, maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást
okozó cselekménynek minősíti (https://unicef.org/pressreleases).
Bár romániai adatokat az érintettekről nem lehet találni a nyilvános felületeken, a Btk. a súlyos testi sértések
közé sorolja a nők nemi szervének a megcsonkítását, ami
súlyos veszélynek teszi ki a kiskorúak testi, szellemi, erkölcsi fejlődését, egy 2011-es kormányhatározat pedig
szexuális visszaélésnek minősíti a bevándorló személyek
körében is.
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Fejlesztésre fordítják a pénzt

Erdőszentgyörgyön összesen 70 millió lej értékű beruházás zajlik

(Folytatás az 1. oldalról)
mint kétszerese, egyenként 750 ezer
lej jut Szászrégennek, Szovátának,
Nyárádszeredának és Erdőszentgyörgynek, 707 Marosludasnak,
644 Dicsőszentmártonnak, 505
Nagysármásnak, 458 Radnótnak és
Nyárádtőnek, 274 Segesvárnak. A
legkevesebbet, 214 ezret Marosszentgyörgy kap, de a települést
másféleképpen kárpótolták.
Kisvárosok sok tennivalóval
Minden évben több pénz jut
azoknak a településeknek, amelyek
kórházat, tűzoltóságot, iskolaköz-

pontokat tartanak fenn, ezek nagyobb összegeket igénylő intézmények – magyarázta el a nagyobb
pénzkülönbséget Erdőszentgyörgy
polgármestere. Csibi Attila Zoltán
hozzátette: a város eleve hárommillió lejes hátránnyal kezdi az évet,
ennyire volna szüksége, hogy minden pályázati beruházás megvalósításánál biztosítani lehessen az
önrészt. Egy kissé „túlpályázta
magát” az önkormányzat, sok pályamunkát készítettek és nyertek
meg, jelenleg egy 70 millió lejes
pályázati beruházási csomag mű-

Fotó: Gligor Róbert László

ködik a településen, és a megvalósítása, fenntartása nem egyszerű –
ismerte el a városvezető, aki azonban bízik abban, hogy sikerül
emellé kormányzati támogatásokat
lehívni.
Nyárádszeredában is az egész
kistérséget kiszolgáló intézmények
működnek, ezért minden évben valamivel többet kapnak a környező
településeknél – mondta el Tóth
Sándor polgármester. A most kapott
összeg is jól fog, de a város idei
költségvetése 25 millió lej, amiből
5,5 millió megy az önkormányzat

Felújítják a Traian Általános Iskolát Dicsőszentmártonban

Tanintézmények korszerűsítése
révén. Az elöljáró szerint a munkálatokra kiírt közbeszerzési versenytárgyalást egy bukaresti cég nyerte
el, a műemlék jellegű felújításokat
egy olasz partnercég végzi. Már
2020 szeptemberében bizonyossá
vált a négymillió eurót meghaladó
finanszírozás, és még abban az
évben zöld utat kapott az általános
iskola felújítási munkálataira kiírt
közbeszerzési pályázat dokumentációjának az összeállítása. A tanintézmény felújítására írt pályázatot
2015-ben frissítették és nyújtották
be újra, és öt évnek kellett eltelnie
a finanszírozási szerződés aláírásáig. 2020. szeptember 16-án írták
alá a finanszírozási szerződést az általános iskola felújítási, korszerűsítési és bővítési munkálataira. A
A dicsőszentmártoni Traian
Általános Iskola, a volt 2-es
számú
líceum
felújítása
régóta esedékes, az évek
során tönkrement, mivel
anyagiak hiányában csak kisebb javításokat végezhettek
az épületen. Négymillió euró
uniós finanszírozásból kezdik
el a teljes felújítást, a közbeszerzést nyert cégnek február
elsején adták át a helyszínt.

Szer Pálosy Piroska
A tervek szerint szeptemberig a
Traian iskola B és C épületeit kell
felújítani, addig a diákok egy része
a város különböző intézményeiben

tanul. Ősztől a főépületben tanuló
diákokat átköltöztetik a felújított B
és C szárnyakba – tájékoztatott
Megheşan Sorin polgármester. Az
előkészítő osztályosokat már átköltöztették az új kulturális központba
– a távolság miatti időveszteségért
a szülők megértését kérik. Az elemi
osztályokat a Constantin Brâncuşi
szakközépiskolába helyezik át a felújítás idejére.
A több mint négymillió eurós beruházás összértékéből 402.858 lej
az önkormányzat hozzájárulása. A
finanszírozást európai uniós alapokból sikerült lehívni a Közmunkálati,
Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium által kiírt 2014–2020-as
Régiós Operatív Program (POR)
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működésére, ugyanennyi a többi
közintézményre (kórház, idősotthon, iskolák, művelődés, sport),
míg a beruházásokra 14 millió lejt
fordítanak. Itt 47 cél szerepel, de
ebből két-három elkezdett nagy beruházást az idén kötelező lesz befejezni, mint a piac korszerűsítése, az
inkubátorház beindítása és egy szociális épület kialakítása az egykori
szülészet helyén – sorolta a városvezető.
Hatalmas iskolaberuházás fut
Kimagasló összeget kapott Kerelőszentpál község is, de ha a 714
ezer lejből levonjuk az öregotthonnak szánt 100 ezer és a Szolidaritási
Alapból kapott 350 ezer lejt, itt is
ugyanannyi marad, mint más községeknek – boncolgatta a számokat
Simon István polgármester. Ezt a
pénzt fejlesztések önrészére fordítják. Az idén néhány terület elsőbbséget élvez: be szeretnék fejezni a
csatornahálózatot, a PNRR programon pályáznak vízvezeték kiépítésére az ipari parkhoz, és van még
néhány aszfaltozatlan utca is a községben. A legnagyobb cél azonban
az összesen 14,6 millió lejes községszintű iskolafejlesztési beruházás lezárása, amelynek révén négy
település iskolái újulnak meg, néhol
emelettel bővítették az épületet,
máshol sportlétesítményt építettek
mellé, az iskolák új bútorzattal és
digitális technológiával való ellátására is figyelnek. Az építőanyagok
drágulása megnövelte a beruházás
értékét, a községnek pedig 2021–
2022-ben legalább négymillió lejt
kell befektetnie csak ebbe, és ezt
saját költségvetésből nem tudják
megtenni – részletezte a község vezetője.
A kisközségeknél is van mire
fordítani
Nyárádgálfalva 433 ezer lejből
gazdálkodhat, ennek egy része a
Szolidaritási Alapból jön, abból
civil szervezetek, egyházak részesülhetnek az idén, a többit fejlesz-

