
Amikor a tudósok mintegy két évtizeddel ezelőtt arra figyel-
meztették az emberiséget, hogy a szén-dioxid-kibocsátás 
miatt egyre nagyobb az üvegházhatás, ami globális felmele-
gedéshez vezet, nem sokan hittek a pesszimista előrejelzé-
seknek. Amikor már közvetlen környezetünkben is egyre 
inkább mutatkoztak a jelek, akkor a politikusok is szükségét 
látták annak, hogy cselekedjenek. Hosszas egyeztetés után 
született meg a párizsi egyezmény, amely az első olyan do-
kumentum, ami az aláíró országokat intézkedéshozatalra 
ösztönzi. Megszületett a fenntartható fejlődés elve. Ettől 
azonban távol áll a gyakorlat. Hogy mégis konkrét cselek-
vésre van szükség, és hogy miért, kiderült a január 12-én 
délelőtt a marosvásárhelyi Incubcenterben, Románia kor-
mányfőtitkársága Fenntartható Fejlődés Főosztálya által 
szervezett – hat megyéből érkezett különböző intézményve-
zetők és képviselők részvételével tartott – konferencián.  

Mint ismeretes, 2017-ben létrejött Románia kormányfőtitkárságának 
a fennhatósága alatt a Fenntartható Fejlődés Főosztály, amely az időköz-
ben megváltozott helyzethez igazította az ország 2008-as fenntartható 
fejlődési stratégiáját, kidolgozta az Agenda 2030 újabb stratégiát, majd 
egy cselekvési tervet, amelyet a kormány tavaly (a 754-es határozattal) 
jóváhagyott. Ezen túlmenően a főosztály hozzáfogott az intézményépí-
téshez is, aminek célja, hogy 17 fő objektumnak megfelelően a gyakor-
latba ültessék a fenntartható fejlődési stratégiát. A marosvásárhelyi 
tanácskozás része volt annak a konferenciasorozatnak, amelyen ismer-
tetik az országos cselekvési tervet, a hálózatépítést, amelynek során a 
Fenntartható Fejlődés Főosztály igyekszik bevonni a kivitelezésbe a köz-
intézmények, az akadémiai szféra, a nemzeti kutató-fejlesztő intézetek, 
az üzleti szféra, az ifjúsági szervezetek, a civil társadalom képviselőt. A 
találkozón a főosztály munkatársain kívül a központi fejlesztési régióból 
(Fehér, Brassó, Kovászna, Hargita, Maros és Szeben megye) olyan  

Marad minden a régiben? 
Bár sajtóhírek szerint februárra várható, hogy az új oktatási tör-

vénytervezet a parlament elé kerüljön, alig hiszem, hogy ez csak úgy, 
simán megtörténjen. A tervezet szerint ugyanis az összes megyei tan-
felügyelőséget, a pedagógusok házát, az ARACIP-ot megszüntetnék, 
helyettük új intézményeket hoznának létre. Valójában szinte azonos 
feladatkörrel megyei igazgatóságok létesülnének, a minőségbiztosí-
tásáért és ellenőrzésért felelős ügynökségek, illetve szakmai képzési 
központok, mindenikük saját szervezési és működési szabályzattal, 
adott létszámú alkalmazottal. Persze a tervezet szerint a volt tanfel-
ügyelőség alkalmazottait az újonnan létesülő intézmények kötele-
zően átveszik (aztán meg egykettőre szélnek is ereszthetők…). 
Mindez az oktatási rendszer politikamentessé tételének jegyében tör-
ténne, hiszen a főtanfelügyelőket, helyetteseiket, a tanfelügyelőket 
igazgatók, aligazgatók váltanák, akik az állásokat versenyvizsgával 
töltenék be, munkaszerződésük pedig nem korlátozódna négy évre, 
mint jelenleg. (Eddig ugyanis kormányváltáskor a tanfelügyelőségek 
vezetőségét a hatalomra került új pártok nevezték ki.) Az elvárás az, 
hogy profi szakemberek kerüljenek azoknak az intézményeknek a ve-
zetői pozícióiba, amelyekben az oktatás minősége, megszervezése 
dől el. Azonban, ismerve a hazai viszonyokat, alig hihető, hogy – 
persze, ha a parlament elfogadja az új oktatási törvényt – az újonnan 
létrejött intézmények egy csapásra politikamentessé válnak.  
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Mentalitásváltásra van szükség  

(Folytatás a 2. oldalon)

25 km-es turisztikai 
kerékpárút Maros-
szentgyörgyön 
A marosszentgyörgyi nem egy szokvá-
nyos bicikliút lesz, hanem egészen 
egyedi az elképzelés, az egyes meg-
állópontoknál látványosságok, sza-
badidős programok várnák az arra 
tekerőket, amellett, hogy lehetőséget 
kínálnának a község lakóinak, hogy 
két keréken jussanak el a megyeköz-
pontba, a munkahelyükre. 

____________2. 
I. Lanka 
Nyárádmenti 
Gasztrofesztivál 
Az idei év rangos eseményét, az első 
Lanka Nyárádmenti Gasztrofesztivált 
szeptember 2-ára tervezik, melynek 
színhelye csodálatos környezetben, a 
deményházi tetőn lesz. 

____________3. 
Villanyoltás 
5 perccel korábban 
Ha az előzetes esélymérlegelést és a 
két csapat rangsorban elfoglalt helyét 
nézzük, papírforma-győzelmet aratott 
a Rapid a marosvásárhelyi városi 
sportklub kosárlabdacsapata ellen. Öt, 
illetve pontosabban négy és fél perc-
cel a vége előtt azonban még döntet-
lenre állt a két csapat.  

____________5. 
(Folytatás a 7. oldalon)

Fotó: Vajda György

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. január 31-ig a marosvásárhelyi Köztársaság tér 5.  

és Dózsa György utca 64–68. szám alatti üzletekben.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



Marosszentgyörgy önkormányzata három pályá-
zatot nyújtott be a tavaly egy-egy kerékpárútsza-
kasz kialakítására, ebből kettőre – ami összesen 
13,9 km bicikliút megépítését teszi lehetővé – 
már elnyerték a finanszírozást, a második pro-
jektre a napokban írta alá a szerződést Bukarest-
ben Sófalvi Szabolcs, a község polgármestere. A 
marosszentgyörgyi nem egy szokványos bicikliút 
lesz, hanem egészen egyedi az elképzelés, az 
egyes megállópontoknál látványosságok, sza-
badidős programok várnák az arra tekerőket, 
amellett, hogy lehetőséget kínálnának a község 
lakóinak, hogy két keréken jussanak el a megye-
központba, a munkahelyükre. 

Marosszentgyörgyön épül meg a megye egyik leghosz-
szabb, 25,5 km-es turisztikai kerékpárútja – tette közzé 
minap közösségi oldalán a jó hírt Sófalvi Szabolcs, miután 
újabb pályázatukat nyilvánították nyertessé. A község ve-
zetője a héten Bukarestben, a Fejlesztési Minisztériumnál 
írta alá a szerződést, amelynek értelmében a marosszent-
györgyi bicikliút első, 5 km-es szakasza épülhet meg a 
Maros műjégpálya (Gokart környéke) – Fociakadémia – 
Bányai-zóna – Nádas utca – Máriaffi-kastély szakaszon. A 
második, már előzőleg megnyert pályázat (ennek folytatá-
saként)  újabb 8,9 km kerékpárút megépítését teszi lehe-
tővé a Hétfák – Maros-part – kutyafogatverseny helyszíne 
– Állomás utca környéke és az Apolló fürdő szakaszon. A 
harmadik, 11,6 km-es szakasz pedig, amelynek megépíté-
sére a Környezetvédelmi Alaphoz nyújtottak be egy nagy-

szabású pályázatot, a Tófalvi és Terebics utak – Tófalva – 
Csejd irányába, a Cinege-dombot és erdőt, a Márton Áron-
zóna végét, a Somostető alatti erdő szélét és a lőtér kör-
nyékét foglalja majd magában – fejtette ki a polgármester, 
aki reménykedik abban, hogy a közeljövőben erre a har-
madik pályázatra is elnyerik a finanszírozást, és ezáltal tel-
jessé válhat a beruházás, ami régóta szívügye a község 
vezetőjének. A közeljövőben az első, 13,9 km-es szakasz 
műszaki tervének elkészítése, majd a kivitelezéshez szük-
séges közbeszerzési folyamat és az engedélyeztetés követ-
kezik. 

Mint mondta, mindig fontosnak tartotta, hogy turisztikai 
szempontból is fejlődjön a község, illetve az embereknek 
lehetőséget biztosítsanak arra, hogy kellemesen töltsék el 
a szabadidejüket. Az infrastruktúra terén látványos a fejlő-
dés, ilyen körülmények között úgy érzik, itt az ideje, hogy 
a turizmus fellendítését, a szabadidős programokat, vala-
mint sporttevékenységeket célzó beruházásokra is össz-
pontosítsanak. Ilyen a kerékpárút kialakítását célzó 
pályázat is, amely a községvezető szerint az egyik legiz-
galmasabbnak ígérkező megvalósítás lesz. A marosszent-
györgyi bicikliút teljes szakaszán különböző turisztikai 
látványosságok, sportolási lehetőségek, illetve kulturális, 
oktató jellegű, de akár történelmi témájú programok, te-
matikus megállóhelyek lesznek, ahol kellemesen eltölthet-
nek majd néhány órát az arra tekerők. A község vezetője 
megjegyezte, a turisztikai látványosságok, illetve az általuk 
megálmodott programok terve a pályázat elbírálásakor, a 
pontozásnál számít ugyan, de a projekt nem biztosít finan-
szírozást ezek megvalósítására. A turisztikai attrakciókra 
külön, ugyancsak a Fejlesztési Minisztériumnál szeretné-
nek pályázni, ellenben, ha nem sikerül finanszírozást sze-
rezni, önerőből vállalná fel a község ezeket a költségeket. 

Először is, mert dekoncentrált intézményekként to-
vábbra is az oktatásügyi minisztériumnak lesznek aláren-
delve, másodszor pedig nem kell ahhoz korlátozott idejű 
mandátum, hogy hatalomváltáskor valakit lelépésre kény-
szerítsenek. A politika szinte minden intézményt, legyen 
az iskola, kórház stb. „átitat”, és nem csak vezetői állások 
szintjén, szóval ne nagyon legyenek kétségeink afelől, 
hogy az új igazgatóságokon „versenyvizsgával” kik fog-

lalják majd el a posztokat, és milyen fizetésekért. Egyéb-
ként, ha valós reformot akarnának végrehajtani az okta-
tásban, talán a tanfelügyelőségek teljes felszámolásán 
kellene elgondolkodni, meghagyni egy, az oktatás minő-
ségéért felelő intézményt, ugyanakkor nagyobb önállósá-
got adni a tanintézeteknek. Igen, az iskolaigazgatóknak 
nagyobb döntési szabadságuk, ezzel együtt nagyobb fele-
lősségük is lenne, ami talán jelenleg, az észosztó tanfel-
ügyelőségek árnyékában egyeseket meghalad. Rugalmas, 
a kor kihívásaihoz gyorsan alkalmazkodó, korszerűen fel-
szerelt, minőségi oktatást biztosító iskolákra van szükség. 
Kérdés, hogy a döntéshozók is ugyanezt szeretnék-e, vagy 
csak egy alibireform végrehajtására készülődnek, a jelen-
legi tanfelügyelői „gárda” felszámolásában és új em-
berek helyzetbe hozásában merülne ki igyekezetük.  

