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A nagybetűs nap kellékei a Promenadában

Esküvőáradat várható
Ingyenes
ivartalanítás
Marosvásárhelyen
A március 28–30. közötti időszakra ingyenes ivartalanítási kampányt szervez Marosvásárhely területén élő
gazdátlan vagy gazdás cicáknak és
kutyáknak a Maros Megyei Tanács és
a németországi Tasso állatvédő szervezet.

____________2.
Románia az U19-es
futsal-Eb döntő
tornáján!

Fotó: Nagy Tibor

Földig érő, hófehér ruhák, színes tortaköltemények, megany- tinél kisebb kínálatról Cristina Manoilă főszervezőt, a BCD Live
nyi jegygyűrű és egy – rendszámtábláján Happily ever after Events rendezvényszervező cég menedzserét kérdeztük.
felirattal ellátott – veterán autó is helyet kapott a marosváNagy Székely Ildikó
sárhelyi Promenada Mallban péntek délelőttől vasárnap estig
tartó esküvői kiállításon. A változatos, de a világjárvány előt(Folytatás a 3. oldalon)

A marosvásárhelyi sportcsarnokban
rendezték az U19-es teremlabdarúgóEurópa-bajnokság 5. selejtezőcsoportjának mérkőzéseit. Eredetileg
négyen kaptak volna benne helyet, és
Oroszország lett volna az abszolút favorit, ám az Ukrajna elleni agresszió
miatt kizárták az orosz csapatot, így
három együttes közül került ki a továbbjutó.

____________4.

Kényszerlépés előre
Benedek István
Sürgősségi rendelettel emelte a múlt héten a kormány a kettes nyugdíjpillérbe utalandó hozzájárulás mértékét egy százalékkal. Az intézkedést úgy csomagolták, mint a sokat emlegetett uniós helyreállítási
alap keretében eszközölt nyugdíjreformot, de arról mélyen hallgatnak,
hogy a magánalapokba kerülő hozzájárulás mindmáig nem érte el azt
a mértéket, amit a rendszer 2008-as bevezetésekor eldöntöttek, amivel
hosszú távon károsítják a mostani nyugdíjasok egy relatíve vékony rétegét és az összes leendő nyugdíjast.
A kettes pillér 14 évvel ezelőtti megalapításakor a munkavállalók
nyugdíjalapi hozzájárulásából a bruttó bér két százaléka ment ezekbe
az alapokba, és az eredeti menetrend szerint ezt a hányadot hat év alatt
meg kellett volna emelni hat százalékig. Ez azóta sem történt meg,
2016-ig sikerült a hozzájárulást 5,1 százalékig felvinni. A volt szocdem
kormány, amelynek háttérvezérét azért tették hűvösre, mert az árvák
uzsonnapénzéből fizetett pártkádereket, 2018-ban visszavágta a hozzájárulást 3,75 százalékra, amikor átszabta a befizetési rendszert,
holott akkoriban szerintük dörgedelmesen nőtt a gazdaság, és két kézzel is alig bírtak osztogatni. Innen megyünk most vissza 4,75 százalékra, de nem a kormányzat jókedvéből, hanem azért, mert ez feltétel
a pályázati alapok eurómilliárdjainak lehívásához.
A kettes pillér magánalapjaiban még ezekből a csonka hozzájárulásokból is összegyűlt a 14 év alatt durván 90 milliárd lej, aminek
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 25 perckor,
lenyugszik
18 óra 36 perckor.
Az év 80. napja,
hátravan 285 nap.

Ma BENEDEK,
holnap BEÁTA és IZOLDA
napja.

Ingyenes ivartalanítás Marosvásárhelyen
A március 28–30. közötti időszakra
ingyenes ivartalanítási kampányt
szervez Marosvásárhely területén
élő gazdátlan vagy gazdás cicáknak és kutyáknak a Maros Megyei
Tanács és a németországi Tasso állatvédő szervezet.

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 9 0C
min. -3 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
17, 8, 1, 21, 19 + 1

NOROC PLUS: 8 5 1 0 1 7

26, 3, 20, 5, 31, 11

SUPER NOROC: 6 3 4 2 4 7

7, 2,13, 19, 46, 24

NOROC: 0 0 0 3 2 1 1

A marosvásárhelyi állatmenhely rendelőjében, a Prut utca 29. szám alatt
hétfőtől szerdáig 8–17 óra között várják a gazdátlan állatokkal jelentkezőket,
vagy
a
szerény
anyagi
körülmények között élő tulajdonosokat
állataikkal. Időpontfoglalás a 0725609-434-es telefonszámon hétfőtől
péntekig 8–15 óra között. Egyetlen
szuka sterilizálásával rengeteg ártatlan
lény életének a kioltása megelőzhető –
áll a Save&Smile Állatmentő Egyesület
felhívásában. (pálosy)

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Támaszcsoport daganatos
időseknek
Támaszcsoportot indít daganatos idősek számára a Caritas
marosvásárhelyi Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató
Központja a Mărăşti utca 13. szám alatt. A keddenként 12
órától zajló csoportfoglalkozásokat Szigyártó Adrienn és
Cosma István pszichológusok tartják. Olyan, ötvenöt év feletti betegeket várnak a csoportba, akiknek lelki támaszra
van szükségük. A foglalkozások célja, hogy elősegítsék a
betegséggel való megküzdést, érzelmi támaszt nyújtsanak,
és javítsák az idős emberek életminőségét. Jelentkezni és
érdeklődni március 31-ig lehet a 0265/213-509-es vagy a
0741-258-194-es telefonszámon.

Hosszított munkaprogram
az útlevélosztályon
Hosszabb munkaprogramot vezettek be a marosvásárhelyi útlevélosztályon. Hétfőtől péntekig 8–20 óra között,
szombaton 8–16 óra között fogadják az útlevélkérelmet
benyújtó ügyfeleket – tájékoztatott a prefektúra. A kérvények benyújtását megelőzi a www.e-pasapoarte.ro honlapon történő online időpontfoglalás, ami az utóbbi
napokban megnőtt nagyszámú regisztráló miatt időnként
akadozik.

Koncert a békéért – adománygyűjtő
hangverseny
Concert for peace (Koncert a békéért) címmel adománygyűjtő rendkívüli hangversenyre kerül sor március 24-én,
csütörtökön 19 órától a Kultúrpalota nagytermében. A Marosvásárhelyi Állami Filharmóniának a Marosvásárhelyi
TVR-vel közösen szervezett hangversenyén a filharmónia
szimfonikus zenekarát Mihaela Cesa Goje vezényli, szólista Anna Fedorova ukrán zongoraművész. Műsoron: Chopin – 2. f-moll zongoraverseny, op. 21, Dvořák – 8. G-dúr
szimfónia.

A Köteles utcában bocsátják ki
a tűzvédelmi engedélyeket
A Horea Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség a
tűzvédelmi és polgárvédelmi engedélyeket ideiglenesen a
marosvásárhelyi Köteles Sámuel utca 33. szám alatt bocsátja ki, a szükséges dokumentációt is itt kell benyújtani.
A felügyelőség e részlege hétfőn 8.30 és 18.30 óra között,
míg keddtől péntekig 8.30 és 16.30 óra között fogadja az
ügyfeleket. Érdeklődni a 0265/250-609, a 0265/250-608 és
a 0265/250-611-es telefonszámokon lehet.

Operettgála a Budapesti
Operettszínház művészeivel
Március 28-án, hétfőn 19 órától a marosvásárhelyi sportcsarnok, március 30-án, szerdán 19 órai kezdettel a sepsiszentgyörgyi Sepsi Aréna ad otthont a Budapesti
Operettszínház operettgálájának. A magyar operettirodalom legnépszerűbb szerzőinek (Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő, Kacsóh Pongrác) örökzöldjei
csendülnek fel a Budapesti Operettszínház szólistái, Fischl
Mónika, Kiss Diána, Dancs Annamari, Oszvald Marika, Dolhai Attila, Vadász Zsolt, Peller Károly és Laki Péter előadásában. Közreműködik a Budapesti Operettszínház
énekkara, balettkara, valamint zenekara. Vezényel Pfeiffer
Gyula, a gála rendezője Bori Tamás. Jegyek válthatók a
www.eventim.ro honlapon 30, illetve 60 lejes áron.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Save&Smile Állatmentő Egyesület

Elk*rtuk – filmvetítés közönségtalálkozóval,
Bokor Barnával
A Vándormozi és a Marosvásárhelyért Egyesület
szervezésében láthatja a marosvásárhelyi közönség az Elk*rtuk című filmet. Magyarország első,
valós eseményeken alapuló politikai krimijét
március 22-én 19 órától ingyenesen lehet megnézni a Maros Művészegyüttes kövesdombi székházában. A vetítést közönségtalálkozó követi
Bokor Barna színművésszel, aki az egyik főszerepet játssza a filmben.

