
Marosszentgyörgy önkormányzata évente mintegy 20 ezer 
eurót spórol majd meg azáltal, hogy élt a Környezetvédelmi 
Minisztérium által felkínált pályázati lehetőséggel, és ener-
giahatékonnyá tette a település közvilágítását. Az így meg-
takarított pénzt más, a község fejlesztését célzó 
beruházásokra fordíthatják. A nagyszabású projekt jelképes 
lezárásán pénteken, a kora esti órákban részt vett Tánczos 
Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter is. 

A Marosvásárhely–Marosszentgyörgy határában tartott átadáson a kör-
nyezetvédelmi tárca vezetője a sajtónak elmondta, 2021-ben az elsők kö-
zött írták alá a marosszentgyörgyi polgármesterrel a település 
villanyhálózatának korszerűsítésére vonatkozó pályázatot, most pedig, 
még a határidő lejárta előtt, elkészült a munka.  

A környezetkímélő beruházások hosszú távon gazdaságilag is megté-
rülnek. Ezáltal nemcsak az üvegházhatású gázok kibocsátását csökken-
tik, hanem az energiaszámlák értéke is jelentősen csökken. Az így 

Adóscsontváz  
a szekrényben 

Az új év érkeztével a koalíció nagy pártjai kezdik a közeljövőben 
esedékes politikai mérkőzésekre a felkészülést. A tét nagy, mert ha 
minden a tervek szerint megy, az idén májusban kinéz egy kormány-
főváltás, onnantól pedig már a jövőre várható három választásra 
fognak koncentrálni. 

Az utóbbi időben gazdasági témákban üzengetnek egymásnak a 
szereplők, a szociáldemokraták nemrég a nagyvállalatok szolidari-
tási adójának a témáját vették elő, erre a liberálisok egy olyan ja-
vaslattal válaszoltak, hogy a szoci pénzügyérnek az inflációval kéne 
hadra kelnie, és várnának tőle egy tervet is arra nézve, hogy az or-
szág olcsóbban vehessen fel hiteleket. Hogy a kormány pénzügyi zse-
nije mit húz elő a tarsolyból erre a felszólításra, az még rejtély, de 
eleve nem kell túl sokat várni. Ám a témafelvetés elárulja, hogy a li-
berálisok ráébredtek, az államadósság költségeinek képében van egy 
cudar nagy csontváz a szekrényben, ami ha ki talál onnan dőlni, 
abban nem lesz köszönet. És az utóbbi idők történései megmutatták, 
hogy bármikor jöhet egy olyan válság, ami ezt a csontvázat szek- 
rényajtóstól boríthatja a szoba közepébe. 

Az eleve jó jel, ha a kormányosok legalább elkezdenek aggódni 
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Menyhárt Borbála 

Benedek István 

Energiahatékony közvilágítás Marosszentgyörgyön 

Kevesebb mint felére csökkent  
a havi fogyasztás 

(Folytatás a 2. oldalon)

Testvértelepülések 
a disznóvágáson 
 Múlt hétvégén a magyarországi Ka-
kasdon huszonegyedik alkalommal 
tartották meg a település nagyszabású 
rendezvényét, a disznóvágást. Két ál-
latot vágtak le, amiből szinte az egész 
falu jóllakhatott.  

____________3. 
Emberhátrányba 
kényszerült,  
két pontot vesztett  
a Sepsi OSK 
Már a 9. percben vezetést szerzett a 
Sepsi OSK Cosmin Matei révén a 
román labdarúgó Szuperliga 24. fordu-
lójában, és szinte a végéig sikerült is 
tartania az előnyt Mioveni-ben, a helyi 
CS ellen.  

____________4. 
Utakat zártak le  
a hóviharok miatt 
Közlekedési gondokat okozott az erős 
szél kísérte havazás a hétvégén Er-
dély több megyéjében, több utat lezár-
tak, számos településen szünetelt az 
áramszolgáltatás. A Fogarasi-hava-
sokban lezúdult lavina egy turistákkal 
teli menedékházat is megrongált.  

____________7. (Folytatás a 3. oldalon)

Sófalvi Szabolcs és Tánczos Barna Fotó: Nagy Tibor

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. február 28-ig.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

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



Séta a színház és a tágabban értelmezett előadóművészet körül, 
változatos témákkal. A lapszám szövegei esettanulmányok formá-
jában tárják fel a régebbi és újabb performatív kísérletek, műfajok 
történeti és főként emberi relevanciáját. Az összeállítás a 19. szá-
zadi hagyományoktól egészen a kortárs színházi útkeresésekig 
széles spektrumon vizsgálja, hogy mit jelentett a színház egykor, 
és mit jelent ma a közönsége számára.  

A tartalomból: Tar Gabriella-Nóra: Színház a színházról. A szí-
nész és mestersége Johann Baptist Hirschfeld Jugendfleiß (1825) 
című temesvári kéziratos vígjátékában; Bonczidai Dezső: A vásári 
kesztyűs bábjáték halálképe és a mitológiai figuráinak esztétikája; 
Bartha Katalin Ágnes: Társadalmi norma és szenvedély által ve-
zérelt színpadi játék. A kémnő Prielle Kornélia; Tompa Andrea: 
„Nemzetünk söpredéke”. Az első (?) magyar holokausztdarab ko-
lozsvári bemutatója; Kézér Gabriella: Berczik Sára. Művészi ne-
velés – mozdulatszintézis; Csizmadia Imola: Színház képek 
nélkül; Kozma Gábor Viktor: Élet nagybetűvel. Beszámoló a 
Zygmunt Molik konferenciáról és workshopsorozatról; Zsigmond 
Andrea: „Mind történetgazdák vagyunk”; Patkó Éva: Élő művész-
közösség. Román kortárs drámaírók.  

A lapszámot Benedek Levente provokatív színházi grafikái, 
plakáttervei illusztrálják. 

ennek a problémának a margóján, mert az utóbbi öt esz-
tendőben az államadósság kamatainak költsége meghá-
romszorozódott. 2017-ben 10,1 milliárd lej volt ez a 
kiadás, tavaly pedig már 29,09 milliárd lej ment el a ka-
matokra, ami alig maradt el az oktatási minisztérium 29,9 
milliárd lejes költségvetésétől, és jócskán túllépte a há-
borús időkben gyakran emlegetett védelmi kiadások 25,9 
milliárd lejes tételét. És közben maga az adósság is nö-
vekszik, a tavaly év végi mintegy 650 milliárdról idén túl 
fogja lépni a 700 milliárd lejt. A politikusok és az elemzők 
nagy része addig nem tulajdonít ennek túl nagy jelentő-
séget, amíg a tartozás nem lépi át az ország bruttó nem-

zeti össztermékének egy adott hányadát, békeidőkben ez 
a kritikus határ 60% szokott lenni. Csakhogy az a felüle-
tes aggodalom alig több a semminél, mert amikor az 
adósságteher és annak járulékos kamatköltsége a gazda-
sági bővülésnél jelentősebb iramban növekszik, mint a mi 
esetünkben, akkor a döntéshozóknak nem azon kellene 
törniük a fejüket, hogy miként reteszeljék be jobban a 
szekrényajtót az olcsóbb hitelezéssel, hanem nekifogni ki-
takarítani azt a csontvázat. Mert alapesetben, ha nem lesz 
semmi nagyobb baj, ami megszorításokat indokolna, 
akkor is felelőtlenség hitelkamatokra nagyságrendileg 
annyit költeni, mint a következő generáció oktatására. A 
kérdés felvetéséből már látszik, hogy a kisebbik kormány-
pártnak a világon semmi gondot nem jelent ezt a terhet 
szemrebbenés nélkül odaakasztani koloncnak a következő 
nemzedék nyakába, és kétség sem fér hozzá, hogy a szo-
ciknak sem emiatt vannak álmatlan éjszakáik. A következő 
másfél évben érdemben aligha fog bárki is foglalkozni 
ezzel a kérdéssel, hacsak valami rendkívüli gazdasági 
gond vagy külső nyomás nem fogja erre a döntéshozókat 
kényszeríteni.

IDŐJÁRÁS 
Borús égbolt 
Hőmérséklet: 
max.     0 0C 
min.   -13 0C
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A Nap kel  

7 óra 40 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 34 perckor.  
Az év 37. napja,  

hátravan 328 nap.

Fűtés- és energiatámogatásban  
részesülők figyelmébe 

A marosvásárhelyi önkormányzat szociális igazgatósága 
emlékezteti a fűtéstámogatásban részesülőket, hogy köte-
lesek írásban tájékoztatni a hatóságokat a helyzetükben 
bekövetkezett minden olyan változásról, amely e szociális 
segélyhez való joguk felfüggesztéséhez vezethet. A mini-
málbér és a nyugdíjpont január elsejétől történő emelésével 
összefüggésben arra kérik a kedvezményezetteket, hogy 
a jövedelemhatár túllépését mihamarabb jelentsék be. A 
nettó havi átlagjövedelem, amely összegig a fűtési támo-
gatás és az energiapótlék a törvény értelmében jár, csalá-
dok esetében 1.386 lej/fő, egyedülállók esetében 2.053 lej.  

A szociális igazgatóságnak saját 
honlapja van 

A marosvásárhelyi önkormányzat szociális igazgatósága a 
polgárok igényeihez és a hatályos jogszabályi előírásokhoz 
igazított honlapot hozott létre. Az oldalt a fogyatékkal élők 
számára is átalakították, akik így egyetlen kattintással hoz-
záférhetnek az információkhoz. Az akadálymentesítési al-
kalmazás bevezetésével a fogyatékkal élők számára 
lehetővé válik, hogy testre szabják és egyéni igényeikhez 
igazítsák a funkciókat, az alkalmazást még ebben az évben 
továbbfejlesztik. A www.dastgmures.ro honlap három nyel-
ven érhető el: románul, magyarul és angolul. 

Kötelező lesz a betétdíjas rendszer 
A Környezetvédelmi, Erdő- és Vízgazdálkodási Miniszté-
rium elindította a kötelező betétdíjas rendszert, aminek 
alapján a kisboltoktól a nagyáruházakig, az ásványvízpa-
lackozóktól a vendéglátóhelyekig minden italt (palackozott 
vizet, üdítőitalt, sört, bort, más szeszes italokat) gyártó és 
árusító vállalkozásnak kötelezően vissza kell majd váltania 
a söröspalackokat, a pillepalackokat, illetve az üvegeket. 
Az országos RetuRO internetes felületen, a www.retu-
rosgr.ro oldalon kötelezően regisztrálniuk kell a betétdíjas 
rendszerbe. Február 28-ig kell regisztrálniuk azoknak a 
gyártóknak, importőröknek, kereskedőknek, akik 0,1 és 3 
liter közötti műanyag, üveg- vagy alumíniumcsomagolású 
italt gyártanak vagy forgalmaznak. A rendszer szerint vá-
sárláskor minden 0,1 – 3 literes műanyag, üveg- vagy alu-
míniumcsomagolású ital árába  50 banis betétdíjat 
számolnak bele. Az üres palackot vissza kell vinni bárme-
lyik boltba, azt kötelesek visszaváltani, minden visszaváltott 
palack után a vásárló visszakapja az 50 banis betétdíjat. A 
regisztrációt elmulasztókat a környezetvédelmi őrség 
20.000–40.000 lejjel bírságolhatja meg. 