IDŐJÁRÁS 
Borús égbolt 
Hőmérséklet: 
max.  60C 
min.   -10C

16., hétfő 
A Nap kel  

8 óra 2 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 3 perckor.  
Az év 16. napja,  

hátravan 349 nap.

Beszüntették a beteglátogatást 
a kórházakban 

A járványügyi helyzetre való tekintettel január 10-től betil-
tották a betegek látogatását Marosvásárhely valamennyi 
kórházában. Sem a megyei sürgősségi klinikai kórházba, 
sem a megyei klinikai kórház egységeibe nem engedik be 
a hozzátartozókat. Az Egészségügyi Minisztériumnak az 
influenza okozta járványügyi veszélyhelyzet bevezetésére 
vonatkozó utasítása alapján hozták meg az intézkedést. Ki-
vételt képeznek a haldokló betegek, akiket a kezelőorvos 
(illetve az ügyeletes vagy az osztályvezető főorvos) enge-
délyével lehet meglátogatni a telefonon előzetesen meg-
szabott időpontban, egy, az osztályon dolgozó személy 
kíséretében. Az intézkedés az országos és helyi járvány-
helyzetnek megfelelően változhat vagy kiegészülhet. 

A hímzés fortélyai a Női Akadémián 
Január 17-én, kedden 17–19 óra között a Női Akadémia 
szeretettel várja Marosvásárhelyen az Ügyes Kezű Nők 
heti rendszerességgel megszervezett tevékenységére a Di-
vers Egyesület Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti 
székházába azokat a 16 éven felüli lányokat, asszonyokat 
(és az őket kísérő gyerekeket), akiket érdekel az újrahasz-
nosítás és a dísztárgyak készítése. Ez alkalommal folytat-
ják a hímzés fortélyaival való megismerkedést Lajos Anna 
kézműves vezetésével. A szükséges anyagokat a szerve-
zők biztosítják. További információt a 0265-311-727-es te-
lefonszámon, a Fb-oldalon vagy az office@divers.org.ro 
e-mail-címen lehet igényelni. A szervezők további tevé-
kenységek megszervezése érdekében a résztvevőktől ado-
mányt köszönettel elfogadnak. 

Diákelőadások 
a Spectrum Színházban 

Január 18-án, szerdán, 19-én, csütörtökön és 20-án, pén-
teken délután 1 órától a Petőfi-év tiszteletére készült Bo-
lond Istók című előadásra várja a diákokat a Spectrum 
Színház. A produkcióban a költőóriás vándorszínész kora, 
korai verselése, levelei, szerelmének és költészetének be-
teljesülése és a forradalmi eszmékkel átfűtött hazafias ver-
sei köszönnek vissza zenés-játékos formában. Rendező: 
Török Viola. A produkció tisztelgés a magyar kultúra napja 
előtt. Az előadás időtartama 70 perc, szünet nélkül. 

Újévi jótékonysági hangverseny 
A Rotary Téka Klub és a St. Georgius Menedzserklub szer-
vezésében, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia közre-
működésével Roby Lakatos, azaz Lakatos Róbert világhírű 
hegedűvirtuóz és zenekara koncertezik január 17-én, ked-
den 19 órától a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel 
György Levente igazgató. Egy jegy ára 100 lej, a befolyt 
összeget a szervezők jótékonysági célra használják fel. 
Jegyfoglalás naponta 10-16 óra között a 0771-797-414-es 
telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma GUSZTÁV  
és STEFÁNIA, holnap 
ANTAL és ANTÓNIA napja. 

Megyei hírek 

Menyhárt Borbála

A három projektből kettő már nyertes  
25 km-es turisztikai kerékpárút Marosszentgyörgyön 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Rendezvénysorozat 
a Kultúrpalotában 

Január 15–22. között a Maros Megyei Múzeum rendkí-
vüli rendezvénysorozatra várja közönségét Erdély leg-
reprezentatívabb szecessziós épületébe, a 
Kultúrpalotába. A rendezvények célja a kulturális örök-
ség emberközeli bemutatása, a művészet általi érzéke-
nyítés. A rendezvényeken ingyenes a részvétel a 
szabad helyek függvényében. A belépéshez előzetesen 
regisztrálni kell a 0749-912-992-es telefonszámon vagy 
a pr@muzeulmures.ro e-mail-címen. Csütörtökön, ja-
nuár 19-én kétnyelvű rendezvények lesznek a jobb 

szárny II. emeleti kiállítótereiben. Magyar nyelvű ren-
dezvény 17–18 óra között: Csütörtök a múzeumban – 
rendkívüli tárlatvezetés a Pittner Olivér retrospektív ki-
állításon Oniga Erika művészettörténésszel. Ezt román 
nyelvű tárlatvezetés követi. Vasárnap, január 22-én ma-
gyar nyelvű rendezvény 14–15 óra között lesz az elő-
csarnokban: Zenél a Palota Jeremiás Istvánnal – 
vezetett séta a Kultúrpalotában. Mindenkit szeretettel 
várnak – tájékoztatott a Maros Megyei Múzeum sajtó-
osztálya. 

Nyugdíjasok pótszilveszteri bálja  
A Maros megyei magyar nyugdíjasok klubja szeretettel 
vár minden jelentkezőt a január 20-i pótszilveszteri bál-
jára. Feliratkozni és érdeklődni a 0744-928-299-es te-
lefonszámon naponta 9–14 óra között. 

 Marad minden a régiben? 
(Folytatás az 1. oldalról) 
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RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

8, 21, 34, 11, 44 + 12 NOROC PLUS:  0 1 4 0 3 6 

24, 15, 29, 37, 28, 4 SUPER NOROC:  2 2 3 5 9 8

21, 9, 31, 18, 41, 16 NOROC:  0 8 2 8 7 0 3 



A házi ízek megbízható 
specialistái 

A gasztrofesztivál szervezője a 
jobbágyfalvi Lanka húsfeldolgozó, 
melynek történetét Marton Szilárd 
Vilmos ismertette röviden. A cég 
1994-ben indult, 2008-ban csődbe 
ment. 2009-ben Szász Sándorral 
élesztették újra a családi vállalko-
zást. A Lanka márkanév ismert volt 
Maros megyében, a termékeket a 
vásárlók szerették, ezért úgy gon-
dolták, újra fel lehet lendíteni a vál-
lalkozást. Megpróbálták, és sikerült. 
Előbb pár termékkel kezdték, a hús-
feldolgozó épületét bérbe vették, 
ugyanis a bank ezt lefoglalta, besze-
reztek néhány gépet, s elkezdték a 
gyártást. Mára oda jutottak, hogy 35 
munkatársat foglalkoztatnak. A ha-
gyományos, házi ízesítésű terméke-
iket országszerte közel 500 üzletben 
forgalmazzák. Egy piacfelmérést 
készítettek, arra voltak kíváncsiak, 

hogy a vevők hogyan értékelik a 
Lanka termékeit.  

– Egyértelmű választ kaptunk, 
éspedig azt, hogy „ti vagytok a házi 
ízek specialistái”. Ekkor döntöttük 
el, hogy kizárólag olyan termékeket 
gyártunk, amelyeket nyugodtan le 
lehet tenni a család asztalára a gyer-
mekeink elé. Olyan termékeket, 
amelyek nem veszélyeztetik az 
egészségüket. 2009 óta ezen elv 
mentén haladunk – fogalmazott a 
cég vezetője, majd hozzátette:  
Minőségi, helyi termékek 
kapnak fő szerepet 

– Nyárádmenti vagyok, gyö-
nyörű vidéken élünk, gazdálkodó, 
szorgalmas emberekkel együtt. Úgy 
érzem, hogy ez a régió háttérbe szo-
rult gazdaságilag, nem kap annyi tá-
mogatást, amennyire szüksége 
volna. Az az ötletünk támadt, hogy 
szervezzünk egy olyan fesztivált, 
amelyen meg tudjuk mutatni az ér-
tékeinket, be tudnánk mutatni a ha-

gyományainkat, a Nyárádmente 
gazdagságát, a viseleteit, egy sor 
dolgot, amit igazából nem lát a 
nagyvilág. Ez a fesztivál valójában 
a gasztronómiának ad nagyobb 
teret, amely minőségi ételeket vo-
nultat fel, továbbá lehetőséget ad a 
helyi őstermelők, a gazdák bemu-
tatkozására és termékeik népszerű-
sítésére. Meghívjuk a tejtermelőket, 
a pékségeket, gombatermesztőket, 
zöldségeseket, olyan termelőket, 
akik értéket teremtenek – tájékozta-
tott Marton Szilárd Vilmos.  
Jobb jövőképet a fiataloknak! 

– Azt szeretnénk bemutatni, hogy 
a Nyárádmentén érdemes itthon 
maradni, nem kell gyermekeinknek 
külföldre menni, itt is meg lehet 
élni, igaz, hogy dolgozni kell! Azt 
szeretnénk megmutatni, hogy képe-
sek vagyunk jólétet teremteni. Jobb 
jövőképet kell adnunk a fiatalság-
nak! Ez egy nagy kihívás, nagy 
„csutkóba” vágtuk a fejszénket, de 
a szervezőtársakkal közös erővel 
véghez tudjuk vinni – mondta Mar-
ton Szilárd Vilmos. 

A fesztivált a deményházi tetőn 
szervezik, amely kiválóan alkalmas 
hely egy ilyen rendezvénynek, Ma-
rosvásárhelyről, Szovátáról és Nyá-
rádszeredából is könnyű meg- 
közelíteni.  
Nem miccs és sör! 

B. Szabó Zsolt, a fesztivál kom-
munikációjáért felelős CreaThink 
reklámügynökség kreatív igazga-
tója hangsúlyozta, hogy az I. Lanka 
Nyárádmenti Gasztrofesztivál a 
régió ünnepe lesz, a Lanka által 
képviselt értékek mentén. Nem egy 
PR-esemény, nem falunapra emlé-
keztető rendezvény – nem miccs- és 
sörfesztivál –, hanem egy olyan 

rendezvény, ahol minden korosztály 
megtalálja a minőségi kínálatot.  
A fesztivál menüjét 
híres séf állítja össze 

Fóris Kinga, a Haller Kastély-
szálló kereskedelmi igazgatója, aki 
a rendezvény kulináris színvonalá-
ért felel, elmondta, hogy a régió 
gasztronómiai jellegzetességeit fel-
vonultató eseményre számíthatunk, 
amire színvonalas ital- és étlappal 
készülnek.  

