
Negyven marosvásárhelyi útkereszteződés korszerűsítésére, 
„okossá alakítására” nyert finanszírozást a Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal. A projekt célja a városbeli forgalom 
gördülékenyebbé tétele, a gyalogátkelőhelyeken a várako-
zási idő csökkentése, valamint a mozgáskorlátozottak, illetve 
látássérültek számára az átjárók akadálymentesítése.  

A regionális operatív program keretében 6,4 millió euró támogatást 
nyert a város negyven marosvásárhelyi útkereszteződés korszerűsítésére, 
a beruházás ez év végéig kell megvalósuljon. 

Portik Vilmos alpolgármester sajtóirodájától megtudtuk, hogy a projekt 
valójában negyven városbeli útkereszteződés digitalizációs  

Robbanófejek  
demokrácialepelben  

Háború van. Nincs szünet a folyamatos gyilkolásban. Lánctalpak 
tépik fel a fájdalmasan szaporodó sírokat. A harcok intenzitását csak 
a felek rendelkezésére álló hadianyag-mennyiség határolja be. A 
megbocsáthatatlan orosz invázió ellen szabadságszólamok jegyében 
„béketeremtő” lövegeket, tankokat és vadászrepülőket küld az ame-
rikai parancsuralom alá sodródott demokratikus Nyugat. Mert – 
akár a növekvő ukrán véráldozat árán – térdre akarják kényszeríteni 
a szovjet birodalom felbomlása után erejét vesztett orosz nagyhatal-
mat. Három évtizede, a délszláv háború idején, a második világhá-
ború óta Európa legvéresebb konfliktusának tíz évében már 
kipróbálták ezt a receptet közelünkben. A NATO-gépek bombazajá-
ban háromszázezer ember vesztette életét, és egymillióan hagyták el 
szülőföldjüket, köztük számtalan magyar család. Ukrajnában is már 
közel tíz éve tart a fegyveres konfliktus, ugyan tavalyig, a Krími fél-
sziget elfoglalásán kívül, amolyan helyi csetepaténak tűnt. És senki 
nem háborgott azért, hogy esetleg az ukránok legyilkolták az önren-
delkezésért harcoló orosz szakadárokat. Igaz, ami igaz, a szakadá-
rokat Moszkvából fegyverezték, irányították. 
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Menyhárt Borbála 

Gördülékenyebbé tennék a városbeli forgalmat 

Negyven útkereszteződés 
válik „okossá”

(Folytatás a 2. oldalon)

Karácsonyi Zsigmond

Garantált volt  
a jókedv a 
Febru(t)álison! 
Három év kihagyás után ismét meg-
szervezte a Marosvásárhelyi Magyar 
Diákszövetség (MMDSZ) a 
Febru(t)ális névre keresztelt rendezvé-
nyét, amely idén az ötödik kiadásához 
érkezett.  

____________2. 
Átalakuló világrend 
Tavaly február 24-én támadta meg 
Oroszország Ukrajnát. Talán akkori-
ban senki nem gondolta volna, hogy 
ez a háború ennyire el fog húzódni, 
mostanra viszont már tudni lehet, 
hogy Oroszország nem képvisel ak-
kora erőt, mint egykoron. Továbbá a 
szankciók még tovább gyengítették a 
gazdaságát.  

____________3. 
Kevés futball,  
sok ideg 
Megszerezte idei első győzelmét a pá-
lyán a Sepsi OSK a labdarúgó Szu-
perligában – a 27. fordulóban, az FC 
Hermannstadt ellen azonban továbbra 
sem a legtetszetősebb arcát mutatta a 
szentgyörgyi csapat.  

____________4. 
A legjobb négy  
között a Sirius 
Bejutott a női kosárlabda Románia-
kupa elődöntőjébe a Sirius. A Sepsi-
szentgyörgyön rendezett nyolcas 
döntő torna első napján az a Brassó 
volt az ellenfele, amely a bajnokság-
ban kétszer is legyőzte, de amelyet 
legutóbb hazai pályán sikerült meg-
szorongatnia.  

____________6.(Folytatás a 2. oldalon)

            Fotó: Nagy Tibor

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!  



átszervezéséről, úgymond okossá tételéről szól, azaz kü-
lönféle szenzorokkal látják el az útkereszteződéseket, ame-
lyek például érzékelik majd a jelzőlámpánál felgyűlt autók 
számát. Tehát a forgalom függvényében, amennyiben a 
szenzor mindössze egy-két autó jelenlétét észleli, hosszabb 
ideig hagyja zölden a gyalogosoknak szánt lámpát. Ha 
azonban felgyűl több autó, akkor rövidebb időn belül ad 
zöld utat a járművek számára. Ugyanakkor lesznek szen-
zorok, amelyek mérni fogják az adott kereszteződésen át-
haladó autók súlyát, azaz a rendszer jelezni fogja, ha egy 
ott áthaladó jármű súlya meghaladja a megengedett súly-
csoportot. Az új, okosrendszernek köszönhetően hatéko-
nyabb lesz a forgalomszámlálás is, pontos adatokkal 
szolgál majd arról, hogy adott útkereszteződésben hány 
autó halad át egy nap, egy hét, vagy akár egy hónap alatt. 
Mindemellett a rendszernek olyan komponense is lesz, 
amely a tömegközlekedési járművek számára prioritási 
helyzetet teremt, azaz amikor a szenzor érzékeli a busz je-
lenlétét, rövidebb időn belül vált majd zöldre a lámpa, hogy 
tudjon haladni a közszállítási jármű. 

A projekt részeként ugyanakkor akadálymentessé alakít-

ják a szóban forgó útkereszteződéseket, hogy azokat a fo-
gyatékkal élők is használni tudják, a többi között figyel-
meztető hangjelzések segítik majd a nemlátók 
közlekedését. 

Nemrég, a fogyatékkal élő személyeket felkaroló Hifa 
Románia Egyesület által szervezett beszélgetésen egy nem-
látó mesélte el részletesen, hogy nap mint nap milyen ne-
hézségekbe ütközik akkor, amikor a fehér bottal próbál 
közlekedni a városban. Vannak ugyanis útkereszteződések, 
ahol a jelzőlámpa nem ad ki hangjelzéseket, így valakit 
meg kell kérnie, hogy figyelmeztesse, amikor a lámpa 
zöldre vált, és kísérje át az úttesten, de nem mindig akad 
segítőkész járókelő. Hiányoznak továbbá a nemlátók köz-
lekedését segítő járdaszegélyek, a fiatal nemlátó szerint a 
mozgássérültek közlekedését könnyítő lejárók neki nem 
segítenek, ugyanis nem tudja eldönteni, hogy éppen a jár-
dán tartózkodik még, vagy már az úttesten, a forgalom kel-
lős közepén. 

Ugyanakkor a szóban forgó beruházás kiegészítésekép-
pen, az országos helyreállítási terv keretében egy újabb pá-
lyázatot nyert a város, aminek köszönhetően további 
útkereszteződések korszerűsítésére kerül majd sor.

Egy évfordulós beszélgetésen a minap a politikai elem-
zők elmondták, hogy a nagyhatalmak nagyon furcsa jog-
rendet találtak ki számunkra. Létezik ugyan a népek, a 
nemzetek önrendelkezési joga, de vele szemben ugyan-
ilyen súllyal érvényesíthető az államhatárok sérthetetlen-
sége, megváltoztathatatlansága. A demokrácia 
szabadságharcosainak álruháját felöltve a nagyhatalmak 
gazdasági vagy fegyveres erejükkel hol az egyik, hol a 
másik elvet érvényesítik, annak függvényében, hogy világ- 
uralmi céljaikat elérjék. Mi pedig e malomkerekek forgá-
sát kijátszva próbálunk fennmaradni. Most is ez történik 
Ukrajnában. Az Egyesült Államok elnöke minap Varsó-
ban, a háború áldozataival szembeni kegyeletről megfe-
ledkezve, zene és lézershow kísérte kampánybeszédében 
azzal dicsekedett, hogy a világ minden szegletébe elviszik 
(az általuk elképzelt) demokráciát, akár a jövőben 75 éves 

fennállását ünneplő nyugati katonai tömb erejére támasz-
kodva is. Szép, vértől csöpögő új világ. Ne feledkezzünk 
meg a másik fél háborús bűnös magatartásáról sem. Az 
oroszok civilek ezreit gyilkolták le, tettek földönfutóvá. És 
mindegyre elrettentő atomerejével riogat minket a sa-
rokba szorított fenevad.  

Nem tudni, mit hoz a jövő. Valószínűleg egy erős naci-
onalista ukrán államot. Aki pedig nem kért ebből a szláv 
testvérháborúból, vagy otthonát veszítette, az elmenekült. 
Becslések szerint 17 millióan. Egy országnyi lakosság. És 
még nincs vége a háborúnak. A két szemben álló katonai 
tömb az elhúzódó háborúra játszik. Jelen állás szerint 
amerikai–ukrán győzelem várható, de ki tudja, mit tarto-
gat még a putyini titkos gépezet. Csak egy a biztos: már 
most a legnagyobb vesztes Európa. Gazdasági ereje meg-
roppant. Külpolitikai, katonai szempontból a Fehér Ház 
csicskásává vált.  

Mi, kelet-európaiak sodródunk az árral, mint az utóbbi 
évszázadokban mindig. A széljárásokat jól kihasználó sze-
rencsésebb nemzetek területeket, országokat nyertek. Mi 
a vesztesek csoportjába tartozunk. Most a kárpátaljai test-
véreink kivéreztetése miatt aggódunk. Talán a vesztesek 
oldalán állunk?! Békét akarunk, de milyen áron?!  

Vártuk a demokráciát, de csak az észak-atlantiak gyar-
matává szelídültünk. 

IDŐJÁRÁS 
Csapadék 
Hőmérséklet: 
max.   6 0C 
min.    1 0C

27., hétfő 
A Nap kel  

7 óra 6 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 5 perckor.  
Az év 58. napja,  

hátravan 307 nap.

A polgári védelem hete 
Február 25-étől március 4-éig a marosvásárhelyi Horea ka-
tasztrófavédelmi felügyelőség minden alegységében nyílt 
hetet tartanak. A látogatók részt vehetnek a technikai be-
mutatókon, megelőzési tájékoztatókon, valamint az elsőse-
gélynyújtásban. Kedden, február 28-án 12 órai kezdettel a 
polgári védelem napja alkalmából rendezett ünnepségen a 
marosvásárhelyi Horea utca 28. szám alatti tűzoltóság ud-
varán a katonai személyzet idő előtti magasabb rendfoko-
zatba történő áthelyezésére kerül sor – tájékoztatott a 
marosvásárhelyi tűzoltóság sajtóosztálya.  

