
Vasárnap a déli órákban rendkívül dinamikus küldetésben 
volt részük a tűzoltóknak, azt követően, hogy riasztást kap-
tak Marosvásárhelyen a Maros utcából, ahol egy raktárkomp-
lexumban ütött ki tűz. A marosvásárhelyi tűzoltók nagy 
erőkkel vonultak ki az Egyesülés negyedbe, ugyanakkor két 
Ro-Alert telefonos vészjelzést küldtek a lakosságnak a sűrű 
füst okozta károsanyag-kibocsátás és a fennálló robbanás-
veszély miatt. 

A kezdetben mintegy 1000 négyzetméteren terjedő lángok végül 
több mint 1500 négyzetméteres területre terjedtek át, a tűzoltók a rob-
banásveszély miatt a raktárakból kiürítették a cégek által tárolt anyagok 
egy részét, köztük 15 tonna NPK műtrágyát és elektromos berendezé-
seket. 

Egy érintettnek sikerült a dokumentumait és a megperzselődött jár-
művét kimenteni. Emberi áldozatról nem érkezett jelentés.  

Lábon lőtt szigor 
Egyelőre csak kevesen kapták fel a fejüket a hírre, hogy egy, az 

állam intézményrendszerének javítását célzó, világbanki támogatású 
reformprojekt keretében megváltoztatták a közpénzek elköltésének 
felügyeletében illetékes számvevőszék működési szabályzatát. „Vé-
letlenül” pont akkor, amikor eddig sosem látott mennyiségű pályá-
zati pénz érkezik az országba a következő években, enyhül az ennek 
a pénznek az elköltése feletti felügyeletben illetékes fő állami szerv 
eljárási hatásköre és szigora. 

Az elvileg a szolgáltatás minőségének javítása címkével történt 
szervezeti módosítások szerint ez a szerv többé nem végezhet ellen-
őrzéseket, csak ajánlásokat, tanácsokat adhat, amikor az önkor-
mányzatok költekezését felügyeli. Avatatlan külső szemlélővel nem 
nehéz elhitetni, hogy ez tényleg egy előrelépés. De még ha így is 
lenne, akkor is elég furán néz ki ebben az országban, hogy egy fel-
ügyeleti szerv a saját jószántából enyhítsen az eljárásai szigorán. 
Márpedig a módosításokról egy január közepi intézményi közlemény 
szerint a számvevőszék plénuma, azaz az intézmény vezetésével meg-
bízott 18 ember döntött. A homokszem ott van a gépezetben, hogy 
mint az efféle ellenőrzésekben jártas auditőrök szakszervezetének 
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Környezet- 
tudatosság 
és a fiatalok 
Az energiaár-válság jelen a minden-
napjainkban. Ha megnézzük a szám-
lákat, akkor azt tapasztaljuk, hogy 
egyes esetekben akár többszörösét is 
fizetjük annak, amit másfél-két évvel 
ezelőtt. Ezért is fontos beszélni arról, 
hogy mit lehet tenni annak érdekében, 
hogy környezettudatosak legyünk.  

____________2. 
Felavatták 
a Nagy-Küküllő-
hidat 
Január 19-én avatták fel Segesváron 
a Nagy-Küküllő-hidat, amely összeköti 
a Szőlőskert (Viilor) és a Târnava II. 
lakónegyedeket. A 70,2 méter hosszú, 
kétsávos, két oldalán gyalogosfor-
galmi sávval ellátott híd két évnél rövi-
debb idő alatt épült meg, a beruházás 
értéke mintegy 10 millió lej.  

____________3. 
Vége az alap- 
szakasznak,  
de nincs végső 
rangsor 
Szombaton rendezték az alapszakasz 
utolsó fordulóját a teremlabdarúgó 2. 
liga II. csoportjában, azonban a végső 
rangsor kialakulásához még meg kell 
várni, hogy mi lesz a két elmaradt a 
mérkőzéssel. A csoportban 5. helyet 
elfoglaló Metropolitan Ișalnița ugyanis 
egyik idei mérkőzését sem játszotta le, 
és ha az előző fordulóból a korondi ki-
szállását február 14-ére halasztotta el 
a szövetség, a Marosvásárhelyi CSM 
elleni hazai meccséről semmit sem 
tudni, hogy mikor rendezik.  

____________4. (Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

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

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

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

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



Az előadás meghallgatása mellett a 
diákok olyan kreatív ötleteket is kidol-
goztak, amelyek energetikai szem-
pontból akár önfenntartóvá tehetnek 
egy iskolaépületet vagy egy kisebb te-
lepülést. A fiatalok nagyon nyitottak a 
zöldjövő iránt, és látszik rajtuk, hogy 
a fenntarthatóság elvei szerint próbál-
nak gondolkozni, emelte ki Sebestyén  
Tihamér, a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem adjunktusa. 

A szakember arra is rávilágított, 
hogy a legtöbb fiatal úgy gondolkodik, 
hogy ő a saját háztartásában mit tudna 
tenni azért, hogy kisebbek legyenek a 
számlák, és fenntarthatóbb legyen a 
lakás. Annak érdekében, hogy bővül-
jön a diákok rálátása a fenntartható-

ságra, elindítottak egy olyan versenyt, 
amely keretében minden osztály egy 
projektmunkát kell kidolgozzon, hogy 
hogyan lehetne energiahatékonyabbá 
tenni az iskola épületét. 

Sebestyén Tihamér kiemelte, hogy 
fontos a tudatosítás és az, hogy a diá-
koknak megtanítsák azt, hogy miként 
legyenek környezetbarát energiahasz-
nálók. Ide olyan egyszerű tippek is tar-
toznak, hogy a villanyt csak akkor 
kapcsoljuk fel, amikor valóban szük-
ségünk van rá, illetve hogy a telefon-
töltőt is csak akkor dugjuk be a 
konnektorba, amikor valóban tölteni 
szeretnénk a készülékünket. De szin-
tén az energiahatékonysághoz tartozik 
az is, hogy ne reggel vagy este szellőz-
tessünk, hanem délben, délután, ami-
kor még süt a nap, és melegebb van, 

vagy a tömbházak szigetelése egy-
szerre történjen, azaz minden lakó 
egyszerre végeztesse el a munkálato-
kat, és ne mozaikszerűen történjen a 
folyamat. 

A diákok tanításában nagyon fonto-
sak a tematikus napok. A jövőben 
pedig még több ilyenre lenne szükség 
annak érdekében, hogy minél több fi-
atal megértse az energiahatékonyság 
alappilléreit, és elkezdje őket alkal-
mazni a mindennapokban, mondta a 
szakember. Hozzátette, hogy a diákok 
számára az is jó lenne, ha az iskola 
szervezne tanulmányi utakat, ahol a ta-
nulók teljes életnagyságban látnák, 
hogy hogyan is működik egy meg-
újuló energiaforrás, illetve azt hogyan 
tudnák hasznosítani a saját háztartá-
sukban. 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem Kertészmérnöki Tan-
székének adjunktusa külön 
nyomatékosította, hogy a diákok na-
gyon is tisztában vannak a megújuló 
energiaforrásokkal és ezek működésé-
vel. Nem egy esetben jobban értenek 
hozzá, mint a szüleik korosztályába 
tartozók. 

egypár nappal későbbi közleménye is jelzi, az alkotmány 
szerint a számvevőszék működését csak a parlament sza-
bályozhatja organikus, azaz kétharmados szavazattöbb-
séggel átvihető törvények útján, lévén hogy ez a szerv a 
közpénzek elköltésének felügyeletével megbízott legma-
gasabb rangú ellenőrző hatóság. 

Ha az auditőröknek igaza van, akkor olyan jogi baklö-
vést követtek itt el, amire egy normális országban minden 
magára valamit is adó ellenzéknek hangos tiltakozással 
kellett volna reagálnia. A mi ellenzékieink aranyos tago-
zatával szemben ebben a kérdésben kár nagy elvárásokat 
támasztani, mert ez nem a könnyen tematizálható poénok 
közé tartozik, noha a közpénzek elköltése az ő szavazóik-
nál is hálás téma lehetne a mostani nehéz időkben. Azon-

ban az ellenzék progresszív, kormányt is megjárt része 
számára ez a téma olyan kellett volna legyen, mint jólne-
velt bikának a vörös posztó, még akkor is, ha nem is tör-
tént semmi törvénysértés. Erre két hét alatt két, az 
Európai Parlamentben politizáló kartársuk egy-egy hal-
vány nyilatkozatára futotta az erejükből. Itthon inkább a 
belügyminiszterrel vannak elfoglalva, hol a schengeni ba-
kiért, újabban a másolt doktori dolgozatáért akarják egy-
szerű indítvánnyal felelősségre vonni, ami eleve egy 
lehetetlen küldetés, mert egyszerű indítvánnyal csak egy 
meddő vitát lehet elérni, egyebet nem. Holnapután majd 
valami egyebet találnak nála, mert ha egyszer ez a lemez 
akadt be a zenegépbe, akkor ezt a táncot járják, egyedül 
a parketten, közönség nélkül a sötét bálteremben. 

Ami meg a közpénzek korrekt elköltését illeti, barátságos 
vagy szigorú számvevőszékkel egyaránt fölösleges sokat ál-
modozni egy olyan országban, amelynek az első egyesítő 
fejedelmét is – akire mostanság emlékeztek – azért zavarták 
el, mert olyannyira enyves volt a keze, hogy az már a mű-
fajba buzgón beleőszült riválisoknak is sok volt. 

IDŐJÁRÁS 
Borús égbolt, havazás 
Hőmérséklet: 
max.  10C 
min.   -30C

30., hétfő 
A Nap kel  

7 óra 49 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 23 perckor.  
Az év 30. napja,  

hátravan 335 nap.

Kedvezménykártya  
nagycsaládosoknak online is 

A marosvásárhelyi önkormányzat kedvezménykártyával se-
gíti a nagycsaládosok szabadidős tevékenységeinek kia-
dásait. A program keretében a családok 50%-os 
kedvezményben részesülnek a következő helyszínekre 
való belépéskor: az állatkertbe, a Víkendtelepre, a Mircea 
Birău városi uszodába, a Művész moziba és a nyári szín-
házba. A legalább három gyermeket nevelő családok támo-
gatási kérelme online is igényelhető. A program pályázati 
űrlapjait az alábbi linkre kattintva lehet letölteni: 
https://rb.gy/ne1hbj. 