Faanyagot foglaltak le, és bírságoltak  
Január 31-én 17 óra körül a marosvécsi rendőrség munka-
társait a 112-es egységes segélyhívó számon értesítették, 
hogy a DN15-ös úton Maroshévíz irányából Szászrégen 
felé tart egy faanyagot szállító járműszerelvény, a feltéte-
lezések szerint származási okmányok nélkül. Mivel a jár-
művezető nem volt hajlandó beleegyezni a jármű meg- 
méretésébe, az ellenőrök leszerelték a nyergesvontató 
rendszámtábláit. Február 1-jén a szászrégeni erdészeti hi-
vatal székhelyén megállapították, hogy az 51 éves jármű-
vezető a kísérőokmányokban feltüntetett mennyiségnél 
6,41 köbméter fenyőfával többet szállított, ezért a fát lefog-
lalták, és a járművezetőt 2.000 lejre megbírságolták. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma DOROTYA és DÓRA, 
holnap TÓDOR és RÓMEÓ 
napja.

Megyei hírek 

Színpadi képek  
a februári Korunkban 

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.

Újra Marosvásárhelyen állít ki a nagyszebeni grafikus-
művész. Kiállítása a Bernády Házban nyílik meg február 
9-én, csütörtökön 18 órakor.  

A tárlat tisztelgés a 200 éve született Madách Imre előtt. 
A magyar drámaköltészet kiemelkedő egyéniségének fő 
műve, Az ember tragédiája számos képzőművészt is meg-
ihletett.  

Orth István is alkotói kihívásnak tekintette, kétféle eljá-

rással, vegyes technikával, illetve rézmetszetben is meg-
formálta a maga Tragédia-képeit. Metszetei a Liszt intézet 
bukaresti székházában kerültek a főváros közönsége elé. 
Színes, rajzos Tragédia-alkotásait a marosvásárhelyi mű-
vészetkedvelők is megismerhetik.  

A megnyitón szó lesz a Harag György rendezte nagy si-
kerű Madách-előadásról is az egyik főszereplő, Farkas Ibo-
lya közreműködésével. Méltató Nagy Miklós Kund. 

Orth István Tragédia-illusztrációi 

 
 
Február 7-én, kedden 17.00–19.00 óra között a Női Aka-

démia szeretettel várja Marosvásárhelyen, a Divers Egye-
sület Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti 
székházában hetente megszervezett tevékenységére az 
ügyes kezű hölgyeket (és az őket kísérő gyerekeket), akik 
különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék 

elsajátítani. Ezen a héten sündisznókat készítenek fonalból 
Lajos Anna kézműves vezetésével. Az anyagot a szervezők 
biztosítják.  

További információ a 0265/311-727-es telefonszá- 
mon, a Fb-oldalon vagy az office@divers.org.ro e-mail-
címen.  

A szervezők további tevékenységek megszervezésére a 
résztvevőktől adományt köszönettel elfogadnak.

Meghívó

Orvosi tévedések és azok  
megelőzése  

…azaz Primum nil nocere! témával tartanak tudomá-
nyos tanácskozást február 17–19. között Marosvásár-
helyen, a Kultúrpalotában a Szent Balázs Alapítvány, 
a Studium Prospero Alapítvány, az MOGYTTE és az 
MMDSZ közös szervezésében, valamint a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. és a Maros Megyei Tanács tá-
mogatásával. A résztvevők arra keresik a választ, 
hogy mit jelent tévedni az orvoslásban. Mire kell álta-

lában és szakáganként odafigyelni a lehetséges hiba-
források kiküszöbölése érdekében? 

Oláh-Gál Elvira: Nobile  
Officium II. – könyvbemutató 

Február 7-én, kedden 17 órakor a Castellum Alapít-
vány szervezésében a Studium Hub (Bolyai tér 15. 
szám) konferenciatermében Oláh-Gál Elvira Nobile 
Officium II. könyvének bemutatójára kerül sor, amely 
az erdélyi történelmi családok képviselőivel folytatott 
újabb beszélgetéseit tartalmazza. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak a szervezők. A könyv a helyszínen 
megvásárolható – tájékoztatott Haller Béla, a Castel-
lum Alapítvány elnöke. 

Adóscsontváz  
a szekrényben 

(Folytatás az 1. oldalról) 
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RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

16, 13, 2, 3, 7 + 15 NOROC PLUS:  1 0 9 3 3 8

17, 6, 32, 27, 31, 13 SUPER NOROC:   6 4 0 3 0 8

10, 45, 33, 29, 25, 44 NOROC: 3 2 3 3 4 3 5



Múlt hétvégén a magyarországi Ka-
kasdon huszonegyedik alkalommal 
tartották meg a település nagysza-
bású rendezvényét, a disznóvágást. 
Két állatot vágtak le, amiből szinte az 
egész falu jóllakhatott. 

 Az eseményre hagyományosan a Német 
Nemzetiségi Házban és annak udvarán került 
sor: a napot „szúrópálinkával” kezdték, az 
egyik állatot szalmával perzselték, a másikat 
leforrázták, a gyerekek is súrlókefét ragadtak, 
hogy tisztára mossák őket. Amíg az állatokat 
a férfiak feldarabolták, addig a nők a kony-
hában reggelit készítettek, aztán kicsik-na-
gyok a hús feldolgozásához láttak, s a faluban 
élő három etnikum – székelyek, svábok és 
felvidékiek – szokásai és konyhája szerint 
ízesítették és készítették el az ételeket. Az 
asszonyok asztalt terítettek a Faluházban, 

ahová a település lakói hivatalosak ilyenkor. 
Kora este a helyi hagyományőrző művelő-

dési csoportok színpadra lépésével és 
Schellné Simcsik Orsolya polgármester kö-
szöntőjével vette kezdetét a közös lakoma, 
ahol terítékre került minden „disznóság”: fel-
vidéki rizses-májas hurka, sváb káposztás 
gombóc, székely töltött káposzta (azaz ga-
luska), krumplis kolbász, hagyományos kol-
bász és véres hurka, amit finom helyi 
borokkal öblítettek le, majd hajnalig tartó bál-
ban szórakozott a falu népe. És nem csak ők, 
hiszen a kakasdiak hagyományos ünnepén ál-
talában jelen vannak a testvértelepülések is, 
idén is négy küldöttség érkezett a Tolna me-
gyei faluba: a németországi Radiborból, a fel-
vidéki Deákiból, míg Erdélyből két 
megyénkbeli településről, Székelykakasdról 
és Csíkfalváról is.  

– A járvány miatti két év kihagyás után 
végre újra megtarthatjuk ezt a rendezvényün-
ket, természetesen évente szeretnénk megren-
dezni. Legnagyobb örömömre itt van a falu 
apraja és nagyja, úgy működünk együtt, mint 
egy nagy család. Mindenkinek megvan a 
maga feladata, ugyanakkor nemcsak a mun-
kából veszi ki mindenki a részét, az ízletes 
ételeket is közösen fogyasztjuk el – mondta 
el a sajtónak a Szekszárd melletti falu polgár-
mestere. 

 A sváb többségű településről a második 
világháború után a német ajkú lakosság nagy 
részét Németországba telepítették át, he-
lyükbe pedig bukovinai székelyeket telepítet-
tek be, de felvidéki magyar családokat is, 
akiket a csehszlovák hatalom kényszerített 
szülőföldjük elhagyására. Ma második és 
harmadik generációs bukovinai székely csa-

ládok alkotják a lakosság többségét, hűek bu-
kovinai elődeik nyelvéhez, szokásaihoz, tán-
caihoz, és rendkívül erős a nemzeti 
öntudatuk, valamint a székely és bukovinai 
kötődésük: évente részt vesznek a január 7-i 
madéfalvi megemlékezéseken, hiszen „törté-
nelmük” ott vette kezdetét, sokszor utaznak 
el a bukovinai folklórfesztiválokra (különö-
sen érdekes és értékes a radóci vásáros folk-
lórműsoruk), és felkeresik ilyenkor szüleik, 
nagyszüleik sírját Istensegíts, Fogadjisten, 
Hadikfalva, Józseffalva, Andrásfalva temető-
iben. Kakasd 2013 óta áll hivatalos testvér-
kapcsolatban Csíkfalvával, és Székely- 
kakasddal baráti kapcsolatot ápol, miután a 
névazonosság folytán egymásra talált a két 
közösség. (GRL) 

megmaradó pénzt pedig a helyi közösségek fejlesztésére 
fordíthatják az önkormányzatok. – Országos viszony-
latban tavaly egymilliárd lejes költségvetést biztosítot-
tunk a közvilágítás energiahatékonnyá tételére, és 
mintegy ezer önkormányzat pályázatát iktattuk, köztük 
számos magyarlakta településen is folyamatban van a 
korszerű villanyhálózat kiépítése – mondotta el Tánczos 
Barna környezetvédelmi miniszter. Maros megyében 
további 26 településen korszerűsítik a közvilágítást a 
környezetvédelmi tárca támogatásával, 24 település  
pályázatát a nemrég lezárult pályázati ciklusban iktat-
ták. 

Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere 
elmondta, az általa vezetett községben 1,2 millió lejből 
tették energiatakarékosabbá a közvilágítást, amiből 1,07 
millió lejt a Környezetvédelmi Alap biztosított. A beru-
házás részeként 63 utcában összesen 820 LED-es lám-

patestet szereltek fel a községközpontban, valamint 
Csejden és Tófalván, mintegy 10 ezer lakos számára. 

Marosszentgyörgyön több mint 50 százalékkal csök-
ken a település áramfogyasztása az energiahatékony iz-
zóknak köszönhetően. – Óriási összegekről van szó, 
hiszen ezelőtt havonta 20-24 ezer lejt fizettünk a közvi-
lágításra, most pedig az új, LED-es hálózattal ez havi 
10 ezer lejre csökken, ami évente több mint százezer 
lejes költségmegtakarításhoz vezet – jelentette ki lapunk 
érdeklődésére a polgármester. 

