
Nagyszabású, több mint 25 millió eurós beruházás veszi kez-
detét rövidesen a marosvásárhelyi Transilvania reptéren, 
kétszeresére bővül az utasfogadó terminál, illetve jelentősen 
megnő a repülőgépek parkolására szánt felület. 

A kivitelezési szerződést a repülőtéren tartott sajtótájékoztató kereté-
ben írták alá pénteken. Az eseményen részt vett Péter Ferenc, a Maros 
Megyei Tanács elnöke, Peti András, a reptér igazgatója, Novák Levente 
szenátor, valamint Manfred Müller, a versenytárgyalás nyertesének, a 
Strabag cégnek a képviselője is. 

A marosvásárhelyi Transilvania reptér életében az eddigi második leg-
fontosabbnak nevezte Péter Ferenc azt a beruházást, amely rövidesen el-
kezdődik. Mint mondta, az első, fontos lépés a kifutópálya teljes felújítása 
volt, most pedig az év végéig az utasterminált a jelenlegi kétszeresére bő-
vítik, és csaknem 8 ezer négyzetméterrel növelik a repülőgép-parkolót. A 
projekt értéke több mint 128 millió lej, azaz 25 millió euró, és a Nagy 
Infrakstrukturális Operatív Program keretében nyert finanszírozásból va-
lósul meg. A megyei tanács elnöke elismerően szólt a kivitelező cégről, 
amely az utóbbi időben több munkálatot is végzett Maros megyében, és 
minden alkalommal komolyságról tett tanúbizonyságot. 

„Csodaszerek”  
Egy érdekes orvosi konferencia élményével hazatérve kapcsoltam 

hangos üzemmódba a mobiltelefonom, és léptem be a Facebook-ol-
dalamra, mert úgy láttam, hogy üzeneteim érkeztek. Láss csodát, 
mindkét készülékből orvosi tanácsok garmada ömlött elém. Sokkal 
már találkoztam, de újak is voltak közöttük. Mintha szándékosan ki-
válogatta volna valaki a Google-keresőben csokorba fűzött egyve-
leget.  

A hosszú „reklámok” a szakmához kapcsolódó vagy undorító kép-
pel kecsegtetnek, hogy becsalogassanak az általuk kínált csodasze-
rek titkaiba. Aki elhiszi a „bő lére eresztett” szöveget, akár arra is 
gondolhat, hogy már-már nincs is szükségünk orvosokra, hiszen a 
kínált „szerek” szinte valamennyi gyakran előforduló egészségi 
problémánkra azonnali megoldást kínálnak. A gügye történetekből 
kiderül, hogy a reklámozott „orvosságtól” napok alatt elmúlik a 
nyaki szpondilózis, két hét után meg lehet szabadulni a „vért mér-
gező” félelmetes körömgombától, ahogy az előttünk tekergő férgek-
től is, amelyek bensőnket marcangolják, ígéri a megtisztulás 
gyógyírját egy „bakteriológus szakember”. Egy másik szerről meg-
tudjuk, hogy valósággal kisepri a vérereket, megjavítja a szívműkö-
dést, normalizálja a magas vérnyomást. De ez mind semmi ahhoz 
képest, hogy kisimulnak a ráncaink, s az örök fiatalság nedűjétől 
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Menyhárt Borbála 

Kétszeresére bővül az utasterminál 

Újabb beruházás a reptéren 

(Folytatás a 2. oldalon)

Bodolai Gyöngyi

Mézlovagrend 
alakult 
Nyárádszeredában 
Szombaton megalakult az ötödik erdé-
lyi mézlovagrend, ezúttal a Nyárád-
mentén. Az eseményre nem véletlenül 
került sor a hétvégén zajló Bocskai 
Napok rendezvénysorozat keretében: 
az új rend az egykori fejedelem nevét 
viseli. 

____________3. 
Kiborult 
a nacionalista bili 
Kétszeres halasztás után megszületett 
az egyetlen lehetséges döntés az ér-
vényben lévő szabályok szerint a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK – FCU 
1948 Craiova félbeszakadt bajnoki 
mérkőzés ügyében.  

____________4. 
Egy hideg 
és egy – langyos 
Két mérkőzést játszott a múlt héten a 
női kosárlabda Nemzeti Ligában a Si-
rius, és – azt kell mondanunk: nem 
meglepő módon – két vereséget szen-
vedett. Míg azonban Kézdivásárhe-
lyen nem sok jó mondható a 
teljesítményről, a Kolozsvár elleni itt-
honi mérkőzésen 35 percen át dereka-
san küzdött a csapat, mielőtt az utolsó 
ötben összecsuklott.  

____________6. (Folytatás a 3. oldalon)

Építik az új tűzoltóállomást             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!  



Az iskolai okoslaborok után most a könyvtárak moder-
nizálásán a sor. A városi és vidéki könyvtárak digitalizálá-
sára, korszerűsítésére, illetve a könyvtárak olyan 
központokká alakítására írnak ki pályázatot, ahol a fiatalok 
megtanulhatják hozzáértően, biztonságosan kezelni a digi-
tális eszközöket, online platformokat. Azzal, hogy új, kor-
szerű intézményeket alakítunk ki, vonzóvá tesszük a 
gyermekek, fiatalok számára a könyvtárakat, illetve mo-
dern, biztonságos és barátságos környezetet biztosítunk 
számukra, ahol megszerethetik az olvasást. 

 A támogatásra megyei tanácsok, illetve a megyei taná-

csok és helyi városi, megyei, vidéki könyvtárak között lét-
rejött partnerségek, konzorciumok pályázhatnak. 

Az Országos Helyreállítási Tervből megvalósuló pályá-
zatból öt központi megyei könyvtár épületének felújítására 
és felszerelésére, 100 vidéki, önkormányzati (beleértve a 
megyei) vagy városi könyvtár felújítására, bővítésére és 
felszerelésére, 1030 könyvtár számítástechnikai eszközei-
nek cseréjére/ korszerűsítésére van lehetőség. A Kutatási, 
Digitalizálási és Innovációs Minisztérium által kiírt támo-
gatásra március 13-ig lehet pályázni.  

(RMDSZ-tájékoztató) 

hatvan éven túl is huszonéves társat választhatunk ma-
gunknak. A kínkeserves fogyókúrát is el lehet felejteni, 
anélkül, hogy étkezési szokásán változtatna az érintett, ha 
a gyógynövénykivonatokból készült szert két hétig hasz-
nálja. A csodaszer a száz kilón felüli testsúlyúakat feszes 
bőrű csinibabákká, fess férfiakká „slankítja”. Mindezt 
csábító képekkel, véget nem érő párbeszédes formában 
megírt szövegben hozzák a tudomásunkra, ami elvezet a 
csodakerékhez vagy a csodaajtóhoz, ami mögött, ha meg-
nyomunk egy gombot, 50 százalékos kedvezményben ré-
szesülünk az egy napig tartó ajánlatból. Ha még nem 
csábultunk el, és továbbmegyünk, következnek a fényképes 
dicshimnuszok, a gyógyultak hálás köszönetei. Nemrégi-
ben mesélte egy ismerősöm, hogy a körömgomba elleni 

megrendelt kencéből, amire borsos szállítási díjat fizetett, 
dupla áron két dobozzal kapott a cirill betűs feladótól va-
lahonnan Bulgáriából. A tégelyben lévő ragacsos barna 
szert azonban hiába kente föl a körmeire, nem volt semmi 
eredménye.  

A leglátványosabbak a gyermekszemnek egyáltalán 
nem való potencianövelő szereket reklámozó a 3XL-es női 
hátsók. A frissen kapott üzenetben egy fővárosi kórház jó-
képű ötvenen túli urológus orvosa világosít fel, hogy a 30 
év fölötti férfiak 62 százaléka merevedési zavarokkal küzd. 
Egyik páciense a Viagrától szívrohamot kapott, neki vi-
szont az új szertől naponta van része szexuális élményben. 
Az is kiderül, hogy a „biológiai aktivátor” teljesen impo-
tens férfiak számára is hatásos. Kíváncsiságból a szuper-
doktorok nevét néha beírom a keresőbe, általában 
eredmény nélkül. Ezúttal a megjelölt kórház honlapjáról 
egy fáradt arcú, sovány, idős férfi portréja nézett vissza, 
akiről nehéz elhinni, hogy vállalta a „reklámot”.  

Vajon hányan hiszik el a véget nem érő áltudományos 
dumát, és járnak pórul? Szinte fájdalmas, hogy ennyire 
együgyűnek tartanak bennünket. 

IDŐJÁRÁS 
Felhős égbolt 
Hőmérséklet: 
max.    7 0C 
min.     0 0C

20., hétfő 
A Nap kel  

7 óra 19 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 55 perckor.  
Az év 51. napja,  

hátravan 314 nap.

Kétbocsos anyamedve a Somostetőn 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a la-
kosságot, hogy az utóbbi napokban többször bukkant fel az 
állatkertben és a Somostető térségében három barna 
medve (egy anyamedve két bocsával). A hivatal az erre vo-
natkozó előírásoknak megfelelően minden szükséges intéz-
kedést meghoz a helyzet orvoslására, ugyanakkor arra kérik 
a polgárokat, hogy főként az esti, éjszakai órákban ne hasz-
nálják a futópályát, és amennyiben medvét látnak a környé-
ken, jelezzék a 112-es egységes segélyhívó számon. 

Megkezdődött a sívakáció 
Február 17-én, pénteken lezárult az idei tanév harmadik 
oktatási modulja, a héten sívakáción vannak az óvodások 
és iskolások. Február 27-étől, hétfőtől a negyedik oktatási 
modulban folytatódik a tanítás, ez a szakasz az április 7-
én kezdődő húsvéti vakációig tart. Az ötödik oktatási modul 
április 19-én kezdődik, és június 16-áig tart, amikor meg-
kezdődik a nyári vakáció. 