12 napos terápiás program 
A Bonus Pastor Alapítvány február 6–17. között tartja az 
idei első 12 napos terápiás programot a magyarózdi terá-
piás otthonban szenvedélybetegek és felnőtt hozzátarto-
zóik számára. Mindazok jelentkezését várják, akik 
változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőség-
gel terhelt életmódjukon. Jelentkezni, további tájékoztatást 
kérni a programról január 30-ig lehet Marosvásárhelyről és 
környékéről McAlister Magdolnánál a 0752-246-814-es te-
lefonszámon. 

Új helyszínen is fizethetők az adók 
és illetékek 

A Marosvásárhelyi Helyi Adóigazgatóság tájékoztatja az 
adófizetőket, hogy január 16-tól új munkapont nyílt a Han-
gya utca 2. szám alatt (a volt Salubriserv székháza). Az új 
helyszínen az adófizetők minden adóval kapcsolatos ügyet 
elintézhetnek, elkerülve ezzel a városházán való sorban ál-
lást. A Marosvásárhelyi Helyi Adóigazgatóság valamennyi 
szolgáltatása elektronikus úton is elérhető az adófizetőkkel 
való kommunikáció online platformján keresztül, a 
http://www.dfltgm.ro weboldalon található Access Portal 
Electronic Tax Services gombra kattintva. 

Hétvégén ingyenes a közszállítás 
Marosvásárhelyen 

Január 1-jétől minden hétvégén és ünnepnapon ingyenes 
a közszállítás Marosvásárhelyen. Soós Zoltán polgármes-
ter javaslatára vezették be ezt az intézkedést, hogy a város 
némileg felszabaduljon a nagy gépkocsiforgalom miatti zsú-
foltságtól. A lakosságot arra kérik, hogy éljen ezzel a lehe-
tőséggel. 

Pénzt és cigarettát loptak 
A marosvásárhelyi rendőrség bűnügyi nyomozói azonosí-
tottak egy 17 és egy 22 éves fiatalembert, akiket lopással 
gyanúsítanak. Január 20-án állítólag betörtek egy maros-
vásárhelyi virágüzletbe, és 1500 lejt loptak el. Január 21-
én pedig 20 doboz cigarettát loptak el egy marosvásárhelyi 
üzletből. A bizonyítékok alapján 24 órára őrizetbe vették 
őket. A nyomozás a Marosvásárhelyi Bíróság ügyészségé-
nek felügyelete alatt folytatódik – tájékoztatott a rendőrség 
sajtóosztálya. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma MARTINA   
és GERDA,  
holnap MARCELLA napja.

Megyei hírek 

Környezettudatosság és a fiatalok 
A diákokat is érdekli az energiahatékonyság 

Az energiaár-válság jelen a mindennapjainkban. Ha megnézzük a 
számlákat, akkor azt tapasztaljuk, hogy egyes esetekben akár 
többszörösét is fizetjük annak, amit másfél-két évvel ezelőtt. Ezért 
is fontos beszélni arról, hogy mit lehet tenni annak érdekében, 
hogy környezettudatosak legyünk. Ebben segít az Erasmus+ prog-
ram is, amely keretében a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban tar-
tanak előadásokat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
Kertészmérnöki Tanszékének oktatói. Az első tematikus napon az 
energiaválság és a hatékony energiafelhasználás került a terí-
tékre. 

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.

Az RMDSZ Maros megyei szervezete és a Maros Me-
gyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET) február 3-án, pén-
teken 9.30-tól a kelementelki kultúrotthonban szervezi meg 
a 11. Agrárakadémiát, ahol a gazdákat az idei mezőgazda-
sági újdonságokról tájékoztatják. Szó lesz az állattenyész-
tésről, a várható mezőgazdasági pályázatokról, 

támogatásokról, az erdőgazdálkodásról, a környezetvéde-
lemről, a vadkárok megtérítéséről és a mezőgazdaságot 
érintő egyéb aktuálpolitikai kérdésekről is. Többek között 
jelen lesz Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és er-
dőgazdálkodási miniszter, dr. Barabási Antal Szabolcs me-
zőgazdasági és vidékfejlesztési államtitkár. 

Mezőgazdászok tájékoztatása Kelementelkén 

Medvenap az állatkertben 
Február 2-án 12 órakor a marosvásárhelyi állatkertben 
a medvék kifutója előtt medvenapot tartanak. A hagyo-
mány szerint a medve minden évben február 2-án jön 
ki a barlangból. A népi jóslás szerint amennyiben ilyen-
kor süt a nap, és a medve meglátja az árnyékát, meg-
ijed, és visszamegy a barlangba még negyven napra, 
ugyanis még annyit fog tartani a tél. Azonban, ha nem 
látja meg az árnyékát, kint marad, jelezve ezzel, hogy 
hamarosan véget ér a tél. Az idén az időjárás eltért az 
előző években megszokottól. Hogy miként reagálnak 

erre a medvék? Érvényes-e a jóslás? Megtudhatják 
mindazok, akik részt vesznek a rendezvényen, amelyre 
elsősorban kisiskolás és óvodás csoportokat várnak. 

Szimfonikus hangverseny 
Február 2-án, csütörtökön 19 órakor szimfonikus hang-
versenyre várják a klasszikus zene kedvelőit a Kultúr-
palota nagytermébe. A Román Televízió 
Marosvásárhelyi Stúdiójával közösen szervezett hang-
versenyen a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szim-
fonikus zenekarát Mihaela Cesa-Goje vezényli, szólót 
játszik Anna Fedorova zongoraművész. Műsoron: Rah-
maninov- és Elgar-művek. 

Lábon lőtt szigor 
(Folytatás az 1. oldalról) 
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RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

13, 10, 33, 31, 28 +20 NOROC PLUS:  4 6 3 9 1 9

9, 11, 38, 33, 14, 17 SUPER NOROC:   4 1 8 9 0 1

 9, 19, 25, 2, 39, 38 NOROC: 5 5 0 3 7 5 5
Nagy-Bodó Szilárd



Január 19-én avatták fel Se-
gesváron a Nagy-Küküllő-
hidat, amely összeköti a 
Szőlőskert (Viilor) és a Târ-
nava II. lakónegyedeket. A 
70,2 méter hosszú, kétsávos, 
két oldalán gyalogosforgalmi 
sávval ellátott híd két évnél 
rövidebb idő alatt épült meg, 
a beruházás értéke mintegy 
10 millió lej.  

A 2021 áprilisában kiadott enge-
dély alapján fogott neki a munkála-
toknak a három cégből (a Con-A, a 
Con-A Operations és a Dacia Faber 
Kft.-k) alakult társulás. A közel 10 
millió lej értékű beruházást a helyi 
fejlesztési programon (PNDL II) 
keresztül finanszírozták, a helyi 
költségvetésből mintegy 170 ezer 
lejt fordítottak a projektre.  

Ioan-Iulian Sîrbu, Segesvár pol-
gármestere az átadás alkalmával 
hangsúlyozta, a közúti forgalomnak 
megnyitott híd két lakónegyedet, a 
Szőlőskertet (Viilor) és a Târnava 
II.-t (Bărăganului) kapcsolja össze. 
Bár a terv régebbi, 2002-es, és a fi-
nanszírozást a korábbi polgármester 
mandátuma idején nyerte el a pro-
jekt, a híd az elmúlt 20 hónapban 
épült meg. Hozzátette: Segesváron 
szükség van egy második hídra is, 
amely a Sefar cukorgyár közelében 
épülne meg, erre az Anghel Saligny 
programon keresztül nyertek finan-
szírozást. 

Gáll Ernő helyi közgyűlési kép-

viselő, az RMDSZ segesvári elnöke 
hangsúlyozta, kiemelten fontos be-
ruházásként támogatta a tanács a 
hídépítési tervet, hogy ezzel is te-
hermentesítsék a belváros gépkocsi-
forgalmát. A szóban forgó 
városrészeken lakik ugyanis Seges-
vár lakosságának mintegy egyhar-
mada, az itt lakók számára 
könnyítették meg a közlekedést.  

„Tulajdonképpen a nyáron már 
befejeződött a híd építése, de még 
meg kellett erősíteni a partot, és a 
polgármester jogosan jelentette ki, 
hogy mindaddig nem veszik át a 
munkálatokat, amíg a kivitelező 
nem fejez be mindent. Így is kima-
radt a tervből a közvilágítás kiépí-
tése a hídon. Az elkövetkezőkben 
arra lehet számítani, hogy ebben a 

városrészben nő meg a forgalom, 
ami gondot jelent majd, hiszen a 
környékbeli utcák nem voltak ek-
kora közlekedésre tervezve” – tette 
hozzá a képviselő.  
Segesvárnak lesz terelőútja 
és még két hídja 

Gáll Ernő azt is elmondta, hogy 
jóváhagyták a segesvári terelőút 
megépítését. „Nekifogtak a kisajá-
tításoknak, a tereprendezésnek. 
Ezekre a munkálatokra 14 hónapja 
van a kivitelezőnek, a teljes beruhá-
zás mintegy 3 és fél év alatt készül-
het el. A 13 kilométeresre tervezett 
terelőút Héjjasfalva felől érkezne, 
átszelve a Nagy-Küküllőt, ami egy 
újabb híd építését jelenti, elhaladna 
a téglagyár felőli városrészen, át-

vágna egy erdőt, és Hétúr előtt csat-
lakozna az E 60-as európai útba. 
Ezenkívül épülne még egy harma-
dik híd is, a mostanitól körülbelül 
500 méterre, Fehéregyháza irá-
nyába. E három híd és a terelőút te-
hermentesítené a város forgalmát”.  
Felújítják a régi poliklinikát 

„Mára már mindenki számára 
nyilvánvaló, hogy a még Eugen Ni-
colăescu minisztersége idején meg-
ígért új kórház építésének terve 
füstbe ment, de dr. Tanászi Sarolta 
kórházmenedzsernek és csapatának 
másfél év alatt sikerült sok mindent 
elérnie a kórházi ellátás javítását il-
letően. A legújabb hír, amit dr. Vass 
Levente államtitkár közölt velem a 
napokban, hogy a PNRR progra-

mon keresztül sikerült elnyerni a 13 
millió lejes finanszírozást a régi po-
liklinika felújítására. Bár sokan úgy 
gondolták, hogy nem érdemes, mi, 
segesváriak tudjuk, hogy ez milyen 
fontos, hiszen a Malom utcai járó-
beteg-szakrendelő épületének fel-
újításával, korszerű orvosi 
eszközökkel való felszerelésével le-
hetőség nyílik a páciensek színvo-
nalas, egy helyen történő ellátására. 
Jelenleg ugyanis a kórházi épüle-
tekben szétszórtan tudták beren-
dezni a szakrendelőket” – tudtuk 
meg Gáll Ernőtől. Hozzátette: a pá-
lyázat nyertes lett, következik a fi-
nanszírozási szerződés aláírása.  
Javítják az Óratorony  
tetőszerkezetét, megtartják  
a fesztiválokat 

A várban is folynak munkálatok, 
jelenleg az Óratorony tetőszerkeze-
tét építik újjá, aminek jövő év nya-
rára be kell fejeződnie, ezt követően 
folytatódna a torony épületének 
rendbetétele. Gáll Ernő elmondta, 
tervben van a polgármesteri hivatal 
és más közintézetek, tanintézetek 
épületének a hőszigetelése, elnyer-
ték a 12 elektromos autóbusz be-
szerzésére benyújtott pályázatot, 
viszont ehhez előbb ki kell építeni 
a töltőállomásokat.  