Az I. Nyárádmenti Lanka Gaszt-
rofesztivál menüjét Ghisoi Cornelia 
séf állítja össze, aki a szakmai elit 
képviselője, emellett családanya-

ként is csatlakozik a Lanka értékei-
hez. Kicsiket és nagyokat megszó-
lító, színes programkínálattal 
készülnek, amelyet a Lanka Gastro-
fest Facebook-oldalon közölnek 
majd az érdeklődőkkel. 

A szervezők szerint – bár a régió 
inkább magyar –, a rendezvény 
román és magyar nyelvű lesz, tekin-
tettel arra, hogy a két nemzetiség 
együttműködése elengedhetetlen.  

A sajtótájékoztatót a Lanka ter-
mékeiből impozánsan tálalt reggeli 
követte, ami Fóris Kinga hozzáérté-
sét dicséri.  

Mezey Sarolta 

A cukor 62,79 százalékkal került többe 2022 
decemberének végén, mint egy évvel korábban 
– derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) 
pénteken közzétett adataiból. Nagyon megdrá-
gult az áram és az étolaj is, ezek ára 45,14, il-
letve 37,46 százalékkal nőtt az elmúlt egy 
évben.  

A nem élelmiszer jellegű termékek közül a villamos 
energia egy év alatt 45,14 százalékkal, a földgáz 35,73 
százalékkal, a hőenergia 20,10 százalékkal, a könyvek, új-
ságok, folyóiratok 13,46 százalékkal, a mosószappan 
12,87 százalékkal drágult. 

A szolgáltatások közül a vasúti közlekedés díja nőtt a 
leginkább, 21,18 százalékkal, a víz- és csatornázási díjak 
21,05 százalékkal nőttek, a légi közlekedés 17,67 száza-
lékkal drágult. A telefonszolgáltatások díja ellenben 0,88 
százalékkal csökkent tavaly decemberben 2021 utolsó hó-
napjához képest, ez volt az egyetlen árcsökkenés éves vi-

szonylatban a szolgáltatások ágazatában.  Novemberhez 
mérten a légi közlekedés drágult meg a leginkább decem-
berben, 13,83 százalékkal, a tojás 6,10, az áram 4,79 szá-
zalékkal került többe. 

A múlt hónapban az élelmiszerek közül a citrusfélék és 
egyéb déli gyümölcsök ára 3,21 százalékkal csökkent, az 
olaj 0,95 százalékkal, a gyümölcsök és gyümölcskonzer-
vek 0,65 százalékkal lettek olcsóbbak. A nem élelmiszer 
jellegű termékek közül az üzemanyag ára 6,45 százalék-
kal, a hőenergiáé 0,21 százalékkal mérséklődött. A szol-
gáltatások körében egy árcsökkenést sem jegyeztek havi 
összevetésben.  

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közölt 
adatai szerint a novemberi 16,8 százalékról decemberben 
16,4 százalékra csökkent az éves infláció Romániában. Az 
élelmiszerek 22,05, a nem élelmiszer jellegű termékek 
14,95 százalékkal, a szolgáltatások 9,78 százalékkal drá-
gultak az előző év azonos hónapjához képest. (Agerpress) 

Az Országos Statisztikai Intézet szerint 
A cukor, az áram és a vaj drágult meg 

a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben 

Marosvásárhelyen is bemutatják a Gyergyószárhegyi 
Alkotóközpont tavalyi művésztelepeinek válogatott anya-
gát. A kiállítás január 19-én, csütörtökön 17 órakor nyílik 
meg a Bernády Házban. A tárlat a hosszú ideje kialakult 
együttműködés keretében állít ilyenkor, év elején a me-
gyeszékhely közönsége elé a nemzetközi művésztelepen 
előző esztendőben készült alkotásokból egy reprezentatív 
gyűjteményt. Átlagban 40-45 vizuális művész dolgozik 
az évi három szárhegyi táborban, és hoz létre kortárs mű-
veket. 2022-ben Adriana Lucaciu (RO), Arkadiusz Igna-
szak (PL), Bajkó Attila (RO), Balassa Boglárka (D), 
Bartus Ferenc (HU), Bíró Boglárka (N), Cservenka Edit 

(HU), Csillag István (RO), Csillag R. Imola (RO), Dér 
Virág (HU), Elekes Károly (HU), Fazakas Barna (RO), 
Fazakas Ildikó (RO), Fazakas Réka (HU), Ferencz S. Apor 
(RO), Ferencz Zoltán (RO), Filip Gajewski (PL), Harro 
Schmidt (D), Heinecke Uta (A), Kácser László (HU), Ko-
roknai Zsolt (HU), Léstyán Csaba (RO), Ocskay László –
Doky (HU), Orbán Zsófia (HU), Palkó Tibor (HU), Papp 
Ildikó (HU), Pető Hunor (HU), Sebestyén Zoltán (HU), 
Siklódy Ferenc (RO), Silviu Nopcea (RO), Szepessy Béla 
(HU), Taskovics Éva (HU), Tomasz Wendland (PL) volt 
a művésztelep vendége. Munkáikat a kiállítás kurátora, 
Ferencz Zoltán ajánlja az érdeklődők figyelmébe.  

Szárhegy 2022 kiállítás 

A múlt évben 6,8 százalékkal több új autót helyeztek 
forgalomba Romániában, mint 2021-ben; a környezet-
kímélő járművek száma 49 százalékkal nőtt, a piaci ré-
szesedésük pedig elérte a 21,7 százalékot – derül ki a 
Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének (APIA) 
pénteken közölt összesítéséből. 

Az adatok szerint tavaly is a Dacia értékesítette a legtöbb autót, 
40.253 darabot. További sorrend: Ford (11.992), Renault 
(11.611), Toyota (10.717), Hyundai (9551), Volkswagen (9059), 
Skoda (8669), Mercedes Benz (7317), Peugeot (4103) és BMW 
(2985). A forgalomba helyezett benzines autók száma a múlt 
évben 1,2 százalékkal csökkent 2021-hez képest, a piaci része-
sedésük 64,5 százalékos volt. A dízelüzemű járművekből 5 szá-
zalékkal kevesebbet helyeztek forgalomba, a piaci részesedésük 
13,8 százalékra csökkent. 

A környezetkímélő autók – 100 százalékban elektromos autók 
és plug-in hibridek, valamint full hibridek – piaci részesedése ta-
valy 21,7 százalékra nőtt. A 100 százalékban elektromos autók 
piaci részesedése 9,1 százalékra emelkedett a 2021-es 5,3 száza-
lékról. 

A 100 százalékban elektromos modellek közül a Dacia Spring 
volt a legkelendőbb 2022-ben, 6830 darabot értékesítettek. A to-
vábbi sorrend: Tesla Model (3759 darab, 2,5-szeres növekedés 
2021-hez képest), Volkswagen e-UP! (514 darab, +18,2 száza-
lék), Hyundai Kona (365 darab, -4,9 százalék) és Renault Zoe 
(269 darab, -22,5 százalék). 

A legnépszerűbb plug-in hibridek értékesítési listáját a Ford 
Kuga vezeti 324 darabbal (24,1 százalékos növekedés 2021-hez 
képest). A további sorrend: Hyundai Tucson (271 darab, +18,3 
százalék), Renault Captur (247 darab, -8,2 százalék), Mercedes 
Benz GLE (246 darab, +36,7 százalék) és Mercedes Benz GLC 
(206 darab, -8 százalék). 

A külső töltés nélküli hibridek közül Toyota Corollából tavaly 
2397 darabot helyeztek forgalomba (12,3 százalékos növekedés), 
Toyota C-HR-ből 1978-at (-5,5 százalék), Toyota RAV4-ből 
1697-et (+5,4 százalék). 

Az új könnyű haszongépjárművek értékesítése a múlt évben 
14,9 százalékkal csökkent 2021-hez képest, míg a személygép-
kocsiké 6,8 százalékkal nőtt. (Agerpres) 

Egyre több környezet- 
kímélő autót vásárolnak

I. Lanka Nyárádmenti Gasztrofesztivál 
A régió értékeit népszerűsítik

Az idei év rangos eseményét, az első Lanka Nyárádmenti 
Gasztrofesztivált szeptember 2-ára tervezik, melynek színhe-
lye csodálatos környezetben, a deményházi tetőn lesz. A tér-
ség értékeit, őstermelőit, gazdáit, vállalkozóit, gasztronómiai 
különlegességeit felvonultató rendezvény előkészületei elkez-
dődtek – számoltak be a Haller Kastélyszállóban megtartott 
sajtóreggelin a szervezők: Marton Szilárd Vilmos, a Lanka társ-
tulajdonosa és cégvezetője, Fóris Kinga, a Haller Kastélyszálló 
kereskedelmi igazgatója, valamint a gasztroesemény kommu-
nikációs felelőse, B. Szabó Zsolt. 
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Kleinheisler László a Panathinaikosz 
labdarúgócsapatában folytatja pályafu-
tását. A görög klub csütörtökön a hon-
lapján jelentette be a magyar válogatott 
középpályás érkezését, akivel 2026 nya-
ráig szóló megállapodást kötött. 

Magyarországon a Puskás Akadémia FC, a 
Videoton és a Ferencváros csapatában futbal-
lozó Kleinheisler külföldön Németországban 
(Werder Bremen, Darmstadt), Kazahsztánban 
(FC Asztana) és legutóbb (2019 február közepe 
óta) Horvátországban (NK Eszék) szerepelt. 

A 44-szeres válogatott játékos új csapata ve-
zeti a görög bajnokságot, 17 mérkőzésen 42 
pontot szerzett, és négy ponttal áll a második he-
lyezett AEK Athén előtt. 

A 28 éves játékos ügynöke, Filipovics Vladan 
az M1 televíziónak azt mondta: a futballistának 
több kérője is volt, Horvátországon belülről és 
Európából is, és olyan csapathoz akart szer-
ződni, amelynek esélye van bajnoki címet 
nyerni, s a nemzetközi porondon szerepelni. A 

menedzser a futballistáért fizetett átigazolási 
összegről nem kívánt nyilatkozni. 

Ahogy fogalmazott: Kleinheisler szeretne jó 
teljesítményt nyújtani új klubjában és a váloga-
tottban is, nem érzik úgy, hogy ez lenne az 
„utolsó nagy dobása”, ha lehetőség adódik rá, a 
jövőben szeretne még „egy következő lépést 
tenni felfelé”. 

Kleinheisler a Panathinaikoszhoz igazolt 
Alapvetően a katari világbajnoksá-
gon szereplők közül állította össze 
a 2022-es álomválogatottat a lab-
darúgás történetével és statiszti-
káival foglalkozó nemzetközi 
szervezet, az IFFHS. 