Márciusban próbavizsgák 
A tanügyminisztérium januárban jóváhagyott rendelete sze-
rint a nyolcadikos diákok országos képességvizsgáinak fő-
próbájára március 20–22. között kerül sor, 20-án román 
nyelvből, 21-én matematikából, 22-én anyanyelvből. Az 
eredményeket március 29-én közlik az érintettekkel. A pró-
baérettségi március 27–30. között lesz: 27-én román nyelv-
ből és irodalomból, 28-án a szaknak megfelelő kötelező 
tantárgyból, 29-én a választott tantárgyból, 30-án anya-
nyelvből. Vizsgajegyeikről április 6-án szerezhetnek tudo-
mást a diákok. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a 
jegyeket mindkét vizsga esetében kizárólag a diák írásban 
benyújtott kérésére vezetik be az osztálynaplóba. 

Támogatás tűzifára 
Marosvásárhelyen ismét benyújthatók a tűzifára vonatkozó 
támogatási kérelmek – adta hírül Facebook-oldalán a pol-
gármesteri hivatal. A részletekről az internetes felületen 
megadott linken, illetve a Szociális Igazgatóság Dózsa 
György utca 9. szám alatti székhelyén, a 8-as irodában 
lehet tájékozódni.  

Jótékonysági néptáncest  
Szászrégenben  

A balánbányai Nexus Alapítvány szervezésében február 
20-án, hétfőn este 7 órakor a Szegletek című néptáncelő-
adás tekinthető meg a szászrégeni Eugen Nicoară műve-
lődési házban. Fellép a csíkszentdomokosi Zivatar 
néptáncegyüttes és a Záporozók néptánccsoport. A belé-
pés ingyenes, az adományokat a szervezők a magyarfül-
pösi Szivárvány ház lakóinak ajánlják fel. 

Gyulakután a János vitéz 
A Maros Művészegyüttes február 26-án, vasárnap 18 óra-
kor Gyulakután mutatja be János vitéz című táncos mese-
játékát. Rendező-koreográfus Novák Ferenc Tata, 
zeneszerző Rossa László, szövegíró Novák Péter, a kore-
ográfus munkatársai: Rémi Tünde és Lengyel Szabolcs. Az 
előadás ingyenes, bővebb tájékoztatás a 0733-041-305-ös 
telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma ALADÁR és ÁLMOS, 
holnap ELEONÓRA napja

Megyei hírek 

Digitalizálható könyvtárak  

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.

Forrás: RMDSZ

Színészi performansz a kiállításon 
A Maros Megyei Múzeum és a marosvásárhelyi Művé-
szeti Szaklíceum performanszra hívja az érdeklődőket 
február 23-án, csütörtökön 18 órakor a Pittner Olivér 
(1911–1971) retrospektív kiállítás keretében. Az újabb 
vizuális találkozó apropója Gianina Cărbunariu Tigris – 
Mockumentary play című kortárs színházi szövegének 
színpadra állítása. A Művészeti Szaklíceum XII. B osz-
tályának színművészeti csoportja Barabási Tivadar ko-
ordinálásával adja elő a darabot. Az előadás „élőkép”, 
„a modern világ röntgenfelvétele”, szemben Pittner Oli-
vérnek Erdély városairól alkotott képzőművészeti szem-
léletével. A Kultúrpalota második emeletének jobb 
szárnyában sorra készülő esemény magyar nyelvű, és 
a közönséggel való beszélgetés követi. A rendezvényen 
múzeumi látogatójeggyel lehet részt venni. Jegyeket a 
Kultúrpalota jegypénztáránál, illetve a www.muzeulmu-

res.ro oldalon lehet vásárolni. Jegyárak: 25 lej (felnőt-
tek), 12 lej (nyugdíjasok) és 6 lej (diákok, egyetemisták). 
Bővebb tájékoztatás és helyfoglalás a 0749-912-992-es 
telefonszámon, illetve a pr@muzeulmures.ro e-mail-
címen. 

Kokas Katalin és Kelemen Barnabás 
a KZST meghívottja 

A Kemény Zsigmond Társaság február 23-án, csütörtö-
kön 17.30-kor tartja következő összejövetelét a maros-
vásárhelyi Bernády Házban. Meghívottjuk Kokas Katalin 
és Kelemen Barnabás. A művészházaspár hazai és 
nemzetközi sikerei, a zenei élet különféle területein ki-
fejtett sokoldalú tevékenysége hátterében egy nagy-
szerű családmodell áll, erről beszélgetnek a 
KZST-esten, amely első állomása a Spectrum Színház 
szervezésében zajló erdélyi körútjuknak. A találkozó 
szokatlan időpontjának (17.30) oka az, hogy a 19 órakor 
kezdődő filharmóniai hangversenyre készülők a beszél-
getés után időben érkezhessenek a koncertterembe. 
 

„Csodaszerek”   
(Folytatás az 1. oldalról) 
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A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

5, 18, 23, 31, 30 +3 NOROC PLUS:  4 1 3 9 7 2

30, 20, 13, 21, 2, 39 SUPER NOROC:  4 7 4 3 9 4 

41, 46, 28, 24, 26, 47 NOROC:  9 1 4 0 8 6 9



Szombaton megalakult az 
ötödik erdélyi mézlovagrend, 
ezúttal a Nyárádmentén. Az 
eseményre nem véletlenül ke-
rült sor a hétvégén zajló 
Bocskai Napok rendezvényso-
rozat keretében: az új rend az 
egykori fejedelem nevét vi-
seli. 

A szakma és a piac jelenlegi fo-
lyamatairól, az ukrajnai háború és a 
méhészet összefüggéseiről, a kínai 
és ukrán méz európai piacfoglalásá-
ról egyaránt szó esett szombaton 
délelőtt az Országos Magyar Méhé-
szeti Szövetség elnöke, Bross Péter 
vezette beszélgetésen. Hatos 
György, a Székely Gazdaszerveze-
tek Egyesülete falugazdásza az or-
szágos stratégiai programot és 
annak a méhészeteket érintő irány-

vonalait mutatta be, a marosvásár-
helyi Milvusz Csoport képviselője 
az új agrárstratégia környezetkí-
mélő csomagjáról értekezett, Os-
váth Zsolt, a Nektária székely 
mézverseny egyik győztese pedig a 
minőségi méztermelésről osztotta 
meg gondolatait a nagyszámú ér-
deklődővel. 

Délután az erdélyi és magyaror-
szági vendégek jelenlétében ünne-
pélyesen megalakult a 
Nyárád-völgyi Bocskai Mézlovag-
rend. A főtéri református templom-
ban tartott ceremónia előtti 
istentiszteleten Tőkés Attila lelki-
pásztor rámutatott: a méz ősidők óta 
értékes ajándék, drága termék volt; 
olyan, mint Isten igéje: erőt ad,  
gyógyír és értéket hordoz. Ahogy az 
ószövetségi zsidók kúttól kútig ván-
doroltak a pusztaságban, úgy ma is 
meg kell állni az élet kútjainál, a 
templomban is, amely Isten szere-

tetének, erejének forrása. Akik egy 
dologban érdekeltek, találkoznak, 
hogy tapasztalatot szerezzenek és 
merítsenek Isten kegyelmének cso-
dálatos forrásából, és ezeket a talál-
kozásokat értékelni kell, mert ebből 
nő a jövő. 
Nem gittegylet! 

A Nyárád-völgyi Méhészegyesü-
let elnöke, Balde Ernő házigazda 
köszöntötte a vendégeket, majd 
Mohácsi Klaudia, Magyarország ta-
valy választott mézkirálynője szólt 
a felavatandó mézlovagokhoz: fi-
gyelemmel kísérte a rend megala-
kulásának folyamatát, és úgy véli, 
hogy az erdélyi méhészek jó úton 
vannak afelé, hogy erős, összetartó 
közösséget alkossanak. 

A mézlovagrend nem gittegylet – 
hívta fel a figyelmet a söjtöri Amb-
rózia mézlovagrend nagymestere, 
Németh Zsolt, akitől megtudhattuk: 

Magyarországon 2003-ban alakult 
az első mézlovagrend, azóta szinte 
évente született egy-egy újabb, ma 
tizenhat működik az anyaország-
ban. A mézlovagrendek megalaku-
lását a méhészegyesületek azon 
igénye mozdította előre, hogy szük-
ség volt a méhészeti termékek el-
adására és a fogyasztás 
népszerűsítésére, a mézlovagrendek 
ennek zászlóvivői lettek. 

 A zalai mézlovagrend közel két 
évtizede szervez Kárpát-medencei 
mézfesztivált, ahová az erdélyi mé-
hészeket is meghívják. Tanulva a 
példából, a székelyföldiek is lovag-
rendeket alakítottak itthon, eddig 
négy működött Erdélynek ebben a 
részében. A mézlovagrendek is 
meghatározott alapszabály szerint 
működnek. Egy mézlovagnak a 
munkája és szaktudása bizonyítása 
mellett népszerűsítenie kell tájegy-
sége méhészeti termékeit. Ezért ezt 
a talárt viselni óriási megtisztelte-
tés, de a munkához megfelelő alázat 
is kell, mert „a méhecskék a Szent-
lélek madarai”, a méz pedig a testet 
és lelket egyaránt gyógyítja. 

A mézlovagnak megfelelő szak-
mai tudása kell legyen, részt kell ven-
nie bemutató és jótékonysági 
rendezvényeken, tanintézmények di-
ákjainak vagy éppen elesett emberek-
nek kell adományoznia – mondotta el 
a nagymester a mézlovagokról. 
Az ötödik székelyföldi rend 

Ezt követően került sor az új 
mézlovagrend megalakítására. A tíz 
felavatandó mézlovag felvonult, és 
a ceremónia előtt meglepetésként 
felkérte Balde Ernőt, hogy fogadja 
el a jelölést, és legyen ő is mézlo-
vag. A nagymester által vezetett ün-
nepi eskütétel során fogadalmat 
tettek, hogy hű és elkötelezett tagjai 
lesznek a rendnek, védik az erdélyi 
méhészeti termékeket, különösen a 
nyárádmenti vegyes virágméz hír-
nevét, óvják a természetet, a méhe-
ket, és amíg a kaptárban van méz, 
addig nem fogyasztanak cukrot. Ezt 
követően a mézkirálynő karddal 
egyenként lovaggá ütötte az előtte 
letérdelő jelölteket: Vulkán Adal-
bert Csaba (Berekeresztúr), Mihály 
Mónika (Szentháromság), Ács 
János (Vadad), Ács József (Szo-
váta), Bodoni Sándor Levente (Va-

dasd), Krizsán Tibor (Harasztke-
rék), Osváth Zsolt (Ákosfalva), 
Pánczél Vilmos (Mezősámsond), 
Szakács András Zoltán (Lőrinc-
falva), Tóth Dániel Ernő (Ehed) és 
Balde Ernő (Nyárádszereda) alkot-
ják az ötödik erdélyi mézlovagren-
det. Megtudtuk: ez már az idén 
bővülhet olyan méhészekkel, akik a 
Nyárádmentén élnek vagy itt van 
méhészetük. 