Kedden Alzheimer Café 
Február 28-án, kedden 17 órától a Mărăşti utca 13. szám 
alatt a Gyulafehérvári Caritas Teréz Anya Idősek Nappali 
Foglalkoztató Központja Alzheimer Café című rendezvé-
nyének vendége dr. Tekse Annamária családorvos lesz, aki 
Szigyártó Adrienn pszichológussal az Alzheimer-kórról – a 
tünetek felismerésétől a kezelésig – tart ismertetőt. Melyek 
a demencia első figyelmeztető jelei? Mihez kezdjen az érin-
tett személy? Mit tehet a hozzátartozó? Miért fontos a korai 
diagnózis, és hogyan járul hozzá a betegség folyamatának 
lassításához? Miért fontos a kezelés, és milyen szerepet 
játszik az érintettek életében? Hogyan lehet támogatni a 
beteget és családját? A kérdések megválaszolásán túl jó 
lehetőség nyílik a találkozásra, beszélgetésre, reménnyel 
töltekezésre. A részvétel ingyenes, de előzetesen be kell 
jelentkezni a 0741-258-194-es telefonszámon hétfőtől pén-
tekig 8–16 óra között. 

Megemlékezést tart a Castellum 
Egyesület  

A Castellum Egyesület tagjai március 3-án 16 órakor a ha-
gyományokhoz híven a marosvásárhelyi református Vár-
templom udvarán felállított kopjafánál gyertyagyújtással 
emlékeznek az erdélyi földbirtokos nemesi családok 1949. 
március 3-i kitelepítésére. Szeretettel várnak mindenkit. 

Románia hangja – regionális  
válogató 

Regionális válogatót tartanak a Románia hangja (Vocea 
României) tehetségkutató versenyt szervezők. A Maros me-
gyei érdeklődőket a kolozsvári Golden Tulip szálloda nagy-
termében hallgatják meg március 19-én. Feliratkozni a 
vocearomaniei.protv.ro honlapon lehet, bővebb tájékozta-
tás a 0751-118-482-es telefonszámon. 

Életinterjú Biluska Annamáriával 
A Tompa Miklós Társulat népszerű művésznőjével készült 
életinterjú nyilvános bemutatójára kerül sor március 3-án, 
pénteken 17 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Kistermében. A Prospero könyvek sorozat újdonságaként 
megjelent, Nekem a színház a családom című kötet szer-
zője Nagy Miklós Kund. A premieren közreműködik a kiad-
vány szerkesztője, Demény Péter író és Szikszai Attila, az 
Ábel Kiadó munkatársa. 

Nőnapi bál a nyugdíjasoknál 
A Maros Megyei Magyar Nyugdíjasok Klubja március 10-
én, pénteken nőnapi bált tart. Érdeklődni, jelentkezni a 
0744-928-299-es telefonszámon lehet naponta 9 és 14 óra 
között. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma ÁKOS és BÁTOR,  
holnap ELEMÉR napja

Megyei hírek 

Negyven útkereszteződés válik „okossá”

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.

 Robbanófejek  
demokrácialepelben  

(Folytatás az 1. oldalról) 
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A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

45, 27, 7, 5, 13 + 7 NOROC PLUS:  4 8 7 0 8 8

18, 32, 36, 13, 7, 39 SUPER NOROC:  3 8 1 3 7 9

4, 9, 21, 35, 7, 32 NOROC:  5 1 5 4 5 8 5

(Folytatás az 1. oldalról)

Garantált volt a jókedv a Febru(t)álison!
Három év kihagyás után ismét 
megszervezte a Marosvásárhe-
lyi Magyar Diákszövetség 
(MMDSZ) a Febru(t)ális névre ke-
resztelt rendezvényét, amely 
idén az ötödik kiadásához érke-
zett. Az eseményre február 24. 
és 26. között került sor, és 33 
csapat vett részt a különféle já-
tékokon. 

 
Györfi Szidónia-Brigitta főszervező 

a Népújságnak elmondta, hogy a pén-
teken kezdődő eseményt egy kocsma-
túrával nyitották. Három különböző 
útvonalra osztották a csapatokat, ame-
lyek négy-négy különböző kocsmába 
kellett eljussanak, ott különböző játé-
kokkal, például kvízzel vagy ügyes-
ségi játékokkal várták őket a 
szervezők. A kocsmatúrát követően 
pedig sor került az első bulira, ami 
szintén szerves részét képezi a 
Febru(t)álisnak. 

Szombaton reggel kilenckor az ese-
mény a GoKartnál folytatódott. Az 
első játéktömbben tíz feladat volt, 
amelyek között volt egy bemutatko-
zás is, amikor is a csapatok megjele-
níthették az ötödik Febru(t)ális 
tematikáját, ami a vándorcirkusz volt. 
A többi kilenc feladat pedig ügyességi 

játékokat foglalt magába. Az első 
tömb lezárása után következett egy 
szünet, amit a párbajjátékok követtek. 
Ezen belül öt játékban vehettek részt 
a csapatok. Majd a szombati napot és 
a teljes eseményt szintén egy buli 
zárta, ott került sor a díjazásra is. A 
harmadik helyezést elérő csapat min-
den tagja kapott egy belépőt egy 
MMDSZ-bulira, a második helyezett 

csapat tagjai ingyenes belépőt a 2024-
es Febru(t)álisra, míg az első helyen 
végző csapat minden tagja ingyen 
vehet részt a május 24. és 28. közötti 
diáknapokon.  

Györfi Szidónia-Brigitta beszámolt 
arról is, hogy tartottak az esőtől, mégis 
jó hangulatú lett a rendezvény, a csa-
patok élvezték a játékot, a diákok fel-
szabadultan buliztak. 

Az eső sem vette el a diákok kedvét a játékoktól Fotó: Nagy-Bodó Szilárd

Nagy-Bodó Szilárd



 
Szuperhatalmi vákuum 

Már a háború kitörése előtt ész-
lelhető volt, hogy átalakulóban van 
a világrend, ez már közel egy évti-
zede látszik. Ez az új világrend 
pedig valószínűleg nem lesz egypó-
lusú, feltehetőleg az Egyesült Álla-
mok elveszíti a hegemóniáját – 
vélekedett Robert C. Castel. Azt is 
kiemelte, hogy valószínűleg nem 
egy kétpólusú világrend lesz, 
hanem egy többpólusú, amely egy 
szuperhatalmi vákuum jeleit fogja 
viselni. Látható az, hogy az Egye-
sült Államok visszavonul globáli-
san a kötelezettségeiből, 
Oroszország egyre inkább hanyat-
lik, miközben Kína még nincs ott, 
hogy szuperhatalomnak számítson, 
és nem biztos, hogy valaha is eljut 
erre a szintre. A kérdés az, hogy ki 
fogja kitölteni ezt a szuperhatalmi 
vákuumot. A szakértő hozzátette, 
hogy az egypólusú világrendben az 
átlagemberek a bőrükön érezték azt, 
hogy minden nagyon olcsó lett, hi-
szen sokkal kevesebb pénzbe került 
Kínában előállítani egy terméket, és 
elszállítani globális viszonylatban 
bárhová. Ezzel együtt elérhetővé 
váltak olyan dolgok, amelyek egy-
koron luxuscikknek számítottak, ez 
pedig a globalizáció eredménye is, 
nemcsak a fejlődő technológiáé. 
Annak, hogy ezek a termékek elér-
hetővé váljanak, a fő feltétele az 
volt, hogy a tengeren, szállítás köz-
ben ne rabolják el. Lehet, hogy nap-
jainkban sokaknak egyértelmű az, 
hogy a tengereken biztonságosan 
lehet árut szállítani, de ez nem ma-
gától értetődő. Ami ezt lehetővé 
tette, az az amerikai flotta dominan-
ciája a tengereken; régebben 600 
hajó képezte ezt a flottát, most vi-
szont kb. 200-ra redukálódott a szá-
muk. Minél inkább visszavonul az 
Egyesült Államok ebből a „tengeri 
rendőrség” szerepből, annál bizony-
talanabbá fog válni a szállítmányo-
zás is, ezzel együtt pedig egyre 
drágábbak lesznek a különböző ter-
mékek – fejtette ki Robert C. Cas-
tel. 
Elkezdődött a deglobalizáció 

A biztonságpolitikai elemző úgy 
fogalmazott, hogy az élet sokkal 
drágább lesz. Továbbá már most azt 
lehet tapasztalni, hogy a kiszerve-
zett ellátási láncok visszakerülnek 
azokra a piacokra, ahonnan elindul-
tak, azaz elkezdődött a deglobalizá-
ció. Már most fajsúlyosan lehet azt 
látni, hogy Kínából az ipar visszatér 
az Egyesült Államokba. Attól a pil-
lanattól kezdve, hogy sem az ame-
rikai, sem a brit flotta nem fogja 
garantálni a biztonságos tengeri 
szállítást, sokkal hatékonyabb és ol-
csóbb lesz otthon megtermelni. Ro-
bert C. Castel véleménye szerint 
egy olyan globális gazdasági átren-
deződés következik, amelyre 300 
évvel ezelőtt volt példa. 

Ezzel szemben Bálint Csaba, a 
Román Nemzeti Bank igazgatóta-
nácsának tagja úgy vélekedett, hogy 
a globalizáció nem fog eltűnni, vi-
szont át fog rendeződni. A  
’80–90-es  években bekövetkezett 
rendszerváltások után a világgazda-
ság egypólusú volt, ez a pólus pedig 
az Amerikai Egyesült Államok volt. 
Időközben viszont Kína és általá-
ban véve Ázsia szerepe felértékelő-
dött. Ha visszatekintünk a ’80-as 
évek Kínájára, elmondható, hogy a 
globális GDP 2%-át adta, ez az 
arány mostanra 17-18%. Ezzel 
együtt a legmeghatározóbb szereplő 
továbbra is az Egyesült Államok 
maradt, amely a világ GDP-jének 
közel negyedét teszi ki. Azonban 
látszik, hogy az Egyesült Államok-
nak is lehet kihívója más ország, il-
letve megjelenhet a globális 
gazdaságban egy új súlypont – vé-
lekedett a szakember. 
Több beruházás érkezhet 

Ez az átrendeződés egyfajta töm-
bösítéshez vezethet, aminek lehet-
nek pozitív és negatív hatásai is – 
fogalmazott Bálint Csaba. Elmon-
dása szerint a globalizáció a terme-
lékenységet és a hatékonyságot 
egyértelműen növelte. Továbbá a 
termékek ára is csökkent, még a 
szállítás ellenére is olcsóbbak tud-
tak lenni a Távol-Keleten gyártott 
eszközök. Az átalakulás egyik ered-
ménye az lehet, hogy azok a válla-
latok, amelyek egészen eddig 
Kínában vagy más ázsiai országban 
létesítettek gyártóüzemet, az olcsó-
ság helyett a biztonságot fogják vá-
lasztani, és inkább visszahozzák a 
termelési láncaikat, aminek követ-
keztében a mi régiónkba is több be-
ruházás érkezhet. 