A szerdán közzétett névsorban helyet ka-
pott az argentinokat világbajnoki címig vezető 
Lionel Messi, akit a vb legjobb játékosának is 
megválasztottak, nem fért be viszont a top 11-
be a portugál csapattal együtt Katarban csaló-
dást keltő, és angol klubcsapatától, a 
Manchester Unitedtől is gyenge szezon után 
távozó Cristiano Ronaldo. 

A listára felkerült a vb-részvételről le-

maradt norvég válogatott támadója, Erling 
Haaland, aki a Manchester Cityben is 
ontja a gólokat, és a csatársor közepén 
szorított helyet az IFFHS Karim Benze-
mának, az Aranylabda legutóbbi nyertesé-
nek, aki sérüléséből felépülve a franciák 
bő világbajnoki keretének tagja maradt, 
viszont játéklehetőséghez nem jutott a 
végül vb-ezüstérmesként záró nemzeti 
együttesben. A nemzetközi szervezet 
klubszinten a BL-címvédő Real Madrid-
ból és a Paris Saint-Germainből válasz-
totta a legtöbb játékost: a spanyol és a 
francia bajnokcsapatból is egyformán hár-
man kerültek be az év együttesébe. 

Álomtizenegy Messivel, Ronaldo nélkül 

A horvátországi Porecben 
rendezett felkészülési tornán 
3-3-ra játszott a román és a 
magyar futsalválogatott. 

A fordulatos mérkőzésen a ma-
gyar csapat kétszer, a román egy-
szer vezetett, így a döntetlent 
igazságosnak nevezték a Magyar 
Labdarúgó-szövetség honlapján kö-
zölt beszámolóban. Azt írták: a ta-
lálkozó első perceiben a magyarok 
játszottak jobban, és megszereztük 
a vezetést is: Alasztics Marcell tá-
voli lövését követően a román ka-
pusról kipattanó labdát Rutai Balázs 
a hálóba vágta (1-0). A félidő má-
sodik fele a románoké volt, akik 
még a szünet előtt megfordították 

az állást, és 2-1-es előnnyel vonul-
tak pihenőre. 

A második játékrészt is a magyar 
csapat kezdte jobban, és előbb egy 
távoli lövéssel egyenlített, majd egy 
fejes góllal újra előnyhöz jutott. A 
mérkőzés utolsó gólját azonban ro-
mánok szerezték, így 3-3-as döntet-
lennel zárult az összecsapás. 

Románia ezt megelőzően 7-1-re 
nyert Észtország ellen, majd 2-0-ra 
legyőzte Grönlandot. A magyar csa-
pat 7-0-ra felülmúlta Észtországot 
és 2-1-re Bosznia-Hercegovinát. 

A magyarok vasárnap Grönland 
ellen zárták a viadalt, míg a román 
csapat Boszna-Hercegovinával ta-
lálkozott.

Döntetlen a magyar–román 
fordulatos futsalmeccsen 

Az azeri FK Qabala ellen ját-
szotta második formaelle-
nőrző mérkőzését a Sepsi 
OSK labdarúgócsapata a tö-
rökországi Belekben tartott 
edzőtáborban. 

A találkozó 2-2-re végződött, és 
ezúttal sem követhették élőben a 
szurkolók az interneten, mert – 
ahogy a klub fogalmazott – hiá-
nyoztak  az ehhez szükséges mű-
szaki feltételek. A helyszínen jelen 
lévők szerint azonban a mérkőzést 
szinte tönkretette a kritikán aluli já-
tékvezetés, amelynek kapcsán 
Cristiano Bergodi a maga diploma-
tikusan tömör stílusában csak any-
nyit mondott: „Jó, hogy nem sérült 
meg senki.” Niczuly Roland már 
sokkal erélyesebben fogalmazott: 

„Nem vagyok biztos benne, hogy a 
bíró ismeri a labdarúgás szabályait. 
Nagyon hiányoznak a román játék-
vezetők” – mondta. 

A Sepsi OSK a következő össze-
tételű kezdőcsapatotot használta: 
Began – Dimitrov, Ciobotariu, 
Tamás, Ispas, Păun, Francisco Ju-
nior, Matei, I. Gheorghe, Tudorie, 
Šafranko. A második félidőben a 
Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Bălașa, 
Ispas, Aganović, Rodriguez, 
Achahbar, Ștefănescu, Rondón, 
Tudorie tizenegy lépett pályára. A 
találkozó vége felé néhány fiatal – 
Dobozi, Popa és Rența – is lehető-
séget kapott. 

A vezetést az ellenfél szerezte 
meg Isgandarov révén még az 5. 
percben, Rondón közvetlenül újra-

kezdés után, a 47. 
percben egyenlített. A 
61. percben a török já-
tékvezető büntetőt 
ítélt – csak ő tudja, 
miért – az azerieknek, 
amelyet Alimi értéke-
sített, majd kompen-
zálásképpen az OSK 
is kapott egy büntetőt, 
amelyet a 73. percben 
Ștefănescu váltott 
gólra. A mérkőzés 
legnagyobb részében 
a Sepsi OSK volt a 
kezdeményezőbb fél, 
néhányszor azonban a 
játékvezető megállí-
totta ígéretes akció-
ikat. 

A 21 fős alapkeret-
ből (csak a jobbhát-
véd posztra nem jut 
két játékos) ketten hi-
ányoztak ezen a 
meccsen: Varga Ro-
land visszatérését 
március–áprilisra vár-
ják, de egy könnyebb 

sérülés miatt nem lépett pályára 
Dumitrescu sem. Utóbbi iránt be-
jelentkezett a CSU Craiova, a hírt 
megerősítette Hadnagy Attila 
sportigazgató is, azonban közölte: 
egyelőre nincs szándékukban ki-
adni a jobbhátvéd játékjogát. Per-
sze, van az a pénz… 

A beleki edzőtáborban a Sepsi 
OSK az utolsó barátságos mérkő-
zését vasárnap este a cseh Sigma 
Olomouc ellen játszotta, utána 
pedig már utazik haza, hiszen pén-
teken este a Rapid 1923 otthoná-
ban kezdi meg a tavaszi idényt. A 
meccset a Nemzeti Stadionban 
játsszák, a bukaresti együttes stadi-
onjában ugyanis gyepet cseréltek, 
és még nem áll készen a játéktér. 
(bálint) 

Legalább senki nem sérült meg 

Fotó: a Qabala FK közösségi oldala  

Jegyzőkönyv 
Felkészülési torna, Porec (Horvátország): Magyarország – Románia 3-3 (1-2). 
Gólszerzők: Rutai Balázs (2) és Fekete Márk, illetve Andrei Crăciun és Daniel Ara-
ujo (2). 
Magyarország: Alasztics Marcell – Rábl János, Bencsik Roland, Hajmási Milán, 
Fekete Olivér, Horváth Szabolcs, Nagy Imre, Vas Ádám, Fekete Márk, Fridrich 
Dávid, Suscsák Máté, Rutai Balázs, Krajcsi Bence, Bíró Attila. 
Románia: Petrișor Toniță, Andrei Dinicuță – Bálint Andor, Iszlai Richárd, Kanyó 
Szilárd, Mihnea Toader, Darius Nastai, Sergiu Gavrilă, Andrei Crăciun, Daniel Ara-
ujo, Mánya Szabolcs, Hadnagy István, Paolo Fereirra, Vlad Dudău. 

Az IFFHS 2022-es álomcsapata 
Thibaut Courtois (belga, Real Madrid) – Asraf Hakimi (marokkói, Paris SG), Josko Gvardiol 
(horvát, RB Lipcse), Virgil van Dijk (holland, Liverpool), Alphonso Davies (kanadai, Bayern 
München) – Luka Modric (horvát, Real Madrid), Kevin De Bruyne  (belga, Manchester City), Li-
onel Messi (argentin, Paris SG) – Erling Haaland (norvég, Dortmund és Manchester City), Karim 
Benzema (francia, Real Madrid), Kylian Mbappé (francia, Paris SG). 
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Fotó: a Panathinaikosz honlapja 

Fotó: MLSZ

A CFR 1907 odaadta az FCU-nak 
a Benficánál nevelkedett légiósát 

A Kolozsvári FC Universitatea megszerezte a 23 éves labdarúgó, Zé Gomes játékjogát. Ezt múlt szerdán 
jelentette be a román labdarúgó Szuperligában szereplő klub. 

„Az FC Universitatea megegyezett Zé Gomessel. A Benfica Lisszabonnál nevelkedett 23 éves csatár 
2017-ben megnyerte az U17-es Európa-bajnokságot Portugália válogatottjával, ráadásul a torna gólkirá-
lyának és legjobb játékosának is nyilvánították. A játékos kölcsönbe érkezik az U-hoz a CFR-től, klu-
bunknak azonban opciója van a végleges átigazolására is” – közölte a kolozsvári sportszervezet. 

Zé Gomes 2022 szeptemberében írt alá a Kolozsvári CFR 1907-hez. 

A CSM Korond ellen kezd a kupában 
Újraindul a teremlabdarúgó 2. liga szombaton, amikor a Marosvá-

sárhelyi CSM a Gyergyószentmiklósi Intert fogadja 14 órától. Közvet-
lenül ezután, jövő szerdán, a Románia-kupa selejtező körében a 
Korondi Junior lesz az ellenfél, a meccset 17 órától a Hargita megyei 
együttes otthonában rendezik. A selejtezőkörben mindössze két mér-
kőzést játszanak, az összes többi csapat a nyolcaddöntőben kezdhet. 
A másik találkozón a Galaci Universitatea a Bodzavásári Fortius 2014 
csapata ellen lép pályára. 
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Ha az el zetes esélymérlegelést 
és a két csapat rangsorban elfoglalt 
helyét nézzük, papírforma-gy zel-
met aratott a Rapid a marosvásárhe-
lyi városi sportklub kosárlabda- 
csapata ellen. Öt, illetve pontosab-
ban négy és fél perccel a vége el tt 
azonban még döntetlenre állt a két 
csapat. Ett l a perct l kezdve azon-
ban visszanézhettük a Kolozsvári 
U-BT elleni végjátékot, a hátralév  
id ben a marosvásárhelyieknél le-
oltották a villanyt… Az eredmény 
pedig azt is jelenti, hogy most már 

biztos, hogy a CSM az alsóházban, 
a kiesés elkerüléséért játszik majd. 

A marosvásárhelyi együttes ezen 
a meccsen is megmutatta, hogy 
többre lenne képes, mint amit ebben 
az idényben teljesített, ám talán 
nem véletlen, hogy mégsem tette. 
Már írtuk ezeken a hasábokon, 
hogy a kosárlabdában a jó, illetve a 
kiváló csapatok közötti különbséget 
az mutatja, hogy utóbbiak a végjá-
tékban még rátesznek egy lapáttal 
az addigi teljesítményükre, el b-
biek pedig nem tudják tartani a rit-
must. Ez pedig a legtöbbször az 
elhamarkodott, rossz döntések kö-
vetkezménye. Hogy nem számíta-
nak arra, hogy az ellenfél a ko- 
rábbinál jobban odafigyel védelem-
ben, a maguk részér l viszont nem 
kapcsolnak agresszívebb fokozatra 
deffenzívában, holott az ellenfél tá-
madói felpörgetik a ritmust. 