tésekre, pályázatok önrészére fordítják – tudtuk meg Karácsony
Károlytól. A község idén a víz- és
csatornarendszer
kiépítésének
megpályázását tartja elsődlegesnek, az Anghel Saligny fejlesztési
programon pedig utcák aszfaltozására, Bedébe egy híd újjáépítésére
kértek támogatást. Lassan összeáll
a kép, hogy honnan milyen támogatásra számíthatnak az idén, a
pénz végleges leosztásáról ezután
döntenek – mutatott rá az elöljáró.
Nyárádmagyarósnak is az átlagon felül osztottak le pénzt, de a
364 ezer lejből 100 ezer lej az
öregotthon működtetésére megy el
– pontosított már az elején Kacsó
Lajos polgármester. Az idei
költségvetés most készül, a községi intézmények működtetése
biztosított, ezért a többi pénzt beruházásokra fordítják, tavasszal
szeretnék befejezni a nyárádselyei ravatalozót és megépíteni a
torboszlóit, de idén teljes felújításon és átalakításon megy át a
selyei kultúrotthon, és elsőbbséget élvez az öregotthon is, ahol
sürgős tetőzetjavításra van szükség. Mindezeket saját költségvetésből kell megoldani, emellett
pályázatok, tanulmányok készülnek, várják a következő támogatási kiírásokat – tette hozzá az
elöljáró.
Utakra is jut
Januári első döntésével a megyei önkormányzat 15,34 millió
lejt osztott le a megyei és községi
utak fenntartására és fejlesztésére,
ebből 12,5 milliót fordítanak a megyei tanács alárendeltségébe tartozó utakra, a fennmaradó 2,84
millió lej pedig hatvan közigazgatási egység között oszlik meg.
A községek átlagban 25-27 ezer
lejt, Nagysármás 44, Radnót és
Nyárádtő 45-45, Dicsőszentmárton
és Marosludas 60-60 ezer lejt kaptak. Messze kiugró, 1,2 millió lejes
összeget kap Marosszentgyörgy.

nyertes cég képviselőivel pedig
2022. január utolsó hetében került
sor a kivitelezési szerződés aláírására, melynek értelmében 2023
szeptemberéig kell befejezzék a felújítást, ez az időszak szükség esetén
decemberig meghosszabbítható. A
tervek szerint az A főépületet teljesen felújítják, külön hangsúlyt fektetve a tanintézmény építészeti
műemlék jellegének a megóvására
és restaurálására, a B épületet manzárdosítanák, a C szárnyban konyhát is kialakítanak.
Olyan korszerűen felszerelt,
„smart/okos” iskolát szeretnének,
amelynek eszköztárából nem hiányoznak az elektronikai és digitális
oktatási segédeszközök, az európai
színvonalú tanintézményben való
tanulás és oktatás élményét szeretnék nyújtani a diákoknak és a pedagógusoknak. Az épület homlokzata,
a tantermek, a pihenősarkok és a
sportolásra alkalmas terem és pá-

lyák révén XXI. századi körülményeket szándékoznak biztosítani.
Az 1888-ban épített főépület az
országos műemléklistán a 945-ös
számmal van nyilvántartva. A főépület két oldalához az évek során
mellékszárnyakat toldottak, a sportteremhez egy kétszintes épületet
építettek, amelyben tornaterem, öltözők és sportszertár kapott helyet.
Az alagsor azonban használhatatlan, ezért az alapok megerősítésével
kell kezdeni.
A municípiumi jogú város iskoláinak a felújítási programja itt nem
áll meg, ugyanis 3,8 millió lejes
uniós finanszírozást sikerült lehívni
a műszaki kollégium, a volt kémiai
líceum felújítási munkálataira, a
közbeszerzési versenytárgyalást is
kiírták. Az egykori vármegyeháza is
műemlék épületként van nyilvántartva, a felújítását ugyancsak a műemlékvédelmi
előírások
betartásával kell végezni.
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Szerkeszti: Farczádi Attila 1219.

A Debrecen egygólos győzelmet aratott
Fehérváron

A székesfehérvári Nego Loic és a debreceni Ugrai Roland (alul) Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Jegyzőkönyv
NB I, 19. forduló: MOL Fehérvár FC – Debreceni VSC 1-2 (1-1)
MOL Aréna Sóstó, 2065 néző, vezette: Bogár.
Gólszerző: Alef (42.), illetve Szécsi (45., 87.).
Sárga lap: Fiola (9.), Zulj (61.), Sabanov (78.), Heister (83.), illetve
Poór (11.), Pávkovics (14.).
Fehérvár: Kovács D. –Nego, Fiola, Sabanov, Heister – Zulj (70.
Szendrei), Alef – Petrjak, Lednev (58. Géresi), Dárdai P. (70. Nikolics) – Kodro.
DVSC: Hrabina – Poór (63. Baranyai), Pávkovics, Deslandes,
Charleston (63. Ferenczi) – Szécsi, David Babunszki (78. Varga J.),
Baráth, Dzsudzsák, Ugrai (78. Bévárdi) – Dorian Babunszki (63.
Bódi).

A Debreceni VSC hátrányból
fordítva, Szécsi Márk két góljával
2-1-re legyőzte a hazai pályán szereplő MOL Fehérvár FC-t a magyar
labdarúgó NB I 19. fordulójának
szombat esti mérkőzésén.
Kihagyott fehérvári ziccerrel indult a meccs, és a folytatásban is a
hazaiak voltak kezdeményezőbbek.
A Debrecen jobbára csak a védekezéssel törődött, elvétve jutott el az
ellenfél tizenhatosáig, a kapura
pedig egyáltalán nem jelentett veszélyt. Egy videóbírózás után viszszavont gólt követően Alef
fejesével a Fehérvár megszerezte a
vezetést, de mégsem tudott előnynyel szünetre vonulni, mert Szécsi
távoli bombájával egyenlítettek a
hajdúságiak.
Fordulás után is támadásban maradt a Vidi, de a kapu előtt sok volt
a pontatlanság. A Debrecen kevés
alkalommal vállalkozott ellentámadásra, a hajrához közeledve azonban bátrabbá váltak a vendégek, és
Szécsi második góljával megnyerték a találkozót.
Eredményjelző
NB I, 19. forduló: Kisvárda
Master Good – Budapest Honvéd 3-2, Gyirmót FC Győr – Újpest FC 1-0, MOL Fehérvár FC
– Debreceni VSC 1-2, MTK Budapest – Zalaegerszeg 0-2.

Luckassen–Fofana „összjáték”
az UTA sikeréért
Bálint Zsombor
Egy edzőcsere mindig pluszmotivációt ad egy csapatnak – figyelmeztette a Sepsi OSK szakvezetője,
Cristiano Bergodi a játékosait, akik
annak az UTA-nak az otthonába látogattak a labdarúgó 1. liga 24. fordulójában, amelynek a kispadjáról a
múlt héten állt fel Bálint László, Ionuț
Badeának passzolva át a posztját. A
mérkőzés pedig őt igazolta, hiszen
egy nagy ambícióval játszó alakulattal
találták magukat szemben a sepsiszentgyörgyiek. Az aradiak győzelméhez azonban a Sepsi OSK két
játékosának a „segítsége” is kellett.
A találkozó első félórájában nehezen találta a ritmust az OSK, nem
tudta játszani a megszokott passzjátékát, mert az UTA nagyobb ritmust
diktált, mint amihez Bergodi csapata szokott. Több lehetőség is kialakult Niczuly kapuja előtt, aki
legalább három-négyszer mentett.
A legnagyobb aradi lehetőséget a
13. percben Laukžemis hagyta ki,
aki hat méterről belelőtte a szentgyörgyi kapusba, de a 36. percben
Ubbink 16 méteres éles lövése is
említhető, amelyet Ňinaj segítségével fogott meg a háromszéki hálóőr.
Az OSK a 30. percben jutott elő-