A mostani gazdasági helyzetről is 
beszélt lapunknak Bálint Csaba. Ki-
emelte, hogy a tavalyi gazdasági 

előrejelzéseket a háború teljesen át-
írta. Ennek ellenére mind Románia, 
mind az Európai Unió gazdasági di-
namikája meglehetősen erős volt, 
még a válságos helyzet ellenére is. 
Tehát sikerült jobban teljesíteni, 
mint ahogyan azt a háború kirobba-
nását követően gondolták volna az 
elemzők. Ennek több tényezője 
volt, az egyik ilyen az enyhe tél. 
Ezzel szemben a háború igazán je-
lentős gazdasági hatása az infláció 
tekintetében érhető tetten. Oroszor-
szág meghatározó szereplő mind az 
energetikai piacon, mind pedig a 
gabonapiacon. A háború miatt ezen 
nyersanyagok ára megemelkedett, 
ami beépült a többi termék árába is. 
Bálint Csaba úgy fogalmazott, hogy 
a háború miatt az inflációs nyomás 
megkétszereződött Romániában. 
Ukrajnából Európa  
védőbástyája lesz 

Nem meglepő, hogy Romániát 
gazdasági értelemben nehezen 
érinti a háború, hiszen a kelet-
közép-európai országok azok, ame-
lyek a leginkább megérzik a 
szomszédban folyó eseményeket. 
Dr. Tálas Péter biztonságpolitikai 
szakértő, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Stratégiai és Védelmi Ku-
tatóintézetének a vezetője szerint 
ennek az egyik oka az, hogy ezek az 
országok szomszédosok Ukrajná-
val, illetve némelyik Oroszország-
gal is. A másik ok, hogy ezek, 
vagyis a kelet-közép-európai orszá-
gok érzik a leginkább az orosz fe-
nyegetést, tisztában vannak vele, 
hogy Ukrajna ezen sáv biztonságá-
ért is harcol. Azt lehet mondani, 
hogy az ebben a sávban levő orszá-
gok azok, amelyek leginkább ki 
akarják kényszeríteni az Európai 
Unitól és a NATO-tól azt, hogy tá-
mogassák Ukrajnát.  A szakértő sze-
rint a háborúnak két kérdésre kell 
válaszolnia, az egyik, hogy mi lesz 
Ukrajnával, hiszen szinte biztos, 
hogy nem fog ütközőzóna maradni. 
Tálas Péter úgy látja, Ukrajna egyik 
része a Nyugathoz fog tartozni, a 
másik része pedig Oroszországhoz, 
ez főként az elfoglalt területeket 
öleli fel. A jelek szerint Ukrajnából 
Európa védőbástyája lesz, a kelet-
közép-európai térség pedig egy el-
rettentő erővel bíró szárnya lesz a 
NATO-nak. Ez a térség bizonyos 
szintű átalakulását idézi elő, aminek 
következtében sokkal nagyobb fó-
kuszt kapnak az itteni országok, hi-
szen fontosabb lesz Európa 
biztonsága számára és az Egyesült 
Államok számára is. Ebben a tér-
ségben az amerikaiak egyik célkitű-
zése az, hogy Európa képes legyen 
szavatolni a saját biztonságát. A 
második kérdés Tálas Péter szerint 

az, hogy visszatérünk-e az érdek- 
szféra-politikához, vagy megmara-
dunk a befolyási övezet politikájá-
nál? Előbbi nagyhatalmi erőszakon 
alapul, ahol nincs választási lehető-
sége a kisebb hatalmaknak, míg a 
befolyási övezetben kvázi szuverén 
módon dönthetnek a kisebb hatal-
mak is. Mivel az EU és a NATO bő-
vítése nem harccal és erőszakkal 
történt, ez egy elfogadott dolog, 
ezzel szemben Oroszország háború-
val akarja befolyása alá vonni Uk-
rajnát, a háború pedig a gyengeség 
jele a modern politikában. 
Tovább fog gyengülni  
Oroszország 

A jelenlegi helyzetben nagy kér-
dés az, hogy Kína valóban Oroszor-
szág mellé áll-e? Tálas Péter úgy 
véli, a két ország között hosszú 
távon egy aszimmetrikus szövetség 
jöhet létre. A háború következtében 
még tovább fog gyengülni Oroszor-
szág, mivel a gazdasága és a had-
ereje nagy igénybevételnek van 
kitéve. Kínának pedig fontos a nyu-
gati kapcsolat, mivel egy kereskedő 
országról van szó. Kínának expor-
tálnia kell, ennek fényében pedig 
nem kedvezőek számára a szank-
ciók, márpedig mind Kína, mind 
pedig az ottani vállalatok félnek 
attól, hogy valamilyen szankciók 
alá kerülnek az orosz támogatás 
miatt.  

További kérdés az is, hogy med-
dig tart ki a nyugati támogatás Uk-
rajna mellett? Ma azt lehet látni, 
hogy az EU és a NATO addig fogja 
támogatni az országot, ameddig az 
ukránok harcolni akarnak, márpe-
dig az ott élők a nemzetállamukért 
küzdenek. Ilyen értelemben ez a há-
ború még sokáig el fog húzódni – 
mondja a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Stratégiai és Védelmi Ku-
tatóintézetének vezetője. Hozzá-
tette, hogy az ukránokat egy 
egyszerű békeszerződés nem fogja 
kielégíteni, mivel Oroszország már 
számos szerződést megszegett, 
tehát szükség lesz valamilyen ga-
ranciára arra vonatkozóan, hogy 
ilyen esemény nem történhet meg 
újra. Azonban jelenleg senki nem 
tudja, hogy mi lehetne ez a garan-
cia, enélkül pedig nem lehet a há-
ború végéről beszélni.  Az sem 
kizárt, hogy az oroszok porig akar-
ják rombolni Ukrajnát, mert az ő 
szemléletükben még az is  
jobb, mint hogy a Nyugathoz tar-
tozzon. 
Összefogott a Nyugat  

Az elmúlt egy év a nehézségek 
ellenére bebizonyította, hogy a 
Nyugat össze tudott fogni ebben a 
kérdésben. Ez nem azt jelentette, 
hogy a színfalak mögött nem voltak 

viták, mert a szankciók tekintetében 
nem minden tagország értett egyet. 
Viszont a fontos az, hogy mindig 
egyezségre jutottak. Dr. Szenkovics 
Dezső szerint az orosz számítások-
ban benne volt az is, hogy a hábo-
rúval megtörik az EU és a NATO 
egységét. Egy évvel a háború kirob-
banása után viszont kijelenthető, 
hogy nem jártak sikerrel. Ahhoz, 
hogy ez az egység megmaradjon, 
nagy fokú bölcsesség kell az euró-
pai vezetők és kompromisszum-
készség az unió tagországainak 
vezetői részéről. Fontos megérteni, 
hogy egyes országok közelebb van-
nak a frontvonalhoz, míg mások tá-
volabb helyezkednek el, és fontos 
az, hogy a háború közelében levő 
országok álláspontját is át kell 
érezni, ehhez pedig empátiára lesz 
szükség – fogalmazott Szenkovics 
Dezső. 

A geopolitikai szakember beszélt 
a Népújságnak az átalakuló világ-
rendről is, ami véleménye szerint 
napjainkban kimondottan forró 
téma. Úgy látja, a Nyugat nem 
fogja elveszíteni a vezető szerepét, 
viszont lesz mellette még egy-két 
erőpólus. Egyesek Kína – Egyesült 
Államok bipolaritásban gondolkod-
nak, viszont a szakember szerint 
még vannak olyan feltörekvő hatal-
mak, amelyek meghatározó szere-
pet szeretnének betölteni a jövő 
stratégiáinak alakításában. Ilyen 
például India is, amely már ma egy 
megkerülhetetlen tényező a térség-
ben, és lassan globális léptékben is 
egy megkerülhetetlen hatalommá 
válik, de a dél-amerikai kontinen-
sen is látszik már egy erőpólus ki-
alakulása. Szenkovics Dezső úgy 
fogalmazott, hogy érdekes időket 
fogunk élni a jövőben, ez egészen 
biztos. 
Fontos a közösség  
tájékoztatása  

A háború az elmúlt egy évben 
meghatározta a mindennapjainkat. 
Folyamatosan új kérdések merültek 
fel, amelyekre a lakosság tudni sze-
retné a választ, ezért is éreztünk 
fontosnak az évforduló alkalmából 
egy összefoglaló jellegű televíziós 
műsort, amit kiegészítettünk egy 
kerekasztal-beszélgetéssel – 
mondta Szepessy Előd, az Erdélyi 
Magyar Televízió főszerkesztője. 
Véleménye szerint fontos a közös-
ség tájékoztatása szakemberek által, 
ahogyan az is, hogy ne csak lássák, 
hallják őket, hanem személyesen 
feltehessék a kérdéseiket. Éppen 
ezért a jövőben szeretnének további 
hasonló közhasznú rendezvényeket 
szervezni, hogy az emberek jobban 
megértsék a körülöttük zajló ese-
ményeket.

Egy éve a világháború küszöbén 
Átalakuló világrend

Nagy-Bodó Szilárd 
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Tavaly február 24-én támadta meg Oroszország Ukrajnát. 
Talán akkoriban senki nem gondolta volna, hogy ez a háború 
ennyire el fog húzódni, mostanra viszont már tudni lehet, 
hogy Oroszország nem képvisel akkora erőt, mint egykoron. 
Továbbá a szankciók még tovább gyengítették a gazdaságát. 
Eközben az ukránok az Európai Unió és a NATO segítségével 
képesek harcolni, sőt az elmúlt egy év során területeket is 
visszaszereztek az oroszoktól. Ezzel együtt úgy tűnik, hogy 
még messze lehet a béke. A háború kitörésének első évfordu-
lójára kerekasztal-beszélgetést szervezett az Erdélyi Magyar 
Televízió pénteken, február 24-én az IncubCenter konferen-
ciatermében. Az eseményen részt vettek biztonságpolitikai 
szakértők: Robert C. Castel és dr. Tálas Péter, a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetének ve-
zetője, valamint dr. Szenkovics Dezső geopolitikai elemző. 
Lapunknak nyilatkozott Bálint Csaba, a Román Nemzeti Bank 
igazgatótanácsának tagja is.