Hozzátette, az új rendszer „okos” programozás alap-
ján fog működni, azaz a világítás intenzitása csökken, 
illetve erősödik, annak függvényében, hogy milyen a 
forgalom az adott helyszínen. 

Mint elhangzott, idén június volt a határideje a beru-
házásnak, ezért a polgármester köszönetet mondott a ki-
vitelező cég jelen lévő képviselőjének, amiért határidő 
előtt befejezték a munkálatot.

Kevesebb mint felére csökkent  
a havi fogyasztás

Testvértelepülések a disznóvágáson 

A késve kiállított villanyszámlák részletekben történő ki-
egyenlítésének lehetővé tételére kötelezte a szolgálta- 
tókat az energetikai szabályozó hatóság (ANRE), ugyan-
akkor előírta számukra, hogy részletes magyarázatot is 
mellékeljenek a számlán szereplő tételekhez. 

A pénteken közzétett új szabályzat kidolgozásától és bevezetésétől 
a fogyasztók védelmének erősítését reméli a hatóság. 

A rendelkezés szerint a fogyasztók ezentúl a leszámlázott időszak-
kal azonos időtartamú haladékra jogosultak a villanyszámla kifize-
tésénél, amennyiben a szolgáltató késve állította ki a számlát. A 
védelemre szoruló fogyasztók esetében legalább három hónapos ha-
ladékot kell biztosítani a törlesztésre, a szolgáltató pedig nem szá-
molhat fel késedelmi kamatot. 

Az intelligens mérőórákkal rendelkező fogyasztóknak joguk van 
(a napszaktól függő) dinamikus díjszabású szerződést kötni, a szol-
gáltatónak pedig jelszóval védett, ingyenes internetes fiókhozzáférést 
kell biztosítani számukra, ahol valós időben bármikor ellenőrizhetik 
pillanatnyi és összesített fogyasztásuk mennyiségét és díjszabását. 

A villamosenergia-szolgáltatóknak ezentúl útmutatót is kell mel-
lékelniük a számlán szereplő tételek értelmezéséhez. Ennek – a ma-
gyarázatokon kívül – összehasonlító grafikonokat is kell tartalmaznia 
az adott fogyasztó által az előző év azonos időszakában, illetve az 
utóbbi három évben elhasznált villanyáram mennyiségét és árát il-
letően. 

Az ANRE-hez tavaly csaknem 40 ezer lakossági panasz érkezett 
az áram- és gázszolgáltatók ellen, 64 százalékkal több, mint egy 
évvel korábban. A hatóság múlt heti közleménye szerint a panaszok 
túlnyomó többsége a számlák rendszertelen és áttekinthetetlen kiál-
lítására, a mérőórák rendszeres leolvasásának elmulasztására vonat-
kozott. A panaszosok szerint a szolgáltatók a rendszertelen 
számlázással tudatosan próbálják kijátszani az árkompenzációról és 
árkorlátozásról szóló kormányzati intézkedéseket. 

A szolgáltatók viszont azt állítják, hogy éppen az egyre bonyolul-
tabb számlázási szabályok és az előírások állandó változása miatt 
nem tudják idejében kiállítani a számlákat és – a törvényes előírá-
soknak megfelelően – legalább háromhavonta leolvasni a mérőórá-
kat. 

A kormány által tavaly bevezetett ársapkarendelet a fogyasztás 
mértékétől függően több kedvezményes hatósági árat szabott meg a 
villamosenergia-fogyasztók számára. A jogszabály a villanyáram 
esetében havi 100 kilowattórás fogyasztásig 68 banis, 100 és 255 ki-
lowattóra között 80 banis, 255 kilowattóra felett pedig 1,3 lejes tari-
fát állapított meg kilowattóránként. (MTI) 

Részletekben is kifizethetők  
a késve kiállított  
villanyszámlák 
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Négy testvértelepülés küldöttségét fogadták a kakasdiak              Fotó: Sebestyén Lajos

Fotó: Nagy Tibor



1264.Szerkeszti: Farczádi Attila

Már a 9. percben vezetést szerzett a Sepsi OSK Cosmin Matei révén 
a román labdarúgó Szuperliga 24. fordulójában, és szinte a végéig si-
került is tartania az előnyt Mioveni-ben, a helyi CS ellen. A hajrában 
azonban Păun néhány perc alatt két sárga lapot is begyűjtött, ezzel a 
székelyföldi csapat emberhátrányba kényszerült. A házigazdák pedig 
újult erővel rohamozták Niczuly kapuját, és a mérkőzés utolsó táma-
dását góllal fejezték be: Rusu buktatásáért büntetőt ítélt a játékvezető, 
a tizenegyest a sértett értékesítette. A góllal véget is ért a mérkőzés, a 
sereghajtó az így elért 1-1-gyel újabb pontot szerzett, és folytatta meg-
lepően jó idei szereplései sorozatát. 

Emberhátrányba kényszerült,  
két pontot vesztett  

a Sepsi OSKA labdarúgó Eu-
rópa-liga most zajló 
sorozatának budapesti 
döntőjére mintegy öt-
száz önkéntessel szá-
molnak a szervezők. 

A május 31-ei mér-
kőzéssel kapcsolatban 
– amelyet a Puskás 
Arénában rendeznek – 
az önkéntesprogram 
koordinátora az M4 
Sport televíziónak el-
mondta: az EL-döntő 
egynapos rendezvény 
ugyan, de az arra való 
felkészülés során az 
önkéntesek is már hetekkel korábban bekapcsolódnak 
a szervezési folyamatokba. 

„A feladatra alkalmasnak talált félezer munkatársat 
sokkal több jelentkező közül reméljük kiválasztani” – 
nyilatkozta. Hozzátette: már eddig is több százan irat-
koztak fel, de még többet várnak, elsősorban magya-
rokat. Kiemelte: tizenhat feladatra és még annál is több 
pozícióra várják az önkéntesek jelentkezését, nagyjá-
ból március végéig. Az időpont lezárása a jelentkezők 
számának függvénye. 

„Minden egyes pozíció más elfoglaltságot igényel. 
Az MLSZ angol nyelvű honlapján van ezzel kapcso-
latban egy leírás, amelyben pontosan le van írva, hogy 
az egyes pozíciókra hány napot kell szánni, esetleg sza-
badságot kivenni. Ez nagyjából az egy-két naptól akár 
a két hétig is kitolódhat” – közölte. Hozzáfűzte: úgy 
számolnak, hogy az önkéntesek kilencven százalékát 
adhatják a magyarok. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szóvivője, 
Sipos Jenő emlékeztetett: Budapesten a közelmúltban 
több rangos európai mérkőzést rendeztek, a 2021-es 
Európa-bajnokság csoportmérkőzései mellett európai 
Szuperkupa-meccset, valamint női Bajnokok Ligája-

döntőt. Kiemelte: a pályára lépett játékosok, a szurko-
lók, valamint az európai szövetség (UEFA) képviselői 
kivétel nélkül elismeréssel szóltak az érintett stadio-
nokról – a Puskás Arénáról, továbbá a Groupama Aré-
náról –, valamint a szervezésről és a rendezésről. 
Hozzátette: a sikeres és jó rendezés elengedhetetlen 
feltétele az önkéntesek munkája. 

„Ők már a korábbi hasonló rendezvényeken is bizo-
nyítottak, úgy gondolom, hogy számukra egy életre 
szóló élményt jelent, hogy aktív részesei lehetnek egy 
ilyen nagy nemzetközi eseménynek” – nyilatkozta. Ki-
fejtette: abban bízik, hogy az önkéntesek hathatós  
közreműködésével a szurkolók és a szervezők is elé-
gedetten emlékeznek a döntőre. 

Sipos Jenő elmondta: a jegyértékesítés ezúttal is az 
UEFA hatáskörében zajlik, és várhatóan március kö-
zepétől lehet jelentkezni. Hangsúlyozta, az MLSZ szá-
mára az a legfontosabb, hogy minél több magyar 
drukker legyen a stadionban. 

A sorozat a jövő héten a nyolcaddöntőbe jutásért 
kiírt párharcokkal folytatódik. Az EL-ben még a Fe-
rencváros is érdekelt, amely csoportgyőztesként már 
biztos nyolcaddöntős. 

Önkéntesek jelentkezését várják  
az Európa-liga budapesti döntőjének szervezői

A címvédő és listavezető Ferenc-
város két cserejátékos góljával for-
dított és nyert végül 3-1-re a Paks 
otthonában a magyar labdarúgó NB 
I negyedik fordulójából elhalasztott 
és múlt héten, szerdán pótolt mér-
kőzésen. A találkozót az FTC nem-
zetközi kupaszereplése miatt 
napolták el augusztusban. 

A fagyponthoz közeli hőmérsék-
letben a Ferencváros a kezdő síp-
szótól magához ragadta a 

kezdeményezést, de a pontatlansá-
gok miatt nagy helyzetet egy kivé-
teltől eltekintve nem tudott 
kialakítani. A tizedik percben Ryan 
Mmaee közeli lövésének a hazaiak 
18 éves kapusa, Simon Barnabás az 
útját állta. A Paks kontrákra rendez-
kedett be, de az első félidőben 
semmi veszélyt nem jelentett a ka-
pura. 

A szünetet követően – miután a 
mindkét klubnál kedvenc Böde Dá-
niel segédkezett egy ünnepélyes 
kezdőrúgás elvégzésében – meg-
élénkült a mérkőzés, a hazaiak 
pedig váratlanul vezetést szereztek. 
Sztanyiszlav Csercseszov, az FTC 
vezetőedzője cserékkel reagált, ez 
egy ideig azonban nem hozta meg 
az általa remélt eredményt. A ven-
dégek játékából sokáig hiányzott a 
kreativitás, de aztán a múlt héten 

igazolt, csereként beállt ghánai 
Owusu Kwabena révén sikerült be-
venni a kaput – a lesgyanús gólt ké-
sőbb a VAR is érvényesítette. A 
hajrára elfáradt a Paks védelme, a 
szintén csereként pályára lépett nor-
vég Kristoffer Zachariassen, majd – 
a Kádár Tamás által elkövetett buk-
tatás után – 11-esből a marokkói 
Ryan Mmaee is betalált, ezzel eldőlt 
az összecsapás.

Cserejátékosok góljaival fordított  
Pakson az FTC 

A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség (MLSZ) elnöke szerint Szo-
boszlai Dominik mögé fel tud 
sorakozni a magyar labdarúgó-vá-
logatott. 