 A Nyárád-völgyi Bocskai Méz-
lovagrend megalakulásán anyaor-
szági és hazai társak is felvonultak 
a templomban: a székefehérvári 
Szent István, a söjtöri Ambrózia, a 
kaposvári Zselici, a gyulai Göndös 
Benedek, a berettyóújfalui Bihari, a 
pécsi Janus Pannonius, a gödöllői 
Erzsébet királyné, a jászberényi 
Jászság mézlovagrendek, míg Er-
délyből a csíkszéki, udvarhelyszéki, 
gyergyószéki és háromszéki lovag-
rendek képviseltették magukat. A 
ceremónia végén a mézkirálynő és 
az új rend egyetlen nőtagja rákötöt-
ték a zászlókra az emlékszalagot, 
majd lelkészi áldással és himnusza-
ink eléneklésével zárult az ünnep-
ség. A kijáratnál az új lovagrend 
csomagolt mézet kínált az esemé-
nyen részt vevő érdeklődőknek. 
További rendek alakulhatnak 

A Nyárád-völgyi Méhészegyesü-
let elnökénél arról érdeklődtünk, 
hogyan jött létre az új mézlovag-
rend. Kiderült, székely kollégái 
nyomatékosan kérték, hogy Maros-
széken is alakítsanak lovagrendet. 
Sokat gondolkodtak, hogy milyen 
területet fedjenek le, és mi legyen a 
neve, amíg a kérdést határozottan le 
nem zárta Nyárádszereda polgár-
mestere: a mézlovagrend legyen 
nyárádmenti, és viselje Bocskai Ist-
ván fejedelem nevét – mondta el 
Balde Ernő, hozzátéve, hogy nehéz 
volt, nagyon örül, hogy sikerült lét-
rehozni. Az Erdélyi Magyar  
Méhészegyesület elnöki tisztségét 
is betöltő Balde azt is elmondta: 
ösztönzi egy küküllőmenti, egy ma-
rosszéki és messzebb menve egy er-
délyi szórványmagyar méz- 
lovagrend megalakítását is. Mézlo-
vagrendet terveznek létrehozni a 
Partiumban is, és az evangélikus 
egyház nagyon pártolta a kezdemé-
nyezésüket Temesváron és Szat-
márnémetiben is. 

Péter Ferenc hangsúlyozta, a me-
gyei önkormányzat prioritásként 
kezeli a reptér fejlesztését, ugyanis 
ez nagyon fontos eleme a megyei 
szállítási infrastruktúrának. Olyan 
körülmények közepette, amikor 
egyre nagyobb a verseny a repterek 
között, színvonalas szolgáltatásokat 
kell biztosítani, hogy minél több lé-
gitársaságot, illetve utast lehessen 
idevonzani. Ugyanakkor több ki-
sebb beruházásról is beszámolt, 
amelyek hozzájárulnak a légikikötő 
fejlesztéséhez. Az elmúlt év végén 
helyezték üzembe az új utas- és cso-
magbiztonsági ellenőrző rendszert, 
olyan, legújabb technológiájú esz-
közöket, amelyek magasabb fokú 
biztonsági ellenőrzést tesznek lehe-
tővé. Emellett január elején fogtak 
neki a reptér területén az új tűzoltó-
állomás építésének. A korszerű épü-
letben több, vészhelyzetben 
bevethető tűzoltókocsinak lesz ga-
rázsa, illetve edzőterem és pihenő-
szoba is helyet kap benne. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, 
hogy hamarosan körforgalmat léte-
sítenek a reptér előtt, és két távol-
sági buszmegállót is kialakítanak, 
hogy azok az utasok, akik tömeg-
közlekedési eszközökkel jutnak ki 
a légikikötőbe, illetve onnan be a 
megyeközpontba, biztonságos kö-

rülmények között tudjanak le- és 
felszállni. Péter Ferenc rámutatott, 
forgalmas, balesetveszélyes ország- 
útról lévén szó, a közlekedést köny-
nyítő körforgalmat alakítanak ki. 
Ennek az engedélyeztetése nagyon 
hosszas volt, az Országos Útügyi 
Igazgatóságtól, valamint a rendőr-
ségtől csak hosszadalmas egyezte-
tések után sikerült megszerezni a 
szükséges engedélyeket. – A körfor-
galmat célzó beruházás részeként 
két távolsági buszmegálló készül, 
hogy a távolsági autóbuszok meg 
tudjanak állni, illetve az utasok biz-
tonságosan be tudjanak jutni a repü-
lőtérre. Az építkezés még ebben az 
évben el kellene kezdődjön, és 
mivel a projekt magánterületeket is 
érint, ezek kisajátítása már folya-
matban van. A finanszírozást a 
Maros Megyei Tanács biztosítja – 
közölte Péter Ferenc. 

A repülőtér igazgatója, Peti And-
rás megjegyezte, a fejlesztések a ke-
retet teremtik meg ahhoz, hogy 
növekedhessen a repülőtér for-
galma, illetve a szolgáltatások szín-
vonala jelentősen javuljon. 
Azonban mindez még nem garancia 
arra, hogy bővülni fog a járatok 
száma, és újabb célállomások lesz-
nek elérhetőek, ugyanis ez elsősor-
ban az utasszám függvénye. Az 
pedig már nem rajtuk múlik, hogy 
hányan szeretnének repülni, illetve 

engedhetik meg maguknak a repü-
lővel való utazást. A turisztikai 
csúcsévnek számító 2019-es adatok 
szerint az Európai Unióban átlagban 
az egy főre eső repülésszám három, 
miközben Romániában egy lakosra 
mindössze egy repülés jutott. 

A légikikötő igazgatója egy  
régóta várt jó hírről is beszámolt: 
március 28-tól végre lesz légi ösz-
szeköttetés Marosvásárhely és Bu-
karest között, hetente két nap, 
kedden és csütörtökön indulnak az 
oda-vissza járatok. 

Újságírói kérdésre válaszolva, 
hogy az utasfogadó terminál bőví-
tésével járó munkálatok nem zavar-

ják-e majd az utasokat, mivel köze-
ledik a turistaidény, amikor a char-
terjáratoknak köszönhetően megnő 
a reptéren a forgalom, Peti András 
megjegyezte, szorosan együttmű-
ködnek a kivitelező céggel, hogy ez 
ne történjen meg, igyekeznek 
azokra a napokra vagy éjszakára 
időzíteni az intenzívebb munkát, 
amikor kevesebb a járat. 

Újabb beruházás a reptéren 

Fotó: Nagy Tibor

Gligor Róbert László 

Munka, érték, hagyomány 
Mézlovagrend alakult Nyárádszeredában 

 Tizenegy méhészt ütöttek lovaggá                 Fotó: Nagy Tibor 
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A címvédő és éllovas Ferenc-
város hazai pályán 1-1-es 
döntetlent játszott a Kecske-
méttel a magyar labdarúgó 
NB I 20. fordulójának szom-
bati játéknapján. 

A vendégek alapfelállása rendkí-
vül zárt taktikát ígért, a kecskemé-
tiek ennek megfelelően megszállták 
saját térfelüket: öt védő előtt négy 
középpályás próbált szűrni, elöl 
egyedül Horváth igyekezett zavart 

kelteni. Támadójátékról a vendégek 
esetében nem lehetett beszélni, rit-
kán volt náluk a labda, és ha mégis, 
gyorsan elveszítették. A Ferencvá-
ros ellenben kellő fordulatszámon 
pörgött, támadói sokszor indultak 
üres területre, mezőnyfölényük így 
egyáltalán nem volt meddő. A haza-
iak sorra dolgozták ki a helyzeteket, 
egymás után jöttek a próbálkozá-
sok, a 37. percben pedig Traore fe-
jesével a vezetést is megszerezték. 
Ennek köszönhetően minimális 
előnnyel vonultak pihenőre, bár egy 
olyan félidőt követően, amelyen 
könnyűszerrel akár a meccset is el-
dönthették volna. 

Az 53. percben Horváth Kriszto-
fer góljával egyenlített a KTE: 
szöglet után ketten is átlépték a lab-
dát, így jutott el a támadóhoz, aki 
pontosan lőtt. A folytatásban maradt 
a kiváló iram, lüktető volt a játék, 
amely abból fakadt leginkább, hogy 
a vendégek bátrabb taktikára váltot-
tak. Az irányítás így is a hazaiaknál 
maradt ugyan, de a kapura már nem 
jelentettek olyan komoly veszélyt, 
mint az első félidőben, a hajrára 
pedig a mezőnyfölényük is eltűnt. A 
lefújásig mindkét fél eldönthette 
volna a maga javára a meccset, a 
helyzetek azonban kimaradtak. 

Az FTC október elején Kecske-
méten 2-0-ra kikapott az újonc csa-
pattól, míg tizedik hazai fellépésén 
nyolc győzelem mellett másodszor 

végzett döntetlenre a bajnokságban. 
A Kecskemét vendégként két győ-
zelem és két vereség mellett hatod-
szor jutott egy ponthoz.