A vendég Paksi FC hátrányból fordítva, Varga 
Barnabás és Böde Dániel két-két góljával 4-1 arány-
ban legyőzte a Puskás Akadémia FC-t szombaton, a 
magyar labdarúgó NB I 21. fordulójában. 

Korán megszerezte a vezetést a Puskás Akadémia 
Spandler Csaba fejesével. A Paks feljebb kapcsolt 
az egyenlítés érdekében, de a kinyíló védelmük mel-

lett a hazaiaknak is akadt lehetősége az újabb talá-
latra. Szünet előtt a góllövőlistát vezető Varga Bar-
nabás góljával előbb egyenlített a vendégcsapat, 
majd két perc múlva Varga újra eredményes volt, így 
paksi vezetéssel vonultak öltözőbe a csapatok. 

A második félidő eleje kiegyenlített játékot ho-
zott, ekkor sok hibával játszottak a csapatok, a kapuk 

egyáltalán nem forogtak ve-
szélyben. A Puskás Akadémia 
játéka nagyon visszaesett, tá-
madásban nem tudott mit kez-
deni a vendégek szervezett 
védekezésével. A meccs végé-
hez közeledve a Paks eldön-
tötte a három pont sorsát: a 
csereként beálló Böde Dániel, 
lemásolva csapattársa teljesít-
ményét, két perc alatt két gólt 
lőtt.

Megszerezte idei első győzelmét 
a pályán a Sepsi OSK a labdarúgó 
Szuperligában – a 27. fordulóban, 
az FC Hermannstadt ellen azonban 
továbbra sem a legtetszetősebb 
arcát mutatta a szentgyörgyi csapat. 
Az eltiltott Păun és a sérült Rodri-
guez nagyon hiányoztak a középpá-
lyáról, s így a támadósor nemigen 
kapott használható labdákat. A 
meccsen kevés volt a futball, a 
nagyszebeni ellenfél sem csillogott, 
bár közel volt a pontrabláshoz. A 
végére azonban igen idegessé vált a 
találkozó, amiben Horia Mladino-
vici játékvezetőnek is volt némi 
szerepe. 

Bár az OSK mezőnyfölényével 
indult a találkozó, a 16-os vonala 
előtt a legtöbbször elfogyott a tudo-
mány. Egy helyzetecskét sikerült 
összehozni az első tíz percben, ami-
kor Aganović 12 méterre a kaputól 
késlekedett a lövéssel, és szerelték. 
Az első negyedóra után Nagysze-
ben lendült támadásba, és a 20. 
percben csak Butean és Medina ha-
bozása mentette meg Began kapu-
ját. Ami önerőből nem ment, ahhoz 
Antoche hibája segítette hozzá a 
házigazdákat: a 25. percben a Her-
mannstadt jobbhátvédje meg akart 
akadályozni egy szögletet, a labda 
azonban Ștefănescuhoz került a ti-
zenhatos bal szélén, és a kapu elé 
lőtt labdát Aganović közelről a há-
lóba küldte (1-0). A vendégcsapat 
hét perccel később közel került az 
egyenlítéshez: előbb Petrescu sza-
badrúgását ütötte nagy bravúrral 
szögletre Began, majd a beívelt lab-
dát Tudorie fejelte saját kapuja ke-
resztlécére, Began ügyetlenül 
öklözte ki, Paraschiv duplázása 
pedig pontatlan volt. 

Ezt követően azonban már nem 
forgott többé veszélyben az OSK 
kapuja, és a szünet után ismét a házi- 
gazdák kerültek mezőnyfölénybe, 
ám a második gól sehogyan sem 
akart összejönni, az ígéretesnek 

mutatkozó akciók elhaltak, mielőtt 
valódi helyzetté válhattak volna. Az 
54. percben Tudoriét buktatták a ti-
zenhatoson belül, ám a játékvezető 
sárgát adott szimulálásért. Ez volt 
Horia Mladinovici első nagy hibája, 
majd jött a 75. perc, amikor egy 
jobb oldali beadást Babić meg-
csúsztatott, és a közelében található 
Tamás kezét érte a labda, amely a 
teste mellett, természetes helyzet-
ben volt, és ideje sem lett volna el-
kapni. A videózás sem győzte meg 
azonban Mladinovici-ot, hogy vét-
lennek ítélje a kezezést, azt pedig, 
hogy büntetőt ítélt, azzal is tetézte, 
hogy Tamásnak felmutatta a máso-
dik sárgáját, így emberhátrányban 
hagyta az OSK-t. Nem tudjuk, mit 
kellett volna a magyar hátvédnek 
tennie az adott helyzetben... Szerin-
tünk már az is képtelenség, hogy 
ilyesmiért büntetőt ítéljenek, de 
hogy még ki is állítsák miatta az 
egyértelműen vétlen játékost, az 
már több mint egyszerű hiba! (Ez 
volt a harmadik piros lap, amelyet 
felmutattak az OSK valamelyik já-
tékosa ellen az utóbbi négy mecs-
csen, az ominózus FCU 1948 
Craiova elleni, félbeszakadt talál-
kozó után, mindhármat mintha túl-

ságosan könnyen adták volna...)  
A tizenegyest Babić gólra váltotta 
(1-1). 

A bukaresti játékvezető szeren-
cséje, hogy az emberhátrányba ke-
rült OSK is kiharcolt egy – ezúttal 
teljesen egyértelmű – büntetőt Aga-
nović buktatásáért, amelyet – mi-
után sem Păun, sem Ștefănescu, 
sem Tudorie nem volt már a pályán 
–, Bălașa értékesített (2-1). 

A hátralévő néhány percben igen 
hektikussá vált a hangulat a pályán, 
az OSK foggal-körömmel védel-
mezte az előnyét, a Hermann- 
stadtnak pedig már nem volt elég 
ereje, hogy másodszor is egyenlít-
sen. 

A Sepsi OSK kedden este fél ki-
lenctől a FCV Farul vendége lesz, 
amellyel van némi elszámolniva-
lója, hiszen Sepsiszentgyörgyön a 
játék alapján meg nem érdemelt 
győzelmet arattak a tengerpartiak. A 
meccs továbbá azért is figyelmet ér-
demel, mert a konstancai szurko-
lóktól sem idegenek a 
magyargyűlölő rigmusok. Ezért kí-
váncsian várjuk, hogy tanultak-e 
Craiova esetéből, illetve ha nem, 
akkor a játékvezetők következete-
sen alkalmazzák-e a szabályt... 

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

1267.Szerkeszti: Farczádi Attila

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó szuperliga, 27. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–

Nagyszebeni Hermannstadt 2-1 (1-0) 
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Vezette: Horia Mladinovici 

(Bukarest) – Bogdan Gheorghe (Bukarest), Romică Bîrdeș (Pitești). 
Tartalék: Andrei Moroiță (Ploiești). Ellenőr: Adrian Comănescu (Rm. 
Vâlcea). Videóbíró: Sorin Costreie (Buftea). Segéd-videóbíró: Marius 
Marchidanu (Brăila). 

Gólszerzők: Aganović (27.), Bălașa (88. – büntetőből), illetve Babić 
(77. – büntetőből). 

Sárga lap: Tamás (36.), Aganović (49.), Tudorie (54.), Bălașa 
(90+6.), illetve Antoche (62.), Mino Szota (66.), Ene (90+3.). 

Kiállítva: Tamás (75.). 
Sepsi OSK: Began – Bălașa, Ciobotariu, Tamás, Dumitrescu, Aga-

nović, Fr. Junior (78. Ion Gheorghe), Matei (78. Ňinaj), Tudorie (70. 
Rondón), Šafranko, Ștefănescu (64. Papa). 

FC Hermannstadt: Letica – Antoche, Bejan, Ene, Medina (46. Oro-
ian), Mino Szota, Limaj (70. Biceanu), Butean, P. Petrescu (46. Al-has-
san), Paraschiv (70. Babić), C. Popescu (70. Balaure)

A tabella 
1. FCV Farul                27        17         7          3          50-25      58 
2. CFR 1907                 26        17         2          7          41-23      53 
3. Rapid 1923               27        14         7          6          37-22      49 
4. FCSB                        26        14         6          6          43-30      48 
5. CSU Craiova            26        13         6          7          33-25      45 
6. Sepsi OSK                27        11         8          8          44-25      41 
7. FCU 1948 Craiova   27        10         6          11        33-31      36 
8. Petrolul 52                26        10         3          13        24-34      33 
9. Botosán                    27        7           10        10        27-40      31 
10. Chindia                   27        7           9          11        31-39      30 
11. Kolozsvári FCU     27        6           10        11        22-33      28 
12. Hermannstadt*       27        9           8          10        28-28      26 
13. Voluntari                 26        6           8          12        23-31      26 
14. CFC Argeș              26        6           8          12        20-37      26 
15. UTA                        27        5           9          13        24-36      24 
16. Mioveni                  27        3           9          15        20-41      18 
* 9 büntetőpont levonva 

Eredményjelző 
* Szuperliga, 27. forduló: FC Universitatea 1948 Craiova – CS Mio- 

veni 2-1, Aradi UTA – Konstancai FCV Farul 0-1, Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK – Nagyszebeni Hermannstadt 2-1, Kolozsvári FCU – Bo-
tosáni FC 2-0, Bukaresti Rapid 1923 – Chindia Târgoviște 2-0. 

* 2. liga, 17. forduló: Bodzavásári Gloria – Brassói FC 1-1, Unirea 
04 Slobozia – Bukaresti CSA Steaua 2-2, Temesvári Ripensia – Dési 
Unirea 1-2, Bukaresti Metaloglobus – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 
0-0, FK Csíkszereda – Bukaresti Progresul 1944 Spartac 2-2, Újszen-
tesi CSC – Temesvári Politehnica 3-1, Jászvásári CSM Politehnica – 
Sellemberki CSC 1599 4-1, CSM Slatina – Galaci Suporter Club Oţe-
lul 0-0. Az élcsoport: 1. CSA Steaua 34 pont (32-18), 2. Jászvásári 
CSM Politehnica 34 (24-12), 3. Galaci Suporter Club Oțelul 32. 

Bálint Zsombor 

Eredményjelző 
NB I, 21. forduló: ZTE 

FC – MOL Fehérvár FC  
2-1, Puskás Akadémia FC – 
Paksi FC 1-4, Vasas FC – 
Kisvárda Master Good 2-2, 
Mezőkövesd Zsóry FC – 
Budapest Honvéd 0-0. 