A Helmeczy Dorottya – Kálomista Gábor producerpáros nevével fémjelzett film az őszödi beszéd kiszivárogtatása utáni eseményeket dolgozza fel. Magyarország
első, valós eseményeken alapuló politikai krimije ebbe
az időszakba, 2006 indulatokkal teli őszére kalauzolja el
nézőit egy fiatal, feltörekvő elemzőlány történetén keresztül.
A történet szerint amikor Réka (Bánovits Vivianne)
rájön, hogy a főnöke (Bokor Barna) részt vett egy botrányos miniszterelnöki hangfelvétel kiszivárogtatásában, úgy
dönt, fényt derít az igazság részleteire, hogy ezzel jobb pozíciót zsarolhasson ki magának. Összeáll az MTV-nél újságíró-gyakornokként dolgozó szerelmével (Mózes
András), és nyomozni kezd, de mivel lebukik a főnöke
előtt, egy nagy hatalmú kör célpontjává válnak. Ezért, miközben a beszéd kiszivárogtatásának hátterét, a tévészékház ostromának részleteit és a budapesti rendőrattakok
ellentmondásait kutatják, nem csak a karrierjük kerül veszélybe...
Az alkotás egyik főszereplője a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház művésze, Bokor Barna. Ő a történet politikai
elemzőjét játssza. Bokor Barna úgy véli, a film sztorija
nem csupán a hatalomtechnikusokról szól. Nyelvi korlátok
nélkül is érthető, „hiszen a világon bárhol, bármikor megtörténhet”.
A Megafilm politikai krimije magyar nyelven, román
felirattal látható március 22-én, kedden 19 órától a Maros
Művészegyüttes kövesdombi székházában. A filmvetítésen

jelen lesz Bokor Barna is, akivel a vetítés után Csatlos
Tünde műsorvezető beszélget.
A filmvetítésre és a közönségtalálkozóra a belépés ingyenes, de a szervezők a Gyulafehérvári Caritas szervezeten keresztül adományokat gyűjtenek az ukrajnai háború
elől menekülők számára. (közlemény)

Kényszerlépés előre

(Folytatás az 1. oldalról)
a legutóbbi adatok szerint 88 százaléka kering a hazai
gazdaságban, a bukaresti tőzsdén jegyzett részvényekbe
és állampapírokba fektetve. Az alapok teljesítményei nem
egyformák, de a rendszerről összességében látható, hogy
működik (beleszámítva az utóbbi másfél évtized gazdasági viharait is), nem is rosszul. Itt az a jó kérdés, hogy
ha tartották volna az eredeti hozzájárulási menetrendet,
akkor mennyivel lehetnének nagyobbak ezek az összegek,
illetve a befizető leendő nyugdíjasok megtakarításai, és
milyenek lennének jövőbeni életszínvonalbeli kilátásai.
És az sem vitás, hogy ha ésszel tervezne a mindenkori
kormányzat nyugdíjrendszert, akkor jól működő magánalapok mellett kevesebbel kellene évenként kifoltozni az
egyes pillért is, ami tavaly 16 milliárdot vitt a befizeté-

seken túl, és a demográfiai és foglalkoztatási trendeket
elnézve több csoda is kellene a legalább nullaszaldóssá
tételéhez.
Az utóbbi 14 évben – a pénzügyi műveltséggel nehezen
vádolható aranyos csapatot kivéve – mindenki volt kormányon a politikai szférából, és a viszonyulásuk alapján
látható: politikai konszenzus van a pártok között abban,
hogy nem kell támogatni azt, hogy a munkavállalóknak
nyugdíjas éveikre megtakarításaik, kiszámíthatóbb életfeltételeik legyenek. Mert a hatalmi érdekeknek az felel
meg, ha a választási kampányokban nyugdíjemelési ígéretekkel (is) vásárolnak szavazatokat. Nekik a választók
minél inkább függő állapotban való tartása a simább
üzlet, pláne hogy nem a saját pénzükből gazdálkodnak,
hanem az adófizetőkéből.
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Esküvőáradat várható

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
– 28 kiállító vesz részt az eseményen, egy kolozsvári cég kivételével
valamennyien Maros megyéből jöttek. A pandémia két évében nem volt
lehetőségünk megszervezni az expót,
azt megelőzően 2008-tól rendszeresen sort kerítettünk rá. Korábban a
Nemzeti Színház előcsarnokában mutattuk be a cégek kínálatát, átlagban
35 vállalkozásnak tudtunk ott helyet
biztosítani, és mindig akadt is ennyi
jelentkező. A jelenlegi, visszafogottabb részvétel annak tulajdonítható,
hogy a tavalyra, illetve tavalyelőttre
tervezett lakodalmakat a legtöbb jegyespár kénytelen volt idénre vagy
jövőre halasztani, így az esküvői
szolgáltatásokat nyújtó cégek többségénél nincs már lefoglalható időpont, ezért nem is érdekük, hogy
ezen a kiállításon népszerűsítsék
szolgáltatásaikat – összegzett a főszervező. Cristina Manoilă az idei
újdonságról is említést tett: egy marosszentkirályi cég – amelynek képviselői vallási hovatartozásuknál
fogva szombati terepszemlénken
nem voltak jelen – koszorúslányoknak kínált ünneplőruhát, 3 hónapostól 16 éves korig.
A menyasszonyi ruhák
a járványhullámokban is „mentek”
Ottjártunkkor főként a habkönynyű, hosszú ruhákat zsongták körbe

a jövendőbeli vagy már gyűrűs arák.
A marosvásárhelyi ruhaszalon tulajdonosa 5 éve alapította a céget, de
már 12 éve van a szakmában. A koronavírus-járvány az ő vállalkozását
is érintette, de nem végzetesen, a
jeles alkalomra választott ruhát
ugyanis akkor is megvásárolták az
oltár elé készülő hölgyek, ha az ünnepi pillanatot meghatározatlan időre
csúsztatni kellett, és a későbbiekben,
például babavárás esetén, módosításra szorult az ünnepi öltözék.
– 70-80 százalékban csökkent a
pandémia miatt a bevételem, de az
idei év jól kezdődött – mondta a
vállalkozó, aki 1700 és 2700 lej között kínálja termékeit, a ruha anyagától, illetve a felhasznált csipkemennyiségtől függően. Standjánál
fátylakból is válogathattak az érdeklődők, ezeknek ára 100–300 lej között mozgott.
– Az üzleti életben a türelem a
kulcsszó, a lényeg, hogy nem szabad feladni. Rendszerint húsvét
után indul a szezon, idén csütörtöktől vasárnapig mindennap lesznek
esküvők, sőt van, aki hétfőre időzített – emelte ki a szalontulajdonos,
akitől azt is megtudtuk, hogy a pandémia első időszakában 4000 lejes
támogatást kapott az államtól, de
abból utólag 2000 lejt kellett adózásra visszafizetnie.

Édességélmény szűkebb körben
Ramona Oprea közvetlenül a koronavírus-járvány előtt nyitotta meg
a keresztnevét viselő marosvásárhelyi cukrászdát, így állami segélyre
nem számíthatott. A kizárólag természetes anyagokat használó cukrászdatulajdonost a szűk körű
rendezvények mentették meg az
anyagi mélyrepüléstől. Főként tavaly kapott megrendeléseket legtöbb 200 fős családi eseményekre.
– Tortát, süteményeket, cukorkabárt kérnek a kliensek. A járvány
évei változtattak a fogyasztói szokásokon, az emberek óvatosabban
költekeznek, és nagyobb hangsúlyt
fektetnek a minőségre, amit nálunk
meg is kapnak – fejtette ki a vállalkozó, akit az édességválasztás idei
trendjéről is megkérdeztünk.
– Inkább a klasszikus ízek keresettek. Tematikus összeállítást keresztelőkre kérnek, pl. volt már
macis tortára és dekorációra igény,
a lakodalmakra ez nem jellemző.
Különlegességünk a Red Velvet
nevű, fehér csokival és málnával
ízesített túrótorta, amit inkább
nagykorúsítási ünnepségeken fogyasztanak a vendégek – mondta a
cégtulajdonos.