Kétszeres halasztás után megszü-
letett az egyetlen lehetséges döntés 
az érvényben lévő szabályok szerint 
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – 
FCU 1948 Craiova félbeszakadt 
bajnoki mérkőzés ügyében. Mivel 
jól beazonosíthatóan a vendégcsa-
pat szurkolói (pontosabban: ultrái) 
kimerítették a nemzeti közösség el-
leni hangulatkeltés tettének ismér-
vét (konkrétan: ki akarták tessékelni 
a magyarokat az országból, miköz-
ben orális szexuális aktust is felkí-
náltak a számukra), és kétszeri 
felszólítás, illetve a mérkőzés 10 
percre való félbeszakítása ellenére 
sem voltak hajlandóak abbahagyni, 
Florin Chivulete játékvezető meg-
hozta az egyetlen szabályos döntést: 
lefújta a mérkőzést. Ezt követően a 
fegyelmi bizottság is kénytelen volt 
alkalmazni a szabályt (bár jól látha-
tóan kellemetlen volt a számukra, 
lásd a Sepsi OSK-ra – nem tudni, 
mi okból – kirótt tetemes bírságot), 
és a meccset 3-0 arányban a Sepsi 
OSK javára írni. 

Eddig minden rendben, hiszen a 
szabályok betartása nem mindig az 
erőssége a romániai társadalomnak, 
üdvözlendő, hogy ez történt. Csak-
hogy azok, akik eddig sem tettek 
semmit a magyarellenes hangulat 
elharapózása ellen a lelátókon, ahe-
lyett, hogy most hamut szórnának a 
fejükre, és belátnák, hogy a gyaláz-
kodás odáig fajult, ami már tolerál-
hatatlan, mélységesen fel- 
háborodtak, amiért a szabályt alkal-
mazták! 

Érdekes módon az OSK közvet-
len vetélytársai a legvokálisabbak. 
A FCU 1948 Craiova esetében még 
valamilyen szinten érthető is, hiszen 
nehéz elfogadni a szurkolók miatti 

vereséget, bár az, hogy minden fe-
lelősséget a Sepsi OSK-ra próbáltak 
– és próbálnak a továbbiakban is a 
döntés megfellebbezésével – hárí-
tani, a jogi bukfenc csattanós pél-
dája. Melléjük azonban 
felsorakozott a Botosáni FC tulaj-
donosa, Victor Eftimie is – azé a 
csapaté, amellyel hétfőn találkoz-
nak a sepsiszentgyörgyiek –, súlyos 
hibáról beszélt, szerinte a meccset 
újra kellett volna játszani (annak el-
lenére, hogy ezt a szabályzat egyet-
len pontja sem teszi lehetővé), és 
azt találta mondani, hogy ezek után 
azt kívánja, az OSK ne jusson a fel-
sőházba. Sokkal súlyosabb azon-
ban, amit a Petrolul 52 Ploieşti 
elnöke, Claudiu Tudor nyilatkozott, 
aki ahelyett, hogy a saját ultrái meg-
nyilvánulásait vizsgálta volna meg 
(a Petrolul 52 elleni kupameccset is 
meg kellett szakítani az ultrák „ki a 
magyarokkal...” skandálása miatt), 
azt kezdte firtatni, hogy a sepsi-
szentgyörgyi stadionban a szurko-
lók miért beszélnek magyarul: „A 
szurkolótábor, de a cserepadok mö-
gött ülők is folyamatosan magyarul 
szidalmaztak minket. A gyerekem 9 
éves, és tudják, mit kérdezett az ot-
tani meccs után? Ott ült a lelátón, és 
azt kérdezte, hogy most mi külföl-
dön játszottunk? Hát normális 
dolog ez? Ismétlem: a fiam 9 éves, 
de megijedt attól, amit ott hallott. 
Szitkozódás szitkozódás hátán, és 
senki nem beszélt románul”. 

Ez a nyilakozat pedig világosan 
elmagyarázza, hogy miért nem tesz 
semmit a gyűlölködő ultrái ellen, 
hiszen hasonlóan gondolkodik. 
Egyrészt súlyosan ellentmond ön-
magának, ti. azt kifogásolja, hogy 
magyarul beszélnek a nézők, amit 
nem ért, ám határozottan állítja, 
hogy szitokszavakat. Továbbá azt 

bizonyítja, hogy szülőként megbu-
kott, ugyanis 9 éves fiának nem ma-
gyarázta meg, hogy Romániában 
élnek magyarok is, ráadásul bizo-
nyos vidékeken többségben, s máris 
csöpögteti belé a nacionalista gyű-
lölködés mérgező cseppjeit. Azt 
pedig, hogy nem tartja elfogadható-
nak, hogy a magyarok magyarul be-
széljenek, már minősíteni sem 
érdemes, a gondolat megfogalma-
zója önmagát sorolja be egy bizo-
nyos társadalmi kategóriába. Jól 
példázza a közgondolkodást és az 
egészen elképesztő tájékozatlansá-
got a másik craiovai csapatnak, a 
CSU tulajdonosának, Mihai Rotaru-
nak a kirohanása, aki szerint a „Ria! 
Ria! Hungária!” (amit amúgy Sep-
siszentgyörgyön nemigen szoktak 
skandálni, ám valóban elhangzott a 
Magyarországról érkezett szurkolók 
részéről a kupadöntő alatt) – most 
tessék megfogódzkodni! – antisze-
mita (!!??) megnyilvánulás... 

Egyikük sem mondja azt azon-
ban, hogy akkor most már tenni kel-
lene valamit a hangulatkeltők ellen, 
ellenkezőleg: megpróbálják mini-
malizálni az ultrák tettét, mondván, 
a fociban ez már csak ilyen, nem 
színházba járnak a szurkolók, nem 
kell ügyet csinálni, ha elhangzik 
egy-egy erősebb rigmus... 

Az, hogy szinte mind veszélyes 
precedenst emlegetnek a meccs le-
fújása kapcsán, láthatóan azt ta-
karja, hogy attól félnek, saját 
szurkolótáboruk miatt – mert nem 
tettek semmit az ellen, hogy idáig 
fajuljon az ultrajelenség – ők is 
bajba kerülhetnek. 

Pedig ennek a döntésnek meg 
kellett születnie, mert ez volt az 
egyetlen módja annak, hogy elindít-
son egy folyamatot, amellyel végre 
véget vethetnek a gyűlölködő szur-

kolásnak (magának a gyűlölködés-
nek aligha, hiszen láthatjuk, milyen 
mély gyökereket eresztett a romá-
niai társadalomban a Ceauşescu-
korszak nacionalista propagandája, 
amelyet utóbb olyan „jeles” politi-
kusok vittek tökélyre, mint Radu 
Ceontea, Corneliu Vadim Tudor, 
Gheorghe Funar vagy legújabban 
George Simion és Dan Tanasă, va-
lamint elv- és tévhittársaik). Nem, 
az ultrákat aligha fogja az visszatar-
tani, hogy csapatuk netán elveszíti 
a meccset miattuk, de ha sikerül ki-
szűrni a hangadókat, személyesen 
megbüntetni, és kitiltani a lelátók-
ról, ahogyan sikerült például vissza-
szorítani Angliában a 
huliganizmust, az előbb-utóbb ered-
ményre vezethet. Sokan követelik a 

szabályok megváltoztatását ilyen 
tekintetben. A törvény egyébként 
lehetővé teszi a rendbontók kitiltá-
sát, ezt azonban csak nagyon korlá-
tozott mértékben alkalmazzák. 
Pedig a mai korszerű stadionokban 
olyan biztonsági kamerarendszer 
van, amellyel könnyen azonosítha-
tók a hangadók, akiket a csendőrség 
amúgy egészen biztosan névről 
ismer. Eddig azonban cinkosan ösz-
szekacsintott azokkal, akik a ma-
gyarok ellen skandáltak. Elvégre, 
gondolhatták magukban, mi jó ro-
mánok vagyunk, a szurkolók jó 
román hazafiak, s amikor itt van ez 
a lovak érthetetlen nyelvén beszélő, 
hazátlan, barbár ázsiai horda, leg-
alább jól megmondják neki, hogy 
értse, hol a helye... 

Fotó: FCU 1948

1266.Szerkeszti: Farczádi Attila

Eredményjelző 
Szuperliga, 26. forduló: Chindia Târgovişte – Kolozsvári FCU 2-2, CS Mioveni – 
Bukaresti Rapid 1923 0-0, Nagyszebeni Hermannstadt – Aradi UTA 0-0, Konstan-
cai FCV Farul – Petrolul 52 Ploieşti 2-0. Az állás: 1. FCV Farul 55 pont, 2. Kolozs-
vári CFR 1907 50, 3. Bukaresti FCSB 47, ...6. Sepsi OSK 37, ...8. FCU 1948 Craiova 
30. 

Eredményjelző 
NB I, 20. forduló: Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC 0-2, Ferencvárosi TC – Kecs-
keméti TE 1-1, MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC 1-1, Kisvárda Master 
Good – Újpest FC 2-1. 

Jegyzőkönyv 
NB I, 20. forduló: Ferencvárosi TC – Kecskeméti TE 1-1 (1-0). 
Budapest, Groupama Aréna, 9511 néző, vezette: Karakó. 
Gólszerzők: Traore (37.), illetve Horváth K. (53.). 
Sárga lap: S. Mmaee (67.), illetve Vágó (34.), Horváth K. (42.), Nikitscher (59.), 
Nagy K. (65.), Szabó A. (84.). 
Ferencváros: Dibusz – Wingo, S. Mmaee, Kovacevic (58. Abena), Pászka (65. 
Baden Frederiksen) – Esiti (77. Mercier), Vécsei – A. Traore, Zachariassen, Mar-
quinhos – R. Mmaee. 
Kecskemét: Varga Á. – Nagy K. (69. Meszhi), Szabó A., Rjasko, Belényesi, Zeke 
– Katona B. (46. Nikitscher), Vágó (46. Tóth B.), Szuhodovszki, Banó-Szabó (79. 
Szalai) – Horváth K. (63. Májer). 