Az M4 Sportnak adott 
exkluzív interjúban Csá-
nyi Sándor elmondta, 
Marco Rossi szövetségi 
kapitány véleménye meg-
egyezett a nemzeti csapat 
játékosainak álláspontjá-
val, mindannyian a RB 
Lipcse 22 esztendős kö-
zéppályását javasolták a 
posztra. 

„Jó néhányszor beszél-
gettem Dominikkel, érett 
fiatalember, és azt gondo-
lom, mögé valóban fel tud 
sorakozni a csapat ugyan-
úgy, mint tette volt Szalai 
Ádám esetében” – utalt a 
válogatott pályafutását 
szeptemberben lezáró ko-
rábbi csapatkapitányra 
Csányi Sándor. 

A sportvezető leszö-
gezte, nagyon fontos a 
csapatkapitány szerepe, 
mert ő a pályán, a szövet-
ségi kapitány pályán kívül 
van. Hozzátette, bízik 
benne, hogy Szoboszlai jó 
vezére lesz a válogatott-

nak. „Remélem, hogy a személyi-
sége is ugyanúgy fejlődik, mint a 
játéka, és egyre jobb kapitány 
lesz” – hangsúlyozta Csányi  
Sándor. 

Szoboszlai Dominik a magyar 
válogatott új csapatkapitánya 
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Eredmény 
CS Mioveni – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-1 (0-1)   
Gólszerzők: Rusu (90+5 – büntetőből), illetve Matei (9.). 
További eredmények a Szuperliga 24. fordulójából: Chindia 
Târgoviște – Aradi UTA 2-1, FC Universitatea 1948 Craiova – Ko-
lozsvári FCU 5-0, Nagyszebeni Hermannstadt – Campionii FC 
Argeș Pitești 1-1, Bukaresti Rapid 1923 – FC Voluntari 4-1. 
Az állás: 1. Kolozsvári CFR 1907 50 pont/23 mérkőzés, 2. Kons-
tancai FCV Farul 48/23, 3. Bukaresti Rapid 1923 45/24, ...6. Sepsi 
OSK 34/24, ...16. CS Mioveni 16/24. 

Callum Styles három hónapig nem léphet pályára 
Callum Styles tízszeres magyar válogatott labdarúgó várhatóan 

három hónapig nem léphet pályára combizomsérülés miatt. A 22 
éves középpályás edzésen sérült meg, elsőre nem tűnt komolynak a 
történet, ezért csapatát kellemetlen meglepetésként érte, amikor ki-
derült, hogy hosszabb lesz a kényszerpihenő. 

„Az edzést követően pályára lépett a Cardiff ellen is, majd a kö-
vetkező edzés végén érezte, hogy valami nincs rendben – mondta 
az UK Daily Newsnak az angol másodosztályú Milwall vezetőed-
zője, Gary Rowett. – Jelezte a gyógytornásznak, aki megnézte, és 
akkor úgy tűnt, nem olyan rossz a helyzet. Prevenciós jelleggel el-
küldtük őt egy kivizsgálásra, amelyen kiderült, hogy mégis komoly 
a sérülés.” 

Styles így valószínűleg lemarad a magyar válogatott március 23-
ai, észtek elleni felkészülési mérkőzésről, illetve a négy nappal ké-
sőbbi, bolgárok elleni Eb-selejtezőről.

Szoboszlai Dominik már a Luxemburg – Magyarország 
barátságos labdarúgó-mérkőzésen is viselte a csapat-
kapitányi karszalagot. A 2-2-es döntetlenre zárult talál-
kozót a Luxembourg Stadionban rendezték 2022. 
november 17-én               Fotó: MTI/Kovács Tamás

A Puskás Arénában pályára lépett játékosok, a szurkolók, valamint az európai szövetség (UEFA) képviselői 
kivétel nélkül elismeréssel szóltak a stadionról          Fotó: a Puskás Aréna közösségi oldala

A tabella 
1. Ferencváros 17 13 2 2 39-14 41 
2. Kecskemét 18 7 9 2 25-17 30 
3. Kisvárda 18 7 6 5 30-32 27 
4. Puskás AFC 18 6 8 4 23-20 26 
5. Debrecen 18 6 6 6 31-28 24 
6. Paks 18 6 5 7 30-31 23 
7. ZTE 17 6 4 7 25-22 22 
8. Fehérvár FC 18 5 5 8 22-26 20 
9. Mezőkövesd 17 5 4 8 19-26 19 
10. Újpest 17 5 4 8 21-30 19 
11. Honvéd 18 4 5 9 18-30 17 
12. Vasas 18 3 8 7 14-21 17 

Jegyzőkönyv 
NB I, a 4. fordulóból elhalasztott 
mérkőzés: Paksi FC – Ferencvá-
rosi TC 1-3 (0-0). 
Paks, 2501 néző, vezette: 
Csonka. 
Gólszerzők: Kinyik (49.), illetve 
Owusu (72.), Zachariassen (82.), 
R. Mmaee (90., 11-esből). 
Sárga lap: Szabó B. (39.), illetve 
Tokmac (58.), Knoester (71.). 
Paksi FC: Simon B. – Sajbán, 
Vas, Kinyik, Kádár, Osváth – 
Balogh B., Windecker (46. Papp 
K.), Szabó B. (71. Kovács N.) – 
Hahn (90+2. Horváth K.), Ha-
raszti (64. Gyurkits). 
Ferencvárosi TC: Dibusz – 
Botka, Knoester, S. Mmaee (65. 
Kovacevic), Pászka (65. Owusu) 
– Besic, Vécsei (55. Zacharias-
sen) – Traore, Tokmac (85. 
Esiti), Auzqui (55. Marquinhos) 
– R. Mmaee. 

Eredményjelző 
NB I, 4. forduló: Paksi FC – Fe-
rencvárosi TC 1-3; 18. forduló: 
Paksi FC – Kecskeméti TE 0-0, 
Budapest Honvéd – Kisvárda 
Master Good 1-1, MOL Fehér-
vár FC – Debreceni VSC 1-1, 
Puskás Akadémia FC – Vasas 
FC 1-1.



Szerény kezdés után vissza tudott 
kapaszkodni a CSM Alexandria el-
leni mérk zésen a Sirius n i kosár-
labdacsapata, és a fels házba jutás 
szempontjából dönt  fontosságú ta-
lálkozón 16 ponttal nyert, ami – 
noha matematikailag ez még nem 
biztos – azt jelenti, hogy ott lehet az 
alapszakasz végén a legjobb nyolc 
között. Innen azonban feljebb ka-
paszkodni a rájátszásban, és megis-
mételni a tavalyi 5. helyet, ami a 
célkit zés, nagyon nehéz lesz. Az 
utóbbi id ben mutatott játékkal 
gyakorlatilag lehetetlen. 

Három ponttal kellett nyernie a 
Siriusnak Alexandria ellen, hogy 
esélye legyen az utolsó fels házi 
hely elcsípésére, s a tét rányomta a 
bélyegét a mérk zés kezdetére, ame-
lyet egyértelm en a vendégek ural-
tak. Sorra maradtak ki ebben az 
id szakban a marosvásárhelyiek do-
básai, megjelentek az egyszer  
hibák, miközben a védelem nem állt 
a helyzet magaslatán. Csupán a má-

sodik negyedt l sikerült rendezni a 
sorokat, amikor Keilanei Cooper 
(jobb megoldás híján) a hátára vette 
a csapatot:  vitte fel a labdát,  tört 
be, dobott közelr l és távolról, ha 
már a többiek (Horobec az egyetlen 
kivétel) keveset vállaltak magukra. 
Eközben az ellenfél egyre pontatla-
nabbá vált, így a Sirius lassan egyen-
lített, majd átvette a vezetést is. 

A különbség 16 pontra n tt a har-
madik negyed közepére, amikor 
mintha mindkét együttes behúzta 
volna a kéziféket. A Sirius támadá-
sai sorra maradtak ki, esélyt adva 
ezzel Alexandriának, hogy felzár-
kózzon, ám a vendégcsapat képte-
len volt erre, mintha minkét fél 
„udvariaskodott” volna egymással: 
csak ön után... 

Így zárult a mérk zés, itt-ott egy-

egy – szinte véletlen – kosárral, in-
kább csak azért, mert ebben a sport-
ágban nehéz nem szerezni egyetlen 
pontot sem. A mérk zés színvonala 
azonban igen alacsony maradt. 

A n i bajnokságban a következ  
fordulót a nemzetközi válogatottak 
mérk zéseinek szentelt FIBA-ablak 
miatt csak február 15-én rendezik, 
amikor a Sirius Kézdivásárhelyre 
látogat. 

Meglehet a fels ház – de aztán?

Nem volt a legsikeresebb az 
Arena kiszállása a Besztercei Glo-
ria fiókcsapatának otthonába, ahol 
ötgólos vereséget szenvedett. Bár 
a feljutás nem lehet a célkit zésük, 
a házigazdák dupla ambícióval 
várták a marosvásárhelyieket, hi-
szen Mihaela Evi edz ben to-
vábbra is él a tüske azok után, 
hogy botrányos körülmények kö-
zött távozott innen Besztercére, il-
letve a Ligetben játszott meccsen 
döntetlen született, s ezt követ en 
a besztercei kispad hevesen kikelt 
a játékvezetés ellen. 

Nem szolgálta a marosvásárhelyi 
esélyeket, hogy a csapat leggóler -
sebb átlöv je, ifui nem tudta vál-
lalni a játékot, illetve az is 
megmutatkozott, hogy mennyire 
függ az Arena Gál Anna jó formá-
jától. Utóbbi gyengébb napot fogott 
ki (illetve az ellenfél véd i is na-
gyobb figyelmet szenteltek neki), és 
részér l váratlan módon csak egy 
gólt l tt, alig négy próbálkozásból.  

A mérk zés során végig a házi-
gazdák vezettek, a 12. percben már 
öt góllal, amely aztán a végs  kü-
lönbség is lett, el tte azonban a 
Gloriának sikerült kilenc gólra is el-

húznia. A kialakult különbséghez a 
kapusok teljesítményében megmu-
tatkozó eltérés is hozzájárult, hiszen 
a Gloriánál a meccset végigvéd  
Predescu 38%-os védési arányt mu-

tatott be, míg Szász Boglárka, Jitaru 
és Colceri összesen 27%-ig jutott. S 
mivel mindkét csapat összesen 48-
szor l tt kapura, innen máris adódik 
a végeredmény. Persze a lövések 

min sége is számít, ez pedig nehe-
zen kvantifikálható... 

Vereségével az Arena jelent sen 
eltávolodott a rájátszástól, tekintve, 
hogy a nagybányai olimpiai köz-
pont sorra veszíti el a meccseit a 
visszavágók során, és ha kikerül az 
els  három közül, akkor a végs  
sorrendben a feljutási jog nélküli 

csapatok eredményei is számítanak, 
ilyen tekintetben pedig a marosvá-
sárhelyi alakulat nem áll a legjob-
ban. 