Albumba kívánkozó emlékek
nosztalgiája
Nagy Zsolt és Kulcsár Hunor
szintén nem a legszerencsésebb időszakban, 2019 végén vágott bele az
ünnepi pillanatok megörökítését
szolgáló vállalkozásba, a papíralapú, igény szerint dekorált gyorsfényképek készítésébe, ehhez
maguk alkotta, táblagéppel és
nyomtatóval is ellátott „masinát”
használnak.
– 2020-ban semmilyen aktivitásunk nem volt ezen a téren, a következő évben viszont kitaláltuk, hogy
különböző turisztikai helyeken állítjuk fel a készüléket. Nyáron az állatkert bejárata mellett és Szovátán,
télen a Havas Bucsin sípályánál
vártuk az érdeklődőket. Naponta átlagban 100 kliensünk volt, egy alkalommal pedig a 300-at is elértük
– mesélte Hunor. A vállalkozótól azt
is megtudtuk, hogy a kézbe fogható,
albumban őrizhető fényképekre
nosztalgiával gondoló célközönség
számára indították el a vállalkozást,
termékük fő előnye, hogy nem törlődik ki a digitális tárolóból. Reményeik szerint az elkövetkezőkben
nagyobb rendezvényekre, így esküvőkre is kapnak meghívást. Az ilyen
jellegű eseményeket nem ülik
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végig, hanem az árcsomagban meghatározott idő alatt állnak a résztvevők rendelkezésére. Egyébként a
photo booth (szó szerint fotóbódé)
nevű szolgáltatás a társtulajdonosok
„második lába” a gazdasági életben,
Hunor reklámfilmek készítőjeként,
Zsolt programozóként jut biztos jövedelemhez.
Pár hónapnyira a boldog „igen”-től
Czitrom Judit és Birtalan István
volt az egyetlen jegyespár, akivel
szombat délelőtt az esküvői kiállításon találkoztunk. Jutka fátylat, István öltönyt keresett volna a nagy
napra, de a felhozatalt mindketten
nagyon szegényesnek találták, mi
több, az érdeklődésüknek megfelelő
standoknál nem is találtak illetékest,
aki a rendelkezésükre állhatott
volna. A pillanatnyi csalódás azonban nem halványította az egész lényükből áradó boldogságot, amikor
a tavaly nyáron körvonalazott, idén
júniusban bekövetkező eseményről
beszéltek. Az esküvői sátort egy éve
lefoglalták, a menyasszonyi ruha is
megvan, az étel-, italkínálat és a
vendégek száma még nincs leszögezve – tudtuk meg tőlük, aztán
rövid beszélgetésünk után újabb
kört tettek az ünnepi esemény kellékeit felvonultató, nem túl népes
kiállítótérben.

Fazakas Miklós, az RMGE Maros szervezet vezetője a LAPAR új alelnöke
A LAPAR (a Romániai Mezőgazdasági Egyesületek Szövetsége) március 12-én,
pénteken az ASAS (a Mezőgazdasági és Erdészeti Tudományos Akadémia) dísztermében tisztújító közgyűlést
tartott, amelyen megválasztották a szövetség új elnökségét. A közgyűlésen az
RMGE Maros szervezetet elnöke, Fazakas Miklós és Czirmai
Levente,
valamint
Kolcsár
Loránd falugazdászok képviselték.

Vajda György
A közgyűlésen Nicu Vasilét újraválasztották a szövetség elnökévé,
és egy új elnökséget választottak. A
LAPAR új elnökségi tanácsában alelnöknek választották Fazakas Miklóst. A LAPAR új elnökségében két
nő is szerepel, Nina Gheorghiţă
(Brăila megye) és Ortansa Stroe
(Galac megye). Az új tanácsban fiatal gazdák is helyet kaptak. A
LAPAR a román agrárminisztérium
egyik hivatalos partnereként, a
nemzeti vidékfejlesztési terv kidolgozásában partnerszervezetként,
valamint a szövetség keretében Romániát képviseli a COPACOGECA-ban (az Európai Gazdálkodók és Európai Termelőszövetkezetek Egyesülete). Továbbra is cél
az erős képviselet mind szakmai,
mind érdekvédelmi vonalon. Faza-

Fotó: Vajda György

kas Miklós alelnökként az erdélyi
kisgazdaságokat és a családi gazdaságokat képviseli.
Fazakas Miklós lapunknak elmondta: az RMGE Maros több
mint 10 éve tagja a LAPAR-nak,
amely képviseli Romániát az EU
legnagyobb szakmai szervezetében. Az RMGE Maros tagja volt a
romániai szervezet elnökségének,

ismerték és elismerték az RMGE
Maros szakmai és közösségépítő
munkáját, ennek köszönhetően kérték fel a szervezet elnökét, hogy
vállalja el a LAPAR alelnöki tisztségét.
– Sokat gondolkodtam azon,
hogy vállaljam-e el ezt a felelősségteljes megbízatást, végül emellett
döntöttem, ugyanis erdélyiként és

egyetlen magyarként lehetek jelen
egy olyan szervezetben, amelyen
keresztül közvetlenebbül hallathatjuk majd hangunkat, oszthatjuk
meg szakmai véleményünket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériummal,
illetve
ezen
keresztül az uniós szervezetekkel.
Eddig is voltak javaslataink, amelyek közül néhányat beépítettek az

országos mezőgazdasági stratégiai
tervbe, volt olyan is, amelyet elutasítottak, de nekünk mindenképpen
ott kell lennünk, ahol a szakmai
döntéseket hozzák. Az is ösztönzött,
hogy elvállaljam e munkát, hogy a
kisgazdaságokat és a családi gazdaságokat képviselem. Köztudott,
hogy Erdélyben ebből a gazdálkodási formából van a legtöbb, ezek a
nagy gazdaságoktól eltérő sajátos
gondokkal küzdenek (a támogatásoktól az értékesítésig), és remélem,
hogy a LAPAR-nál betöltött szerepemmel jelentős eredményeket
tudok majd elérni számukra is. Azt
is remélem, hogy végre a minisztérium megérti, hogy az agrárkamara
hiányában normatív támogatásban
kellene részesítenie a szakmai szervezeteket, hogy ezáltal is megerősödjenek,
és
hatékonyabban
képviseljék a gazdákat – nyilatkozta
lapunknak megválasztását követően
Fazakas Miklós.
A LAPAR igazgatótanácsa: Nicu
Vasile elnök, Nina Gheorghiţă, Ilie
Popescu, Alexandru Baciu, Ionuţ
Spiţă, Fazakas Miklós – alelnökök,
továbbá Romeo Lombardi, Raul
Mărunţoiu, Ortansa Stroe, Adrian
Mocanu, Petrică Andrei, Răzvan
Dinu, Andrei Popescu, Grigore
Petre – teljes jogú elnökségi tagok,
Cosmin Iancu, Mircea Voinea, Bogdan Furfurică – elnökségi póttagok.
Az említetteket négy évre szóló
mandátummal bízták meg azzal,
hogy vezessék a LAPAR-t.
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Szerkeszti: Farczádi Attila 1225.

Gyirmóton megszakadt a Fehérvár rossz sorozata
A MOL Fehérvár FC 2-0-ra nyert
a Gyirmót vendégeként a magyar
labdarúgó NB I 25. fordulójának
szombati játéknapján.
Az első félidőben egyértelműen
jobban futballozó Fehérvár már a
második percben előnybe került Nikolics szépen kivitelezett kapáslövésével. A hazaiak ezután sem
tudtak igazán komoly helyzetbe kerülni, félóra elteltével viszont Nikolics duplázott, így a vendégek
kétgólos vezetés birtokában vonulhattak szünetre.
Fordulás után visszaesett a színvonal, a némi mezőnyfölénybe kerülő Gyirmót játékában ugyanis
nem volt meg a szükséges átütő erő
a szépítéshez, a Fehérvár pedig a
kényelmes előny birtokában elsősorban az eredmény megtartására
törekedett. A mérkőzés második
fele kevés izgalmat hozott, de a
vendégek összességében megérdemelten vitték el a három pontot az
enerváltan futballozó hazaiaktól.
A székesfehérvári együttes sorozatban hét elveszített bajnoki öszszecsapás után diadalmaskodott
ismét, a Gyirmót pedig egymást követő ötödik élvonalbeli találkozóján
maradt nyeretlen.
Jegyzőkönyv
Magyar labdarúgó NB I, 25.
forduló: Gyirmót FC Győr –
MOL Fehérvár FC 0-2 (0-2)
Gyirmót, 1870 néző, vezette:
Karakó.
Gólszerző: Nikolics (2., 30.).
Sárga lap: Bese (71.).
Gyirmót: Rusák – Major (46.
Szegi), Ene, Hajdú, Zeke – Radics – Hasani (77. Van Kessel),
Klimovic (77. Ventúra), Nagy P.
(46. Cvetanoski), Medgyes Z. –
Simon An.
Fehérvár: Kovács D. – Rus
(43. Bese), Stopira, Sabanov –
Nego, Dárdai (86. Lednev),
Fiola, Makarenko, Hangya –
Nikolics (86. Bamgboye),
Kodro (74. Szendrei).