A Mihai Eminescu kultúrotthon 
teljes átalakítás alatt van. Tavaly jól 
sikerült a középkori fesztivál, az et-
nikumközi fesztivál, a fúvószeneka-
rok fesztiválja is, és ezek a rangos 
és népszerű fesztiválok megmarad-
nak. 

A tűz nyílt lánggal gyorsan ter-
jedt, és sűrű füstfelhővel borította 
be a környéket, ezért a tűz közelé-
ben élő lakosság védelme érdeké-
ben a Ro-Alert rendszeren 
keresztül figyelmeztető üzeneteket 
küldtek, hogy az oltást és a nagy 
teljesítményű tűzoltóautók közle-
kedését ne akadályozzák a bá-
mészkodók, se a civil járművek 
parkolása. 

Az oltásban összesen 18 jármű-
vel több mint 70 tagú katonai sze-
mélyzet vett részt, a 

tűzoltóautókon kívül tűzoltólétrás 
teherautót, mentőautót és két 
SMURD rohammentőt is kiren-
deltek a Marosvásárhelyi Horea 
Katasztrófavédelmi Felügyelő-
ségtől – tájékoztatott a felügyelő-
ség sajtószóvivője, Oltean 
Georgiana.  

A marosvásárhelyi tűzoltók se-
gítségére siettek Kolozs, Szeben, 
Beszterce és Hargita megyei egy-
ségek is egy-egy tűzoltóautóval, 
valamint az önkéntes szolgálat két 
járműve. Ugyanakkor a megyei 
rendőrség, csendőrség és a helyi 

rendőrség munkatársai a rend-
fenntartást biztosították. A már 
csökkenő füstfelhő 16 óra körül 
újra fellobbant és új erővel akart 
előtörni, de a tűzoltóknak sikerült 
megfékezni. A kora esti órákban 
még a tűzfészkek felkutatásán és 
a tűz lehetséges okainak azonosí-
tásán dolgoztak. Orvosi beavatko-
zásra nem volt szükség. A 
helyszínen megjelent elkeseredett 
károsultak egy része szerint az 
anyagi kár jelentős, amit csak a 
következő időszakban tudnak fel-
mérni. 

Antalfi Imola

Közlekedési gondokat okozott 
a téli időszak első jelentősebb 
havazása szombaton Romá-
nia délkeleti megyéiben, ahol 
a hófúvás miatt leállt a forga-
lom a fővárost a moldvai or-
szágrésszel összekötő DN2-es 
főúton; a katonaság és csend-
őrség mentette a hó fogsá-
gába esett járművezetőket. 

A Buzău megyei katasztrófavé-
delem közlése szerint 70 tűzoltó és 
a Getica gyalogezred katonái siettek 
a Râmnicu Sărat térségében elakadt 
három nyergesvontató és 11 sze-
mélygépkocsi utasainak segítsé-
gére. A térségben további 25 
településen 68 helyszínre riasztották 
szombatra virradó éjszaka a tűzol-
tókat, hogy eltávolítsák az úttestre 
vagy járművekre dőlt fákat, illetve 
villanypóznákat. A hóviharban 68 
jármű sérült meg. 

A romániai közúti infrastruktúrát 
kezelő országos társaság (CNAIR) 
szerint szombat délelőtt 12 főutat 
kellett lezárni Buzău, Brăila, Vran-
cea, Galac megyében, ahol a viha-
ros szél helyenként 50-75 

centiméteres hótorlaszokat hordott 
az úttestre. A déli országrészben a 
rossz látási viszonyok és erős szél 
miatt az autópályákon is lelassult, 
de folyamatos volt a közlekedés. 

A szél miatt lezárták Románia 
valamennyi fekete-tengeri és fo-
lyami kikötőjét, a bukaresti nemzet-
közi repülőtéren pedig a gépek 
mintegy félórás késéssel szálltak fel 
a jégtelenítési eljárás miatt. Késtek 
a vonatok is: a Szatmárnémeti felől 
érkező gyorsvonat 190, több Brassó 
és Konstanca felől érkező vonat 
pedig félórás késéssel futott be a bu-
karesti Északi pályaudvarra. 

Az egyik legnépszerűbb síköz-
pont, a Prahova-völgyi Szinaja pén-
tek éjszaka csaknem egy óráig 
villanyáram nélkül maradt, mivel az 
erős szél és a jegesedés miatt lesza-
kadtak a város energiaellátását biz-
tosító vezetékek. Vasárnap délutáni 
adatok szerint Buzău, Brăila, Vran-
cea, Bákó, Vaslui és Galac megyé-
ben kilenc országútszakaszon nem 
lehetett közlekedni, további kilenc 
szakaszon pedig korlátozták a te-
herforgalmat. (hírösszefoglaló) 

Hófúvás nehezítette a közlekedést 
a délkeleti megyékben 

A Duna-delta Szentgyörgy-
ágának torkolatánál partig 
sodródott tengeri aknát sem-
misített meg a haditengeré-
szet egy különítménye 
csütörtökön – közölte az 
Agerpres hírügynökséggel Cor-
neliu Pavel ezredes, a fegyver-
nem-parancsnokság szóvivője. 

A sekély vízben fennakadt, időn-
ként tovább sodródó gyanús tárgyat 
a parti őrség hajójának legénysége 
fedezte fel a partszakaszon végzett 
járőrözéskor. Miután kiderült, hogy 
tengeri aknáról van szó, a hatóságok 
a helyszínre küldték a haditengeré-

szet aknabegyűjtésre kiképzett bú-
várcsapatát, amely előbb partra 
vontatta, majd felrobbantotta a ve-
szélyes szerkezetet. 

„Bármely, a part közelébe sod-
ródó tengeri akna veszélyt jelent a 
halászokra, hiszen akár megérintése 
is robbanáshoz, emberéleteket kö-
vetelő katasztrófához vezethet” – 
idézte a hírügynökség a szóvivőt. 

Az orosz–ukrán háború kezdete 
óta román és a bolgár vizeken öt-öt, 
török területen négy, a Fekete-ten-
ger Ukrajnához tartozó részén pedig 
40 aknát semlegesítettek – közölte 
a román haditengerészet. (MTI) 

Partig sodródott tengeri aknát 
semmisítettek meg 

Tízmillió lejes beruházás Segesváron  
Felavatták a Nagy-Küküllő-hidat 

Raktárkomplexum gyúlt fel 
Marosvásárhelyen 

Fotó: Antalfi Imola

Fotó: Nagy Tibor
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Vége az alapszakasznak,  
de nincs végső rangsor 
Szombaton rendezték az alapszakasz utolsó fordulóját a te-

remlabdarúgó 2. liga II. csoportjában, azonban a végső rang-
sor kialakulásához még meg kell várni, hogy mi lesz a két 
elmaradt a mérkőzéssel. A csoportban 5. helyet elfoglaló Met-
ropolitan Ișalnița ugyanis egyik idei mérkőzését sem játszotta 
le, és ha az előző fordulóból a korondi kiszállását február 14-
ére halasztotta el a szövetség, a Marosvásárhelyi CSM elleni 
hazai meccséről semmit sem tudni, hogy mikor rendezik. 
Nincs kizárva az sem, hogy az olténiai csapat visszalép az 
idénytől, ebben az esetben a két megmaradt mérkőzését 3-0-
ra az ellenfelek javára írják. 

A marosvásárhelyi csapat szempontjából a záróforduló leg-
fontosabb meccsét Gyergyószentmiklóson játszották, ahol a 
házigazda Inter megszerezte a győzelmet Simánd ellen, így 
amennyiben a CSM legyőzi Ișalnițát, ami papírforma (vagy 
megkapja a győzelmet zöldasztalnál), akkor a csoport máso-
dik helyén végez, azonos pontszámmal, mint Gyergyószent-
miklós, de jobb egymás elleni mérleggel. Ez azt jelentené, 
hogy a rájátszásban az első körben szabadnapos, majd a ne-
gyeddöntőben az I. csoport 3. helyezettje és a II. csoport 6. 
helyezettje párharcának győztese ellen játszik, és a visszavá-
gót rendeznék hazai pályán. 

Az előző idényben ezüstérmes 
Kisvárda 2-2-es döntetlent 
játszott a vendég Pakssal a 
magyar labdarúgó NB I 17., 
első tavaszi fordulójának 
szombat délutáni nyitómér-
kőzésén. 

A találkozón mindkét együttes ér-
tékesített tizenegyest, Hindrich Ottó, 
a hazaiak kapusa viszont a lefújás 
előtt nagyot hibázott, amelynek ered-
ményeként pontot szerzett a Paks. 

Az első félidőben hiába birto-
kolta többet a labdát a hazai együt-
tes, mezőnyfölénye meddőnek 
bizonyult. Kétszer kapufáig, egy-
szer pedig lesgólig jutott a Kis-
várda, a vezetést viszont a paksiak 
szerezték meg, egy szerencsétlen 

mozdulat miatt megítélt büntetőt ér-
tékesítve. A tolnaiaknak ez az egy 
kapura lövésük volt a hivatalos sta-
tisztika szerint a szünetig, melyre 
így előnnyel vonulhattak. 