Bálint Zsombor 

A tabella 
1. Ferencváros 20 14 4 2 43-16 46 
2. Kecskemét 20 7 11 2 28-20 32  
3. Kisvárda 20 8 7 5 32-33 31 
4. Puskás AFC 20 7 9 4 25-21 30 
5. Debrecen 19 7 6 6 33-29 27 
6. Mezőkövesd 20 7 5 8 23-27 26 
7. ZTE 19 6 5 8 25-23 23 
8. Paks 20 6 5 9 31-35 23 
9. Újpest 20 6 4 10 24-35 22 
10. Fehérvár FC 20 5 6 9 24-29 21 
11. Honvéd 19 4 6 9 20-32 18 
12. Vasas 19 3 8 8 14-22 17 

A ferencvárosi Adama Traoré (k), valamint Nikitscher Tamás (lent) és Májer Milán, a Kecskemét 
játékosai.                   Fotó: MTI/Kovács Tamás
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Kiborult a nacionalista bili 

A Ferencváros otthon sem bírt a Kecskeméttel 



A Lazio már 15 perccel a mér-
kőzés kezdetét követően em-
berhátrányba került, ez 
mégsem okozott gondot szá-
mára, hogy megnyerje a Ko-
lozsvári CFR 1907 elleni 
mérkőzést a labdarúgó Eu-
rópa-konferencialiga nyolcad-
döntőjébe jutásért kiírt 
rájátszás első mérkőzésén, 
csütörtökön. 

A házigazdák még a szünet előtt, 
Ciro Immobile 45+4. percben szer-
zett góljával el tudtak lépni romá-
niai ellenfelüktől, és a második 
játékrészben sem lassítottak, folya-

matosan ostromolták a kolozsváriak 
kapuját. Azonban egyik lehetőségü-
ket sem sikerült gólra váltaniuk. 

A Kolozsvári CFR 1907 közép-
szerű játékot nyújtott, nem alakított 
ki egyértelmű gólszerzési lehetősé-
geket, pedig – mint említettük – a 
mérkőzés nagy részében ember-
előnyben játszott. 

A román bajnok elég bátran kez-
dett, Krasniqi már a 4. percben el-
eresztett egy lövést a 
büntetőterületen kívülről, de a labda 
elszállt a kapu fölött. Ezután a 
Lazio előtt adódott nagy lehetőség 
a gólszerzésre, de Muhar rosszul 

helyezett lövése után Scuffet (8.) 
mentett Milinkovic-Savic elől.  

A 15. percben kiküldték a balhát-
véd Patric-ot, mert utolsó védőként 
szabálytalankodott a kapura törő 
Krasniqi ellen. Az angol bíró, Paw-
son döntését a videóbíró megerősí-
tette (érdekesség, hogy a sorozatban 
most először használták a VAR-
rendszert az Európa-konferenciali-
gában). A szabadrúgásból Krasniqi 
kapu fölé lőtt (19.). 

A CFR-nek Boateng révén volt 
egy újabb gólszerzési lehetősége 
két perccel később: a kolozsváriak 
játékosa beadásból kapu mellé lőtt. 

Bár emberhát-
rányba kényszerült, a 
Lazio nyomást gyako-
rolt ellenfelére az első 
félidő végén: a 45. 
percben Milinkovic-
Savic lövését Scuffet 
még hárította, a 45+4. 
percben azonban 
megszerezte a veze-
tést Maurizio Sarri 
csapata. Ekkor Felipe 
Anderson egy szabad-
rúgás után bekanyarí-
totta a labdát a 
büntetőterületre, az 
őrizetlenül maradt 
Immobile pedig ka-
pásból a hálóba küldte 
a labdát (1-0). 

A második félidő-
ben Dan Petrescu 
mindkét támadóját le-
cserélte, ennek elle-
nére a CFR 1907 
ritkán került a házi- 
gazdák kapujának kö-
zelébe, és amikor 
mégis, akkor sem tu-
dott veszélyes lenni. 
Mindössze egyetlen 

akciót, Yuri (49.) kapu mellé küldött 
fejesét érdemes megemlíteni ebből 
az időszakból. 

A Lazio sokkal tevékenyebb volt 
szünet után, Milinkovic-Savic két-
szer is próbára tette Scuffetet (55., 
68.), Anderson pedig egy szöglet 
után a kapu mellé fejelt (60.). A 65. 
percben Pedrót blokkolta Petrila, az 
ezt követő szögletből Vecino jól fe-
jelt, de Camora kivágta a labdát a 
kapu elől. Az olaszoknak Lazzari 
(69.) révén volt még egy említésre 
méltó próbálkozásuk, de lövését 
Burcă blokkolta a büntetőterületen.  

A kolozsváriak játékosai hiába 

küzdöttek, hogy eljussanak Luis 
Maximiano kapujáig, a rómaiak há-
lóőrének ezen a meccsen gyakorla-
tilag semmi munkája nem volt. 

A visszavágót február 23-án Ko-
lozsváron rendezik, a román bajnok 
a sárga lapok miatt eltiltott Yurit és 
Boatenget nélkülözni kénytelen. 

Sikerével a Lazio továbbra is ve-
retlen a román csapatok ellenében 
hazai pályán, két döntetlen mellett 
immár három győzelmet számlál: 
az olasz csapat 2018-ban 5-1-re 
nyert a FCSB ellen, és egyaránt 1-
0-ra győzött a CFR 1907 ellen 
2019-ben és most, 2023-ban is.

Csütörtök este a kolozsváriak csapatkapitánya, Mario Camora (b) a 73. mérkőzését játszotta az európai kupa-
porondon          Fotó: a CFR 1907 közösségi oldala 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó Európa-konferencialiga, rájátszás a legjobb 16 közé jutásért (első 
mérkőzés): Lazio Roma – Kolozsvári CFR 1907 1-0 (1-0). 
Róma, Olimpiai Stadion, vezette: Craig Pawson (angol). 
Gólszerző: Ciro Immobile (45+4.). 
Sárga lap: Zaccagni (39.), Milinkovic-Savic (44.), Hysaj (49.), illetve Boateng (41.), 
Yuri (45+3.), Hoban (79.). 
Kiállítva: Patric (15.). 
Lazio: Maximiano – Lazzari, Casale, Patric, Elseid Hysaj (61. Marusic) – Milinko-
vic-Savic, Marcos Antonio (18. Gila), Vecino – Felipe Anderson (82. Cancellieri), 
Immobile (61. Pedro Rodriguez), Zaccagni.  
CFR 1907: Scuffet – Manea, Yuri, Burcă, Camora – Deac (46. Petrila), Adjei-Boa-
teng (46. Cvek), Muhar (61. Hoban), Krasniqi – Yeboah (82. Janga, ), Bîrligea (61. 
Malele).  

Eredményjelző 
* Európa-liga, a nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés: Juventus (olasz) – Nantes 
(francia) 1-1, Sporting CP Lisszabon (portugál) – FC Midtjylland (dán) 1-1, Bayer 
Leverkusen (német) – AS Monaco (francia) 2-3, Sevilla (spanyol) – PSV Eindhoven 
(holland) 3-0, FC Barcelona (spanyol) – Manchester United (angol) 2-2, Sahtar 
Donyeck (ukrán) – Rennes (francia) 2-1, AFC Ajax (holland) – Union Berlin (német) 
0-0, Salzburg (osztrák) – AS Roma (olasz) 1-0. 
* Európa-konferencialiga, a nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés: Lazio (olasz) 
– Kolozsvári CFR 1907 (romániai) 1-0, AEK Larnaca (ciprusi) – Dnyipro-1 (ukrán) 
1-0, Sheriff Tiraspol (moldovai) – Partizan Belgrád (szerb) 0-1, Ludogorec Razgrad 
(bolgár) – Anderlecht (belga) 1-0, Qarabag (azeri) – Gent (belga) 1-0, Trabzonspor 
(török) – FC Basel (svájci) 1-0, Bodö/Glimt (norvég) – Lech Poznan (lengyel) 0-0, 
Braga (portugál) – Fiorentina (olasz) 0-4.

Kifogástalan körülményekkel 
várja a budapesti Puskás 
Aréna az Európa-liga május 
31-én rendezendő döntőjét – 
jelezte honlapján pénteken a 
Magyar Labdarúgó Szövetség. 

Alig több mint 100 nappal az 
esemény előtt átfogó, négynapos 
szakmai bejárást tartott a létesít-
ményben az Európai Labdarúgó 
Szövetség és az MLSZ szervezőbi-
zottsága. Az MLSZ közleménye 
szerint először a mérkőzéssel kap-
csolatos legfontosabb terület, a 
pálya és annak környéke került a 
szemle fókuszába. 

„A Puskás Aréna gyepminősége 
továbbra is tökéletesen megfelel az 
Európai Labdarúgó Szövetség elvá-

rásainak, mint ahogy az öltözők és 
a kiegészítő létesítmények is alkal-
masak a legmagasabb színvonalú 
események kiszolgálására” – olvas-
ható a szövetség oldalán. A megkö-
zelítési, közlekedési és biztonsági 
kérdések mellett a stadion területén 
zajló összes kiemelt tevékenység 
tervezése is terítékre került. A hely-
színi előkészítés része a magas szín-
vonalú televíziós közvetítés 
folyamatainak tervezése is. Az EL-
döntő nemzetközi közvetítője (host 
broadcaster) az MTVA lesz. 

A szervezők továbbra is várják az 
önkénteseket az izgalmasnak ígér-
kező, sokszor a kulisszák mögé is 
betekintést ígérő feladatkörökre – 
áll a honlapon. 

Kifogástalan körülmények  
a Puskás Arénában  

az Európa-liga döntőjén A spanyol bajnokságban éllo-
vas FC Barcelona 2-2-es dön-
tetlent játszott a vendég 
Manchester Uniteddel csü-
törtökön, a labdarúgó Eu-
rópa-liga nyolcaddöntőjébe 
jutásért zajló párharc első 
mérkőzésén. 

A játéknap csúcsrangadójának 
első félideje nagy iramú, lüktető já-
tékot hozott, és olykor a feszültség 
is eluralkodott a futballistákon. A 
hazaiaknak és a manchesterieknek 
is több gólszerzési lehetőségük 
volt: mindkét együttes hét alka-

lommal próbálkozott kapura lö-
véssel, védenie viszont a Barca ka-
pujában álló Ter Stegennek kellett 
többször. 