ször veszélyesen Iacob kapujának
közelébe, amikor Askovszki hat
méterre gyakorlatilag elcsúszott a
beadott labdán. A 45. percben aztán
Luckassen meccslabdát hagyott ki:
Ștefănescu szerzett labdát a középpályán, rávezette a kiszolgáltatott
Iacobra, majd az érkező Luckassen
elé tálalta. Költői a kérdés: Kevin,
ugye, az üresen maradt kapuba egy
egyszerű belsővel könnyű bepöckölni hat méterről a labdát? Ja,
nem, ezt is ki lehet hagyni – bizonyította be a holland csatár. Pedig
ez volt a nehezebb...
A második félidőben ismét Arad
lépett fel kezdeményezőbben, de
Otele jobb oldali betörése kivételével, amikor Niczuly szögletre mentett, nem tűnt nagyon veszélyesnek.
Ugyanakkor az 52. percben Askovszki egyedül ugrott volna ki, ám
túl mélyen érkezett a labda, így
Iacob gyorsabbnak bizonyult. És
jöttek az igen rosszult sikerült cserék: sem Golofca, sem Păun nem
adott hozzá semmit az OSK játékához, a Luckassen helyére beküldött
Tudorie nevét pedig csak a csere
pillanatában hallottuk, utóbb egyszer sem. Fofana beküldése volt
azonban a legnagyobb hiba. A guineai középpályás amúgy sem a

gyorsaságáról ismert, a 77. percben
azonban egy egyszerű passzra sem
volt képes a középpályán, inkább
belebonyolódott a saját cselébe.
Roger elvette tőle a labdát, és azonnal rávezette a felkészületlen OSKvédelemre: 16 méteres lövése még
visszapattant a keresztlécről, így
azonban jó lett az érkező Miculescunak, aki az elvetődött Niczuly
által üresen hagyott kapuba bólintotta a labdát (1-0). A 84. percben
aztán Fofana egy újabb pontatlan
passzal egy további helyzetet is
„összehozott” az aradiaknak, ám
Roger lövését Niczuly nagy bravúrral kiütötte, majd szinte leüvöltötte
másodszorra is súlyosan hibázó
csapattársa fejét... Az utolsó percek
kétségbeesett, ám eredménytelen
OSK-támadásokkal teltek, és
Damașcan beküldése sem hozott
semmi pozitívumot. A Sepsi OSK
számára pedig már csak a 7-8. hely
megszerzése maradhat reális célkitűzés, amely osztályozóra jogosít a
rájátszás után.
A háromszéki csapat kedden 15
órától a nehéz anyagi helyzetben
lévő Gaz Metant fogadja, ez azonban (lásd a medgyesiek pontszerzését a Rapid ellen) egyáltalán nem
garantálja eleve a sikert.

1. Ferencváros
2. Kisvárda
3. Puskás AFC
4. Fehérvár FC
5. ZTE
6. Paks
7. Mezőkövesd
8. Debrecen
9. Honvéd
10. Gyirmót
11. Újpest
12. MTK
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24
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Ukrán válogatott védőt igazolt a MOL Fehérvár
Artem Sabanov személyében ukrán válogatott védővel erősített
a MOL Fehérvár FC. A Dinamo Kijevtől érkezett 29 éves, 190 centiméter magas futballista két és fél évre írt alá, és a Debrecen elleni
mérkőzésen be is mutatkozott új csapatában.
„Mindenképpen szerettük volna magasítani a védelmünket, azon
belül pedig bal lábas belső védőt kerestünk. Abban bízom, hogy fejjátéka elöl és hátul is a csapat erősségére válik majd, valamint játéképítésben is sokat tudunk előrelépni” – nyilatkozta Sallói István
sportigazgató.
Sabanov hazája válogatottjában két alkalommal lépett pályára,
legutóbb tavaly októberben a világbajnoki selejtezők során volt a
keret tagja, de akkor nem kapott lehetőséget.
Nebojsa Vignjevic a Honvéd új vezetőedzője
A szerb Nebojsa Vignjevicet nevezték ki a Budapest Honvéd labdarúgócsapatának új vezetőedzőjévé. A korábban évekig Újpesten
dolgozó 53 éves szerb szakember a múlt vasárnap menesztett Horváth Ferencet váltja az együttes élén. Az új tréner szerződése 2023.
június 30-ig szól.
„Nebojsa határozott, karakteres edző, aki jól ismeri az NB I-et,
és a kemény munkában hisz. Ennek szellemében irányította eddigi
csapatait is, amelyek eredményes és fegyelmezett futballt játszottak.
A Honvédnál is ezt várjuk tőle” – nyilatkozta a Budapest Honvéd
FC ügyvezetője, Kun Gábor.
„Nagyon izgatott vagyok, úgy érzem magam, mint egy kisgyerek.
Tudom, hogy hová érkezem, a Honvéd jelentős klub, komoly múlttal, és örülök, hogy itt lehetek – mondta a szakember új klubja honlapjának. – Tisztában vagyok vele, hogy mit várnak tőlem, azért
fogunk dolgozni, hogy sikeres tavaszunk legyen.”
A múlt vasárnap menesztett Horváth Ferencnek a forduló előtt
sereghajtó Gyirmóttól elszenvedett vereség után kellett távoznia. A
Honvéd új edzőjével ott folytatta, ahol a régivel abbahagyta, és kikapott Kisvárdán.
Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 24. forduló: Aradi UTA – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK 1-0 (0-0)
Arad, UTA-stadion. Vezette: Horațiu Feșnic (Kolozsvár) – Valentin Avram (Bukarest), Mircea Orbuleț (Bukarest). Tartalék: Iulian
Dima (Bukarest). Ellenőr: Sajtos László (Nagyszeben).
Gólszerző: Miculescu (77.). Sárga lap: Batha (34.), Ubbink (60.).
UTA: Iacob – Baravykas, Erico, Benga, Sljakov, Batha, Miculescu (86. Pătlăgică), Roger, Ubbink, Dangubić (90+1. Međimorec),
Laukžemis (64. Otele).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Mitrea, Ispas, Eder,
Achahbar (58. Păun), Aganović (75. Fofana), Askovszki (58. Golofca), Luckassen (75. Tudorie), Ștefănescu (88. Damașcan).
Eredményjelző
A labdarúgó 1. liga 24. fordulójának eredményei: CS Mioveni – FC
Voluntari 0-0, Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti Rapid 1923 1-1,
Aradi UTA – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-0, Konstancai Farul –
Chindia Târgoviște 0-1, CSU Craiova – Kolozsvári CFR 1907 1-1.
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2. FCSB
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Nyitóünnepség a hópehely jegyében
Megkezddött a XXIV. téli olimpia Nincs két egyforma
pénteken Pekingben. A február 20-ig
A helyi id szerint péntek esti ünnepségre
tartó játékokat hivatalosan Hszi a pandémia miatt a 80 ezres Madárfészekbe
Csin-ping kínai elnök nyitotta meg.

Pekingben 91 ország 2871 versenyzje
indul. Az ötkarikás eseményen 15 sportág
109 versenyszámában avatnak gyztest. Peking az els város, amely nyári (2008) és téli
olimpiának is otthont ad.

Esélyt a békének
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke,
Thomas Bach a megnyitón hangsúlyozta,
hogy ambíciójának eredményeként Kína
sportnemzeté vált, és ma már mintegy 300
millióan znek ebben az országban valamilyen téli sportot. Kiemelte: a mostani olimpia új korszakot nyit, új szintre emeli a téli
sportokban való részvételt világszerte.
A sportolóknak azt mondta, most megmutathatják, milyen az a világ, amelyben mindenki azonos szabályok szerint játszik,
miközben békében élnek az olimpiai faluban, ahol nincs semmiféle megkülönböztetés. Egyúttal kérte a világ politikai vezetit
is, hogy adjanak esélyt a békének.
A szervezbizottság elnöke, Caj Csi kiemelte, hogy a koronavírus-járvány komoly
feladat elé állította a rendezket, de ebben a
helyzetben is igyekeznek a legjobban megfelelni az elvárásoknak. Hangsúlyozta, hogy
az olimpia nemcsak az eredményekrl szól,
hanem az összetartozásról, a különbségek áthidalásáról és a megértésrl is.