Fordulás után nagy lendülettel 

küzdött az egyenlítésért a hazai 
együttes, amely egy szabadrúgás-
kombináció után tizenegyeshez ju-
tott, a vendégvédő ugyanis 
becsúszás közben felemelt kézzel 
ért a labdához. A büntetőt higgadtan 
értékesítette Mesanovic, ezt köve-
tően pedig a Paks is támadóbb fel-
fogásban folytatta a meccset. A 
hajrá kezdetén egy kisvárdai szöglet 
után Ötvös eszmélt a leggyorsab-
ban, és közelről bevette a rivális ka-
puját, így a hazai csapat 
megfordította a mérkőzés állását. 
Ezzel azonban még nem volt vége 
a fordulatoknak, a hosszabbítás első 
percében ugyanis Skribek balról ér-
kező beadására rosszul reagált a 
várdai kapus, akinek a lába között a 
hálóba pattant a labda. 

A Kisvárda sorozatban három 
tétmérkőzését tekintve nyeretlen, 
míg a Paks idegenbeli nyeretlen-
sége immár négy összecsapást 
számlál.

Fotó: Paksi FC 

1263.Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor 

A német labdarúgó másodosz-
tályban szereplő Hamburger SV 
csapata szerződtette a magyar 
válogatott húszéves csatárát, 
Németh Andrást. 

A német klub a honlapján közölte, 
hogy a belga Genk együttesétől érkező 
csatár 2026 nyaráig szóló szerződést írt 
alá. „András egy modern középcsatár, 
aki nemcsak a támadások befejezésénél 
kiváló, hanem a játékintelligenciáját te-
kintve is az” – méltatta az új szerze-
ményt Jonas Boldt, a második, azaz 
feljutást érő helyen álló HSV sportigaz-
gatója. 

„Tetszik a HSV játékstílusa, a domi-
náns támadófutball. Ez és a vezetőed-
zővel folytatott beszélgetések teljesen 
meggyőztek” – idézte a honlap Németh 
Andrást, aki 20-as számú mezt viseli 
majd az együttesben. 

A futballista az M1 televíziónak azt 
mondta: szeretné feljutáshoz segíteni új 
csapatát. „Az első hat hónap valószínű-
leg a beilleszkedésről szól majd, meg 
kell tanulnom a nyelvet, de persze bi-
zonyítani is szeretnék, hozzásegíteni a 
csapatot a Bundesligába jutáshoz. Az 
angol Championshipben szereplő Sun-
derland is nagy erőket mozgósított a 

megszerzésemért, azonban nekem na-
gyon tetszett a hamburgi projekt. Szép, 
domináns futballt játszik a Hamburg, 
sok helyzetet kreál a centernek. Meg-
könnyítette a döntést, hogy sokat be-
széltem az edzővel is, mielőtt 
idejöttem” – mondta a Marco Rossi 
szövetségi kapitány által is „bátorított” 
magyar csatár. 

A 2002 novemberében, Fokvárosban 
született támadó a Vasasban nevelke-
dett, majd Belgiumba igazolt, a belga 
élvonalban éllovas Genkben 2022-ben 

21 tétmeccsen lépett pályára, ezeken 
három gólt szerzett és két gólpasszt 
adott. Éveken át volt korosztályos vá-
logatottak alapembere, majd tavaly no-
vemberben a felnőtteknél is 
bemutatkozott, és gólt is szerzett a Lu-
xemburg elleni 2-2-re végződött barát-
ságos találkozón. 

Sajtóinformációk szerint a HSV 750 
ezer eurót fizetett Némethért. A magyar 
játékos a hamburgiak harmadik téli iga-
zolása Javier Montero és Noah Katter-
bach után. 

A Hamburghoz igazolt Németh András 

Büntetők, kapushiba és döntetlen Kisvárdán 

Szoboszlai két góljával nyert a Lipcse 
Az RB Lipcse Szoboszlai Dominik duplájával 2-1-re nyert otthon a VfB 

Stuttgart ellen a német labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának pénteki nyitó-
mérkőzésén. 

A magyar válogatott csapatkapitánya a 25. percben jó 30 méterről szabad-
rúgásból bombázott a kapuba, majd a 49. percben egy elegáns levételt köve-
tően a 16-os vonaláról lőtte ki a jobb alsót. 

A 22 esztendős középpályás karrierje 8. és 9. gólját szerezte a német élvo-
nalban, érdekesség, hogy az első kettőt is a Stuttgart ellen jegyezte, még 2021 
augusztusában. 

Az RB Lipcsében végig a pályán volt a védelemben Willi Orbán is, Gulácsi 
Péter továbbra is súlyos sérülése után lábadozik. 

Az immáron 16 mérkőzés óta veretlen lipcseiek sikerüknek köszönhetően 
két pontra megközelítették a listavezető címvédő Bayern Münchent, amely 
szombaton 1-1-et játszott hazai pályán az Eintracht Frankfurttal. 

Laidouni az Union Berlinhez szerződött 
A német labdarúgó-bajnokságban szereplő Union Berlin szerződtette a Fe-

rencváros középpályását, Aissa Laidounit. A Schäfer Andrást is foglalkoztató 
berlini klub péntek délután jelentette be a tunéziai futballista leigazolását. 

Laidouni 2020 nyarán igazolt a Ferencvároshoz, a zöld-fehérek színeiben 
103 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken kilenc gólt szerzett és 16 gólpasszt 
adott, és a gárda egyik meghatározó játékosa volt. Szerepelt a Bajnokok Ligája 
és az Európa-liga csoportkörében is. Az afrikai futballista két bajnoki címet 
és egy Magyar Kupát nyert a Ferencvárossal. 

Laidouni ott volt télen a katari világbajnokságon is, az egyik legjobbja volt 
a tunéziai válogatottnak, amely a csoportkörben a későbbi döntős franciákat 
is legyőzte, de végül nem jutott a 16 közé. 

Az Union a második helyen áll a Bundesligában, szombat délután a Hertha 
BSC vendégeként 2-0-ra megnyerte a berlini rangadót. Lemondtak a kupáról 

Múlt héten lejátszották a teremlabdarúgó-Románia-
kupa selejtezőkörének mérkőzéseit is. A Marosvásárhelyi 
CSM erősen tartalékos csapattal utazott Korondra,  
mintegy lemondva a továbbjutás esélyéről, így a normális 
esetben sokkal szerényebb képességű Korond otthonában 
6-3-as vereséget szenvedett, és kiesett. 

Eredményjelző 
* futsal 2. liga, II. csoport, 10. forduló: Gyergyószentmiklósi Inter – 
Simándi Șoimii 7-3, Gyergyóremetei Kereszthegy – Korondi Junior 
21-3. A Metropolitan Ișalnița – Marosvásárhelyi CSM mérkőzést el-
halasztották. 
* futsal-Románia-kupa, selejtezőkör: Galaci Universitatea – Bodza-
vásári Fortius 2014 9-11, Korondi Junior – Marosvásárhelyi CSM 
6-3. 

Jegyzőkönyv 
NB I, 17. forduló: Kisvárda Master Good – Paksi FC 2-2 (0-1). 
Kisvárda, 1745 néző, vezette: Bognár. 
Gólszerzők: Mesanovic (64., 11-esből), Ötvös (80.), illetve Varga B. (25., 11-esből), 
Skribek (90+1.). 
Sárga lap: Ötvös (49.), Hindrich (90.), illetve Varga B. (62.), Windecker (72.), Os-
váth (87.). 
Kisvárda Master Good: Hindrich – Hej, Jovicic, Kovacic, Leoni – Melnyik, Ötvös 
– Navratil (71. Ilievski), Makowski (83. Spasic), Camaj – Mesanovic (87. Czérna). 
Paksi FC: Nagy G. – Osváth, Kinyik, Kádár, Szabó J. – Windecker (86. Balogh B.), 
Szabó B. (61. Hahn) – Sajbán (86. Skribek), Papp, Haraszti (61. Kovács N.) – Varga B. 

Eredményjelző 
* NB I, 17. forduló: Kisvárda Master Good – Paksi FC 2-2, Debreceni VSC – ZTE 
FC 3-0, Ferencvárosi TC – Vasas FC 0-0. 
* Szuperliga, 23. forduló: Kolozsvári FCU – Bukaresti Rapid 1923 0-0, Aradi UTA 
– CS Mioveni 1-2, Petrolul 52 Ploiești – Chindia Târgoviște 1-2, CSU Craiova – 
Nagyszebeni Hermannstadt 2-0. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 1907 47 pont/22 
mérkőzés, 2. Konstancai FCV Farul 45/22, 3. Bukaresti Rapid 1923 42/23. 

A tabella 
1. Ferencváros 16 12 2 2 36-13 38 
2. Kisvárda 17 7 5 5 29-31 26 
3. Kecskemét 16 6 8 2 23-16 26 
4. Puskás AFC 16 6 7 3 22-18 25 
5. Debrecen 17 6 5 6 30-27 23 
6. ZTE 17 6 4 7 25-22 22 
7. Paks 16 6 4 6 29-28 22 
8. Fehérvár FC 16 5 4 7 20-23 19 
9. Mezőkövesd 16 4 4 8 18-26 16 
10. Újpest 16 4 4 8 19-29 16 
11. Honvéd 16 4 4 8 16-27 16 
12. Vasas 17 3 7 7 13-20 16 

Montenegrói válogatott kapus érkezett 
Danijel Petkovic személyében 21-szeres montenegrói válogatott ka-

pust szerződtetett a Kisvárda Master Good. A klub múlt héten jelentette 
be a játékos leigazolását, emlékeztetve arra, hogy a 29 éves, kotori szü-
letésű futballistának nem ismeretlen Magyarország, hiszen 2016–2017-
ben az MTK Budapest tagja volt. Azóta francia együttesekben játszott, 
előbb a Lorient-ban, majd a jelenleg első osztályú Angers-ben. 

Petkovic a válogatottban – 2019. szeptember 5-én – a magyarok 
ellen is pályára lépett, azt a mérkőzést 2-1-re a házigazda monteneg-
róiak nyerték. 

„A Kisvárda sokat fejlődött az elmúlt években, a megérkezésem után 
személyesen is meggyőződhettem, hogy jók a lehetőségek. A csapat 
tavaly kijutott a nemzetközi porondra, most is ez a célja” – mondta a 
kapus. Hozzátette: az utóbbi hónapokban nem volt játékban, de ez a 
mostani remek lehetőség a számára, hogy újra felépítse magát. „Sze-
retnék első számú kapussá válni Kisvárdán, ha ez megtörténik, akkor 
jöhet szóba, hogy újra visszanyerjem a helyem a montenegrói váloga-
tottban” – tette hozzá a 194 centiméter magas hálóőr. 