A szünet után öt percre volt 
szüksége a katalán csapatnak, hogy 
megszerezze a vezetést, ekkor egy 
szöglet után Marcos Alonso ugrott 
a legmagasabbra, és pontosan fejelt 
a rövid sarokba. Két perccel ké-
sőbb a Manchester United a hetek 
óta ügyeletes gólfelelősként futbal-
lozó Marcus Rashford kiszorított 
helyzetből leadott kiváló lövésével 
és góljával egyenlített. A két gyors 

gól eredményeként felpörgött a 
játék, aztán megint Rashford volt a 
főszereplő, élesen a kapu elé lőtt 
labdája ugyanis a védő Koundéról 
pattant a hazai kapuba, így az an-
golok megfordították a meccs állá-
sát. A Barcának viszont a hajrához 
közeledve volt erre válasza Rap-
hinha révén, majd a korábbiaknál 
nagyobb erőt mozgósított a mérkő-
zés megnyerése érdekében, de 
vagy csak kapufáig jutott, vagy De 
Gea kapus állta az útját. 

A visszavágót egy hét múlva 
rendezik. 

Döntetlennel zárult  
a Manchester United barcelonai vendégjátéka
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Csak egygólos különbség az eredményjelzőn a Lazio – CFR 1907 mérkőzésen 

EL-nézőcsúcs a Camp Nou Stadionban 
Az Európa-liga történetének leglátogatottabb mérkőzése lett a csütörtök esti FC Barcelona – Manchester 

United (2-2) találkozó, amelyet 90.225 néző tekintett meg a Camp Nou Stadionban – írta a labdarúgás 
történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) pénteki összefoglalójában. 

A nyolcaddöntőbe jutásért kiírt barcelonai összecsapás előtt a 2017-es Tottenham – Gent és a 2022-es 
Barcelona – Eintracht Frankfurt EL-meccsek bizonyultak a legnézettebbnek, előbbit 80.465-en, utóbbit 
79.468-an látták a helyszínen. 

A spanyol bajnokságban éllovas katalán elitalakulat legutóbbi 12 európai kupamérkőzése közül mind-
össze kettőt nyert meg a Camp Nouban (1-0 a Dinamo Kijev, és 5-1 a Viktoria Plzen ellen), 15-23-as 
összesített gólkülönbség mellett ötször játszott döntetlent és öt alkalommal kapott ki. 

A csütörtöki találkozón a Manchester United csatára, Marcus Rashford minden sorozatot figyelembe 
véve szezonbeli 22. találatát szerezte, amely csúcsbeállítást jelent az egy idényen belül elért góljait illetően. 
Rashford, aki az angol együttes második góljában is közreműködött, a 2019-2020-as teljes szezonban volt 
összesen 22 alkalommal eredményes – írta az IFFHS. 

Nikoliccsal nyert a Larnaca 
Az AEK Larnaca a 65. percben csereként pályára lépő Nikolics Nemanjával a soraiban nyert otthon 1-

0-ra az ukrán Dnyipro ellen a labdarúgó Európa-konferencialigában, az egyenes kieséses szakasz első for-
dulójának csütörtöki mérkőzésén. 

A párharc első felvonásán a hazaiak másik magyar játékosa, Gyurcsó Ádám sérülése miatt nem volt a 
keretben. 

Amszterdamban a magyar válogatott Schäfer Andrást sérülés miatt nélkülöző Union Berlin gól nélküli 
döntetlent játszott az Ajax vendégeként, a Konferencialigában címvédő AS Roma pedig a Salzburg ottho-
nában szenvedett 1-0-s vereséget. 

Varsóban az ukrán Sahtar Donyeck pályaválasztóként már a félidőben kétgólos előnyben volt a Ren-
nes-nel szemben, majd a franciák a második félidő elején szépítettek, de a lefújásig egyenlíteniük nem si-
került. Fotó: MLSZ



Két mérkőzést játszott a múlt 
héten a női kosárlabda Nem-
zeti Ligában a Sirius, és – azt 
kell mondanunk: nem meg-
lepő módon – két vereséget 
szenvedett. Míg azonban Kéz-
divásárhelyen nem sok jó 
mondható a teljesítményről, a 
Kolozsvár elleni itthoni mér-
kőzésen 35 percen át dereka-
san küzdött a csapat, mielőtt 
az utolsó ötben összecsuklott. 
Végül is a kosárlabdában egy 
csapat értékét a végjáték 
adja a legtöbb esetben... 

A kézdivásárhelyi mérkőzésről 
nincs sok mondanivaló. Hét-nyolc 
percen át tartotta a frontot a Sirius, 
majd a következő tíz percet 23-4-re 
nyerte a házigazda, s ezzel megsze-
rezte azt az előnyt, amelyet már 
csak meg kellett őriznie. Mezőny-
ből ezen a meccsen is csak 35%-kal 
dobtak a marosvásárhelyi lányok, a 
vereség azonban elsősorban a pa-
lánk alatti KSE-fölényből adódott. 
Debreczi nemcsak sokszor és köny-

nyedén tört be, hanem a lepattanó-
zást is fölényesen (43-31) nyerték a 
házigazdák. A 25 pontos kézdivá-
sárhelyi győzelmet hozó végered-
mény mellett a statisztika szinte 
minden elemében elsöprően jobb 
volt a KSE. Ezek után szinte félve 
tesszük hozzá, hogy a fölényhez 
egy kis segítséget a játékvezetők is 
adtak, míg a házigazdáknak 15, a 
Siriusnak 24 személyi hibát fújtak 
be, előbbinek 34, utóbbinak csak 17 
szabaddobása volt. Biz’ isten nem 
használt légkalapácsot a Sirius a vé-
delemben... 

Egészen más meccset játszott a 
Sirius az U ellen, amelyen egyenlő 
ellenfele volt a tavaly óta jelentősen 
megerősödött kolozsváriaknak. 
Nem csak az tetszett, hogy 60%  
fölött volt az utolsó tíz perc előtt a 
dobások eredményessége (ez a vé-
gére 45%-ra romlott), hanem az ag-
resszív, az ellenfelet láthatóan 
zavaró védekezés is, amivel például 
kikapcsolták a játékból azt a Ru-
xandra Chişt, aki az idényt még a 
Siriusszal kezdte, aztán botrányos 
körülmények között távozott. 35 
percen át kiegyensúlyozott volt a 

meccs, sajnos, néhány – néha gyer-
meteg – hiba időnként most is be-
csúszott, és ez megakadályozta, 
hogy öt pontnál nagyobb előnyre te-
gyenek szert. Aztán jött az utolsó öt 
perc, amely mindent elrontott. Egy 
kis szerencse sem segített, a gyűrű-
ből minden kifelé pattant, az ellen-
félnek pedig befelé, a lélektani 
pillanat az volt, amikor 63:67-nél 
Garrett-Hammett, otthoni (amerikai) 
rossz beigedződése miatt, ahelyett, 
hogy rádobja a félkörön túlról, lépést 
követett el, az eladott labdából pedig 
az U hat pontra húzott el, amikor 
már csak három perc volt hátra... 

A marosvásárhelyi csapat számára 
a legfontosabb mérkőzés azonban 
két hét múlva következik, amikor a 
CSM Târgovişte otthonában köte-
lező a győzelem, mert az 99%-os va-
lószínűséggel a felsőházba jutást 
jelentené. Az idény erőrangsora 
alapján pedig ott a Sirius helye, a 
nyolcadik. Az ennél feljebb jutást 
meg lehet próbálni, de kicsi rá az 
esély. És ez nem fanyalgás, ahogy az 
egyik kedves olvasónk a szemünkre 
vetette, hanem a józan felmérése az 
idei keret képességeinek. 

Addig azonban a Románia-kupa 
nyolcas döntője van soron, amelyet 
Sepsiszentgyörgyön rendeznek. A 
negyeddöntős mérkőzéseket szom-

baton, az elődöntőket vasárnap, a 
döntőt hétfőn tartják. A kiemelés 
nélküli sorsolást még nem végezték 
el. 

Megszégyenítő vereséget szen-
vedett Nagyváradon az Arena 
női kézilabdacsapata, amely 
ezzel gyakorlatilag búcsút int-
het a reményeinek, hogy to-
vábbjut az alapszakaszból. 
Néhány nagyon jó teljesítmény 
után a marosvásárhelyi együt-
tes visszasüllyedt az idény eleji 
gyenge formája szintjére. 

Az összel a Nagyvárad elleni hazai 
sikerrel indult el a pozitív sorozat, és 
nyílt meg az első háromba jutás re-
ménye az Arena számára, a mostani 
12 gólos kudarcnak azonban kijóza-
nító ereje van. Az alakulat 46 gólt ka-
pott, a legtöbbet az egész idényben, 
és a különbség már az első félidőben 
behozhatatlanná duzzadt, így tulaj-
donképpen megadták az esélyt a 
nagyváradiaknak, hogy minden cse-
rejátékosuknak lehetőséget biztosít-
sanak. Igaz, az Arena továbbra sem 
tud két alapemberére támaszkodni, 
Gál Anna és Ţifui góljai továbbra is 
hiányoznak, különösen az előbbi ki-
esése érinti érzékenyen a csapatot, hi-
szen szélső létére a leggólerősebb 
játékosa a keretnek. Ez azonban még 
nem magyarázná a nagy különbséget 
és a rendkívül sok kapott gólt. Azon-
ban ha egy pillantást vetünk a statisz-
tikára, erre is magyarázatot kapunk. 
Az Arena kapusai (Jitaru és Colceri 
többnyire, Szász Boglárka csak kevés 
lehetőséget kapott) az ellenfél 50 ka-

pura érkező dobásából mindössze 4-
et (!) tudtak hárítani, ami 8%-os vé-
dési aránynak felel meg. S talán nem 
volt éppen mindegyik védhetetlen...  

A női kézilabda A osztályban 
három hét szünet következik, a követ-
kező fordulót március 11-én tűzték 

műsorra, amikor az Arena a Resica-
bányai Universitatea ellen javíthat 
legalább a presztízsén, hiszen a rang-
sorban már nincs sok esélye feljebb 
lépni. Talán addig a sérült játékosokat 
is sikerül újra játékra alkalmassá 
tenni. 