5

„Ha nem ütnek el,
fényesebb is lehetett volna!”

mintegy 25 ezer nézt engedtek be, a programot pedig lerövidítették kétórásra. A mínusz öt fokos hidegben rendezett megnyitó
központi eleme a Li Paj kínai költ közel
1300 éves versében megénekelt hópehely
volt. Már a küldöttségek bevonulásakor is
hópelyhekben jelenítették meg az országok
nevét, majd a színes msor is arról szólt,
hogy nincs két egyforma hópihe, de voltaképpen mégis mindegyik hasonló.
A msor mintegy háromezer szerepljének 95 százalékát tizenévesek tették ki.
A sportolók bevonulása eltt jégbl készült hatalmas méret olimpiai ötkarikát
emeltek a bejárat elé. Az olimpiai lobogót a
program vége felé hat hazai téli sportoló
vitte. Az olimpiai esküt Vang Csiang sífutó,
Liu Csia-jü hódeszkás, valamint egy bíró és
egy edz mondta el.

Fáklyából láng

Kónya Zsófia elesik váltás közben a gyorskorcsolya vegyes váltóban. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az olimpiai lángot a stadionban generációk adták át egymásnak, legendás, különböz évtizedben született kínai sportolók,
végül a 2000-es években született Dinigeer
Jila-mucsiang és Csao Csia-ven vitte fel a
lángot egy emelvényre, majd egy hópehely
közepébe került. A fenntarthatóság jegyében
az utolsó fáklya lett az olimpiai láng, amely
február 20-ig loboghat ott.

A magyar rövidpályás gyorskorcsolyaválogatott edz-menedzsere szerint igazi
csapatmunka volt, hogy a vegyes váltó
olimpiai bronzérmes lett szombaton a pekingi téli olimpián. Bánhidi Ákos szerint
jobb is lehetett volna az eredmény, ha nincs
Kónya Zsófia esése.
„Az eredmény tulajdonképpen tükrözte
az egész idénybeli teljesítményünket, hiszen a világkupában is harmadikok lettünk.
Ugyanakkor ha nem ütnek el bennünket,
akkor akár fényesebb is lehetett volna az
érem, legalábbis tudtunk volna érte harcolni. Azonban ezen kár rágódni, ilyen a
short track. Kimondhatatlanul boldog vagyok és büszke a csapatra!” – mondta Bánhidi.
Jászapáti Petra is büszke a válogatottra,
de kicsit szerencsétlennek érzi, hogy Kónya
Zsófiát hátulról „elsöpörték”. „Az adrenalin
lökött minket elre futamról futamra. Egyre
jobbak voltunk, de, sajnos, a fináléban jött
az a szerencsétlen kicsúszás. Lehet, hogy
jobb helyen is zárhattunk volna, ha ez
nincs” – mondta Magyarország els vkgyztes ni versenyzje.
Kónya Zsófia úgy fogalmazott, eleinte
kicsit szomorú volt, majd az egyéni verseny
után a többiek próbálták nyugtatgatni, és ez
nagyon hatott rá. „Ez négy ember munkája

A XXIV. téli olimpia nyitóünnepsége a pekingi Nemzeti Stadionban 2022. február 4-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás

volt. Eleinte nem tudtam kizárni, hogy az
olimpián vagyok, látszott rajtam, éreztem
belül, de a társak segítettek. Ez bejött” –
jegyezte meg.
Liu Shaoang szerint az elmúlt négy év tapasztalata is kellett, hogy a váltó ilyen jól
menjen. „Volt, akinek segíteni kellett, és ez
jól sült el. Azért jó egyéniben és váltóban is
élen haladni, mert aki elöl van, az nem hibázik. Vagy csak ritkán. Lehetett volna talán
jobb is, de ezzel nem foglalkozunk. Most
boldogok vagyunk” – mondta az els magyar összetett világbajnok, aki négy éve
testvérével részese volt az els magyar téli
olimpiai bajnoki címnek is a férfistafétával.
Liu Shaolin úgy fogalmazott, hogy ma
„széttépte a pályát”. „Jól érzem magam és
legfképpen ersnek. Eleinte próbáltuk
nyugtatni Zsófit, aki aztán egyre jobb lett,
és sikerült bronzérmet szereznünk” – hangsúlyozta Liu Shaolin.
Krueger, aki 1000 méteren amerikai színekben már nyert olimpiai ezüstérmet, úgy
látja, a csapat bronzérme teljesen más érzés.
„Az volt a feladatom, hogy a negyeddöntben fussak, és addig más tud pihenni. Ez
volt a váltó érdeke. Az ert mozgósítani kellett, és ezt sikerült futamról futamra tartani.
Nagyon boldog vagyok!” – fogalmazott.

Téli olimpia Pekingben – els nap, els magyar érem
Bálint Zsombor
Pénteken megnyitották a 2022.
évi téli olimpiai játékokat Pekingben, az els városban, amely nyári
játékok után téli olimpiát is szervez.
Az idei azonban minden idk talán
legbizarrabb olimpiájaként vonul
majd be a sporttörténelembe.
A tavalyi tokiói nyári játékokat is
jelentsen befolyásolta a világjárvány, Peking azonban szintet lép a
járványügyi szigor terén. A résztvevket gyakorlatilag hermetikusan
elszigetelték a helyi lakosságtól,
annyira, hogy még az étel felszolgálását is robotok végzik. Továbbá
nem csak külföldi nézket nem fogadtak a játékokra, hanem a kínai
állampolgárok sem válthattak
jegyet. A lelátókat szigorú kritériumok szerint kiválogatott hivatásos
tapsolókkal töltik fel, akik a rendezk szerint „minden sportolót egyformán biztatnak”.
Nem csak ilyen tekintetben különös a pekingi olimpia, hanem abban
is, hogy eleve mhóval képzelték el
a játékokat, hiszen olyan helyen alakították ki a havas események pályáit, ahol nemigen szokott havazni,
bár igen alacsony a hmérséklet.
Ezt már az els napon megtapasztalták a versenyzk, hiszen mínusz
15 fokon zajlottak a versenyek.
Amelyekrl igen nehezen lehet információt szerezni, ugyanis eddig
egyetlen olimpia honlapja sem mködött ennyire gyatrán – igaz, legutóbb, Pjongcsangban is elfordult,
hogy külföldi hackerek támadása