Eredményjelző
NB I, 25. forduló: ZTE FC – Puskás Akadémia FC 0-0, Gyirmót
FC Győr – MOL Fehérvár FC 0-2, MTK Budapest – Kisvárda
Master Good 0-0, Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-0.
1. liga, felsőházi rájátszás, 2. forduló: FC Voluntari – CSU Craiova 3-1, Konstancai Farul – Kolozsvári CFR 1907 0-0. Az élcsoport:
1. CFR 1907 42 pont/2 mérkőzés, 2. FCSB 34/1, 3. CSU Craiova
30/2.
1. liga, alsóházi rájátszás, 2. forduló: Botosáni FC – Aradi UTA
1-0, Medgyesi Gaz Metan – Universitatea 1948 Craiova 0-2, Academica Clinceni – Bukaresti Rapid 1923 0-1. Az élcsoport: 1. Botosáni FC 29 pont/2 mérkőzés, 2. Rapid 1923 26/2, 3. UTA 23/2,
4. Sepsi OSK 23/1.
2. liga, felsőházi rájátszás, 1. forduló: Petrolul 52 Ploiești – Kolozsvári Universitatea 0-0.
2. liga, alsóházi rájátszás, A csoport: Dacia Unirea 1919 Brăila –
Bukaresti Metaloglobus 1-4, Sellemberki CSC 1599 – Jászvásári
CSM Politehnica 0-0, Temesvári ASU Politehnica – Dunărea 2005
Călărași 3-0. Az élcsoport: 1. Metaloglobus 31 pont, 2. Jászvásár 26,
3. ASU Politehnica 24.
2. liga, alsóházi rájátszás, B csoport: Konstancai Unirea – Dési
Unirea 1-2, Bodzavásári FC – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 6-2,
Temesvári Ripensia – Brassói FC 2-3. Az élcsoport: 1. Bodzavásár
35 pont, 2. Dés 31, 3. Ripensia 25.

A gyirmóti Zeke Márió (b) és Hajdú Ádám (j2), valamint a székesfehérvári Funsho Bamgboye
(b2). Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Balogh Norbert az első gólját szerezte a Dunaszerdahelynél
Balogh Norbert gólt szerzett, csapata, a szlovák élvonalban szereplő Dunaszerdahely pedig 1-1-es döntetlent ért el a vendég Nagyszombat ellen. A Budapest Honvédtől kölcsönvett 26 esztendős
csatár első alkalommal volt kezdő, s harmadik fellépésén első gólját
szerezte új csapatában. A vendégek a 4. hosszabbításpercben egyenlítettek. A DAC többi magyar játékosa – Kalmár Zsolt, Hahn János,
Szendrei Ákos és Szánthó Regő – nem lépett pályára.
Gazdag góllal járult hozzá a címvédő legyőzéséhez
A Philadelphia Union magyar válogatott játékosa, Gazdag Dániel
góllal járult hozzá csapata 2-0-s idegenbeli sikeréhez az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának szombati játéknapján. A Philadelphia a címvédő New York City otthonában nyert,
a magyar légiós kezdőként lépett pályára, és csapata második gólszerzőjeként a 33. percben volt eredményes. A támadó középpályás
végigjátszotta a találkozót, amelynek 67. percében sárga lapot kapott. A Philadelphia döntetlennel kezdte a bajnoki idényt, azt követően harmadszor győzött. Gazdag csapata utóbbi három
összecsapásának mindegyikén betalált az ellenfél kapujába.

Románia az U19-es futsal-Eb döntő tornáján!
Bálint Zsombor
A marosvásárhelyi sportcsarnokban rendezték az U19-es teremlabdarúgó-Európa-bajnokság 5. selejtezőcsoportjának mérkőzéseit.
Eredetileg négyen kaptak volna
benne helyet, és Oroszország lett
volna az abszolút favorit, ám az Ukrajna elleni agresszió miatt kizárták
az orosz csapatot, így három együttes közül került ki a továbbjutó.
Románia válogatottja, amelyben
több magyar játékos is helyet kapott
(négyen Székelyudvarhelyről és
egy-egy futsalos Kézdivásárhelyről,
illetve Marosvásárhelyről – Nagy
Tamás), kihasználta hát a lehetőséget, és mindkét ellenfelét legyőzve,
története során először kijutott a
kontinensviadalra, ahová a legjobb
nyolc csapat szerzett részvételi
jogot. Az Eb-t a spanyolországi Ja-

énben rendezik szeptember 4-10.
között.
Nehezen melegedett bele a házigazda együttes, és az első meccsen,
Grúzia ellen, két kapushibát követően az ellenfél kétgólos előnyt
szerzett. Noha az összjáték döcögött, a grúzok sem voltak képesek
egymás után két passznál többet
összehozni, csak rombolásra törekedtek, így szünetig sikerült egyenlíteni – a második gólt Nagy Tamás
szerezte. A második félidőben pedig
megszületett a győztes találat is,
Alexandru Trifa volt eredményes. A
grúzok a végén lehozták a kapust,
de látszott, hogy nem elég képzettek arra, hogy a létszámfölényt jól
megjátsszák.
Egészen másként játszott Robert
Lupu edző csapata Szlovákia ellen,
amikor kezdett teremfocihoz hasonlítani, amit láthattunk. Noha az első
félidőben nem esett gól, Kollárnak

számtalanszor kellett védenie. A
szlovákok csak néha próbálkoztak
ellenakciókkal. A második félidőben azonban kiszakadt a gólzsák.
Egy kombináció végén Trifa volt
eredményes, majd szinte azonnal
Nagy Tamás éles szögből vette be a
szlovák kaput, aztán Barbócz volt
eredményes. A szlovákok hiába váltottak vészkapusos taktikára, egy
csöppet sem váltak veszélyesebbé,
a 33. percben pedig egy szöglet
után David végleg lezárta a mecscset.
A csoport harmadik mérkőzésén:
Szlovákia – Grúzia 4-2.
Az Európa-bajnokság döntő tornájára lapzártáig a házigazda Spanyolország mellett Olaszország,
Lengyelország, Franciaország és
Horvátország szerzett részvételi
jogot. A 6. csoport mérkőzéseit,
amelyben Ukrajna is érdekelt, elhalasztották.

1. Ferencváros
2. Puskás AFC
3. Kisvárda
4. ZTE FC
5. Paks
6. Fehérvár FC
7. Újpest
8. Honvéd
9. Debrecen
10. Mezőkövesd
11. Gyirmót
12. MTK