A tabella 
1. Ferencváros        20       14        4             2           43-16        46 
2. Kisvárda             21       8          8             5           34-35        32 
3. Kecskemét         20       7          11           2           28-20        32 
4. Debrecen            20       8          6             6           36-31        30 
5. Puskás AFC       21       7          9             5           26-25        30 
6. ZTE                    21       7          6             8           27-24        27 
7. Mezőkövesd       21       7          6             8           23-27        27 
8. Paks                    21       7          5             9           35-36        26 
9. Újpest                 20       6          4             10         24-35        22 
10. Fehérvár FC     21       5          6             10         25-31        21 
11. Honvéd             21       4          7             10         22-35        19 
12. Vasas                21       3          10           8           16-24        19 

Jegyzőkönyv 
NB I, 21. forduló: Puskás Akadémia FC – Paksi FC 1-4 (1-2) 
Felcsút, Pancho Aréna, 1120 néző, vezette: Zierkelbach. 
Gólszerző: Spandler (8.), illetve Varga B. (35., 37.), Böde (84., 86.). 
Sárga lap: Bartolec (22.), Stronati (34.), van Nieff (79.), illetve Winde- 

cker (21.), Kovács N. (45+1.), Papp K. (86.). 
Puskás Akadémia FC: Markek – Golla, Spandler (46. van Nieff), Stronati 

– Bartolec (55. Mezghrani), Favorov (46. Băluță), Corbu, Brandon – Slag-
veer (72. Dusinszki), Gruber (65. Zahedi), Levi. 

Paksi FC: Simon B. – Kinyik, Kádár, Vas, Osváth – Kovács N. (46. 
Bőle), Windecker (46. Szabó J.), Papp K., Haris (46. Hahn J.) – Skribek 
(70. Sajbán M.), Varga B. (83. Böde). 

A felcsúti Markek Tamás kapus büntetőt véd a Puskás Akadémia FC – Paksi FC mérkőzésen. 
 Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd. 
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Kevés futball, sok ideg, gyenge bíró – de három pont

Varga és Böde duplájával a Paks idegenben kiütötte a Puskás Akadémiát 



A német Bayer Leverkusennel találkozik a Fe-
rencváros labdarúgócsapata az Európa-liga nyol-
caddönt jében. A magyar bajnok idegenben 
kezdi a párharcot március 9-én, a visszavágót 
március 16-án rendezik a budapesti Puskás Aré-
nában. 

A Ferencváros a H csoport gy zteseként egye-
nes ágon jutott a legjobb 16 közé, a Bundesligá-
ban 10. helyen álló ellenfele pedig a Bajnokok 
Ligája B csoportjának harmadik helyezettjeként 
került át az EL-be, amelyben a legjobb 16 közé 
jutásért a Monacót ejtette ki. 

Pénteken Gera Zoltán, az FTC és a magyar 
válogatott volt játékosa, a budapesti EL-dönt  
nagykövete sorsolta ki a nyolcaddönt  párosítá-
sait. 

A Ferencváros az EL el z  kiírásában azonos 
csoportban szerepelt a Leverkusennel, s akkor 
idegenben, szoros meccsen 2-1-re kikapott, majd 
otthon 1-0-ra nyert. 

A klub Facebook-oldalán rögtön a sorsolást 
követ en reagált Dibusz Dénes, az együttes vá-
logatott kapusa, aki elmondta, hogy a 
2021/2022-es idény csoportkörében két jó mér-
k zést tudtak játszani a Leverkusennel, amely 
egy rendkívül komoly ellenfél. „Azokból a mér-
k zésekb l is er t meríthetünk, és elhihetjük, 
hogy van keresnivalónk – nyilatkozta a háló r, 
hozzátéve, hogy azért azóta mindkét csapat ala-
posan átalakult, más edz k ülnek a kispadokon is. – El zetesen 
a Leverkusent egy jó ellenfélnek gondoltam, ugyan nem a leg-
nagyobb sztárklubok egyike, de stílusos futballt játszik. A feladat 
adott, bízom benne, hogy eredményesek tudunk lenni.” Hozzá-

tette, bízik benne, hogy a budapesti Puskás Arénában rendezend  
visszavágóig hátralev  id ben még inkább megugranak a jegy-
eladások, és akkor telt ház, 60 ezer néz  el tt fogadhatják rivá-
lisukat, ez pedig nagy segítséget jelentene a Ferencvárosnak.

A Bayer Leverkusen lesz a Ferencváros ellenfele az Európa-ligában 

A Manchester United 2-1-re legy zte odahaza az 
FC Barcelonát, míg a Schäfer Andrást foglalkoztató 
Union Berlin 3-1-re nyert az Ajax Amsterdam ellen, 
így mindkét csapat bejutott a nyolcaddönt be a lab-
darúgó-Európa-ligában. 

A forduló rangadóján a Barcelona az els  félid  
közepén Robert Lewandowski büntet jével szerzett 
vezetést, miután Bruno Fernandes – aki az els  per-
cekben ziccert rontott – a tizenhatos sarkánál a já-
tékvezet  szerint lerántotta Franck Kessiét. 

A folytatásban a manchesteriek nem tudtak nagy 
helyzetet kialakítani, de a fordulás után Fred révén 
szinte azonnal egyenlítettek. A Barcelona a gyorsan 
jött góltól megzavarodott, de a mez nyfölénybe ke-
rül  MU ekkor még nem tudta a maga javára fordí-
tani a párharcot. 

Tízpercnyi rövidzárlat után újra magához ragadta 
a kezdeményezést a vendég katalán csapat, de Jules 
Koundé fejesénél David de Gea bravúrral megóvta 
kapuját az újabb találattól, majd a csereként beállt 
Antony révén a hazaiak a hajrára fordulva megsze-
rezték a vezetést. A katalánok ezt követ en már nem 
tudtak helyzetbe kerülni, így az angol együttes ün-
nepelhette a továbbjutást. 

A válogatott Schäfert lábsérülés miatt nélkülöz  
Union Berlin is készülhet a nyolcaddönt re: a f -
városiak az idegenbeli 0-0 után odahaza 3-1-re le-
gy zték az Ajaxot úgy, hogy mivel hamar elhúztak 
2-0-ra, különösebben izgulniuk se kellett. 

A tavaly az Európa-konferencialigában gy ztes 
olasz AS Roma az els  játékrészben megfordította 
a Salzburg elleni párharcot, és mivel nem kapott 
gólt, bejutott a 16 közé.

Kiejtette  
az MU a Barcelonát  
az Európa-ligából 

A nyolcaddönt s mérk zések 
* Európa-liga: Bayer Leverkusen – FERENC-

VÁROS, Union Berlin – Union Saint-Gilloise, Se-
villa – Fenerbahce, Juventus – Freiburg, Sporting 
Lisszabon – Arsenal, Manchester United – Real 
Betis, AS Roma – Real Sociedad, Sahtar Donyeck 
– Feyenoord; 

* Európa-konferencialiga: AEK Larnaca – West 
Ham United, Fiorentina – Sivasspor, Lazio – AZ 
Alkmaar, Lech Poznan – Djurgarden, FC Basel – 
Slovan Pozsony, Sheriff Tiraspol – Nice, Ander-
lecht – Villarreal, Gent – Istanbul Basaksehir. 

Leverkuseni reakció:  
„Vonzó kihívást jelent a Fradi” 

A Bayer sportigazgatója szerint egy hazai jó 
eredmény nagy önbizalmat jelente a visszavágóra. 
A sorsolás eredményére reagálva Simon Rolfes azt 
mondta: nagyon tudatosan kell nekivágniuk a pár-
harcnak. „Nem olyan régen játszottunk a Fradival, 
mindkét meccs szoros volt, így kemény feladat vár 
ránk, vonzó kihívás lesz, az biztos” – mondta. Em-
lékeztetett: a Ferencváros megnyerte a Monaco 
el tt a csoportját, amely egy igen er s együttes, ezt 
tapasztalhatták is az elmúlt hetekben, hiszen a her-
cegségbeli csapat volt az ellenfelük a nyolcaddön-
t be jutásért kiírt rájátszásban.
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Pénteken Gera Zoltán, az FTC és a magyar válogatott volt játékosa, a budapesti EL-dönt  nagykövete 
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Eredményjelz  
Európa-liga, nyolcaddönt be jutásért, vissza-

vágók: 
* Manchester United – FC Barcelona 2-1, to-
vábbjutott a Manchester United 4-3-as összesí-
téssel; 
* Union Berlin – Ajax Amsterdam 3-1, tovább-
jutott az Union Berlin 3-1-es összesítéssel; 
* AS Roma – Salzburg 2-0, továbbjutott az AS 
Roma 2-1-es összesítéssel; 
* AS Monaco – Bayer Leverkusen 2-3 – 11-
esekkel: 3-5, továbbjutott a Bayer Leverkusen 
5-5-ös összesítéssel, 11-esekkel; 
* Nantes – Juventus 0-3, továbbjutott a Juventus 
4-1-es összesítéssel; 
* Midtjylland – Sporting Lisszabon 0-4, tovább-
jutott a Sporting Lisszabon 5-1-es összesítéssel; 
* PSV Eindhoven – Sevilla 2-0, továbbjutott a 
Sevilla 3-2-es összesítéssel. 

Eredményjelz  
Labdarúgó-Európa-konferencia-

liga, a nyolcaddönt be jutásért, visz-
szavágók: 
* Gent – Qarabag 1-0 – 11-esekkel:  
5-3, továbbjutott a Gent 1-1-es össze-
sítéssel, 11-esekkel; 
* Basel – Trabzonspor 2-0, továbbju-
tott a Basel 2-1-es összesítéssel; 
* Lech Poznan – Bodö/Glimt 1-0, to-
vábbjutott a Lech Poznan 1-0-s össze-
sítéssel; 
* Fiorentina – Braga 3-2, továbbjutott 
a Fiorentina kett s gy zelemmel, 7-2-
es összesítéssel; 
* RSC Anderlecht – Ludogorec 2-1 – 
11-esekkel: 3-0, továbbjutott az RSC 
Anderlecht 2-2-es összesítéssel, 11-
esekkel; 
* Dnyipro – AEK Larnaca 0-0, to-
vábbjutott az AEK Larnaca 1-0-s ösz-
szesítéssel; 
* Kolozsvári CFR 1907 – SS Lazio  
0-0, továbbjutott az SS Lazio 1-0-s 
összesítéssel; 
* Partizan Belgrád – Sheriff Tiraspol 
1-3, továbbjutott a Sheriff Tiraspol  
3-2-es összesítéssel.