Fotó: a HSV közösségi oldala 
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Kolozsváron lépett pályára a Ma-
rosvásárhelyi CSM kosárlabdacsa-
pata a Nemzeti Liga alapszakaszának 
utolsó fordulójában. Már a mérk zés 
el tt világos volt, hogy az eredmény-
t l függetlenül Kolozsvár a fels -, 
Marosvásárhely az alsóházban foly-
tatja, így egyikük sem viszi magával 
az eredményt, amelynek így semmi-
lyen jelent sége nem volt. 

Ennek tudatában lépett pályára a 
két együttes, a meccset mindkét fél 
egyfajta edz meccsként próbálta ki-
használni, ami abban is megnyilvá-
nult, hogy nem maradt senki a 
kispadon, és csak elvétve akadt egy-
egy játékos a két csapatban, aki tíz 
percnél kevesebb lehet séget kapott. 
Tulajdonképpen csak az els  félid t 
lehet értékelni, két jól elkülöníthet  
negyeddel. Az els  tíz percben a CSM 
mintha mindenképpen be akarta 
volna bizonyítani, hogy lett volna ke-
resnivalója akár a fels házban is, 
aztán a második negyedben mintha 
azt üzente volna, hogy amennyiben 
nem érzik motiválva magukat, képe-
sek seperc alatt egy 2-27-es parciálist 
kapni az ellenfélt l. Ehhez az is hoz-
zájárult, hogy Sánta Szabolcsnak 
mindjárt a negyed elején befújtak 
gyorsan két személyi hibát az els  ne-
gyedbeli másik mellé, amivel gyakor-
latilag lehetetlenné tették a palánk 
alatti védekezést, és az U-BT magas 
emberei csak azt nem csináltak a ma-

rosvásárhelyi palánk alatt, amit nem 
akartak. („Csak az egyik csapatnak 
fújnak a bírók. Fehér mezesek+játék-
vezet k=gy zelem” – kommentálta 
be angolul egy külföldi kosárlabda-
kedvel  a találkozó közvetítéséhez. 
Ami nyilván túlzás, ám azért jelzi, 
hogy a bírók is hajlamosak az er seb-
bet támogatni.) Közben pedig meg-
kezd dött a teljes keret forgatása a 
CSM-nél, és így a szünetig eld lt: 
nem lesz marosvásárhelyi presztízs- 
siker, a második félid ben még lab-
dázgatunk egy kicsit, majd mehet 
mindenki haza… 

Az alapszakasz befejezése után 
mindkét csoport els  öt-öt helyezettje 
a középszakaszban a fels házban, a 
6-9. helyezettek az alsóházban foly-
tatják. Az egymás elleni eredménye-
ket magukkal viszik a csapatok, csak 
a másik csoportból érkez kkel játsza-
nak még oda-vissza, azaz a fels ház-
ban tíz, az alsóban nyolc fordulót 
rendeznek, ezután pedig klasszikus 
rájátszásban d l el a végs  sorrend, a 
bajnok és a két kies  kiléte is. A CSM 
az alsóházban folytatja, ahová négy 
gy zelmet és két vereséget visz ma-
gával, azaz 10 ponttal kezdi, a B cso-
portból pedig a Galaci CSM, a 
Bukaresti CSM Steaua, a Foksányi 
CSM 2007 és a Bukaresti Laguna 
Sharks várja oda-vissza találkozókra. 
A sportági szövetség a héten teszi 
közzé a középszakasz programját, az 
els  fordulót azonban már szombaton 
lejátsszák.

Lejátszották, mert le kellett játszani

Sokkal jobban játszott, mint az 
el z  találkozókon, de ez sem volt 
elég a Sirius n i kosárlabda-csapa-
tának a gy zelemhez a Rapid ottho-
nában. A jobban jegyzett és a 
rangsorban el kel bb helyet elfog-
laló bukaresti alakulatnak az els  
negyedben teljes egészében egyen- 
l  ellenfele volt a marosvásárhelyi 
csapat, majd egy szerényebb máso-
dik negyed után, egy 11-1-es ro-
hammal a második félid  elején a 
vezetést is átvette. Aztán megijedt a 
lehet ségt l, és ismét átengedte a 
terepet a bukarestieknek. Nem segí-
tett az ügyön az utazás miatti fáradt-
ság sem, hiszen rövid volt az éj- 
szaka, miután a csapat autóbusza 
hosszú órákig vesztegelt a Prahova-
völgyi dugóban. 

Több meccs után, amelyeken a 
30%-ot sem érte el a dobások pon-
tossága, ezen a meccsen 45%-ig ju-
tott a Sirius, és ezt csak a 25. perc 
után rontotta le 50% alá, addig sok-
kal pontosabban dobott, mint a há- 
zigazda. S t mez nyb l mindvégig 
pontosabb volt, mint a Rapid, ám a 
különbség abból adódott, hogy a 
bukarestieknek 14-gyel több pró-
bálkozásuk volt, ami nem csoda, ha 
azt nézzük, hogy a lepattanózásban 
alaposan alulmaradt a Sirius (46-
29), Wade és Motley mindent be-
gy jtött az immobilis maros- 
vásárhelyi magas emberek el l, és 
az eladott labdák száma is megha-
ladta a 20-at. Továbbá kicsit kie-

gyensúlyozatlan a befújt szabályta-
lanságok száma, hiszen a Rapid 
ellen mindössze 14-szer ítéltek a 
bírók, a Siriusnak viszont 21 faultot 
fújtak be. 

A Sirius számára az igazán fon-
tos mérk zések azonban csak ez-
után következnek, pénteken fogadja 
a Ligetben a CSM Alexandriát, 
amikor a gy zelem kötelez nek 
számít, ha a marosvásárhelyi csapat 
szeretné megfogni a fels házat,  
ráadásul három ponttal nagyobb  
különbséggel kellene nyernie.  
(B. Zs.)

Megijedtek a lehet ségt l 

Átvette a vezetést az Active 7 a Hargita megyei n i 
kézilabda-bajnokságban, miután a marosvásárhelyi 
Szász Albert Sportlíceumban tartott játéknap mindkét 
találkozóját fölényesen megnyerte: a marosvásárhelyi 
együttes közel 90 gólt dobva leiskolázta mindkét el-
lenfelét. 

Az els  mérk zésen a Biró Zita és Moldován Anna 
Mária által felkészített vásárhelyi alakulat 43-26-ra 
legy zte a Csíkdánfalvi Felcsík együttest, míg a nap 
másik találkozóján 46-31-gyel jobbnak bizonyult Ze-
telakánál, amely a bajnokság éllovasa volt a játéknap 
el tt. Az Active 7, amely bajnoki címvéd  és a mos-
tani szezonban is az aranyérmet célozza (esetleges si-
kere egymás után a második, összességében a 
negyedik lenne) 15 pontos, az eddigi három tornán 
(Szentegyházán, Zetelakán és Marosvásárhelyen) öt 
gy zelmet és egy vereséget számlál (a gárdát Szent-
egyháza múlta felül az els  fordulóban), játékosai 250 
gólt dobtak és 188-at kaptak.  

A zetelakiak csapatából az el z  idényekhez képest 
több tapasztalt játékos hiányzott (egyesek végleg fel-
hagytak a kézilabdával), ami meglátszott az együttes 
teljesítményén. 

A marosvásárhelyiek remek teljesítményében je-
lent s szerepet vállalt a suceavai származású Alina 
Bucin – aki egykoron a Mure ul SK er ssége volt, 
egyébként Vizi József kézilabdaedz nek köszönhe-
t en került Marosvásárhelyre –,  szerezte a két talál-
kozón a gólok felét. Vele f leg a támadószekcióban 

er södött az alakulat, hiszen a csapat egyik legtapasz-
taltabb és leggóler sebb játékosának, Biró Zitának 
remek ékpárja lett.  

A kett s találkozón Alina Bucin mellett bemutato-
zott Nagy Henrietta (Székelyudvarhelyi ISK), Borsos 
Boglárka (Székelyudvarhelyi ISK) és Józsa Noémi is 
(Sepsiszentgyörgyi ISK) is, akik jól beépültek az 
együttesbe.  

Az Active 7 játékoskerete a két mérk zés során: 
Babó Melinda és Both Edina – kapusok, Biró Zita, 
Moldován Anna Mária (csapatkapitány), Orbán 
Mária, Veronica Ormenisan, Bab Tímea, Ana-Maria 
Cerghizan, Andreea Iuga, Alina Bucin, Kacsó Andrea, 
Nagy Henrietta, Borsos Boglárka és Józsa Noémi – 
mez nyjátékosok.  

A következ  tornát Szovátán rendezik február  
4-én. A bajnokságban részt vev  csapatok: Szent- 
egyháza, Felcsík, Zetelaka, Csíkszeredai NKSZ, Szé-
kelykeresztúr, Nyárádszereda, Szováta és a Marosvá-
sárhelyi Active 7.

Az Active 7 átvette a vezetést a tabellán 

Bálint Zsombor 

Fotó: az U-BT közösségi oldala 
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Jegyz könyv 
Férfikosárlabda Nemzeti 
Liga, 18. forduló: Kolozsvári 
U-BT – Marosvásárhelyi 
CSM 94:73 (22-23, 32-12, 
15-21, 25-17) 
Kolozsvár Aréna, 1031 fizet  
néz . Vezette: Ciprian Stoica 
(Nagyszeben), Octavian 
Goina (Nagyvárad), Ioana 
Dr goi (Temesvár). Ellen r: 
Tiberiu Rist (Bukarest). 
Kolozsvár: Stipanovi  18 
pont, Simoes 15 (2), Câ e 13, 
Gordi  10 (3), Kuti 9, Jones 
8, Shepherd 7 (2), Bir evi  5 
(1), L pu te 5, Richard II 2, 
Roschnafsky 2, Szentkuti. 
Marosvásárhely: Mathis 20 
pont (4), Gajovi  13 (1), 
Lowrance 9 (1), Person 8, 
Martini  6, Sánta 4, Bölöni 4, 
Nistor 3 (1), olopa 2, Só-
lyom 2, Mure an 2, Engi-Ro-
senfeld. 