25
25
25
25
24
25
24
24
24
25
25
25

Az NB I állása
16
4
13
6
12
9
9
8
10
4
9
5
8
6
8
4
7
7
7
7
6
7
6
7

5
6
4
8
10
11
10
12
10
11
12
12

42-19
33-25
39-24
33-39
60-48
30-33
33-36
39-40
39-40
26-39
24-36
18-37

52
45
45
35
34
32
30
28
28
28
25
25

Nyáron távozik a Kisvárda szakmai igazgatója
Révész Attila a szezon végén távozik a Kisvárda Master Good FC
élvonalbeli labdarúgóklub szakmai igazgatói posztjáról. „A nemzetközi kupaszereplés az álmunk, ha elérjük, mindent teljesítettünk.
Onnantól kezdve a következő évi szabályok ismeretében új fejezet
nyílik a Kisvárda életében. Valószínűleg már nem velem” – nyilatkozta egy héttel ezelőtt a Nemzeti Sportnak.
Révész szombaton az M4 Sportnak megerősítette, hogy nyáron
távozik, majd beszélt a döntése okairól is. „Azt gondolom, a magyar
környezet jelenleg nem teszi lehetővé a fejlődést, úgy érzem, hogy
a következő évben nem lesz meg a megfelelő versenyegyenlőség,
azon kell gondolkodnunk, hogy ebben részt kell-e vennünk vagy
nem” – mondta.
Révész Attila 2011-ben került az akkor még NB III-as klubhoz,
amelynél korábban vezetőedzőként is dolgozott. A csapat 25 mérkőzés után tízpontos előnnyel a harmadik helyen áll az OTP Bank
Liga tabelláján.
Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó U19-es Eb selejtező, 5. csoport: Románia – Szlovákia 4-0 (0-0).
Ligeti sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Damian Grabowski (lengyel), Paavo Komppa (finn). Tartalék: Ntalasz Panajotisz (görög).
Gólszerzők: Trifa (24.), Nagy (25.), Barbócz (27.), David (33.).
Sárga lap: Kerestély (30.), illetve Petík (13.), Kuma (20.), Vrabel
(25.).
Kiállítva: Kuma (31.).
Románia: Cârdei – Ilie, Csog, Trifa, Kerestély (Barbócz, Nagy,
Miklós, David, Roca, Tărăbîc).
Szlovákia: Kollár – Mahút, Matiš, Vrabel, Jančula (Csiba, Petík,
Rusnák, Jakubík, Zámečník, Kuma).
Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó U19-es Eb-selejtező, 5. csoport: Grúzia – Románia
2-3 (2-2)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Damian
Grabowski (lengyel), Ntalasz Panajotisz (görög). Tartalék: Paavo
Komppa (finn).
Gólszerzők: Kurcadze (4.), Jorgadze (5.), illetve Csog (11.), Nagy
(17.), Trifa (35.).
Sárga lap: Kepasvili (14. – a kispadról), Kurtanidze (23.), illetve
Nagy (8.), Trifa (16.).
Grúzia: Gogszadze – Kurtanidze, Ckelesvili, Egriszelasvili, Lagazasvili (Kurdasvili, Dvali, Kurcadze, Jorgadze, Oragvelidze,
Bolkvadze).
Románia: Cârdei – Ilie, Miklós, Trifa, Kerestély (Barbócz, Nagy,
Csog, David, Roca, Tărăbîc).
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Nagyot bukott otthon a Juventus,
nyolc között a címvéd Chelsea
A címvéd Chelsea ketts gyzelemmel jutott tovább a Lille
ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája
nyolcaddöntjébl.
A londoni csapat a párharc szerdai visszavágóján 2-1-re diadalmaskodott Franciaországban.
A másik szerdai mérkzésen
nagy meglepetésre a Juventus az
idegenbeli döntetlent követen
3-0-s vereséget szenvedett otthon
a Villarrealtól, így sorozatban a
harmadik idényében búcsúzott
már a 16 között. A Juventus január
12-e óta elször kapott ki tétmérkzésen.
Ezzel eldlt, hogy a negyeddönts meznybe három-három angol
(Chelsea, Manchester City, Liverpool) és spanyol (Real Madrid, Atlético
Madrid,
Villarreal),
valamint egy-egy német (Bayern
München) és portugál (Benfica)
csapat jutott be.
A negyed- és az eldönt sorsolását ma 13 órától rendezik (TV:
DigiSport 1, Telekom Sport 1).

Eredményjelz
Bajnokok Ligája, nyolcaddönt, visszavágók:
* Juventus (olasz) – Villarreal (spanyol) 0-3 (0-0)
Gólszerzk: Moreno (78., tizenegyesbl), Torres (85.), Danjuma
(90+1., tizenegyesbl).
Továbbjutott a Villarreal, 4-1-es összesítéssel.
* Lille OSC (francia) – Chelsea (angol) 1-2 (1-1)
Gólszerzk: Yilmaz (38., tizenegyesbl), illetve Pulisic (45+3.),
Azpilicueta (71.).
Továbbjutott a Chelsea ketts gyzelemmel, 4-1-es összesítéssel.

A negyeddönt programja
Pénteken kisorsolta az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a
Bajnokok Ligája negyeddöntjének programját.
Els mérkzések:
* április 5., kedd: Manchester City (angol) – Atlético Madrid (spanyol), Benfica (portugál) – Liverpool (angol)
* április 6., szerda: Chelsea (angol) – Real Madrid (spanyol), Villarreal (spanyol) – Bayern München (német)
Visszavágók:
* április 12., kedd: Bayern München – Villarreal, Real Madrid –
Chelsea
* április 13., szerda: Liverpool – Benfica, Atlético Madrid – Manchester City
Valamennyi mérkzés 22 órakor kezddik.

Idegenbeli sikerrel nyolc között a Barcelona
* Olympique Lyon (francia) – FC Porto (portugál)
1-1, tj.: az Olympique Lyon 2-1-es összesítéssel;
* West Ham United (angol) – Sevilla (spanyol)
2-0 – hosszabbítás után, tj.: a West Ham United 2-1es összesítéssel,
* Eintracht Frankfurt (német) – Real Betis (spanyol) 1-1 – hosszabbítás után, tj.: az Eintracht Frankfurt 3-2-es összesítéssel.
Európa-liga, nyolcaddönt, visszavágók:
Az RB Lipcse – Szpartak Moszkva párharcban
* Crvena zvezda (szerb) – Glasgow Rangers (skót) játék nélkül továbbjutott a Lipcse.
2-1, továbbjutott a Glasgow Rangers 4-2-es összesítéssel;
A negyeddönt párosításai
* AS Monaco (francia) – Braga (portugál) 1-1, tj.:
Pénteken kisorsolták a negyeddönt párosítáa Braga 3-1-es összesítéssel;
sait az Európa-ligában. A következ mérkzése* Bayer Leverkusen (német) – Atalanta (olasz)
ket rendezik: Lipcse – Atalanta, Frankfurt –
0-1, tj.: az Atalanta ketts gyzelemmel 4-2-es összeBarcelona, West Ham – Lyon, Braga – Rangers.
sítéssel;
Az els mérkzéseket április 7-én, a visszavágó* Galatasaray (török) – FC Barcelona (spanyol)
kat április 14-én rendezik.
1-2, tj.: az FC Barcelona 2-1-es összesítéssel;
Az FC Barcelona bejutott a legjobb nyolc közé a
labdarúgó-Európa-ligában, miután a hazai gól nélküli
döntetlent követen a csütörtöki visszavágón 2-1-re
nyert a Galatasaray vendégeként. A vezetést a török
gárda szerezte meg, ám a végs sikerre is esélyesnek
tartott katalán együttes a szünet eltt egyenlíteni, a
második játékrészben pedig fordítani tudott.
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Négy újonc
a magyar válogatottban
Négy újonc is szerepel a magyar labdarúgó-válogatott múlt héten kihirdetett keretében: az NB I góllövlistájának éllovasa, a paksi Ádám
Martin, a Debrecen húszéves védekez középpályása, Baráth Péter, az
angol másodosztályú Barnsley-ban szerepl, magyar felmenkkel rendelkez Callum Styles, valamint a kapus Szappanos Péter is meghívót kapott
Marco Rossi szövetségi kapitánytól.
„Kleinheisler László személyes okok miatt nem állhat most a nemzeti
együttes rendelkezésére, ezért számítunk a Baráth játékára, akit tavaly óta
figyelünk. Rendszeresen játszik a Debrecenben, csapata egyik legjobbja
– kezdte az újoncok beválogatásának indoklását Rossi az MTI érdekldésére. – Ádám Martin 24 forduló alatt 23 gólt szerzett, nem tudom,
ilyenre mikor volt legutóbb példa a magyar bajnokságban, de az én idszakomban biztosan nem.”
Az 57 éves tréner kifejtette, a Paksi FC támadója az, aki stílusában és
adottságaiban leginkább hasonlít a magyar válogatott csapatkapitányának,
Szalai Ádámnak a játékára, ezért abban bízik, hogy képességeit a válogatottban is úgy tudja majd kamatoztatni, mint a klubcsapatában. A ballábas
és több poszton bevethet, a pontrúgásoknál kifejezetten veszélyes Callum
Styles kapcsán arról beszélt, köszönettel tartozik az MLSZ-nek, hogy a
futballista immár hivatalosan is bevethetvé vált a válogatottban.
„A válogatott behívó regenerálhatja ket, újratöltheti a tankot. A válogatott különösen fontos lesz nekik, hogy újra önbizalmat szerezzenek. Ha
kihagyom Nego Loicot és Fiola Attilát, az megadta volna a kegyelemdöfést” – mondta az NB I-ben a hét vereségig tartó sorozatot éppen megszakító MOL Fehérvár FC két játékosáról.
Rossi szót ejtett Szalai Ádám klubváltásáról is: szerinte így folyamatosan játszik a középcsatár, ami még akkor is elnyös a futballistának és
a válogatottnak is, ha a svájci FC Basel nem Bundesliga-színvonalú bajnokságban szerepel. Kiemelte, új klubja ersségét azért jól mutatja, hogy
rendre valamelyik európai kupasorozat csoportkörében szokott szerepelni.
„A lehet legtöbbet szeretnénk kihozni ebbl a két találkozóból. Azt
kértük a szövetségtl, hogy neves ellenfelek legyenek. Szerbiával már találkoztunk a Nemzetek Ligája elz kiírásában, de azóta sokat javult, például Portugáliát megelzve kijutott a világbajnokságra. Embert próbáló
teszt lesz, egyúttal jó felkészülés a Nemzetek Ligájára, ahol nem akármilyen összecsapások várnak ránk. Ha csak rágondolok a júniusban elttünk
álló négy meccsre, libabrös leszek” – utalt Rossi arra, hogy az NL élvonalában az Európa-bajnok olasz, az Eb-második angol, valamint a német
csapat lesz a magyarok ellenfele.
A magyar válogatott barátságos mérkzésen csütörtökön Szerbiát fogadja a Puskás Arénában, majd öt nappal késbb Belfastban lép pályára
Észak-Írország ellen.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete
* kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Lipcse), Szappanos Péter (Budapest Honvéd)
* védk: Bolla Bendegúz (Grasshoppers), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Nyizsnyij
Novgorod), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (MOL Fehérvár FC), Willi Orbán (RB Lipcse),
Szalai Attila (Fenerbahce)
* középpályások: Baráth Péter (Debreceni VSC), Gazdag Dániel
(Philadelphia Union), Nagy Ádám (Pisa), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (Barnsley), Szoboszlai Dominik (RB Lipcse), Vécsei Bálint (Ferencvárosi TC)
* csatárok: Ádám Martin (Paksi FC), Sallai Roland (Freiburg),
Schön Szabolcs (FC Dallas), Szalai Ádám (FC Basel), Varga Kevin
(Young Boys)