Ez történt ezen a meccsen is. A 
marosvásárhelyieknek háromszor is 
sikerült ledolgozniuk 7-10 pontos 
hátrányukat, de a harmadik negyed-

ben bekövetkezett egyenlítésre egy-
más után négy triplával válaszolt a 
Rapid, majd amikor Lowrance trip-
lájával a negyedik negyed közepén 
67:65-re vezetett a marosvásárhelyi 
csapat, újabb négy triplát vágtak be 
a bukarestiek a hátralev  id ben. 
Erre pedig a kiváló marosvásárhelyi 
dobók válasza helyett (Martini  
mindössze háromszor próbálkozott, 
kizárólag az els  félid ben, Person 
egyszer sem (!) dobott rá távolról, a 
csupán kis id re pályára lép  Engi-
Rosenfeld sem kapott dobásra lab-
dát) teljesen kilátástalán palánk 
alatti bejátszásokkal próbálkoztak, 
megfoghatatlan passzokkal. Bár 
36%-ban dobott a CSM távolról, 
csak hét hármasa volt a meccsen, 
míg az ellenfél szinte annyi 
hárompontost szerzett, mint 
ahány kísérletük volt össze-
sen a marosvásárhelyieknek, 
és nem igaz, hogy nem lett 
volna lehet ségük többször 
is megpróbálni – ez taktikai 
döntés volt. 

A vereséggel – mint jeleztük – 
most már matematikailag is adott az 
alsóház, szerdán 19 órától azonban 
így is kötelez  megnyerni a Csík-
szereda elleni hazai meccset, hiszen 
annak eredménye a második fázis 
rangsorában is számít. 

A hét végén szabadnapos lesz a 
CSM, majd az alapszakasz utolsó 
fordulójában Kolozsvárra látogat. 
Annak a mérk zésnek az eredmé-
nye azonban már nem oszt, nem 
szoroz, akár az ifik is pályára lép-
hetnek.

Villanyoltás 5 perccel korábban 

A valaha volt legnagyobb számú néz sereg el tt rendeztek NBA-mérk zést pén-
teken, amikor a San Antonio Spurs a címvéd  Golden State Warriorst fogadta az 
észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban. A mérk zést a vendégek nyerték 
144:113-ra. 

Az ESPN beszámolója szerint a találkozót a texasi gárda korábbi csarnokában, 
az 1993 és 2002 között otthonául szolgáló Alamodome-ban rendezték, a különleges 
eseményre pedig extra helyeket is felszabadítottak, aminek köszönhet en 68.323 
néz  látogathatott ki az összecsapásra. 

A korábbi csúcsot az Atlanta Hawks és a Chicago Bulls 1998-as találkozója tar-
totta, a legendás Michael Jordan utolsó bullsos idényében a Georgia Dome-ban ren-
dezett mérk zést 62.046 szurkoló látta a helyszínen. 

A liga történetében ennél egy alkalommal egyébként már voltak többen, a 2010-
es All Star-gálán, de az nem volt tétmérk zés: a Dallas Cowboys amerikaifutball-
csapatának otthonában rendezett találkozót 108.713 néz  tekintette meg. 

Ez volt a negyedik mérk zés az NBA történetében, amelyen több mint 50 ezer 
néz  szurkolt. Az atlantai találkozó mellett két alkalommal a michigani Silverdome-
ban gy lt össze nagyobb közönség: a Detroit Pistonsnak 1987-ben a Philadelphia 
76ers ellen 52.745-en, 1988-ban a Boston Celtics ellen pedig 61.983-an szorítot-
tak. 

Megd lt a néz csúcs  
pénteken A Sirius n i kosárlabdacsapata meg-

szerezte a kötelez  gy zelmet a kizárólag 
belföldi játékosokat használó Agronomia 
ellen – abbeli igyekezetében, hogy el-
csípje az utolsó helyet a fels házi ráját-
szásban. Játéka azonban továbbra sem 
kecsegtet sok jóval. Ignatcsenko bemu-
tatkozott, ám csak rövid ideig volt a pá-
lyán, és bár Bu uknál kétségtelenül jobb, 
olyan jelent s pluszt nem hoz a csapat-
nak, ami nagyobb bizakodásra adhat 
okot. 

Nem tévedünk sokat, ha azt mondjuk, 
hogy két gyenge csapat közül a valamivel 
kevésbé gyenge nyert. Ha egy együttes-
nek 26%-os a dobószázaléka mez nyb l, 
az általában nemigen számíthat sikerre. 
Kivéve, ha az ellenfél csak 25%-ban ér-
tékesíti a dobásait. 

A marosvásárhelyi siker tulajdonkép-
pen az els  félid  második negyedében 
körvonalazódott, amikor a Sirius 17 pon-
tos el nyt szedett össze. Bár Carmin 
Popa játékosai sem nagyon rángatták az 
istrángot, ezt az tette lehet vé, hogy az 
Agronomia húsz perc alatt csupán egyet-
len (!) kétpontos kosarat szerzett, 5%-os 
sikerességi mutatóval. Így nem volt túl-
ságosan komplikált ekkora el nyt felépí-
teni. 

Aztán a második félid ben szinte elté-
kozoltak mindent, amit addig összegy j-
töttek. Nyoma sem volt annak a kiváló 
játéknak, amelyet a múlt héten Brassó 
ellen a második félid ben bemutattak, 
mintha azt akarták volna demonstrálni, 
hogy az csak kivétel volt. Egy adott pil-
lanatban komolyan felmerült a vereség 
lehet sége is, amikor az Agronomia hat 
pontra feljött, azonban utóbbi képességei 
is igencsak korlátozottak. 

A  mostani szerény teljesítmény elle-
nére (de a gy zelemnek köszönhet en) a 
fels ház reménye továbbra is életben 
marad, bár nem a hétvégi, Konstancai 
CSM elleni, következ  mérk zésen szá-
mol els sorban sikerrel a klubvezetés. A 
szombatinál azonban sokkal jobb játékra 
számítunk a lányok részér l. (B. Zs.) 

Micsoda szenvedés! 

Bálint Zsombor 

Fotó: Baschet Rapid 

Jegyz könyv 
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 13. forduló: Bukaresti 
Agronomia – Marosvásárhelyi Sirius 51:58 (11-15, 
6-19, 21-12, 13-12) 
Bukarest, Agronomia-csarnok, 30 néz . Vezette: 
Matei B nic  (Bukarest), tefan Atomulesei 
(Brassó), Cristina Anu ei (Bukarest). Ellen r: Alina 
Moan  (Bukarest). 
Agronomia: Sipos 17 pont (4), Panait 11, Anasta-
sescu 7, Militaru 6, Chelariu 6, Cristea 3 (1), Bobar 
1, Kovács, Priarone, Chi anu. Kispadon: Purguly. 
Sirius: Horobec 18 pont (3), Cooper 17 (1), Garrett-
Hammett 6, Podunavac 6, Lipovan 5 (1), Ignat-
csenko 3, Mircea 2, Ciciovan 1, Sólyom, Feise .

Eredményjelz  
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 13. forduló: Bukaresti 
Agronomia – Marosvásárhelyi Sirius 51:58, Kons-
tancai CSM – CSM Alexandria 77:49, Kolozsvári U 
– Aradi FCC Baschet 60:75, Bukaresti Rapid – Kéz-
divásárhelyi KSE 77:58. A CSM Târgovi te – Sep-
siszentgyörgyi Sepsi SIC mérk zés lapzárta után ért 
véget. A Brassói Olimpia állt.  
Az el z  fordulóban: Kézdivásárhelyi KSE – Kons-
tancai CSM 55:73, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – 
Kolozsvári U 109:43, Aradi FCC Baschet – CSM 
Târgovi te 94:60.  

Jegyz könyv 
Kosárlabda Nemzeti Liga, 15. 
forduló: Bukaresti Rapid – Ma-
rosvásárhelyi CSM 87:77 (20-
17, 19-20, 21-18, 27-22) 
Bukarest, Rapid-sportcsarnok, 
250 néz . Vezette: Amalia 
Marchi  (Kolozsvár), Drago  
Barbu (Jászvásár), Vlad Potra 
(Kolozsvár). Ellen r: Svetlana 
Dr gu in (Bukarest). 
Rapid: Stone 22 pont (5), Bili-
novac 15 (3), Gîrbea 15 (3), Je-
remi  12 (2), Olah 11, 
Kiriniauskas 8, Dorneanu 2, Ble-
vins 2. Kispadon: Yankovitz, 
Oprea. 
Marosvásárhely: Sánta 18 pont, 
Lowrance 15 (3), Mathis 13 (3), 
Person 12, Gajovi  11 (1), Mar-
tini  6, Mure an 2, Engi-Rosen-
feld, Bölöni, Sólyom, Nistor. 
Kispadon: Szilveszter. 

Eredményjelz  
Kosárlabda Nemzeti Liga, 15. forduló: 
* A csoport: Nagyszebeni CSU – SCM U Craiova 95:73, Zsil-
vásárhelyi CSM – Kolozsvári U-BT 66:91, Bukaresti Rapid – 
Marosvásárhelyi CSM 87:77. A CSM Petrolul Ploie ti – 
FCArge  Pite ti mérk zés lapzárta után fejez dött be. A Csík-
szeredai VSKC állt. Az el z  fordulóból: FCArge  Pite ti – 
Nagyszebeni CSU 83:69. 
* B csoport: Bukaresti CSA Steaua – CSO Voluntari 88:84, 
Konstancai CSM Athletic – Nagyváradi CSM 61:108, Bukaresti 
Dinamo – Temesvári OMHA Mozzart Bet 77:71, Galaci CSM 
– Bukaresti Laguna Sharks 74:53. A Foksányi CSM 2007 állt.

Fotó: NBA (Twitter) 

A Sepsi SIC a FIBA Europe Cup nyolcaddönt jében 
Továbbjutott a FIBA Europe Cup csoportköréb l 

a román bajnok Sepsi SIC, miután csütörtökön hazai 
pályán 90:44-re (félid  47:17) legy zte a belga Bas-
ket Namur Capitale együttesét a FIBA EuroCup rá-
játszásának visszavágóján. 

A mérk zés f bb pontszerz i: Mununga (22) és 
Cave (18), illetve Wilson (9). 