miatt a honlap egy napig nem állt
rendelkezésre.
A pekingi olimpiára Magyarország 14 fs küldöttséget nevezett,
heten rövidpályás gyorskorcsolyázók. Románia részérl 21 sportoló
indul az olimpián. Utóbbiban, miután a téli olimpiákon a székelyföldi sportolók korábban mindig
nagy számban voltak jelen, idén az
egyetlen erdélyi magyar a gyergyószentmiklósi sífutó, Lrincz Tímea.
A versenypályákra visszatérve,
az els nap megszületett az els magyar érem is a legfrissebb magyar
sikersportágban, a rövidpályás
gyorskorcsolyában. Igaz, a msoron
elször szerepl vegyes váltóban
többet reméltek a magyarok, de
végül a bronzzal kellett megelégedniük. A Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaolin Sándor, Liu
Shaoang összeállítású csapat (az
elfutamban Krueger John-Henry is
rajthoz állt a magyar csapatban)
megnyerte az elfutamot, majd a
középfutamot is, amikor a házigazda Kínát is maga mögé utasította. A fináléban pedig Kónya
Zsófia éppen feljött a második
helyre, amikor a mögötte haladó kanadai nagyot taszított rajta. Mindketten elestek, így a dönt
Kína–Olaszország párharcra redukálódott. Kanadát az incidens miatt
kizárták ugyan, de a magyar váltó
már nem tudott ott lenni a küzdelemben az els két helyért, így a
bronzérmet szerezte meg.
A ni 500 méteren és a férfi 1000
méteren elfutamokat szerveztek,

mind az öt magyar versenyz (akik
a váltóban is indultak) továbbjutott
a futamából.
Még egy magyar sportoló indult
az els versenynapon, a ni hódeszkázók slopestyle versenyében Kozuback Kamilla a 28. helyen
végzett, így nem jutott tovább.
Az els nap négy román sportoló
állt rajthoz, a vártnál talán jobb
eredménnyel. Az egyetlen olyan
versenyszámban, amely be is fejezdött, a ni síugrás normálsánc
versenyben Daniela Haralambie az
els menet után a 19. helyen állt,
végül a 25. lett. A férfiak normálsánc versenyében csak selejtezket
rendeztek, Daniel Cacina a 40.,
Andrei Feldorean a 45. helyrl jutott tovább. A férfiszánkó egyesben
az els két futam után Valentin
Creu az elkel 15. helyen állt – de
akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy
az els helyet foglalta el azoknak az
országoknak a sorában, ahol egyetlen versenypálya sincs.

Krueger John-Henry, Jászapáti Petra, Liu Shaoang, Kónya Zsófia és Liu Shaolin Sándor, a
bronzérmes magyar rövidpályás gyorskorcsolya vegyes váltójának tagjai a csapatverseny
eredményhirdetésén a pekingi téli olimpián, a Fvárosi Fedett Stadionban 2022. február 6-án.
Fotó: MTI/Kovács Tamás

A második nap krónikája
Egyetlen magyar versenyz sem volt érdekelt a pekingi téli olimpia második versenynapján, Romániából
ugyanakkor négy sportoló állt rajthoz. A legnagyobb remények Valentin Creu szánkós teljesítményéhez fzdtek, aki a harmadik menetben az utolsó kanyarig sikeresen védelmezte a pozícióját, ekkor azonban egy
rossz mozdulat miatt felborult, és jelentsen lecsökkent sebességgel ért célba, ami ebben a sportágban hatalmas idveszteséget jelent. Emiatt nagyon hátracsúszott a rangsorban, egész a 29. helyig, így a legjobb
húsznak fenntartott negyedik menetben már nem indulhatott.
Jól szerepelt a 15+15 kilométeres síatlonban Paul Pepene. Az egykori ifjúsági világbajnok ugyan nem
tudta megismételni a Pjongcsangban elért 24. helyét, azonban az ezúttal elért 28. hely is nagyon jónak számít,
hiszen 70 versenyz állt rajthoz, és olyan világsztárokat is megelzött, mint a svéd Calle Halfvarsson vagy
a norvég Johannes Klaebo.
Nem sikerült viszont a verseny Daniel Feldorean és Andrei Cacina síugróknak, akik az 50 dönts közül
az 50., illetve a 48. helyen végeztek az els menetben, így a másodikban már rajthoz sem állhattak.
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Leiskolázták a Medicinát

Griffin és hit nélkül
Legjobb lepattanózója és második legponterősebb játékosa,
Da’Lishia Griffin nélkül utazott
Szatmárnémetibe a Sirius női kosárlabdacsapata, ráadásul a sérülés után visszatért Ruxandra Chiș
sem a legjobb formában érkezett
a mérkőzésre. Ám az öt erős idegenlégióst felvonultató házigazdák lettek volna a nagy esélyesek
akkor is, ha mindketten erejük
teljében jelen vannak. Így az elvárás az lett volna, hogy – akár az
Arad elleni hazai találkozón –
legjobb tudásuk szerint küzdjenek, a papírformának ígérkező
vereség ellenére. Sajnos azonban
nem csak Griffin hiányzott a csapatból, hanem a hit is, így nem a
vereség, hanem a szerény teljesítmény benyomása marad meg a
meccs után.
Ha az első pontokat a Sirius
szerezte is, a folytatásban „tangóritmusban” zajlott a meccs, egy
marosvásárhelyi kosárra átlagban
két szatmárnémeti találat volt a
válasz. Ez még viszonylag kis
különbséget jelentett a második negyed közepéig,
amikor azonban a házigazdák egy 16-2-es parciálissal
állva hagyták Carmin Popa lányait. Ehhez sajnos jelentősen „hozzájárultak” a marosvásárhelyi játékosok
is: elsősorban nem is a kimaradt dobásokkal, mert ez
előfordul, hanem azzal, hogy nagyon sokszor el sem
jutottak dobásig. Zsinórban lépték át a támadóidőt,
mert haboztak elvállalni a kísérletet, és megszámlálhatatlanul passzoltak rossz ütemben, egyenesen a
védők kezébe... Hogy Szatmárnémeti 22 pontot szerzett ellentámadásból, önmagáért beszél. Fordítva viszont az is előfordult, hogy ketten egy ellen az
Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 18. forduló:
Szatmárnémeti CSM – Marosvásárhelyi Sirius
85:56 (20-15, 26-11, 16-17, 23-13)
Szatmárnémeti, helyi sportlíceum terme, 50
néző. Vezette: Vlad Potra (Kolozsvár), Szőcs
Janka (Gyergyószentmiklós), Diana Bucerzan
(Temesvár). Ellenőr: Marius Hurgoi (Kolozsvár).
Szatmárnémeti: Vučković 18 pont (3), Džombeta 14, Kostowicz 14, Szotiriu 11 (1), Taylor 10,
Biszak 9 (1), Fodor 4, Szmutku 3 (1), Ardelean
2, Muraru, Cucu.
Sirius: Sólyom 12 pont (2), Sherill 10, Badi 9
(1), Cortez 9, Mircea 5 (1), Anca 4, Chiș 3 (1),
Lipovan 2, Czimbalmos 2, Oancea.