Az Eindhoven idegenben
ütötte ki a Koppenhágát
A PSV Eindhoven a hazai döntetlenjét követen idegenben simán, négy
góllal verte az FC Koppenhágát, míg a Leicester Citynek vendégként az
egygólos vereség is elég volt a nyolc közé jutáshoz.
Konferencialiga, nyolcaddönt, visszavágók:
* Basel (svájci) – Olympique Marseille (francia) 1-2, továbbjutott az
Olympique Marseille ketts gyzelemmel, 4-2-es összesítéssel;
* Rennes (francia) – Leicester City (angol) 2-1, tj.: a Leicester City 32-es összesítéssel;
* FC Koppenhága (dán) – PSV Eindhoven (holland) 0-4, tj.: a PSV
Eindhoven 8-4-es összesítéssel;
* AZ Alkmaar (holland) – Bodö/Glimt (norvég) 2-2 – hosszabbítás
után, tj.: Bodö/Glimt, 4-3-as összesítéssel;
* Gent (belga) – PAOK (görög) 1-2, tj.: a PAOK ketts gyzelemmel,
3-1-es összesítéssel;
* AS Roma (olasz) – Vitesse (holland) 1-1, tj.: az AS Roma 2-1-es öszszesítéssel;
* LASK Linz (osztrák) – Slavia Prága (cseh) 4-3, tj.: a Slavia 7-5-ös
összesítéssel;
* Feyenoord (holland) – Partizan Belgrád (szerb) 3-1, tj.: a Feyenoord
ketts gyzelemmel, 8-3-as összesítéssel.

A negyeddönt párosításai
Pénteken kisorsolták a Konferencialiga negyeddöntjének párosításait. A program: Feyenoord – Slavia Prága, Bodö/Glimt – Roma,
Marseille – PAOK, Leicester City – PSV Eindhoven. Az els mérkzéseket április 7-én, a visszavágókat egy héttel késbb rendezik.
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Kacsó Endre a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának meghívottja Kacsó Endre.
A román futsalválogatott fél évvel ezelőtt kinevezett edzőjével Szucher Ervin a kihívásokról, tervekről, gondokról beszélget.

Az idén is ősszel szervezik
az amerikaifutball-bajnokságot
Bálint Zsombor
A járvány előtti időszakban minden tavasszal márciusban kezdődött a romániai amerikaifutballbajnokság, aztán, miután 2020-ban
törölni kellett, 2021-ben is csak
ősszel tudták megszervezni. Néhány csapat az idén szeretett volna
visszatérni a tavaszi bajnokság hagyományához, azonban hosszas
vita után az őszi bajnokságot támogatók kerekedtek felül – tájékoztatott a liga elnöke, Nagy J. Attila.
Mint megtudtuk, a tavaszi
idényben két csapat, a Bukaresti
Lázadók és a Gyurgyevói Gladiátorok a szerb központú Balkán-ligában indul, míg a Temesvári
89-esek több játékosa egy szerb
klub színeiben a közép-európai
bajnokságban vesz részt.
Nem maradnak mérkőzések nélkül a Marosvásárhelyi Szörnyek
meghatározó játékosai sem, kilencen a tavaszi idényben Debrecen
csapatát erősítik a magyar bajnokságban.
Ami az őszi idényt illeti, ez augusztus utolsó hétvégéjén kezdődik, és hét csapat sorakozik fel a
rajthoz. Az előző évi hat mellé
(Bukaresti Lázadók, Marosvásárhelyi Szörnyek, Resicabányai
Mozdonyok, Temesvári 89-esek,
Kolozsvári Keresztesek és Buka-

Fotó: Diana Creţu (a Mures Monsters közösségi oldaláról)

resti Titánok) Gyurgyevó iratkozott még be. A páratlan számú
résztvevő annyiban segít, hogy így
minden alakulatnak három-három
mérkőzése lesz hazai pályán és
idegenben is.
A bajnoki elődöntőkbe a legjobb
négy jut, ezeket a jobban helyezett
csapat otthonában játsszák, mint
ahogy a döntőt is.
A Marosvásárhelyi Szörnyek
újabb sikeres idényt szeretne, miután novemberben döntőt játszhatott a Bukaresti Lázadók ellen, és
szoros meccsen 30-40-re maradt
alul. Sajnos a jól ismert okok miatt
az ukrán quarterback, Makszim
Cserepivszkij visszatérése kérdéses. Ő ugyan az előző idény végén

megígérte, hogy idén is számíthatnak rá, de ez nem biztos, hogy rajta
múlik. Nagy J. Attila, aki Derzsi
Zoltán visszavonulását követően
átvette a csapat menedzselését, elmondta: tárgyalások folynak egy
amerikai edző szerződtetéséről, és
a költségvetés függvényében idén
több amerikai játékos is jöhet. Ha
Cserepivszkijről le kell mondani,
akkor quarterbacket is az Egyesült
Államokból szerződtetnek. Negatívum, hogy továbbra sem sikerül
elég klubot összegyűjteni, amelyeknek van sportazonossági igazolványuk, hogy a hivatalos
szövetséget létre lehessen hozni,
így az idei bajnokságnak is csak
nem hivatalos státusa lehet.

Kilenc meccs után ismét kikapott
Nyárádtő – ugyanattól a Vajdahunyadtól
Bálint Zsombor
Visszavágni utazott a listavezető
és mindeddig veretlen Vajdahunyad otthonába a Nyárádtői Unirea
2018 a labdarúgó 3. liga IX. csoportjának 17. fordulójában. A téli
szünetben ugyanis azzal a nem titkolt céllal erősített Dan Stupar csapata, hogy versenyben legyen a
feljutásért, és ehhez Vajdahunyaddal kell felvegye a küzdelmet. A
mérkőzést azonban minimális különbséggel a házigazda nyerte,
ezzel kilenc meccs után kapott ki
ismét Nyárádtő, legutóbb szintén
Vajdahunyaddal szemben maradt
alul – hazai pályán.
Nem volt egy színvonalas meccs
a vajdahunyadi Michael Klein stadionban, hanem mélyen a két
élcsapat feltételezett szintje alatti,
amelyen alig jegyezhettünk fel jeleneteket a két kapu előtt. Csúnyán
akadozott az építkezés, a passzok
pontatlanok voltak, nem láttunk
igazán bevállalós játékosokat, és
az egyenetlen talajú pálya sem erősítette a színvonalat.
A házigazdák az első percben
megpróbálták lerohanni Nyárádtőt,
ám az előrevágott labdát Vasiu
szögletre mentette. A folytatásban
is Vajdahunyad volt a kezdeményezőbb, de csak a blokkban elakadó lövésekig jutott. Nyárádtőnek a 18. percben volt egy veszélyesebb akciója Istrate révén, aki a
tizenhatos jobb oldalán kiugratta
Constantinescut, de utóbbi lecsúszott lövése a hosszú sarok mellett
gurult el. A meccs egyetlen gólja a
43. percben, egy szögletet követően esett: Da Mota jobb oldalról
végzett el szögletet, Garutti pedig
a rövid sarokra érkezve megelőzte
Vlasát, és közelről a hálóba fejelt