Előbb csak elhalasztotta a Metropolitan Işalniţa idei 
mérkőzéseit a sportági szövetség a teremlabdarúgó 2. 
ligában, sőt időpontokat is kitűzött a találkozók szá-
mára, végül beletörődött abba, hogy a Dolj megyei 
csapat nem fejezi be a bajnokságot, így az alapsza-
kaszból hátramaradt két meccsét nem játssza le. Ez azt 
jelenti, hogy a 2. csoport alapszakasza kurtán-furcsán, 
nem a pályán, hanem a fegyelmi bizottság döntésével 
zárult. 

A Marosvásárhelyi CSM-nek így nem kellett Işalniţára utaznia, 
megkapja a győzelmet 5:0 arányban, ugyanakkor Işalniţa összes 
eredményét törölték a visszavágók során, és a győzelmeket az el-
lenfél kapta meg. Ennek köszönhetően Simánd plusz két pont bir-
tokába jutott, és a 2-4. helyeken pontazonosság alakult ki. A kiírás 
szerint ilyen esetben a hármas összevetés dönt a sorrendről, 
amelynek értelmében a Marosvásárhelyi CSM végez a második, 
a Gyergyószentmiklósi Inter a harmadik és a Simándi Şoimii a 
negyedik helyen.  

Utóbbi helye biztos, hiszen a szövetség már közölte is a ráját-
szás nyolcaddöntőjének programját, amelyben a 2-3. helyezettek 
erőnyerők, Simánd viszont negyedikként a Galaci Universitatea 
ellen lép pályára. Ha a kiírást vesszük alapul, akkor a Marosvá-
sárhelyi CSM ellenfele a negyeddöntőben a Karácsonkői Ceah-
lăul lesz. Egy pici bizonytalanság csak azért van ebben, mert a 
szövetség honlapján, az általános gólkülönbség miatt – vélhetően 
automatikus számítás alapján – Gyergyószentmiklóst sorolták a 
2. helyre, ami ellentmond a kiírásban szereplő szabályzatnak.  

A negyeddöntőre március második feléig kell várni, hiszen a 
nyolcaddöntős (oda-vissza) párharcokat február 26-án és március 
12-én játsszák. 

(bálint) 

Bálint Zsombor 

Bálint Zsombor 

Jegyzőkönyv 
Női kézilabda A osztály, C csoport, 14. forduló: Nagyváradi CSU – Marosvásárhelyi 
Arena 46-34 (25-12) 
Nagyvárad, egyetemi sportcsarnok. Vezette: Alexandru Apostu (Nagybánya), Florin 
Chinde (Nagybánya).  
Nagyváradi CSU: Corha (Pintea) – Bochiş 8 gól, Argyelean 7, Hercuţ 4, Vrabie 4, Abodi 
3, Tudose 2 (Zegrean 7, Leş 4, Snakovszki 3, Bîscă 2, Horj 2, Duţu) 
Arena: Jitaru (Szász, Colceri) – Márton 10 gól, Havasi 8, Bărăbaş 7, Ördög Sz. 2, Că-
runtu 1, Moldován 1 (Ördög A. 4, Pasc 1).

Jegyzőkönyv 
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 18. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – Kolozsvári U 
67:75 (18-16, 18-24, 18-15, 13-20) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Octavian Goina (Nagy-
várad), Ioana Drăgoi (Temesvár), Diana Oprea (Brassó). Ellenőr: Bogdan Bădilă 
(Bukarest). 
Sirius: Garrett-Hammett 17 pont (1), Cooper 14 (2), Lipovan 13 (3), Podunavac 13 
(1), Horobec 7 (1), Sólyom 3 (1), Ciciovan, Feiseş, Ignatcsenko. Kispadon: Moga. 
Kolozsvári U: Sutton 22 pont, Uiuiu 20 (4), Putra 16, Kelemen 11 (1), Chiş 4 (1), 
Sánta 2, Mihăşan, Popovici. Kispadon: Bota, Farago, Rus, Horváth.

Eredményjelző 
Női kosárlabda Nemzeti Liga 
* 17. forduló: Kézdivásárhelyi Hoya KSE – Marosvásárhelyi Sirius 80:55, Kolozs-
vári U – Bukaresti Agronomia 74:50, Bukaresti Rapid – Aradi FCC Baschet 83:72, 
CSM Târgovişte – Brassói Olimpia 82:57, Konstancai CSM – Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi SIC 63:76, a CSM Alexandria állt; 
* 18. forduló: Aradi FCC Baschet – CSM Alexandria 79:41, Brassói Olimpia – Bu-
karesti Rapid 80:72, Marosvásárhelyi Sirius – Kolozsvári U 67:75, Sepsiszent-
györgyi Sepsi SIC – Kézdivásárhelyi Hoya KSE 87:58, a Bukaresti Agronomia – 
Konstancai CSM mérkőzést lapzárta után játszották, a CSM Târgovişte állt. 
Férfi-Románia-kupa, negyeddöntő: Kolozsvári U-BT – Temesvári SCM OHMA Moz-
zart Bet 76:59, CSO Voluntari – SCM U Craiova 70:72, Konstancai CSM ABC Athletic 
– Bukaresti Rapid 94:84, Nagyváradi CSM CSU – FC Argeş Piteşti 89:78; elődöntő: 
Kolozsvári U-BT – SCM U Craiova 88:64, Konstancai CSM ABC Athletic – Nagyvá-
radi CSM CSU 73:81; döntő: Kolozsvári U-BT – Nagyváradi CSM CSU 78:65. 

Jegyzőkönyv 
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 17. forduló: Kézdivásárhelyi Hoya KSE – Maros-
vásárhelyi Sirius 80:55 (21-13, 21-13, 16-15, 22-14). 
Kézdivásárhely, városi sportcsarnok, 350 néző. Vezette: Vlad Potra (Kolozsvár), 
Alexandru Sandu (Jászvásár), Diana Bucerzan (Temesvár). Ellenőr: Marius Hur-
goi (Kolozsvár). 
KSE Hoya: Debreczi 19 pont, Ćorda 15 (2), Mitrović 12 (2), Wilson 9, Biszak 9, Hawks 
7, Bara Németh 4, Kozman 3 (1), Domokos 2. Kispadon: Marthi, Lénárt, Nagy. 
Sirius: Cooper 22 pont (1), Garrett-Hammett 11, Podunavac 10 (2), Ignatcsenko 
4, Horobec 3 (1), Lipovan 3 (1), Sólyom 2, Ciciovan, Feiseş, Oancea. 

Kolozsvár nyerte a férfi-Románia-kupát 
Konstancán rendezték a kosárlabda Románia-kupa döntő tornáját, 

amely nem hozott meglepetést. A döntőben az a két csapat találkozott, 
amelyek a bajnokságban is uralják eddig az idényt, a végső győzelmet 
pedig a favorit Kolozsvári U-BT szerezte meg, a döntőben esélyt sem 
adva ellenfelének. 

A bajnokság két hétig szünetel, válogatott mérkőzések miatt: Romá-
nia kedden Bulgáriát, vasárnap Ciprust fogadja, egyaránt Piteşti-en.

A kosárlabdáról a Marosvásárhelyi TVR-ben 
Ma 17.10 órától (ismétlésben kedden reggel 8.10-től) a Marosvá-

sárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának meghívottja Szász-
gáspár Barnabás és Sánta Szabolcs. A városi sportklub új igazgatóját, 
illetve a kosárlabdacsapat kapitányát Szucher Ervin a bajnokságban 
eddig mutatottakról faggatja. 

Eredményjelző 
Női kézilabda A osztály, C csoport, 14. forduló: CNE Rm. Vâlcea – Dévai CSM 22-30, 
Temesvári Universitatea – Tordai Liviu Rebreanu Gimnázium 22-29, Resicabányai 
Universitatea – Kolozsvári CSU 24-27, Nagyváradi CSU – Marosvásárhelyi Arena 46-
34. A Nagybányai CNOPJ – Beszterce-naszódi Gloria 2018 II mérkőzést kedden  
játsszák.

A tabella 
1. Déva 14 13 1 0 507-329  40 
2. Kolozsvár 14 11 1 2 442-382  34 
3. Nagybánya 13 8 2 3 468-419  26 
4. Nagyvárad 14 7 1 6 468-445  22 
5. Beszterce 13 6 1 6 388-387  19 
6. Torda 14 6 1 7 420-427  19 
7. Arena 14 5 2 7 479-493  17 
8. Rm. Vâlcea 14 4 1 9 432-468  13 
9. Resicabánya 14 2 1 11 383-504    7 
10. Temesvár 14 1 1 12 352-485    4
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Kurtán-furcsán zárult  
az alapszakasz 

Kitömték az Arena hálóját 

Egy hideg és egy – langyos 

Fotó: Nagy Tibor



LAKÁS 

KIADÓ egyszobás lakás a Liviu Reb-
reanu utca 1. szám alatt, a főtérhez 
közel. Tel. 0740-054-001. (18675-I) 

MINDENFÉLE 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (18781-I) 

VÁLLALOK tetőjavítást, ácsmunkát, 
tetőfedést bármilyen cserepes lemezzel, 
szigetelést, festést. Tel. 0720-680-854. 
(18793) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel emlékeztünk 
február 19-én a drága jó 
gyermekre, testvérre és 
édesapára, BÖGÖZI 
CSABÁRA halálának 28. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!  
Bánatos szívű édesanyja, 
testvére, Attila és leánya, 
Annamária. (-I) 

Fájó szívvel emlékezem a 
székesi KALI ILONÁRA 
(LENKE) halálának 27. 
évfordulóján. Akik ismerték, 
gondoljanak rá kegyelettel. 
Nyugodj békében, drága jó 
édesanyám! 
Fiad, Jóska. (18791) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett férj, apa, 
nagyapa és após,  

NAGY JÁNOS 
az Augusztus 23. Bútorgyár  

volt dolgozója  
február 16-án, életének 85. évé-
ben, szerető családja körében 
Németországban elhunyt.  
Kérjük mindazokat, akik ismerték 
és szerették, gondoljanak rá ke-
gyelettel. Nyugodjon békében!  
Emlékét szívünkben őrizzük.  