Bálint Zsombor
A listavezető Temesvári Politehnica volt a CSU Medicina női röplabdacsapatának vendége az A2
osztály 8. fordulójában. A két alakulat között az első pillanattól nyilvánvaló volt a különbség a
feljutásra pályázó bánságiak javára.
A játszmánkénti eredmények
arról árulkodnak, hogy Miloš Živanović tanítványai képtelenek voltak
levetkőzni alsóbbrendűségi érzésüket a jobb ellenféllel szemben. A
legtöbb pontot ugyanis a Politehnica nem a kivédhetetlen támadásaival szerezte, hanem a Medicina
játékosai követtek el sorozatban
egészen elemi hibákat, így például
sok esetben egy egyszerű átvétel is
megoldhatatlan feladatnak tűnt a
számukra, az első két játszmában
pedig egyetlen pontot sem tudtak

Fotó: a Szatmárnémeti CSM közösségi oldala

ellenfél palánkja alatt nem tudták a Sirius játékosai
megoldani. Talán egyedül Sólyom Sára volt az, aki
kissé kiemelkedett a többiek közül, de egyedül nem
tudta magával cipelni a csapatot. Alexis Corteznek
ugyanakkor nem sikerült megmutatnia, hogy jobb játékerőt képvisel, mint Tania Allen, akinek a helyét átvette a csapatban.
A szatmárnémeti – végül is bekalkulált – vereség
után szerdán 18 órától lép újra pályára a Sirius, amikor a Ligetben a Konstancai Phoenix csapatát fogadja, amellyel szemben „elszámolnivalója” van a
tengerparton hosszabbításban elveszített meccs után.
Hacsak a vírus közbe nem szól, hiszen ebben a fordulóban is két mérkőzést el kellett halasztani pozitív
esetek miatt. Időközben pedig a sportági szövetség
hivatalosan bejelentette, amit már rég sejtettünk, hogy
a Botosáni Triumf visszalép, ami azt jelenti, hogy az
eredményeit törlik, és minden fordulóban két csapatnak kell állnia. (bálint)
Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 18. forduló:
Kolozsvári U – Kézdivásárhelyi KSE 61:80,
Szatmárnémeti CSM – Marosvásárhelyi Sirius
85:56, Bukaresti Agronomia – Bukaresti Rapid
77:60. A Botosáni Triumf – Aradi FCC mérkőzést korábban lejátszották (51:111), azonban az
eredményt törlik.

Eredményjelző
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 8. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Temesvári Politehnica 0:3 (6:25, 4:25,
14:25), Máramarosszigeti CSM – Nagyváradi CSU 0:3.

Hivatalos: elhalasztják az idei
vizes világbajnokságot
Hivatalossá vált az idei fukuokai
vizes világbajnokság elhalasztása: a
koronavírus-járvány miatt már korábban egy évvel eltolt, idén május
13-29-re tervezett eseményt 2023.
július 14. és 30. között tartják meg.
A 2023 novemberére kiírt dohai vbt emiatt 2024 januárjára halasztják,
közölte a vizes sportokat tömörítő
nemzetközi szövetség (FINA).
A 2024-es esztendő így elképesztően sűrűnek ígérkezik a vizes
sportágakban, hiszen a januári világbajnokság mellett a párizsi olimpia, Európa-bajnokság és a
budapesti rövidpályás vb is vár

labdát lopott el ezeknek köszönhetően a
magas marosvásárhelyiektől. És ha a CSM
játékosai nem igazán tudtak mit kezdeni a
bukaresti védelemmel, Cane a legnehezebb
pozíciókból is képes volt bedobni, míg a
marosvásárhelyiek rentegeteget elhibáztak,
különösen a harmadik negyedben, akár a
gyűrű alól is.
Mint említettük, egy pillanatig sem volt
partiban a CSM, láthatóan zavarta a játékosokat a bukarestieknek a szabályosság határait feszegető agresszív védekezése,
ugyanakkor a védelem sok esetben nem ért
időben oda a villámgyors passzok révén megtalált dobóhoz, így amikor úgy tűnt, hogy sikerülhet csökkenteni a különbséget, akkor
mindig meg tudott újulni az ellenfél egy-egy
triplával.

Csak akkor labdázhattak kedvükre a CSM játékosai Bukarestben, amikor vendéglátóik kissé lazábbra engedték
a gyeplőt az utolsó negyedben Fotó: Nagy Tibor (archív)

meg. Igaz ugyan, hogy Sánta most is hozta a
dupla-duplát (18 ponttal és 13 lepattanóval),
de a Știința idegenlégiósa, Armin Cane kisebb termetéből fakadó hátrányát gyorsasággal és agilitással pótolta, 8 lepattanó

majd a versenyzőkre. A halasztás
miatt rengeteg kérdés merül fel a
Tokióban történelmi bronzérmet
nyert magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint.
„Melyik lesz az olimpiai kvalifikációs világbajnokság? Mikor lesz az
olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság? Mikor lesz az olimpiai
kvalifikációs világliga? Mikor lesz
az olimpiai selejtező? Két-három
havonta ilyen eseményeken ott
lehet ugyan lenni, de szakmailag
felkészíteni, csúcsformába hozni
csapatot az abszurditás határát súrolja” – fogalmazott Bíró Attila.

Az úszásról a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.05 órától Szeghalmi Andrea lesz a Marosvásárhelyi TVR
Sípszó után című műsorának a vendége. A Marosvásárhelyi Iskolás
Sportklub edzőjével a sportág aktuális kérdéseiről Szucher Ervin
beszélget.

Bukarestben nem voltak partiban a vásárhelyiek
Bálint Zsombor
A kosárlabda 1. liga szünetét kihasználva
lejátszották a rangadót a mezőny két veretlen
csapata, a Bukaresti Ștința és a Marosvásárhelyi CSM között. A találkozót a fővárosi
együttes hét ponttal nyerte, így egyedüliként
maradt veretlen a mezőnyben.
A viszonylag kis különbség ellenére a
CSM egyetlen pillanatig sem volt partiban,
esélye sem volt az eddigi riválisokhoz képest
egészen más szintet képviselő ellenféllel
szemben. Ebben vélhetően nagy szerepe volt
annak is, hogy Martinić csak árnyéka volt önmagának, nem volt a kezdőben, utóbb is alig
9 percet tartózkodott a pályán, és akkor sem
volt „látható”. „Még nem jött teljesen helyre”
– nyilatkozta a meccs után a klub honlapjának George Trif vezetőedző. Hogy miből
nem jött helyre, arra nem kapunk választ, feltételezhetően a fertőzése után, ami miatt
eleve elhalasztották a meccset. De ha nem jött
helyre, akkor miért mentek bele, hogy – ha
már elhalaszották – most játsszák le a mecscset? Más mérkőzések kapcsán egyáltalán
nem tűnik olyan sietősnek a szövetség számára ezek bepótolása!
Noha a marosvásárhelyi csapatnak enyhe
magasságfölénye volt Sánta, Borșa és Șolopa
révén, ez a pályán nem igazán mutatkozott

leütésből szerezni. A meccs csak a
harmadik játszmában volt nagyon
picivel kiegyensúlyozottabb, amikor a vendég együttes is kiengedett
egy kissé, ám a három játszmában
összesen nem gyűjtött a CSU Medicina egyetlen szettgyőzelemhez
szükséges számú pontot.
A marosvásárhelyi csapat a következő összetételű játékoskeretet
használta: Clara Cătănescu, Dariana
Ghimbășan, Alexandra Șumandea,
Alexandra Borlodean, Maria Codreanu, Andreea Cotor, Allegra Dan,
Daria Pria, Maria Moraru, Eliza
Pogor, Diana Suciu, Hadassa Muller, Daria Ielciu, Denisa Ielciu,
Szász Lea.
A bajnokság szombaton a 9. fordulóval folytatódik, a CSU Medicina a szerényebb képességű
temesvári csapat, a CSM otthonába
látogat.

A CSM csak az utolsó negyedben hozta le
felére a negyed eleji 14 pontos mínuszt, amikor a bukarestiek talán egy picit ellazultak.
Így viszont a különbség a marosvásárhelyi
visszavágón megfordítható, és ezzel az alapszakasz első helye megszerezhető, ha Martinić is ereje teljében lesz, a csapat pedig
megtanulta a leckét ebből a találkozóból:
hogy egészen más szinten kell teljesíteni a
Știința ellen, mint a többi ellenféllel ebben a
ligában.
A következő napokban elemzik a csapat
helyzetét, és megpróbálják kijavítani a hibákat – mondta el George Trif klubja honlapjának. Hozzátette: reméli, hogy a legjobb
döntéseket hozzák meg, hogy a feljutási tornán ne szembesüljenek meglepetésekkel a
sorsdöntő mérkőzéseken.
Ez akár egy további játékos leigazolását is
jelentheti, hiszen február 15-éig nyitott az átigazolási időszak.