A Sepsi SIC az els  mérk zést is megnyerte 
(93:74), így kett s gy zelemmel kvalifikált a FIBA 
EuroCup legjobb tizenhat csapata közé. A székely-
földi alakulat veretlenül végzett az E csoportban, mi-
után 76:75-re és 83:71-re legy zte az Elitzur Holont, 
70:56-ra és 80:71-re a Nesibe Aydint, valamint 
89:72-re és 92:58-ra a Bursa Basketbolt.  

A román bajnok az Euroligában kezdte a kupasze-
zont, de nem jutott tovább a selejtez b l. 

Konstancán rendezik a Románia-kupa nyolcas dönt jét 
A sportági szövetség szombaton bejelentette, hogy a Románia-kupa 

nyolcas dönt jének rendezési jogát a Konstancai Athletic nyerte el. 
Egyúttal ismertették a negyeddönt  sorsolásának eredményét is. 

A párosítások: Kolozsvári U-BT – Temesvári SCM, CSO Voluntari 
– SCM U Craiova, Nagyváradi CSM – FC Arges Pite ti, Konstancai 
Athletic – Bukaresti Rapid. 

A mérk zéseket február 11-én játsszák, majd a gy ztesek február 
13-án az el dönt ben lépnek pályára, míg a Románia-kupa dönt jét 
február 15-én rendezik. 

A címvéd  a CSO Voluntari csapata. 



A Szeged portugál kézilabdázója, 
Miguel Martins szerint döntő fontos-
ságú lesz számukra a magyar váloga-
tott legyőzése ma a világbajnokság 
csoportkörének harmadik fordulójá-
ban. „Ha nem nyerünk, végünk. Ezért 
is lesz ez egy döntő, ezért is készülünk 
úgy rá, és remélem, sikerrel járunk” – 
nyilatkozta az M4 Sportnak az irá-
nyító. 

Hozzátette, ha veszítenek, pont nél-
kül jutnak tovább, a magyar csapat 
négy, Izland pedig két pontot visz ma-
gával, és az Európa-bajnok svédeknek 
is négy pontjuk lesz.  

Martins meglepetésnek nevezte a 
magyarok Izland elleni sikerét, mert a 
meccs alakulása alapján nem gon-
dolta, hogy fordítani tudnak, hiszen a 
hatgólos különbség kézilabdában na-
gyon sok. „Izlandnak tapasztalt játé-
kosai vannak, és ilyenkor nyerniük 

kellene. Ugyanakkor ismerem a ma-
gyar játékosokat, és tudom, milyen 
jók. Ebből a szempontból viszont nem 
volt meglepetés, ami történt” – ma-
gyarázta. 

Martins szerint olyan csapat a ma-
gyar, amelyet ismernek, és amely ellen 
szeretnek játszani. Saját magukat úgy 
jellemezte, hogy mindig motiváltak, és 
ha jól teljesítenek, bárkivel szemben 
van esélyük a győzelemre. 

„Koncentrálnunk kell, nem pedig 
eladni a labdát, amiből Magyarország 
könnyen gólokat szerezhet. Futnunk 
kell, mert nekik nehezebb játékosaik 
vannak, nagyobb testsúllyal, mi vi-
szont gyorsabbak vagyunk, amit ki 
kell használnunk” – fejtette ki. 

A magyar–portugál csoportmérkő-
zés ma 21.30 órakor kezdődik Kristi-
anstadban. A találkozót a DigiSport és 
az M4 Sport televízió élőben közvetíti. 

A magyar férfikézilabda-válogatott végig 
vezetve 35-27-re legyőzte a Koreai Köztár-
saság csapatát az olimpiai kvalifikációs vi-
lágbajnokság csoportkörének első 
fordulójában, csütörtökön Kristianstadban. 

Az irányítók és az átlövők Bánhidi Bence fizikai 
fölényére alapoztak támadásban, és számításaik re-
mekül beváltak. Bár több hiba is csúszott a magya-
rok támadójátékába, a védekezés jól működött, 
ennek köszönhetően a kilencedik percben már 6-2 
volt az állás. Látszott, hogy a csapat alaposan fel-
készült az ellenfélre, és egy átmeneti megtorpanás 
után már 12-7-re vezetett. A 17. percben időt kértek 
az ázsiaiak, de a meccs képe nem változott. A néma 
csendben ülő nézők miatt meglehetősen hangulat-
talan összecsapás folytatásában is a remekül véde-
kező magyarok uralták a játékot, többször is 

betaláltak gyors ellentámadás végén, és a szünetben 
már tíz góllal vezettek. 

A dél-koreai válogatott vártnál gyengébb teljesít-
ménye és a magyar hibák miatt a második félidőben 
is alacsony színvonalú volt a meccs. A 12 gólos 
előny tudatában romlott a magyarok összpontosí-
tása, ezt kihasználva Kim Dong Uk bravúros védé-
seire alapozva az ázsiaiak egy 5-0-s sorozattal 
felzárkóztak 25-18-ra, de José María Rodríguez Va-
quero szövetségi kapitány időkérése némileg meg-
törte a lendületüket. A találkozó második fele 
leginkább egy edzőmeccsre hasonlított, minden já-
tékos lehetőséget kapott magyar oldalon. Előbb 
visszaállt a tízgólos különbség, majd 35-27-es ered-
ménnyel zárult a sok hibával tarkított mérkőzés, 
amelyen nem voltak azonos súlycsoportban a csa-
patok. 

A magyar kézilabda-váloga-
tott 30-28-ra legyőzte Izlan-
dot az olimpiai kvalifikációs 
világbajnokság csoportköré-
nek második fordulójában. 

A szombati találkozó hangulatá-
ban a két nappal korábbi, Koreai 
Köztársaság elleni meccs szöges el-
lentétje volt, ugyanis 4500 izlandi 
és jó néhány magyar szurkolónak 

köszönhetően szinte telt ház és fan-
tasztikus atmoszféra volt a csarnok-
ban. A magyar együttes tudatosan 
lassította a játékot támadásban, 
ennek ellenére több hibával kezdett, 
amit ellenfele rendre kihasznált. A 
tizedik percben sikerült az egyenlí-
tés, mert kezdett összeállni a véde-
kezés, de Lékai Máté 
emberhátrányban büntetőt rontott, 

majd – immár létszámegyenlőség-
nél – eladott egy labdát. 

Ebben az időszakban minden 
lendület elveszett a támadásokból, 
ezen a csereként beállt játékosok 
sem tudtak segíteni, ráadásul Sipos 
Adriánt másodszor is kiállították. 
Izland 12-8-ra ellépett, ekkor José 
María Rodríguez Vaquero szövet-
ségi kapitány időt kért, de Björgvin 
Pall Gustavsson a folytatásban is re-
mekül védett. Öt kapott gól után ta-
lált be ismét a magyar válogatott, 
azonban a felzárkózásra nem volt 
esélye, mert egyrészt – a meglehe-
tősen furcsa felfogásban tevékeny-
kedő francia játékvezetők miatt – 
szinte folyamatosan emberhátrány-
ban kellett játszania, másrészt a tá-
madásban elkövetett, ki nem 
kényszerített hibákat az északi szi-
getország legjobbjai mindig gyor-
san kihasználták, és a szünetben öt 
góllal vezettek. 

A lendületesen, gyorsan, ponto-
san, kevés hibával kézilabdázó iz-
landiak ellen a második félidőben is 
rettenetesen nehéz dolguk volt Lé-
kaiéknak, ám a némileg javuló vé-
dekezésen alapuló 4-0-s sorozat 
után a rivális időt kért a 47. perc-
ben, 25-23-as állásnál. A magyar 
csapat ezután kétszer is támadhatott 

az egygólos hátrányért, de Viktor 
Hallgrímsson mindkétszer védett. 
Bóka Bendegúz végül sikerrel járt, 
Rosta Miklós egyenlített, Bodó Ri-
chárd találatával pedig 1-0 után 
ismét vezetett a magyar válogatott. 

Mikler Roland ebben a szakasz-
ban bravúrosan védett, erre ala-

pozva egy 5-0-s sorozattal zárt a 
csapat, és óriási bravúrral győzött. 

A magyarok ma 21.30-tól Portu-
gália ellen zárják a csoportkört, a 
göteborgi középdöntőben pedig az 
Európa-bajnok Svédországgal, va-
lamint Brazíliával és a Zöld-foki 
Köztársasággal találkoznak. 

 A magyar válogatott tagjai ünnepelnek, miután 30-28-ra győztek Izland ellen a kézilabda olim-
piai kvalifikációs világbajnokság második fordulójában. 

              Fotó: MTI/Kovács Tamás 

Jegyzőkönyv 
Kézilabda-világbajnokság, D csoport, 1. forduló: Magyarország – Koreai Köztársaság 35-27 (21-11) 
Kristianstad, 2738 néző, vezette: Belkhiri, Hamidi (algériaiak). 
Lövések/gólok: 58/35, illetve 44/27. 
Gólok hétméteresből: 7/4, illetve 4/4. 
Kiállítások: 16, illetve 6 perc. 
Magyarország: Mikler – Lékai 7 gól, Szita 2, Bánhidi 4, Sipos, Ancsin, Rodríguez 5, cserék: Bóka 3, Ilic 1, Rosta 5, 
Bodó 3, Hanusz 1, Bujdosó 3, Ligetvári 1, Székely, Szöllősi. 
Koreai Köztársaság: Kim Dong Uk – Ha Min Ho 1 gól, Kim Dzsin Jung 2, Kang Dzson Ku 5, Pak Szung 5, Li Hjon Szik 
4, Dzsang Dong Hjun 3, cserék: Li Szong Min, Ku Csang Un, Dzso Te Hun, Li Jo Szeb 1, Kim Ki Min 1, Ha Te Jun 5, 
Pak Jung Dzsun. 

Eredményjelző 
Kézilabda-világbajnokság, csoportkör: 
* A csoport, 1. forduló: Chile – Irán 24-25, Spanyolország – Montenegró 30-25; 2. forduló: 
Montenegró – Irán 34-31, Spanyolország – Chile 34-26; a csoport állása: 1. Spanyolor-
szág 4 pont, 2. Montenegró 2, 3. Irán 2, 4. Chile 0. 
* B csoport, 1. forduló: Franciaország – Lengyelország 26-24, Szaúd-Arábia – Szlovénia 
19-33; 2. forduló: Franciaország – Szaúd-Arábia 41-23, Lengyelország – Szlovénia 23-
32; a csoport állása: 1. Szlovénia 4 pont, 2. Franciaország 4, 3. Lengyelország 0, 4. 
Szaúd-Arábia 0. 
* C csoport, 1. forduló: Zöld-foki Köztársaság – Uruguay 33-25, Svédország – Brazília 
26-18; 2. forduló: Brazília – Uruguay 35-24, Svédország – Zöld-foki Köztársaság 34-27; 
a csoport állása: 1. Svédország 4 pont, 2. Brazília 2, 3. Zöld-foki Köztársaság 2, 4. Uru-
guay 0. 
* D csoport, 1. forduló: Magyarország – Dél-Korea 35-27, Izland – Portugália 30-26;  
2. forduló: Portugália – Dél-Korea 32-24, Izland – Magyarország 28-30; a csoport állása: 
1. Magyarország 4 pont, 2. Portugália 2, 3. Izland 2, 4. Dél-Korea 0. 
* E csoport, 1. forduló: Németország – Katar 31-27, Szerbia – Algéria 36-27. 
* F csoport, 1. forduló: Argentína – Hollandia 19-29, Norvégia – Észak-Macedónia 39-27. 
* G csoport, 1. forduló: Marokkó – Egyesült Államok 27-28, Egyiptom – Horvátország 31-22. 
* H csoport, 1. forduló: Bahrein – Tunézia 27-27, Dánia – Belgium 43-28. 