A következ  fordulóban az Arena 
éppen a nagybányaiakat fogadja, a 
meccset csütörtökön 15 órától  
játsszák a ligeti sportcsarnokban. 
(bálint)

Alulmaradt Besztercén az Arena 

Váratlan és fájó vereséget szen-
vedett a marosvásárhelyi városi 
sportklub kosárlabdacsapata az al-
sóházi középszakasz els  fordulójá-
ban, Foksányon. Az ellenfél csak 
három gy zelmet szerzett az alap-
szakaszban, abb l kett t a Buka-
resti Laguna ellen. Akárcsak az 
alapszakaszban a csíkszeredai 
meccsen, George Trif legényei túl 
biztosak lehettek a sikerben, hiszen 
nagyon jó formában zárták az alap-
szakaszt. A fölényesked  hozzáállás 
azonban megbosszulta magát.  

Már az elején rosszul kezdett a 
CSM, aztán pedig az egész els  fél-
id ben futott az eredmény után. Vé-
delemben alig létezett a 
marosvásárhelyi együttes, ám egy 
Bölöni-tiplával sikerült két pontra 
visszajönni az els  negyed végére. 
Aztán a második negyedben sem 
akart magától jönni a vezetés, a pa-
lánk alatt Anikijenko és Relji  ren-
geteg támadó lepattanót gy jtött be, 
így második-harmadik, s t néha ne-

gyedik esélye is nyílt Foksánynak a 
pontszerzésre, amelyet ki is hasz-
nált. Szünetre viszont így is 43:43-
as döntetlennel vonult a két 
együttes, és arra számítottunk, hogy 
a jobb csapat (mármint a marosvá-
sárhelyi) a folytatásban érvényesíti 
fölényét. Az els  négy pontot a 
CSM szerezte, aztán még négyet, 
azonban 47:51 után „lekapcsolták a 
villanyt”. Az egész bajnokság leg-
borzalmasabb hat perce követke-
zett, 1-19-es parciálissal, ami még 
n i vagy ifjúsági meccsen is ritka 
könnyelm ség, és 66:52-nél gya-

korlatilag eld lt a meccs. Az utolsó 
negyedben még kapaszkodott vala-
mennyit a CSM, azonban hat pont-
nál közelebb nem került 
vendéglátójához. 

Riasztó a 17 eladott labda, és az, 
hogy egy Foksány-kaliber  csapat 
ellenében elveszítette a lepattanó-
zást a CSM (Sánta Szabolcs: két le-
pattanó!?), aminek köszönhet en 
13-mal többször dobhattak kosárra 
a házigazdák, vereséghez vezetett. 
Nehezen megmagyarázható, hogy a 
máskor (korábban) számos triplát 
szerz  Martini  csak kétszer vál-

lalta el távolról, noha nemegyszer 
lett volna lehet sége rádobni, ám 
valamiért (és ezt a szakmai stábnak 
kell kideríteni, hogy miért) nem 
vállalta el, a túlkombinálás pedig 
aztán a nagyon sok turnoverhez ve-
zetett. 

A klubhoz közelálló személyek 
mondták: a tisztes helytállás, és 
nem a kiesés elkerülése a célkit -
zés, hisz ez nem fenyegeti a csapa-
tot. Egy-egy ilyen meccs után 
azonban azt kell mondanunk, vé-

kony pallón egyensúlyoznak. Egy-
részt nem mindegy, hogy hányadik 
helyen végeznek a középszakasz-
ban, hiszen ett l függ az ellenfél já-
tékereje a rájátszásban, és ez a 
meccs rávilágít arra, hogy a min-
dent eldönt  találkozókon bármi 
megtörténhet. Csíkszereda és Fok-
sány példája igazolja: egy újabb 
csúnya betli is. 

Szerdán a CSM a sereghajtó La-
guna otthonába látogat, ahol most 
már kötelez  penzum a gy zelem. 

Csíkszereda után vereség Foksányban is! 

Bálint Zsombor 

Bálint Zsombor 
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Fotó: Nagy Tibor 

Eredményjelz  
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 16. forduló: Konstancai CSM – Aradi 

FCC Baschet 76:68, Bukaresti Agronomia – CSM Târgovi te 70:63, 
Brassói Olimpia – Kolozsvári U 80:54, Marosvásárhelyi Sirius – CSM 
Alexandria 65:49, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Bukaresti Rapid 
105:67. A Kézdivásárhelyi KSE állt.  

A tabella 
1. Sepsi SIC            15/0    30 
2. Arad                    13/2    28 
3. Konstanca           11/3    25 
4. Brassó                 9/5      23 
5. Rapid                  9/5      23 
6. Kézdivásárhely   7/7      21 
7. Kolozsvár           5/10    20 
8. Sirius                  4/11    19 
9. Agronomia          3/11    17 
10. Alexandria        2/12    16 
11. Târgovi te         1/13    15 

Jegyz könyv 
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 15. forduló: Marosvásárhelyi Sirius 

– CSM Alexandria 65:49 (14-23, 22-10, 16-7, 13-9) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néz . Vezette: Narcis Dan 

(Szatmárnémeti), Tudor Cri an (Kolozsvár), Diana Bucerzan (Temes-
vár). Ellen r: Marian Oprea (Brassó). 

Sirius: Cooper 25 pont (3), Horobec 12 (2), Lipovan 8, Garrett-Ham-
mett 7, Podunavac 7 (1), Sólyom 3 (1), Ciciovan 2, Feise  1, Ignat-
csenko. Kispadon: Mircea, Oancea, Moga.  

Alexandria: Mazilu 11 pont (1), Koljandrova 11 (1), Hamson 8, Mal-
tezo 6, Cr ciunescu 5 (1), Petrova 3 (1), Velcea 3 (1), Bota 2, Lungu, 
Babadac. Kispadon: Marin, Burcic . 

Jegyz könyv 
Kosárlabda Nemzeti Liga, alsóházi középszakasz, 1. forduló: Fok-

sányi CSM 2007 – Marosvásárhelyi CSM 79:72 (25-23, 18-20, 23-9, 
13-20). 

Foksány, városi sportcsarnok, 100 néz . Vezette: Marius Ciulin 
(Konstanca), Alexandru Nicolae (Bukarest), Michael Nicoar  (Buka-
rest). Ellen r: Ioan Constantin (Bukarest). 

Foksány: McNeally 28 pont (4), Relji  15 (1), Berceanu 9, Petri or 
6 (2), Anikijenko 6, Swopshire 5 (1), Legosin 4, Thomas 3 (1), Johnson 
3. Kispadon: Vaida. 

Marosvásárhely: Mathis 12 pont (1), Person 12 (1), Lowrance 10, 
Gajovi  9 (1), Sánta 9, Bölöni 9 (3), olopa 6 (1), Martini  5 (1), Só-
lyom. Kispadon: Nistor, Szilveszter, Engi-Rosenfeld. 

Eredményjelz  
Kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz. 
* fels ház, 1. forduló: FC Arge  Pite ti – Nagyváradi CSM 80:81, 

CSO Voluntari – Bukaresti Rapid 76:98, Nagyszebeni CSU – Temes-
vári OMHA Mozzart Bet 95-63, Konstancai CSM Athletic – SCM U 
Craiova 72:70, Bukaresti Dinamo – Kolozsvári U-BT 67:76. 

* alsóház, 1. forduló: Foksányi CSM 2007 – Marosvásárhelyi CSM 
79:72, Csíkszeredai VSKC – Bukaresti CSA Steaua 71:86, Galaci 
CSM – Zsilvásárhelyi CSM 91:84. A CSM Petrolul Ploie ti – Bukaresti 
Laguna Sharks mérk zést február 27-én rendezik.  

Eredményjelz  
N i kézilabda A osztály, C csoport, 12. forduló: CNE Rm. Vâlcea – 

Temesvári Universitatea 35-33, Resicabányai Universitatea – Dévai 
CSM 19-39, Nagybányai CNOPJ – Kolozsvári U 28-32, Beszterce-
naszódi Gloria 2018 II – Marosvásárhelyi Arena 36-31, Nagyváradi 
CSU – Tordai Liviu Rebreanu Gimnázium 32-32. 

A bajnokság állása 
1. Déva                12        11      1       0           431-287           34 
2. Kolozsvár        12        9        1       2           387-335           28 
3. Nagybánya       12        7        2       3           432-388           23 
4. Nagyvárad       12        6        1       5           399-383           19 
5. Arena               12        5        2       5           414-411           17 
6. Beszterce         12        5        1       6           363-364           16 
7. Rm. Vâlcea      12        4        1       7           387-413           13 
8. Torda                12        4        1       7           350-378           13 
9. Resicabánya     12        2        1       9           332-436           7 
10. Temesvár       12        1        1       10         310-410           4 

Jegyz könyv 
N i kézilabda A osztály, C csoport, 12. forduló: Beszterce-naszódi 

Gloria 2018 II – Marosvásárhelyi Arena 36-31 (17-14) 
Beszterce, Dorin Moru an-sportcsarnok. Vezette: Sebastian Mârza 

(Kolozsvár), Cristian Nedelea (Kolozsvár).  
Gloria 2018 II: Perianu – M l ncu  10 gól, Predescu 5, Mezei 3, 

Bálint 3, Bazaliu 3, Muclea 1 (C prar 6, Lung 3, Gaga 2, Buican, Drep-
tate, Fekete, Dumitru). 

Arena: Szász (Jitaru, Colceri) – B r ba  7 gól, Márton 6, Ördög Sz. 
4, Havasi 2, Gál 1, C runtu (Moldován 7, Samson 2, Pasc 1, Ördög A. 
1). 

Poczó Zoltán  
a Marosvásárhelyi TVR-ben 
 
Ma 17.10 órától (ismétlésben kedden reggel 8.10-t l) a Marosvásár-

helyi TVR Sípszó után cím  sportm sorának meghívottja Poczó Zol-
tán. A háromszoros Európa- és világbajnok, a Black Diamond Fight 
kick-box klub sportolójával és edz jével, az egy héttel korábban leégett 
sportterem tulajdonosával Szucher Ervin az átélt drámáról, a közösségi 
összefogásról és a talpra állás lehet ségér l beszélget. 



Novak Djokovic tizedszer nyerte meg a 
férfi egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál 
nyílt teniszbajnokságon, mivel a múlt vasár-
napi döntőben három szettben legyőzte a 
görög Sztefanosz Cicipaszt, 22. Grand Slam-
trófeájával utolérte az örökrangsor élén Ra-
fael Nadalt. 