Jegyzőkönyv
Kosárlabda 1. liga, a 9. fordulóból elmaradt mérkőzés: Bukaresti Știința – Marosvásárhelyi CSM 73:66 (22-17, 21-17, 15-10, 15-22)
Bukarest, RomSilva-sportcsarnok. Vezette: Laurențiu Grigoraș (Bodzavásár), Alexandru Nicolae (Bukarest), Vlad Dumitrescu (Bukarest). Ellenőr: Bedir Sefer (Corabia).
Știința: Cane 21 pont, Diaconescu 10, Olaru 8 (2), Oprea 8 (2), Taylor 8, Dorneanu
7 (1), Petica 6 (1). Oinaru 3 (1), Neacșu 2.
Marosvásárhelyi CSM: Sánta 18 pont, Bölöni 13 (3), Nistor 9 (1), Șolopa 8, Borșa
6 (1), Szilveszter 6 (1), Tălmăcean 4, Engi-Rosenfeld 2, Martinić, Kiss, Mureșan.
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Kidobták az AUR társelnökét
a konzervatív pártok madridi
találkozójáról

George Simiont, a nacionalista Románok Egyesüléséért
Szövetség (AUR) társelnökét
a biztonsági emberek kidobták az európai konzervatív
pártok múlt hétvégi madridi
konferenciájáról,
ahova
meghívó nélkül próbált bejutni – közölte pénteken a
román G4Media.ro hírportál
a házigazda párt, a spanyol
VOX szóvivőjére hivatkozva.

A román lap megkeresésére
Alonso de Mendoza, a VOX európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának egyik szóvivője cáfolta,
hogy az AUR-t meghívták volna
az európai jobboldali erők találkozójára, amelyen többek között
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő is jelen
volt. A szóvivő megerősítette: Simion hívatlanul is megpróbált bejutni a találkozóra, de ezt a
biztonsági emberek megakadályozták és elvezették. Mendoza
felháborítónak nevezte Simion
magatartását, és az AUR elnökének azon állítását is hazugságnak
minősítette, hogy aláírta volna a
rendezvény zárónyilatkozatát.
A G4Media Simiont is szembesítette a VOX nyilatkozatával, aki
elismerte, hogy az AUR nem kapott meghívót, amit azzal magyarázott, hogy a találkozón csak az
európai parlamenti képviselettel

rendelkező pártok vehettek részt.
Simion tagadta, hogy kidobták
volna, elmondása szerint abban a
szállodában lakott, ahol a konferenciát szervezték, így alkalma
volt a lengyel küldöttség és a házigazda VOX több képviselőjével
megbeszélést folytatni.
Simion korábban több Twitterbejegyzésben próbálta azt a látszatot kelteni, hogy az AUR a
Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárttal együtt (PNŢCD) képviseli Romániát a madridi
találkozón. Az AUR társelnöke
egy Jorje Buxadéval, a VOX egyik
EP-képviselőjével készült közös
fotót is közzétett, és gratulált „spanyol barátjának” a kezdeményezéshez, kifejezve reményét, hogy
februárban Bukarestben fognak találkozni. A G4Media értesülései
szerint Simion úgy jutott be a találkozó helyszínéül szolgáló szállodába, hogy Aurelian Pavelescu,
a – Romániából valóban meghívott – történelmi PNŢCD elnöke
titkárának adta ki magát. A lap úgy
tudja, Simion korábban több kísérletet is tett arra, hogy meghívassa
magát a rendezvényre, a VOX
azonban azt válaszolta, hogy ez
csak a többi részt vevő párt beleegyezésével lehetséges, márpedig a
Fidesz nem járult hozzá, hogy a
magyarellenes kirohanásairól és
gyűlöletszításáról elhíresült AUR
részt vegyen a találkozón. (MTI)

Románia a déli gázfolyosó
részévé akar válni a Balkánt
Közép-Európával összekötő
szakaszon

Románia a déli gázfolyosó
részévé akar válni azon a kiterjesztett szakaszon, amely
a Balkánt kötné össze
Közép-Európával, ezért pénteken felvételét kérte a projektbe Bakuban – jelentette
ki Virgil Popescu energiaügyi
miniszter.

A tárcavezető részt vett Azerbajdzsán fővárosában a déli gázfolyosó
tanácsadó
bizottsága
nyolcadik alkalommal megtartott
miniszteri ülésén; Románia ötödik
alkalommal vett részt a tanácskozáson. Az ülésen Popescu arról
biztosította a résztvevőket, hogy
Románia támogatja a projektet és

annak a Balkántól Közép-Európa
irányába való kiterjesztését.
„Románia ismét javasolta, hogy
a román–bolgár interkonnektor és
a Bulgárián, Románián, Magyarországon és Ausztrián áthaladó, úgynevezett BRUA gázvezeték is
váljon részévé a déli gázfolyosó
bővítési tervének. Románia érdeklődve várja a javaslata pozitív elbírálását, illetve azt, hogy tárgyalások
kezdődjenek a regionális gázszállítási infrastruktúra nyújtotta lehetőségekről” – mondta a miniszter.
Hozzátette, hogy a déli gázfolyosó
fejlesztése stratégiai fontosságú
Európa energiabiztonságának stabilitása szempontjából. (MTI)

A WHO és Kína szorosabb
együttműködésre törekszik
A szorosabb együttműködés
szükségességéről egyeztetett
a koronavírus eredetének feltárását célzó vizsgálatok terén
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója Pekingben.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz
első alkalommal látogatott Kínába
2020 januárja óta, amikor az első
Covid-19-es esetekről szóló kínai
jelentések nyomán Hszi Csin-ping
kínai elnökkel egyeztetett a járvány
kezeléséről. A WHO főigazgatója
ezúttal a téli olimpiai játékok megnyitójára érkezett Pekingbe, ahol
szombaton Li Kö-csiang kínai miniszterelnökkel folytatott megbeszélést. Tedrosz a Twitter-oldalán
szombaton közzétett bejegyzésben
közölte, hogy a megbeszélésen
egyebek mellett szó esett a védőoltások egyenlő elosztásához szükséges komoly erőfeszítésekről,
valamint arról a célkitűzésről, hogy
idén 70 százalékra növeljék a világ

népességének átoltottságát. Egyeztettek továbbá a Covid-19 eredetének feltárását célzó, tudományos
módszereken és bizonyítékokon
alapuló vizsgálatokhoz szükséges
szorosabb együttműködésről. A
WHO főigazgatóját szombaton
Vang Ji kínai külügyminiszter is fogadta. A kínai külügyminisztérium
közleménye szerint Tedrosz méltatta Kína a világnak nyújtott támogatását a járvány elleni küzdelemben és szorosabb együttműködést ígért Kínával a közegészségügy
terén. A kínai külügyminiszter elmondta: Kína több mint 2,1 milliárd
adag koronavírus elleni oltóanyagot
biztosított a világ több mint 120 országa és nemzetközi szervezete számára. Hozzátette: Kína támogatja a
WHO globális oltási stratégiáját és
készen áll arra, hogy együttműködjék a szervezetekkel annak érdekében, hogy a fejlődő országok
számára is elérhetővé tegye a védőoltásokat. (MTI)
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Folytatódik a diákok rendszeres tesztelése
A diákokon végzett gyorstesztek által kimutatott koronavírus-fertőzések kétharmadát a
PCR-tesztek is igazolták, ezért folytatni fogják a rendszeres szűrést, mert hozzájárul a
járvány féken tartásához – jelentette be Sorin
Cîmpeanu oktatási miniszter.