Jegyz könyv 
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 
15. forduló: Bukaresti Rapid – 
Marosvásárhelyi Sirius 80:68 
(21-22, 22-12, 20-17, 17-17). 
Bukarest, Rapid-csarnok, 120 
néz . Vezette: Diana Oprea 
(Brassó), Marius Dumitra cu 
(Pite ti), Ruxandra Cap (Buka-
rest). Ellen r: Alina Moan  
(Bukarest). 
Rapid: Motley 24 pont (4), 
Wade 18, St nici 12 (2), Po-
pescu 9 (1), Ghi  7, Irimia 6 (2), 
Neagu 4 (1), Monor, Du . Kis-
padon: Cazacu. 
Sirius: Cooper 24 pont (3), Li-
povan 12 (2), Horobec 12 (2), 
Ignatcsenko 8, Garrett-Hammett 
5, Sólyom 4, Podunavac 2, 
Feise  1, Mircea, Ciciovan. 

Eredményjelz  
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 
18. forduló: 
* A csoport: Kolozsvári U-BT – 
Marosvásárhelyi CSM 94-73, FC 
Arge  Pite ti – Csíkszeredai 
VSKC 89:61, SCM U Craiova – 
Bukaresti Rapid 84:86, Nagysze-
beni CSU – Zsilvásárhelyi CSM 
79:59. A CSM Petrolul Ploie ti 
állt. A 17. fordulóban: Bukaresti 
Rapid – FC Arge  Pite ti 72:62, 

CSM Petrolul Ploie ti – Nagysze-
beni CSU 73:85. 
A csoport végeredménye: 1. Ko-
lozsvár 31 pont, 2. Rapid 29, 3. 
Pite ti 25, 4. Nagyszeben 25, 5. 
Craiova 24, 6. Ploie ti 24, 7. Ma-
rosvásárhely 22, 8. Csíkszereda  
18, 9. Zsilvásárhely 18. 
* B csoport: Nagyváradi CSM – 
Bukaresti Laguna Sharks 90:49, 
CSO Voluntari – Foksányi CSM 
2007 95:79, Temesvári OMHA 

Mozzart Bet – Galaci CSM 79:77, 
Bukaresti Dinamo – Konstancai 
CSM Athletic 90:83. A Bukaresti 
CSA Steaua állt. Elmaradt mérk -
zésen: Bukaresti CSA Steaua – 
Konstancai CSM Athletic 71:82. 
A csoport végeredménye: 1. 
Nagyvárad 31 pont, 2. Temesvár 
26, 3. Dinamo 25, 4. Voluntari 25, 
5. Konstanca 25, 6. Galac 25, 7. 
CSA Steaua 23, 8. Foksány 19, 9. 
Laguna Sharks 17. 

A tabella 
1. Sepsiszentgyörgy      14/0   28 
2. Arad                          13/1   27 
3. Konstanca                 10/3   23 
4. Rapid                        9/4     22 
5. Brassó                       8/5     21 
6. Kézdivásárhely         7/7     21 
7. Kolozsvár                 5/9     19 
8. Sirius                        3/11   17 
9. Agronomia                2/11   15 
10. Alexandria              2/11   15 
11. Târgovi te               1/12   14 

Eredményjelz  
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 14. 
forduló: Kézdivásárhelyi KSE – 
CSM Târgovi te 84:47; 15. for-
duló: Bukaresti Agronomia – 
Aradi FCC Baschet 60:80, Ko-
lozsvári U – Kézdivásárhelyi 
KSE 66:53, Brassói Olimpia – 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 
50:116, Bukaresti Rapid – Maros-
vásárhelyi Sirius 80:68. A CSM 
Târgovi te – CSM Alexandria 
mérk zést február 28-án játsszák. 
A Konstancai CSM állt. Elmaradt 
mérk zésen: Bukaresti Agrono-
mia – CSM Alexandria 58:53.

Czimbalmos Ferenc Attila 

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Eredményjelz  
Hargita megyei n i kézilabda-bajnokság, 3. torna: 
Active 7 – Felcsík 43-26, Székelykeresztúr – NKSZ 
Csíkszereda 22-34, Nyárádszereda – Szentegyháza 
37-50, Zetelaka – Szováta 33-30, Felcsík – Székely-
keresztúr 28-20, NKSZ – Szentegyháza 41-29, Nyá-
rádszereda – Szováta 21-35, Active 7 – Zetelaka 
46-31. 

Vajdasági  
vendégszereplésre 

készülnek 
Nemzetközi n i 

kézilabdatornán 
vesz részt az Ac-
tive 7 február 25–
26-án, a vajdasági 
Ada községben: a 
marosvásárhelyi 
alakulat megmé-
reti magát a 20. 
Kárpát Meditop 
Kupán, ahol jelen 
lesz a Budakalá- 
szi SC és a kárpát- 
aljai Ungvár csa-
pata is.  



A magyar kézilabda-váloga-
tott 33-25-re kikapott Norvé-
giától az olimpiai kvalifikációs 
világbajnokság 5-8. helyéért 
rendezett pénteki mérkőzé-
sén Stockholmban. 

A várakozásoknak megfelelően 
gyors, pontos játékkal kezdtek a 
skandinávok (5-2), de az egyre job-
ban – és a két nappal ezelőttihez ké-
pest sokkal jobban – védekező 
magyarok csakhamar egyenlítettek 
(6-6). Erre távoli átlövésekkel rea-
gáltak a kétszeres vb-ezüstérmes 
norvégok, és 10-7-nél megint 
három találat volt az előnyük. José 
María Rodríguez Vaquero szövet-
ségi kapitány már az első félidőben 
lehetőséget adott Szöllősi Szabolcs-
nak és Ligetvári Patriknak, akik a 
korábbi mérkőzéseken kevés játék-
időt kaptak. Bár Hanusz Egon és 
Ligetvári vezérletével a csapat fel-
zárkózott 12-11-re, a folytatásban a 
támadásban elkövetett hibákat vil-
lámgyors ellenakciók végén rendre 
megbüntette az ellenfél, amely 16-
12-re ellépett, a szünetben pedig 
három góllal vezetett. 

A játék képe a második félidőben 
sem változott, a támadásban elkö-
vetett hibák számából eredt az alap-
vető különbség a két csapat között, 
és az határozta meg az eredmény 
alakulását is. Előbb a magyaroknak 
volt egy 4-1-es sorozatuk, majd a 
norvégok egy 5-1-es szériával a já-

tékidő háromnegyedénél eldöntöt-
ték a meccset (24-19). A skandiná-
vok – akik ekkor már sokkal 
hatékonyabban védekeztek ellenfe-
lüknél – ezzel nem elégedtek meg, 
tovább növelték előnyüket (30-22), 

és végül az erőviszonyoknak meg-
felelő, fölényes győzelmet arattak. 

A két csapat 32. egymás elleni 
mérkőzésén 18 magyar győzelem 
és két döntetlen mellett 12. alka-
lommal nyertek a norvégok. 

Jegyzőkönyv 
Kézilabda-vb, az 5-8. helyért: Norvégia – Magyarország 33-25 (16-13). 
Stockholm, Tele2 Aréna, vezette: C. Bonaventura, J. Bonaventura (franciák). 
Norvégia: Bergerud – Björnsen 3 gól, Gullerud 1, Röd 1, O’Sullivan 2, Sagosen 
7 (1), Barthold 4, cserék: Saeveras (kapus), Överjordet 4, Reinkind 2, Överby 4, 
Johannessen 3, Gröndahl, Guilliksen 2, Blonz. 
Magyarország: Mikler R. – P. Rodríguez 3 gól, Ilic Z. 1, Hanusz 1, Bánhidi 1, Bodó 
5, Bóka 1, cserék: Rosta M., Sipos A. 1, Lékai 6 (6), Szita, Ligetvári 4, Szöllősi Sz. 
1, Ancsin G. 1. 
Kiállítások: 4, illetve 6 perc. 
Hétméteresek: 2/1, illetve 7/6. 

Kis híján újabb piros lapos csúcs 
Rosta Miklóst az 52. másodpercben piros lappal végleg kiállították, 

mert úgy lőtt a hálóba egy büntetőt, hogy a labda súrolta a kapus fejét. 
A Szeged beállója nem döntötte meg Sipos Adrián „csúcsát”, mert 
utóbbi a 48. másodpercben kapott pirosat a Portugália elleni csoport-
meccsen. 

Eredményjelző 

Kézilabda-vb, egyenes kieséses szakasz: 
* negyeddöntő: Spanyolország – Norvégia 35-34 (13-12, 25-25, 27-27, 29-29, 32-
32) – kétszeri hosszabbítás után, Dánia – Magyarország 40-23 (21-12), Svédor-
szág – Egyiptom 26-22 (14-9), Franciaország – Németország 35-28 (16-16); 
* elődöntő: Dánia – Spanyolország 26-23 (15-10), Franciaország – Svédország 
31-26 (16-12); 
* az 5-8. helyért: Németország – Egyiptom 35-34 (17-14, 30-30, 33-33) – kétszeri 
hosszabbítás után, Norvégia – Magyarország 33-25 (16-13). 
Alsóházi helyosztók: 
* a 31. helyért: Algéria – Uruguay 34-33 (16-17) 
* a 27. helyért: Szaúd-Arábia – Marokkó 32-30 (18-11) 
* a 29. helyért: Észak-Macedónia – Koreai Köztársaság 36-33 (20-19) 
* a 25. helyért: Tunézia – Chile 38-26 (24-10). 

Lékai Máté (k), valamint a dán Simon Hald Jensen (b) és Magnus Landin Jacobsen (j) a férfi-
kézilabda olimpiai kvalifikációs világbajnokság negyeddöntőjében játszott Magyarország – 
Dánia mérkőzésen a stockholmi Tele2 Arénában 2023. január 25-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás 

 A svéd Jim Gottfridsson (k) és az egyiptomi Ibráhim el-Mászri (j) a kézilabda olimpiai kvalifi-
kációs világbajnokság negyeddöntőjében játszott Svédország – Egyiptom mérkőzésen a stock-
holmi Tele2 Arénában 2023. január 25-én.  Fotó: MTI/Kovács Tamás 

Lékai Máté (b) gólt dob, szemben Torbjorn Bergerud norvég kapus (k) és Kevin Maagero Gul-
liksen (j) a férfikézilabda olimpiai kvalifikációs világbajnokság 5-8. helyéért játszott Magyaror-
szág – Norvégia mérkőzésen Stockholmban 2023. január 27-én.      Fotó: MTI/Kovács Tamás 
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A svéd válogatott egyik leg-
jobb játékosa, Jim Gottfrids-
son számára sérülés miatt idő 
előtt véget ért az olimpiai 
kvalifikációs kézilabda-világ-
bajnokság. 