A szerb sztár történelmet akart írni azzal 
is, hogy saját rekordját tovább javítva tized-
szer is a magasba emeli a Norman Brooks 
Kupát, tovább növelve a távolságot a Mel- 
bourne-ben egyaránt hatszor győztes ausztrál 
Roy Emerson és a svájci Roger Federer előtt. 

A 35 éves Djokovic 27 meccs óta nem kapott 
ki az Australian Openen – tavaly koronavírus 
elleni oltatlansága miatt nem indulhatott –, 
ezzel megdöntve Andre Agassi 26-os torna-
rekordját, és legutóbb a 2018-as viadal nyol-
caddöntőjében kapott ki. A torna torony- 
magas favoritja 40 meccs óta veretlen volt 
ausztrál földön, és előzőleg mindössze egy 
szettet vesztett idén az AO-n.     

A 11 évvel fiatalabb Cicipasz második GS-
fináléjára készült, az elsőt éppen Djoko- 
viccsal szemben vesztette el a 2021-es Ro-
land Garroson úgy, hogy már kétszettes 

előnyben volt. Sikere esetén a 2019-es ATP-
világbajnok lehetett volna az első görög Grand 
Slam-győztes. Cicipasz a fináléig összesen 
három szettet bukott el Melbourne-ben. 

A csúcstalálkozó értékét növelte, hogy a 
győztes leváltotta a spanyol Carlos Alcarazt 
a világranglista élén. 

Ami a két finalista egymás elleni mérlegét 
illeti, Djokovic 10-2-re vezetett kettejük kü-
lönpárharcában, ráadásul az elmúlt kilenc 
összecsapásukat ő nyerte. Legutóbb novem-
berben, a torinói ATP-vb nyitókörében talál-
koztak, akkor Djokovic 6:4, 7:6-ra győzött.     

A 13. csatát – amelyet az esős idő ellenére 
nyitott tető alatt rendeztek a Rod Laver Are-
nában – a szerb magabiztosan kezdte, a szem-
látomást ideges athéni sportoló a harmadik 
bréklabdát már nem tudta hárítani. Djokovic 
jóformán hiba nélkül játszott, 36 perc alatt 
hozta az első szettet, amelyben Cicipasz fo-
gadóként mindössze öt pontot nyert. 

A görög kihívó a folytatásban jobban össz-
pontosított az adogatásainál, de bréklabdáig 
továbbra sem jutott el, mert a fontos labda-
menetekben rendre hibázott. Az első bréklab-
dája egyben játszmalabda is lett 5:4-nél, de a 
33. GS-döntőjében szereplő favorit egy te-
nyeres nyerővel hárította. Így jutottak el a rö-
vidítéshez, amelyben Djokovic 4-1-re 
vezetett, ellenfele egyenlített, de aztán né-
hány alapütést elrontott, így 1 óra 46 perc el-
teltével már kétszettes hátrányban volt. 

A harmadik felvonás elején meglepetésre 
Cicipasz brékelt, de rögtön el is vesztette a 
szerváját, innentől fej-fej mellett haladtak, 
közben Djokovic sorozatban 17 adogatópon-

tot nyert. Az újabb tie-breakben a szerb 5-0-
ra meglépett, és – a folyamatos szurkolói be-
kiabálások ellenére – innen már nem engedte 
ki a kezéből a diadalt. A finálé 2 óra 56 percig 
tartott. 

„Amikor átöleltem édesanyámat és a test-
véremet a nézőtéren, óriási megkönnyebbü-
lést éreztem – mondta könnyeivel küszködve 
a tízszeres bajnok. – Ki kellett engednem az 
érzelmeimet, amelyek feltorlódtak bennem. 
Ez valószínűleg életem legnagyobb győ-
zelme, figyelembe véve a körülményeket. 
Sok minden történt a pályán kívül is, amit ke-
zelnem kellett, de ez már része az életem-
nek.” 

A 93. tornagyőzelmét begyűjtő Djokovic 
pályafutása 22. Grand Slam-trófeája, a Nor-
man Brooks Kupa mellé 2,98 millió ausztrál 
dollárt kapott. A 35 éves teniszező 2022. jú-
nius 12. után ismét világelső lett, leváltva a 
spanyol Carlos Alcarazt, és a 374. hetét 
kezdte meg az ATP-rangsor élén, tovább ja-
vítva saját rekordját.
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Magyarország 1-0-ra és 2-1-re is vezetett Franciaor-
szág ellen a tenisz Davis-kupa tatabányai selejtezőjén, 
azonban végül 3-2-re alulmaradt, így a vendégcsapat ju-
tott tovább a döntő csoportkörébe. 

A mindent eldöntő egyest az eredeti tervek szerint 
Piros Zsombor vívta volna Ugo Humbert-rel. Csakhogy 
mivel Piros lábsérüléssel küszködik, Nagy Zoltán kapi-
tány Valkusz Máténak vagy Marozsán Fábiánnak szavaz-
hatott bizalmat, végül utóbbi lett a „befutó”, azonban 
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. „Ez a szint 
más, mint ahol én játszom, szoknom kell ezt a ritmust, 
de fel akarok nőni a feladathoz. Örülök, hogy voltak szép 
pillanataim” – nyilatkozta a magyar játékos.  

A győztes francia válogatott a döntő 16 csapatos cso-
portkörében folytathatja szereplését szeptemberben, míg 
a magyarok osztályozót vívnak majd. 

A franciák elleni immár hat Davis-kupa-összecsapáson 
csak egyszer, 1948-ban született magyar győzelem fő-
ként a legendás Asbóth József révén – azt a párharcot a 
párizsi Roland Garroson rendezték, ahol Asbóth az előző 
évben megnyerte a salakos Grand Slam-viadalt. 

Egy másik mérkőzésen Románia 3-2-re nyert Thaiföld 
ellen. A találkozót a Világcsoport I rájátszásának első for-
dulójában rendezték. A román csapat szeptemberben 
folytatja a küzdelmet a Világcsoport I-ben.

Magyar vereséget  
és román sikert egyaránt  

fémjelez a 3:2 
A fehérorosz Arina Szabalenka nyerte 

meg a női egyes küzdelmeit az ausztrál 
nyílt teniszbajnokságon, mivel a múlt 
szombati döntőben szetthátrányból for-
dítva legyőzte a kazah Jelena Ribakinát. 

A világranglistán 5. Szabalenka már a 
negyedik Grand Slam-elődöntőjében lé-
pett pályára Ausztráliában, de csak elő-
ször nyert a lengyel Magda Linette-et 
búcsúztatva, így pályafutása első GS-fi-
náléjában szerepelt. A 24 éves játékos az 
idén diadalmaskodott az adelaide-i fel-
vezető tornán, 10-0-s győzelmi mérleg-
gel büszkélkedhetett úgy, hogy ebben az 
évben még nem bukott szettet. A 2021-
ben párosban Australian Open-győztes 
fehérorosz teniszező lehetett az első GS-
bajnok, aki semleges színekben ér fel a 
csúcsra, miután a WTA az ukrajnai há-
ború miatt kitiltotta az orosz és fehér-
orosz jelképeket a viadalokról. 

A 23 éves Ribakinát csak a 22. helyen 
emelték ki az ausztrál szervezők, ami 
annak tudható be, hogy tavaly a wimb-
ledoni diadalával nem lépett feljebb a 
WTA-rangsorban. A londoni trófea 
mellé ugyanis a szokásos 2000 helyett 
egyetlen ranglistapontot sem kapott, 
mivel a házigazdák – szintén az ukrajnai 
háború miatt – nem engedték elindulni 
az orosz és fehérorosz teniszezőket, s 
erre válaszul az ATP és a WTA közölte, 
hogy nem ad pontokat a füves pályás 
GS-verseny után. A 2018-ban oroszból 
kazahhá lett Ribakina volt Jennifer Cap-
riati 2001-es menetelése óta az első, aki 
három korábbi GS-bajnokot búcsúz-
tatva jutott be a fináléba, ugyanis előző-
leg Iga Swiateket, Viktoria Azarenkát és 
Jelena Ostapenkót is legyőzte. 

Arina Szjarhejevna Szabalenka és Je-
lena Andrejevna Ribakina korábban 
négyszer találkozott, ebből három tét-
mérkőzés volt, és mindhármat a minszki 
játékos nyerte. Legutóbb decemberben 
egy dubaji bemutató tornán futottak 
össze, s akkor a kazah teniszező bizo-
nyult jobbnak. Érdekes, hogy vala-
mennyi összecsapásuk háromszettes 
volt. 

Az már a finálé előtt biztos volt, hogy 

Szabalenka feljön a 
WTA-rangsor má-
sodik helyére, Ri-
bakina pedig top 
10-es játékosnak 
mondhatja majd 
magát.     

Kettejük mostani 
csatája a várakozá-
soknak megfele-
lően hatalmas 
ütésekkel és rövid 
labdamenetekkel 
indult, igazolva azt, 
hogy mindketten a 
legkeményebben 
ütő játékosok közé 
tartoznak a női me-
zőnyben. Szaba-
lenka tenyeresei 
minden bizonnyal a 
férfiaknál is meg-
állnák a helyüket, 
míg Ribakina nem- 
egyszer 190 kilo-
méter/órás sebességgel adogatott. 
Utóbbi kezdett nyugodtabban, és 3:1-re 
elhúzott, majd remek szervák után, 4:3-
nál váratlanul „visszaadta” a bréket. A 
mindent vagy semmit alapon ütő Szaba-
lenka 4:4-nél ismét elvesztette az ado-
gatását, és moszkvai születésű riválisa 
35 perc elteltével szettelőnybe került. 

A folytatásban Ribakina esett vissza, 
miközben a fehérorosz stabilizálta a já-
tékát, 3:1-re meglépett, 5:2-nél fogadó-
ként még elszalasztott két játszmalabdát, 
ám ezután egy második szervából ütött 
ásszal hozta a szettet. 

Az utolsó felvonásban 3:3 után az ek-
korra 45 nyerő ütésnél járó Szabalenkáé 
lett az első brék, aki 5:3-nál már a mér-
kőzésért fogadott. A kazahot ekkor meg-
mentették az adogatásai, majd a 
fehérorosz teniszező negyedik meccs-
labdáját értékesítve kiszerválta a 2 óra 
28 perces találkozót. 

Az első Grand Slam-trófeáját meg-
szerző Szabalenka pályafutása 12. ser-
lege, a Daphne Akhurst Trófea mellé 
2,98 millió ausztrál dollárt kapott. 