Jegyz könyv 
Labdarúgó-Európa-konferencialiga, 
rájátszás a legjobb 16 közé jutásért, 
visszavágó: Kolozsvári CFR 1907 – 
Lazio Róma 0-0, továbbjutott a Lazio 
1-0-s összesítéssel. 
Kolozsvár, Dr. Constantin R dulescu-
stadion, vezette: Felix Zwayer; part-
jelz k: Stefan Lupp, Marco 
Achmuller; tartalék: Sven Jablonski 
(mind németek). 
Sárga lap: Muhar (36., 77.), Deac 
(54.), Cvek (59.), illetve Casale (14.), 
Immobile (37.). 
Kiállítva: Muhar (77). 
CFR 1907: Scuffet – Manea (84. 
Braun), Kolinger, Burc , Camora – 
Deac (78. Hoban), Cvek, Muhar, 
Krasniqi (84. Petrila) – Malele (70. 
Bîrligea), Janga (84. Yeboah). 
Lazio: Luis Maximiano – Lazzari, 
Gila, Casale, Hysaj – Luis Alberto 
(76. Cataldi), Vecino, Basic – Romero 
(66. Cancellieri), Immobile, Felipe 
Anderson. 

Fotó: a CFR 1907 közösségi oldala 

Nem sikerült visszavágnia a Kolozs-
vári CFR 1907 csapatának a Lazio ottho-
nában egy hete elszenvedett egygólos 
vereségért, csütörtök este 0-0-s döntet-
lenre zárult a két együttes második ösz-
szecsapása, így a román klub kiesett a 
labdarúgó-Európa-konferencialigából.  

A nyolcaddönt be jutásért rendezett 
párharc visszavágóján a házigazdák rit-
kán veszélyeztették ellenfelük kapuját, és 
egyetlen, kaput ért lövésük sem volt a 
mérk zés 90 perce alatt. 

A várakozásoknak megfelel en a Lazio 
volt az aktívabb, és a 11. percben, egy el-
lentámadás során meg is szerezhette 
volna a vezetést, de Maurizio Sarri edz  
játékosainak nem sikerült szinkronizál-
niuk az elképzelésüket a befejezést ille-
t en. A vendégek a 17. percben ismét 
közel kerültek a gólszerzéshez, ekkor 
Lazzari beadásából Luis Alberto fejelt a 
rövid alsó irányába, de Scuffet védett. A 
román bajnok els  gólszerzési lehet sége 
a 21. percben adódott, amikor a koszovói 
Krasniqi a büntet területr l mellél tt. A 
Laziónak újabb lehet ség a 28. percben 
adódott, amikor Felipe Anderson közelr l 
nem találta el a kaput. A CFR 1907 is sze-
rencsét próbált távolról, a hátvéd Gila 
azonban beleállt a horvát Muhar lövé-
sébe, így a labda irányt váltott és célt té-
vesztett (31.). 

A második félid ben Luis Alberto ve-
szélyes szögletlabdájára Scuffet jól érke-
zett és hárított (53.).  

Krasniqi is kihagyott egy nagy lehet -
séget, el bb blokkolták, majd mellél tt 
(54.). Aztán Immobile lövését Burc  
blokkolta a büntet területen (56.), majd 
Malele a gólvonalról tisztázott Luis  
Alberto újabb sarokrúgását követ en 
(61.). 

A Lazio hatalmas gólszerzési lehet sé-
get hagyott ki a 63. percben: Casale lövé-
sét Scuffet ügyesen hárította, majd Vecino 
kipattanóját Manea és az olasz kapus is 
blokkolta, miel tt az uruguayi alig né-
hány méterr l a kapu mellé küldte volna 
a labdát.  

A CFR 1907 ezután emberhátrányba 
kényszerült, a horvát Muhar ugyanis 
megkapta a második sárga lapját (77.), a 
kolozsváriaknak ennek dacára sikerült 
újabb jó gólszerzési lehet séget kialakí-
taniuk: Braun a kapu elé ívelt, Yeboah 
azonban 7 méterr l mellél tt. Az olaszok, 
akik az utolsó félid ben inkább az ellen-
támadásokra építettek, újabb lehet ség-
hez jutottak Basic révén (90+2.), aki 
távolról l tt, a labda a keresztléc fölött 
hagyta el a pályát. 

A Kolozsvári CFR 1907 a 100. mérk -
zését játszotta a Lazio ellen az európai ku-
paporondon. 

CFR-búcsú a klub 100. európai kupamérk zésén 



A Bocskai Napok alkalmával múlt hétvé-
gén kispályás labdarúgó emléktornát szerve-
zett az SK Nyárádszereda a közelmúltban 
elhunyt egyik edzője és egykori labdarúgója, 
Iszlai Csaba tiszteletére. 

Tizenkét csapat nevezett be rövid idő alatt 
a rendezvényre, de mivel az utolsó napokban 
az egyik csapat bejelentette visszalépését, így 
tizenegy alakulat állt műgyepre múlt szom-
baton a Nyárád Arénában Nyárádszeredában: 
a helyi Sportklub és egy ifjúsági csapat, to-
vábbá a nyárádmagyarósi Bekecs, a nyárád-
gálfalvi Törekvés, a harasztkeréki Farel, a 
nyárádkarácsoni Ajax, a somosdi Manches-
ter, a gernyeszegi Sporting, valamint Búzás-
besenyő, Erdőszentgyörgy csapata és a 
marosvásárhelyi Sasok. Szombaton három 
csoport selejtező körmérkőzéseit játszották 
le, ezek alapján kialakult a vasárnapi helyosz-
tók programja. A második nap rögtön megle-
petés-eredményekkel kezdődött, ugyanis 
kiesett a két döntőesélyes, a Farel és a Man-
chester, előbbi a Sportinggal, utóbbi a szom-
baton gyengébben teljesítő Ajaxszal szemben 
maradt alul, míg a két nyárádszeredai csapat 
összecsapásából az SK jutott tovább,  
a Sasok pedig jóval „túlszárnyalta” Nyárád-
gálfalvát. 

Az elődöntőben az Ajax a Sportingon lé-
pett túl, Nyárádszereda pedig a Sasokat fek-
tette kétvállra. Így a kisdöntőben a Sasok 
csapott össze a Sportinggal, amely 4-1-re 
erősebbnek bizonyult, a nagydöntőben pedig 
az előnyt szerző Ajax hamar gólhátrányba 
került az SK-val szemben, de a második já-
tékrészben sikerült összeszednie magát, és a 
házigazdák kapkodó védelme hibáit kihasz-
nálva, hátrányból a maga javára fordította a 
mérkőzést (4-2), megszerezve a trófeát. 

A díjakat az elhunyt Iszlai Csaba fia nyúj-
totta át a legjobbaknak, előtte egyperces 
néma főhajtással emlékeztek az egykori fut-
ballistára és edzőre. Az esemény partnere, a 
tavaly alakult Maros Megyei Kispályás Lab-
darúgó-egyesület is képviseltette magát a díj- 
átadón, ez a szervezet biztosította a játékve-
zetőket is a torna során. 

A szervező Sportklub elnöke sikeresnek 
nevezte az első ízben meghirdetett emléktor-
nát, őket is meglepte, hogy milyen nagy 
számú csapat vett részt a rendezvényen, ezért 
a következő évben is meg szeretnék szer-
vezni, sőt bővíteni is akarják. Somodi Szilárd 
lapunknak elmondta: jó színvonalú, szoros, 
többször fordulatos mérkőzéseket játszottak, 
születtek gyors gólok is, összességében szép 
és látványos focit láthatott a közönség. 

Mindhárom Maros megyei csapat gőzerő-
vel készül a labdarúgó 3. liga március 11-ére 
tervezett újrakezdésére. A IX. csoport rangso-
rában jelenleg a Nyárádtői Unirea 2018 a 3. 
helyen áll, a Szászrégeni CSM Avântul az ötö-
dik pozíciót foglalja el, míg az ACS Maros-
vásárhely a hetedik a tízcsapatos rangsorban. 

Az egy-két éven belül feljutásra számító 
Nyárádtő számos új játékost jelentett be, és 
több barátságos meccset vívott. A távozók 
nevét nem közölték, ám minden bizonnyal 
többen megválnak a klubtól, hiszen az érke-
zők száma jelentős. Így a folytatásban a nyá-
rádtői csapat mezében játszik Gabriel Oltean 
csatár, aki a Kolozsvári Sănătatea játékosa 
volt eddig, kapusposztra pedig ketten is ér-
keztek: Alex Șugart a Zilahi SCM-től igazol-
ták le, Andrei Bucur pedig a Karácsonkői 
Ceahlăultól jön. Szintén az újak között van a 
másodosztályú Déstől a középhátvéd Tudor 
Vomir, a Konstancai Unireától pedig a jobb-
hátvéd Paul Coza és a középpályás Rareș 
Trif. Utóbbi marosvásárhelyi, az FCSB tulaj-
dona, és kölcsönben szerepel Nyárádtőn. 
Szász Tamás marosvásárhelyi középhátvédet 
Ceglédről hozták haza. Az érkezők sorát – 
egyelőre – Alexandru Dușmanu szélső  
középpályás zárja. A 2. ligás múlttal ren- 

delkező játékos a Flacăra Horezutól érkezik. 
A csapat több barátságos meccset is ját-

szott. A Kolozsvári CFR 1907 második csa-
patától 1-0-ra kikapott, a 4. ligás 
Marosvásárhelyi Atleticet 12-0-ra legyőzte, 
aztán a 4. ligában feljutásra álló Radnót ellen 
3-1-re nyert. A negyedik meccsen ismét a 
CFR II volt az ellenfél, ezúttal Nyárádtő győ-
zött 2-1-re. A Székelyudvarhelyi FC ellen 
ugyancsak 2-1-re nyert, Medgyesen viszont, 
a Szeben megyei 4. ligát veretlenül vezető 
ACS Medgyestől ugyanilyen különbséggel 
kapott ki. Szombaton az SCM Zilah volt az 
ellenfél, ezt a meccset 1-0-ra nyerte. A tervek 
szerint a héten a ismét megmérkőzik egymás-
sal a két csapat, ezúttal Zilahon. 

A Szászrégeni CSM Avântul új leigazolta-
kat egyelőre nem jelentett be, csak annyit kö-
zölt, hogy számos játékossal tárgyal.  
Azt azonban tudatta, hogy megválik Valeriu 
Vrabiétől és Harkó Károlytól, illetve több já-
tékos (Bugnar, Paul Luca, Murar, Lucian 
Moldovan és Enescu) sérüléssel küszkö- 
dik. 

Ami a barátságos meccseket illeti, a rége-
niek a Marosvásárhelyi Academica Transil-
vania elleni 4-1-es győzelemmel kezdtek, a 
CSM Râmnicu Sărattól 2-1-re, a Marosvásár-

helyi ASA-tól 3-1-re kaptak ki. A Désaknai 
Minerul és a Máramarosszigeti CSM elleni 
találkozókat is beharangozták, az eredmé-
nyekről azonban nem érkezett hír. 