A gyászoló család. (-I) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk, 
SZÁSZ ILDIKÓ temetésén részt 
vettek, utolsó útjára elkísérték, 
bánatunkban osztoztak.  
A gyászoló család. (18766-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Ingyenesen sportolhatnak 
a diákok az iskolai vakációk alatt 

„Az iskolai sport az országos sportstratégia egyik 
alappillére. Fontos, hogy élettel töltsük meg a sport-
bázisokat, hogy minél több fiatallal szerettessük meg 
a mozgást, megmutassuk nekik, hogy sportolni jó 
dolog. Ezért a téli vakációban, február 20-24. között 
különböző sportágakban kínálunk ingyenes bevezető 
alkalmakat a 6 és 15 év közötti tanulók számára. Az 
RMDSZ célja, hogy a kormányzati szerepvállalásunk 
során mindenki számára elérhetővé tegye a sportot, 
megfelelő körülményeket biztosítson a sportolóknak, 
minél több sportlétesítményt építsen a lakosság szá-
mára az egészségesebb és aktívabb társadalomért, tá-
mogassa a csúcsteljesítményt” – nyilatkozta Novák 
Károly Eduárd sportminiszter. 
Február 20. és 24. között az alábbi erdélyi megyékben 
és sportágakban szervezünk bevezető edzéseket: 

* Arad megye: karate, úszás, asztalitenisz 
* Brassó megye: torna, ritmikus gimnasztika,  

kézilabda, alpesi sí, röplabda 
* Fehér megye: labdarúgás, harcművészet 
* Hargita megye: kézilabda, cselgáncs,  

gyorskorcsolya, alpesi sí, sífutás 
* Kovászna megye: kosár, labdarúgás, hoki, 

úszás, alpesi sí, asztalitenisz, cselgáncs,  
ju-jitsu japán harcművészet 

* Máramaros megye: atlétika, kosárlabda,  
kézilabda, ritmikus gimnasztika, úszás 

* Maros megye: darts, kézilabda, úszás,  
asztalitenisz, ju-jitsu japán harcművészet, 
kick-box 

* Szatmár megye: labdarúgás, kézilabda,  
asztalitenisz, röplabda 

* Szeben megye: karate, asztalitenisz 
* Szilágy megye: kosár, labdarúgás, kézilabda, 

minifoci, tenisz 
* Temes megye: tollaslabda, cselgáncs, torna 

(szertorna), birkózás 
Az edzéseken való részvétel regisztrációhoz kötött. 

Első alkalomkor a diáknak egy háziorvos által kiállí-
tott igazolást kell felmutatnia, amellyel igazolja, hogy 
egészséges és sportolásra alkalmas. 

„Hiszem, hogy ez a projekt hozzájárulhat a telje-
sítménysportban elkötelezett diákok neveléséhez, de 
egy aktívabb és egészségesebb fiatal generáció kiala-
kításához is” – tette hozzá a sportminiszter. 

A sportminisztérium által indított Herkules-prog-
ram az ország minden megyéjére kiterjed. Ennek ér-
telmében ott, ahol az iskolai vakáció lejárt vagy a 
vakáció alatt a diákoknak lehetőségük volt/van ingye-
nesen sportolni a megyéjükben kijelölt sportágakban. 
A program célja, hogy a bevezető edzéseken részt 
vevő gyerekek jelentős része a felfedezett sportágakat 
tovább gyakorolja, és a helyi klubokhoz csatlakozva 
kiemelkedő eredményeket érjen el. 

(RMDSZ-tájékoztató)

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.  

Ingyenes 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)

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot 
hirdet KAPUSI állás betöltésére. Bővebb információ az 
ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,  
szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. 

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,  
enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.  

Az ész megérti, de a szív soha,  
hogy egyszer majd mi is elmegyünk,  

ahol ő van, oda. 
Az élet múlik, de akit szeretünk,  

arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. 
Temető csendje ad neki nyugalmat,  
szívünk fájdalma örökre megmarad. 

Fájó szívvel emlékezünk február 20-án a drága férjre, édesapára, 
apósra, nagytatára, déditatára és rokonra, a (nyárád)seprődi 
születésű 

SZÖVÉRFI ALBERT 
marosvásárhelyi lakosra halálának első évfordulóján.  
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Bánatos felesége, lányai és azok családja. (18772)

Minden évben eljön egy nap,  
amely szívünkben csak fájó emléket hagy.  

Csillag volt, mert szívből szeretett,  
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.  

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,  
de szívünkben él, és örökké ott marad. 

Fájó szívvel emlékeztünk február 19-én drága édesanyánkra, 
TÓTH ILONÁRA  

halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 
Emlékét őrzi két leánya, két veje, négy unokája és három 
dédunokája. (18788)
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MAROSVÁSÁRHELYI VARRODA VARRÓNŐKET  
alkalmaz szegő- (szurfiláló) és lineáris gépekre.  

Fizetés nettó 2.200-2.400 lej és 630 lej értékű ebédjegy, a szállításba is bepótolunk.  
Fizetésnövekedés az egyéni munka  és hozzáállás alapján. 

Részletek a 0749-521-125-ös telefonszámon. (sz.-I)

Pályázati felhívás 
A Románia Hivatalos Közlönye VI. részében (2023.02.15/29. sz.) megjelent hirdetmény szerint Szász-

régen önkormányzata felhívja azokat a nem vagyoni célú természetes és jogi személyeket, akik megfelel-
nek a 2005. évi 350. sz. törvényben – a közérdekű nonprofit tevékenységekre elkülönített közpénzekből 
történő vissza nem térítendő finanszírozás rendszeréről szóló törvény, a későbbi módosításokkal és kiegé-
szítésekkel – előírt feltételeknek, hogy nyújtsanak be projektjavaslatokat vissza nem térítendő finanszírozási 
szerződések odaítélésére a következő területeken: 1. oktatási és kulturális projektek; 2. fiatalokat célzó pro-
jektek; 3. sportprojektek; 4. környezetvédelemre és fenntartható fejlődésre irányuló projektek. 

A támogatási szerződések odaítélésére alkalmazandó eljárás az oktatási és kulturális projektek, fiatalokat 
célzó projektek, sportprojektek, környezetvédelmi és fenntartható fejlődésre irányuló projektek esetén:  

– A közérdekű nonprofit tevékenységekre elkülönített közpénzekből történő vissza nem térítendő finan-
szírozás rendszeréről szóló 2005. évi. 350. sz. törvény 6. cikkelye, a későbbi módosításokkal és kiegészíté-
sekkel; 

– A Szászrégen helyi költségvetéséből a helyi érdekű nonprofit tevékenységekre elkülönített közpénzekről 
szóló rendelet, amelyet a szászrégeni helyi tanács a 2019.01.31./25. számú határozattal fogadott el. 

A szerződések finanszírozásának forrása a szászrégeni helyi tanács 2023.01.26./9. sz. határozata szerint, 
amely a municípium 2023-as évre vonatkozó általános költségvetésének jóváhagyásáról szól: Szászrégen 
város saját költségvetéséből a helyi érdekű nonprofit tevékenységekre vonatkozó vissza nem térítendő fi-
nanszírozásra elkülönített teljes összeg 250.000 lej. 

Szászrégen municípium általános költségvetéséből a közérdekű nonprofit tevékenységekre adható vissza 
nem térítendő finanszírozás programja a 2023-as évre, amelyet a helyi tanács a 2023. 01.26./23. sz. határo-
zatával hagyott jóvá, tevékenységi területenként a következő összegeket irányozza elő:  

1. Oktatási és kulturális projektek, kiutalandó összeg: 75.000 lej. 
2. Ifjúsági projektek, kiutalandó összeg: 10.000 lej. 
3. Sportprojektek, kiutalandó összeg: 140.000 lej. 
4. Környezetvédelmi és fenntartható fejlődésre irányuló projektek, kiutalandó összeg: 25.000 lej. 
Összesen: 250.000 lej. 
A projektek időtartama: A projektek az egyes kedvezményezettek támogatási szerződésében külön-külön 

meghatározott időpontban kezdődnek, és legkésőbb 2023. december 15-ig tartanak.  
A vissza nem térítendő finanszírozás pályázati dokumentumait, a projektek általános és specifikus érté-

kelési kritériumait, a pályázati útmutatót, a Szászrégen helyi költségvetéséből helyi érdekű nonprofit tevé-
kenységekre nyújtott vissza nem térítendő finanszírozás rendszeréről szóló rendeletet a pályázók a 
polgármesteri hivatalban, a Petru Maior tér 41. szám alatt vagy az intézmény honlapján – http://www.pri-
mariareghin.ro – a Vissza nem térítendő finanszírozás menüpontban tekinthetik meg.  

További információ a polgármesteri hivatalban, az 50-es irodában. 
A projektjavaslatok benyújtásának határideje: 2023.03.24., 16.30 óra. 
A projektjavaslatokat a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalban, a Petru Maior tér 41. szám alatt, a közön-

ségtájékoztató irodában (C.I.C.) kell benyújtani.  
A projektjavaslatok felbontásának időpontja és helye: 2023.03.27., 12.00 óra, polgármesteri hivatal, Petru 

Maior tér 41. szám, kis gyűlésterem.  
A vissza nem térítendő támogatásra benyújtott projektek kiválasztását és értékelését a bírálóbizottság 

végzi el a következő időszakban: 2023.03.28. – 04.10. Az eredmények közlésének határideje: 2023.04.13. 
Fellebbezni az eredmények közlésétől számított három munkanapon belül lehet.
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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. 

HAHOTA-kabaré februárban 
A HAHOTA színtársulat februárban is folyamatosan színre viszi a nagy sikerű Megette a 

fene az egészet! című szilveszterikabaré-előadását Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüt-
tes előadótermében. Fellépések:  24-én, 25-én és 26-án este 7 órától. 

Szereplők: Puskás Győző, Gönczy Katalin, Cseke Péter, Halmágyi Éva, Szőlősi P.  
Szilárd, Kelemen Barna és Jakab Bodoni Ildikó. 

Rendező: Kovács Levente. Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes és a Kultúrpalota 
jegypénztáránál, valamint a World Travel Shop utazási irodában kaphatók.