„Köszönöm ezt a csodálatos atmosz-
férát! – mondta a közönségnek a győz-
tes, aki a korábbi világelső Billie Jean 
Kingtől vette át a trófeát. – És köszönöm 
a csapatomnak is a kemény munkát, ez 
a csapat a legőrültebb a körversenyen. 
Tavaly sok hullámvölgyön mentünk át 
együtt, keményen dolgoztunk. Remé-
lem, jövőre visszatérek, és még jobb te-
nisszel rukkolok ki, ti pedig még jobban 
támogattok majd.” 

Szabalenka később a Channel Nine 
csatornának úgy fogalmazott: meccs 
közben többször is emlékeztette magát, 
hogy senki nem mondta, hogy könnyű 
lesz. „Tudtam, hogy ő is küzd érte. Ezért 
azt mondogattam magamban, hogy dol-
gozz érte, vegyél egy mély levegőt és 
dolgozz!” – mondta.

Szabalenka a női bajnok Melbourne-ben 

Australian Open-győzelmével Djokovic 22-szeres Grand Slam-bajnok lett

Eredményjelző 
Davis-kupa, döntő csoportkör, selejtező (Tatabánya): 
Magyarország – Franciaország 2-3. 
* pénteki eredmények: Piros Zsombor – Benjamin 
Bonzi 7:6 (7-4), 6:3, Fucsovics Márton – Ugo Hum-
bert 3:6, 2:6; 
* szombati eredmények: Fucsovics Márton – Adrian 
Mannarino 6:7 (6-8), 2:6, Marozsán Fábián, Valkusz 
Máté – Arthur Rinderknech, Nicolas Mahut 6:2, 7:6 
(7-4), Marozsán Fábián – Ugo Humbert 3:6, 3:6. 
Davis-kupa, Világcsoport I, 1. kör (Nonthaburi):  
Thaiföld – Románia 2-3. 
* pénteki eredmények: Yuttana Charoenphon –  Ni-
cholas David Ionel  7:5, 3:6, 6:1, Kasidit Samrej –  
Filip Cristian Jianu  4:6, 7:6, 2:6; 
* szombati eredmények:  Pruchya Isaro, Thantub Suk-
sumrarn –  Marius Copil, Victor Vlad Cornea  4:6, 6:2, 
6:4, Kasidit Samrej – Nicholas David Ionel 4:6, 1:6;  
Yuttana Charoenphon – Filip Cristian Jianu 0:6, 2:6. 

Eredményjelző 
Ausztrál nyílt teniszbajnokság, női 
egyes döntő: Arina Szabalenka (fe-
hérorosz, 5.) – Jelena Ribakina 
(kazah, 22.) 4:6, 6:3, 6:4. 

Eredményjelző 
Ausztrál nyílt teniszbajnokság, egyéni 
döntő: Novak Djokovic (szerb, 4.) – Szte-
fanosz Cicipasz (görög, 3.) 6:3, 7:6 (7-4), 
7:6 (7-5). 

A legtöbbszörös férfi GS-bajnokok: 
22: Rafael Nadal, Novak Djokovic 
20: Roger Federer 
14: Pete Sampras (amerikai) 
12: Roy Emerson (ausztrál) 
11: Rod Laver (ausztrál), Björn Borg 
(svéd) 
10: Bill Tilden (amerikai) 

Djokovic GS-diadalai 
Australian Open: 2008, 2011, 2012, 2013, 
2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023 
Roland Garros: 2016, 2021 
Wimbledon: 2011, 2014, 2015, 2018, 
2019, 2021, 2022 
US Open: 2011, 2015, 2018 

Fotó: Arina Szabalenka közösségi oldala 

Fotó: Novak Djokovic közösségi oldala



ADÁSVÉTEL 

TŰZIFA eladó: bükk és gyertyán, házhoz 
szállítva. Tel. 0757-626-019. (18612) 

MINDENFÉLE 

KIADÓ orvosi rendelő a Gheorghe 
Marinescu utcában, a 43/1. szám 
alatt. Tel. 0722-385-315. (18595-I) 

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) 

SZAKEMBER vállal bármilyen épít-
kezési munkát, javítást. Anyagot biz-
tosítunk. Tel. 0766-874-452. (18346) 

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

KIÜRESÍTÜNK tömbházlakást, elszállí- 
tunk törmeléket, kitakarítunk  alagsort. 
Tel. 0747-816-052. (18623) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó emlékként érem meg 
minden évben február 6-át, 
mikor szeretett ROZIKÁM 
immár 7 éve örökre itthagyott. 
Emléked holtomiglan a szí- 
vemben őrzöm. Nyugodj bé- 
kében, drága RÓZSÁM! 
Bánatos férjed, Pista. (18551-I) 

Kegyelettel és tisztelettel 
emlékezünk február 6-án, 
édesanyánk, özv. OLTEAN 
ESZTER halálának 4. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Lányai: Melinda, Zsóka és 
családja. (18624) 

Fájó szívvel emlékezünk 
február 5-én a marosvá- 
sárhelyi születésű KELEMEN 
ALBERTRE (Berci) halálának 
21. évfordulóján. Emlékét őrzi 
felesége, három gyermeke, 
hét unokája, dédunokája és a 
távolból a testvére. Álmát 
angyalok ringassák! 
Nyugodj békében! (18618-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

A MUREŞ MEX RT. 
a NYÁRÁDTŐI IPARI PARKBAN alkalmaz  

CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT faiparba.  
Nettó bér: 2500 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig  

7–15.30 óra között. Ingyen szállítás Marosvásárhelyről  
és támogatás a más helységekből ingázóknak.  

Az önéletrajzokat  
a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk.  

Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (67074-I)

MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI  
IGAZGATÓSÁG 
JOGÜGYI SZOLGÁLAT 
 

 TANÁCSKOZÁS 

Az utólag módosított és kiegészített 350/2006. sz. if-
júsági törvény 28. cikkelye előírásai szerint, a Maros 
megye 2023. évi általános költségvetésének jóváha-
gyásáról szóló 13/2023. sz. határozattal a Maros Me-
gyei Tanács létrehozta az ifjúsági tevékenységek 
finanszírozásának alapját 150.000 lej értékben. 
Hasonlóan, a Maros megye általános költségvetéséből 
a 2023. évre a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági te-
vékenységek és szociális ellátás terén a vissza nem té-
rítendő finanszírozások odaítélésének jóváhagyásáról 
szóló 16/2023. sz. határozattal beiktatták az ifjúság 
területét azon ágazatok közé, amelyeknek vissza nem  
térítendő finanszírozást nyújtanak. 
Tekintettel a 350/2006. sz. törvény 10. cikkelye és 28. 
cikkelye (2) bekezdésánek előírásaira, a Maros Megyei 
Tanács 2023. február 10-én 13.00 órára, a Marosvá-
sárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyére, a kis-
terembe tanácskozásra hívja az ifjúsági és az 
ifjúságért  tevékenykedő nemkormányzati szerveze-
teket és alapítványokat a megyéből, aminek tárgya 
az ifjúsági alapokból finanszírozott tevékenységek 
meghatározása. 
Az ifjúsági alapítványokat, szervezeteket megkérjük, 
hogy jelezzék a tanácskozáson való részvételi szándé-
kukat legkésőbb 2023. február 9-én 14.00 óráig a  
szoverfi.gabriella@cjmures.ro e-mail-címen, és nevez-
zék meg a képviselőjüket. 
Kiegészítő információkért és részletekért hívható a 
kapcsolattartó: Szövérfi Gabriella, telefon: 0265-263-
211, 1213-as belső. 
 

Az ELNÖK nevében Paul Cosma 
Szász Zoltán-Tibor FŐJEGYZŐ 
megyemenedzser 

Közlekedési gondokat oko-
zott az erős szél kísérte ha-
vazás a hétvégén Erdély több 
megyéjében, több utat lezár-
tak, számos településen szü-
netelt az áramszolgáltatás. A 
Fogarasi-havasokban lezú-
dult lavina egy turistákkal 
teli menedékházat is meg-
rongált. 

Az Agerpres hírügynökség va-
sárnapi beszámolója szerint a hó-
vihar elsősorban Erdély déli részén 
okozott fennakadást a közlekedés-
ben, de a Románia keleti részén 
lévő Dobrudzsa több megyéjét is 
érintette. Az országos katasztrófa-
védelmi főfelügyelőség azt kö-
zölte, hogy 18 megye 40 telepü- 
lésén volt fennakadás. 

A másodfokú viharriasztás alatt 
álló Arad, Hunyad, Temes és 
Krassó-Szörény megyében fákat és 
villanyoszlopokat döntött ki a 
vihar, vasárnap reggel számos tele-
pülésen szünetelt az áramszolgál-
tatás. Részben villanyáram nélkül 
maradt szombat este Hargita 
megye 21 települése, de Fehér me-
gyében is több ezer háztartás. Le 

kellett zárni az A1-es autópályának 
a Fehér megyei Konca és a Szeben 
megyei Bojca közötti szakaszát. 

A Szeben megye egyetlen sípá-
lyájára, Păltinişre vezető út is jár-
hatatlan volt vasárnap reggel, míg 
szombaton délután Krassó-Szö-
rény megye Szemenik-hegységbeli 
üdülőtelepein okozott gondot a vi-
haros időjárás: a csendőrségnek 30 
elakadt gépkocsit kellett kimente-
nie a hó fogságából. 

Resicabánya közelében egy 14 
éves fiú életét vesztette szombat 
este, mert egy kidőlt fa maga alá 
temette a gépkocsit, amelyben csa-
ládjával utazott – írta a hírügynök-
ség. A Fogarasi-havasokban lavina 
temetett maga alá egy turistákkal 
teli menedékházat, vasárnap dél-
előtt még folyt a mentés. A Capra 
menedékházban vasárnapra virra-
dóra 60 ember tartózkodott, ami-
kor lezúdult a lavina, a hógörgeteg 
több gépkocsit és az épületet is 
megrongálta. Vasárnap reggel 
mentőcsapat indult a mintegy 2000 
méter magasan rekedt turisták ki-
mentésére, az Argeş megyei tűzol-
tók mellett a hegyimentők, 

csendőrök és utászok is segítenek 
a mentésben. 

Az argeşi rendőrség közölte: 
vizsgálatot indít, hogy a turisták 
miként jutottak fel a menedékház-
hoz, miután a Fogarasi-havasokon 
áthaladó hegyi út (Transzfogaras) 
ide vezető szakasza télen le van 
zárva a gépkocsiforgalom előtt. 