A tárcavezető egy csütörtök esti televízióműsorban
elégedetten nyilatkozott a mások által alacsonynak tartott „találati” arányról, és úgy értékelte: nem szabad
alábecsülni, hogy kétezer diákot így idejében karanténba tudtak küldeni, ugyanis ha ők a közösségben maradtak volna, szerinte további húszezer társukat
fertőzhették volna meg.
Cîmpeanu beszámolt róla, hogy az oktatási tárca
18,5 millió nyáltesztet kapott a katasztrófavédelemtől,
ami számításai szerint elegendő lesz arra, hogy még
két hónapig rendszeresen teszteljék az iskolásokat.
A tárcavezető azt is megerősítette: jövő héten egyetlen megyében sem kell valamennyi iskolát bezárni,
ugyanis a hatályos rendelkezések szerint ezt csak ott
kell elrendelni, ahol betelt a koronavírusos betegeknek
elkülönített kórházi ágyak több mint 75 százaléka. Az
iskolák bezárásának elkerüléséhez azonban Kolozs
megyében arra volt szükség, hogy további kórházi kapacitásokat különítsenek el a fertőzöttek számára. A
korábbi hétszázról ezerre növelték a Covid-ágyak számát, így sikerült leszorítani a Covid-kórházak telítettségi mutatóját.

Az egyes tanintézmények szintjén továbbra is elrendelhetik az oktatás internetre költöztetését, ha a közösségben megjelenik a fertőzés.
Az oktatási miniszter által pénteken közölt heti öszszesítés szerint jelenleg több mint 32 ezer diák (a tanulók 1,1 százaléka) és csaknem 8300 tanár (a
pedagógusok 3 százaléka) fertőzött, ezért 4757 osztályban (3,4 százalék), illetve 163 iskolában (0,9 százalék)
függesztették fel az óralátogatást és tértek át az internetes oktatásra. Az iskolákban mintegy 15 százalékkal
emelkedett a fertőzöttek száma egy hét alatt, ami a járvány terjedési sebességének lassulását jelzi, hiszen a
múlt pénteki összesítés még azt mutatta, hogy egy hét
alatt megduplázódott a fertőzött iskolások száma.
Romániában egyébként enyhén csökkentek a héten
a napi esetszámok a kedden feljegyzett – 40 ezret
meghaladó – abszolút csúcshoz képest, de még pénteken is több mint 30 ezer új fertőzöttet jelentettek. Az
utóbbi 24 órában diagnosztizált 31.776 új eset 25 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát, a 96
halálos áldozat pedig másfélszerese a kéthetes mozgóátlagnak.
Pénteken meghaladta az ezret a Covid-kórházak intenzív terápiás részlegein ápolt súlyos betegek száma,
ami 34 százalékos növekedés az egy héttel ezelőtti
adathoz képest. A romániai kórházakban csaknem 11
ezer koronavírusos beteget kezeltek, 30 százalékkal
többet, mint egy héttel korábban. (MTI)

Felmérés: a románok kétharmada szerint
a világjárványt a „globális elit” idézte elő
Egy friss közvélemény-kutatás szerint a románok kétharmada egyetért azzal az állítással, miszerint a koronavírus-járványt a
„globális elit” idézte elő, hogy ellenőrzése alá
kényszerítse a világ lakosságát.

Ezt az INSCOP közvélemény-kutató intézet mutatta
ki pénteken ismertetett felmérésében, amelyet január
11. és 18. között telefonos módszerrel végeztek három
százaléknál nem nagyobb hibalehetőséget garantáló
országos reprezentatív mintán.
A mérés szerint a megkérdezettek alig 28,4 százaléka volt azon a véleményen, hogy a koronavírus-járvány természetes módon alakult ki, miként az
emberiség történetének korábbi világjárványai.
A válaszadók 28,5 százaléka hisz egy olyan globális
terv létezésében, amely azt célozza, hogy a koronavírus elleni oltásokkal csipeket ültessenek az emberek
testébe, míg 66 százalékuk elveti ezt az elméletet.
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE
TETŐFEDŐ KFT. vállal ácsmunkát,
bádogosmunkát, szigetelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0742-344-119,
Bence. (14716-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk id. GÁL
DOMOKOSRA február 7-én, halálának 34. évfordulóján. Szívünk-

A felmérés alanyainak több mint fele (54,7 százalék)
értékelte úgy, hogy álhíreket próbáltak elhitetni vele,
míg 41,8 százalékuk nem érzékelt megtévesztési szándékot. A Romániában terjesztett álhírek forrásaként
27,3 százalék Oroszországot, 17 százalék az Európai
Uniót, 17,7 százalék Kínát, 5,4 százalék Magyarországot, 4,9 százalék pedig az Amerikai Egyesült Államokat jelölte meg.
Az INSCOP közvélemény-kutató intézet két-három
havonta készít számos kérdéskört vizsgáló, fejezetenként ismertetett felmérést a Társadalmi bizalmatlanság: Nyugat vagy Kelet, a nacionalizmus térnyerése az
álhírek és félretájékoztatás korában címmel, amelyhez
a román–lett–amerikai partnerséggel létrehozott, a Fekete-tenger térségének civil szervezeteit és médiaprojektjeit segítő Black Sea Trust for Regional
Cooperation alapítványtól szerzett pénzügyi támogatást. (MTI)

Fájó szívvel emlékezünk február
7-én NEMES NÁNDORRA halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (14738-I)

ELHALÁLOZÁS
Összetört szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
dédnagyapa, após, élettárs, testvér, rokon, jó barát, az ákosfalvi
GÁLL ÁRPÁD
volt állategészségügyi technikus
február 5-én, 79. évében, rövid
szenvedés után örökre megpihent.
Utolsó útjára 2022. február 7-én,
hétfőn 13 órakor kísérjük az
ákosfalvi temetőben.
Nyugodj békében, drága édesapánk!
Emléked megőrizzük!
Gyászoló szerettei. (–I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk kolléganőnk, Makkai Melánia ÉDESAPJA
haláláról. Kedves Melánia, részvéttel osztozunk gyászodban,
vigasztalódást kívánunk.
Édesapád nyugodjék békében!
A Népújság munkaközössége.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket
fejezzük
ki
mindazoknak,
akik
FÁBIÁN
KLÁRA
virrasztásán,
illetve
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, a temetés
körüli teendőkben segítséget
nyújtottak,
vigasztaltak,
és
mindazoknak, akik gondolatban
velünk voltak ezekben a nehéz
napokban. A gyászoló család.
(p.-I)

ben élsz, mert csak az hal meg
igazán, akit elfelejtenek. Nyugodjál békében, drága édesapánk!
Lányod és fiad családjukkal
együtt. (14729-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA
alkalmaz ASZTALOST, ÁCSOT. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér. Tel.
0762-986-532. (22951-I)
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel
februárra, ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére!
Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.
Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között.
Várjuk Önöket!

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.