Mestermérleg 
José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány szerint a magyar kézilabda-válogatott szinte 

tökéletes első félidőt produkált a Koreai Köztársaság ellen. „Kimondottan jól összpontosítottunk, re-
mekül védekeztünk, több gólunk is volt gyors indításból, és a támadójátékunkkal is elégedett voltam. 
A második felvonásban már nem jöttek a gyors gólok, a dél-koreaiak nyitott védekezésre váltottak, 
és azt fegyelmezettebben csinálták, ráadásul a kapusuk egyre jobban védett. Bizonyos időszakokban 
voltak problémáink, ekkor nem találtunk a hálóba, és talán a koncentrációnk sem volt olyan, mint ko-
rábban. Ezzel együtt is nagyon boldog vagyok! Nem volt könnyebb meccs, mint gondoltam, egy torna 
első mérkőzése soha nem könnyű” – magyarázta. 

Jegyzőkönyv 
Kézilabda-világbajnokság, D csoport, 2. forduló: Magyarország – Izland 30-28 
(12-17). 
Kristianstad, 4615 néző, vezette: J. Bonaventura, C. Bonaventura (franciák). 
Lövések/gólok: 46/30, illetve 44/28. 
Gólok hétméteresből: 4/3, illetve 4/4. 
Kiállítások: 10, illetve 6 perc. 
Magyarország: Mikler – Bóka 3 gól, Szita 4, Lékai 2, Bánhidi 3, Ancsin 6, Rodrí-
guez 4, cserék: Sipos, Bodó 3, Hanusz, Ilic 1, Székely, Ligetvári, Rosta 4. 
Izland: Gústavsson 1 – Gudjónsson 3, Magnússon 7, Jónsson, Gíslason, Pál-
marsson 3, Elísson 9, cserék: Hallgrímsson, T. Kristjánsson, G. Kristjánsson 1, 
Vidarsson 4, Smárason. 

Mestermérleg 
„Elképesztő, ahogyan nyertünk! Nagyon jó meccset játszottunk 

szinte hatvan percen át, mert én úgy láttam, hogy az első félidőben is 
komoly munkát végeztünk, de sok könnyű lövést elrontottunk” – nyi-
latkozta a lefújás után Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány. 

Hozzátette, számára nagyon fontos, hogy játékosai a meccs végéig 
küzdöttek, és tették a dolgukat akkor is, amikor hátrányban voltak. „A 
srácok hittek magukban és a csapatban, mert olyanok vagyunk, mint 
egy család” – szögezte le. 

Pedro Rodríguez Álvarez (b), Szita Zoltán (k) és Sipos Adrián (j) a magyar, valamint Kim Jeon Pin (b2) és Dzsin Ju Szung, a dél-koreai 
válogatott játékosai.  Fotó: MTI/Kovács Tamás 

A portugál Miguel Martins (j) és a dél-koreai Kim Ki Min a D csoportban játszott Portugália – Koreai 
Köztársaság mérkőzésen.       Fotó: MTI/Kovács Tamás. 
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Martins: Ha nem nyerünk, végünk Rajt a világbajnokságon egy könnyed sikerrel 

Jelentős hátrányból fordítva nyert Magyarország Izland ellen 



intézményvezetők jöttek el, akik 
közvetlenül érintettek a cselekvési 
terv kivitelezésében. Így szélesebb 
körű képet kaphattak arról, hogy 
miről is szól ez a terv, miért szüksé-
ges minél előbb lépni e téren, és 
arról is szó volt, hogy a különböző 
konkrét – környezetkímélő beruhá-
zásokra vonatkozó – tervek kivite-
lezését miként lehet finanszírozni.  

Borbély László államtanácsos, a 
Fenntartható Fejlődés Főosztály ko-
ordinátora köszöntőbeszédében 
hangsúlyozta, hogy hinni kell egy 
jobb élet feltételeinek a megterem-
tésében. Amióta vezeti a főosztályt, 
remek emberekkel dolgozhatott, 
akik hasonlóan gondolkodnak, és 
azért van szükség az összefogásra, 
az ilyen jellegű találkozókra, hogy 
az ötleteket, a kezdeményezéseket 
összehangolják. Mentalitásváltásra 
van szükség az életminőség javítá-
sáért. A koncepció több ezer éve lé-
tezik, csak újra kell fogalmazni a 
jelen követelményei szerint. Hosszú 
folyamat volt, és rengeteg türelem 
kellett ahhoz, hogy 193 ország csat-
lakozzon a párizsi klímaegyez-
ményhez, amely cselekvésre 
ösztönzi az embereket, de ez csak a 
félút, további konkrét lépéseket kell 
tenni. A főosztály létesítésével, Ro-
mánia fenntartható fejlődési straté-
giájának elfogadásával megszületett 
a politikai akarat is. Elkészült a cse-
lekvési terv, és elkezdődött az intéz-
ményépítés. Létrejött egy 
konzultatív tanács, amelyben az 
akadémiai területen ténykedő 340 
személy kapott helyet, kijelölték azt 
a 99 mutatót, amelyet követni kell, 
hogy a gazdasági-társadalmi életün-
ket az új koncepció szerint eredmé-
nyesen átalakítsuk. 120 intézmény 
és nemkormányzati szervezet, tíz 
egyetem csatlakozott a főosztály-
hoz, és segíti a további munkájában. 
Egy új, hivatalosan elismert szak-
mát létesítettek, és tavaly szakképe-
sítés után 160 fenntartható fejlődési 
szakértő kaphatott oklevelet. És a 
rezilienciaprogramnak köszönhe-
tően 2026-ig 3500 ilyen szakértő 
fogja segíteni a társadalmat abban, 
hogy gyakorlatba is átültessék a 
fenntartható fejlődés elveit. Sok 
vagy kevés mindez? Tény, hogy 
Románia a fenntartható fejlődés el-
veinek gyakorlatba ültetése szem-
pontjából a világ országai közül a 
18. helyre tornázta fel magát rövid 
időn belül – mondta az államtaná-
csos, majd azzal fejezte be félszóla-
lását, hogy hiszi, hogy együtt 
sikerülni fog, mert mindannyiunk 

érdeke egy jobb, egészséges kör-
nyezet megteremtése és fenntartása.  

Nagy Zsigmond alprefektus, aki 
oroszlánrészt vállalt a Maros me-
gyei szervezésben, elmondta, hogy 
megyénkben számos környezetvé-
delmi jellegű beruházás van, amely 
jelzi, hogy az emberek érdekeltek 
egy jobb, egészségesebb jövő meg-
teremtésében. Ezért mind a prefek-
túra, mind a hatáskörébe tartozó 
dekoncentrált intézmények támo-
gatják a cselekvési terv kivitelezé-
sét, fontosnak tartják az oktatás és a 
digitalizálás fejlesztését – amely a 
terv része –, hiszen ez lehet a kulcsa 
a feltett szándék megvalósításának. 
Kovács Levente-Mihály, a Maros 
Megyei Tanács alelnöke hangsú-
lyozta, hogy a megyei tanács 2021–
2027-es stratégiája negyedik 
fejezetének gyűjtőcíme a „zöld 

megye”. Tervbe vették azt, hogy 
komoly beruházásokat ösztönözze-
nek az újrahasznosítható energia-
források bevezetésében, javítsanak 
a szelektív hulladékgazdálkodáson, 
proritásként kezelik a vezetékes 
ivóvíz- és csatornahálózat kiépítését 
a településeken, növelik a védett te-
rületeket, és alternatív energiafor-
rásként minél több napelemparkot 
hoznak létre. Már vannak konkrétu-
mok is. A Fejlesztésügyi Miniszté-
rium 27 millió lejes támogatásával 
három, saját tulajdonban levő épü-
letet a hőenergia-hatékonyság növe-
léséért rehabilitálnak. Ezenkívül az 
alelnök megemlítette a 8 millió 
eurós támogatást a kerékpárútvonal 
kiépítésére. Kilátásba helyezték a 
repülőtér és az ipari park szomszéd-
ságában levő területen egy hatalmas 
napelempark kiépítését, és támogat-
ják az önkormányzatok környezet-
kímélő közszállítási eszközeinek 
használatba helyezéséről szóló 
programokat.  

Soós Zoltán, Marosvásárhely 

polgármestere is arról biztosította a 
jelenlevőket, hogy 20 év lemaradás 
után – a fenntartható fejlődés elveit 
figyelembe véve – több olyan pro-
jektet indítottak el, amely a jövő 
nemzedék érdekeit tartja szem előtt. 
Jelenleg a polgármesteri hivatalban 
45 fejlesztési terven dolgoznak, 
amelyek egyebek között a terelőu-
tak megépítésére, a városi és pe-
remtelepüléseket összekötő 
közszállításra, az iskolahálózat és a 
sportbázisok korszerűsítésére vo-
natkoznak. A város 2021 és 2027 
között mintegy 200 millió eurós ér-
tékű, a városi közlekedést korszerű-
sítő, ugyanakkor zöldövezetek 
rendbetételére vonatkozó elképze-
léseket támogat, és ezek között van-
nak az épületek hőháztartásának a 
növelését célzó beruházások is. Je-
lentős lépéseket tett a város, hogy 

minél több pénzt lehívjon az emlí-
tett területeken. Ilyen az iskolák be-
rendezésének korszerűsítésére 
vonatkozó EON-XR pályázat is. 
Nem sikerült ugyan, de jelentős 
erőfeszítést tettek a szelektív hulla-
dékgazdálkodás bevezetésére, és ki-
látásban van hulladékudvarok 
létesítése is. Továbbá nemsokára 4 
hektár használaton kívüli területet 
alakítanak át parkká a Tudor ne-
gyedben, és újabb 22 hektáros terü-
letből (a volt téglagyár helyén) lesz 
városi park. A rezilienciatervnek 
köszönhetően 813.000 eurót költ-
hetnek 4,3 km hosszú bicikliút ki-
építésére. És azon lesznek, hogy a 
beruházókat is a fenntartható fejlő-
dési elveknek megfelelő szabályok 
figyelembevételére ösztönözzék 
majd – mondta a polgármester.  