A Szeben megyei hegyimentők 
vasárnap figyelmeztették a térség-
ben tartózkodó turistákat: ne hagy-
ják el a menedékházakat, mert a 
legmagasabb fokozatú lavinave-
szély van érvényben. Az országos 
katasztrófavédelmi felügyelőség 
korábban közölte, hogy hétvégére 
több mint 5300 tűzoltót helyeztek 
készenlétbe az időjárás okozta 
esetleges károk elhárítására. A me-
teorológiai szolgálat vasárnap estig 
több megyére érvényes, hóviha-
rokra és havazásra figyelmeztető 
első- és másodfokú riasztásokat 
adott ki. Vasárnap, az idei télen 
először, a maximális ötös fokoza-
túra emelték a meteorológusok a 
lavinaveszélyt a Fogarasi-havasok-
ban 1800 méter feletti magasság-
ban. (hírösszefoglaló) 

Utakat zártak le a hóviharok miatt,  
lavina rongált meg egy menedékházat 

Az elmaradt orosz földgázszállítások kéthar-
madát sikerült pótolni elsősorban a korábbi-
nál nagyobb mennyiségű cseppfolyósított 
földgáz (LNG) beszerzésével és a Norvégiá-
ból vezetéken érkező gázmennyiség növelé-
sével, így Európának a tél végéig szükséges 
földgáztartaléknál nagyobb készlete van – 
áll a Moody’s Investors Service csütörtökön 
Londonban ismertetett szektorelemzésében. 

A nemzetközi hitelminősítő adatai szerint az euró-
pai gáztározók telítettsége 82 százalékos volt 2022 
végén; ez 2015 óta a legnagyobb telítettségi arány. 

A Moody’s szerint mindez annak köszönhető, hogy 
az európai kormányok hatékony kínálati és keresleti 
oldali intézkedéseket tettek, a vállalatok alkalmaz-
kodtak az energiasokkhoz, a tél eddig enyhe volt, és 
nagyobb mennyiségben áll rendelkezésre cseppfolyó-
sított földgáz. A cég kiemeli, hogy a földgáz ára 80 
százalékkal zuhant a tavaly nyáron elért csúcsok óta, 
éppen a készletezés magasabb szintje miatt. A Mo-
ody’s tanulmánya szerint ugyanakkor az elhúzódó ge-
opolitikai bizonytalanság és az európai energiaellátás 
összetételének alapvető és szükségszerű átalakítása 
legalább a következő három évben jóval a történelmi 
visszatekintésű átlagok felett tartja az európai ener-
giaárakat.  

A hitelminősítő szerint mindemellett az európai el-
látási helyzet is feszes marad, két fő okból. Az egyik 
az, hogy nehéz lesz teljes mértékben alternatív forrá-
sokból pótolni az oroszországi földgázszállításokat. 
A Moody’s előrejelzési forgatókönyve azt valószínű-
síti, hogy a 2023-2024-es szezonban az Oroszország-
ból Európába érkező földgázmennyiség a legjobb 
esetben is a tavalyi szint 20 százaléka lesz. A cég által 
várt feszes európai helyzet másik oka a tanulmány 
szerint az, hogy tavaly Kína saját felhasználásra le-
kötött LNG-szállítmányokat tudott átirányítani Euró-
pába, részben hazai keresletének gyengesége miatt, 
amelyet a koronavírus-járvány megfékezését célzó 
szigorú korlátozások okoztak. A Moody’s csütörtöki 
elemzése szerint azonban valószínű, hogy az idén ez 
nem ismétlődik meg. 

Az elemzés szerint az LNG-piac is csak nehezen 
tud majd lépést tartani a meredeken emelkedő keres-
lettel. A globális LNG-kínálat az idén valószínűleg 
csak 30 milliárd köbméterrel emelkedik; ez az Orosz-
ország által tavaly vezetékeken Európába szállított 
földgáznak hozzávetőleg a fele – áll a Moody’s csü-
törtökön bemutatott szektorelemzésében. Más nagy 
londoni házak derűlátóbb helyzetértékeléseket adtak 
friss elemzéseikben. 

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő múlt  
héten Londonban ismertetett szektorelemzésében azt 
állapította meg, hogy Európa túljutott a földgázellá-
tási válság legnehezebb időszakán, és a bőséges 
LNG-beáramlás, a kereslet visszaesése és az enyhe 
tél révén sikerült elkerülni az földgázellátás kény-
szerű adagolását. A Fitch londoni elemzőinek adatai 
alapján az Európai Unió LNG-importja tavaly 51 szá-
zalékkal 120 milliárd köbméterre emelkedett, és a cég 
jelenlegi előrejelzése szerint az idén 29 százalékkal 
155 milliárd köbméterre emelkedik tovább. A Fitch 
tanulmánya szerint a globális LNG-piaci helyzet az 
idén feszes lesz, és ehhez a feszes ellátási helyzethez 
a koronavírus-járvány megfékezésére korábban elren-
delt kínai korlátozások feloldása is hozzájárul. 

A hitelminősítő azonban azzal számol, hogy Euró-
pának még ebben a helyzetben is elégséges mennyi-
ségű cseppfolyósított földgáz áll rendelkezésére 
2023-ban. Az Eurasia Group nevű londoni politikai-
gazdasági kockázatelemző csoport közölte: friss szá-
mításai alapján nagyon valószínűtlennek tartja, hogy 
Európában akár a jelenlegi, akár a 2023-2024-es téli 
szezonban földgázhiány alakuljon ki, még akkor is, 
ha az idei tél hátralévő része kivételesen hideg lenne. 

Az Eurasia elemzői szerint ugyanis az Oroszorszá-
gon kívüli egyéb forrásokból beszerzett földgázmeny-
nyiség növekedése és az idei téli fogyasztás 
csökkenése nyomán az európai tározók telítettsége 
még márciusban is legalább 60 százalékos lesz a ta-
valyi azonos időszakban mért 20 százalékkal szem-
ben, és ez lehetővé teszi, hogy Európa a jövő téli 
szezon előtt, valószínűleg már a nyáron a maximális 
tározói kapacitásra töltse fel földgázkészleteit. (MTI)

Moody’s: az orosz földgázkiesés kétharmadát 
sikerült pótolni Európában 

A Marosvásárhelyi Helyi Adóigazgatóság tájékoz-
tatja az adófizetőket, hogy január 16-tól új munkapont 
nyílt a Hangya utca 2. szám alatt (a volt Salubriserv 
székháza).  

Az új helyszínen az adófizetők minden adóval kap-
csolatos ügyet elintézhetnek, elkerülve ezzel a város-

házán való sorbanállást. Az adóigazgatóság vala-
mennyi szolgáltatása elektronikus úton is elérhető az 
adófizetőkkel való kommunikáció online platformján 
keresztül, a http://www.dfltgm.ro weboldalon talál-
ható Access Portal Electronic Tax Services gombra 
kattintva. 

Új helyszínen is fizethetők az adók és illetékek 

Azok a magánszemélyek, akik március 31-ig teljes 
egészében befizetik az adójukat, 10%-os kedvez-
ményben részesülnek. A jogi személyek csak akkor 
kapják meg a 10%-os kedvezményt, ha aktív fiókkal 

rendelkeznek a Marosvásárhelyi Helyi Adóigazgató-
ság elektronikus adószolgáltatások portálján, és 2023. 
március 31-ig teljes egészében befizetik erre az évre 
az adókat és illetékeket. 

Tízszázalékos kedvezmény adófizetőknek 
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 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care  
orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbizto-
sítási pénztári alapból származó összeggel  februárra ártámoga-
tott (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. 

„Boldogult gyermekkoromban legalább huszonhét ízben elolvastam Petőfi Sándor varázslatos János vi-
tézét, bár meglehet, hogy ennél többször is, mivel későbbi életemben is még, de emlékszem, hogy akkoriban 
leginkább nyaranta nagyszüleim marossárpataki házának tornácán hosszan olvasgattam, ha sütött, ha fújt, 
ha viharzott köröttem a szépséges idő. A János vitéz számomra most már örökre egy kicsit Marossárpatak 
marad, mert akkor, ott, alighogy bevégeztem volna, már kezdtem is újra az olvasását. Betöltött, de igazán 
betelni sohasem tudtam vele. 

Bizonyára a János vitézen keresztül és általa is léteztem, játszottam, álmodoztam azokon a hajdanvolt 
nyarakon. Úgy voltam, éltem, mintha egy mesében, mely csupa hűség, csupa szerelem, árva bolyongás, el-
vágyódás, bátor kalandozások hősi meséje. Elszánt keserűségek s hirtelen édesülések netovábbja – minden 
benne volt János vitéz sorsában, minden kivívott s megszenvedett reménység, s legvégül a váratlan öröm 
álombeli, tündérországi, szép remegése is. Ahogy a valószerűség és a valószerűtlenség egymásba billen át, 
ahogy a valóság maga a valóság fölöttibe és valóság alattiba játszódik át – az volt feledhetetlen. 

 Boldog föl-föleszmélés volt megérezni a szavak csodálatos vonulását, titokzatos tájak és térségek tá-
gasságának a leheletét a költői nyelv lélegzetében. Észrevétlenül áradt át belém, már szinte kívülről tudtam, 
már majdnem könyv nélkül fújtam a teljes elbeszélő költeményt – végül már olvasnom sem kellett, csak 
Kukorica Jancsiként legeltettem a szememet a meglelkesült betűkön. Végső soron talán magára a magyar 
nyelvre, a nyelv működésének hajlékony, színes mibenlétére, dallamvilágára, hangsoraira emlékszem én, 
ha Petőfit és az ő János vitézét most fölidézem magamban. 

Boldog lehettem akkor. Talán azóta sejtem én, hogy a költészet, vagy akár egyetlen elbeszélő költemény 
is énekhangra, zenére, táncra fordítható, hisz a vers maga is muzsikálni képes, mert a meséken túl a líra s 
a nyelv maga is hangzó rejtelem, lüktető örömzene – élő, folytonos elmozdulás, ritmikus mozgás és izgatott, 
mindenre nyitott, világra rezzenékeny mozgékonyság” (Kovács András Ferenc) 

(Petőfi Sándor, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja, költő, forradalmár, nemzeti hős, 1823- 
ban született, pontosan 200 éve, ezért ebben az évben rá emlékezünk. A János vitéz a gyerekek és felnőttek 
egyik legkedvesebb olvasmánya.)  

Február 6., 18 óra, Gyergyóalfalu (Petőfi Sándor Művelődési Ház) 
Február 7., 12 óra, Gyergyóújfalu (Lázár István Művelődési Ház) 
Február 8., 12 óra, Gyergyóremete (Balás Gábor Művelődési Ház) 

Február 15., 19 óra, Marosvásárhely (Maros Művészegyüttes terme) 
Előzetes helyfoglalás szükséges a 0758-472-135-ös telefonszámon.  

Időtartam: 1 óra. 
 