A svéd szövetség beszámolója 
szerint az Európa-bajnok, vb-ezüst- 
érmes csapat irányítójának kezében 
eltörött egy csont szerdán, az 
Egyiptom elleni győztes negyed-
döntő második félidejében. A sérült 
testrészt begipszelték, így az Eu-
rópa-bajnokság legértékesebb játé-

kosának (MVP) 2018-ban és tavaly 
is megválasztott Gottfridsson a kö-
vetkező két hónapban nem léphet 
pályára. „Azt hiszem, a kezem be-
leakadt az ellenfél egyik játékosá-
nak mezébe. Rögtön fájdalmat 
éreztem, most pedig borzasztóan el-
keseredett vagyok, mert arról álmo-
doztam, hogy hazai pályán 
vb-döntőt játszhatok. Rendkívül 
nehéz most nekem, de mindent 
megteszek, hogy a továbbiakban is 
támogassam a csapatot” – nyilat-
kozta Gottfridsson. 

Elveszítette egyik legjobbját  
a svéd válogatott A magyar kézilabda-váloga-

tott 40-23-ra kikapott a cím-
védő Dániától az olimpiai 
kvalifikációs világbajnokság 
negyeddöntőjében, szerdán 
Stockholmban. 

Három percben belül 3-0-ra el-
lépett a címvédő, de gyorsan fel-
vette a mérkőzés fonalát a magyar 
csapat. A támadásban elkövetett 
hibákat szinte kivétel nélkül ki-
használták a dánok, villámgyors 
ellenakciók végén betaláltak, és 
tovább növelték előnyüket. Véde-
kezésben is rendkívül nehéz dol-
guk volt Bánhidi Bencééknek, 
mert a belső posztokon és a széle-
ken is rendkívül mozgékonyak, 
gyorsak voltak az ellenfél játéko-
sai. 

José María Rodríguez Vaquero 
szövetségi kapitány időkérésekkel 
és cserékkel próbálkozott, és bár 
játékosai kitartóan igyekeztek, na-
gyon ritkán tudtak hatékonyan vé-
dekezni a továbbra is meglévő 
sebességkülönbség miatt. Az el-
lenfél a szünetben már kilenc gól-
lal vezetett, egyáltalán nem 
látszott rajta, hogy a hét elején egy 
nappal kevesebbet pihenhetett, és 
akkor is utaznia kellett. 

Az első félidő utolsó négy gól-
ját a dánok szerezték, a másodikat 
pedig egy 5-1-es sorozattal kezd-
ték (26-13), így 35 perc után már 
csak a végső különbség volt a kér-
dés. A magyar együttes nyitott vé-
dekezésre és létszámfölényes 
támadójátékra váltott, ennek ered-
ményeképpen négy gólt lefaragott 
a hátrányából, de összességében 
nem változott a játék képe. A je-
lentős különbség ellenére a ma-
gyarok nem sokat cseréltek, nem 
pihentették kulcsembereiket a két 
nap múlva következő helyosztó 
meccsre. 

A két csapat 44. egymás elleni 
mérkőzésén 19 magyar siker és 
négy döntetlen mellett 21. alka-
lommal nyertek a dánok, akik 
ezzel 13. alkalommal jutott vb-
elődöntőbe, és  újabb sikerükkel 
megdöntötték Franciaország vb-
rekordját. A skandináv csapat leg-
utóbb 2017 januárjában veszített 
vb-mérkőzést – éppen a magyar 
válogatottal szemben. 

Ez fájt! Dánia átgázolt Magyarországon 

Újabb kudarc, ezúttal Norvégiától kapott ki a csapat 

Jegyzőkönyv 
Kézilabda-vb, negyeddöntő: Dánia – Magyarország 40-23 (21-12). 
Stockholm, 11.338 néző, vezette: Brunner, Salah (svájciak). 
Dánia: N. Landin – E. Jakobsen 5 gól, M. Hansen 4 (1), Pytlick 8, Saugstrup 4, 
Gidsel 9, Kirkelökke 5, cserék: Möller (kapus), M. Landin 1, Möllgaard, Mensah 
Larsen, Jörgensen 2, J. Hansen, Holm 2, Hald Jensen. 
Magyarország: Mikler R. – Lékai 6 gól (3), Ancsin G. 2, Sipos A., Bánhidi, Bodó 
6, Bóka 3, cserék: Székely M. (kapus), Rodríguez P. 2, Rosta M. 3 (1), Szita 1, 
Ilic Z., Ligetvári. 
Kiállítások: 6, illetve 8 perc. 
Hétméteresek: 4/1, illetve 8/4. 

Mestermérleg 
* José María Rodríguez Vaquero (Magyarország): „Nem küzdöt-

tünk megfelelően, ez az én felelősségem, mert én vagyok a kapitány. 
Sokat beszélgettünk arról, hogy azt akarom látni, beleadunk mindent, 
megpróbálunk nyerni, és akkor lehet bármi a végeredmény. Most 
azonban nem tettük ezt meg, nem végeztük el a dolgunkat, és ha egy 
olyan csapat ellen, mint Dánia, nem harcolsz, akkor ez történik. Szá-
mítottunk rá, hogy ilyen gyors kézilabdával kezdenek majd a skan-
dinávok, de még nem állunk készen az ilyen mérkőzésekre. Jól 
kezdtünk, Mikler Rolandnak volt néhány védése, de a folytatásban 
nem voltunk kellően kemények támadásban, nem passzoltunk pon-
tosan, nem próbáltuk javítani a hibáikat, hátul pedig nem blokkoltunk 
eleget. Helyette elkezdtük eladni a labdákat, amiből egymás után 
lőtte góljait az ellenfél. Az első tizenöt percben nem volt könnyű dol-
guk a védelmünkkel, de utána minden átbillent, nem értünk vissza 
védekezni, az ő kapusuk pedig remekül védett.” 

* Nikolaj Jacobsen (Dánia): „Azt is mondhatnám, hogy tökéletes 
meccset játszottunk a magyarok ellen. Remek volt a védekezésünk, 
Landin kiváló teljesítményt nyújtott a kapuban, támadásban pedig 
mentek a gyors passzok és az egy-egy elleni akciók, ráadásul nagyon 
hatékonyan lőttünk. Az ellenfélnek közben harcolnia kellett minden 
gólért, minden labdáért. Boldog vagyok, mint bármely edző, akinek 
a csapata bejut a világbajnoki elődöntőbe.” 

Mestermérleg 
* José María Rodríguez Vaquero (Magyarország): „Mentálisan és 

fizikálisan is jobbak voltunk, mint két napja, a Dánia elleni súlyos ve-
reség alkalmával, körülbelül ötven percig jó meccset játszottunk, de 
utána sajnos elléptek a norvégok, és onnan már képtelenek voltunk  
visszajönni. Az olyan csapatok, mint Svédország, Dánia vagy Norvégia 
mindig gyors lerohanásokkal és gólokkal büntetik a hibáinkat, a lab-
daeladásainkat. Ellenük hatvan percig kell összpontosítani, és hatvan 
percig kell magas szinten kézilabdázni. Játékosaink becsülettel tették 
a dolgukat, akartak és mindent megtettek a pályán. Láttam a tüzet és a 
küzdőképességet rajtuk, emiatt boldog vagyok és büszke. Persze, az 
eredmény láttán nem vagyunk boldogok, mert mindig győzni akarunk, 
és amikor nem sikerül, csalódott vagyok.” 

* Jonas Wille (Norvégia): „Nehéz volt ez a meccs, mert alig vagyunk 
túl a spanyolok elleni vereség miatti csalódáson, de a magyarok ellen 
minden energiánkkal javítani akartunk, ami sikerült, ezért büszke va-
gyok a játékosaimra. Tíz-tizenöt percenként cserélni tudtam, és min-
denki odatette magát, hatvan percen át százszázalékos teljesítményt 
nyújtottunk, támadásban elkaptuk a fonalat, ez a siker igazi csapat-
munka volt.”



MINDENFÉLE 

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

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

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

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

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (18534-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szomorú szívvel emlékezünk 
január 30-án id. SOÓS ÁRPÁD 
volt nyomdász gépmesterre 
halálának 11. évfordulóján. 
Emléke szívünkben örökké 
élni fog. 
Bánatos felesége és a 
rokonok. (18548-I) 

Hálával, tisztelettel emlé-
kezünk szüleinkre, id. 
LUKÁCSI LAJOSRA (január 
28.) és LUKÁCSI EMMÁRA 
(február 19.) haláluk 
évfordulóján. Nyugodjanak 
békében! 
Fiuk, Lajos és leányuk, Bözsi 
családjukkal. (18529) 

Fájó szívvel emlékezünk 
életünk egyik legszomorúbb 
napján, január 30-án TUTSEK 
JÓZSEFRE (született 1950-
ben), halálának első 
évfordulóján. 
Nagyon hiányzik a személyed 
és a humorod, hogy mindig Te 
voltál az optimista, hittél a 
jóban, a szépben. 
Most csillagok közt vagy. 
Álmodat ne zavarja semmi. 
Nyugodjál békében! Amíg 
élünk, emlékezünk Rád. 
Szeretteid. (18520-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Szomorúan búcsúzunk kedves 
unokatestvérünktől,  
ADORJÁNI SZÁSZ LENKÉTŐL.  

Nyugodjék békében!  
Fekete Berci, Árpi és családjuk. 

(-I) 
 
 
 
„Búcsúztam volna, de erőm nem 
engedett, csak a szívem súgta 
halkan: Isten veletek!” 
A gyászoló család mély fájdalom-
mal tudatja, hogy a drága édes-
anya, nagymama, dédnagy- 
mama, testvér, rokon és jó szom-
széd, a szentgericei születésű   

özv. SZABÓ ROZÁLIA  
született Palkó 

88. életévében örökre eltávozott 
szerettei köréből.  
Örök nyugalomra helyezése 
2023. január 30-án, hétfőn 14 óra-
kor lesz a szentgericei reformá-
tus temetőben.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

A gyászoló család. (-I) 
 
 
 
Fájó szívvel tudatjuk azokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 
a drága édesanya, nagymama, 
dédmama, testvér, közeli és tá-
voli rokon,  

VERES ETELKA  
szül. Varga  

85 éves korában elhunyt. Teme-
tése január 30-án 13 órakor lesz 
a református sírkertben. Nyu-
galma legyen csendes! 