Először szervezett az ACS Marosvásárhely  
sajtótájékoztatót, amelyen arról számoltak be, 
hogy új alapokra akarják helyezni a klubot, 
amely a következő idényben akár a feljutást 
is megcélozhatja. A klub élére új sportigaz-
gató érkezett az utóbbi időszakban Magyar-
országon élő, de marosvásárhelyi 
származású, játékosügynökként is tevékeny-
kedő Karda Attila személyében. Az minden-
képpen furcsa azonban, hogy az új 
sportvezető a sajtó képviselőitől értesült a 
helyszínen, hogy a csapat az FK Csíkszereda 
alközpontjaként működik, pedig az esemé-
nyen jelen volt Csibi Attila erdőszentgyörgyi 
polgármester, a csíkszeredai klub igazgatóta-
nácsának a tagja is. 

Közölték: a klub megválik Siklódi Tibor 
kapusedzőtől, valamint nem kevesebb, mint 
nyolc játékosától. Ezek: Mircea Ungur, 
Laczkó Szilveszter, Csegöldi Ottó, David 
Ghirca, David Potor, Ruben Vecerdea, Szilá-
gyi Loránd és Mihály Zoltán. Kapusedzőként 
hazatér Csíkszeredából Fekete Károly, aki az 
élvonalbeli FCM-nél és ASA-nál dolgozott 

évekig ezen a poszton. Öt látványos igazolást 
jelentettek be, többen élvonalbeli tapasztalat-
tal rendelkező játékosok. Amir Jorza például 
a Rapidnál és az UTA-nál is megfordult, a 
magyar Kulcsár Kornél pedig az NB I-es Bu-
dafok játékosa volt. Érkezik továbbá az ifjú-
sági válogatott Marius Bărăbaș az 
anyaegyesület FK Csíkszeredától, a ghánai 
csatár, Clinton Osei a magyarországi Kozár-
mislenytől, valamint hazajön az FC Putnoktól 
Csíki Norbert. 

Ami a barátságos meccseket illeti, az ACS 
Marosvásárhely az ACS Medgyest 1-0-ra le-
győzte, majd magyarországi edzőtáborban 
vett részt, ahol 3-1-re verte a Szolnoki MÁV-
ot, és 3-0-ra kikapott az NB I-es Mezőkö-
vesdtől. Már itthon a Kolozsvári CFR 1907 
második csapatával 2-2-re játszott, szomba-
ton pedig Székelyudvarhelytől 2-0-ra kika-
pott. Az utolsó barátságos meccs a 
Máramarosszigeti CSM ellen lesz, egy héttel 
a hivatalos idényrajt előtt. 

A 3. liga 16. fordulóját március 10-11-én 
játsszák, Nyárádtő a Gyulafehérvári CSU 
vendége lesz, Szászrégen a Kolozsvári Sănă-
tateát fogadja, míg az ACS Marosvásárhely a 
listavezető és veretlen Vajdahunyadi Corvi-
nulhoz látogat. 
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Készülnek a 3. liga újrakezdésére 

Focitorna Nyárádszeredában Iszlai Csaba emlékére

A nyárádkarácsoni Ajax szerezte meg a bajnoki trófeát Fotó: az SK Nyárádszereda közösségi oldala

Gligor Róbert László

A legjobb négy között a Sirius 
Bejutott a női kosárlabda Romá-

nia-kupa elődöntőjébe a Sirius. A 
Sepsiszentgyörgyön rendezett nyol-
cas döntő torna első napján az a 
Brassó volt az ellenfele, amely a 
bajnokságban kétszer is legyőzte, 
de amelyet legutóbb hazai pályán 
sikerült megszorongatnia. A mos-
tani meccsen azonban revansot vet-
tek a marosvásárhelyi lányok, s 
ezzel mondhatni megmentették az 
amúgy nem túl sikeres idényüket: 
most már biztos a virtuális bronzé-
rem a kupában, tekintve, hogy kis-
döntőt nem rendeznek. Ráadásul 
fontos lélektani pluszt szereztek 
Brassóval szemben, hiszen igen va-
lószínű, hogy a bajnoki rájátszásban 
az 5-8. helyekért egymás ellen ját-
szik a két alakulat. 

A mérkőzésen igen hullámzó tel-
jesítményt nyújtottak a küzdő felek, 
mikor egyiknek, mikor a másiknak 
volt egy-egy jobb periódusa. A Si-
rius kezdett jobban, elsősorban vé-
delemben, de lepattanózásban is 
ellenfele fölé kerekedett, s ezzel si-
került az első negyed végére hat 

pont előnyre szert tennie. Mindez 
semmivé foszlott a második ne-
gyedben, amikor sem a védekezés, 
sem a támadás nem működött, és a 
palánk alatt is fölénybe kerültek a 
brassóiak, s most ők vezettek hat 
ponttal. 

Szünet után gyorsan egyenlített 
a Sirius 33-33-ra, ám a következő 
másfél percben azonnal kapott 12 
pontot, aztán még kettőt, és 47-33-
nál úgy tűnt, elhúzott végleg az 
Olimpia. Nem így történt. Egy 
perccel a harmadik negyed vége 

előtt még 14 pont volt a különbség, 
azonban a negyed utolsó percében 
8 pontot dobott a Sirius, s így 
mindjárt más kedvvel kezdte az 
utolsó tíz percet, amelyet aztán ele-
jétől végig uralt. Már az első két 
percben sikerült utolérnie az ellen-
felet, aztán Cooper kétpontosával 
hét perccel a vége előtt végleg 
előnybe került, és a különbséget 
lassan tízpontosra növelte, miköz-
ben az Olimpiának rendre marad-
tak ki a dobásai, Horobec és 
Ignatcsenko pedig remekül küzdött 
a lepattanókért. 

Két fontos aspektus járult hozzá 

a sikerhez. Egyrészt, hogy Brassó 
szinte kizárólag Briana George-ra 
és Armanura támaszkodott, akik, 
miután elfáradtak, és jobban is fi-
gyeltek rájuk a védők, pontatla-
nokká váltak. Másrészt a Sirius 
játékosai ezúttal mertek rádobni tá-
volról is, nem kizárólag a betörése-
ket erőltették, 40%-os 
triplamutatójuk mondhatni döntő 
jelentőséggel befolyásolta a vég-
eredményt. 

Az elődöntős mérkőzéseket lap-
zárta után rendezték, a marosvásár-
helyi együttes a házigazda Sepsi 
SIC ellen lépett pályára.

Eredményjelző 
Női kosárlabda Románia-kupa, negyeddöntő: Bukaresti Agronomia 

– Kolozsvári U 60:59, Aradi FCC Baschet – Kézdivásárhelyi KSE 
Hoya 83:52, Brassói Olimpia – Marosvásárhelyi Sirius 63:73, Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi SIC – CSM Alexandria 102:42. 

Jegyzőkönyv 
Női kosárlabda Románia-kupa, negyeddöntő: Brassói Olimpia – 

Marosvásárhelyi Sirius 63:73 (11-17, 20-9, 22-21, 10-26). 
Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna, 100 néző. Vezette: Alin Faur (Te-

mesvár), Laurențiu Grigoraș (Buzău), Cristina Anuței (Bukarest). El-
lenőr: Svetlana Simion (Bukarest). 

Olimpia: George 26 pont, Armanu 18 (3), Pešović 9, Nan 6, Voica-
Nagy 2, Pricop 2, Frîncu, David. Kispadon: Moroșanu, Pașca, Nisto-
roiu, Florea. 

Sirius: Cooper 26 pont (4), Garrett-Hammett 19 (2), Lipovan 16 (2), 
Horobec 9 (1), Feiseș 2, Ciciovan 1, Podunavac, Sólyom, Ignatcsenko. 
Kispadon: Oancea, Moga, Szász. 

Az öttusáról a Marosvásárhelyi 
TVR-ben 

 
Ma 17.10 órától (ismétlésben kedden reggel 8.10-től) a Marosvá-

sárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának meghívottja Adorjáni 
György nyugalmazott testnevelő tanár. Az egykori sportolót Szucher 
Ervin a marosvásárhelyi öttusa fél évszázaddal ezelőtti meghonosítá-
sáról faggatja. 



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ gabonával tartott húsdisznó 
(140-160 kg). Ára: 14 lej/kg. Gernye-
szeg 191. szám. Tel. 0747-856-936. 
(18846-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, laminált 
padló lerakását, bármilyen kisebb ja-
vítást. Tel. 0756-596-889, Szilárd. 
(18850-I) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szige-
telést, tetőfedést Lindab lemezzel, 
bármilyen javítást, benti munkát, fes-
tést, glettelést. Hívjanak bizalommal, 
bármiben rendelkezésükre állunk! 
Tel. 0767-837-782. (18810) 

VÁLLALUNK: háztetőkészítést cse-
répből vagy lemezből, hidroizolációt, 
meszelést és bármilyen javítást. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. 
Tel. 0745-680-818, Csaba. (18807-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
Kegyelettel emlékezünk 
február 27-én ROSKA 
PÉTERRE halálának 25. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!  
Szerettei. (18714) 
 
 
 
Múlik az idő, de a fájdalom 
nem csitul, szemünkből a 
könny naponta kicsordul. 
Hiányod elviselni nehéz, 
szívünkben él az emlékezés. 
Akármerre nézünk, te vagy 
előttünk, hangodat halljuk, 
mindig keresünk. Örökre 
elmentél, vissza nem jössz 
hozzánk, szívünkben 
fájdalom, bánat és gyász.  
Fájó szívvel emlékeztünk 
február 26-án a szeretett 
édesapára, apósra és 
nagytatára, CUCUI JENŐRE, 
aki 6 hónapja távozott 
közülünk. 
Míg élünk, velünk lesz szép 
emléked. Nyugodj békében! 
Fia, Lóránt, menye, Hajni és 
unokája, Orsika. (18871) 

Szívünk mély fájdalmával és a 
hiány leküzdhetetlen 
érzésével, szomorúan em- 
lékezünk február 27-ére, 
amikor a drága édesapánk, 
BARA LAJOS (Lala) szerető 
szíve megszűnt dobogni. 
Emléke legyen áldott, 
pihenése csendes! 
Szeretetünk mindig vele 
marad. Gyászoló szerettei: 
három gyermeke és azok 
családja. (18876-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
„Nem hal meg az, ki mások 
szívében él.” 
Életének 87. évében elhunyt 

SZÉKELY ENDRE.  
Utolsó útjára kísérjük nyomáti 
otthonából (Nyomát 90. sz.) 
2023. február 28-án, kedden 14 
órakor a református egyház 
szertartása szerint.  
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I) 
 
 
Szomorú szívvel tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 

BALOGH ENIKŐ-MÁRIA  
főgyógyszerésznő 

elhunyt. 
Temetése 2023. február 27-én 
du. 2 órakor lesz a református 
temetőben, római katolikus 
szertartás szerint. 
Drága emléke örökké velünk 
marad. 