(1-0). A második félidőben Nyárádtő próbálkozott többet, de igazán nagy helyzetek egyik kapu
előtt sem alakultak ki. Dan Stupar
cseréivel a támadósor erősítésére
törekedett, ám nem sok sikerrel. Az
52. percben Constantinescunak lett
volna egy jó lehetősége, de hat méterre pontatlanul vette át, így szerelni tudták. A 90+2. percben
Istrate végzett el egy szabadrúgást
a balszélről, megpróbálta kapura

csavarni, de Mociu szögletre
ütötte. A vereség miatt Nyárádtő
elszalasztotta a lehetőséget, hogy
közelebb kerüljön Kudzsirhoz,
amely vereséget szenvedett Kolozsváron, így marad az öt pont a
második Kudzsir és harmadik helyezett Nyárádtő között.
Az alapszakasz utolsó fordulójában az Unirea 2018 szombaton
15 órától a Kolozsvári Sănătateát
fogadja.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 17. forduló: CS Vajdahunyad –
Nyárádtői Unirea 2018 1-0 (1-0)
Vajdahunyad, Michael Klein stadion. Vezette: Sorin Vădana
(Kolozsvár) – Ștefan Bîrjac (Egregypósa), Adrian Iancău (Kisderzsida). Ellenőr: Mihai Jivan (Arad), Mihail Boru (Resicabánya).
Gólszerző: Garutti (43.).
Sárga lap: Mogoș (73.), illetve Ndieseh (47.).
Vajdahunyad: Lefter (46. Mociu) – Vlad (59. Jairo), Garutti, Da
Mota, Mogoș, Simon (59. Roșu), Iacob, Buș, Arnăutu, Herghelegiu (82. Trășcan), Giura (46. Bradu).
Nyárádtő: Vlasa – Vasiu, Pituc (70. E. Codrea), Bucur (59. Astafei), Iuga, Ndieseh (82. Hăjmășan), Toboșaru (46. Ghila), M. Codrea, Istrate, Constantinescu (70. Ganea), Bârsan.
1. Vajdahunyad 17
2. Kudzsir
17
3. Nyárádtő
17
4. Viitorul
17
5. Beszterce
17
6. Marosújvár 17
7. Torda
17
8. Avântul
17
9. Sănătatea
17
10. Gyulafehérvár 17

A bajnokság állása
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Eredményjelző
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 17. forduló: Kolozsvári Viitorul
– Kudzsiri Metalurgistul 2-1, Beszterce-naszódi Gloria 2018 –
Tordai Sticla Arieșul 2-1, Gyulafehérvári Unirea 1924 – CS Marosújvár 0-1, CS Vajdahunyad – Nyárádtői Unirea 2018 1-0, Kolozsvári Sănătatea – Szászrégeni CSM Avântul 3-3.

Fontos sikert ért el az ASA
és az Academica Transilvania
A labdarúgó 4. elitligában az
alapszakasz 14. fordulójának mérkőzéseit játszották szombaton.
Az első csoportban a Marosvásárhelyi ASA legyőzte a mögötte
álló és szintén a felsőházat célzó
Kindert, és ezzel megerősítette a
második helyét. Meglepően szoros
mérkőzésen tudott csak nyerni az
éllovas Mezőrücsön, míg a tabella
alsó felében kiegyensúlyozódott a
helyezet a mostani eredmények
nyomán, hisz nem kevesebb mint
négy csapatnak van 11 pontja.
A második csoportban az első tavaszi fordulóban álló Marosludas
magabiztos idegenbeli sikerrel
kezdte a tavaszi menetelését, és
Radnót is érvényesítette esélyes státusát. Az Academica Transilvania
sikere pedig azt jelenti, hogy öt
pontra elhúzott a most legyőzött ri-

válisától a felsőházba jutásért zajló
küzdelemben.
A következő forduló programjából a Marosludas – Academica
Transilvania találkozó számíthat
nagyobb érdeklődésre.
A labdarúgó 4. elitliga 14. fordulójának eredményei:
* 1. csoport: Mezőrücsi Câmpia –
ACS Marosvásárhely 1-2, Marosvásárhelyi ASA – Marosszentgyörgyi
Kinder 3-2, Erdőszentgyörgyi KisKüküllő – Nyárádszereda 2-1, Szováta – Marosoroszfalui Mureșul 1-0.
Az Ákosfalvi Napsugár állt.
* 2. csoport: Radnót – Nyárádtői
Unirea 2018 II 4-1, Dicsőszentmártoni
Viitorul – Mezőszengyeli Inter 1-7, Marosvásárhelyi Academica Transilvania –
Kerelői Mureșul 2-1, Marosvásárhelyi
Atletic – Marosludasi Mureșul 0-4. A
Búzásbesenyői Înfrățirea állt.

Megfogyatkozott kerettel,
nem túl meggyőzően
Bálint Zsombor
Megnyerte a mezőny egyik legszerényebb képességű alakulata, a
Bukaresti Agronomia elleni bajnoki
mérkőzését a Sirius női kosárlabdacsapata, de a teljesítménye ismét
sok kívánnivalót hagyott maga
után.
A gyengébb játék jól illeszkedik
az eddig is tapasztalt egy hideg-egy
meleg sorozatba. Való igaz, nem
tudta a legjobb keretét pályára küldeni a marosvásárhelyi klub edzője,
Carmin Popa, sőt, Da’Lishia Griffint végleg elveszítette az együttes,
az amerikai center ugyanis részleges keresztszalag-szakadást szenvedett, így műtétre szorul, és már haza
is utazott az Egyesült Államokba.
Sólyom Sára pedig influenza miatt
nem játszhatott. Ez azonban nem
magyarázat a többiek meggyőződés
nélküli játékára.
Igen, Sherill 27 pontot szerzett és
20 lepattanót, ezek pedig tiszteletet
parancsoló számok, ám még soha
nem láttunk rajta kívül kosárlabdázót, aki olyan könnyedséggel
hagyja ki sorozatban a palánk alatti
könnyű ziccereket, mint ő. És nem
csak ezen a mérkőzésen! Fizikai
adottságainak köszönhetően hatalmas számokat produkál minden
meccsen a gyengébb ellenfelek
ellen, azonban dobómutatója 50%
körülötti (ezen a meccsen 52%),
noha a dobásai zöme a palánk alól
jön. És minden meccsen nagyon
sok az eladott labdája, ezúttal né-

gyet gyűjtött, a csapat meg 20-at.
Ezt egy igen halványan játszó Agronomia ellen, amely tulajdonképpen az alig 30%-os mezőnybeli
hatékonyságával egy egyetlen triplájával „hozzásegítette” a szintén
csak 35%-os mutatót összeszedő
marosvásárhelyi csapatot a sikerhez.
A Sirius azonban sokkal többre
képes, ezt már néhányszor igazolta,
így, amennyiben a jobbik arcát mutatja, akár bajnoki elődöntőbe is juthat. Ennek érdekében már hétfőn
pótolhatja a kiesett Griffint, erre sérülés esetén a szabály lehetőséget
biztosít. Ugyanakkor, hogy esélye
legyen az elődöntőbe jutásra, nem
csak saját eredményei számítanak.
Ma 18 órától pótolják be a Kolozsvári U elleni találkozót, ezt mindenképpen nyerni kell, mert az utolsó
fordulóban, a Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC ellen minimális az esély.
Hogy meglegyen az 5. hely azonban, először is Aradnak győznie
kell Alexandria ellen, ami elvileg
papírforma. Aztán el kell kerülni a
hármas összevetést Konstancával és
Alexandriával, amihez az szükséges, hogy Konstanca nyerjen Kézdivásárhelyen. Ha ez összejön,
akkor Konstanca lesz az ellenfél a
negyeddöntő sorozatban. Ellenkező
esetben viszont Arad, és akkor sokkal kisebb az esély a legjobb négy
közé jutásra.
Az alapszakasz utolsó fordulóját
szerdán rendezik, akkor pedig mindenre választ kapunk.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 25. forduló: Bukaresti Agronomia
– Marosvásárhelyi Sirius 53:67 (17-17, 10-17, 14-20, 12-13)
Bukarest, Agronomia-csarnok, 20 néző. Vezette: Alexandru Nicolae (Bukarest), Alexandru Nicolau (Bukarest), Alina Dekany (Temesvár). Ellenőr: Romi Stănciulescu (Bukarest).
Agronomia: Sipos 14 pont, Kovács 12, Cristea 9, Panait 8,
Plavițu 6 (1), Chițanu 4, Stănescu, Anastasescu.
Sirius: Sherill 27 pont, Cortez 15 (4), Chiș 12 (2), Badi 8 (2), Lipovan 3 (1), Czimbalmos 2, Feiseș, Anca, Mircea.
Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 25. forduló: Szatmárnémeti CSM
– Kézdivásárhelyi KSE 95:71, Aradi FCC – CSM Târgoviște 83:50,
Konstancai Phoenix – Bukaresti Rapid 79:34, Bukaresti Agronomia – Marosvásárhelyi Sirius 53:67, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC
– Brassói Olimpia 111:65. A CSM Alexandria és a Kolozsvári U
állt.
Elmaradt mérkőzésen: Konstancai Phoenix – Brassói Olimpia
93:60, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Szatmárnémeti CSM 88:60.
Előre hozott mérkőzésen: Kolozsvári U – Szatmárnémeti CSM
42:60.
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Magyarországi választások:

Levélszavazataikat leadhatják
az Eurotrans Alapítvány és az
RMDSZ Maros megyei irodáiban

Március 15-től Maros megyében is kézbesítik a magyarországi országgyűlési választásokon való szavazáshoz szükséges levélcsomagokat. Az
előzetesen regisztrált személyeknek a megadott címre postázzák a dokumentumot. Ahhoz, hogy szavazataik biztosan célba érjenek, legkésőbb
április 2-ig juttassák el a levélszavazataikat az RMDSZ Maros megyei
irodáihoz vagy az Eurotrans Alapítványhoz. A szövetség Maros megyei
területi szervezeteinél munkatársaink segítenek a levélszavazatok nyilatkozatának kitöltésében.
Akik állandó lakcímmel rendelkeznek Magyarországon, de Maros megyében, Erdélyben tartózkodnak, március 25-ig jelentkezhetnek át a főkonzulátusokhoz a www.valasztas.hu oldalon. Ezt követően, április 3-án
a főkonzulátuson adhatják le szavazataikat.
Kovács Mihály Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének
elnöke elmondta: Fontos, hogy az azonosító nyilatkozatban minden információt, adatot helyesen adjunk meg, amennyiben a kitöltésnél szükségük van segítségre, keressék bizalommal kollégáinkat. A főkonzulátusra
kért szavazólapokat nem fogják az otthoni címre kiküldeni, ezt személyesen lehet átvenni március 19. – április 3. között. A magyarországi választás magyar ügy, ezért mi, Maros megyében élő magyarok is ki kell
állnunk mellette. Mutassunk erőt, vegyünk részt a választáson!
Az RMDSZ Maros megyei szervezetei és az Eurotrans Alapítvány
munkatársai ingyenesen segítenek az iratcsomó összeállításában. Területi
szervezeteink elérhetőségei:
Marosvásárhely:
RMDSZ/Eurotrans Alapítvány – Dózsa György út 9., földszint/első
emelet
Program: hétfő–péntek: 8:00 – 16:00
Telefonszám: 0265-262-907
Nyárádszereda:
Rózsa utca 16.
Program: hétfő–péntek: 8:00 – 15:00
Telefonszám: 0742-790-038
Szászrégen:
Mihai Viteazul utca 5.
hétfő–péntek: 9:00 – 15:00
Telefonszám: 0748-116-617
Dicsőszentmárton:
Viitorului utca 3.
hétfő–péntek: 9:00 – 17:00
Telefonszám: 0747-921-332
Erdőszentgyörgy:
Polgármesteri Hivatal, 6.
hétfő–péntek: 8:00 – 16:00
Szekeres Melinda: 0745-283-619
Szekeres Anikó: 0742-935-167
Takács Brigitta: 0746-570-763
Szováta:
RMDSZ-székház – Fő út 133.
hétfő–péntek: 8:00 – 16:00
Szőke Csilla: 0745-299-385
Bővebb információk a kitöltésről és benyújtásáról a
www.regisztracio.ro oldalon.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra és TÖLTŐNŐT
hentesáru készítésére. Érdeklődni a 0744-644-026-os telefonszámon.
(22991)
ALKALMAZUNK tanyára ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással.
Tel. 0744-624-809. (22991)
FAMETSZÉS, PERMETEZÉS. Tel. 0774-574-527. (15143-I)

A FIDELIS
államkötvények
2022. évi első kibocsátásának
kamata euróban és lejben a program
indulása óta a legmagasabb
A lejben kibocsátott államkötvények 1 éves, illetve 3 éves lejáratúak, 4,75%-os, valamint 5,5%-os éves kamattal, az euróban kibocsátottak esetében a kamatláb 1 évre 1,20%, illetve 2 évre
1,60%. A 18 éven felüli romániai és nem romániai lakhelyű természetes személyek 2022. március 17. és április 1. között jegyezhetnek FIDELIS államkötvényt lejben és euróban a BT Capital
Partners & Transilvania Bank, a Román Kereskedelmi Bank
(BCR), a Román Fejlesztési Bank (BRD) – Groupe Société Générale és az Alpha Bank partnerbankokon keresztül, amelyek a bukaresti értéktőzsdén szerepelnek.
A FIDELIS államkötvény névértéke lejben történő kibocsátás
esetén 100 lej, eurós kibocsátás esetén 100 euró, a minimális jegyzési küszöb pedig 5000 lej, illetve 1000 euró.
„A FIDELIS államkötvények biztonságos befektetést jelentenek, amelyen keresztül bármely polgár megtakaríthat, és az európiacon a legmagasabb kamatokat kaphatja. A FIDELIS
állampapírokba történő befektetés további haszonszerzésre kínál
lehetőséget, a piaci feltételektől függően. Ezenkívül a denominált
állampapírok lejben és euróban elérhetők belföldi és nem idevalósi
magánszemélyek számára is, biztosítva a befektetések megtérülését és a kamatbevételeket a befektetők számára az Európai Unió
egész területén” – mondta Adrian Câciu pénzügyminiszter.
A lakosságnak szánt állampapírokat a bankközi másodlagos piacon forgalmazott állampapírok szintjét meghaladó éves kamatlábbal fizetik. A FIDELIS kötvények jegyzése során a közvetítő
bankok nem számítanak fel kezelési költséget, a kamatból és árfolyamnyereségből származó bevétel nem adóköteles.
A korábbi TEZAUR vagy FIDELIS államkötvények tulajdonosai a lejáratkor az új kibocsátás jegyzésével újra befektethetik a
pénzüket.
A FIDELIS programmal kapcsolatos pénzügyi feltételekről a
Pénzügyminisztérium és a társintézmények honlapjain
(www.btcapitalpartners.ro, www.bcr.ro; www.brd.ro/mfp;
www.alphabank.ro; www.bvb.ro – FIDELIS program) tájékozódhatnak.
A kommunikációs, PR- és sajtóosztály

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (15164)

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,

LAKÁS

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket

javítok.

Tel.

0755-825-502.

(15324-I)

CSERÉPFORGATÁS,

tetőjavítás,

Lindab-tetőlemez, meszelés, bármilyen munka. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény.

Tel.

0754-553-856,

Jani. (15242)

MEGEMLÉKEZÉS

Köszönjük, hogy lelked a lelkünkbe írtad, nincs felettünk hatalma a sírnak. Örök az arcod,
nem száll el szavad, minden mosolyod a lelkünkben maradt.
Másképp lenne minden, ha velünk lennél, ha hozzánk szólnál,
ha ránk nevetnél. Ez a gyertya
most érted égjen, ki fent laksz
már a magas égben, ki vigyázol
ránk onnan fentről, s lelkünkhöz
szólsz a végtelenből.
Szomorú szívvel emlékezünk
március 21-én a csókfalvi születésű LŐRINCZI LÁSZLÓRA halálának 7. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Szép emlékét örökre szívükben őrzik szerettei. (15329)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal és összetört
szívvel tudatjuk, hogy a drága jó
férj, édesapa, nagyapa, testvér,
rokon, barát és ismerős,
NAGY GYULA CSABA
életének 67. évében, rövid, de türelemmel viselt szenvedés után
visszaadta lelkét a Teremtőjének.
Drága halottunk temetése 2022.
március 21-én 14 órakor lesz a
sáromberki református temető
ravatalozójában. Szép emlékét
örökre szívünkben őrizzük.
Búcsúzik tőle szerető családja.
(-I)

tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bár-

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0771-653905. (sz.-I)
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milyen

kis

0746-972-003,

javítást.
György

Tel.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Attila.

(15186-I)

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, kisebb javítást, szigetelést vállalunk,
fateraszt készítünk. Tel. 0758-598133. (15296-I)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik FERENCZ LEVENTE
MIHÁLY temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak és
sírjára virágot helyeztek. A
gyászoló család. (15344)
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