A gyászoló család. (-I) 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

MAGÁNCÉG KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő te-
lefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)
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Elmarasztaló ítéletet hozott 
pénteken az alapfokon eljáró 
Moineşti-i Bíróság az úzvöl-
gyi temetőfoglalás egyik, 
rongálás vádjával indított 
perében; a döntést nyilvá-
nosságra hozták a romániai 
bíróságok portálján. 

A Bákó megyei város bírósága 
alapfokú ítéletében pénzbírságra és 
kártérítésre kötelezi a 2019 júniu-
sában végrehajtott úzvölgyi teme-
tőfoglalás egyik román 
résztvevőjét, aki megrongálta az 
MTVA csíkszeredai operatőrének a 
kameráját. 

A pénteki ítélet szerint Diaconu 
Valentin vádlottnak 12 600 lej kár-
térítést kell fizetnie. Kétezer lej 

pénzbüntetést is kiszabtak rá, 
amely, ha nem fizeti ki, letöltendő 
szabadságvesztéssé alakul, és a 
perköltségeket is állnia kell. Az 
alapfokú ítélet tíz napon belül 
megfellebbezhető. 

Az úzvölgyi katonatemetőben 
2019. június 6-án történt incidens 
után a román rendőrség is vizsgá-
latot indított rongálás miatt. Ekkor 
mintegy ezer székelyföldi tiltakozó 
alkotott élő láncot az I. világhábo-
rúban elhunyt magyar honvédek 
nyughelyéül szolgáló temető előtt, 
hogy megakadályozza a sírkertben 
törvénytelenül kialakított román 
parcella felszentelését. 

A többezres román tömegben 
futballhuligánnak látszó fiatalok is 

voltak, akik megkerülve a csend-
őrségi egységeket, hátulról jutot-
tak be a sírkertbe, kitépték a kapu 
szárnyait, és utat nyitottak a tö-
megnek. 

A temetőbe benyomulók össze-
törték a székely kaput, kihúzták a 
földből és szétdobálták a magyar 
katonák mogyoróágakból rögtön-
zött névtáblás keresztjeit, és a most 
elítélt társuk a kapuról leszakított 
deszkával kiütötte az MTVA csík-
szeredai operatőrének kezéből a 
kamerát. 

Az események után több magyar 
résztvevő, szervezet és intézmény 
is ügyészségi feljelentést tett a na-
cionalista szólamokat skandáló tá-
madók ellen. (MTI) 

Elmarasztaló ítélet született 
az úzvölgyi temetőfoglalás egyik perében 

Magyar–román közös kezde-
ményezésre az Európa Ta-
nács (ET) parlamenti 
közgyűlésének monitoring 
bizottsága egyhangúlag dön-
tött arról, hogy felkéri az ET 
alkotmányjogi tanácsadó 
szervét, a Velencei Bizottsá-
got, vizsgálja meg, hogy az 
ukrán kisebbségvédelmi tör-
vény összhangban áll-e a 
nemzetközi normákkal – 
hangsúlyozta Németh Zsolt, 
az Országgyűlés külügyi bi-
zottságának fideszes elnöke 
csütörtökön Strasbourgból 
telefonon nyilatkozva az 
MTI-nek. 

Németh Zsolt felhívta a figyel-
met, hogy Ukrajna kötelezettsége 
ellenére sem folytatott egyeztetést 
a Velencei Bizottsággal és a nem-
zeti kisebbségeik képviselőivel, 
akik azóta hangot adtak elégedet-

lenségüknek az új törvénnyel kap-
csolatban.  A fideszes képviselő 
szerint ezt az ügyet a Velencei Bi-
zottság prioritásként fogja kezelni, 
és pár hónap alatt értékelést adhat 
a törvényről. Kiemelte továbbá, 
hogy Ukrajnának is elemi érdeke, 
hogy a kisebbségvédelmet  
összhangba hozza a nemzetközi 
normákkal. 

„Ukrajna uniós integrációjának 
alapvető feltétele a nemzetközi ki-
sebbségvédelmi jogszabályoknak 
való megfelelés, ezt a csatlakozás-
hoz szükséges koppenhágai krité-
riumok is előírják” – húzta alá. 

Németh Zsolt arról is beszá-
molt, hogy az ET parlamenti köz-
gyűlésén sok eredményt ért el a 
magyar delegáció. Példaként em-
lítette, hogy a parlamenti közgyű-
lés jogi bizottságában 
egyhangúlag elfogadták azt a ma-
gyar jelentést, amely az Emberi 

Jogok Európai Bírósága által kia-
dott magyar vonatkozású dönté-
sek végrehajtását értékeli. Mint 
mondta, a magyar teljesítmény ki-
magaslóan javult az elmúlt idő-
szakban a többi ország 
eredményeivel összehasonlítva. 

A képviselő elmondta továbbá, 
hogy a közgyűlés elfogadta a ne-
gyedik ET-csúcstalálkozóra vonat-
kozó jelentést, amelyben 
előremutató ajánlás fogalmazódott 
meg a találkozó záródokumentu-
mával kapcsolatban. Az ajánlás 
nagy hangsúlyt fektet a kisebbségi 
jogok tiszteletben tartására, amely 
az „európai demokratikus bizton-
ság” nagyon fontos előfeltétele. 
Ezenkívül kiemeli az Európa Unió 
és az Európa Tanács közötti 
együttműködés szükségességét, 
különösen a bővítési politika terü-
letén – tette hozzá Németh Zsolt. 
(MTI) 

Németh Zsolt: Magyarország és Románia 
együtt lép fel a jogfosztó ukrán 
kisebbségvédelmi törvény ellen 

Adójogi kihágás miatt me-
nesztette vasárnap Rishi 
Sunak brit miniszterelnök a 
kormányzó brit Konzervatív 
Párt elnöki tisztségéből Nad-
him Zahawit. 

A Konzervatív Párt elnökének 
jórészt adminisztratív jellegű tiszt-
sége nem azonos a mindenkori mi-
niszterelnök – jelenleg Rishi  
Sunak –, illetve ellenzéki idősza-
kokban a miniszterelnök-jelölt 
által betöltött pártvezetői poszttal. 
A pártelnöki tisztség betöltője 
ugyanakkor rendszerint a brit kor-
mány vagy az árnyékkormány 
magas rangú tagja tárca nélküli mi-
niszteri, illetve miniszterjelölti be-
osztásban. 

Zahawi menesztésének előzmé-
nyeként a kormányfő által kezde-
ményezett etikai vizsgálat 
vezetője, Sir Laurie Magnus – a 
miniszteri magatartási normák és a 
kormánytisztviselők érdekeltségeit 
szabályozó előírások betartását fel-
ügyelő testület vezetője – vasárnap 
előterjesztett jelentésében megálla-
pította: Zahawi nem számolt be a 
brit adóhivatallal lezajlott vitájáról 
és a hivatal által rá kiszabott mu-

lasztási bírságról, amikor tavaly 
nyáron a kettővel ezelőtti minisz-
terelnök, Boris Johnson kinevezte 
őt pénzügyminiszterré. 

Pénzügyminiszterként Zahawi 
az adóhivatal tevékenységét is fel-
ügyelte. 

A vizsgálat szerint Zahawi a kö-
vetkező két miniszterelnököt, Liz 
Trusst és Rishi Sunakot sem tájé-
koztatta az ügyről. 

Az adóvita jóval korábbra nyú-
lik vissza. 

Nadhim Zahawi a 2000-ben lét-
rehozott, mára Nagy-Britannia leg-
nagyobb közvélemény- és 
piackutató cégcsoportjává fejlődött 
YouGov társalapítója volt, az el-
múlt hetekben megjelent brit sajtó-
értesülések szerint azonban az őt 
megillető alapítói részvénycsoma-
got egy olyan gibraltári bejegyzésű 
alapban helyezte el, amely szülei-
nek érdekeltsége volt. 

A sajtóbeszámolók nyomán Za-
hawi elismerte, hogy adójogi 
szempontból ez „gondatlanság” 
volt, de azt tagadta, hogy adóelke-
rülési célból választotta volna ezt a 
befektetési konstrukciót. 

Az adóhivatal azonban megbír-

ságolta a politikust, és bár a pénz-
büntetés összege nem derült ki, 
egyöntetű sajtóértesülések szerint 
több millió fontról van szó. 

A BBC brit közszolgálati  
médiatársaság úgy tudja, hogy a 
Zahawi által utólagosan befizetett 
adóhátralék és a bírság együttes 
összege elérte az ötmillió fontot. 

Rishi Sunak miniszterelnök a 
miniszteri magatartási normák sú-
lyos megsértésével indokolta Za-
hawi felmentését a Konzervatív 
Párt elnöki tisztségéből. 

Sunak ugyanakkor a menesztést 
bejelentő vasárnapi levelében elis-
merően szólt Zahawi korábbi tevé-
kenységéről, mindenekelőtt arról a 
munkáról, amelyet a politikus 
egészségügyi államtitkárként a ko-
ronavírus-járvány elleni nagy-bri-
tanniai oltási kampány elindításában 
és irányításában végzett. 

A kormányfőnek küldött vála-
szában Zahawi nem tért ki közvet-
lenül a vizsgálat megállapításaira, 
ugyanakkor kifogásolta a sajtó ma-
gatartását, külön kiemelve az egyik 
lap minapi szalagcímét, amely sze-
rint „szorul már a hurok” az ő 
nyaka körül. (MTI) 

Adókihágás miatt menesztette 
a Konzervatív Párt elnökét a brit kormányfő 

TÁMOGATÓCSOPORTOK 
A Gyulafehérvári Caritas Teréz Anya Idősek Nappali 

Foglalkoztató Központja támogatócsoportjaiba várja  
a daganatos időseket és mindazokat,  

akik demenciával élő családtagokat gondoznak. 
Érdeklődni a 0365/407-033-as  

vagy a 0741-258-194-es telefonszámok egyikén lehet 
munkanapokon 8 és 16 óra között. 

Részletek: caritas-ab.ro (sz.-I) 
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 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei 
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel  janu-
árra ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére. 
Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.  

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a 
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között. 