A gyászoló család. (-I) 
 
 
Fájdalommal, megtört szívvel 
tudatjuk, hogy a szeretett 
édesanya, nagymama, testvér, 
anyatárs, sógornő, rokon, jó 
szomszéd,  

BOGÁTHY PIROSKA  
szül. Magyari 

életének 75. évében rövid 
szenvedés után visszaadta 
lelkét Teremtőjének.  
Virrasztása 2023. február 27-
én, hétfőn 17 órától lesz a 
marosvásárhelyi református 
temető cintermében. 
Temetésére február 28-án, 
kedden 14 órakor kerül sor 
ugyanott. 
Búcsúznak tőle szerettei: 
lányai, Anna és Piroska, vejei, 
Feri és Zoli, unokái, Hunor, 
Dorottya és Réka. 
Örökre szívünkben őrzünk. (-I) 
 
 
Szomorú szívvel búcsúzom 
drága sógornőmtől,  

BOGÁTHY PIROSKÁTÓL. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes. 
Nyugodj békében! 
Magdus. (-I) 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Két hónapja bezárt a családorvosi rendelő 
Megoldódni látszik a koronkai betegek  

ellátása 
Ez év január 3-án dr. Dumitru Eugenia, 
a koronkai családorvos előzetes beje-
lentés nélkül nyugdíjba vonult. Takács 
Szabolcs István, a község polgármes-
tere azonnal a Maros Megyei Egészség-
biztosítási Pénztárhoz fordult, és egy 
helyettesítő orvos kinevezését kérte a 
helybeli betegek érdekében. A pénztár 
azt a választ adta, hogy az önkormány-
zati vezető keressen a környező telepü-
léseken egy családorvost, aki ellátja a 
koronkai pácienseket. A polgármester 
több családorvossal vette fel a kapcso-
latot, végül a koronkai lakosok dr. Iszlai 
Emese szentgericei családorvost aján-
lották, aki vállalta is a betegek ellátását.  

Szentgericén írták fel a recepteket 
A helyi tanács ez év január 9-én döntést ho-

zott arról, hogy három hónapra ideiglenesen 
bérbe adja a rendelőt, míg lezajlik a rendelő 
bérbeadásának versenytárgyalása, szerződésbe 
foglalva biztosította a rendelő használatát a helyi pá-
ciensek orvosi ellátása érdekében. 

Az engedélyezéshez szükséges teljes dokumentá-
ciót a doktornő iktatta a biztosítási pénztárnál, de a 
családorvosi munkapont működését még február 
végén sem engedélyezték, ez több száz személynek 
okozott nehézséget. Nagyon sokan arra kényszerül-
tek, hogy a 15 kilométerre levő szentgericei rendelőt 
keressék fel ellátásért és receptért, ez nehézséget je-
lentett az idős, beteg embereknek, eközben az Iszlai 
doktornő által felszerelt rendelő üresen állt. Ezt jogo-
san, felháborítónak tartják a helybeliek.  
„Március elsejétől rendelhet az új  
családorvos” 

Biro Rodica, a Maros Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár igazgatója lapunk megkeresésére elmondta: 

– A koronkai családorvosi rendelőből dr. Dumitru 
Eugenia úgy ment el, hogy nem értesített bennünket, 
és nem tartotta be a szerződésben foglalt előírásokat. 
Egy családorvos nem távozhat egyik napról a má-
sikra. December 31-én jelentette be, hogy többet nem 
dolgozik. A polgármesterrel együtt megpróbáltunk 
megoldást találni. A megoldás nem egyszerű, aggasz-
tóan nagy gondot jelent a családorvoshiány. Az a 
döntés született, hogy munkapontot nyissanak, ahol 

dr. Iszlai Emese látja el a családorvosi teendőket. Az 
adminisztratív eljárás elég hosszú ideig húzódott, a 
rendelő engedélyeztetését s az összes dokumentum 
beszerzését február 2-ára sikerült befejezni. A koron-
kai munkapont működésére kötött szerződés március 
elsejétől lesz érvényes. Tehát a kérdés megoldódik, 
a rendelő munkapontként – részmunkaidős program-
mal – fog működni addig, amíg olyan családorvos 
nem kerül, aki praxist szeretne nyitni. Sajnos Maros 
megyében évente csupán egy-két új családorvossal 
köt szerződést a biztosítási pénztár. Megyeszerte csa-
ládorvosokra volna szükség, nemcsak falun, hanem 
Szászrégenben, Segesváron, Dicsőszentmártonban, 
Szovátán is. Jelenleg 55 családorvossal köthetne új 
szerződést a pénztár. Idén 58 családorvos van abban 
a helyzetben, hogy vagy betölti a 67. életévét, vagy 
meghosszabbította már a szolgálati idejét. A követ-
kező négy évben további 50 családorvos lesz ugyan-
ebben a helyzetben. Ezek az orvosok bármikor 
kérhetik a nyugdíjazásukat. Bár történtek lépések a 
családorvosi pálya vonzóvá tételére, és az önkor-
mányzatok is igyekeztek jó körülményeket teremteni 
számukra, még sincs elég jelentkező. Jelenleg 278 
családorvossal van szerződése a megyei pénztárnak 
– tájékoztatott Biro Rodica, a Maros Megyei Egész-
ségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója. 

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 TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és NŐT a belesműhelybe. 
Tel. 0744-644-026. (23434)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Az ÁKOSFALVI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET  
vezetőtanácsa a 2005/1-es törvény alapján összehívja a rendes közgyűlést  

március 16-án 11 órára  a szövetkezet székhelyére.  
A napirend az intézmény székhelyén van kifüggesztve. (23437-I)

KLARA javasasszony feloldja a kötéseket és az 
átkot, visszahozza a szeretett személyt, pénzügyi 
sikert és nyereséget hoz a házhoz, leveszi a ron-
tást, elűzi a rosszat, bármilyen egészségi, szerelmi 
és egyéb problémában segít. 
Köszönetnyilvánítások:  
Antonia Marosvásárhelyről köszönetet mond, mert 
újra együtt van kedvesével; Enikő Nyárádszeredá-
ból hálás, mert fia kigyógyult az alkoholizmusból és 
a depresszióból; Kelemen Ernyéből köszöni, hogy 
a segítségével felesége visszatért hozzá; Andrei 
hálás, mert nyereséges lett vállalkozása; Elena Di-
csőből köszöni, hogy szerelme visszatért hozzá, és 
kigyógyult a depresszióból és az epilepsziából; Co-
rina Marosvásárhelyről hálás, mert férje ismét visz-
szatért hozzá és gyermekeihez. 
Tel. 0767-114-102. (Fizetett hirdetés: mp.) 

Mezey Sarolta

Az EU módosítja a Szíriára vonatkozó  
szankciókat  

Tekintettel a hó eleji földrengés miatt sú-
lyosbodott szíriai humanitárius válságra, az 
európai uniós tagállamok kormányainak 
képviselőiből álló Tanács úgy határozott, 
hogy módosítja a Szíriára vonatkozó uniós 
szankciókat a segítségnyújtás gyorsabb el-
juttatásának megkönnyítése érdekében. 

A Tanács csütörtöki brüsszeli közleménye szerint 
a módosítás révén az EU eltekint attól, hogy a huma-
nitárius szervezeteknek előzetes engedélyt kelljen 
kérniük a tagállamok illetékes nemzeti hatóságaitól 
ahhoz, hogy segélyként szolgáló átutalásokat hajtsa-
nak végre, illetve humanitárius célú szolgáltatásokat 
nyújtsanak a szankciós jegyzékben szereplő szemé-
lyeknek és szervezeteknek.  

Az EU 2011-ben vezetett be szankciókat Szíria 
ellen, válaszul arra, hogy a Bassár el-Aszad elnök ve-
zette rezsim elnyomó intézkedésekkel, erőszakosan 
lépett fel a lakosság ellen. A büntetőintézkedések, 
amelyek azóta is érvényben vannak, a rezsimet támo-

gató 291 személyt, illetve 70 szervezetet érintenek. A 
szankciórendszer nem tiltja az élelmiszerek, gyógy-
szerek vagy orvosi felszerelések EU általi exportját 
Szíriába, és nem célozza a szíriai egészségügyi rend-
szert. Továbbá olyan széles körű humanitárius kivételt 
is tartalmaz, amely biztosítja a segítségnyújtás folya-
matos áramlását az ország bármely részébe. 

A Tanács felhívta a figyelmet, hogy a szíriai konf-
liktus még korántsem ért véget, továbbra is szenve-
dést és bizonytalanságot okoz az ott élők számára, és 
ezt a válsághelyzetet a február eleji földrengés tovább 
súlyosbította.  

A testület rámutatott, hogy EU és tagállamai a szí-
riai konfliktusban érintettek számára nyújtott huma-
nitárius segélyek vezető adományozói. 2011, a válság 
kezdetének éve óta az uniós tagállamok összesen 27,4 
milliárd eurót fordítottak humanitárius támogatásra. 
A földrengés óta pedig a tagországok már 5,5 millió 
eurót biztosítottak a legsürgetőbb szükségletek kielé-
gítésére az érintett területeken. (MTI) 
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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. 

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

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

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

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

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

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

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

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

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

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

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  

rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 

Nemzetközi borverseny  
Balavásáron 

 
A Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társulás és a Kis-Küküllő Borlovagrend közös szervezésében 

ez év február 28. és március 4. között kerül megrendezésre a 27. nemzetközi borverseny a bala-
vásári Romantik vendéglőben.  

Program:  
– február 28. és március 1. között a borminták leadása (benevezés);  
– március 2., a borminták bírálata;  
– március 3., a pontozások feldolgozása, oklevelek kitöltése;  
– március 4., 10 órától ünnepélyes eredményhirdetés, díjak átadása díszebéd keretében. 
Egy borminta 3 db 0,75 literes ledugaszolt, felcímkézett palackból áll. A címkén fel kell tüntetni 

a bor származási helyét, a jeligét, az évjáratot, a fajta nevét, valamint édességi besorolását  
(pl. száraz, félszáraz, édes stb.). Egy minta benevezési díja 25 lej. 

Bővebb információkat a következő telefonokon lehet elérni: Sagyebó István 0731-340-120; 
Jakab Sándor 0743-977-457; Miklós Gyula 0741-125-909; Balogh Gyula 0745-358-548. 