Gogolák Hrubecz Zsolt házi- 
gazda, az Incubcenter elnöke – 
konkrét, úttörő projektként – bemu-
tatta a Multinvest főtéren levő épü-
letét, amely megyénkben az első 
zöldház. Beszélt arról is, hogy 

mennyire fontos a szakképzés, hi-
szen jelenleg Románia minden 
téren jelentős szakemberhiánnyal 
küzd, ugyanakkor kiemelte, fontos 
lépést tartani a modern technológi-
ával is, hiszen ezek mind az építke-
zésben, mind más téren olyan 
gyorsan változnak, hogy a lemara-
dás akár gazdasági hátrányt is je-
lent. A fenntartható fejlődési 
cselekvési tervben meghatározottak 
pedig, ezt megelőzendő, előrevetí-
tik azokat a lépéseket, amelyekkel 
a következő évszázadra tekintünk.  

A hivatalosságok üdvözlőbeszé-
dét követően a főosztály munkatár-
sai részletesebben ismertették a 
stratégiát, a cselekvési tervet és azo-
kat a konkrét lépéseket, amelyeket 
eddig tettek.  

Mihăiţă Toader, a Fenntartható 
Fejlődés Főosztály irodavezetője 
részletezte az Agenda 2030 orszá-
gos fenntartható fejlődési stratégia, 
a cselekvési terv kidolgozásának a 
lépéseit, valamint azokat a kézzel-
fogható konkrétumokat, amelyek 
már az intézményépítésről szólnak.  

Nagy Ágnes bankszakértő, az em-
lített akadémiai, konzultatív tanács 
tagja érdekes előadást tartott arról, 
hogy mit jelent a gazdaságpolitiká-
ban a profitorientált paradigmaváltás, 
és hogyan lehet környezetkímélően 
fenntartani és nyereségesen működ-
tetni egy kevésbé szennyező gazda-
ságot.  

Carmen Romaniuc aligazgató és 
Florina Savu, az Országos Statiszti-
kai Hivatal képviselői konkrét ada-
tokkal illusztrálták azokat a 
gazdasági-társadalmi tényezőket, 
amelyek kihatnak az életünkre, és 
amelyek közül a stratégiában is 
ezentúl 99 mutatót követnek majd. 
Illetve arról is képet kaphattunk, 
hogy milyen véleményindikátoro-
kat érdemes figyelembe venni a tár-
sadalmi átrendeződés terén.  

A szünet után Mirel Palada, az 
olténiai Regionális Vállalkozásfej-
lesztési Egyesület (ARDA) szakér-
tője a szociológus szemszögéből 
igen szemléletesen taglalta, hogy 
miként lehet egyensúlyt tartani a 
(gazdasági) fejlődés végtelenbe 
tartó logikája és a fenntartható fej-
lődés szükségszerűsége között. Né-
hány adattal illusztrálta, hogy 
milyen témák iránt fogékony a tár-
sadalom. Ezek között pedig több 
környezetvédelmi jellegű (erdőirtás 
stb.), így van befogadó közössége a 
most olyan távolinak tűnő elvek-
nek. A percepcióváltáshoz pedig 
megfelelő kommunikáció és szak-
értelem is kell.  

A felvetettekre, mintegy válasz-
ként, Claudia Moldovan, az állam-

tanácsosi kabinet tanácsosa részle-
tesen ismertette a fenntartható fej-
lődési szakértői képzés terén elért 
eredményeket. Megtudtuk, hogy ta-
valy a bukaresti gazdaságtudomá-
nyi egyetemen 160 szakértőt 
képeztek, és az a cél, hogy 2024-ig 
2000 szakértő kapjon diplomát, és 
közülük 1600-an vidéken az önkor-
mányzatoknál, illetve 400-an a fő-
városban különböző központi 
intézményekben dolgozzanak. Az 
alkalmazottak létszámát megyékre 
is leosztották. A központi régióban 
145, ezek közül megyénkben 30 
ilyen szakember lesz.  

Cristian Iordache, a projekt kom-
munikációs szakértője bemutatta a 
Fenntartható Fejlődés honlapját és 
azt az információtárt (Agregatort), 
amely tartalmazza azokat az emlí-
tett gazdasági-társadalmi mutatókat 
és minden olyan fontos adatot, 
amelynek segítségével nyomon kö-
vethető a stratégia, illetve a cselek-
vési terv kivitelezése.  

Stelian Matei tanácsos ismertette 
a kérdőívet, amelyet egyébként min-
den 500-nál több alkalmazottat fog-
lalkoztató cégvezetőnek ki kell 
töltenie, és ebben a fenntartható fej-
lődési elveknek megfelelő konkrétu-
mokat is számonkérnek, a többi 
között a nyersanyagok használatától 
a körkörös gazdaság működtetésén 
át a regenerálható energiaforrások 
használatáig több tételt. A németor-
szági modellt január elsejétől kellene 
alkalmazni – hallhattuk. Végül 
Ioana Voinescu, a Román Kereske-
delmi Bank főosztályvezetője a 
zöldberuházások megvalósításához 
szükséges pénzügyi lehetőségeket, 
banki szolgáltatásokat ismertetett. 
Ezek nemcsak konkrétan a környe-
zetvédelemre vonatkoznak, hanem 
szociális és oktatási téren is igényel-
hetők, amennyiben a célok között 
szerepel a fejlődési stratégia által ki-
jelölt 17 nagy objektum is – hangsú-
lyozta a bank környezetvédelmi 
pénzügyi szakértője. (Sz.m.: A kon-
ferencia szakmai részére visszaté-
rünk.)  

A konferenciát Borbély László ál-
lamtanácsos zárta, megköszönve, 
hogy ilyen nagy létszámban részt 
vettek az érdeklődők a tanácskozá-
son, ami igazolja azt is, hogy van 
értelme mindannak, amit eddig tet-
tek, és arra ösztönzi a főosztály 
munkatársait, hogy minél több 
konkrétumot valósítsanak meg, hi-
szen, amint a bevezetőben elhang-
zott, az egészséges életmód, az, 
hogy milyen környezetet hagyunk 
hátra az utánunk jövő nemzedék-
nek, mindannyiunk felelőssége kell 
hogy legyen.  

LAKÁS 

GRAND hotel melletti négyszobás, két 
fürdőszobás, nagy erkélyes, bútorozott 
lakás kiadó havi 400 eurós áron. Tel. 00-
36-20-934-3907. (-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18316-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (18418-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, cserépfor-
gatást, vaskapuhegesztést és bármi-
lyen építkezési munkát (saját 
anyagból is). Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0766-873-954, 
0766-874-199, Marius. (18345) 

SZAKEMBER vállal bármilyen épít-
kezési munkát, javítást. Anyagot biz-
tosítunk. Tel. 0766-874-476. (18346) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szige-
telést, tetőfedést Lindab lemezzel, 
bármilyen javítást, benti munkát, fes-
tést, glettelést. Hívjanak bizalommal, 
bármiben rendelkezésükre állunk! 
Tel. 0767-837-782. (18331-I) 

MAGÁNCÉG KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő te-
lefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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MAROSVÁSÁRHELYEN tapasztalattal rendelkező  
VARRÓNŐKET alkalmazunk.  

Betöltendő helyek száma: 5 gépes és 1 vasalói/csomagolói állás. 
Bérezés: havi nettó 2400 lej (kézbe).  

Munkaprogram: hétfő-péntek 8 óra/nap. 
Részletek a 0749-521-125-ös telefonszámon. (67038-I)

• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Fogorvosi rendelő - 0265-230-575 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 
• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 

• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  

rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Vajda György 

A Marosvásárhelyi HELYI KÖZSZÁLLÍTÁSI RT. 
versenyvizsgával felvesz:  

1. AUTÓBUSZSOFŐRT 
Részvételi feltételek: – D kategóriás hajtási jogosítvány és érvényes szakmai tanúsítvány (atestat) 
2. AUTÓVILLAMOSSÁGI/ELEKTROMŰSZERÉSZT 
Részvételi feltételek: – autóvillamossági, elektroműszerészi szakképzettség 
3. VILLANYSZERELŐT (villamos hálózatok)  
Részvételi feltételek: – villanyszerelői szakképesítés 
Az állás megpályázásához az önéletrajzot, a hajtási jogosítvány és az érvényes szakmai tanúsítvány fény-

másolatát, a tanulmányokat igazoló iratokat, a szakképesítésről szóló bizonyítványokat a cég székhelyén 
kell benyújtani: Marosvásárhelyen, a Béga utca 2. szám alatt, hétfőtől péntekig 8-15 óra között, vagy a  
resurseumane@transportlocal.ro e-mail-címre lehet beküldeni.  

További információ a 0754-061-262-es telefonszámon.  



PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
Kommunikációs, PR-, sajtószolgálat 

 
Az adófizetők megtekinthetik a „Hogyan és hol fizessük be 

adókötelezettségeinket?” című tájékoztatót 
 

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal portálján az Adófizetői segítségnyúj-
tás/szolgáltatások címszó alatt az adófizetőknek tájékoztató anyagot 
tett közzé arról, hogy hogyan fizethetőlk be az adók a hivatalnak. 

A „Hogyan és hol fizessük be adókötelezettségeinket?” című tájé-
koztató felsorolja és elmagyarázza, hogy az adófizetők milyen módon 
fizethetik be az Adó- és Pénzügyi Hivatalnak az adókat, illetékeket, já-
rulékokat és egyéb, az összevont általános költségvetésbe befizetendő 
összegeket: 

• bankkártyával vagy készpénzzel, az Államkincstár pénztáraiban; 
• bankkártyával, a saját virtuális tér és a Ghişeul.ro  

       platformokon keresztül; 
• banki átutalással; 
• elektronikus fizetési megbízással; 
• postai utalvánnyal a postahivatalokban.  
A kiadvány további magyarázatot tartalmaz a fizetési nyilvántartási 

számról, ki és hogyan használja, valamint arról, hogy milyen doku-
mentumokban található meg, illetve hogyan kérhető.  

Az Adó- és Pénzügyi Hivatalnak történő befizetésekkel kapcsolatos 
további felvilágosítást a 031.403.91.60-as telefonszámon működő te-
lefonos ügyfélszolgálaton vagy a területi adóhivatalok tanácsadóitól 
lehet kérni. 

A kommunikációs, közkapcsolati és sajtószolgálat  
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A magyar költészet egyik  
legkiemelkedőbb  alakja, a költő, 

forradalmár, nemzeti hős  
Petőfi Sándor 1823-ban született, 

azaz pontosan 200 éve, ezért ebben 
az évben rá emlékezünk.  
A János vitéz a  gyerekek  

és felnőttek egyik legkedvesebb  
olvasmánya.  

Éljük át együtt e mű izgalmait  
a Maros Művészegyüttes előadásán 

keresztül  
január 17-én  

19 órai kezdettel! 
Helyek foglalhatók  

a 0757-059-594-es  
telefonszámon. 


